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Lumivankeus
Turussa on kolme talvea ollut lähes mahdoton kulkea itsenäisesti kelaten. Aina on tarvinnut
pieneenkin matkaan avun. Tällaiselle itsenäisesti pienet matkat liikkuvalle on ollut vaikeaa antaa
periksi. Jyväskylässä olen aina ihan innoissani, ihanaa siellä pääsee kulkemaan talvellakin
itsenäisesti. Alussa paikkakuntalaisten oli vaikea ymmärtää minun onneani siitä, ettei välttämättä
tarvitse ketään työntämään, mutta kyllä he sen sitten tajusivat, kun olivat kerran pahan sään
aikana käyneet Turussa.
Lumesta huolimatta toivon sinulle lukija, että löydät tästä kirjeestä jotain myös itsellesi ja tulet
mukaan tapahtumiin, mm. vuosikokoukseen tapaamaan muita yhdistysläisiä ja juomaan hyvät
pullakahvit. Kyllä se kevät sieltä tulee.
Raisa Herpiö

VUOSIKOKOUSKUTSU
Turun CP-yhdistys ry:n vuosikokous pidetään torstaina 21. maaliskuuta 2013 klo 19.15
Invalidiliiton Validia talo Turku, Hippoksentie 29. Kokouksessa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat. Tarjolla kahvia ja pullaa. Lämpimästi tervetuloa
ÅRSMÖTESKALLELSE
Det är dags att kalla våra medlemmar till Åbo CP-förening rf:s årsmöte torsdagen 21. mars
2013 klo 19.15 i Validia Talo i Åbo, Hipposvägen 29. På mötet behandlar vi stadgeenliga
årsmötesärenden. Kaffe och bulle serveras. Hjärtligt välkommen
KULJETUSPALVELUASIAA TURUSSA
Kokemuksia nykyisestä käytännöstä kerää Raisa Herpiö.
LIIKUNTA
SAATTAJA-KORTTI Turkulaiselle pitkäaikaissairaalle tai vammaiselle, jolla toimintakyvyn rajoite
vaikeuttaa selviytymistä itsenäisesti liikuntapaikoilla ja kulttuurikohteissa. Tarve voi olla myös
määräaikainen. Kortin voimassaoloaika on Turussa 3 vuotta. Samainen kortti on tulossa myös
Turun ympäristökuntiin. Lisätietoja Raisalta.
Olemme Turun Seudun Invalidien kanssa kokoamassa kasaan tanssiryhmää, joka aloittaisi
tanssiharrastuksen Turussa Tanssituvalla tämän kevään aikana. Pääpaino olisi kävelevissä,
esimerkiksi huonon tasapainon kanssa painiskelevissa nuorissa, mutta myös pyörätuolilla
kelaavat ovat tervetulleita. Ilmoita Raisalle halukkuutesi tulla mukaan ryhmään! Tanssituvalle
pääsee nykyään myös tuolilla. Paikka saattaa vaihtua. Hintaa jutulle ei ole vielä määritelty.
Ruusukorttelin uinti jatkuu joka kuukauden 1. ja 3. perjantai klo 19-21, Ruusukorttelin
allasosasto. Yhdistys maksaa avustajalle 8 euroa/kerta
Yllä olevista asioista lisätiedot Raisalta 050 5576445 tai raisa.k.herpio@gmail.com

AIKUISET
Turun CP-yhdistys järjestää yhdessä Suomen CP-liiton aikuistoiminnan kanssa virkistys- ja
ulkoilupäivän Ruissalon kylpylässä lauantaina 4.5.2013 klo 12 alkaen. Ohjelmassa on erilaista
virkistymistä, ulkoilua ja illalla nautimme orkesterin viihdytyksestä. Tilaisuus on yksipäiväinen.
Orkesteri aloittaa klo 20, ja kukin voi jäädä voimien ja innon mukaan.
Tilaisuudessa on yleisavustajia vähän apua tarvitseville. Jos tarvitset henkilökohtaista apua,
esimerkiksi vessassa tai syöttämisessä, otathan oman henkilökohtaisen avustajan mukaan.
Yleisavustajat ovat käytettävissä klo 22 asti.
Tilaisuus on ilmainen; tähän sisältyy ohjelma, lounas, päivällinen ja sisäänpääsy ravintolaan
illalla. Sinulle jää maksettavaksi matkat ja mahdollinen päiväkahvi.
Ilmoittautumiset: Tiina Kumpuvuori, 0400 806 191, tlahtone@abo.fi. viimeistään perjantaina
26.4.2013. Ilmoita onko sinulla avustaja mukana, allergiat, muut erityistarpeet.
Otathan lämmintä vaatetta mukaan sään mukaan
NUORET
Hauskaa menoa & yhdessäoloa nuorille? Otathan rohkeasti yhteyttä ja kerrot toiveesi: Soili
Koivumäki 044 562 2532, soilikoi@gmail.com, tai Tiia Sipola 045 630 1660,
tiia.sipola@gmail.com.
PERHE- JA VANHEMPAINTOIMINTAA
Yhdistyksemme lapsille, nuorille ja perheille järjestetään yleisötyöpajoja liittyen
nukketeatteriesitykseen Myrsky, Turussa Tehdas Teatterissa. Ohjaajana Marika LeinonenVainio Taideakatemiasta. Hän on aikaisemmin tehnyt näkövammaisten lasten ja nuorten
kanssa työpajoja nukketeatterin ja sirkusesityksen yhteydessä.
Yleisötyöpaja sisältää kaksi tapaamiskertaa: työpaja + esitys, esityksen jälkeen noin 30 min
loppukeskustelu näyttelijöiden kanssa. Työpajoissa tutustutaan ääneen, nukkeihin, lavasteisiin
ym. teatterityöhön monipuolisesti ja elämyksellisesti. Tarkkaa ikäsuositusta on vaikea antaa,
Myrskyn työryhmä suosittelee esitystä kaikille yli 11-vuotiaille. (Jos pienten lasten vanhemmat
innostuvat teatterista, voisi rakentaa yleisötyöpajoja koko perheelle liittyen Muna - esityksen
yhteyteen, kaikille yli 3 -vuotiaille, toukokuussa Tehdas Teatterilla.)
Työpajoihin osallistujille tarjotaan välipala ja vapaaliput viikonlopun esitykseen. Perheet voivat
valita näistä yhden työpajan, heille parhaiten sopivan:
ti-pe 16.-19.4. klo 16.30-18.00
Teatteriesitys katsotaan la 20.4. klo 19 tai / ja su 21.4. klo 14. Esityksen jälkeen voi tutustua
esim. nukkeihin. Työpaja järjestetään, jos osallistujia on vähintään neljä (4-10 osallistujaa).
Sunnuntaina 21.4. on vielä mahdollisuus järjestää työpaja ennen esityksen alkua, jos
osallistujia on vähintään neljä: su 21.4. klo 12-13.30 ja esitys klo 14 - 17 (sisältäen
loppukeskustelun).
Tiedustelut ja pikaiset ilmoittautumiset Marika, 050 543 8863 leinonenvainio@gmail.com
"Kaukana merellä on saari, joka on ehkä totta, ehkä satua. Se on myrskynsilmä, pysähtynyt
hetki ja Milanon syrjäytetyn herttua Prosperon viimeinen yritys uskoa ihmisen hyvyyteen.
Myrskyssä yhdistyvät lähes fotorealistisen tarkat luonto-lavasteet projisointeineen sekä
rosoisuudessaan inhimilliset nukkehahmot. Vahvasti visuaalinen näyttämökuva vie matkalle
toiseen maailmaan, ja lämpimän huumorin keinoin kerrotaan kuuluisa tarina Prosperosta ja
Mirandasta – katkeroituneesta isästä ja aikuiseksi kasvavasta tyttärestä. Myrsky on Turun

maineikkaan nukketeatterikentän yhteisponnistus, joka täyttää näyttämön kymmenpäisellä
nukke- ja esiintyjäkaartillaan.”
Äidit menevät yhdessä Supertreeneihin naisten jumppatapahtumaan Naantaliin su 17.3.
Ilmoittautumisohjeet www.supertreenit.fi ja kysy lisätietoja tapaamispaikasta ym. Riikalta.
Äitien tapaaminen keväällä. Lisätietoa myöhemmin nettisivuilta ja sähköpostitse. Tiedustelut
Riikalta: riikka.reinikainen@rusko.fi, 040 577 0606.
Isien tapaaminen. Lisätietoa myöhemmin nettisivuilta. Tiedustelut Pasilta:
pasi.koskivaara@pp.inet.fi, 040 567 0921.
Äidit tapaavat Naisten Kuntovitosella Turussa la 25.5. Jos olet Leijonaemojen jäsen,
ilmoittaudu www.leijonaemot.fi -sivujen kautta, niin pääset 20 eurolla! Muussa tapauksessa
ilmoittaudu normaaliin tapaan Kuntovitosen nettisivujen kautta. Kysy tapaamisaikaa ja paikkaa myöhemmin Riikalta. Kerätään iso porukka kokoon ja lähdetään lenkkeilemään ja
viettämään mukava päivä ja mahdollisesti myös ilta yhdessä.
Mikäli haluat liittyä perhe- ja vanhempaintoiminnan sähköpostilistalle, ilmoita sposoitteesi riikka.reinikainen@rusko.fi, kiitos.
MUUTA
Katariinan Koulun kevätkarnevaali 27.4 klo 10 -14 Katariinan koululla (kirkkotie 31) erilaista
toimintaa. Lisätiedot Raisalta, yhteystiedot liikuntaosion lopussa.
SEURAKUNNAN VAMMAISTYÖN JÄRJESTÄMÄT RETKET ym:
Kirkkopyhä 24.3. Naantalin kirkossa klo 10. Kirkkopyhään on yhteiskuljetus, lähtö klo 9 linjaautoasemalta tilauslaiturilta nro 15. Invabussi paikalla jo 8.30. Lounas nautitaan Naantalin
kylpylässä. Ilmoittautumiset 8.3. mennessä hinta ja muut tiedustelut Helviltä.
Kaikkien järjestöjen yhteisleiri 20.-24.5. Sinapin leirikeskuksessa. Leirille voi myös mennä
vain yhdeksi päiväksi, joka on ke 22.5. Yhden päivän hinta on 20 €:a ja koko leirin hinta on
noin 120 €:a. Ilmoittautumiset 19.4. mennessä, sekä tarkempia tietoja Helviltä.
Syksyllä tulossa jos on kiinnostusta, isovanhemmat ja lastenlapset leiri 4-6.10. (vammainen
henkilö voi olla kumpi vain tai molemmat) Jos olet kiinnostunut otatko nyt jo yhteyttä Helviin.
Ilmoittautuminen ja tarkempia tiedusteluja kaikkiin SRK:n järjestämiin tapahtumiin Helviltä puh.
040 341 7244 tai email: helvi.lahteenmaki@evl.fi sekä Kirkko ja Me lehdestä löydät
Vammaistyön retkistä lisätietoja..
TVJ:N TOIMINTAA
TVJ:n pääsiäismyyjäiset la 16.3. klo 10-13 Happy Housessa. Tervetuloa ostoksille!
Varmistathan Happy Housesta, onko myyjäisiä puh. (02) 2518 421. (Myyjäiset pidetään jos
myyjiä tulee tarpeeksi.)
Happy House järjestää tietokone-kurssin
Peruskurssi 15.4.-2.5.2013. Ilmoittautumiset 15.3. lähtien. Kurssi kestää 4 viikkoa yhteensä 24
tuntia. Kurssipäivät ovat ma ja to klo 13.30-16.30. Kurssin hinta on 50€ ja peruuttamattomasta
osallistumisesta peritään täysi hinta. Kurssille otetaan 4 henkilöä. Peruskurssilla käsitellään
nimensä mukaisesti ihan perusasioita, niin että kone tulee tutuksi ja netistä löytyy tietoa.
Sähköpostiakin opettelemme käyttämään. Kurssi muotoutuu aika paljon sen mukaan, mitä

"oppilaat" haluavat oppia ja tietää, tosin vakioasioitakin on. Ilmoittautumiset Pirjo Laulajainen
puh. (02) 2518 421 tai pirjo.laulajainen@tvj.fi
Muistathan, Happy House on esteetön kohtaamispaikka Ursininkatu 11, avoin kaikille.
Päivittäin järjestettyä toimintaa. Aukioloajat; ma klo 12-16, ti ja to klo 10-16, ke klo 12-19 ja pe
klo 10-14. Lisätietoja email: happy.house@tvj.fi , www.tvj.fi ja puh. (02) 2518 421. Tilaa voi
myös vuokrata yksityiskäyttöön.

