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Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry:n 
uutiskirje 21.10.2022 
 

Hyvät vastaanottajat, 

tervetuloa tutustumaan VAPI ry:n ja yhteistyökumppanien toimintaan!  

Tämän kirjeen sisältö on seuraavanlainen: 

 To 3.11. Yhdistysvire- hankkeen Loimaan työpaja 
 Ma 24.10. klo 13–14 Miten jaksan vapaaehtoisena- luento, Happy House, 

Zoom, Facebook 
 Ti 25.10. klo 9–11 Hyte- infosarja syksy 2022 (useita päivämääriä) 
 Pe 28.10. & ti 1.11. Jäsenyhdistysten sparraustunnit, Teams 
 Ke 9.11. klo 17.30-19 Turun vammaisneuvosto ja vammaisjärjestöt 
 To 10.11. klo 8.30–10 Kohtaamispaikkojen start up, Zoom 
 Ti 15.11. klo 12–13 Saavutettavat kirjastopalvelut, Happy House, Zoom, 

Facebook 
 To 17.11. klo 17–19.30 Järjestöfoorumi, Liedon kunnantalo 
 Ma 21.11. klo 17.30 VAPIn syyskokous Happy Housessa 
 Ma 28.11. klo 17–18.30 Vammaispalveluiden kehittäminen 
 Ke 7.12. klo 15-16 kyselytunnilla Turun kaupungin kaupunginympäristön 

palvelukokonaisuuden apulaispormestari Heikki Pälve ja 
esteettömyyskoordinaattori Jyri Kuparinen, Happy House ja etäyhteys 

 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen järjestöavustukset - hakuohjeet 
 HeiaHeia-hyvinvointisovellus turkulaisille 

 

     Terveisin 

     Päivi Kukkonen  paivi.kukkonen@vapiry.fi, p. 040 715 0004 
     toiminnanjohtaja, VAPI ry www.vapiry.fi 
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Yhdistysvire-hankkeen Loimaan työpaja 

 

Yhdistykset uudistuvat yhdessä Varsinais-Suomessa 2022-2024-hanke, 
Yhdistysvire, on kaikkien sote-järjestöjen yhteinen hanke! Hanke keskittyy 
yhdistysten välisen yhteistyön kehittämiseen ja myöhemmin 
yhdistyskummitoimintaan. Hanke toimii Uudenkaupungin, Loimaan ja Turun 
seuduilla. 

 

Hankkeen tilaisuudet: 

TO 3.11. klo 16 Loimaan työpaja psykologi, työnohjaaja Mervi Herrasen kanssa.  

Yhdistysvire-työpaja Loimaan seudun sote-yhdistyksille. Työpajaan mahtuu 15 
osallistujaa. 1 osallistuja / yhdistys. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
kristiina.jalonen@vapiry.fi 

 

 

Yhteystiedot ja kyselyt 

Hankekoordinaattori 

Kristiina Jalonen 

p. 0407266063  

kristiina.jalonen@vapiry.fi  
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Miten jaksan vapaaehtoisena- luento 
 

 

 

Turun Seudun Omaishoitajat ry:n puheenjohtaja Seija Paatero luennoi meille 
aiheesta: ”Miten jaksan vapaaehtoisena”. Miten vapaaehtoisen jaksamista tuetaan 
ja miten vapaaehtoisia saadaan sitoutumaan. 

Voit tulla seuraamaan tapahtumaa Happy Houseen, Ursininkatu 11, Turku.  
Vieras on paikan päällä. 
 
Tilaisuus välitetään myös Zoom -etäkokouspalvelun kautta. Mukaan pääset 
linkistä: https://us02web.zoom.us/j/82768497874 
 
Voit myös seurata tilaisuutta suorana VAPI ry:n Facebookissa. 
 
Voit esittää kysymyksiä tapahtuman aikana kirjoittaen tai puhuen. 
 
Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. 
Tervetuloa! 
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Turun vammaisneuvosto tiedottaa: 
 
KUTSU 
 
Vammaisneuvoston ja vammaisjärjestöjen jäsenten yhteistilaisuus 
Ke 9.11.2022 klo 17.30-19  
Lehmusvalkaman Aurinkosalissa, Karviaiskatu 7, 20720 Turku. 
 
Vammaisneuvosto järjestää jälleen toimintasääntönsä mukaisen yhteistilaisuuden 
vammais- ja potilasjärjestöjen jäsenille. 
 
Ohjelmassa: 
 
Vammaisneuvoston vuoden 2023 toimintasuunnitelma Vammaisneuvoston 
puheenjohtaja Leila Häkkinen  
 
Avustajapalveluiden esittely, Jasmin Toropainen 
Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry 
 
Hoitotarvikkeet 
 -kulu vai investointi terveyteen uudella hyvinvointialueella  
ja katsaus lakiperusteisiin hoitotarvikeoikeuksiin   
Mari Lassinpelto, Colonplast 
 
Kahvitarjoilu. 
 
Tilaisuudessa on kaksi yleisavustajaa auttamassa kahvitarjoilussa. 
 
Kahvitarjoilua varten ilmoittautumiset sihteeri Sari Huuskolle 2.11.2022 klo 16 
mennessä sähköpostitse: vammaisneuvosto@turku.fi   
Ilmoitathan myös eritysruokavaliosta.  
 
 
Tervetuloa! 
 
Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja 
Leila Hänninen Selinä Nera 
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Kohtaamispaikkojen start up 
 

 
 
Tervetuloa mukaan Varsinais-Suomen kohtaamispaikoille tarkoitettuihin yhteisiin 
start up- tapaamisiin Zoomin välityksellä syksyllä 2022! 

Tapaamisten ideana on tutustua muihin kohtaamispaikkoihin ja niiden työntekijöihin 
sekä toimintaan. Lisäksi valitsemassasi tapaamisessa voit esitellä oman 
kohtaamispaikkasi toimintaa muille osallistujille. 

Tapaamisten ajankohdat ovat: 
• 11.10. kello 8.30–10.00 
• 10.11. kello 8.30–10.00 

Ohessa Forms- linkki, jossa voit valita sinulle sopivan ajankohdan ja sen kummassa 
niistä haluat esitellä lyhyesti toimintaanne: 

https://forms.gle/nWuM7WozLwmL6yqv7 

Lisätietoja tapaamisista antaa VAPI ry:n yhdistyskoordinaattori Meri Kinnunen: 
meri.kinnunen@vapiry.fi 

Tapaamisiin Zoomissa! (Linkki alla) 

https://us02web.zoom.us/j/82768497874 
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113 Sote- järjestöjen neuvottelukunta tiedottaa: Hyte- infosarja syksy 
2022 
 

 
 
 
Linkki tapahtumiin: 
 
 https://vshyvinvointialue.fi/tapahtumat-ja-koulutukset/ 
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VAPIn sparraustunnit jäsenyhdistyksille  
pe 28.10. ja ti 1.11. 

 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) 
avustushaku järjestöille lähenee ja VAPIssa 
tarjoamme jäsenyhdistyksillemme yhteisiä 
sparraushetkiä Teamsissa. Sparraushetkissä  
ovat paikalla ainakin VAPIn puheenjohtaja Paula 
Kukkonen ja toiminnanjohtaja Päivi Kukkonen. 

Sparraushetkien ideana on mahdollistaa yhteisöllinen vertaistuki. Webropol-
avustushakulomakkeen teknisessä täyttämisessä autamme mielellämme erikseen 
sovittavana, henkilökohtaisena aikana. 

 

VAPIn järjestämät Teams-sparraushetket: 

Pe 28.10. klo 10-11 

Ti 1.11. klo 17-18 (pj-palaveri tämän jälkeen klo 18). 

Kaikkiin tilaisuuksiin pääsee tästä linkistä:  

https://teams.live.com/meet/9414477960056  

 

 

Lisätiedot  

Toiminnanjohtaja 
Päivi Kukkonen   
paivi.kukkonen@vapiry.fi 
p. 040 715 0004  
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Saavutettavat kirjastopalvelut 

 

 

Turun kaupunginkirjaston erityispalveluiden Maria Korpela tulee vieraaksemme 
Happy Houseen kertomaan saavutettavista kirjastopalveluista. 

Celian äänikirjapalvelu on tarkoitettu kaikille, joiden on hankala lukea painettua 
tekstiä, ja OmaKirjasto tarjoaa saavutettavasti kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-ajan 
palveluita kotiin. 

Tilaisuutta on mahdollista katsoa myös Facebookista sekä Zoomin välityksellä. 

Mukaan pääset linkistä: https://us02web.zoom.us/j/82768497874 

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. 

Tervetuloa! 
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Varsinais-Suomen liitto tiedottaa: Järjestöfoorumi 

Marraskuussa on vihdoin aika tavata kasvotusten järjestöfoorumissa! 

Järjestöfoorumi on varsinaissuomalaisten järjestöjen yhteinen vuosittainen 
tapahtuma. Tänä vuonna pureudumme yhdessä siihen, mitä on tulevaisuuden 
laadukas järjestötyö, kun toimintaympäristömme muuttuu. Mitä ovat ne asiat, joihin 
meidän pitää yhdessä tarttua ja joiden pitäisi näkyä muun muassa järjestöyhteistyön 
tiekartassa vuosille 2023–2025. Kuulemme foorumissa muutamia alustuksia 
aiheeseen ja rakennamme yhdessä pohjaa uudistetulle tiekartalle. 

Järjestöfoorumi järjestetään Liedon kaupungintalolla, torstaina 17.11.2022 klo 17-
19:30. Tilaisuus järjestetään läsnätilaisuutena, josta osaa on mahdollista seurata 
etänä. Ohjelma julkaistaan lokakuun aikana. 
 
Järjestöfoorumi on tarkoitettu kaikille varsinaissuomalaisille, joita kiinnostaa 
järjestötoiminta ja sen kehittäminen. Tervetulleita mukaan ovat myös kuntien ja 
yritysten päättäjät. Tilaisuus on avoin ja maksuton. 

Ilmoittaudu Järjestöfoorumiin 2022! (Linkki aukeaa Forms-lomakkeeseen) 

Tervetuloa! 

Lisätietoja tarvittaessa: 
Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaoston 
puheenjohtaja Tauno Linkoranta (p. 044 303 9990 ja tauno.linkoranta@vskylat.fi) ja 
sihteeri Salla-Maria Lauttamäki (p. 040 520 0761, salla-maria.lauttamaki@varsinais-
suomi.fi) 

Tapahtuman linkki alla: 

https://varsinais-suomi.fi/varsinais-suomen-liitto/juuri-
nyt/tapahtumat/jarjestofoorumi-2022-laadukkaalla-tyolla-tulevaisuuteen/ 
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VAPIn syyskokous Happy Housessa 21.11. 

Huom. aiemmin ilmoitettu päivämäärä (26.10.) oli virheellinen. 
 

   

Varsinais-Suomen Vammais- ja 
Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry:n 

sääntömääräinen  
syyskokous järjestetään  

maanantaina 21.11.2022 klo 17.30 
alkaen Happy Housessa, Ursininkatu 11, 

20100 Turku. 



  21.10.2022 

  
 

 

Keskustelutilaisuus vammaispalvelujen maakunnallisesta 
kehittämishankkeesta 

 

 

 

Keskustelutilaisuuden aiheena on vammaispalvelujen maakunnallinen 
kehittämishanke. Tilaisuutta on mahdollista tulla katsomaan Happy Houseen tai 
seurata sitä VAPI ry:n Facebook sivuilta ja Zoomin kautta. Paikalla keskustelemassa 
ovat KTO:n vammaispalvelujen koordinaattori Marjaana Luotovirta sekä VAPI ry:n 
puheenjohtaja Paula Kukkonen. Tilaisuus järjestetään maanantaina 28.11. klo 17 
alkaen. Tilaisuus on kaikille avoin.  

Tilaisuuden Zoom-linkki:  
 https://us02web.zoom.us/j/82768497874 

Voit lähettää kysymyksesi tai kommenttisi myös etukäteen: 
paivi.kukkonen@vapiry.fi 
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Kyselytunti 7.12.: Turun kaupungin apulaispormestari Heikki Pälve ja 
esteettömyyskoordinaattori Jyri Kuparinen 

 

Kyselytunti 7.12.2022 klo 15–16 Turun kaupungin kaupunginympäristön 
palvelukokonaisuuden apulaispormestari Heikki Pälve ja 
esteettömyyskoordinaattori Jyri Kuparinen saapuvat VAPIn vieraiksi kyselytunnille 
keskiviikkona 7.12 klo 15 - 16 Happy Houseen (Ursininkatu 11, Turku).  

Tilaisuutta voi seurata myös Zoom-etäyhteydellä tai VAPIn Facebookin kautta.  

Tilaisuuden Zoom-linkki:  
 https://us02web.zoom.us/j/82768497874 

Voit lähettää kysymyksesi tai kommenttisi myös etukäteen: 
paivi.kukkonen@vapiry.fi 

 

Tervetuloa! 
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Varsinais-Suomen hyvinvointialue tiedottaa: 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toiminta-avustukset vuodelle 2023 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarviosta myönnettävät 
avustukset ovat haettavissa 27.10.–11.11.2022. 

Avustusta haetaan sähköisellä Webropol-lomakkeella, joka täytetään 
hyvinvointialueen nettisivujen kautta. Linkki lomakkeeseen päivittyy tähän uutiseen 
hakuajan alkaessa. 

Varsinais-Suomen hyvinvointialue avustaa niitä järjestöjä, joiden toiminta tukee ja 
täydentää hyvinvointialueen lakisääteistä tehtävää eli sosiaali- ja 
terveyspalveluita sekä pelastuspalveluita. 

Avustukset kohdistetaan vuonna 2023 niille järjestöille, jotka ovat saaneet 
kunnalta/kunnilta avustusta vuoden 2021 ja/tai 2022 toimintaan. 

Aluepelastuslaitoksen myöntämät avustukset siirtyvät sellaisenaan 
hyvinvointialueelle. 

Aluehallitus on päättänyt järjestöavustusten perusperiaatteista 14.6.2022 (§ 126). 

Katso sekä pykäläteksti että liitteenä oleva ppt-esitys. 
https://vshyvinvointialue.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=1109  

Aluehallitus tekee 25.10.2022 päätöksen avustusten myöntämisohjeesta sekä 
avustusten hakuaikataulusta. 

Hakijoille järjestetään Teams-infotilaisuus 27.10. kello 17–18.30. 

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 

Hakuaika päättyy perjantaina 11.11. kello 15. 
Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei voida ottaa käsiteltäväksi. 

Lisätietoja avustuksista antavat: 

Jaana Halin, puhelin 040 661 6370, sähköposti jaana.halin@turku.fi  
Rea Breilin, puhelin 044 778 3203, sähköposti rea.breilin@salo.fi  

 
Teams-linkki löytyy myös täältä: https://vshyvinvointialue.fi/personnel/varsinais-suomen-
hyvinvointialueen-toiminta-avustukset-vuodelle-2023/?fbclid=IwAR13SCSWIa3PqjB-
EKBnxUav3LuHeZosLVfcWghXbIvWJ0KSOXO7aaIQOmI     
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Turun kaupungin liikuntapalvelut tiedottaa: 

HeiaHeia hyvinvointisovellus turkulaisille 
 

HeiaHeia hyvinvointisovellus on tarkoitettu turkulaisille aikuisille, jotka tarvitsevat 
tukea ja tsemppausta omien hyvinvointitavoitteiden saavuttamiseksi ja 
liikunnallisesti aktiivisen ja monipuolisen elämäntavan toteuttamiseksi. Sovelluksen 
saa käyttöön lataamalla maksuttoman HeiaHeia -sovelluksen älypuhelimen 
sovelluskaupasta tai verkkoselaimella osoitteessa https://app.heiaheia.com/signup. 
Turku yhteisöön liityt sovelluksen lataamisen jälkeen koodilla TURKU2022.   

Osallistuminen on oiva tilaisuus kiinnittää huomiota oman hyvinvoinnin 
edistämiseen ja kannustaa samalla myös ystävät parhaimpaan suoritukseen. 
Lokakuun ajan sovelluksessa on menossa hyvinvointihaaste, kaikkien osallistuvien 
kesken arvotaan kolme 10 kerran liikuntaranneketta, joilla liikkumista voi jatkaa 
esim. uimahallissa tai kaupungin kuntosaleilla. Sovelluksen käyttö on helppoa ja 
siihen saa tarvittaessa opastusta kaupungin digituesta.  

  

Lisätietoja: 

Johanna Friman 
Projektipäällikkö 

Liikuntapalvelut/ Liikunnallisen elämäntavan yksikkö 
Turun kaupunki 
p. 050 554 6222 
johanna.friman@turku.fi  

 

Lisätietoa sovelluksesta alla olevasta linkistä: 

https://www.turku.fi/uutinen/2022-09-30_lisaaikaa-liikunnalle   


