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Hyvää Pakkastalvea Sinulle!
Tänä talvena olemme saaneet lunta ja pakkasta, niin että ainakin itseäni alkaa pakon sanelema liikkumisen vähyys jo harmittaa, vaikka en himoliikkuja olekaan. Invataksimatkat kuluvat kortilta kiivaaseen tahtiin, kun pienetkään matkat sähköpyörätuolilla lähikauppaan tai kirjastoon eivät onnistu, joko pakkasen pelottamina tai syystä, että katujen reunaan kerätyt jättimäiset lumipenkat estävät apuvälineen käytön kokonaan. Ymmärrän, että kunnallinen tai yksityistetty kunnossapitokalusto henkilöstöineen on kovilla leutojen lumettomien talvien jälkeen, mutta siltikin viikkojen lähes täydellinen sisälläolo ei nosta mielialaa saati kuntoa. Pienenä helpotuksena pakolliseen ”talvitoimettomuuteen” on yhdistyksillä tarjota erilaisia liikunta- ja muita toimintamuotoja, joita toivomme sinun käyttävän hyväksesi! 
Yhdistyksen toimintakertomuksen tekeminen sentään piristi mieltä. Olette osallistuneet perhe- ja vanhempaintoimintaan, aikuisten leiriviikonloppuun ja luennoille sekä keskustelukerhoon, liikuntatoimintaan että nuorisotoimintaan ja yhteisiin tapahtumiin mm. joulujuhlaan todella hyvin. Olemme toivottavasti vapaaehtoistyönä järjestetyllä toiminnalla onnistuneet tarjoamaan sinulle vertaistukea, tietoa ja iloista mieltä. 
Yhdistyksen omatoiminen varanhankinta, meille kaikille tärkeä kynttilänmyynti onnistui myös hyvin lamavuodesta huolimatta tai ehkä juuri siksi. Pienellä lahjalla on jokaisen mahdollista ilahduttaa ystävää silloinkin kun talous on tiukalla.
Nähdään edelleen tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Ottakaa yhteyttä myös henkilökohtaisesti, joko yhdistykseen tai CP-liittoon, kun tarvitsette henkilökohtaista opastusta ja neuvontaa vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.
Satu Järviö

----------------------------------------------------------------------
Lisää tietoa tapahtumista ja tilaisuuksista CP-yhdistyksen nettisivuilta: www.turuncpyhdistys.net




VUOSIKOKOUSKUTSU
Turun CP-yhdistys ry:n vuosikokous pidetään torstaina 25. maaliskuuta 2010 klo 19.15 Invalidiliiton Turun Asumispalvelut, Hippoksentie 29.  Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
ÅRSMÖTESKALLELSE
Det är dags att kalla våra medlemmar till Åbo CP-förening rf:s årsmöte torsdagen 25. mars 2010 klo 19.15 i Invalidförbundets Servisehus i  Åbo, Hipposvägen 29. På mötet behandlar vi stadgeeliga årsmötesärenden.

Nuorisovastaava tiedottaa

Nuorten aikuisten viikonloppu 23. -25-4. 2010

CP-liiton järjestämä valtakunnallinen nuorten aikuisten viikonloppu järjestetään tänä vuonna Turussa, joten nyt viimeistään kannattaa uusienkin toiminnasta kiinnostuneiden lähteä mukaan! Ajankohta on 23.-25.4. 2010 ja paikkana ydinkeskustan hotelli Hamburger Börs. Viikonloppu on tarkoitettu 18-30-vuotiaille CP-, MMC- ja hydrokefalia-nuorille. Ohjelmassa mm. asiaa opiskelualan valinnasta ja työelämään siirtymisestä sekä mukavaa yhdessäoloa ja illanviettoa Turun sydämessä! Viikonlopun hinta ruokineen ja majoituksineen on vain 25 euroa ja mahdollisista matkakuluista korvataan 50% halvimman matkustustavan mukaan. Paikalla on yleisavustajia, oman avustajan palkkaamiseen voi hakea tukea CP-liiton avustajapalvelusta. Ilmoittaudu viikonloppuun suoraan nuorisosihteeri Sari Turuselle 23.3. mennessä, sari.turunen@cp-liitto.fi tai 09-5407 5472. Mukaan mahtuu 15 nopeinta ilmoittautujaa. Sarilta voi kysellä lisätietoja. Myös minut voi löytää jossain vaiheessa kevättä viikonloppua järjestämässä. Nähdään!

Vierailu Santahaminaan 26.5. 2010

Oletko aina halunnut tietää, mitä armeijassa tapahtuu ja miltä armeijan seinien sisällä näyttää? Nuorisotoimikunta järjestää vierailun Santahaminan varuskuntaan alle 30-vuotiaille nuorille. Päivän aikana tutustutaan Santahaminan kaartin jääkärirykmenttiin. Päivä on maksuton, ja CP-liitto korvaa kauempaa tulevien matkakuluja julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan max. 50 €/osallistuja. Turusta voidaan järjestää kimppakyytiä Helsinkiin, jos lähtijöitä on. Mukaan mahtuu 25 ilmoittautunutta, määrästä voidaan mahdollisesti joustaa suuren suosion sattuessa. Ilmoittautumiset 26.4. mennessä Sari Turuselle, tiedot yllä. Mainitkaa mielellään tästä ilmoittautumisesta myös minulle, niin tiedän varautua järjestämään kimppakyytiä.
T: Elina (050-361 9755, elina.raitio@utu.fi)

JUSSI HARRIN muistorahasto

Haettavissa avustusta (100-200€) nuoren vammaisen opiskeluun tai itsenäistymiseen. Kirjalliset hakemukset 31.3. mennessä os. PL 863, 20101 TURKU. 
Tiedustelut: Satu Järviö:050-465 1267,  satu.jarvio@turunseuduninvalidit.fi 



Aikuiset ja muut kiinnostuneet!
Järjestämme keskiviikkona 10.3.2010 klo 17.00-19.00 jäsenillan, jossa teemana on asumispalvelut. Tilaisuuteen tulee alustamaan Suomen CP-liitto ry:n vammaispalveluvastaava Minna Miettinen. Alustuksen jälkeen on myös mahdollisuus henkilökohtaiseen neuvontaan hänen kanssaan.
Paikka on Turun Seudun Invalidit ry:n toimisto (Asesepänkatu 1, Turku). Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Yhdistys tarjoaa pientä purtavaa ja yleisavustaja on paikalla. Ilmoittaudu mielellään viimeistään maanantaina 8.3.2010 niin osaamme varata tarjoilua ja avustusta riittävästi. Ilmoittautumiset: Tiina Kumpuvuori, 0400-806 191, tlahtone@abo.fi.

Perhe- ja vanhempaintoimintaa

* Vanhemmille (ja yli 10-vuotiaille lapsillekin sopivaa) teatteria:
Linnateatterin teatterisalissa Linnankatu 31, 4.krs OHUKAINEN JA PAKSUKAINEN torstaina18.3.2010 klo 19.00.
Hinta 24 e kpl. Varaa liput pikaisesti Riikalta 040-5770606,
riikka.reinikainen@rusko.fi. Pyörätuolipaikkoja on vain 5 kpl.

* Supertreenit Naantalissa su 14.3. Katso www.supertreenit.fi ja ilmoittaudu
mukaan! Jumppien jälkeen menemme äitiporukassa klo 16 kylpylään saunaan ja
uimaan. Jumppapäivän kruunaa ruokailu Tammikellarissa.

* Vanhempien tapaaminen teemalla Höpöttelyä ja herkkuja lauantaina 17.4. klo 14
alkaen vaikka iltakymmeneen asti Turun seudun invalidien tiloissa
Asesepänkatu 1, Turku. Keskustelua, saunomista ja hyvää ruokaa. Ilmoittautumiset
viimeistään ma 12.4. Riikalle.
Luento murrosikäisen ja murrosikää lähestyvän nuoren itsenäistymisestä vanhemmille
Luennoitsijana psykologi Ritva Antila. Paikka Turun seudun invalidien toimisto, Asesepänkatu 1, Turku .Aika tiistaina 16.3. klo. 18-20. Ilmoittautumiset Riikka Reinikaiselle perj. 12.3. mennessä, p. 040-577 0606.
NV- Yhteistyö
Kansainvälisen AIVO -viikon Yleisöluentotilaisuus: ”Anna aikaa aivojesi hoitamiselle” Ke 17.3 klo 18 – 20. Mauno Koivisto- keskus, Biocity, (Tykistökatu 6 A Turku)
Luvassa NV – esittely ja PsT, neuropsykologian erikoispsykologi Sari Laadun luento Tilaisuus on maksuton. Lisätiedot Päivi Kukkonen Aivohalvaus- ja dysfasialiitto, 040 845 0430, paivi.kukkonen@stroke.fi .  Tilaisuuden järjestää:  NV – Järjestöt. 
Liikunnalliset tervehdykset!
Yhdistyksellä on lainattavissa luistelutuki. Tiedustelut Riikalta 040-5770606,
riikka.reinikainen@rusko.fi.

Raisa Herpiö tiedustelee onko yhdistyksessä Bocciasta ja sisäcurlingista kiinnostuneita, p. 02-233 0754 tai raisa.herpio@kolumbus.fi
* Koko perheen liikunnallinen iltapäivä Lauantaina10.04 2010 klo 12- 16. Erityisosaamiskeskus Suvituulessa (suvilinnantie 2, 20900 Turku.)
Päivän aikana mahdollisuus kokeilla mm. Isoa pomppupatjaa, pehmorakennuspalikoita, sisäcurlingia, valokuvasuunnistusta, leikkivarjoa, temppurataa ja uintia.
Uimaan halukkaat ilmoittautuminen paikan päällä ja uinti ajat ovat 13- 14 ja 14.15- 15.15 Uimaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä.
Paikalla on mahdollisuus ruokailuun ja kahvitteluun. Kahvila on auki 11-16, Lounas on tarjolla klo11-13. Lounaan hinta 9€/aikuinen ja 6,75/ lapsi
Ilmoittautumiset: Tarja Vasamalle 29.3 mennessä joko sähköpostilla toimisto@tsly.fi tai puhelimella 02- 251 8550. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä osallistujien lukumäärä ja kuinka monta henkilöä ruokailee.
Päivän järjestävät Liikuntapalvelukeskus, Aivohalvaus- ja dysfasialiitto, Suomen CP- liitto, Turun CP- yhdistys ja Turun lihastautiyhdistys.



* Liikunnan iloa - leiri 19. – 21.03. Pajulahdessa 
Leirille ovat tervetulleita kaikki 8- 12-vuotiaat lapset, myös soveltavaa liikuntaa siis on tiedossa. Leirin hinta: 150€ (sisältää täyshoidon perjantain päivällisestä sunnuntain lounaaseen, sekä liikuntapalveluiden käytön. )
Ilmoittautuminen Ville Vepsä 044 5532 987, ville.vepsa@lpt.fi tai Päivi Laurila 040 834 2652, paivi.laurila@lpt.fi      
Leirin järjestää Haaga- helia AMK

Aluesihteerin terveisiä  (Aira Eklöf  p. 02- 241 0170, 040-545 7144, aira.eklof@cp-liitto.fi)
Ikääntyvä CP-vammainen – seminaari 
Active Life Village, Laurean amk. (Metsänpojankuja 3, Espoo) Pe 26.3.2010 klo 9-15. Järjestäjät: Suomen Gerontologis- Geriatrinen Fysioterapiayhdistys ry ja Invalidiliiton CP-ikä/kunto -projekti  Hinta (sis. kahvi+materiaali): 30€ Ger-Gerin jäsenet, 40€ muut, (15€ opiskelijat)
Ilmoittautuminen: 21.3.2010 mennessä, Marjo Forder 040 – 755 1010 marjo.forder@gmail.com ja Katja Vertainen klo 12 – 20 050 – 369 5937 katja.vertainen@jyu.fi



PRO GRADU -TUTKIMUSKUTSU
Millaisia kokemuksia sinulla on työelämään siirtymisestä?  
Vammaisten, viittomakielisten ja pitkäaikaissairaiden opiskelijoiden sekä erilaisten oppijoiden mahdollisuudet opiskella korkeakouluissa ovat parantuneet korkeakoulujen esteettömyyden kehittymisen myötä. Opiskelijoiden koulutuksesta työelämään siirtymisestä on kuitenkin vähän tietoa. Siksi olen tekemässä Turun yliopistossa erityispedagogiikan pro gradu -tutkielmaa korkeakoulutettujen vammaisten, viittomakielisten, pitkäaikaissairaiden ja erilaisten oppijoiden urapoluista koulutuksesta työelämään. 
Mahdollistat tutkimukseni kirjoittamalla minulle urapolkutarinan kokemuksistasi. Sinun ei tarvitse omata erityisiä kirjoittajan lahjoja, vaan omannäköisesi tarina kokemuksistasi riittää. Tarinassasi toivoisin Sinun kuvailevan ja pohtivan urapolkuasi opiskeluajoista korkeakoulussa aina nykyhetkeen saakka. Millaista oli opiskella korkeakoulussa? Kerro siirtymisestäsi koulutuksesta työelämään, millaisia haasteita tai vastoinkäymisiä olet kokenut? Mitkä tekijät ovat auttaneet myönteisesti urapolkusi luomisessa? Mitkä tekijät ovat olleet esteenä? Oletko kokenut syrjintää esim. rekrytoinnissa tai työpaikoilla työskennellessäsi? Millaisissa työsuhteissa ja -paikoissa olet ollut? Miten sait tietoa näistä työpaikoista? Millaista niissä on ollut työskennellä? Vastasiko työ koulutustasi? Oletko nykyiseen työtilanteeseesi tyytyväinen, vai haaveiletko jostakin muusta? Millaisena näet tulevaisuuden työurasi? Millainen merkitys korkeakoulutuksella on sinulle ollut? 
Toivoisin, että liität tarinasi loppuun erikseen kirjoitettuna myös ikäsi, sukupuolesi, ammattialasi, opiskelualasi, opiskelupaikkasi (yliopisto vai ammattikorkeakoulu), nykyisen asuinläänisi sekä yhteystietosi mahdollisien lisätietojen kysymistä varten. Ellet halua antaa yhteystietojasi, toivoisin, että antaisit kuitenkin muut tiedot itsestäsi. Kaikki antamasi tiedot säilytän ehdottoman luottamuksellisesti. Käsittelen urapolkutarinoita tutkimusraportissani niin, että sinua on mahdollisimman vaikeaa siitä tunnistaa. Kaikkien tarinoiden kirjoittajien kesken arvotaan palkinto. Du kan skriva också på svenska! 
Urapolkutarinasi voit lähettää viimeistään 31. 3. 2010 mennessä (kuitenkin mahdollisimman pian) joko postitse tai sähköpostin välityksellä osoitteeseen: Marika Kangas, Yo-kylä 19 A 4, 20540 TURKU. Sähköposti: marika.kangas@utu.fi



