
Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry:n tiedotuslehti • 2/2018

TVJ:n suositut 
aamukahvitreffit

Villiyrtit ruokapöydässä

Ka
nn

en
 k

uv
a:

 P
äi

vi
 L

eh
to

ne
n



Avoterapioita toteuttavalla henkilökunnallamme on erityistä osaamista 

neurologisia sairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuksesta.

Ota yhteyttä! Vaihemäentie 10, Masku 
040 133 7010 tai mnk-kuntoutustoimisto@neuroliitto.fi

kuntoutuskeskus.fi

- moniammatillinen yksilökuntoutus  - lymfaterapia 
- neurologinen fysioterapia  - toimintaterapia 
- lantionpohjafysioterapia  - uroterapia  - allasterapia 
- puheterapia  - neuropsykologinen kuntoutus

Kuntoutukseen 
kätevästi kasitieltä!
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K
evätkausi on ollut TVJ:ssä vilkasta toi-

minnan kehittämisen ja muutosten ai-

kaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uu-

distuksen sekä maakuntauudistuksen 

seuraaminen ja eri tapahtumissa mukana olo 

ovat vieneet paljon aikaa. Tätä kirjoitettaes-

sa odotellaan, että viimeistään juhannuksen 

jälkeen tiedetään, toteutuvatko uudistukset 

suunnitellulla tavalla ja aikataulussa. Se on 

kuitenkin varmaa, että kävipä sotelle miten 

tahansa, sosiaali- ja terveyspalvelut uudis-

tuvat. Se on väistämätöntä palvelujen saata-

vuuden varmistamiseksi. 

Soten valmistelun myötä keskusteluun 

on noussut rajanveto järjestöjen palvelu-

tuotannon ja yleishyödyllisen toiminnan vä-

lillä. Tämä on tärkeä asia sekä kohtaamis-

paikka Happy Housen että jäsenyhdistysten 

toiminnan kannalta. Palvelutuotanto kuuluu 

maakunnalle, ja STEA ei rahoita sitä. Yleis-

hyödyllinen toiminta taas voi olla joko maa-

kunnan tai kuntien rahoittamaa terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämistä. Vaihtoehto on se-

kin, että kumpikaan ei rahoita sitä lupauk-

sista huolimatta. STEAn rahoitus kohdistuu 

myös vain yleishyödylliseen toimintaan. Ele-

tään hyvin kriittisiä aikoja yhdistysten toi-

minnan näkökulmasta. 

Happy Housen toiminnan osalta kes-

kustelu siitä, onko kohtaamispaikkatoimin-

ta kansalaistoimintaa vai palvelutuotantoa, 

on herättänyt tarpeen toiminnan tavoittei-

Kohti uusia haasteita 

den ja sisällön tarkistamiseen. Nyt toimin-

nassa korostetaan aikaisempaa enemmän 

kohtaamisia ja kävijöiden osallistumista toi-

minnan suunnitteluun ja toteutukseen. Toi-

vomme, että jäsenyhdistykset ottaisivat en-

tistä enemmän Happy Housen ”omakseen” 

myös toiminnan järjestämisessä. Työntekijät 

ottavat mielihyvin vastaan kaikki ehdotukset. 

Järjestöiltä vaaditaan jatkuvaa toimin-

taympäristön kehityksessä mukana py-

symistä sekä pitkäjänteistä suunnittelua.  

TVJ:n hallitus onkin käynnistänyt strategia-

työskentelyn. Tavoitteena on laatia strategi-

set linjaukset lähivuosiksi. Jäsenyhdistykset 

kutsutaan strategiatyöskentelyyn kesän jäl-

keen. Tarpeen on myös TVJ:n sääntöjen tar-

kistaminen. Palataan tähänkin asiaa kesän 

loppupuolella. 

Nyt toivotan kaikille hyvää ja rentoutta-
vaa kesää!

Paula Kukkonen, puheenjohtaja 

PUHEENJOHTAJALTA
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-Yhdistyskentän yhteistyön rakentaminen 

on jalkautumista ja kovaa kenttätyötä. Vuo-

si TVJ ry:n yhdistyskoordinaattorina oli tosi 

hyödyllinen, mutta työtä on määrätietoises-

ti jatkettava, toteaa TVJ:n toiminnanjohtaja-

na maaliskuun alussa aloittanut Päivi Kuk-

konen.

Päivin ensimmäinen TVJ-vuosi yhdistys-

koordinaattorina oli työntäyteinen. Toimin-

takertomuksen mukaan hän ehti osallistua 

viime vuoden maalis-joulukuussa 76:een eri 

tilaisuuteen ja vierailla yli 20 yhdistyksessä.

Kenttätyö on jatkunut toiminnanjohta-

jallakin vauhdikkaana:

-Olen vähän kuin entinen ”sentraali-

santra”. Pyrin solmimaan erilaisia lanko-

ja yhteen, jotta yhteydenpito yhdistyksiin 

ja myös niiden välillä kehittyisi entistä tii-

viimmäksi, toiminnanjohtaja tuumii.

Työ TVJ:ssä on ollut kiireistä, mutta Päi-

vin mukaan samalla mielenkiintoista ja an-

toisaa. Hän kuvaa yhdistyskoordinaattorina 

tekemäänsä kenttätyötä pohjaksi, jonka va-

raan toiminnanjohtajan on hyvä rakentaa.

Kasvokkain viesti kulkee parhaiten
Päivi Kukkosen mukaan yhdistyskentälläkin 

hedelmällisintä tiedonvälitystä on kasvok-

kain tapaaminen:

-Minut voi kutsua kylään yhdistyksiin, 

ja yhdistysväki on tervetullut TVJ:n tiloi-

hin Happy Houseen kertomaan toiveistaan 

ja tarpeistaan. Kentän tunteminen on edel-

lytys tässä työssä onnistumiselle.

Päivin mielestä yhdistysväen kohtaa-

minen on toiminnan suola. Ahkera kentän 

kiertäminen auttaa hahmottamaan jäsenyh-

distysten tarpeita:

TVJ ry:n toiminnanjohtaja Päivi Kukkonen:

Siltojen rakentaminen jatkuu

TEKSTI JA KUVA: Jarmo Lehto

Päivi Kukkonen kokee 
tärkeimmäksi tehtäväk-
seen yhdistysten välisen 
verkostoitumisen edistä-
misen, jotta kentän ääni 

saadaan kuuluviin.



5

 ` Turussa asuva Päivi Kukkonen on 

kouluttautunut aiemmin sairaanhoita-

jaksi ja tietojenkäsittelyn tradenomiksi. 

Parhaillaan Päivi suorittaa lähiesimiehen 

ammattitutkintoa, joka on ensimmäistä 

kertaa suunnattu vapaaehtoistoiminnan 

koordinaattoreille. 

 ` Päivin järjestötaustaan kuuluu aiempi työ 

Aivoliitossa, jossa hän toimi kolmisen 

vuotta jäsenasioiden hoitajana. Hän teki 

Aivoliitolle myös opinnäytetyönsä.

 ` Päivin tavoittaa työaikana numerosta 

040 715 0004 ja sähköpostilla osoitteesta 

paivi.kukkonen@tvj.fi

 ` Toiminnanjohtajan työpiste sijaitsee TVJ 

ry:n avoimessa ja esteettömässä kohtaa-

mispaikassa Happy Housessa, osoitteessa 

Ursininkatu 11, Turku.

Päivi pähkinänkuoressa:-Yhdistykset voivat olla kooltaan kovin 

erilaisia, mutta niiden perustarpeet ovat lo-

pulta aika samanlaisia. Tavoitteeni on pitää 

TVJ kartalla tapahtumista ja auttaa samalla 

jäsenyhdistyksiä niiden toiminnassa.

Järjestötoimintaa tehtävä näkyväksi
Päivi Kukkosen tavoitteisiin kuuluu, paitsi jä-

senyhdistysten toiminnan tukeminen, myös 

TVJ:n oman näkyvyyden lisääminen. Päättä-

jienkin olisi hyvä tuntea nykyistä paremmin 

järjestön toiminnan monipuolisuus ja mer-

kitys.

-Tämä tarkoittaa samalla avoimen ja 

esteettömän kohtaamispaikkamme Happy 

Housen tunnettuuden lisäämistä, jotta yhä 

useampi ottaisi paikan omakseen. Kun pal-

jon kiertelee eri paikoissa, huomaa, miten 

kova juttu esteettömyys on. 

LOUNAS MA-PE KLO 11–13.30 
Normaalihinta 9 €, jäseniltä 8 €, 
6–12-vuotiailta 5 € 

SUOSITTU SEISOVA PÖYTÄ 
JUHLAPYHINÄ KLO 12–15
● isänpäivänä 11.11.
● itsenäisyyspäivänä 6.12.
● 3. adventtina 16.12.
● 4. adventtina 23.12.
● jouluaattona 24.12.
● joulupäivänä 25.12.

Aikuiset 28 €, 
Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen 
jäsenet 24 €, 4–12-vuotiaat 12 €

Pöytävaraukset: 02 2657 666

Seiskarinkatu 35, Turku  | 02 2657 666  |  www.merikarina.fi

Meri-Karina soveltuu erino-
maisesti juhlien ja erilaisten 
tapahtumien järjestämiseen.

Tilat ovat esteettömiä. 
Osassa tiloja on induktio- 

silmukka.

Pidä juhlat meillä!

Meri-Karina
Hyvinvointikeskus  Hirvensalossa
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Suoran vaikuttamisen voimaa 
aamukahvitreffeillä

TEKSTI JA KUVAT: Jarmo Lehto

TVJ ry:n Vaikuttajien aamukahvitreffit ovat osoittaneet lyhyessä ajassa 
hyödyllisyytensä. Uusi foorumi toimii tehokkaana viestintäväylänä TVJ-
perheeltä päättäjille – ja päinvastoin.

Aamukahvitreffien ensimmäinen vieras oli 

tammikuun lopulla Turun kaupunginval-

tuuston puheenjohtaja Elina Rantanen (vihr.), 

jonka vierailua väritti turkulaisia vammais-

kuljetuspalveluja uhannut heikennys. 

Rantastakin kummastuttanut uudistus 

peruttiin sittemmin asiasta nousseen julki-

sen kohun ansiosta. Kolmannen sektorin yh-

teisrintama näytti uhan alla voimansa.

Sirén: Järjestöjen toiminta turvattava
Maaliskuun alussa Vaikuttajien aamukah-

vitreffeillä vieraillut kokoomuksen turku-

laiskansanedustaja Saara-Sofia Sirén korosti 

kolmannen sektorin merkitystä, kuuluipa toi-

mija ennalta ehkäisevää työtä tekeviin yleis-

hyödyllisiin tai palveluja myyviin järjestöihin.

-Kummankin ryhmän toiminta on tur-

vattava. Yleishyödyllistenkin toimijoiden 

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta halusi ikuistaa toukokuisten aamukahvitreffien lopuksi vierailunsa sel-
fiellä. Taustalla eturivissä (vas.) TVJ:n hallituksen jäsen Markku Vuorinen, TVJ:n puheenjohtaja Paula Kukkonen 
ja kunniapuheenjohtaja Pirkko Heino sekä TVJ:n hallituksen jäsenet Helena Eskonmaa ja Ritva Välilä.  
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tarve kasvaa tulevaisuudessa, Sirén pai-

notti.

Kymmeniä yhdistysaktiiveja Happy Hou-

seen vetänyt Sirén sai aamukahveilta mu-

kaansa, paitsi ison joukon sanallista pa-

lautetta, myös muistioita eduskuntatyön 

evästykseksi.

Saarikko: Brax selvittää järjestöjen 
tilannetta
Maaliskuun lopulla TVJ:n aamukahvivieraak-

si saapunutta perhe- ja peruspalveluminis-

teri Annika Saarikkoa tentattiin kolmannen 

sektorin kohtalosta sote- ja maakuntauudis-

tusten pyörteissä.

Yhdistyksiä huolestutti erityisesti järjes-

tökentän tulevien rahoituskuvioiden sumui-

nen epävarmuus.

Keskustaministeri vakuutti tunnistaneen-

sa ”harmaan alueen” ja kertoi asettaneensa 

selvityshenkilö Tuija Braxin setvimään kol-

mannen sektorin toimintaedellytyksiä tu-

levassa sote-rakenteessa. Ministeri kehotti 

Happy Houseen kerääntynyttä yhdistysväkeä 

välittämään huolensa suoraan Braxille.

Tuija Braxin on määrä luovuttaa lopulli-

nen raporttinsa Saarikolle kesäkuussa.

Ministeri toisti runsaalle kuulijakunnal-

le hallituksen kannan sosiaali- ja terveys-

menojen kiistellyistä kolmen miljardin eu-

ron säästöistä:

-Nykytasosta näin isot säästöt ovat mah-

dottomia, mutta tulevia kustannuksia uudis-

tuksella on mahdollista tuossa mitassa hilli-

tä, Saarikko vakuutti.

Saarikkokin sai aamukahveilta mukaan-

sa kirjallista palautetta, jonka toivotaan pai-

navan erityisryhmiä koskevassa päätöksen-

teossa.  

Huhtikuussa tulivat treffeille kunnat
TVJ:n ja sen jäsenyhdistysten yhteistyö kun-

tien kanssa oli tapetilla kuntavieraiden aa-

mukahvitreffeillä 23. huhtikuuta. 

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén vieraili Vaikuttajien 
aamukahvitreffeillä maaliskuun alussa pienokaisen-
sa kanssa.

Ministeri Annika Saarikko (istumassa etualalla) teki 
maaliskuun lopun aamukahvitreffeillä ahkerasti 
muistiinpanoja TVJ ry:n puheenjohtajan Paula Kuk-
kosen jakaessa puheenvuoroja.
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Happy Houseen kerääntyneiden Turun ja 

ympäristökuntien edustajat vakuuttivat yh-

teistyöhaluaan kolmannen sektorin kanssa. 

Riippuvuussuhde todettiin molemminpuoli-

seksi, mikä tarjoaa motiivin yhteydenpidon 

ja yhteistyön lisäämiseksi.

Entistä tärkeämmäksi koettiin TVJ:nkin 

keskeisiin tavoitteisiin kuuluva seudullisen 

yhteistyön laajentaminen. Toimintaa ja ta-

pahtumia keskittämällä saadaan järjestöken-

tän ääni kuuluvammaksi ja kuntien kannalta 

helpommin hahmottuvaksi.

Kuntaväki arvioi TVJ:n järjestämät Vai-

kuttajien aamukahvitreffit toimivaksi tie-

donvälityksen kanavaksi jatkossakin.

Eloranta: Sote tarvitaan mutta ei 
hötkyilyä
Toukokuun aamukahvitreffivieras, kansan-

edustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.), arvioi 

sote-uudistuksen välttämättömäksi, mutta 

näki uhkia kiireisessä aikataulussa:

-Esimerkiksi uudistuksessa tarvittavaa 

tietojärjestelmää ei ole olemassa, ja tiedon 

siirtyminen on ehdottoman tärkeää ihmisen 

vaihtaessa sote-keskusta. Järjestelmä tulee 

hyvin kalliiksi, eikä se edes ehdi ajoissa val-

miiksi.

Hallituksen tavoitteena olevien kolmen 

miljardin euron säästöjen toteutuminen on 

Elorannan mukaan muutoinkin hyvin epä-

varmaa:

-Pelkästään kunnista maakuntiin siir-

tyvän väen palkkaharmonisoinnin arvellaan 

maksavan vähintään 700 miljoonaa euroa. 

Jostain nämäkin rahat on revittävä. Kerä-

täänkö ne palvelumaksuja korottamalla?

Uudistukset johtavat Elorannan mukaan 

joka tapauksessa nykyisen terveyskeskusver-

koston karsimiseen, koska osa kansalaisista 

valitsee yksityiset terveyspalvelut.

Eloranta ei koe ongelmalliseksi tilannet-

ta, jossa sama päättäjä istuisi kunta- ja maa-

kuntatason valtuustoissa sekä vielä eduskun-

nassakin, koska niissä päätetään erilaisista 

asioista.

-Jos itse joutuisin valitsemaan, jättäisin 

ehkä kuntatason pois. Koen maakuntatason 

vaikuttamisen velvollisuudeksi, vaikka siellä 

vain ikäviä päätöksiä tehdäänkin. 

Huhtikuun aamukahvi- 
treffeille kutsuttiin Turun 
ja ympäristökuntien vä-
keä käymään vuoropuhe-
lua yhdistysväen kanssa. 
Etualalla keskustelua vetä-
mässä TVJ:n puheenjohta-
ja Paula Kukkonen.
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Apuri-toiminta alkoi  
Lounatuulet Yhteisötalo ry:ssä

Muistithan EU:n tietosuoja-asetuksen?

Tarvitsetko apua arjen hallintaan tai esimer-

kiksi lomakkeen täyttöön? Jos tarvitset, Apuri 

on oikea paikka. Lounatuulet Yhteisötalo ry 

tarjoaa Apurissa vajaakuntoisille työikäisille 

suunnattua palveluneuvontaa ja -ohjausta.

Apurissa vahvistetaan asiakkaan omaa 

suoriutumista ja autetaan eteenpäin sekä la-

kisääteisten että järjestöjen tarjoaman toi-

minnan pariin.

Apuri toimii ajanvarauksella, jonka voi 

tehdä sähköpostilla tai puhelimitse. Soitto-

ajat: ma klo 10-15 ja ti-pe klo 14-15. Maa-

nantaisin klo 10-15 on mahdollista tulla myös 

suoraan toimistolle lyhyen asian kanssa. 

Apurin palveluneuvojana toimii Riitta Hen-

riksson (sh, TtM).

Lounatuulet Yhteisötalo ry sijaitsee Turun 

keskustassa osoitteessa Läntinen Pitkäkatu 

33, ja Apuri löytyy toisesta kerroksesta. Pal-

veluneuvojan tavoitat puhelimella numeros-

ta 044-348 0333 ja sähköpostilla osoitteesta 

apuri@lounatuulet.fi. Ota rohkeasti yhteyttä! 

(www.lounatuulet.fi) 

EU:n 25. toukokuuta voimaan tullut tietosuo-

ja-asetus toi uusia vaatimuksia yhdistysten-

kin tietosuojaan. Yhdistysten on entistäkin tar-

kemmin pidettävä huolta siitä, etteivät jäsenten 

henkilötiedot pääse ulkopuolisten käsiin.

Kaikkien rekisteriin merkittyjen tietojen 

on oltava yhdistyksen toiminnan kannalta 

tarpeellisia. Kerättävät tiedot on suojattava 

asiattomilta, ja yhdistyksillä on oltava selkeät 

ja läpinäkyvät säännöt siitä, kuka on oikeu-

tettu tietoja käsittelemään.

Tietosuoja-asetus lisää myös rekisteröi-

dyn henkilön oikeuksia ja mahdollisuuksia 

tarkistaa ja poistattaa omia tietojaan.

Tarkempaa tietoa tietosuoja-asetuksen 

määräyksistä löydät esimerkiksi tietosuoja-

valtuutetun toimiston verkkosivuilta (www.

tietosuoja.fi). 

Apurin palveluneuvoja Riitta Henriksson.



Anna-Liina Lehtinen (vas.) ja Veera Antikainen edustivat TVJ:tä ja Happy Housia Turun Skanssi-kauppakeskuk-
sessa, jossa järjestettiin huhtikuun loppupuolella kehitysvammaisten kulttuuritapahtuma.
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Turun seudun vammaisten 
asuntotukiyhdistys ry

puh. 02 334 2100 

TURUN SEUDUN VAMMAISTEN 
ASUNTOTUKIYHDISTYS RY

 
Yhdistyksen keskeiset arvot ovat asiakaslähtöisyys, 
yhteishenkisyys, oikeudenmukaisuus, luottamuksellisuus 
ja arvostus. Vammaiset ihmiset  ovat oman elämänsä 
parhaita  asiantuntijoita – heidän on itse saatava päättää 
omista asioistaan ja heidän ihmisarvoaan ja oikeuksiaan 
täysivaltaisina yhteiskunnan jäseninä pitää kunnioittaa.



Happy Housen kevään kuulumiset
Happy Housen kevääseen on mahtunut taas jos 
jonkinmoista tapahtumaa! Olemme päässeet 
tutustumaan eri maiden kulttuuriin musiikin 
ja luonnon merkeissä, kun Turun ammattikor-
keakoulusta saapui vaihto-oppilaita vieraik-
semme pariin otteeseen. Ensimmäisellä kerralla 
vaihto-oppilaita oli mukana levyraadissa, jossa 
pääsimme arvioimaan heidän kotimaidensa hit-
tikappaleita. Toisella kerralla opiskelijat puoles-
taan esittelivät meille kotimaidensa luontoa. 

Pääsiäisenä Happy House koristeltiin iloisin 
pääsiäiskoristein ja keskiviikon askartelupajois-
sa askarreltiin virpomisvitsoja sekä pääsiäistipu-
ja. Keittiössä puolestaan kokkailtiin kokonainen 
pääsiäismenu alkuruuasta aina jälkiruokaan asti. 

Kevään aikana olemme saaneet tutustua 
myös tunnemaalaamisen maailmaan, kun to-
teutimme yhteistyössä Turun ja Kaarinan seu-
rakuntayhtymän kanssa tunnemaalauskurssin. 
Kurssi kokoontui neljä kertaa ja tuloksena syntyi 
upeita maalauksia eri aiheista.

Huhtikuussa saimme nauttia live-musiikis-
ta, kun Turun konservatorion järjestämä Skaa-
lat solmuun –kaupunkifestivaali levittäytyi myös 
Happy Houseen.  Meitä saapui ilahduttamaan 
Zoniatric-niminen duo, joka soitti akustisesti 
pop-covereita.

Vappuna Happy Housessa syötiin munkkeja 
ja juotiin simaa. Samalla pystyi askartelemaan 

Happy Housessa vieraili maaliskuussa useita eri mais-
ta kotoisin olevia nuoria, jota opiskelivat vaihto-oppi-
laina Turun ammattikorkeakoulussa. Opiskelijat soitti-
vat Happy Housen asiakkaiden iloksi omien maittensa 
musiikkia. Antia arvioitiin levyraadin tapaan. 

 Tunnemaalauksen 
satoa.

Vapputarjoilut.

TEKSTIT: Veera Antikainen 
KUVAT: Veera Antikainen ja Jarmo Lehto
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Ursininkatu 11, 20100 Turku
 02 251 8421

Kaikille avoin ja 
 esteetön kohtaamispaikka 

Karita Holsti ”Apina on ihmisen serkku”

itselleen hauskan vappuhatun sekä valoku-
vauttamaan itsensä vappuaiheisen valoku-
vaseinän edessä.

Kesälläkin Happy Housessa tapahtuu, 
kannattaa siis seurailla ilmoittelua niin net-
tisivuillamme kuin facebookissa tai pistäy-
tyä käymään!

Nähdään Happy Housessa! 

Haluaisitko pitää oman näyttelyn?
Tiesitkö, että Happy House toimii myös näyt-
telytilana? Jos olet aina halunnut laittaa pys-
tyyn oman näyttelysi, mutta et ole löytänyt 
sopivaa tilaa tai sinulla on hallussasi jokin ke-
räilykokoelma, jota haluaisit päästä esittele-
mään, on Happy House ratkaisu ongelmiisi. 
Tarjoamme seiniämme ilmaiseksi kuukaudek-
si kerrallaan näyttelykäyttöön.  Alkuvuonna 
olemme saaneet nauttia jo Simo Karttusen 
akryylimaalauksista sekä Marja Nevalaisen 
paperinukkekokoelmasta. Parhaillaan esillä 
on Taidekeskus Into ry:n vuosinäyttely. 

Kiinnostuitko pitämään oman näyttelyn? 
Ota yhteyttä Happy Housen henkilökuntaan 
sähköpostitse info@happyhouseturku.fi, soit-
tamalla 02 2518 421 tai tulemalla paikan pääl-
le, niin sovitaan asiasta tarkemmin! 

Hyvän olon joogaa
Syksyllä Happy Housessa alkaa viiden kerran 
joogakurssi maanantaisin 3.9. alkaen klo 11-12 
(3.9., 10.9., 17.9., 24.9. ja 1.10.). Kurssilla teemme 

HAPPY HOUSE
Happy House on Turun Seudun Vammaisjärjes-
töt TVJ ry:n ylläpitämä kaikille avoin ja estee-
tön kohtaamispaikka, jonka toimintaa rahoitta-
vat STEA ja Turun kaupunki.

Happy Housessa järjestetään joka päivä oh-
jattua toimintaa, johon osallistuminen on vapaa-
ehtoista. Voit myös poiketa edulliselle kahville, 
lukemaan päivän lehden, käyttämään tietokonei-
ta tai tutustumaan vaihtuviin taidenäyttelyihin. 

Tietoja Happy Housen päivittäisestä  
ohjelmasta löydät:
• Happy Housesta
• www-sivuilta www.happyhouseturku.fi 
• Facebookista osoitteesta
   www.facebook.com/HappyHouse.Turku
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lempeitä kehoa avaavia ja voimistavia jooga-
liikkeitä. Joka tuntiin kuuluu myös alku- ja lop-
purentoutus. Aikaisempaa joogakokemusta ei 
tarvita. Mukaan joustavat vaatteet, vesipullo ja 
peitto (+joogablokit, mikäli omistat). Alustan 
saa Happy Housesta. Sitova ennakkoilmoittau-
tuminen Happy Houseen 19.8. mennessä. Kurs-
sin hinta 20 e. Ohjaajana Maria Kontu. 

KESÄN AUKIOLOAJAT 
ma klo 10–15  •  ti klo 10–15  •  ke klo 8–15  •  to klo 12–18  •  pe klo 10–14
HUOM! Happy House on suljettu 23.7.-5.8. välisen ajan.

info@happyhouseturku.fi   •   www.happyhouseturku.fi

HAPPY HOUSEN
Happy Housessa on kaikkea kivaa toimintaa 
myös kesällä! Tässä muutamia poimintoja tu-
levasta:

KESÄKUU

POP UP -PYÖRÄVERSTAS maanantaina 4.6. klo 
10-14. Kierrätyspyöräverstas Recykkeli tulee 
pitämään pop –up pyöräverstasta Happy Hou-
seen! Tule tarkastamaan pyöräsi kunto. Maksu-
ton tapahtuma.

PUISTOJUMPPAA Happy House järjestää yh-
dessä TULE-tietokeskuksen kanssa puisto-
jumppaa neljänä peräkkäisenä tiistaina (5.6., 
12.6.,19.6. ja 26.6.) Ruusukorttelin pihassa, 
(Puistokatu 11). 

RETKI HEINÄNOKKAAN Keskiviikkona 20.6. Jär-
jestämme yhdessä Turun ja Kaarinan seura-
kuntayhtymän kanssa retken leirikeskus Hei-
nänokkaan Juhannusjuhlien merkeissä. Paikan 
päällä erilaista ohjelmaa, grillausta ym. kesäis-
tä puuhaa! Ennakkoilmoittautuminen Hap-
py Housen henkilökunnalle tai osoitteeseen 
info@happyhouseturku.fi.

HEINÄKUU

MÖLKYN MESTARUUSKISAT keskiviikkona 11.7. 
Kohtaamispaikka Tärsky järjestää Samppalin-
nan puistossa Mölkyn mestaruuskisat. Happy 
House lähtee mukaan kisailemaan. Lisätietoja 
tapahtumista Happy Housen ohjaajilta, info@
happyhouseturku.fi tai p. 02 2518 421.

KESÄ

Uutta kuosia Happy Houseen!
Happy Housessa aherrettiin yhtenä toukokui-
sena perjantaina asiakkaiden viihtyvyyden li-
säämiseksi. Ulko-ovi pidettiin kiinni ja henkilö-
kunta tarttui toimeen paikkojen siivoamiseksi 
ja ehostamiseksi.

Nurkista kerättiin pois laatikko- ja säkkikau-
palla turhaa roinaa. Hyllyiltä poistettiin tarpee-
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tonta tavaraa, jotta tarpeelliset ja tuoreemmat 
materiaalit saatiin paremmin esille.

Yleisötilojen verhot vaihdettiin uusiin ja ka-
lustusta rukattiin muutoinkin jonkin ver-
ran uuteen uskoon. Ilmoitustauluosastokin 
muutettiin entistä selkeämmäksi.

Tarkkasilmäisimmät – tai kiireisimmät 
– ovat saattaneet huomata Happy Housen 
seinäkellojenkin vaihtuneen uusiin. Aika kyl-
läkin juoksee niissä samaa tahtia kuin van-
hoissa.

Ainakin TVJ:n oman väen mielestä loppu-
tulos miellyttää silmää enemmän kuin vanha 
järjestys. Tilaan saatiin lisää avaruuden tun-
tua, eivätkä uudet verhotkaan näytä ollen-
kaan hullummilta, vai mitä? 

Harjoittelijan terveiset
Hei! Olen Anna-Liina Lehtinen, Happy Housen 
kävijöille tuttavallisemmin Ansku. Opiskelen 
kolmatta vuotta toimintaterapeutiksi Turun am-
mattikorkeakoulussa.

”MITÄS SE TOIMINTATERAPIA OIKEIN ON?” 
Tätä meiltä alan opiskelijoilta kysytään usein. 
Toimintaterapeutti on kuntoutusalan ammatti-
lainen, joka on kiinnostunut asiakkaalle tärkeis-
tä toiminnoista. Jos esimerkiksi loukkaannut ja 
toimintakykysi muuttuu, toimintaterapeutti voi 
kartoittaa tarvitsemiasi apuvälineitä ja harjoit-
teita, jotta voisit jatkaa mielekästä elämää.

Harjoitteluni Happy Housessa kesti huhti-
kuusta kesäkuuhun. Työpäiväni koostuivat ryh-
mien ohjaamisesta ja asiakkaiden tapaamisesta. 
Katselen Happy Housen tapahtumia toimintate-
rapeutin lasien läpi, ja pohdiskelen, missä mil-
loinkin olisi toimintaterapeutin paikka. Kun sain 
vapaat kädet suunnitella ohjattavaa toimintaa, 
löysin pian itseni askarteluvarastosta ideoimas-
ta kaikenlaisia projekteja. Happy Housessa luo-
vuuden voi päästää onneksi valloilleen- niin asi-
akas kuin terapeuttikin.

Ihanaa kesää Happy Housen väelle toivottaen

Ansku 
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Tulevaisuustärskyt olivat yleisömenestys

TVJ ry:llä oli tärskyillä oma 
messupöytä, jonka takana 

jakoivat tietoa TVJ:n toi-
minnanjohtaja Päivi Kuk-

konen (takana) sekä Happy 
Housen ”kanta-asiakkaat” 

Heli ja Sebastian.

15

TEKSTI JA KUVA: Jarmo Lehto

Turun Holiday Club Caribiassa maaliskuun 

alkupuolella järjestetyt Tulevaisuustärskyt 

vetivät paikalle peräti puolisen tuhatta mes-

suvierasta. Tapahtuman asialliseksi päävies-

tiksi voidaan tulkita, että tukea tarvitsevien 

erityisryhmien on saatava selkokielistä tie-

toa uudistuksista  ja pidettävä ääntä omista 

tarpeistaan.

Vammaispiireissä on pelätty sote- ja 

maakuntauudistuksen johtavan pahimmil-

laan palvelujen loitontumiseen, mikäli maa-

kunta siirtää lähipalveluja isoihin keskuksiin.

– Päättäjille on korostettava, että palve-

lut pitää saada läheltä ja tasavertaisesti, ku-

ten oli sote- ja maakuntauudistusten alku-

peräinen tarkoitus, totesi Kehitysvammaisten 

Tukiliiton edustaja Anne Vuorenpää puheen-

vuorossaan.

Vuorenpää patisti erityisryhmien toimin-

nassa mukana olevia aktiiveja osallistumaan 

palveluja suunnitteleviin työryhmiin, asia-

kasraateihin ja keskustelutilaisuuksiin. Ar-

jen ongelmista tulisi antaa myös palautetta 

suoraan päättäjille.

Tulevaisuustärskyillä kuultiin myös pai-

navia puheenvuoroja muun muassa erityis-

ryhmien palveluasumisesta sekä työllistymi-

sen mahdollisuuksista.

Erityisryhmiin kuuluvien esiintyjien pu-

heenvuoroissa korostettiin itsenäisen asu-

misen ja omaehtoisen harrastamisen arvoa. 

”Lavalla” kuultiin onnistuneista työllisty-

mispoluista, joiden myötä tukea tarvitsevat 

ihmiset ovat saaneet arkeaan rikastuttavaa 

sisältöä.

Tulevaisuustärskyt olivat erityistä tukea 

tarvitseville nuorille ja aikuisille sekä hei-

dän läheisilleen tarkoitettu suurtapahtuma, 

jonka käytännön järjestelyistä vastasi pitkälti 

Turun Seudun Kehitysvammaisten Tuki. Ta-

pahtuma oli osa STEA:n rahoittamaa Tärs-

ky-projektia. 
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Jämähtääkö sote kynnykselle?
Purevaa analyysia TVJ:n ja kumppaneiden seminaarissa

Sote-kiemurat kiinnostavat ja askarruttavat varsinaissuomalaista 
yhdistyskenttää. Tämän todisti TVJ:n, Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen 
ja JärjestöSotehanke 113:n järjestämä Soten kynnyksellä -seminaari, joka 
veti huhtikuussa sankan yleisön Turun Hirvensaloon.

Soten kiemuroita setvivät Meri-Karinan au-

ditoriossa Helsingin ja Uudenmaan sairaan-

hoitopiirin (HUS) toimitusjohtaja Aki Lindén 

sekä Varsinais-Suomen sote-muutosjohtaja 

Antti Parpo. Järjestöpuolen ajankohtaiskat-

sauksen piti JärjestöSotehanke 113:sta edus-

tava Marjut Aalto.

”Mahdoton yhtälö”
Toimitusjohtaja Lindén tuomitsi ”mahdot-

tomaksi yhtälöksi” soten valinnanvapauden 

nopean avaamisen yhdistettynä 18 itsehal-

linnolliseen maakuntaan ja kolmen miljar-

din euron säästöihin.

Lindén luonnehti eduskunnan pyöritte-

lemän lakipaketin sisältöä ”tavattoman mo-

nimutkaiseksi” uudistukseksi, jossa yksi sa-

namuoto voi heitellä satoja miljoonia euroja.

-Kaavaillut harppaukset ovat liian isoja. 

Raha ei riitä, ja kolmen miljardin euron sääs-

töt voidaan unohtaa, Lindén jyrähti.

Lindén korosti kuitenkin, ettei tyrmää so-

te-suunnitelmia kokonaisuudessaan. Lakipa-

ketissa on sekä hyviä että huonoja osia:

-Vastustan sitä, että kaikki kiinteistöt 

siirtyvät valtiolle. Luvassa on erittäin kankea 

järjestelmä, vaikka juuri kiinteistöasioissa 

tarvittaisiin nopeaa ja joustavaa päätöksen-

tekoa. Sama koskee yhtä keskitettyä tietohal-

linto-organisaatiota. Suhtaudun kriittisesti 

myös siihen, ettei maakunnalla ole verotus-

oikeutta, Lindén listasi.

Hän muistutti, että tietyt maakunnat saa-

vat jatkossa palvelujen järjestämiseen vä-

hemmän rahaa kuin käyttävät niihin nyt. 

Vauraissa maakunnissa tämä merkitsee käy-

tännössä palvelujen heikkenemistä.

Lindén sanoi kannattavansa soteen liitettyä 

valinnanvapautta ”tietyssä muodossa”, muttei 

markkinavoimien vapaana temmellyskenttänä.

”Järjestöjen rahoitus turvattava”
Muutosjohtaja Antti Parpo korosti yleishyö-

dyllisten järjestöjen rahoituksen jatkuvuuden 

turvaamista sote-siirtymävaiheen ”tyhjiös-

sä”. Parpon mukaan rahoitukselle on raken-

nettava silta toiminnan siirtyessä kunnilta 

maakunnalle.

TEKSTI JA KUVA: Jarmo Lehto
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Parpo muistutti, ettei palvelutuotannon 

yhtiöittämispakko koske uudessa tilantees-

sa kolmatta sektoria, mikäli järjestö tuottaa 

uudessa toimintaympäristössä myytäviä pal-

veluita:

-Kolmannen sektorin toimijoiden on kui-

tenkin kirjanpidollisesti erotettava markki-

naehtoinen toiminta muusta toiminnasta, 

hän korosti.

Pelkästään myötäkarvaan ei muutosjoh-

tajakaan sote-suunnitelmia silittänyt. Hän 

arvosteli erityisesti suunnitteilla olevan sote- 

ja maakuntamallin demokratiavajetta:

-Lakiluonnoksessa on demokratian kan-

nalta huonoja kohtia, koska järjestäjästä tulee 

heikko. Kuka sotea lopulta ohjaa? Onko se val-

tio, liikelaitos vai maakunnan sote-järjestäjä?

Antti Parpon mukaan tilannetta helpot-

taisi uudistuksen aikataulun väljentäminen, 

jolloin isot riskit sisältävä valtiojohtoinen 

tietojärjestelmäremontti sekä paketin muut 

valuviat saataisiin korjattua. Ilman aikalisää 

mennään riskillä.

Kärryillä ollaan
Seminaarin lopuksi JärjestöSotehanke 113:n 

asiantuntija Marjut Aalto arvioi varsinaissuo-

malaisten yleishyödyllisten järjestöjen pääs-

seen varsin hyvin mukaan sote-valmisteluun.

Aallon mukaan soten ympärille on pe-

rustettu paljon työryhmiä, joissa järjestöt-

kin istuvat. Aktiivisuutta tarvitaankin, jotta 

järjestöjen rooli sote-asiakkaiden äänenä oli-

si uudessa tilanteessa kyllin vahva. 

Seminaarin vieraat toivotti tervetulleiksi TVJ ry:n puheenjohtaja Paula Kukkonen (vas.). Toimitusjohtaja Aki 
Lindén (toinen vas.) ja muutosjohtaja Antti Parpo löysivät sote-suunnitelmista paljon korjattavaa. Marjut 
Aallon mukaan järjestöt ovat kuitenkin päässeet varsin hyvin mukaan suunnitteleviin työryhmiin.
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TEKSTI JA KUVAT: Päivi Lehtonen

Villiyrtit ovat syötäviä luonnonkasveja, jotka 

ovat lähes vapaasti meidän kaikkien käytet-

tävissä omaan ruokapöytäämme. Niistä löy-

tyy paljon uusia, ihania makuja ruokapöy-

tään. Ne ovat edullista ruokaa, eikä niitä ole 

juuri kaupan hyllyltä saatavissa. Lisäksi ne 

ovat aitoa lähiruokaa, varmasti kausiruokaa 

ja useimmiten hyvin terveellinen lisä ravin-

toomme. Ja niiden keruu on mukavaa, rentoa 

luonnossa liikkumista! 

Varusteet
Kerätäksesi villiyrttejä et tarvitse paljon va-

rusteita. Tärkein on hyvä keruuopas, jos et 

ole jo valmiiksi pätevä kasvituntija. Lisäksi 

tarvitset keruuastian, sakset, käsineet ja ke-

ruuympäristöstä riippuen saappaat jalkaan. 

Keruuopas voi olla hyvä kasvikirja, kas-

veja tunteva ihminen tai älypuhelimen hyvä 

kasvisivusto. Suosittelen kasvioppaaksi Eija 

ja Jouko Lehmuskallion teosta ”Villiyrtit: 

tunnistusopas”. He ovat tehneet myös hy-

vän Luontoportti.com -sivuston, jota itsekin  

käytän älypuhelimessa kasvioppaana. 

Keruuopas on tärkeä siksi, että kasveis-

samme on jonkun verran myrkyllisiä kasvi-

lajeja, jotka muistuttavat syötäviä kasveja. 

Nämä on ehdottoman tärkeä erottaa toisis-

taan, ja koskaan ei pidä kerätä syötäväksi 

tuntemattomia lajeja. Onneksi monet herkul-

lisista kasveista ovat hyvin yleisiä ja helppo-

ja tunnistaa!

Villiyrtit ruokapöydässä
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Vaarat
Sekaannusvaaran lisäksi kerääjän täytyy 

välttää kasvimyrkyillä ruiskutettuja aluei-

ta. Myöskään suositut lenkkipolut eivät ole 

parhaita keräilyalueita, tai ainakin kannat-

taa kerätä koirahihnan kantaman ulkopuo-

lelta! Jos aluetta on käytetty vaarallisten 

aineiden säilytykseen, esimerkiksi puuta-

varan kyllästämiseen, on syytä olla kerää-

mättä sieltä. Sairaat kasvinosat kannattaa 

myös jättää luontoon. Jos sinulla on ruo-

ka-aine- tai siitepölyallergioita, kannattaa 

aloittaa villiyrttien käyttö hyvin varovasti, 

sillä kuten kaupasta ostettavat kasvikset, 

myös luonnonkasvit voivat aiheuttaa aller-

gisia reaktioita.

Rajoitukset
Kun keräät, muista tehdä se luontoa säästäen: 

pyri jättämään suurin osa kasveista (etenkin 

yksivuotisista) jatkamaan sukua kasvupai-

kalle, jotta siellä seuraavanakin vuonna olisi 

kerättävää. Jokamiehenoikeuksien rajoitukset 

on myös muistettava. Ilman maanomistajan 

lupaa et voi kerätä juuria, varpuja, jäkäliä tai 

oksia. Villivihanneskerääjälle tämä tarkoittaa 

erityisesti kuusenkerkkiä, jotka ovat herkul-

lista kerättävää, mutta keräys vaatii maan-

omistajan luvan. 

Hyviä yleisiä yrttejä
Helppoja kasveja, joista aloittaa keräily, ovat 

mm. voikukka (lehdet ilman ruotia, nuput, 

kukan keltaiset osat), nokkonen, ketunlei-

pä, suolaheinät, vesiheinä eli pihatähtimö, 

mustaherukan lehdet, kuusenkerkät, mai-

tohorsman nuoret versot ja vaikkapa vaah-

teran makeat kukat. Monet näistä sopivat sa-

laatin joukkoon, nokkosta ja maitohorsmaa 

kannattaa kypsentää ryöpäten tai paistaen. 

Tärkeää on myös sopiva maustaminen; näin 

saat villiyrttien maut parhaiten esille. Kasa 

sekalaisia lehtiä sellaisenaan voi torpata lu-

paavan keräilyuran kerralla! 
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Helppo tomaatti-voikukkacarpaccio

Leikkaa tomaatteja ohuiksi viipaleiksi. Ripot-

tele päälle aivan nuoria voikukanlehtiä, tai 

vähän vanhempia, joista ruodit on poistettu. 

Tee seos, johon puristat hieman valkosipu-

lia, rouhi vähän mustapippuria, kunnon lo-

raus sitruunamehua, ripaus suolaa ja sokeria. 

Anna maustua vartti. Muunnat tästä helpos-

ti mahtavan salaatin lisäämällä päälle fetaa, 

aurajuustoa tai tuorejuustoa ja etikkaseok-

seen vähän öljyä ja sinappia. Sekoita varo-

vasti, tarjoile heti.

Nopea maitohorsmalisäke

Nuoria, rapsakoita maitohorsman versoja, voita, 

sitruunaa, suolaa, sokeria.

Ryöppää versot nopeasti suolavedessä (alle 

minuutti), paista ruskistetussa voissa, maus-

ta sitruunalla, suolalla ja sokerilla. Lisäkkee-

nä kasvis- ja kalaruoille, tai vaikkapa mu-

nakkaan täytteeksi.

Päivi Lehtonen on biologi, 
ravintolakokki sekä villi- ja 
perinneruokakouluttaja.



Paperinuket jopa sadan vuoden takaa vetivät 

väkeä Happy Houseen maalis-huhtikuussa. 

Näyttely kiinnosti erityisesti kävijöitä, jotka 

olivat aikanaan itse keränneet tai leikanneet 

nukkeja omiin tarpeisiinsa.

Moni entinen pikkutyttö kuului valittele-

van, että omat kokoelmat olivat jossain vä-

lissä joutuneet hukkaan.

Näyttelyn pystyttäjä ja paperinukkien 

omistaja Marja Nevalainen kertoi keränneen-

sä nukkeja pienestä pitäen, mutta ahkeram-

min viimeksi kuluneet parikymmentä vuotta.

Koossa tuhannen nuken kokoelma
Happy Housen seinillä oli vain osa Nevalaisen 

kokoelmista, vaikka esillä oli nytkin toista-

sataa nukkea eri vuosikymmeniltä:

- Taitaa minulla olla niitä kaikkiaan lä-

hemmäs tuhat, Nevalainen arvioi.

Seinäpintoja kiersivät monet takavuosi-

kymmenien aikakauslehdissä julkaistut julk-

kikset. Joukossa oli kestosuosikkeja, joiden 

elävät mallit esiintyvät edelleen, vuosikym-

meniä myöhemmin. Tällaisia olivat muun 

muassa M.A. Numminen, Eini ja Katri-He-

lena.

Artistien ja missien ohella vauvat ovat 

Nevalaisen mukaan olleet poikkeuksellisen 

suosittu paperinukkien aihe. Happy Housen 

näyttelyssä olikin runsaasti eri vuosikymme-

nien pienokaisia hyvää mieltä tuottamassa. 

Marja Nevalainen teki melkoisen urakan kiinnittäes-
sään satakunta paperinukkea kiertämään Happy 
Housen seiniä.  

Paperitähdet tuikkivat  
Happy Housen seinillä
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TEKSTI JA KUVA: Jarmo Lehto
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TVJ ry:n jäsenyhdistysten 
tapahtumia

 ` Ti 12.6. Lajikokeilussa ulkokuntolaitteet. 

Teräsrautelan kentällä, Vanha Kuninko-

jantie 54, klo 17.30–18.30.  Tutustuminen 

on maksuton eikä vaadi ennakkoil-

moittautumista. Paikan päällä ohjaaja 

neuvomassa laitteiden käyttöön. Kaikille 

avoin tilaisuus.

 ` Kesä liikuttaa - liiku sinäkin. Happy 

House ja TULE-tietokeskus järjestävät 

yhdessä kesäliikuntaa Ruusukorttelin 

pihalla. Puistokatu 11, 20100 Turku. 

Kokoonnumme neljä kertaa: 5.6., 12.6., 

19.6. ja 26.6. klo 10 - 11 liikkumaan, 

pelaamaan ja viettämään aikaa yhdessä. 

Sateen sattuessa kokoontuminen Happy 

Housessa, Ursininkatu 11. Tervetuloa!

 ` Ke 18.7. Ehtoolehdon sankarit Pyynikin 

kesäteatterissa. Hinta jäsenet 70 e ja 

ei-jäsenet 75 e. Hintaan sisältyvät matka, 

lounas, teatterilippu ja väliaikakahvi. 

Ilmoittautumiset toimistoon ja maksut 

toimistoon tai pankkitilille FI80 5710 

0410 0247 07, viitenumero 2011, viimeis-

tään 11.6. Matkalla arpajaiset. Lähtö klo 

9.00 Tuomiokirkkopuistosta. Toimiston 

puh. 02 232 8526, Kurt 050 307 4203, Arja 

050 556 6609.

 ` Ke 13.6., 11.7. ja 8.8. klo 13 Niveltreffit 

Verkahovin lounasravintolassa. 

Vapaamuotoista jutustelua sekä omakus-

tanteinen lounas. Mukana yhdistyksestä 

Marjo Suominen. Kaikille avoin tilaisuus.

  Turun Seudun Nivelyhdistys ry                 

 ` Ke 19.9. KokkonKota – marja- ja sieni-

retki Punkalaitumelle. Matkan hinta 

jäsenille 45 e ja ei-jäsenille 50 e. Hintaan 

sisältyvät matka ja ruokailu. Ilmoittau-

tumiset toimistoon ja maksut toimistoon 

tai pankkitilille FI80 5710 0410 0247 

07, viitenumero 2066, viimeistään 10.9. 

Matkalla arpajaiset. Lähtö klo 8.00 

Tuomiokirkkopuistosta. Toimiston puh. 

02 232 8526, Kurt 050 307 4203, Arja 050 

556 6609.

 ` Ke 6.6. klo 12 Mitä juomaksi helteellä? 

-miniluento. Tule kuulemaan viisaista 

juomavalinnoista. Kaikille avoin ja 

maksuton tilaisuus. TULE-tietokeskus, 

Humalistonkatu 10, Turku.

 ` Ke 13.6. klo 12-18 Mittauspäivä. Tuki- ja 

liikuntaelimistön kunnon mittauksia 

TULE-tietokeskuksen fysioterapeuttien 

toteuttamana. Humalistonkatu 10, Turku.

  Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry                

  TULE-tietokeskus                 
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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

Suomen Kurkku- ja suusyöpäyhdistys ry Turun osasto

Suomen MG-yhdistys ry Turun Myasteenikot

Suomen Tinnitusyhdistys ry

Turun CP-yhdistys ry

Turun Kuuloyhdistys ry

Turun Kuurojenyhdistys ry

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 ILCO ry

Turun Seudun Invalidit ry

Turun Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry

Turun Seudun Luustoyhdistys ry

Turun Seudun Nivelyhdistys ry

Turun Seudun Parkinsonyhdistys ry

Turun Seudun Psoriasisyhdistys ry

Turun Seudun Reumayhdistys ry

Turun Seudun Selkäyhdistys ry

Turun Seudun Vammaisten Asuntotukiyhdistys ry

Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit 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



TVJ ry:n HALLITUS 2018

Puheenjohtaja Paula Kukkonen
p. 040 715 3072

Varapuheenjohtaja Helena Eskonmaa
Sihteeri Ritva Välilä (varajäsen)

Jäsenet
Marjatta Pihlajamaa, Marita Raininsalo, 
Markku Vuorinen, Olavi Rantanen, Ville 
Viitanen

Varajäsenet
Leila Häkkinen, Veijo Lehtonen

Hallituksen sähköposti
tvj.hallitus@gmail.com

Turun Seudun 
Vammaisjärjestöt TVJ ry

www.tvj.fi

Toiminnanjohtaja
Päivi Kukkonen
paivi.kukkonen@tvj.fi 
040 715 0004

Yhteisökoordinaattori 
Veera Antikainen
veera.antikainen@tvj.fi
040 095 3233

Kohtaamispaikka 
Happy House

www.happyhouseturku.fi
info@happyhouseturku.fi
Ursininkatu 11, 20100 Turku
02 251 8421

Krykä! 

Turun Seudun Vammaisjär-
jestöt TVJ ry:n tiedotuslehti.

Toimitus varaa itselleen oi-
keuden lyhentää ja muoka-
ta tekstejä.

Päätoimittaja
Marita Raininsalo
tvj.tiedotus@gmail.com

Mainoshankinta
Marita Raininsalo
tvj.marita@gmail.com
p. 0400 551 236

Taitto ja paino
Kopio Niini Oy


