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Aluetyöstä ja verkostoista voimaa yhdistyksen ja sen jäsenten arkeen
Alueellista yhteisvaikuttamista, toimivia yhteistyöverkostoja sekä yhteistä virkistystoimintaa! Ilman muuta, juuri tätä me tarvitsemme yhdistyksessämme, mietin iloisena mielessäni, kunnes ”pikkupiru” kuiskaa korvaani, että laajeneva yhteistyö tuo usein lisää työtä yhdistyksen aktiiveille jäsenille ja mitä me oikeasti yhteistyöstä saammekaan ja kantavatko kaikki sovitut vastuunsa? 
Seis negatiivinen ajattelu ja lisätyön pelko. Vain yhteistyötä tehden voimme päästä eteenpäin yhteisissä tärkeissä asioissa. Näin vakuutan itselleni ja sinulle, sillä ilman valtakunnallista yhteistä vammaisliikettä emme olisi saaneet Henkilökohtaista Apua koskevia uusia kuntaa velvoittavia pykäliä vammaispalvelulakiin juuri laman alla.
Yhteistyön voimasta on yhdistyksessämme paljon hyviä arkisia esimerkkejä. Olemme yli kymmenen vuotta toimineet aktiivisesti Lihastautiyhdistyksen organisoimassa vapaaehtoisia avustajia välittävässä Avustajakeskuksessa kouluttaen tulevia avustajia juuri meidän tarpeidemme mukaan. 
Turun- ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaistyöryhmässä olemme olleet mukana suunnittelemassa esteettömiä retkiä vuosien ajan. Kirkollisten tilojen esteettömyyteen olemme voineet vaikuttaa.  Tästä hyvänä esimerkkinä on seurakunnan leirikeskus Sinapin suunnittelu, jossa olimme mukana sen alusta asti.
Vammaisten lasten vanhempia käy vuosittain TYKS:n neurologisilla osastoilla kertomassa neurologisten lasten perheiden arkipäivästä ja tuen tarpeesta.
Liikunnassa yhteistyö on myös arkipäivää. Lapsiamme käy Sporttiskerhossa, jossa liikunta- ja näkövammaiset lapset liikkuvat yhdessä turvallisesti avustajien kanssa.
Yhteistyölistaa voisi jatkaa vielä pitkään. Teemme nuorisoyhteistyötä, Neurologisten Vammaisjärjestöjen välistä yhteistyötä, CP-liiton ja aluesihteerin verkostot ovat käytettävissämme. Verkostomme eivät ole nimiä sähköpostilistoilla, vaan toimivia arkipäivän hyviä käytäntöjä, joiden avulla saamme tietoa ja toimintamahdollisuuksia jäsenistön käytettäväksi.
Yhteistyöverkko kantaa ja antaa tukea toimintaan.
Satu Järviö

VUOSIKOKOUSKUTSU
Turun CP-yhdistys ry:n vuosikokous pidetään torstaina 26. maaliskuuta 2007 klo 19.15 Invalidiliiton Turun Asumispalvelut, Hippoksentie 29. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat. 
ÅRSMÖTESKALLELSE
Det är dags att kalla våra medlemmar till Åbo CP-förening rf:s årsmöte torsdagen 26. mars 2009 klo 19.15 i Invalidförbundets Servisehus i  Åbo, Hipposvägen 29. På mötet behandlar vi stadgeeliga årsmötesärenden.

JUSSI HARRIN MUISTORAHASTON avustusta (100-200€) nuoren vammaisen opiskeluun tai itsenäistymiseen on haettavissa kirjallisesti 31.3. mennessä os. PL 863 20101 Turku. Tied. Satu Järviö.

Liikunnan iloa kevääseen!
* Kuntosalivuoron jatkuminen Kaarinan Visiitissä kevätkauden ajan varmistuu maaliskuun lopulla. 
* Lasten ja nuorten liikuntaleiri 7- 15–vuotiaille Liikuntakeskus Pajulahdessa 17.-19.4.2009. Viikonlopun aikana osallistujat pääsevät kokeilemaan eri lajeja ja liikunnan riemua ja yhdessäoloa muiden lasten ja nuorten kanssa. Leirin hinta on 100 euroa (sis. majoituksen, täyshoidon ja ohjatun ohjelman). Matkakustannuksista jokainen vastaa itse. Leirille ilmoittautumiset 16.3.2009 mennessä: Emmi Löfberg 040- 778 7678, emmi.rousku@lpt.fi. Mukaan mahtuu 10 ensiksi ilmoittautunutta.
* Uusien lajien kokeilupäivään otan edelleen lajiehdotuksia vastaan. Ota siis rohkeasti yhteyttä. Raisaan (02) 233 0754 tai raisa.herpio@kolumbus.fi 
* Kolmen kaupungin sählyturnaus järjestetään Turussa huhtikuussa. Seuraa yhdistyksen nettisivuja.

Kesäteatterissa Vartiovuorella 
Kolme muskettisoturia sunnuntaina 5.7. 2009 klo 15.00
Kaikki liput lastenlipun hinnalla, 14 e kpl.  Sylissä istuva 0-2–vuotias ei
tarvitse omaa lippua. Voit ostaa/myydä lippuja myös tuttaville yhdistyksen
varainhankintana.
Lippujen varauksia voit tehdä 17.6. asti niin kauan kuin lippuja riittää.
Lunastukset viimeistään 17.6. jonka jälkeen voit kysyä peruutuspaikkoja.
riikka.reinikainen@rusko.fi, 040-5770606.


Aikuiset ja muut kiinnostuneet!

Laki-ilta

Tervetuloa kuuntelemaan uutisia uudistuneesta vammaispalvelulaista torstaina 2.4.2009 klo 16.30-18.30 Happy Houseen (Ursininkatu 11, Turku). Alustajana on lakimies Juha-Pekka Konttinen Vammaisten Ihmisoikeuskeskuksesta Helsingistä. Hän kertoo vammaispalvelulain muutoksista ja voit myös esittää hänelle kysymyksiä esimerkiksi asumiseen tai kuljetuspalveluihin liittyen. Paikalla on yleisavustaja ja meille on varattu pientä purtavaa.

Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 30.3.2009 Tiina Lahtoselle 0400-806 191 tai tlahtone@abo.fi).

Perhe- ja vanhempaintoimintaa

* Äideille Supertreenit su 15.3. Naantalissa Maijamäen koululla ja kylpylässä.
Ilmoittaudu normaaliin tapaan Supertreeneihin ja jos haluat tulla äitiporukan
kanssa syömään päivän päätteeksi Tammikellariin, ota yhteyttä Riikkaan,
riikka.reinikainen@rusko.fi, 040-5770606.

	Isien ruokailu ti 24.3. klo 18.00 ravintola Rossossa Hansakorttelissa.
Ilmoittautumiset Jukka Reinikaiselle, 0400-827461 pe 20.3. mennessä.

*  Perheretki Tuorlan Planetaarioon pääsiäismaanantaina 13.4.09 klo 13.00.Kaikki mukaan koko perheen voimin seuraamaan esityksiä: ”Lasten tähtitaivas” ja ”Maailmankaikkeuden 7 ihmettä”. Esitys kestää noin tunnin ja on varattu meille.
Planetaarioon pääsee hyvin pyörätuolilla. Hinta aikuisilta 6€. Lasten
sisäänpääsyn tarjoaa cp-yhdistys.
Esityksen jälkeen voidaan mennä kahville / syömään Tuorlan Majataloon tai sään
salliessa syödä omia eväitä ulkosalla. Ilmoittautumiset Raijalle p. 050-5827018
tai pasi.koskivaara@pp.inet.fi 31.3. mennessä.

* Äideille Hyvänolon naurujooga Liedossa Lietohallissa, Urheilutie 2,
la 18.4. 2009. Tapaaminen klo 10 hallin aulassa ja lähtö ulkoilulenkille,
kahvit
Lietohallin kahviossa n. 10.40, naurujoogaa klo 11.00 - n. 13.00 sisältäen
teoriaa, käytännönharjoituksia ja rentoutumista. Keittolounas n. klo 13-15.
Mukaan mahtuu n. 30 henkilöä. Jos emme saa äideistä porukkaa kokoon, voit
mahdollisesti pyytää pari kaveriakin mukaan! Omavastuu n. 15-20 e
henkilömäärästä riippuen. Ilmoittaudu riikka.reinikainen@rusko.fi tai
040-5770606 viimeistään 7.4. jolloin ilmoita myös mahdolliset
ruoka-aineallergiat. Mukaan joustava, rento vaatetus, vesipullo ja pyyhe!


Turun omaishoitokeskuksen tapahtumia (Vanha Hämeentie 105)
* Erityislasten ulkoilupäivä la 21.3. klo 13-16. Ilmoittautumiset Leena
Järveläiselle 13.3. mennessä p. 040-5614009

* Omaishoitajaperheiden hemmottelupäivä ti 21.4. klo 10-14. Lisätietoja Leena
Järveläiseltä. 


Aluesihteerin terveisiä
* Oikeuksienvalvonta-ilta lapsiperheille keskiviikkona 1.4.2009 klo 17.30-20.00.   Paikka Turun Seudun Omaishoitokeskus (Vanha Hämeentie 105).                    Luennoitsijana on vammaisasiamies varatuomari Sirkka Sivula. Tilaisuuden järjestävät alueen vammais- ja kansanterveysjärjestöjen perhetyöryhmä. Paikalla lastenhoitajia. Ilmoittautumiset 25.3.2009 mennessä Tarja Vasamalle, p.02-9251 8550 tai email: toimisto@tsly.fi. Lisätietoa saat myös aluesihteeriltä.  
* CP-liiton MMC- ja Hydrokefalia- vammaisten ja perheiden virkistys- ja vertaistukipäivä. Lauantaina 25.4 2009 klo 10-16.                                                    Paikka Turun Seudun Omaishoitokeskus (Vanha Hämeentie 105).                      Ohjelmasta saat lisätietoja suunnittelija Petra Peltoselta, p. 09-5407 5414,  040-754 0914 tai petra.peltonen@cp-liitto.fi  tai aluesihteeriltä. Tarkempi ohjelma löytyy piakkoin myös CP-liiton kotisivuilta. Ilmoittauduthan noin viikkoa ennen tilaisuutta Petralle; ilmoita samalla mahdolliset allergiat ja erityisruokavaliot. Paikalla lastenhoitajia.  
Terveisin,
Aira Eklöf	
p. 02- 241 0170, 040-545 7144 
aira.eklof@cp-liitto.fi
Nuorisovastaava tiedottaa
Nuorten viikonloppu toukokuussa Jyväskylässä!
CP-liitto järjestää valtakunnallisen nuorten viikonlopun 18-29 v. nuorille Jyväskylässä hotelli Alexandrassa 16.-17.5. 2009. Luvassa on keskustelua ja kokemusten vaihtoa monien mieltä askarruttavista aiheista, kuten itsenäistymisestä, omaan kotiin muuttamisesta ja parisuhteesta. Aikaa on tietenkin varattu myös yhteiselle hauskanpidolle! Viikonlopun hinta 15 euroa sisältää ohjelman, majoituksen ja ruoat, ja myös matkakulut korvataan. Kenenkään ei tarvitse jäädä rannalle, sillä paikalla on yleisavustajia, ja oman avustajan palkkaamiseen voi hakea tukea liiton avustajapalvelusta. Kannattaa ilmoittautua pikaisesti, sillä mukaan mahtuu vain 20 ensimmäistä! Ilmoittautumiset ja lisätietokyselyt voi tehdä suoraan liittoon Minna Miettiselle, puh. 09- 5407 5415 tai minna.miettinen@cp-liitto.fi
Nähdään Jyväskylässä! Jos sinulla on ideoita, mitä voitaisiin tehdä porukalla Turussa, ota yhteyttä!

T: nuorisovastaava Elina (puh. 050 361 97 55, elina.raitio@utu.fi)

