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TURUN SEUDUN VAMMAISJÄRJESTÖT TVJ ry 

TOIMINTAKERTOMUS 2018 

 

1. Yleistä 

Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry on Turun seudulla toimivien 

pitkäaikaissairausjärjestöjen ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.  Yhdistyksen 

toiminnan määrittelevät säännöt. Yhdistyksen tavoitteena on: 

- edistää pitkäaikaissairaiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa 

- edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden mahdollisuutta kuntoutukseen ja 

koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kulttuuri- ja 

harrastustoimintaan 

- tehdä aloitteita ja esityksiä sekä seurata vammaisia ja pitkäaikaissairaita koskevia 

asioita. 

Vuosi 2018 oli rekisteröidyn yhdistyksen 18. toimintavuosi. Yhdistys on rekisteröity 

vuonna 2001.  

1.1. Jäsenistö 

Toimintavuoden päättyessä jäsenmäärä oli 38 yhdistystä, joiden yhteenlaskettu 

jäsenmäärä oli lähes 55 000. 

Kynnys ry Turun toimikunta 

Lounais-Suomen Allergia- ja Astmayhdistys ry 

Lounais-Suomen Diabetes ry 

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry 

Lounais-Suomen Neuroyhdistys ry 

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry 

Palveluyhdistys Kaseva ry 

Polioinvalidit ry Varsinais-Suomen osasto 

Sotainvalidien Veljesliiton Turun osasto ry 

Suomen Kurkku- ja suusyöpäyhdistys ry, Turun osasto 

Suomen MG-yhdistys ry, Varsinais-Suomen MG-ryhmä 

Suomen tinnitusyhdistys ry 

Turun CP-yhdistys ry – Åbo CP-förening rf 

Turun Kuuloyhdistys ry 

Turun Kuurojenyhdistys ry 
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Turun mielenterveysyhdistys ITU ry 

Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry 

Turun seudun AVH-yhdistys ry 

Turun Seudun Epilepsiayhdistys ry 

Turun Seudun Hengitysyhdistys ry 

Turun Seudun Invalidit ry 

Turun seudun Kehitysvammaisten Tuki ry 

Turun Seudun Luustoyhdistys ry 

Turun Seudun Nivelyhdistys ry 

Turun Seudun Psoriasisyhdistys ry 

Turun seudun Reumayhdistys ry 

Turun Seudun Selkäyhdistys ry 

Turun Seudun Vammaisten Asuntotukiyhdistys ry 

Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry 

Turun Seudun ILCO ry 

Turun Seudun Parkinsonyhdistys ry 

Turun Uniyhdistys ry 

Varsinais-Suomen Aivovammayhdistys ry 

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry 

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry 

Varsinais-Suomen Munuais- ja maksayhdistys ry  

Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry 

Varsinais-Suomen Sydänpiiri ry  

 

1.2. Hallinto  

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 24.4.2018 ja syyskokous 20.11.2018. 

Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Syyskokouksessa käsiteltiin myös 

ehdotus sääntöuudistukseksi. Ehdotus palautettiin.  

TVJ ry:n hallitus 2018: 

Puheenjohtaja Paula Kukkonen 

varapuheenjohtaja Helena Eskonmaa 

sihteeri Ritva Välilä 

jäsenet Marita Raininsalo, Markku Vuorinen, Ville Viitanen, Marjatta Pihlajamaa ja 

Olavi Rantanen. Varajäseniä olivat Veijo Lehtonen, Leila Häkkinen ja Ritva Välilä. 
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Vuoden aikana toimivat seuraavat toimikunnat ja työryhmät: koulutustoimikunta, 

tiedotustoimikunta, vapaaehtoistoimikunta, vaikuttamistyöryhmä ja sote-työryhmä.  

Hallituksen työskentelyyn osallistuivat myös kunniapuheenjohtaja Pirkko Heino ja 

toiminnanjohtaja Päivi Kukkonen. Hallitus piti vuoden aikana 14 kokousta.  

Tilitoimistopalvelut tuotti tilitoimisto Reijo Lehtimäki Oy. Tilintarkastajana toimi 

HTM Toni Koivu ja varatilintarkastajana KHT Ilkka Välimäki. 

1.3. Strategia- ja sääntöuudistus 

Toimintavuoden aikana työstettiin TVJ ry:n ensimmäinen strategia, joka koskee 

vuosia 2019-2021, joka hyväksyttiin syyskokouksessa. Strategia määrittelee järjestön 

toimintaa seuraaville vuosille. Samoin aloitettiin sääntöuudistuksen valmistelu. Työ 

jatkuu vuonna 2019.  

2. RESURSSIT  

Yhdistyksen jäsenmaksu oli syyskokouksen 2017 päätöksen mukaisesti 70€. 

Toimintaa on rahoitettu jäsenmaksujen lisäksi avustuksilla, arpajaisilla ja 

osallistumismaksuilla. 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) myönsi 134.000 euron toiminta-

avustuksen vuodelle 2018. Avustus on suunnattu avoin ja esteetön kohtaamispaikka 

Happy Housen ja tiedotuspisteen toimintaan ja kehittämiseen mukaan lukien 

jäsenyhdistysten yhteistoiminnan tukemisen. Turun kaupunki myönsi toiminta-

avustusta 55.000 euroa vuodelle 2018. 

A. & T. Mattilan Säätiö tuki yhdistyksen julkaisutoimintaa ja asiakastietokoneiden 

uusimista taloudellisesti. Lisäksi kaupunki tuki laitehankintoja ja koulutusta.  

Vakituisia työntekijöitä oli kolme. Työntekijöiden palkat sisältyivät kohdennettuun 

toiminta-avustukseen. Työpanos kohdistui kohtaamispaikan toimintaan ja 

jäsenyhdistysten toimintaedellytysten tukemiseen. Toimintavuoden aikana 

toiminnan järjestämistä vaikeutti yhden vakituisen työntekijän pitkä poissaolo ja 

siitä johtuvat lyhyehköt sijaisuudet. Tehtäviä myös uudelleenorganisoitiin.  

1.3.2018 alkaen yhdistyskoordinaattorin tehtävä muutettiin ensin määräaikaiseksi ja 

myöhemmin vakinaiseksi toiminnanjohtajan tehtäväksi. Toiminnanohjaajan 

aikaisempi tehtävä muutettiin yhteisökoordinaattorin tehtäväksi ja vastaavan 

ohjaajan tehtävä toiminnanohjaajan tehtäväksi. Yksi vakituinen työntekijä oli pitkään 

poissa ja tehtäviä hoidettiin sijaisresurssein. Tämä vaikeutti olennaisesti toiminnan 

pitkäjänteistä kehittämistä.  
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Lisäksi palkkatuella palkattiin tiedotusassistentti puoleksi vuodeksi. Kahviossa oli 

työntekijä neljä kuukautta palkkatuella ja työllisyyden Turku-lisällä. Lisäksi 

kohtaamispaikassa oli opiskelijoita harjoittelussa. Kahviossa oli työkokeilija kolme 

kuukautta.  

3. TOIMINTA 

Vuoden 2018 teemana oli oikeuksien valvonta. 

3.1. Koulutus ja viestintä  

Hallituksen jäsenet osallistuivat omien jäsenjärjestöjensä sekä muiden tahojen 

järjestämiin seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin. Samoin osallistuttiin aktiivisesti 

JärjestöSotehanke 113 järjestämiin tilaisuuksiin sekä Varsinais-Suomen liiton 

järjestötilaisuuksiin. Toiminnanjohtaja suoritti lähiesimiehen ammattitutkinnon 

(vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreille suunnattuna). Työntekijät osallistuivat 

useisiin lyhytkoulutuksiin, mm. kirjanpitoon ja sosiaaliseen mediaan liittyen.  

Vuonna 2018 järjestettiin kaksi koulutustilaisuutta: Maakuntauudistusseminaari, 

Järjestöt vaikuttajina terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Varsinais-Suomen 

maakunnassa-seminaari yhdessä JärjestöSotehanke 113 kanssa sekä 

Verkostoitumiskoulutus jäsenyhdistyksille. Lisäksi perhe- ja peruspalveluministeri 

Annika Saarikko sekä sosiaali- ja terveysministeriön lakimies olivat kertomassa 

vammaispalvelulain uudistuksesta. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Turun 

kaupungin vammaisneuvoston kanssa.  

Keväällä järjestettiin JärjestöSotehanke 113:n kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon 

uudistusta koskeva yleisötilaisuus, jossa puhujina olivat HUS:n toimitusjohtaja Aki 

Linden ja muutosjohtaja Antti Parpo.  

Vuoden aikana julkaistiin kolme Krykä!-tiedotuslehteä, joista viimeinen oli 

kaksoisnumero. Krykä! ilmestyi myös sähköisenä.  

Jäsenyhdistyksille lähetettiin sähköisiä tiedotteita ajankohtaisista asioista ja 

tapahtumista. Yhdistyksen kotisivuilla ja Facebook-sivuilla oli myös tietoja em. 

asioista. Syyskaudella alkanut jäsenyhdistysten tapahtumista koottu yhteinen 

tiedote päätettiin lakkauttaa vuoden 2018 alussa, sillä se ei tavoittanut 

kohderyhmiä. Turun Sanomissa oli kirjoitus järjestöjen tulevaisuudesta. ` 

 

3.2. Vaikuttamistoiminta 
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Tammikuussa aloitettiin vaikuttajien aamukahvitreffit, joita oli yhteensä kuusi 

kappaletta. Vieraina olivat: Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Elina 

Rantanen, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko sekä kansanedustajat 

Eeva-Johanna Eloranta, Saara-Sofia Siren, Annika Lapintie ja Ilkka Kantola. Turun 

kaupunginhallitukselle ja sosiaali- ja terveyslautakunnalle lähetettiin kirjelmä 

kaupungin järjestöavustuksista. Kuljetuspalveluista lähetettiin kirje sosiaali- ja 

terveyslautakunnalle ja kutsuttiin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseniä 

keskustelemaan asiasta.  

JärjestöSotehanke 113:n kanssa järjestettiin Järjestöt vaikuttajina -

paneelikeskustelutilaisuus.  

 

3.3. Yhteistyö ja edustukset 

TVJ ry:n edustajat olivat neuvottelemassa avustuksesta ja toiminnan järjestämisestä 

STEAssa 5.2.2018.  Lisäksi avustusvalmistelija Heikki Vaisto vieraili Happy Housessa 

5.6.2018.  

Lähikuntien edustajia kutsuttiin tutustumaan TVJ ry:n toimintaan ja keskustelemaan 
yhteistyöstä. Alueen vammaisneuvostot kutsuttiin yhteistyöpalaveriin. Turun 
kaupungin vammaisneuvoston ja järjestöjen edustajien yhteistapaaminen 
järjestettiin syksyllä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto sekä yksi 
kaupunginhallituksen jäsen  vierailivat Happy Housessa tutustumassa toimintaan 
sekä keskustelemassa kaupungin avustuksesta, TVJ ry:n tilatarpeesta sekä 
järjestöjen ja kaupungin yhteistyöstä. Turun kaupungin avustustoimikunnan 
edustajien kanssa keskusteltiin kaupungin avustuksista.  
 
TVJ ry on sopimuskumppanina JärjestöSoteHanke 113:ssa, jonka ohjausryhmään 

TVJ:n puheenjohtaja kuului, samoin kuin Varsinais-Suomen sosiaali- ja 

terveydenhuollon uudistusta valmistelevan organisaation järjestöjen 

intressiryhmään. Lisäksi TVJ ry:llä on edustus Monipalvelukeskus TSEMPPI ry:n ja 

Lounatuulet yhteisötalo ry:n hallituksissa sekä Tärsky-hankkeen ohjausryhmässä. 

3.4. Toiminnan kehittäminen 

Toimintavuoden aikana paneuduttiin TVJ ry:n ensimmäisen strategian laadintaan 

sekä sääntöjen tarkistamiseen. Hallitus ja työntekijät pitivät myös yhteisiä 

kehittämiskokouksia. Tavoitteena ollut seurannan ja arvioinnin kehittäminen siirtyi 

seuraavaan vuoteen osin henkilöstötilanteen takia.   
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4. HAPPY HOUSE JA JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TUKEMINEN  

 

4.1. Happy House 

Vuosi 2018 oli avoimen ja esteettömän kohtaamispaikka Happy Housen neljästoista 

toimintavuosi. Se sijaitsee Turun keskustassa (Ursininkatu 11) ja sitä ylläpitää Turun 

Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry. Toiminnan rahoittivat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus (STEA) ja Turun kaupunki.  

Happy House oli avoinna arkipäivisin, 27 tuntia viikossa (kesä- ja joulutauko 

yhteensä n. 3 viikkoa). Loppukeväästä aloitettiin kuukausittaiset talokokoukset, 

joissa kerättiin kävijöiltä palautetta ja suunniteltiin yhdessä toimintaa. Happy 

Housen toimintaan tulivat mukaan yhä enemmän vapaaehtoiset, jotka mm. 

ohjasivat käsitöitä ja toteuttivat musiikkiesityksiä, sekä ulkopuoliset tahot. Happy 

Housessa järjestettiin enemmän kohderyhmiemme palveluita, etuuksia ja 

hyvinvointia koskevaa tiedottamista, mm. Kelan pop up-pisteellä, Apuri-hankkeen 

palveluneuvonnalla, TULE-tietokeskuksen mittauksilla ja erilaisten hankkeiden 

esittelyllä.  

Happy Housessa oli pieni kahvio. Tietokoneet (3 kpl) ja iPadit (6 kpl) olivat kävijöiden 
käytössä ja niiden käytössä avustettiin tarvittaessa. Lisäksi Happy Housessa saattoi  
mm. lukea lehtiä ja kirjoja, pelata pelejä sekä ottaa valokopioita ja tulosteita pientä 
maksua vastaan.  
 
TVJ ry:n jäsenyhdistykset ja muut yhteistyökumppanit jättivät tiedotuspisteeseen 
omia esitteitään sekä mainoksia erilaisista tilaisuuksistaan. Iltaisin ja viikonloppuisin 
Happy Housen tiloja vuokrattiin juhla-, kokous- yms. käyttöön TVJ ry:n 
jäsenyhdistysten lisäksi myös muille yhdistyksille ja yksityisille toimijoille. 
 
Happy Housessa oli mahdollista saada vertaistukea samassa elämäntilanteessa tai 
samankaltaisia kokemuksia kokeneelta. Osallisuus, yksinäisyyden väheneminen ja 
toisten ihmisten kohtaaminen olivat tärkeitä kävijöille.  

 

4.2. Happy Housen toiminta 

Happy House oli avoinna 233 päivänä. Päiväkävijöitä oli vieraskirjan mukaan 3985. 
Kaikki kävijät eivät kirjoita nimeään vieraskirjaan, joten todellinen kävijämäärä on n. 
24 prosenttia suurempi. Happy Housea vuokrattiin ulkopuolisille yhteensä 75 iltana 
ja viikonloppupäivänä. Lisäksi omaa ilta- ja /viikonlopputoimintaa oli 41 iltana ja 
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viikonloppuna. Iltojen aukioloaikojen lisäämien ja toiminta olivat toiminnan 
kehityskohteita. Tilojen riittävyys ja toiminnalliset rajoitukset asettavat rajoja ilta- ja 
viikonlopputoiminnan lisäämiselle sekä tilojen vuokraamiselle.  
 
Happy Housessa järjestettiin ohjattua ohjelmaa esim. levyraateja, askartelua, 
jumppaa, tietokilpailuja sekä erilaisia kursseja ja erikoistapahtumia, esimerkiksi 
etuusinfoja. Ohjelmia (pl. kurssit ja erikoistapahtumat) oli vuoden aikana 461 
kappaletta ja osallistumiskertoja oli 2312.  

Toiminta oli pääsääntöisesti maksutonta, joitakin kursseja, retkiä ja askartelua 
lukuun ottamatta. Toimintaa suunniteltaessa huomioitiin mahdollisuuksien mukaan 
erilaisia rajoitteita. Tila itsessään on esteetön.  
 
Happy Housessa järjestettiin lisäksi mm. tavaranvaihtotori, retket Heinänokkaan, 
musiikkijuhlille ja kirjamessuille sekä etuusinfoja. Kerran kuukaudessa oli Turun 
kaupungin liikunnan palveluohjausta,  tule-mittauksia yhteistyössä TULE-
tietokeskuksen kanssa sekä Apuri-hankkeen palveluohjausta.  
 
Yhdistykset ja yksityiset henkilöt järjestivät taidenäyttelyitä kuukaudeksi kerrallaan. 
Taidenäyttelyitä pidettiin kaikkiaan 7 kpl (yhteensä 11 kuukautta). Esitehyllyissä ja 
ilmoitustaululla oli esillä TVJ ry:n jäsenyhdistysten ja muiden 
yhteistyökumppaneiden esitteitä.  

 

4.3. Tiedotus ja markkinointi 

Toiminnasta tiedotettiin kuukausiohjelmissa, jotka lähetettiin postituslistaan 
kuuluville ja jaettiin Facebookissa. Paperiversion sai hakea Happy Housesta. 
Toiminnasta tiedotettiin lisäksi yhdistyksen kotisivuilla ja ilmoitustaululla, Krykä!-
tiedotuslehdessä, paikallismedioiden menovinkkipalstoilla sekä Facebook-sivuilla.  

Toimintaa esiteltiin vuoden aikana mm. seuraavissa tapahtumissa: 

• Tulevaisuustärskyt 

• Kulttuurikutsu  

• Helppo liikkua-päivä 

• Siltojen välissä 

• Vapaaehtoistoiminnan messut 

• Turun päivä 

• Avoimet ovat / Lounatuulet 
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• TYKSin järjestömessut 

Lisäksi yhdistyksen toiminnasta kerrottiin tutustumiskäynneillä, yhdistysten 
tilaisuuksissa ja lehdissä sekä Happy Houseen tutustumaan tulleille ryhmille ja 
yksittäisille henkilöille. Toiminnasta tiedotettiin myös sekä erilaisissa yhteis- ja 
verkostotapahtumissa.  
 

Happy Housen verkostoryhmä kokoontui kaksi kertaa. Ryhmään kuuluivat edustajat 
Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksesta, terveyden edistämisen yksiköstä, 
nuorten palveluista, kulttuuritoimesta ja vammaispalveluista sekä Turun ja Kaarinan 
Diakoniakeskuksen vammaistyöstä, Lihastautiliitosta, Turun seudun 
Reumayhdistyksestä sekä TVJ ry:n hallituksesta. Verkostoryhmän puheenjohtajana 
toimi TVJ ry:n kunniapuheenjohtaja. 
 

Työntekijä oli mukana vapaaehtoistyön koordinaattoreiden yhteistyöelin Valikossa, 
johon kuuluu noin 40 eri toimijaa. Valikko-ryhmä toimii vapaaehtoistoiminnan 
tiedotus-, kehittämis- sekä yhteistyön kannustusfoorumina yli sektorirajojen.  

4.4. Opiskelijat ja vapaaehtoiset  

Happy Housessa oli vuonna 2018 kolme opiskelijaa Turun ja Jyväskylän 

ammattikorkeakouluista sekä Turun ammatti-instituutista. Säännöllistä 

vapaaehtoistyötä Happy Housessa teki vuoden aikana kahdeksan henkilöä. Lisäksi 

Happy Housessa oli vapaaehtoistyöntekijöitä mm. erilaisissa ohjelmissa ja juhlissa 

esiintyjinä sekä mahdollistamassa Happy Housen aukiolon. 

4.5. Kehittäminen 

Happy Housen verkostotyöryhmä kokoontui kaksi kertaa, ja siihen osallistui 
edustajat mm. Turun kaupungilta. Henkilökunta piti erillisiä kehittämispäiviä, joissa 
suunniteltiin toimintaa pidemmälle. Toiminnan kehittämisenä olivat erilaiset 
työryhmät ja toimikunnat, joiden kautta toimintaa pystyttiin toteuttamaan laajasti, 
esimerkiksi koulutustoimikunnan järjestämien koulutusten kautta.  
 
4.6. Seuranta ja arviointi  
Henkilökunta piti yhteensä 18 henkilökunta- ja viikkopalaveria, jossa käsiteltiin 
ajankohtaisia asioita, suunniteltiin ja kehitettiin toimintaa sekä käytiin läpi saatuja 
palautteita. Seuranta- ja arviointityöryhmä, joka koostui sekä työntekijöistä että 
hallituksen jäsenistä, kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. 
 
Kohtaamispaikan kävijäkyselyyn syksyllä 2018 vastasi 50 kävijää, joista 56 % oli 63-
79-vuotiaita. Happy Housea pidettiin lähes kaikissa vastauksissa tärkeänä tai melko 
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tärkeänä. Vastausten mukaan Happy Houseen tullaan, koska halutaan käyttää 
kahvion palveluita, tavata ihmisiä ja osallistua järjestettyyn ohjelmaan. Kävijät 
pitivät tärkeimpänä, että saivat tavata ihmisiä, jotka ovat kohdanneet samanlaisia 
asioita kuin itse. Lisäksi kävijät saivat uusia ystäviä, hyödyllisiä ohjeita ja neuvoja. Yli 
puolet vastaajista koki olleensa vähemmän yksinäinen, kun oli osallistunut Happy 
Housen toimintaan.  

 

4.7. Jäsenyhdistysten toimintaedellytysten tukeminen 

Jäsenyhdistysten toimintaedellytysten tukeminen jatkui jalkatumalla, 

verkostoitumalla ja järjestämällä erilaisia tilaisuuksia sekä yhdistyksen omin voimin 

että yhteistyössä.  

Jäsenyhdistysten toimintaedellytysten tukemiseksi perustettiin erilaisia työryhmiä, 

järjestettiin yhteistä toimintaa, koulutuksia ja parannettiin tiedottamista. Monet 

jäsenyhdistykset toimivat yhdessä TVJ:n organisoimana. Jäsenyhdistykset pitivät 

tärkeänä saada tietoa, vaikuttamismahdollisuuksia ja kohtaamispaikan tilat 

käyttöönsä. Iltoihin lisättiin asiapainotteista ohjelmaa. Työntekijät verkostoituivat 

laajalti yhdistyskentällä, mitä pidetään yhteistyön onnistumisen kulmakivenä. 

TVJ ry:n työntekijät (yhdistyskoordinaattori/toiminnanjohtaja ja 

yhteisökoordinaattori) osallistuivat v. 2018 70 erilaiseen tilaisuuteen ja 

tapahtumaan. Työntekijät tekivät 28 vierailua yhdistyksiin ja niiden tapahtumiin 

(yhteensä 480 osallistujaa), joissa mm. esiteltiin yhdistyksen toimintaa.  

Jäsenyhdistyksille järjestettiin vuoden 4 puheenjohtajapalaveria, 4 sote-vastaavien 

tapaamista, 4 ideariihtä ja 3 tiedotusvastaavien tapaamista. Lisäksi järjestettiin 

seuraavat tapahtumat: Hyvän olon virikepäivä vapaaehtoisille, Verkostopäivä ja 

Yhdistystreffit (yht. 38 henkilöä). Etuusinfoja järjestettiin kaksi keväällä teemoista 

testamentti ja vammaispalvelut (yht. 29 osallistujaa).  

Yhdistyskoordinaattori/toiminnanjohtaja osallistui myös lukuisiin muihin toiminnan 

suunnittelua ja kehittämistä koskeviin tapaamisiin, kuten Turun kaupungin 

esteettömyystempauksen suunnittelutyöryhmään, luennoitsijaverkostoon, jonka 

TVJ kokosi luentotoiminnan koordinoimiseksi sekä yhteisötalojen yhteisverkostoon. 

Toiminnanjohtaja kuului kohtaamispaikka Tärskyn ohjausryhmään ja Varsinais-

Suomen liiton järjestöjen tiekarttaryhmään.  

Turussa 18.3.2019  

HALLITUS  


