JÄSENKIRJE 3/2009
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

Hyvää loppuvuotta Sinulle!
Terveiset sinulle yhdistyksesi hallitukselta. Tapaamme vuosittain seitsemästä kahdeksaan kertaan Invalidiliiton Palvelutalon kerhohuoneessa pohtien tulevan toiminnan järjestämistä eri virkistys- ja vertaistuen toiminnan lohkoilla. Käymme läpi tilaisuudet ja koulutukset, joihin olemme osallistuneet tai jossa meitä on edustanut yhdistyksen jäsen.  Päätämme taloudellisesta tuesta eri jäsentoimintoihin ja teemme avustushakemukset ja suunnittelemme omaehtoista varainhankintaa.  Usein saamme kuulla myös liittomme aluesihteerin Aijun terveiset ja saamme ajankohtaista tietoa CP-liiton toiminnasta ja palveluista.  
Tiedotuksesta huolehdimme kolmen vuosittaisen jäsenkirjeen avulla ja päivitämme kuukausittain nettisivujamme www.turuncpyhdistys.net Muistathan, että yhteystietomme ovat aina vuoden toisessa kirjeessä ja osittain valtakunnallisessa CP-lehdessä ja netissä. Käytämme sähköpostia päivittäin hoitaessamme yhdistyksen juoksevia asioita. Henkilökohtaista neuvontaa vammaisasioissa annetaan mahdollisuuksien mukaan ja löydämme yhteistyötahoja, joiden avulla saamme ohjattua sinua silloin, kun omat tietomme loppuvat. Yhteistyön avulla saamme myös laajennettua tarjoamiamme toimintamuotoja. 
 Yhdistystoiminnan tarkoituksena on jäsenen toimintamahdollisuuksien lisääminen, vaikuttamistoiminnan tekeminen, jotta syrjäytyminen vammaisuuden vuoksi estyisi arkipäivässä ja palveluissa. Keskeistä on vertaistuki tapahtumissa, matkoilla ja leiritoiminnassa. Perheet, nuoret ja aikuiset tarvitsevat omalle ryhmälleen suunnattuja tapahtumia, mutta tärkeää ovat myös kaikkia yhdistävä toiminta kuten teatteritapahtumat sekä joulujuhla ja liikkuman pitää jokaisen, sillä liikunta jos mikä tuo hyvää mieltä. Tarvitsemme Sinua tekemään ajatuksillasi toiminnastamme entistä monipuolisempaa. Nähdään joulujuhlassa 27.11, klo 18.00 Meri - Karinassa. Muista ilmoittautua ajoissa, niin varaamme sinulle yhdistyksen maksaman jouluruoan.  Voimme tavata myös TVJ:n vammaisjärjestöjen yhteismyyjäisissä Ruusukorttelissa 13.12 klo 10 – 14. Myynnissä on uudenvärisiä kynttilöitä vanhojen klassikkojen rinnalla vanhalla edullisella hinnalla. Pääasia on että tavataan. 
Satu Järviö




Tule mukaan aistimaan Joulun tunnelma yhteiseen Joulujuhlaamme!
”Joulu on herkkää juhlan aikaa,
säveliä, katsetta,
lämmintä taikaa.”
Vietämme Joulujuhlaa perjantaina 27. marraskuuta 2009 Merikarinassa (Seiskarinkatu 35) klo 18.00- 21.00. Sukellamme Joulun tunnelmaan musiikin, joulupukin, arpajaisten ja jouluruoan myötä. Yhdistys tarjoaa jouluruoan vain etukäteen ilmoittautuneille. Ilmoitathan myös mahdollisista erityisruokavalioista!
Ilmoittaudu 19. marraskuuta mennessä Riikka Reinikainen  040 577 0606  tai Satu Järviö 050 465 1267. Yleisavustajat ovat paikalla klo 17.30 lähtien.


KYNTTILÄT OVAT TAAS SAAPUNEET!
Pöytäkynttilät 3,50 e / kpl
kiiltävänä ja huurteisena: vadelma, karpalo, punainen ja valkoinen
huurteisena: oliivi, terracotta, musta, violetti
kiiltävänä: petrooli


Antiikkipakkaus (4 kynttilää) punainen, karpalo ja valkoinen. 3 e / pkt. 
Vanhat antiikkipakkaukset (6 kynttilää) alennettuun hintaan 1 e/ pkt.
Lasilyhty 1,50 e.
Pieni tuoksukynttilä 1 e.

CP-kynttilöitä noudettavissa Renotechista, Virusmäentie 65 N, virka-aikana
Tiedustelut:, Riikka Reinikainen 040-577 0606, Bob Talling 050-5581806. 
Voit hakea kynttilöitä myyntiin myös esim. työpaikalle. Myymättömien palautus ja myytyjen tilitys tammikuussa.

Kynttilöitä voit ostaa myös TVJ:n joulumyyjäisissä sunnuntaina 13.12. klo 10-14 Ruusukorttelissa.


PERHE- JA VANHEMPAINTOIMINTAA

Tervetuloa äitien perinteiseen askarteluiltapäivään Q-kirjakauppaan Lietoon, Karjatie 3, lauantaina 14.11. klo 14.30 alkaen. Voit halutessasi ottaa askartelunhaluiset, kouluikäiset lapsesikin mukaan. Tarjolla Vintage-tyylisiä ideoita esim. joulukalenteriin ja joulukortteihin skräppäilypapereilla ynnä muuta. Maksu määräytyy käyttämiesi askartelutarvikkeiden mukaan. Tarjolla on myös pientä purtavaa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Kerttu Venäläiselle, kerttu.lehtinen@kolumbus.fi, p. 0400-438879 viimeistään ke 11.11.

Perheiden puuhailtapäivä sunnuntaina 22.11. klo 14-18 Turun Seudun Invalidien tiloissa Asesepänkadulla. Ohjelmassa sisäpelejä (curling, keilaus, renkaanheitto), lautapelejä sekä ruokailua. Ilmoittautuminen viimeistään 18.11. Riikalle.
Äidit osallistuvat perinteisesti Supertreeneihin (Naisten liikuntatapahtuma) Naantalin kylpylässä ja Maijamäen koululla su 14.3.2010.
Suunnitteilla on perheretki Helsingin kaupunginteatteriin maaliskuussa jonain lauantaina katsomaan musikaalia Maija Poppanen. Maaliskuu ei ole vielä myynnissä, joten päivästä ei ole varmaa tietoa.
Menisimme Jumbolans- bussilla, jossa on pyörätuolinostin ja mahdollisuus matkustaa
myös pyörätuolissa istuen. Teatterilipun hinta aikuisilta 35 e ja lapsilta 15 e. Yhdistys tarjoaisi matkan.
Näytös alkaa klo 13 ja kestää lähes 3 h, joten sitä ei suositella pitkän kestonsa takia alle kouluikäisille. Sen jälkeen voisimme mennä vielä syömään ennen kotiinlähtöä. Mikäli haluat osallistua em. tapahtumiin, laita sähköpostia riikka.reinikainen@rusko.fi tai soita 040-5770606.

HUOMIO NUORET!

Sähköpostilistan lisäksi kannattaa liittyä myös Facebookiin ja siellä ryhmään "Turun seittiporukka", jossa ideoimme tällä hetkellä mm. pikkujouluja. Ryhmän löytää helpoiten kirjoittamalla Facebook-sivun oikean ylälaidan Haku-kohtaan "Turun seittiporukka ". Sähköpostilistakin toimii edelleen, ja sille pääsee ilmoittautumalla minulle osoitteeseen elina.raitio@utu.fi. Yhdistyksemme perhetoiminnan vastaavat järjestävät ensi maaliskuussa retken Helsingin kaupunginteatteriin katsomaan musikaalia Maija Poppasesta. Kiinnostaisiko myös nuoria lähteä vastaavalle reissulle? Samaan näytökseen emme mahdu, mutta voimme kehitellä aivan omanlaisen kulttuurimatkan, jos innokkaita lähtijöitä riittää!

Yhteydenottoja odotellen 
Elina

LUENTOSARJA    

(Koko ilmoituksen voit lukea CP-yhdistyksen nettisivuilta www.turuncpyhdistys.net )

Kouluikäisten lasten vanhemmille
Ke 18.11. klo 17.00 – 20.00 ”Mitä peruskoulun jälkeen?”. Paikka: Kaupunginsairaalan luentosali, pohjakerros.

Paneelikeskustelu kaikille kiinnostuneille
Ke 28.10. klo 17.00 – 20.00 aiheesta ”miten kunnat vastaavat uuteen vammaispalvelulakiin?”   Paikka: 	Happy House, Ursininkatu 11, Turku	
Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta Leena Järveläiselle, p. 040 561 4009 tai leenaseppanen.omaishoitajat@pp.inet.fi. Kysy lastenhoitomahdollisuudesta (hinta 7€) ilmoittautumisen yhteydessä. 


Liikunta- ja muut kerhoasiat ensi keväänä
Maanantain sähly : Katariinan koululla (Kirkkotie 31) alkaa 11. tammikuuta 2010  Kello 18.00 – 19.30 Tiedustelut Matti Niemelältä 045 675 0558
Levisten (lievästi vammaisten) sähly:   Tiedustelut Asta Lindgren 040-4107411 asta.lindgren@raisio.fi
Ratsastus: Alkaa taas maaliskuussa. Ilmoittautumiset helmikuun loppuun mennessä Taina Ruottu 040 514 5311, tai sähköposti taina.ruottu@luukku.com 
Ruusukorttelin uintiajat eivät ole vielä varmistuneet, mutta tiedustelut Raisalta Yhteystiedot alla. (Yhdistys tukee uinteja maksamalla avustajalle 8€/ kerta).
Turun kaupungin erityisryhmien liikunnat alkavat viikolla 3. 
Kaupunki järjestää 11- 15 vuotiaille  ilman apuvälineitä pärjääville, käveleville, erityistä tukea tarvitseville esim. lievä CP Tiistaisin 17- 18 Snelmannin koulu (Koulukatu 8) Sis. mm. jazz-, disko- ja luovaa tanssia.  Ilmoittautumiset liikuntapalvelukeskukseen Marianna Ylinampa 050 554 6226
Uinti maanantaisin Turun AMK:n terveys- sosiaali- ja liikunta-alan yksikkö, Ruiskatu 8
SAATTAJAKORTILLA AVUSTAJA MAKSUTTOMASTI MUKAAN LIIKKUMAAN. Lisätiedot Raisalta
Sporttikerho: Ota yhteyttä Raisaan.
Tiedustelut Raisalta  Herpiöltä (02) 233 0754, raisa.herpio@kolumbus.fi
Jos sinulla on ongelmia henkilökohtaisen avustajan hankkimisessa kunnan taholta ota rohkeasti yhteyttä yhdistykseen tai CP-liiton aluetyöntekijään. Ohjaamme sinut eteenpäin, 

Aikuisten keskustelukerho alkaa ensi vuonna 21.1. jatkuen kesään asti torstaisin n. 16.15-17.30. Tiedustelut Jouko Aavasalolta: puh. 050 331 3831 tai jouko.aavasalo@a-klinikka.fi



ALUESIHTEERI TIEDOTTAA
Information om den nya handikappservicelagen 
Inbjuder er till ett informationstillfälle om den nya handikappservicelagen i Kimito i Villa Lande måndagen den 30.11.2009 kl. 17.30-20.00. På plats Juridiskt ombud, VH, Ulrika Krook, Finlands Svenska Handikappförbund.
Kaffeservering, så meddela senast den 23.11.2009 om din närvaro till Aira Eklöf, tel. (02)2410170, 040 5457144 eller aira.eklof(at)cp-liitto.fi 
Tillfället ordnas av Neurologiska Handikapporganisationer.
Terveisin Aiju

Lopuksi toivotamme kaikille tämän kirjeen lukijoille kiehtovaa Joulun odottelun aikaa!

