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Turun Seudun Vammaisjärjestöt 
TVJ ry vammais- ja pitkäaikaissai-
rausyhdistysten yhteistyöjärjestö. 
Jäsenyhdistyksiä on 38  ja niissä on 
yhteensä lähes 56000 henkilöjäsen-
tä.

TVJ ry:n keskeisiä toimintamuo-
toja ovat vaikuttamistoiminta ja 
oikeuksien valvonta, jäsenyhdis-
tysten toimintaedellytysten ja yh-
teistoiminnan tukeminen sekä 
kohtaamispaikka Happy Housen 
toiminta. Vuoden 2019 teemana on 
osallisuus. 

Toimintaa linjaa vuosille  2019 - 
2021 vahvistettu strategia. 

Visio
TVJ ry on tunnettu ja luotettu jä-
senyhdistystensä yhteistyöjärjestö 
sekä toimialansa merkittävä vai-
kuttaja. 

Arvot  
Vastuullisuus, Vaikuttavuus, Avoi-
muus, Tasa-arvoisuus.

Strategiset painotukset ovat  lyhyes-
ti seuraavat: 
* Vaikuttamistoiminta eli teemme 

aktiivista yhteistyötä eri tahojen 
kanssa vammaisten ja pitkäai-
kaissairaiden aseman parantami-
seksi. 

* Edistetään jäsenyhdistysten toi-
mintaedellytyksiä sekä jäsenyh-
distysten keskinäistä yhteistyötä 
ja verkostoitumista.

* Edistetään ihmisten osallistumis-
mahdollisuuksia ylläpitämällä 
kohtaamispaikkaa. Lisätään jä-
senyhdistysten roolia kohtaamis-
paikan toiminnassa. 

* Toimitaan aktiivisesti sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kehittämisessä 
muiden järjestöjen kanssa. Ko-
rostetaan palvelujen saavutetta-
vuutta. 

* Toiminnan laajeneminen koko 
Varsinais-Suomen alueelle. 

TVJ ry:n tärkeimmät yhteistyö-
kumppanit ovat STEA (Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskus) ja 
Turun kaupunki, jotka ovat kohtaa-
mispaikka Happy Housen rahoitta-
jia. 

TVJ ry pähkinänkuoressa 
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TVJ ry tekee tiivistä yhteistyötä 
mm.Turun kaupungin ja muiden 
kuntien eri toimialojen sekä järjes-
töjen kanssa. Vammaisneuvostojen 
kanssa tehdään yhteistyötä mm. oi-
keuksien valvonnassa ja koulutuk-
sien järjestämisessä. 

TVJ ry on sopimuskumppanina 
Järjestösotehanke 113:ssa ja yh-
teistyökumppanina Lounatuulet 
Yhteisötalo ry:n Apuri-hankkees-
sa. Yhdistyksellä on edustaja yhtei-
sötalon hallituksessa samoin kuin 
Monipalvelukeskus TSEMPIn  hal-
lituksessa. 

Kynnys ry Turun toimikunta 
Lounais-Suomen Allergia- ja Astma 
yhdistys 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 Myas-
tenikot  
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

TVJ ry:n jäsenyhdistykset
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 asuntotuki-
yhdistys ry
Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry
Turun Uniyhdistys ry 
Varsinais-Suomen Aivovammayhdistys 
ry
Varsinais-Suomen mielenterveysomai-
set – FinFami ry 
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry
Varsinais-Suomen munuais- ja maksa-
yhdistys ry  
Varsinais-Suomen Sydänpiiri ry
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SOTE kaatui - työ jatkuu

Kevään puhutuimpia aiheita on 
ollut maakunta- sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistusten val-
mistelun loppuminen. Mikään yllä-
tys tilanne ei varmasti uudistusten 
etenemistä seuranneille enää ollut. 
Päinvastoin tietoa ehdittiin jo odo-
tella. Syitä uudistusten kaatumi-
seen on varmasti monia mutta yksi 
keskeinen lienee, että yhteen yritet-
tiin nivoa liian monta isoa ja myös 
periaatteellista asiaa, joiden valmis-
teluun aika ei riittänyt. 

Sote -uudistuksen valmistelu mak-
soi n. 200 miljoonaa euroa. Menee-
kö työ hukkaan? Se on kysymys, 
joka on varmasti monen mielessä. 
Viime päivinä on kovasti vakuu-
tettu, ettei mene. Toivottavasti tätä 
mieltä ollaan myös eduskuntavaali-
en jälkeen. Ainakin Varsinais-Suo-
men muutosjohtaja Antti Parpon 
mukaan palvelujen sisällöllistä ke-
hittämistyötä jatketaan ja  paljon 
on jo aikaansaatu. Hyvä näin. Uu-
distusta todella tarvitaan. Järjes-
töjen yhteistyö, jota on aktiivisesti 
kehitetty, varmasti jatkuu. Se on 
erittäin tärkeä asia järjestöjen tule-
vaisuuden näkökulmasta.
 

On myös hyvä muistaa, että nyt 
myös lakiuudistusten valmiste-
lu loppui. TVJ:n jäsenyhdistysten 
näkökulmasta ainakin kaksi tär-
keää lakia eli vammaislaki ja asia-
kasmaksulaki jäivät hyväksymättä. 
Mitä vaikutuksia tällä mahdollisesti  
on vammaisten ja pitkäaikaissairai-
den elämään jää nähtäväksi. 
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Kevätkokous

Turun Seudun Vammaisjär-
jestöt TVJ ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään 
keskiviikkona 24.4 klo 18.00 
Happy Housessa, Ursininkatu 
11 Turku. Kokouksessa käsi-
tellään sääntömääräiset asiat 
sekä sääntömuutos.

Hallitus

TVJ:n näkökulmasta oikeuksien 
valvonnan merkitys korostuu. On 
tärkeää seurata, mitä palvelutasolle 
tapahtuu. Resurssit tulevat vähene-
mään. Muuttuuko järjestöjen tilan-
ne? Se on myös asia, josta on syytä 
olla huolissaan, sillä avustuspoli-
tiikka on kiristynyt ja tullee edel-
leen kiristymään sekä kuntien että 
STEAn rahoituksen osalta. 

TVJ:n strategissa yhdeksi painopis-
teeksi asetettiin toiminnan laajen-
tuminen koko Varsinais-Suomen 
alueelle. Nyt näen entistä tärkeäm-
pänä sen, että kaikki vammais- ja 
pitkäaikaissairausyhdistykset liit-
tyisivät TVJ ry:n jäseniksi. Se olisi 
ensiarvoisen merkityksellistä vai-
kuttamistoiminnan ja edunvalvon-
nan näkökulmasta. Vetämällä yhtä 
köyttä saamme äänemme parhaiten 
kuuluville. 

Yhteistyöterveisin 
Paula Kukkonen
puheenjohtaja 
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TVJ ry tukee jäsenyhdistystensä toimintaedellytyksiä – toimitaan yhdessä!

Teksti: Päivi 
Kukkonen

TVJ ry kehittää 
ja monipuo-
listaa toimin-
taansa, joka 
kohdistuu sen 
jäsenyhdistyk-
siin. TVJ ry:n 
t a v o i t t e e n a 
on muun toi-
minnan lisäksi 
jäsenyhdistysten toimintaedelly-
tysten tukeminen, joka tarkoittaa 
esimerkiksi vaikuttamistoimintaa, 
tilanvuokrausta, yhteisiä koulutuk-
sia yhdistyksille sekä tiedottamista. 
Tällä aukeamalla on esitelty TVJ 
ry:n kevään (ja syksynkin) toimin-
taa, tervetuloa mukaan! Huhtikuun 
jäsenillassa (tarkoitettu kaikille 
TVJ ry:n jäsenyhdistysten jäsenille) 
ideoidaan yhdessä yhteistä toimin-
taa. Toimintaa voivat olla esimer-
kiksi koulutukset, tiedottamisen 
suunnittelu, yhteiset tempaukset ja 
retket. 

Tänä vuonna suunnitteilla on mm. 
yhteistyössä Invalidiliiton lansee-
raama Helppo liikkua-tempaus, 
jossa on Turussa mukana noin 

kymmenen yhdistystä ja muuta toi-
mijaa. Syksylle on suunnitteilla ver-
kostotyöpajoja, jäseniltoja ja muita 
koulutus- ja tiedotustilaisuuksia. 
Viime vuoden hyvien kokemusten 
perusteella kokoamme jäsenyhdis-
tyksiämme yhteen ja esille Turun 
päivänä 15.9.2019.

Kaikki palaute, ruusut ja risut, TVJ 
ry:n toiminnasta ovat enemmän 
kuin tervetulleita! Ideoidaan ja toi-
mitaan yhdessä! 

Ota yhteyttä: 
toiminnanjohtaja Päivi Kukkonen, 
paivi.kukkonen@tvj.fi
p. 040 715 0004.

Kuva: Jarmo Lehto
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TVJ ry tukee jäsenyhdistystensä toimintaedellytyksiä – toimitaan yhdessä!

TVJ ry:n tapahtumia vuonna 2019:

Mahdolliset ilmoittautumiset osoitteeseen tvj.ilmoittautuminen@
gmail.com tai p. 040 726 6063. Tapahtumat järjestetään Happy Hou-
sessa (Ursininkatu 11, Turku), jollei toisin mainita. Tapahtumista saa 
lisätietoa osoitteesta www.tvj.fi ja TVJ:n Facebookista. Tervetuloa mu-
kaan!

Ma 25.3. klo 18 alkaen Vaalipaneeli Meri-Karinassa (Seiskarink. 
35, Turku). TVJ ry ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry järjestävät 
eduskuntavaalipaneelin, jonka teemoina ovat erityisesti sote- ja järjes-
töasiat. Vapaa pääsy.

Ke 27.3 klo. 17-19.30 Hyvinvoiva vapaaehtoinen – voimavaroja va-
paaehtoistoimintaan-ilta. Ilmoittaudu mukaan!

Ma 8.4 klo 9-11 Vaikuttajien aamukahvitreffit, vieraana Aki Lindén 
(Sdp). Vapaa pääsy.

Ke 10.4. klo 17-19 TVJ:n jäsenilta, aiheena yhteinen ideointi. Ilmoit-
taudu mukaan!

Ke 24.4. klo 18 TVJ ry:n sääntömääräinen kevätkokous. 

To 16.5. Helppo liikkua-tempaus kävelykadulla. Seuraa ilmoittelua!

To 6.6. TVJ:n jäsenilta, ilmoittaudu mukaan!

Ti 5.11. Osallisuus-koulutus, Lounatuulet. Lisätietoa myöhemmin.
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Vaikuttamistyö toiminnan 
painopisteenä

Turun Seudun Vammaisjärjes-
töt TVJ ry:n yhtenä strategisena 
painopistealueena on vaikutta-
mistoiminta. Tätä toteutetaan toi-
mimalla aktiivisesti yhteistyössä 
viranomaisten, muiden järjestöjen 
ja organisaatioiden kanssa, jotka 
pyrkivät parantamaan vammaisten 
ja pitkäaikaissairaiden toiminta-
edellytyksiä yhteiskunnassa.  

38 yhdistyksen yhteistyöjärjestö-
nä yhteisten asioiden esiin nosta-
minen on jäsenten mielestä TVJ:n 
keskeisiä tehtäviä. Käytännössä tätä 
työtä toteuttaa lähinnä hallitus ja 
sen jäsenet omine verkostoineen. 
Toivottavaa olisi, että jäsenyhdis-
tykset tulisivat vahvemmin mu-
kaan tähän työhön. Yhdessä olem-
me vahvempia. 

Vaikuttamistoimintaa toteute-
taan tekemällä toimintaa ja asioita 
näkyviksi. Viestintä on toiminnan 
keskiössä ja yksi olennaisista kehit-
tämiskohteista. Viestintä kohdistuu 
sekä julkisuuteen että mm. viran-
omaisiin ja luottamushenkilöihin. 
Perinteisen median kautta tiedotta-
misen kynnys on tällä hetkellä kor-
kea. Sen sijaan sosiaalisen median 
merkitys korostuu. Kannanotot ja 
lausunnot ovat edelleen merkityk-
sellisiä erityisesti asioiden valmis-
teluvaiheessa. 

Henkilökohtaiset kontaktit ovat 
tärkeitä. Tätä varten järjestetään 
vaikuttajatilaisuuksia, kuten vai-
kuttajien aamukahvitreffit  ja vaa-
lipaneeli. Näissä tilaisuuksissa jä-
senistöllä on mahdollisuus tulla 
keskustelemaan vieraiden kanssa 
ajankohtaisista asioista. 

Järjestöjen yhteistyö on korostu-
nut sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistuksen valmistelussa. Tämä 
yhteistyö jatkuu ja kehittyy vaik-
ka uudistus ei esitetyssä muodossa 
toteudukaan. Myös Varsinais-Suo-
men liitossa ollaan miettimässä jär-
jestöjen maakunnallisen yhteistyön 
vaihtoehtoja esim. järjestöfooru-
mia. Esitys maakunnallisesta vam-
maisneuvostosta on myös tehty. 

Varsinais-Suomessa on yli 800 
sosiaali- ja terveysalan järjestöä. 
Pelkona on, että vammais- ja pitkä-
aikaissairausyhdistykset hukkuvat 
massaan, eivätkä saa nostettua esiin 
niille tärkeitä asioita. Siksi olisi tär-
keää, että kaikki vammais- ja pitkä-
aikaissairausyhdistykset liittyisivät 
TVJ:n jäseniksi koko maakunnan 
alueelta. Yhdessä olemme enem-
män.

Paula Kukkonen 
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TVJ ry:ssä on monipuolista 
osaamista!
Teksti: Päivi Kukkonen

TVJ ry:n ja Happy Housen toi-
minnassa tapaat monenlaisia am-
mattilaisia, kuten sairaanhoitajan, 
ohjaustoiminnan artenomin ja 
puusepän, joiden myötä toimin-
tamme pysyy idearikkaana, moni-
puolisena ja virkeänä. Arvostamme 
paljon tätä erilaista osaamista ja 
työkokemusta, joiden kautta saam-
me erilaisia ja raikkaita näkemyksiä 
toimintamme kehittämiseen, suun-
nittelemiseen ja toteuttamiseen. 

Kuvassa vasemmalta: Mari Dolce, Veera Antikainen, Päivi Kukkonen, Akse-
li Pekkarinen ja Mikko Päivinen. Kuva: Heli Josefsson

Maaliskuussa 2019 ”joukkueeseem-
me” kuuluivat toiminnanjohtaja 
Päivi Kukkonen, yhteisökoordi-
naattori Veera Antikainen, koh-
taamispaikan emäntä Mari Dolce, 
yhdistyssihteeri Akseli Pekkarinen 
ja toiminnanohjaajan sijainen Mik-
ko Päivinen. Arkipäivisin meitä on 
paikalla kohtaamispaikassa aina 
kaksi tai useampia, tule moikkaa-
maan!
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Avoin ja esteetön kohtaamispaikka

Kävijälähtöisyys on toimintamme 
kulmakiviä ja siksi toimintaa suun-
nitellaan ja kehitetään yhdessä kä-
vijöiden kanssa esimerkiksi kerran 
kuussa pidettävissä kaikille avoi-
missa Talokokouksissa.

Vuoden 2019 teemana 
kulttuuri
Vuoden 2019 toiminatamme tee-
mana on kulttuuri, joka tulee näky-
mään ohjelmistossamme eri tavoin 
koko vuoden ajan. Alkuvuoden 
aikana olemme ehtineet jo osallis-
tua Elokuvapäivään ja tutustuneet 

Happy House on kaikille avoin ja 
esteetön kohtaamispaikka. Toi-
minta-ajatuksenamme on toimia 
kohtaamisten, toiminnan ja tapah-
tumien mahdollistajana tarjoamal-
la osallistumismahdollisuuksia ja 
vertaistukea. Toimintaa toteutetaan 
yhteistyössä jäsenyhdistysten ja yh-
teistyökumppaneiden kanssa. 

Tarjolla on monipuolisesti erilaista 
toimintaa, kuten
- ohjattuja toimintaryhmiä sekä 

vaihtelevia tapahtumia ja tietois-
kuja

- vapaamuotoista oleskelua
- TULE-mittauksia 
- koulutus- ja tiedotustilaisuuksia
- erilaisia taidenäyttelyitä
- TVJ:n jäsenyhdistysten tiedo-

tuspiste ja Turun Sanomat luet-
tavissa

- kolme asiakastietokonetta käy-
tössä ilman ajanvarausta, tulos-
tus mahdollisuus

- kahvio

Teksti: Veera Antikainen, kuvat: Happy House arkisto
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Avoin ja esteetön kohtaamispaikka

soittamien maailmaan Aikuisten 
musajameissa. Kesällä järjestämme 
yhteistyössä Nykykulttuuriyhdistys 
suunnitelma B:n kanssa keskuste-
lutilaisuuden taiteen ja kulttuurin 
saavutettavuudesta osana Superb! 
-nykytaidefestivaalia.  Kannattaa 
pysyä kuulolla, mitä kaikkea muuta 
kulttuuriohjelmaa vuoden aikana 
on vielä luvassa!

Vapaaehtoiseksi
Happy House mahdollistaa myös 
eri tasoisen vapaaehtoistoiminnan. 
Vapaaehtoisena työpanoksesi voi 
olla joko kertaluontoista tai voit 
halutessasi sitoutua pidemmäksi-
kin aikaa. Vapaaehtoispestit räätä-
löidään aina tekijälleen sopiviksi. 
Lisää vapaaehtoistehtävistä voit lu-
kea nettisivuiltamme: http://www.

Yhteystiedot 
Ursininkatu 11
p. 040 7266 003 
info@happyhouseturku.fi
www.happyhouseturku.fi
Avoinna
ma 12-16/ ti 10-15.30/ 
ke 10-16/ to 11-18/pe 10-14

happyhouseturku.fi/index.php/tvj-
ry/vapaaehtoiseksi

Tilojen vuokraus
Happy Housen esteettömiä tiloja 
vuokrataan oman toiminnan ul-
kopuolella yhdistyksille ja yksityis-
henkilöille. Ajankohtaisen varaus-
kalenterin näet nettisivuiltamme: 
http://www.happyhouseturku.fi/
index.php/etusivu-2/hinnasto
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TVJ ry:n hallitus 2019
Puheenjohtaja 
Paula Kukkonen
paulakukkonen@gmail.com
p. 040 715 3072
Varapuheenjohtaja
Marjatta Pihlajamaa
Sihteeri
Päivi Kukkonen
Varsinaiset jäsenet
Helena Eskonmaa
Minna Härmä
Hanna Järvinen
Ville Viitanen
Markku Vuorinen
Varajäsenet
Leila Häkkinen
Tarja Lamminen
Tiina Rentto
Hallituksen sähköposti: 
tvj.hallitus@gmail.com

Turun Seudun 
Vammaisjärjestöt TVJ ry
www.tvj.fi
Toiminnanjohtaja
Päivi Kukkonen
paivi.kukkonen@tvj.fi
p. 040 715 0004
Yhteisökoordinaattori
Veera Antikainen
veera.antikainen@tvj.fi
p. 040 095 3233
Yhdistyssihteeri
Akseli Pekkarinen
akseli.pekkarinen@tvj.fi
p. 040 726 6063

Kohtaamispaikka 
Happy House
www.happyhouseturku.fi
info@happyhouseturku.fi
Ursininkatu 11, 20100 Turku
p. 040 7266 003
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Marita Raininsalo
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Ilmestyy kahdesti vuodessa. 
Seuraavan kerran viikolla 35


