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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
Tili: Op Vahto 571331-23224

Hyvä Jäsen,
Istun kirjoittamassa sinulle yhdistyksemme johtokunnan kokouksen jälkeen, jossa juuri tarkastelimme viime vuoden toimintaamme ja teimme toimintasuunnitelmaa kuluvalle toimintavuodelle vuosikokouksessa esitettäväksi. Tehdessäni pohjatyötä yhdistyksen kokousta varten mietin paljon vapaaehtoistyöhön pohjautuvan järjestösektorin vastuuta palvelujen ja virkistystoiminnan tuottamisessa. 
Yhteiskunta odottaa yhdistysten tuottavan laadullisesti korkeatasoisia esteettömiä virkistyspalveluja ja vertaistukea. Oikeuksien valvonnan osalta meidän tulee järjestöinä reagoida ja jopa ennakoida  lainsäädännössä tapahtuviin muutoksiin. On liittyvä yhteen toisten järjestötoimijoiden kanssa, kun tarve vaatii. On noustava kapinaan ja tehtävä kanteluita. On istuttava iltaa yhdessä, jotta jaksamme. On kouluttauduttava kursseilla tiedon lisäämiseksi. On liikuttava, jotta kunto kestää. Lapsia ja nuoria perheineen tarvitaan toimintaan, jotta toiminta uudistuisi ja uudet toimijat ottaisivat oman paikkansa vaikuttajina.
Tehtävää on paljon ja toimijoita ei ole koskaan liikaa. Paikallisyhdistyksen voima ovat sen jäsenet. Siis juuri Sinä !  Toiminnan tarkoituksena on palvella jäsenistöä ja muuttaa yhteiskuntaa sellaiseksi, jossa kaikilla on mahdollisuus toteuttaa omia unelmiaan ja elää arkeaan yhtäläisin oikeuksin  sekä velvollisuuksin.  Kerro unelmasi tai arkesi huoli, niin voimme tehdä niille jotakin yhdessä. Vaikuttaminen sekä yhdistyksessä että yhteiskunnassa on ainoa tapa,  jolla voimme saada muutoksia aikaan.                      Satu Järviö

Yhdistyksellämme on uudet nettisivut osoitteessa www.turuncpyhdistys.net sekä sähköpostiosoite info@turuncpyhdistys.net johon voit lähetellä halukkuudesta ottaa jäsenkirje internetin kautta.

VUOSIKOKOUSKUTSU

Turun CP-yhdistys ry:n vuosikokous pidetään torstaina 29. maaliskuuta 2007 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 torsdagen 29. mars 2007 klo 19.00 i Invalidförbundets Servisehus i  Åbo, Hipposvägen 29. På mötet behandlar vi stadgeeliga årsmötesäreden.




PERHE- JA VANHEMPAINTOIMINTAA

YLEISÖLUENTO PITKÄAIKAISSAIRAIDEN JA VAMMAISTEN LASTEN VANHEMMILLE         EVÄITÄ ELÄMÄNHALLINTAAN
Psykologi Ritva Antila
Tiistaina 20.3.2007 klo 18.30, Lastenklinikan luentosalissa (TYKS, U-sairaalan 12. krs, opasteet sisääntuloaulasta). Tilaisuus on kaikille avoin! Kahvimaksu 2 €. Tilaisuuden järjestävät Neulaset ry. ja Turun seudun epilepsiayhdistys.Ilmoittauduhan meille 9.3.2007 mennessä:	

Kristiina Nokelainen sähköpostiosoite: kristiina.nokelainen@tyks.fi, puhelinnumero työhön 02-313 1432 
Kirsi Kainonen sähköpostiosoite : kirsi.kainonen@tyks.fi, puhelin  02-313 0750

Äidit ja isät, mennään yhdessä syömään to 12.4. klo 18.30 Foijaan. Ilmoittaudu 8.4. mennessä Riikalle. Voit toki tulla yksinkin!

Pienten ja kouluikäisten lasten tanssiva perhepäivä la 21.4. klo 14 – 17 Ruusukorttelissa!

Ohjelmassa hiphoppia, discotanssia, pari- ja lavatansseja ym. Ohjaajana Emmi Tiermas. Myös (sähkö)pyörätuolia käyttävät lapset sekä sisarukset, äidit ja isät iloisesti mukaan tanssin pyörteisiin! 5 e/hlö, maksu paikan päällä. Tarjolla myös pientä purtavaa.
Ilmoittautumiset Riikka Reinikaiselle 040-577 0606 viim 12.4. 

Äidit kirmaavat taas yhdessä Kuntovitosella la 19.5. Ilmoittaudu Kuntovitoselle normaaliin tapaan ja tiedustele myöhemmin tapaamisaikaa ja –paikkaa Riikalta.

Perheretki Kemiöön tutustumaan avustajakoirakoulutukseen ti 22.5. 
Tapaamme klo 17.00 Kemiön Yrkesinstitutissa, josta valmistuu pieneläinhoitajia ja jossa on koirien lisäksi katseltavana mm. lintuja, jyrsijöitä ja matelijoita. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Riikalle 040-5770606 viimeistään 15.5. Omat eväät mukaan.

Tervehdys uudelta nuorisovastaavalta!
Olen Elina Raitio, 22-vuotias opiskelija Turusta ja aloitin vuoden alussa yhdistyksen nuorisovastaavan tehtävässä sekä CP-liiton nuorisotoimikunnassa. Nuorisotoimintaa voimme järjestää joko oman yhdistyksemme puitteissa tai Nuorisoyhteistyö Seitin tuella, jolloin mukana on muidenkin vammaisjärjestöjen nuoria (Invalidiliitosta, Reumaliitosta, MS-liitosta ja Lihastautiliitosta). Toimintaa suunniteltaessa vain mielikuvitus on rajana, ja mitä enemmän ehdotuksia ja ideoita, sitä hienompi tapahtumavuosi on mahdollista saada aikaan!
Kutsunkin siis kaikki nuoret ja nuorenmieliset yhdistysläiset tutustumaan toisiinsa, syömään ja viettämään yhteistä iltaa tapahtumasuunnittelun merkeissä ravintola Teiniin (Uudenmaankatu 1) keskiviikkona 28.3. 2007 klo 18 alkaen. Ravintolaan on esteetön sisäänkäynti Vanhan Suurtorin kautta väliköstä. Turun CP-yhdistys sponsoroi ruokailua 10 eurolla / henkilö, ylimenevän osan jokainen maksaa itse. Mikäli tarvitset jatkuvaa avustusta illan aikana, otathan mukaan henkilökohtaisen avustajan. Paikalla on myös 1-3 yleisavustajaa. Henkilökohtaisen avustajan mahdolliset ruokakulut jokainen maksaa itse. Ilmoita tulostasi minulle 21.3. mennessä. Mainitse ilmoittautuessasi jos tarvitset yleisavustajaa tai jos sinulla on henkilökohtainen avustaja. Kerro myös, jos käytät pyörätuolia, niin tiedän huomioida sen pöytiä varatessa. Opiskelujen vuoksi en voi vastata puhelimeen päivisin, mutta soittaminen on mahdollista kello 16 jälkeen (laita sitä ennen ilmoittautuminen tekstarina). Ja se numero on siis 050-361 97 55. Parhaiten minut saa kuitenkin kiinni sähköpostitse osoitteesta elina.raitio@utu.fi
Nähdään Teinissä!   Terveisin nuorisovastaava  Elina


Hei Aikuiset !

Viime vuoden lopun illanvietto Ravintola Teinissä (Uudenmaankatu 1,ovelle pääsee vanhan suurtorin kautta invataksilla) oli menestys. Meitäoli tupa täynnä, ruoka oli hyvää ja seura vielä parempaa! Eiköhän oteta ”yleisön pyynnöstä” uusiksi nyt keväällä. Äskettäin varmistui myös minun
jatkokauteni CP-liiton aikuistoimikunnassa, joten toimintaa riittää ja saatte jatkossakin kuulumisia liiton aikuistoiminnasta. 

Samalla kun illallistamme, Jukka Kumpuvuori alustaa lyhyesti vammaispolitiikan ajankohtaisista asioista huumorilla höystettynä.Voit myös kysellä sinua kiinnostavista aiheista tai voimme vaikka ratkoa sinua askarruttavat juridiset ongelmat.

Ajankohta on keskiviikko 4.4.2007 klo 18-21. Muistattehan, että Ravintola Teini on esteetön pyörätuoliakin käyttävälle. Ruokailu on omakustanteinen. Ilmoitathan avun tarpeestasi, niin voimme mitoittaaavustajat oikein.

Ilmoittaudu minulle viimeistään 29.3.2007, mieluummin aikaisemmin, mutta
voit ilmoittautua myös yhdistyksemme vuosikokouksessa 29.3. 


Kevätterveisin, Tiina Lahtonen 02 233 4405, 0400 806 191, tlahtone@abo.fi



Yhdistys on hankkinut säädettävän luistelutuen jäsenistön käyttöön. Se onkin talven tultua ollut ahkerasti jääkentillä varsinkin lasten ja nuorten luistelun apuvälineenä. 
Turun kaupungin sosiaalikeskus on lahjoittanut yhdistykselle Palveluohjauskansion, johon on koottu mm. tietoa kaupungin, yhdistysten, Tyksin ja Kelan palveluista sekä menettelytapaohjeita 
esim. hakemusten ja palvelusuunnitelman tekemiseen.
Tiedustele luistelutuen ja kansion lainausmahdollisuutta Riikka Reinikaiselta 040-577 0606.

SAATTAJAKORTILLA AVUSTAJA MAKSUTTA MUKAAN LIIKKKUMAAN
Voi edelleen tiedustella!  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 

Hei! Nimeni on Jukka Kumpuvuori ja olen ehdolla eduskuntavaaleissa maaliskuussa 2007. Tavoitteeni on eduskuntapaikka, ei sen vähempää. On 20 vuotta siitä, kun eduskunnassa on ollut vammainen ihminen. Pyörätuolireitti valmistuu sopivasti lähiaikoina, joten nyt on aika äänestää vammainen eduskuntaan. Kukaan muu ei huolehdi asioistamme! CP-vammaisten asiat ovat minulle tuttuja ja lupaan ajaa juuri sinun asiaasi eduskunnassa kaikin tavoin. Muista, että vain äänestämällä voit vaikuttaa! Aina kärryillä! - Jukka Kumpuvuori matkalla eduskuntaan www.kumpuvuori.net


ALUESIHTEERI TIEDOTTAA!
Huomioi, että Suomen CP-liiton edunvalvonnassa on tapahtunut muutoksia, joista voit lukea enemmän lehdestä; CP-lehti 1 / 2007.
Kaikki liikkumaan, jokainen mahdollisuuksien mukaan. Tulossa aktiivinen syysviikonloppu, josta tässä jo nyt laitettavaksi päivämäärät kalenteriin. Kuhankuonolla perinteinen järjestöjen yhteinen liikuntapäivä 8.9.2007. Salossa Liikuntaa kaikille - Soveltavan liikunnan päivä Salohallissa 9.9.2007. Tilaisuuksista enemmän lähempänä ajankohtaa. Muistathan myös toukokuun 17. CP-liiton ja NV- järjestöjen yhteisen liikuntapäivän Jyväskylässä, josta tietoa saat liikuntavastaava Lauri Issakaiselta puh. 0400 921574. Muistathan alkuvuodesta tulleen kurssiesitteen, jossa on tietoa CP-liiton kursseista ja tuetusta lomatoiminnasta.
 Alueen vammais- ja kansanterveysjärjestöjen yhteistyöryhmä Yhteisin Purjein järjestää Äitien hemmotteluillan 8.5.2007 klo 17.00 - 20.00. Paikka Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry., Vanha Hämeentie 105, 20540 Turku. Osallistumismaksu 5 euroa. Luvassa mm. hierontaa, meikki- ja alusvaateasiaa, Laitilasta Lukanterin Lempin vierailu ja muuten vaan mukavaa yhdessäoloa. Ilmoittaudu viimeistään 24.4. Leena Seppäselle, puh. 040 561 4009. Samalla saat lisätietoa illasta.

Aira Eklöf, Aluesihteeri / Distriktssekreterare Suomen CP-liitto ry / Finlands CP-förbund rf
puh / tel 040 545 7144, 02 2410170 aira.eklof@cp-liitto.fi

HAPPY HOUSE -MONITOIMIKESKUS TIEDOTTAA
Ursininkatu 11, puh. 2518 421, www.tvj.fi ja e-mail: katariina.ottosuon@tvj.fi
Avoinna maanantaisin ja perjantaisin klo 12-16, tiistaisin ja torstaisin klo 10-16 sekä perjantaisin klo 10-14.
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. mm. Toukokuussa Pysäköinti-ilta 9.5.klo 18, mukana edustajat pysäköinninvalvonnasta ja poliisista. Kysy lisää Happy Housesta Seuratkaahan ilmoittelua nettisivuilla, Treffissä ja Minne Tänään palstalla!

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

KESÄTEATTERI KAIKILLE
Tervetuloa Vartiovuoren kesäteatteriin ti 26.6. klo 19.00 katsomaan esitystä Peter Pan. Liput 13 e / kpl (0 - 3 -vuotiaat maksutta. Aikuisen liikuntavammaisen avustaja 11 e). Voitte myydä lippuja myös sukulaisille, tuttaville, naapureille jne. Kapteeni Koukkuna Jukka Leisti. Lippuvaraukset Riikka Reinikaiselta 040 – 577 0606, 02 - 488 6363.


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 maanantaisin Turun ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yksikön altaalla Ruiskadulla. Lisätietoa saat Ruusukorttelissa Tarja Lammiselta 040 - 865 5675 ja AMK:ssa Riikka Reinikaiselta 040 - 577 0606.

Ruusukorttelin uinnit jatkuvat toukokuuhun asti seuraavasti: 16.3. ,  20.4. , 5.5. ja 19.5.  

TVJ ry:n perinteiset pääsiäismyyjäiset pidetään Ruusukorttelissa sunnuntaina 1.4. klo 10-14 


SEURAKUNNAN VAMMAISTYÖRYHMÄN TAPAHTUMIA

ma-ke 21.-23.5. Sinapissa yhteisleiri. Ilmoittautuminen 20.4. mennessä puh. 02-2617340 tai Helville p. 
02-2617244.

Keväällä ei ole retkiä, mutta kesäkuun 13. pvä mennään Kemiöön, 
Sinisimpukkaan. Ilmoittautuminen 30.5. mennessä aulaisännälle puh. 02-2617340 tai 
Helville p. 02-2617244. Retki tehdään invalinja-autolla, joten kaikki pääsevät mukaan.

25.-27.5. Kirkkopäivät Turussa Teema: *PYHÄ YKSINKERTAISUUS
*Tule etsimään oleellista! Teemoina:*
yksinkertainen usko
yksinkertainen yhteys
yksinkertainen hyvä

*La 26.5 . klo 14.00-16.30 ESTEETTÖMYYS-SEMINAARI KIRKKO KAIKILLE*
Paikka: Hämeenkatu 18 TEEMANA : YK:n vammaisten ihmisten ihmisoikeussopimukset
Avain - teatterin esitys KosioVenla kommenttipuheenvuoroja
Vuorelan erityiskoulun kuoro Ilopillerit Ruonoesitys: "Omaksi kuvakseen hän loi heidät......"

*La 26.5. klo 10-18 PIMEÄ KAHVILA* 
kahvilassa voit harjoittaa sisäistä näkökykyä

*Su 27.5. klo 11.30 JAZZ- MESSU Kiitos elämästä*
Paikka: Tuomiokirkon puistossa liturgina: Kehitysvammaistyön pastori Heikki Mäkelä ( Satakunnan 
erityishuoltopiiri)Saarna: Piispa Kari Mäkinen. Messun yhteydessä julkistetaan viittomakielinen 
Luukkaan evankeliumi.

Talkoolaisiksi voi ilmoittautua Jaana Rantalalle puh. 02-2617557 tai 
0400-477836. Lisäinfoa koko päivien ohjelmasta löytyy kirkkopäivien sivustoilta
www.kirkkopaivat.fi

ennakkotietoa:
Syyskuussa on yhteisleiri 21.-23.9. Sinapissa
 

