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

PL 863  20101 TURKU
Pj. Satu Järviö 050-4651 267	
Kotisivut: www.turuncpyhdistys.net 
Sähköpostiosoite info@turuncpyhdistys.net
Tili: Op Vahto 571331-23224

äTätä kirjoittaessani mieleni täyttyy monista ajatuksista. Olen huomenna (29.9) lähdössä 15 vammaisen ja avustajiemme kanssa osallistuakseni mielenosoitukseen eduskuntatalon edessä, koska vaikeavammaisten kannalta henkilökohtainen apu on kaikkein tärkein tukimuoto. Sen avulla selvitään ihan tavallisista päivittäisistä toiminnoista, kuten ylösnousemisesta, 
pukeutumisesta, henkilökohtaisesta hygieniasta jne. Sen lisäksi henkilökohtaisen avustajan avulla vaikeavammaiset henkilöt voivat osallistua työhön, opiskeluun ja sosiaaliseen elämään. Vaadimme, että myös vammaisten perus- ja vapausoikeudet täytyy turvata, haluamme olla mukana elämässä. Avustajajärjestelmän kehittämiseen on odotettu valtion budjetissa rahaa jo viisitoista vuotta... Odottavan aika on käymässä vähiin. On tekojen aika. Toivottavasti voin muuttaa pääkirjoitusaiheen sävyn ja kertoa, että rahoitus järjestyy tämän vaalikauden aikana.
Yhdistys elää vammaispoliittisten haasteiden keskellä vilkasta elämää. Aikuisten toimijoiden koulutus-ja virkistysviikonloppua vietettiin 1-3.9 Kaarinan Kuusistossa, Leirikeskus Kuusistossa. mukana oli avustajineen yli 20 henkeä.
Salossa viritellään toimintaa CP vammaisille lapsille perheineen sekä aikuisille yhdessä yhdistyksen ja liiton voimin, jospa saisimme vaikka kerhon heräteltyä uusin jäsenin. CP-liitto esittäytyy Turussa 26.10 Ruusukorttelin ruokasalissa klo 18.00 - 21.00 tervetuloa kaikki paikalle. Mukana ainakin liiton toiminnanjohtaja Tomi Kaasinen ja Sari Laiho.
Kynttilät tuovat valoa kaamokseen - muista polttaa jo aiemmin ostamasi kynttilät ja hanki vaikka uusi ja vie lahjaksi ystävällekin. Näin saat hyvän mielen ja tuet arvokasta työtämme. Ota yhteyttä, jos tarvitset vaikkapa neuvoja vammaisasioissa (kuntoutus, apuvälineet, palvelusuunnitelman teko ym). tai kerro toiveesi toimintamme suhteen, jotta saisimme uusia ideoita.
Yhdistyskoulutusta ollaan järjestämässä yhdessä liiton kanssa ensi  vuonna. Teemme sen todennäköisesti yhdessä läheisten CP-yhdistysten kanssa. Satu Järviö, puheenjohtaja 

YHDISTYKSEN UUDET NETTISIVUT
Nettisivut löytyvät osoitteesta: www.turuncpyhdistys.net , sivut ovat lokakuun loppupuolella käytössä. Käykää katselemassa! Sähköpostiosoite tulee olemaan: info@turuncpyhdistys.net Muistattehan että edelleen voi ilmoitella halukkuudesta ottaa jäsenkirje sähköpostitse, ilmoitelkaa Tarja Lammiselle e-mail: tlamminen1@luukku.com (Huom. osoite muuttunut)

YHDISTYKSEN JOULUJUHLAT  vietetään tällä kertaa Katariinan koululla pienessä salissa lauantaina 9.12. klo 14.00- n. 16.00. Luvassa mm. Avainteatterin näytelmäesitys, yhteislaulua, arpajaiset, Joulupukki jakaa pienet joululahjat joulupuuroa, kaffeet ym.


JOULU LÄHESTYY, KYNTILÖITÄ OSTELEMAAN
kynttilähinnat: pöytäkynttilä 3 €, vanhat antiikkikynttilät (6 kpl; t.sin, vihreä, v.pun ja v.sin) 2 €
uudet antiikkikynttilät (6 kpl; pun ja valk) 3 € iso tuoksukynttilä lasissa 3 € pieni tuoksukynttilä 1,50 €
lasilyhty 2 €. Kynttilöitä voi hakea Renotechilta Virusmäentieltä (Bob Talling 284 4870, kännykkä 050-558 1806) tai Riikka Reinikaiselta Liedosta 488 6363, 040 - 577 0606. Niitä myydään myös useassa Turun seudun osuuspankin konttorissa ja muutamilla terapia-asemilla.

TIEDOKSENNE!
Yhdistys hankkii jäsenistönsä lainattavaksi säädettävän luistelutuen kyynärtukien kera. Tiedustelut ja varaukset Riikka Reinikaiselta 040-5770606.

Tammi-maaliskuussa järjestämme kelien salliessa ulkoilupäivän mm. luistelun merkeissä. Seuratkaapa uudistettujen nettisivujemme "ilmoitustaulua": 

PIENTEN JA KOULUIKÄISTEN LASTEN PERHE- JA VANHEMPAINTOIMINTAA

Tervetuloa, isät ja äidit, keilaamaan Aninkaisten keilahalliin perjantaina 17.11. klo 18. Keilaamisen jälkeen menemme syömään.
Ilmoittautumiset 10.11. mennessä Riikka Reinikaiselle 02 - 488 6363, 040 - 577 0606.

Äitien jouluaskarteluilta maanantaina 20.11. klo 18.30 Q-kirjakaupassa Liedossa. Luvassa myös pientä purtavaa. Varaudu materiaalimaksuun. Ilmoittautumiset 17.11. mennessä Kerttu Lehtiselle 0400 - 438879.

Sinapin leiripäivä perheille lauantaina 11.11. klo 9.45 - 17. Ohjelmassa mm. pomppupatja, patjakuutio, erilaiset pyöräkokeilut, mm. tandempyöräily, pyöräkärry, noja-, juoksu- ja kelauspyörä, pallot, curling, puhallustikka, laskettelusimulaattori sekä kankaanpainantaa ja kudontaharpun käytön opettelua.
Hinnat: 2-6v 8 e, 7-17 v 12 e, yli 18 v 15 e. Tiedustelut: diakoniatyötekijä p. 261 7244.
Sitovat ilmoittautumiset to 26.10. mennessä diakoniakeskuksen aulaisännälle p. 261 7340.
Järj. Varsinais-Suomen ja Satakunnan potilas- vammais- ja kansanterveysjärjestöt, Turun ja Kaarinan srk-yhtymän diakoniatoiminta, liikuntapalvelukeskus sekä alueen Avustajakeskukset.

HEI AIKUISET!

Syksy on saapunut ja toiminta vilkastuu! Suunnitelmissa on, että torstaina 9.11. mennään viettämään iltaa ravintola Teinin isossa ja viihtyisässä kabinetissa. (Uudenmaankatu 1, sisäänkäynti vanhan suurtorin kautta väliköstä). Istutaan iltaa ja keksitään jotain kivaa juteltavaa. Illanvietto alkaa klo 18.00. Jokainen maksaa itse mahdolliset ruoat ja juomat. Pääasia, että pidetään hauskaa!
Ilmoittautumiset Tiina Lahtoselle viimeistään tiistaina 7.11. (tlahtone@abo.fi, 0400 806 191, 233 4405). Ilmoittautuminen on tärkeää, jotta kabinetti ei pursua yli! Nähdään siellä!   Tiina Lahtonen


LIEVÄSTI VAMMAISILLE OMA KOKOONTUMINEN:

Levisten (=lievästi vammaisten) yhteinen viikonloppu Raision kaupungin leirikeskuksessa, Kesärannassa, Halloweenviikonloppuna, 4.-5-11.2006. Ohjelmassa mm. psykologin vetämää keskustelua aikuisille, ulkoliikuntaa ja huipentumana Halloweenjuhlat. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 20.10.2006 mennessä: asta.lindgren@raisio.fi tai 040-4107 411. Järjestäjänä Asta Lindgren. Levisten sählyvuoro oikeiden valmentajien ohjauksella on Kuloisten koulussa perjantaisin klo. 17.00-18.15.

äNUORET 

Armahaiset sekä vanhat, että uudet. Tulkaa kaikki joukolla viettämään iloinen lauantai päivä ohjelmassa liikunnallista kokeilua ja muuta mukavaa kimpassa. Siis LAUNATAINA 4. MARRASKUUTA 2006. PAIKKA AVOIN, Viimeinen ilmoittautuminen 26. 10. soittamalla Raisalle 02 2330 754 Valtakunnallinen yhteistyö Seitti järjestää perinteiset pikkujoulut Vantaalla 24.11. Lisä tiedotusta luvassa ja lisätietoja saa Kalle Jokinen Puh. 040 738 8089


GURLINGIA PELAAMAAN
Maanantaisin pelataan gurlingia Sirkkalan koululla, Sirkkalankatu 20 klo 18-19.30. Lajia voi myös pelata pyörätuolista, eikun kaikki kokeilemaan.

ASUMISPALVELUSÄÄTIÖ ASPA SELVITTÄÄ VAMMAISTEN IHMISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUTARPEITA

Asumispalvelusäätiö ASPA tekee Kaarinan, Piikkiön ja Paimion alueella selvityksen 16-64-vuotiaiden eri tavoin vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumiseen liittyvistä tämän hetkisistä ja tulevista palvelutarpeista. Selvitysprojekti toteutetaan aikavälillä 01.08.2006 - 31.03.2007.   
Selvitysprojektin lähtökohtana on saada tietoa kohderyhmän omista näkemyksistä asumisestaan ja siihen liittyvistä palvelutarpeista. Kohderyhmältä kerätään tietoa kyselylomakkeilla ja henkilökohtaisilla haastatteluilla Selvitys toteutetaan yhteistyössä kohderyhmään kuuluvien, heidän läheistensä, järjestöjen, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja muiden toimijoiden kanssa. Tuloksista kootaan toimenpidesuositukset, joita kunnat voivat hyödyntää yksilöllisten ja oikein kohdennettujen palvelujen kehittämisessä ja laadittaessa vammais- ja hyvinvointipoliittisia ohjelmia. 
LISÄTIETOJA: Projektivastaava Raine Hynninen, Oskarinaukio 5 B, PL 11 KAARINA 
puh. 040-848 1881, e-mail: raine.hynninen@kaarina.fi

HAPPY HOUSE ILLAT KESKIVIIKKOISIN KLO 18-20 
Ursininkatu 11, puh. 02-2518 421, e-mail: happy.house@tvj.fi, www-tv.fi
Aukioloajat ma 12-16, ti 10-16, ke 12-18, to 10-16 ja pe 10-14
18.10. Hyvinvointi-ilta/ norjalaisen viljelyn luonnontuotteet ja niiden vaikutukset terveyteen ja hyvivointiin.
1.11. Esteetön Turku/ Ekvallan uimarannan toimivuus ja esteiden poiston edistyminen keskusta-alueella.
15.11. Ilmaisutaito/ miltä tuntuu rentoutua ja tehdä ilmaisutaitoja ilmaisemalla itseään.
13.12. Happy Housen joulujuhlat klo 15-17/ Yhdessä oloa laulaen, leikkien ja pikkupurtavan merkeissä. Joulupukkikin saattaa piipahtaa.
Happy Housesta voi vielä kysellä mm. kokkikursseja, atk-kursseja ym. tapahtumia
TVJ:n joulumyyjäiset Ruusukorttelissa  sunnuntaina 10.12 klo 10-12

KEHITTYVÄ OMAISHOITO -SEMINAARI

Maanantaina 30.10. klo 12 – 16 Meri-Karinassa. Katso lisätietoja www.laaninhallitus.fi (Länsi-Suomen lääninhallitus, koulutus). Järj. Länsi-Suomen lääninhallitus ja Omaishoitajat ja läheiset –liitto.
Ilmoittautumiset 23.10. mennessä.

SUOMEN CP-LIITTO ESITTÄYTYY

Yleisötilaisuus Turussa torstaina 26.10.2006 klo 18.00 Ruusukorttelin palvelukeskuksessa, Puistokatu 11. Ohjelmassa Suomen CP-liiton toiminnan esittely toiminnanjohtaja Tomi Kaasisen johdolla. Illan pääaiheeksi nostetaan CP-liiton päivätoiminta, josta kertoo vastaava ohjaaja Sari Laiho. 
Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokekefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän läheistensä oikeuksienvalvontajärjestö, jolla on 20 paikallisyhdistystä.   Kahvitarjoilu!
Lämpimästi tervetuloa kuulemaan Suomen CP-liiton toiminnasta! Tiedusteluihin vastaa aluesihteeri Aira Eklöf, puh. 040 5457144.


SPORTTITORI vammaisliikunnan teemailta, torstaina 9.11. kylpylähotelli Caribiassa klo 17 alkaen. 
Kokeiltavana mm. puhallustikka, boccia, curling, sokkopingis, Lepe-ratakelaussimulaattori.
Lisätietoja Eija Hiitti p. 2623 222, 050-5546 222, eija.hiitti@turku.fi 

ALUESIHTEERI TIEDOTTAA:

JÄSENILTA SALOSSA keskiviikkona 15.11. 2006 klo 18.00- 19.30.
Paikka: Salon seudun omaishoitokeskus, Asemakatu 2, 24100 Salo. Ohjelmassa tietoa omaishoitoyhdistyksestä ja Ray:n vammaisten perheiden palveluohjausprojektista, joista kertomassa Sirpa Stenström. Turun CP-yhdistyksen puheenjohtaja Satu Järviö ja CP-liiton aluesihteeri Aira Eklöf kertovat yhdistyksen ja liiton toiminnasta. Lastenhoito järjestyy seinän takana naapurissa Hoito- ja palvelukeskus Sofiassa. Ilmoitathan lastenhoidon tarpeesta viimeistään maanantaina 13.11. aluesihteerille, puh. 040 5457144, jotta tiedämme  varata hoitajat paikalle. Tervetuloa paikalle isot ja pienet, perheet ja sinkut ! Kahvitarjoilu.

KEVÄÄN 2007 KERHOT JA MUUTA

PYÖRÄTUOLIPARITANSSIN alkeiskurssi 20-21.1 la-su

äAjatteletko kaiholla kesäisiä tanssilavoja, tulevia sukujuhlia, koulun  tanssijaisia tai laivaristeilyjä, joissa tanssitaidolla olisi käyttöä? Opettele nyt, ettei homma jää pelkäksi haaveeksi!
La klo 17-19 ja Su klo 10-12 Paikkana Runosmäen nuorisotalo, Piiparinpolku 13. Opetellaan foxi, valssi ja samba.Vetäjinä Diplomitanssinopettaja Päivi Leppänen ja Tanssinohjaaja (rek. koul.) Emmi Tiermas. Hinta 24 euroa.


äPARITANSSIKURSSI käveleville 20-21.1 la-su

La klo 14.30-16 ja Su klo 13-14.30. Paikkana Tanssikoulu Tanssitupa, Oikotie 7.Opetellaan fox ja valssi, perustansseista tärkeimmät. Vetäjänä Diplomitanssinopettaja Päivi Leppänen. Hinta 18 euroa.
Ilmoittautumiset 5.1.07 (kursseille) sähköpostilla tanssitupa@tanssitupa.net tai p. 040-777 9037.

Keskustelukerho jatkuu torstaina 17.1.2007 kello 16.15. Invalidiliiton palvelutalolla. Vetäjänä on Jouko Aavasalo, 050-331 3831. 

Sähly jatkuu tammikuussa kello 18.00 - 19.30 Katariinan koululla. Asiasta voi tiedustella  Matti Niemelältä  puh. 235 9047.

Uintivuorot Ruusukorttelissa loppu vuoden 20.10 , 3.11 , 17.11 , 1.12 ja 15.12. klo 19-21. Jatkuen tammikuussa seuraavasta: 5.1. , 19.1. , 2.2. 16.2. , 2.3. , 16.3. , 20.4. , 4.5. ja 18.5. 



Turun kaupungin järjestämät erityislasten uintiryhmät kokoontuvat maanantaisin. Uintiryhmät ovat klo 17.45-18.30, 18.30-19.15 ja 19.15-20.00. Turun ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yksikön altaalla, Ruiskatu 8. (Molempien uintivuorojen uintiavustajien kulut korvataan 8 €/kerta syksyn osalta).

Ratsastus alkaa maaliskuun puolivälin paikkeilla helmikuun aikana Taina Ruotulle, puh. 257 6776.  Turun Seudun erityisratsastus ry,  Alhontalleilla Naantalissa.

SEURAKUNNAN VAMMAISTYÖRYHMÄN TAPAHTUMIA


MESSU Hirvensalon kirkolla, Honkaistentie 85, sunnuntaina 19.11. klo 12. Messun jälkeen tarjolla ruokaisa salaatti sämpylä + pullakahvi 7 €:n hintaan. Ilmoittautumiset 10.11. mennessä  aulaisännälle p. 2617340.

JOULUJUHLA 17.12. klo 14 Eerikinkatu 3, Seurakunnan juhlasalissa. Ilmoittautumiset 5.12 mennessä  aulaisännälle p. 2617340.



JOHTOKUNTA TOIVOTTAA KAIKILLE HYVÄÄ LOPPUVUOTTA JA
RAUHALLISTA JA HYVÄÄ JOULUA!

