		JÄSENKIRJE 1/2006

TURUN CP- YHDISTYS r.y. - ÅBO CP- FÖRENING r.f.

PL 863  20101 TURKU
Pj. Satu Järviö 050-4651 267	
Kotisivut: http://www.saunalahti.fi/cpturku  
Tili: Op Vahto 571331-23224

Hyvä Jäsen, Vuosi on hyvällä alulla ja kevätaurinko ilahduttaa päivä päivältä enemmän. Menneenkin talven lumia eli ollutta toimintaa on hyvä muistella. Keväinen 40-vuotisjuhlavastaan-otomme oli onnistunut. Myös kesäkuinen jäsenistön kahvitilaisuus kokosi väkeä. Kuopiossa aikuisten kesäpäiville saimme ison porukan. Saimme iloita elokuussa Moijalassa uuden loma- ja kurssipaikan vihkiäisissä, viimeinkin!! voisi sanoa. 
Lasten ja vanhempien toiminta on ollut monipuolista ja vireää. Vertaistukea sekä virkistystä on ollut tarjolla. Saimme myös uuden toimintaryhmän ei apuvälineitä käyttävistä lapsista perheineen. Keskustelukerho jatkui vilkkaana ja liikuntatoiminta sekä uinnin, sählyn ja ratsastuksen osalta sai vähitellen uusia harrastajia. Vaikuttamistoiminnan osalta yhdistyksemme oli mm. mukana Turku Kaikille esteettömyysporttaalin rakentamisessa nettiin yhdessä muiden vammaisjärjestöjen kanssa kartoittaen Turun kaupungin palvelupisteitä ja yksityisiä palveluita niiden esteettömyyden osalta. Yhdistys sai myös 
vuoden lopulla edustajansa TVJ:ry:n (Turun Vammaisjärjestöt ry). Paikalla on suuri merkitys yhteistoiminnan kehittämisen kannalta. Onnea ja jaksamista Tarjalle!
Kiitos Teille kaikille, jotka osallistutte tapahtumiin, matkoille ja koulutuksiin. Ilman jäsenistön aktiivisuutta toiminnalla ei ole mieltä eikä merkitystä. Tarvitsemme kaikki toisiamme, jotta toimintaa voidaan kehittää ja saada vastaamaan jäseniston toiveita. Entistä tiukempi vaikuttamistoiminta on tarpeen. Kelan tiukennukset kuntoutuspäätöksissä 
huolestuttavat vaikeavammaista ikääntyvää jäsenistöä. Neuvontaa valitusten tekemisessä tarvitaan ikävä kyllä entistä enemmän. Arjessa tarvitaan tukea, virkistystä ja tietoa, jotta selviäisimme. Tule vuosikokoukseen tarvitsemme juuri Sinun panostasi!! Olet meille tärkeä.    Satu Järviö

Muistattehan, että jäsenkirjettä on mahdollisuus saada myös internetin kautta. Ilmoitathan halukkuudesta Tarja Lammiselle, e-mail: tarja.lamminen@luukku.com

VUOSIKOKOUSKUTSU

Turun CP-yhdistys ry:n vuosikokous pidetään tiistaina 28. maaliskuuta 2006 klo 19.00 Invalidiliiton Turun Asumispalvelut, Hippoksentie 29. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat. 

ÅRSMÖTESKALLELSE

Det är dags att kalla våra medlemmar till Åbo CP-förening rf:s ärmöte tisdagen 28. mars 2006 klo 19.00 i Invalidförbundets Servisehus i  Åbo, Hipposvägen 29. På mötet behandlar vi stadgeeliga årsmötesäreden.


LIIKUNTAPALVELUKESKUS TIEDOTTAA:
SAATTAJAKORTILLA AVUSTAJA MAKSUTTA MUKAAN LIIKKKUMAAN

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten liikuntapalvelujen saatavuutta halutaan helpottaa, on ideoitu saattajakortti. Näyttämällä korttia saa maksutta ottaa mukaan yhden avustajan Turun kaupungin liikuntapaikoille. Saattajakortti on selkeä parannus varsinkin niille, joiden vamma ei näy ulospäin ja joiden avustajan tarve ei siten ole kassalle nähtävissä.
Miten korttia anotaan? Kortin haltija pitää olla turkulainen. Hakijan tulee todistaa avustajan tarve esittämällä kuntoutuspäätös. Mikäli sellaista ei ole, tarvitaan lääkärin tai fysioterapeutin lausunto avustajan tarpeesta. Lääkäri tai fysioterapeutti täyttää lausunnon saattajakortin anomislomakkeelle, jota saa liikuntapalvelukeskuksesta sekä internetistä: www.turku.fi/liikuntavirasto  Kortin omistajan tulee olla paikalla korttia lunastaessa.
Lisätietoa: Eija Hiitiltä, puh. 2623 222 , 050-5546 222 tai s-posti: eija.hiitti@turku.fi 

PERHE- JA VANHEMPAINTOIMINTAA

VaLas- PERHEIDEN TOIMINTAA

Pienten ja kouluikäisten lasten perheiden viikonloppu Kuusistossa Koivukankareella 25 - 26.3. yhteistyössä Turun seudun invalidien perhetoiminnan kanssa. 
Aloitamme klo 10.30 lauantaina ja lopetamme sunnuntaina lounaan jälkeen n. klo 14. Ohjelmassa ulkoilua, seikkailua, saunomista ja mukavaa yhdessäoloa nuotionkin äärellä. Hinta muotoutuu osallistujamäärän mukaan (n. 30 e / hlö).
Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään 17.3. Riikka Reinikaiselle.

Äidit luistelemaan Parkin kentälle (säävaraus) torstaina 16.3. klo 17.30, jonka jälkeen syömään Ricoon (Eerikinkatu) n. klo 18.45. 

Isät syömään keskiviikkona 5.4. klo 18.30 pizzeria Dennikseen (Linnankatu). 

Perheretki  lauantaina 22.4. klo 10.30  Yläneen Luontokapinettiin ja Kuhankuonolle Savojärven rannalle, jossa syömme omat eväät nuotion ääressä. Yläneen luontokapinetti on kehittämässä esteettömiä luontoliikuntamahdollisuuksia, mm. Yläneenjoelle invalaituria, josta on helppo siirtyä kanoottiin melomaan. Luontokapinetin näyttelyihin pääsee hyvin tutustumaan myös pyörätuolilla.

Äidit, osallistutaan yhdessä Naisten Kuntovitoselle lauantaina 20.5. 2006! Ilmoittaudu normaaliin tapaan Kuntovitoselle ja kysy treffipaikkaa ja -aikaa myöhemmin Riikalta.

Ilmoittautumiset edellisiin Riikka Reinikaiselle 02 - 488 6363 tai 040 - 577 0606.

Mikäli haluat tietoa perhe- ja vanhempaintoiminnasta myös jäsenkirjeiden ilmestymisen välisenä aikana, ilmoita Riikalle sähköpostiosoitteesi riikka.reinikainen@vahto.fi  tai  kännykkänumerosi  040 -577 0606.




Turun Omaishoitokeskuksen järjestämää toimintaa erityislasten perheille: 
(Vanha Hämeentie 105, Turku)

Itsenäistyvän erityisnuoren tukeminen, tiistaina 21.3. klo 17.30.  Aiheesta keskustelemassa aikuisten erityisneuvolan psykologi Mirja Karttunen.

Erityislapsiperheiden sisarusten roolit ja tasapuolinen huomioiminen, tiistaina 25.4. klo 17.30. Aiheen alustaa Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijaryhmä.

Lauantaina 29.4. tempauspäivä koko perheen lapsille. Erityislapsille päivän tulee vetämään taide- ja ratkaisukeskeinen terapeutti Kari Kesäläinen. Muille perheen lapsille päivän järjestävät Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat. 

Tulossa kesäinen päivä perheille 8.6. klo 10 - 18 Ruissalon Metsärannassa. Lisätietoa myöhemmin.

Ilmoittautuminen edellisiin viimeistään viikkoa ennen, 0400 - 942889 tai sähköpostilla jhieta.omaishoitajat@pp.inet.fi.

”Lievästi liikuntavammaiset lapset ja nuoret perheineen” 

ottavat mielellään lisää porukkaa mukaan toimintaan. Toimimme CP-yhdistyksen kerhona, vaikka kaikilla ei olekaan diagnoosina CP-vammaa. Tällä hetkellä meitä on 10 perhettä ja jokaisessa perheessä on 5-11 –vuotias lapsi, jolla on lievä liikuntavamma. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilöllä on diagnosoitu liikuntavamma, mutta hän liikkuu itsenäisesti ilman apuvälineitä (pyörätuoli, rollaattori…). Toiminnan tarkoituksena on saada vertaistukea arjen samansuuntaisiin ongelmiin ja harrastaa liikuntaa ”vertaistensa” kanssa. Olemme varanneet täksi kevääksi salivuoron (kerran kuukaudessa) Raisiosta, Tahvion koululta. Perheet kokoontuvat yhteen ja kaikki halukkaat pelaavat siellä sählyä (tähän asti isät ja pojat) ja loput viettävät aikaa muuten yhdessä. Seuraavat vuorot ovat la 11.3.06, la 8.4.06 ja la 13.5.06. Mikäli löytyy lisää jäseniä, voisimme harkita varata ensi lukuvuodeksi salivuoro kerran viikossa ja muutenkin monipuolistaa toimintaamme. Ottakaa rohkeasti yhteyttä: Asta Lindgren p. 040-4107 411 tai asta.lindgren@raisio.fi.

Hurlumhei Aikuiset!

Kesä on hyvää vauhtia tulossa ja silloinkin jotain tempaistaan, mutta siitä tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä. Nyt suunnataan katse jo syksyyn. Hyvin suunniteltuhan on jo puoliksi tehty. Syksyn suunnitelmissa on yhteistyössä CP-liiton aikuistoiminnan suunnittelija Ismo Kylmäsen kanssa aikuisten toiminnallinen viikonloppu Lomakeskus
Kuusistossa syyskuun alussa 1.-3.9.-2006 (tarkempia tietoja seuraavassa kirjeessä). 

Usean vammaisjärjestön yhteinen Henkilökohtaisen avustajajärjestelmän kehittämis-projekti on päättymässä ja sen tiimoilta järjestetään Turussakin alueellinen loppuseminaari 25.4.2006 klo 12.15-16.00 Lääninhallituksen tiloissa. Tilaisuuden korkeatasoinen ohjelma löytyy osoitteesta http://www.avustaja.fi/turkuohjelma.html. Tilaisuuteen pitää ilmoittautua viimeistään 18.4.2006 Pirjo Luojolalle
(pirjo.luojola@lihastautiliitto.fi, (02) 273 9700). Mennään kaikki mukaan!
Kevät terveisin Tiina Lahtonen (0400 806 191, tlahtone@abo.fi)

KESÄTEATTERIA TARJOLLA, KAIKILLE JÄSENILLE! 
Olemme varanneet 200 lippua Vartiovuoren kesäteatteriin näytelmään Lumikki sunnuntaina 2.7. 2006 klo 15.00. Lippujen hinnat vain 12 e / kpl. ( Normaalihinta lapsilta 13 e ja aikuisilta 19 e.) Lippuja saa Riikka Reinikaiselta huhtikuun alusta alkaen niin kauan kuin niitä riittää. Myy myös tuttaville!
Lapsiperheet viettävät perinteisesti nyyttikestejä teatteriesityksen jälkeen ulkosalla.

ALUESIHTEERI TIEDOTTAA!

Ruotsinkielinen puhevammaisen tulkkipalvelutyöntekijän erityisammattitutkintoon valmistava koulutus on alkanut helmikuussa Vaasassa Svenska Yrkesinstitutissa. Opiskelun voi vielä aloittaa, ei ole liian myöhäistä. Jos kiinnostaa, ota yhteyttä koulutusvastaavaan; Seija Svanfors puh. (06)324 2475. Tietoa koulutuksesta löytyy osoitteessa www.syi.fi <http://www.syi.fi/> Voit myös kysyä aluesihteeriltä.

Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade på svenska har börjats vid Svenska yrkesinstitutet i Vasa i februari. Det finns platser kvar och det är inte ännu för sent att komma med. Intresserar det dig, kontakta utbildningsansvarig Seija Svanfors tfn. (06) 324 2475. Information om skolningen finns på adressen www.syi.fi <http://www.syi.fi/> 
Du kan kontakta också distriktssekreteraren.
Aira Eklöf, Aluesihteeri puh. 02-2410170, 040 5457144

HAPPY HOUSE -MONITOIMIKESKUS TIEDOTTAA
Ursininkatu 11, puh. 2518 421, www.tvj.fi ja e-mail: katariina.ottosuon@tvj.fi
Avoinna keväällä maanantaista perjantaisin klo 10-16, paitsi keskiviikkoisin klo 12-18.

Tarkoituksena on että siellä voi kohdata kaiken ikäisiä, vammaisia, vammattomia ym. Päivittäin järjestetään erilaista ohjelmaa, erilaisia pelejä, askartelutuokioita, atk-kursseja, ruokaklubia ( tehdään helppoja ja yksinkertaista ruokaa). Kerran kuussa eri aiheisia Happy House -iltoja. 

Monitoimikeskuksessa pidetään avoimet ovet 16.-17.3, jolloin voi tutusta taloon. Päivien aikana esillä harrastuspiirien töitä, Keijo Kulmalan taidenäyttely. Kahvi+uunituore pulla 1,50€.

Suunnitteilla kesän- alku syksyn aikana tehdä päivän retki Helsinkiin tutustumaan Suomen CP-liiton uusiin toimitiloihin. Jos kiinnostusta on voisi soitella Satu Järviölle, puh. 050-4651 267. Liiton uusi osoite on: Suomen CP-liitto ry Malmin Kauppatie 26, 00700 Helsinki. Lisätietoa seuraavassa kirjeessä.

Avustajakeskuksesta voit edelleen kysellä avustajaa esim. kaupungille, elokuviin, retkille, voit myös kysellä vapaa-ajanavustajan tehtäviin. Tiedustelut MA-TO KLO 9-12, 2518 549 





KEVÄÄN TAPAHTUMIA

Jäsenten uintiharrastuksen tukeminen jatkuu kevätkaudella.

Avustajalle, joka avustaa uimaria altaassa, maksetaan 8 euron korvaus koskien CP-yhdistyksen uintivuoroa Ruusukorttelissa perjantaisin klo 19 - 21 ja erityislasten uintikerhoa tiistaisin Epitihiassa klo 18 - 18.45 ja 18.45 - 19.30. Lisätietoa saat Ruusukorttelissa Tarja Lammiselta 040 - 865 5675 ja Epitihiassa Riikka Reinikaiselta 040 - 577 0606.

Ruusukorttelin uinnit jatkuvat toukokuuhun asti seuraavasti: 17.3. , 7.4. , 21.4. , 5.5. ja 19.5. 

TVJ ry:n perinteiset pääsiäismyyjäiset pidetään Happy Housessa 9.4. 

 Manun markkinat Kauppatorilla 23.4.

SEURAKUNNAN VAMMAISTYÖRYHMÄN TAPAHTUMIA

Kirkkopyhä, Sunnuntaina 19.3. klo 10.00 Ekumeeninen kappeli, Seiskarinkatu 35. Jumalanpalveluksen jälkeen ruokailu mahdollisuus Merikarinassa. Ruoan hinta 9€/henkilö, (syöpäyhdityksen jäsenet 8 €). Ilmoittautumiset 15.3. mennessä aulaisännälle, puh. 2617340. (muistathan kertoa ruoka-allergioista)

Ainutlaatuinen Gospelpassio, Pitkänäperjantaina 14.4. konserttisalissa Lasse Heikkilän säveltämä gospelpassio RISTINKANTAJA viittomakuorolle, 30 hengen kamarikuorolle ja 50 hengen saksalaiselle gospel kuorolle. Lippuja saa lippupalvelusta á 22 €. Lisätietoa Helviltä, puh. 2617 244

Kevätretki, Tiistaina 16.5. Loimaalle, lähtö klo 10 linja-autoasemalta tilauslaiturista 15 ja paluu noin klo 17. Käydään tutustumassa Sarka -maatalousnäyttelyyn sekä Alpo Jaakolan Patsasmuseossa, päiväkahvit juodaan Pahkapirtillä. Retken hinta 35 €. Sitovat ilmoittautumiset 5.5. mennessä aulaisännälle puh. 2617 340, häneltä saa myös lisätietoja. (muistathan kertoa ruoka-allergioistasi ilmoittautumisen yhteydessä sekä jos tarvitset pyörätuolipaikan autossa.)

Leiripäivät Sinapissa 22.5, 23.5 ja 24.5. Maanantaina alkaa klo 11 ja päättyy keskiviikkona klo 14. Leirille voi myös tulla yhdeksi tai kahdeksi päiväksi, taikka olla koko kolmen päivän ajan, mikä tuntuu itselle parhaaksi Yöpyäkin voi. Matkat hoidetaan itse. Mahdollisesti Kynnys ry:stä Olli Nordberg tulee puhumaan kuljetuspalveluista, Eija Hiitti Liikuntapalvelukeskuksesta, pelejä sekä muuta hauskaa sekä mahdollisesti keskiviikkona voi käydä jalkahoitajalla oma kustannuksena. Kokoleiriajan hinta on 47EUR/henkilö. Leiripäivän yksittäinen hinta on 13,50EUR/henkilö: a) aamupala + lounas + kahvi tai b) lounas + kahvi + päivällinen. Leirin hinta iltaan osallistujille 10EUR/henkilö (päivällinen + iltapala). Ilmoittautumiset aulaisännälle 5.5. mennessä, puh. 2617340 tai Helvi Lähteenmäelle, puh. 2617 244. jolta saa lisätietoa. Leirillä on yleisavustajia, soittele Helville tarvitsetko oman avustajan leirille.

