
JÄSENKIRJE 3/2013 
 
TURUN CP- YHDISTYS r.y - ÅBO CP- FÖRENING r.f. 
 
Postia osoitteeseen: Raisa Herpiö,  p. 050 557 6445 
Kingelininkatu 4 B 43, 20700 Turku tai  
raisa.k.herpio@gmail.com  
 
Kotisivut: www.turuncpyhdistys.net   
Tili: Op Vahto FI78 5713 3120 0032 24 
Turun CP-yhdistyksen sähköpostiosoite: Turun CP- yhdistys ry turuncpyhdistysry@gmail.com 
 
YHDISTYS FACEBOOKISSA! 
Turun CP-yhdistys ry- Åbo CP-förening rf – niminen ryhmä löytyy nyt myös Facebookista.  
Liitythän mukaan! Sen kautta tiedotamme myös ajankohtaisista asioista. 
 
 
Tervehdys sinulle!  
Illat alkavat pimetä ja kynttilän valo lämmittää useimman iltaa. Tässä on sinulle tietoa mitä 
kaikkea voit yhdistyksen puitteissa tehdä. Tässä on myös alkuvuoden harrastetarjonta. Löydä 
omasi. 
Vietämme tänäkin vuonna Joulujuhlaa hyvän ruuan ja ohjelman merkeissä.  
 
Raisa Herpiö, puheenjohtaja 
 
 
TERVETULOA CP-YHDISTYKSEN JOULUJUHLAAN!  
Yhdistyksen joulujuhlaa vietämme  8.12-2013 klo 16 Ravintola Verkahovissa. Luvassa ruuan 
lisäksi mm.  musisointia ja yhdessä oloa.  Sitovat ilmoittautumiset 29.11 2013 mennessä 
Raisalle 050 5576445, raisa.k.herpio@gmail.com tai Tiina Kumpuvuori 0400 806191, 
tlahtone@abo.fi  
Paikalla on yleisavustajia niitä tarvitseville, jos tarvitset paljon apua ota mukaan oma avustaja. 
 
 
CP-KYNTTILÄKAUSI ON JÄLLEEN ALKANUT!                                                  
Pöytäkynttilän väreinä on huurreroosa, -punainen, - karpalo, -oliivi, -turkoosi, -terracotta, -
valkoinen, -violetti ja -luu sekä kiiltävänä punainen. Antiikkipakkausten (4 kynttilää) väreinä on 
valkoinen, punainen ja karpalo. Pöytäkynttilän hinta on 4 e kpl ja antiikkipakkauksen 3,50 e. 
Kynttilöitä voit hakea Renotechista, Sampsankatu 4, Turku (lähellä Itäharjun K-rautaa). 
Tiedustelut Bob Talling 050 558 1806, Riikka Reinikainen 040 577 0606 ja Raija Koskivaara 
050 582 7018.  Voit ostaa niitä myös joulujuhlassa ja joulumyyjäisissä Ruusukorttelissa su 
1.12. Tilaa värit ennalta, jos haluat silloin useampia kynttilöitä samaa väriä! 

 

JUSSI HARRIN MUISTORAHASTON APURAHA: Apurahan suuruus on 100 euroa. Nuoren 
vammaisen opiskeluun tai itsenäistymiseen on haettavissa kirjallisesti 18. 11. 2013 mennessä 
Hakemus osoitteeseen Raisa Herpiö, Turun CP-yhdistys ry/ Jussi Harri (katso yllä) 
 
KESKUSTELUKERHO aikuisille ja nuorille alkaa 16.1. to 16.30 ja jatkuen samaan aikaan joka 
torstai. Vetäjänä Jouko Aavasalo p. 050-3313831. 
 
LIIKUNNAT KEVÄÄLLÄ 2014: 
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Jos olet kiinnostunut Soveltavan tanssin ryhmästä. Ota yhteyttä Raisaan. yhteystiedot löytyvät  
liikuntaosion lopusta.  
 
Sähly Katariinan koulu (Kirkkotie 31) maanantaisin 16.1 alkaen klo 18.00 – 19.30 Lisätiedot 
Matti Niemelä 
Uinti  Ruusukortteli (Puistokatu 11) joka kuukauden 1. ja 3. perjantai klo 17- 19. Yhdistys 
maksaa uintiavustajalle 8 euroa/ kerta 
Ratsastus Lisätiedot  Taina Ruottu 
 
 ESTEETÖN KUNTOSALI: Yhdistys tukee kuukausi kortin ostajaa Yhdistys maksaa 15 euroa 
kuukausikortista kuittia vastaan. Kuitit tulee olla Heli Nurmella joulukuun 2013 loppuun 
mennessä. Kuntosali sijaitsee kuntoutus - ja hyvinvointikeskus Variaatiossa  
(Kaarningonkatu 2). Lisätiedot Raisalta. 
Aukioloajat: ma. ja to. 12-20.00, ti. 9-19, ke 9-20.30, pe. 9-18, ja lauantaisin 10-15.  
 Liikuntaan liittyvissä asioissa ja kaikissa ideoissa ota yhteyttä Raisaan (yhteystiedot yllä). 
 
 
NUORTEN TOIMINTAA: 
CP-yhdistys järjestää nuorille toimintaa yhdessä Nuorisoyhteistyö Seitin (www.seittiweb.org) 
kanssa. Kerrothan yhdistyksen nuorisovastaavalle, jos sinulla on ajatuksia tai toiveita nuorten 
toiminnasta!  
 
Nyt on viritteillä nuorille liikuntarajoitteisille, 10-15-vuotiaille, tenniksen peluuta Impivaarassa. Ota 
pikaisesti yhteyttä Riikkaan 040-5770606, riikka.reinikainen@rusko.fi , mikäli asia kiinnostaa 
lastasi. Sekä kävelevät että apuvälineitä käyttävät ovat tervetulleita! 
 
 
PERHE- JA VANHEMPAINTOIMINTAA: 
Äitien ruokailu ke 27.11. klo 18 ravintola Fontissa Kauppiaskatu 5, Turku. Ilmoittautumiset 
Riikalle viim. 24.11. riikka.reinikainen@rusko.fi, 040 577 0606.  

Isien tapaamisesta kiinnostuneet isät, ottakaa yhteyttä Pasiin p. 040-5670921. 

 

SUOMEN CP-LIITON AIKUISTOIMIKUNTA JÄRJESTÄÄ: 
 
CP – keskiajan Linnanjuhlat VerkaHovissa, Ravintola Maija Laine 
Verkatehtaankatu 4, Turku, Perjantai 29.11.2013 klo 18-21.30 
 
Nyt on Hovissa juhlat! Täten kutsutaan kaikki Turun CP-yhdistyksen aikuisväki juhlimaan 
keskiaikaisia Linnanjuhlia. Linnanjuhlissa hoviväkeä hemmotellaan seuraavasti 
 
* Musikantti soittaa periodisoittimia 
* Tanssijat tanssivat keskiaikaisia -  ja renessanssitansseja 
* Kaikki esiintyjät ovat pukeutuneina 1500-luvun pukuihin 
* Keskiaikaisvaikutteinen illallinen 
 
Tule mukaan nauttimaan laulusta, soitosta, tanssista ja historian havinasta. Tilaisuudessa on 
mukana Suomen CP-liiton edustaja.Ilmoittaudu viimeistään torstaina 21.11.2013: Tiina 
Kumpuvuori, 0400 806 191, tlahtone@abo.fi. 
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Paikkoja on rajallinen määrä, joten ilmoittaudu ajoissa. Tilaisuus on ilmainen. Ilmoittautuminen 
on sitova; jos olet ilmoittautunut, ja jätät tulematta ilman peruuttamista, peritään 28 euron 
peruutuskulu.  
 
Paikalla on muutamia yleisavustajia, mutta jos tarvitset henkilökohtaista apua (esimerkiksi 
syöttäminen / WC), ota oma henkilökohtainen avustaja mukaan. Henkilökohtaiset avustajat 
pääsevät tilaisuuteen ilmaiseksi avustamaan. Jos henkilökohtainen avustaja ruokailee, 
tästä peritään 20 euron maksu (tuettu hinta) jälkikäteen laskuttamalla. 
 
Ilmoittautuessasi ilmoita: 
- nimi, osoite ja puhelinnumero, sähköposti 
- erityisruokavalio 
- onko sinulla mukana henkilökohtainen avustaja (ilmoita myös se syökö hän ja ilmoita siinä 
tapauksessa henkilökohtaisen avustajan ruokailun maksajan nimi ja laskutusosoite) 
 
 
 
SEURAKUNNAN VAMMAISTYÖN JOULUJUHLAA vietetään la 7.12.2012 klo 14-16, 
Henrikin kirkon juhlasalissa. (esteetön kirkko) Ilmoittautumiset Helvi lähteenmäelle 15.11. 
mennessä puh. 040 341 7244 tai email: helvi.lahteenmaki@evl.fi  
 
 
 
TVJ:N TOIMINTAA: 
TVJ:n perinteiset joulumyyjäiset su 1.12. klo 10-13 Ruusukorttelissa. Tervetuloa 
jouluostoksille! 
 
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. 
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