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RY

Vertaistukija on aina läsnä. Tietoa
yhdistyksemme ja Kajaanin
vaativan kuntoutuksen osaston
toiminnasta uudessa sairaalassa.

Jäsenkirjeessä tietoa
kevätkaudesta 2021
Vertaistukija Helena
Tervosen kirjoitus ja
tietoa
henkilökohtaisen
avustajan hakemisesta

Kainuun Aivoyhdistys ry
Säilytä tämä jäsenkirje
niin voit aina tarkistaa
mitä yhdistyksessä
tapahtuu

Puheenjohtajan tervehdys
Hyvä yhdistys väki

Meillä on vaikea vuosi takanapäin. Monille vuosi on tuonut yksinäisyyttä ja epätoivoa,
kuinka tästä eteenpäin. Sosiaaliset suhteet ovat jääneet vähäiseksi. Nyt olemme uuden
vuoden alussa, toivottavasti tämä uusi vuosi tuo iloa ja elämän vilskettä päiviimme.

Yhdistys oli edustettuna valtakunnallisesti kun varapuheenjohtajamme, sihteerimme,
tiedottajamme Marja Hirvonen oli mukana Suomen kansalaisareenan vapaaehtoiskilvassa. Hän pärjäsi hienosti ja pääsi kymmenen finalistin joukkoon, sekä sai
kunniamaininnan. Tämän parempaa mainosta ei voisi yhdistys saada. Kiitokset siitä
Marjalle ja vielä kerran me kaikki onnittelemme sinua Marja.

Vuoden aikana yhdistys kehittyi uusien
toimintatapojen kehittämistyössä.
Yhdistys sai uudet Facebook- ja
internetsivut, liikuntatuokiot etänä ja
ulkoliikunta ryhmän, keskustelupiirin ja
hallituskin kokoontui hyödyntäen
tietotekniikkaa. Olisiko tämä myös
pääavaus sille, että jatkossa saisimme
hallituksen, jossa olisi mukana
useamman kunnan edustajia.

Yhdistys on tehnyt vahvaa yhteistyötä
Kainuun soten kanssa jo pitkään ja nyt
teemme OLKA-toiminnan kautta
kehittämistyötä vertaisohjauksessa,
tiedottamisessa ja ohjaus työssä.

Yhdistyksen tarkoituksena on: • toimia afasia- ja aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden
(AVH), heidän läheistensä yhdyssiteenä ja tukijana • pyrkiä yhteistyössä viranomaisten
ja muiden henkilöiden kanssa helpottamaan afasia- ja aivoverenkiertoon (AVH) sairastuneiden asemaa ja edistämään heidän hoitoaan ja kuntoutustaan • lisätä
tietämystä afasiasta ja aivoverenkiertohäiriöstä • toimia jäsenistönsä oikeuksien
valvojana ja • tehdä tunnetuksi edustamansa ryhmän erityispiirteitä. Tässä on kovia
tavoitteita, vapaaehtoispohjalla olevalle yhdistykselle.

Yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi kaipaamme jäsentemme ideointia ja
kehittämistoiveita, joita hallitus ottaa kovin mielellään vastaan, sillä yhdistys pitäisi olla
jäsentensä tarpeiden näköinen. Kovin tärkeäksi koemme myös nuorempien jäsenten
saamiseksi mukaan yhdistyksen toimintaan.

Tule mukaan mukavaan ja laadukkaaseen yhdistystoimintaan.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan toimintaamme!
Aila Tartia-Jalonen, puheenjohtaja
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Henkilökohtaisen avustajan hakemiseen neuvoja
Kenellä on oikeus henkilökohtaiseen
apuun?
pitkäaikainen tai etenevä sairaus
jonka johdosta välttämättä ja
toistuvasti on tarve toisen henkilön
apuun suoriutuakseen
tavanomaisista elämän toiminnoista
avun tarve on jatkuvaluonteista

Henkilökohtainen apu on asiakkaalle maksutonta.
Vaikea vammainen voi itse:
palkata itselleen henkilökohtaisen avustajan
ostaa itselleen avustajapalvelua kunnan antamalla palvelusetelillä
saada kunnan järjestämää henkilökohtaista apua ostopalveluna
Hakumenettely
oman kotikunnan vammaispalvelutoimisto
hakemuksessa tulee selvitä hakijan vamma tai sairaus sekä päivittäinen avun tarve
hakemukseen liitettävä lääkärinlausunto ja tarvittaessa muu asiantuntijanlausunto
pääsääntöisesti avustajana ei voi toimia henkilön omainen tai muu läheinen henkilö,
ellei tähän ole erityisen pätevää syytä
Avustajan työnkuva
periaatteena on, että jokainen työnantajana toimiva henkilö määrittelee työtehtävät
itse
työ tapahtuu työnantajan kotona tai kodin ulkopuolella esim. harrastuksissa,
oppilaitoksissa, työpaikalla
o pääsääntöisesti tehtävät: ruuanlaitto, peseytymisapu, pukeutuminen, WCkäynneissä avustaminen, itsehoitoon liittyvät toiminnot, kauppa-asiointi,
erilaisiin tapahtumiin osallistuminen (liikuntavammaiset)
Kuinka paljon apua voi saada?
tapauskohtainen→jokaiselle on turvattava ihmisarvoinen elämä sekä edellytykset
olla tasavertainen yhteiskunnan jäsen
Työsopimus
vaikeavammaisen henkilön ja hänen avustajansa välinen työsopimus perustuu
vammaispalveluiden, sosiaalityöntekijän/sosiaaliohjaajan tekemään päätökseen
henkilökohtaisen avun tuntimäärästä
o 1 kpl työnantaja
o 1 kpl työntekijä
o 1 kopio Kainuun sote kuntayhtymän vammaispalvelu
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laaditaan voimassa toistaiseksi, perustelluista syistä määräaikaiseksi
(taloudelliset/tuotannolliset syyt)
Salassapitovelvollisuus ja tietosuoja
työntekijä sitoutuu noudattamaan täydellisesti vaitiolovelvollisuutta, avustettavaa ja
hänen perhettään koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. Tämä sitoumus on
sisällytetty työsopimuslomakseen.
Kirjoittaja
Helena Tervonen
Vertaistukihenkilö
p. 044 327 4607
sähköposti:
helena.tervonen@outlook.com
➢ Jos palkkaat itse – mallin
mukaisesti avustajan
➢ postitusosoite:
Kainuun sote, vammaispalvelut
Henkilökohtainen avustaja
HAKEMUS
PL 400 (Koskikatu 1)
87070 KAINUU
Hakemuskaavakkeet samasta
osoitteesta

Aivoliiton AVH-perhetuen hanke tukee AVH-perheitä
Ota rohkeasti vaan yhteyttä
hankkeeseen
Aivoliiton AVH-perhetuen kehittäminen
-hankkeesta saat tietoa, tukea ja uusia
toimintatapoja arkeen. Hankkeen
kohderyhmänä ovat AVH-perheet.
Hankkeen AVH puheeksi toimintamalli kannustaa perhettä ja sen
lähipiiriä puhumaan yhdessä.
Tarjoamme mahdollisuuden ohjattuun
keskusteluun joko kasvokkain tai
verkossa. Puheeksi ottaminen ja
yhteinen keskustelu ehkäisevät
ongelmien syntymistä ja auttaa
löytämään ratkaisuja arjen haasteisiin.
Ohjatussa keskustelussa on mukana
AVH-ammattilainen. Perheet ovat
kokeneet palautteen mukaan mallin
hyväksi.
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Tilaa kysymyksille ja tietoa kaikille
samanaikaisesti

Arjen AVH-puheeksi kyselypohjat
auttavat keskustelun alkuun

Muuttunut arki herättää yleensä paljon
kysymyksiä ja sairauden alkuvaiheessa
kaivataan monenlaista tietoa.
Keskustelun myötä tieto sairauden
vaikutuksista arkeen tavoittaa kaikki
samanaikaisesti, eikä tiedon
välittäminen muille jää yksin esimerkiksi
sairastuneen puolison harteille.

Kyselypohjat voi tulostaa Aivoliiton
nettisivuilta; AVH-puheeksi perhetuke
arkeen sivut.

Sairastuneen lähipiiristä jokainen
kokee tilanteen omalla tavallaan ja myös
mahdollisen tuen tarve on jokaisella
yksilöllinen. Keskustelu antaa kaikille
mahdollisuuden kertoa omista
ajatuksistaan, tunteistaan ja
huolenaiheistaan. Samalla voidaan
selvittää, onko tarvetta johonkin tiettyyn
tukeen tai palveluun.
Konkreettiset arjen vinkit ja yhteinen
suunnitelma jatkosta helpottavat arjen
sujumista ja myös kuntoutujan
tukemista.

Arjen pikakyselyllä voi selvittää
nopeasti mahdolliset huolenaiheet ja
sen avulla näkee helposti, eroavatko
perheenjäsenten huolenaiheet
toisistaan.
Kattavampi läheisen kyselylomake
auttaa pohtimaan perheen arkea
tarkemmin. Se auttaa huomaamaan ne
arjen osa-alueet, joissa perheesi voisi
tarvita apua tai tukea. Kysymykset voi
käydä läpi yksin tai keskustellen
yhdessä muun perheen kanssa.
Täytetyt lomakkeet voit ottaa muistin
tueksi myös esimerkiksi seuranta- tai
kuntoutuskäynnille.
Lisätietoja

Verkkokeskustelussa kootaan, vaikka
koko suku samaan pöytään välimatkoista huolimatta. Aivoliiton
perhetuen hanke järjestää
pyynnöstäsi keskustelun.
Keskustelu voidaan
järjestää kasvotusten tai verkossa,
jolloin mukaan pääsevät myös kaukana
asuvat läheiset. Mukaan keskusteluun
voidaan kutsua perheen omien toiveiden
ja tarpeiden mukaisesti esimerkiksi
hoitavan tahon tai jonkin muun perheen
tukiverkoston edustaja tai vaikkapa
vertaistukihenkilö.
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Aivoliiton AVH-perhetuen
hankesuunnittelijoilta Risto Lappalainen
p. 040 543 7290
sähköposti: perhetuki@aivoliitto.fi

KUTSU
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Aika: Keskiviikkona 10.3.2021 klo 12.00 – 15.00
Paikka: Kainuun Nuotta ry:n tiloissa, Teppanakeskus, Ilmarintie 6, Kajaani
Käsitellään vuosikokouksen sääntömääräiset asiat.
Vuosikokous aloitetaan ruokailulla minkä yhdistys tarjoaa. Kuljetukset
omakustanteinen.
Ilmoittautuminen 2.3.2021 mennessä tarjoilun vuoksi ja erikoisruokavaliot Marja
Hirvonen p. 040 5649785, sähköposti: koti_hirvonen@hotmail.com
Koronarajoitteet huomioidaan.
Tule vaikuttamaan yhdistyksen asioihin! Tervetuloa!

TAPAHTUMIA
Tervetuloa vaikuttamaan yhdistyksen asioihin!
Aivojumppa alkamassa 23.2.2021
Aivojumppa alkaa Kajaanissa Muistiyhdistyksen tiloissa, Kauppakatu 36, kerran
kuussa klo 11.00 - 12.30. Piti alkaa 26.1. mutta on peruttu koronatilanteen vuoksi.
Seuraavat tapaamiset: 23.2., 30.3., 27.4., 25.5., 22.6. Ilmoittautumiset Marjalle p. 040
5649785 ryhmään mahtuu 10 henkilöä. Tule mukaan!

KEVÄTPÄIVÄNTASAUS TAPAHTUMA RUUHIJÄRVELLÄ 17.03.2021 klo 10 - 14
Osoite: Ruuhijärventie 661, 87100 Kajaani
Tapahtumassa mukana: Kainuun neuroyhdistys, Kainuun Parkinson-yhdistys ja
Kainuun Aivoyhdistys
Ohjelmassa:
leikkimielistä kilpailua
mahdollisuus pilkkimiseen
omat kalastusvälineet mukaan, luvat voi ostaa Ruuhijärveltä
yhdistysten esittely
ruokailu klo.12.00
lohikeitto
nokipannukahvit ja makkaranpaistoa laavulla

Huomioithan säänmukaisen vaatetuksen. Kokoonnumme koronan vaatimusten mukaan.
Ilmoittautumiset 10.03.2021 mennessä. Tuulalle, p. 0443722862, sähköposti
tuula_lukkari@hotmail.com Tervetuloa !

Aivoviikko viikko 11
Aivoviikon tapahtuma pidetään yhdessä Iso-Ruuhijärvi tapahtuman kanssa 17.3.21
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Unelmien liikuntapäivä Joutenlammella 10.5.2021 klo 10.00 – 16.00
osoite: Joutenlammentie 294, 87930 Salmijärvi
Viime vuonna jouduimme perumaan koronan vuoksi tapahtuman. Nytkin meidän täytyy
edelleen elää annettujen koronaohjeiden mukaisesti.
Toivomme että pääsisimme
Joutenlammen kauniiseen ympäristöön
nauttimaan aluksi pienestä ohjelma
numerosta klo 10.00 - 11.30. Sen
jälkeen nautimme ruokailusta yhdessä
klo 11.30-13.00. Sitten lähdemme
ulkoilemaan, leikkimielisiä pelejä ja
kota on auki klo 13.00-16.00 missä
nautimme pienestä purtavasta.
Yhdistys tarjoaa ruokailun ja kodalla
tapahtuvan tarjoilun. Tarjoilun vuoksi
ja erikoisruokavaliot, sitovat
ilmoittautumiset 25.4.21 mennessä
Marjalle p. 040 5649785.
Tervetuloa!

Kevät kauden päättäjäiset Kajaanissa
Rantasauna Elias tiistaina 25.5.2021 klo 12.00 -15.00
Kajaanijoen rannassa, hotelli Kajaanin alapuolella
Tavataan ulkoilun
merkeissä.
Juodaan kahvit pullan
kera.
Paistetaan makkaraa.
Sitten jäämme
viettämään kesää.
Koronarajoitteet
huomioidaan.
Tervetuloa!

Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset Tuulalle p. 044 372 2862, sähköposti
tuula_lukkari@hotmail.com
7

YHDISTYKSEN OMA KESÄRETKI 8 – 11.6.2021 ROKUA Health & Spa
Kesäretki on omakustanteinen ja ajankohta on 8 - 11.6.2021.
Osoite: Kuntoraitti 2, 91670 Rokua
Osallistujamäärä n. 20 henkilöä
Majoitus 2 hengen standard huoneessa 216 €/henk.
1 hengen huoneissa lisämaksu 35 €/vrk, yhteensä 321 €.
Hintaan sisältyy: 3x aamiainen noutopöydästä, 3x päivällinen noutopöydästä, kuntosalin
ja kylpylän käyttö, kylpytakit huoneissa, vapaa pysäköinti, pääsyliput ravintolaan kaikille
illoille, 1x60 min. liikunta ulkona 9.6. klo10.00-11.00, kotatuokio 2 tuntia rantakodalla 10.6.
klo 14.00-16.00.
Kotatarjoilut on varattu lisämaksusta: nokipannukahvit itse valmistaen 2,50 €/henk.
Lettutaikina kodalle myös lisämaksusta, katsotaan paikan päällä kuinka monta
osallistujaa.

Sitovat ilmoittautumiset 7.5.2021 Tuulalle p. 044 372 2862
tuula_lukkari@hotmail.com koska 31 vrk ennen ilmoitus peruutuksesta ei mene
peruutusmaksua. Sairaustapauksissa Rokua edellyttää lääkärintodistuksen jos
peruutus tulee myöhemmin kuin 31 vrk. Jokainen maksaa paikan päällä
kesäretken. Lisätietoja Tuulalta. Yhteiskuljetusta ei ole, jokainen hoitaa
kuljetuksen itse. Koronarajoitteet huomioidaan.

Syyskauden avajaiset keskiviikkona 1.9.2021 Ruuhijärvellä
Osoite: Ruuhijärventie 661, 87100 Kajaani

Hyvät yhdistyksen jäsenet olette tervetulleita syyskauden perinteiseen avaamiseen IsoRuuhijärvellä klo 11.00 – 15.00. Ohjelmasta tarkempaa tietoa loppukesästä ja
tilaisuuden järjestelystä vastaa Tuula p. 044 372 2862, tuula_lukkari@hotmail.com ja
Terttu p. 050 359 6648, terttu.harkönen@wippies.fi ja heille ilmoittautumiset
24.8.21 mennessä.
Tervetuloa! !Koronarajoitteet huomioidaan.

Pikkujoulu
Pikkujoulu pidetään jos korona antaa myöten. Ajankohdaksi on mietitty marrasjoulukuun vaihdetta. Tietoa seuraavassa jäsenkirjeessä.
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KERHOT KEVÄÄLLÄ 2021
Kajaanin AVH-kerho
Tutun Tupa, Tehdaskatu 1, Kajaani
Kerhon kuukausitapaamiset ovat joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko ja kolmas
sunnuntai klo 14.00 alkaen. Koronatilanteen vuoksi kerho pidetään toistaiseksi ulkoilu
ryhmänä. Seuraa Kainuun Sanomien -Menot tänään ja huomenna palstaa- missä
ilmoitetaan tarkemmin tapaamisesta. Lisätietoa Marja p. 040 564 9785.
Tervetuloa mukaan!
Kuhmon AVH-kerho
Kerho kokoontuu joka kuukauden toinen torstai Tarina Tuvalla, Rajakatu 52 klo 13.00
Koronasta johtuen kerho on peruttu kevään 2021.
Lisätietoa kerhon ohjaaja Jari Kilpeläinen p. 0400 161739 tai kilpelainenjari@gmail.com
Sotkamon neuroklubi
Kerho kokoontuu joka kuukauden viimeinen tiistai Turina Tuvalla Sotkamossa klo 10.00
Koronasta johtuen kerho on peruttu kevään 2021.
Lisätietoa kerhon ohjaaja Helena Tervonen p. 044 3274607
Ylä-Kainuun kerho (Hyrynsalmi, Suomussalmi, Puolanka)
Kerho on kokoontunut yhdessä Suomussalmen sydänkerhon kanssa Suomussalmen
järjestötalo, kuukauden 1. torstai klo 16.15. Ohjelmassa on ollut vapaata seurustelua,
yhteislaulua ja esitelmiä erilaisista aiheista. Koronatilanne rajoittaa kokoontumisia.
Yhteyshenkilö Kainuun Aivoyhdistys Marja Hirvonen p. 040 5649785.
Kerhot ovat tauolla kesä-, heinä-, ja elokuun.

LIIKUNTARYHMÄT KEVÄT 2021
ETÄJUMPPA
Tämä jumppa on otettu uutena korona ajan jumppana viime vuoden maaliskuusta
lähtien ja jatkuu koko kevään. Kokoonnumme keskiviikkoisin ja sunnuntaisin klo
12.00-13.00 Teams etäyhteydellä. Tässä jumpassa mennään hymyllä ja leppoisalla
asenteella ja mikä parasta lopuksi vielä vaihdamme kuulumiset jumpan lopuksi.
Yhteyshenkilö on Marja p. 040 564 9785, ota yhteyttä niin katsotaan yhdessä että
yhteydet saadaan toimimaan. Tänä aikana mitä elämme, nyt tarvitsemme
toisiamme joten rohkeasti mukaan!

Onnelan kuntosalivuorot Palvelukoti Onnelassa
Maanantaisin klo 13.30 – 15.00 ja torstaisin klo 10.00 - 11.30 kaupungin tukemana.
Toistaiseksi on tauolla koronatilanteen vuoksi. Ilmoitetaan kun tilanne muuttuu.
Kuntosalin käyttö on jäsenille maksuton.
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Kuntosali Kunnon Syke, Kajaanin ammattikorkeakoulun kuntosali
Osoite: Ketunpolku 1, rakennus Tieto 2, Kajaani. Toistaiseksi on tauolla koronatilanteen
vuoksi. Ilmoitetaan kun tilanne muuttuu. Harjoittelu on maksuton yhdistyksen jäsenille.
Keilaamista Kajaanin keilahallissa Puistossa entinen Kajaanin uimahallin paikka
Keskiviikkoisin on ollut joka viikko klo 11.00 - 12.00 mutta korona-aika on muuttanut
tämänkin tapaamisen. Keilaajia ei ole ollut ja kun korona aika laantuu niin täytyy neuvotella
keilaamisesta uudelleen kuka varaa radat ja toimii yhdyshenkilönä.
Vesijumppa
On alkanut perjantaina 15.1.2021, klo 15.00 −15.45 jatkuen perjantaisin. Paikka:
Vesiliikuntakeskus Kaukavesi, Jokikatu 5, Kajaani. Vesijumppa on yhdessä Omaishoitajat
ja läheiset kanssa ja yhdistyksen jäsenille puolisoineen. Vesijumppa maksaa normaalin
henkilökohtaisen uimahallimaksun.
Bocciaryhmä
Alkaa ti 2.2.2021, klo 10.00 −12.15, jatkuen tiistaisin. Paikka: Kansanpirtti, Linnankatu 2,
Kajaani.
Kaikista liikuntaryhmistä lisätietoa saa Teuvo ja Marja Hirvonen puh. 040 5649785,
koti_hirvonen@hotmail.com

Vaativan kuntoutuksen osasto uudessa sairaalassa
Kyseessä on entisellä nimellä tunnettu Kajaanin kuntoutusosasto. Vaativan kuntouksen
osasto muutti uuteen sairaalaan lokakuun puolivälissä 2020. Osoite on C6 kerros.
Yhdistyksemme jatkaa tiiviisti yhteistyötä vaativan kuntoutusosaston kanssa.
Yhteistyössä olemme rakentaneet uudenlaista ohjelmaa tapaamisiimme
kuntoutusosastolla. Fysioterapeuteista on aina yksi mukana tapaamisessa ja hän pitää 15
min. alustuksen alussa ja loppuaika jää yhdistyksen vertaistukijoille kertoa yhdistyksen
toiminnasta ja vertaistuesta. Vierailumme jatkuvat joka kuukauden ensimmäinen torstai
klo 14.30-15.30 vaativalla kuntoutusosastolla myös kesäkuukausina. Päivät ovat 4.3.,
8.4., 6.5., 3.6., 1.7., 5.8., 2.9., 7.10., 4.11., 2.12. ja 16.12. perinteinen pienimuotoinen
pikkujoulu.
Tähän mennessä olemme päässeet tutustumaan uuteen kuntoutusosastoon joulukuun
alussa 2020. Tarkoin koronaepidemian ehtoja noudattaen tapaaminen onnistui ja ilo oli
molemmin puolinen sairaalan ja meidän taholta.
Tammikuun 7 päivä oli seuraava vierailupäivämme ja pääsimme osastolle. Onneksi
vertaistukijamme Helena Tervonen oli mukana koska hänellä on vankka kokemus
vertaistukijana. Hän sai vastailla aktiivisen potilaan kysymyksiin hyvällä tietämyksellään
kuten mitä tarkoittaa: - vertaistuki, - laitoskuntoutus, - avokuntoutus, - henkilökohtainen
avustaja, - kuntoutussuunnitelma. Kysymykset olivat laajoja kuten Helena totesi että tässä
tilanteessa pystyy vastaamaan vain pintapuolisesti. Nämä kysymykset herättivät
miettimään että kuinka jatkossa etenemme. Sovimme että kuntoutusosaston taholta tulee
viikkoa aikaisemmin kysymykset potilailta terapeutin välityksellä sähköpostiin
yhdistykselle että voimme etukäteen valmistautua. Näin voimme taholtamme varmistaa
että tieto on oikeaa mitä kerromme. Todennäköisesti keskitymme yhteen
asiakokonaisuuteen jos kysymykset ovat laajoja.
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Vierailupäivät niin kuntoutusosaston kuin yhdistyksen vertaistukijoiden kanssa on sovittu
koko vuodelle 2021. Koronaepidemian rajoitteet tulee jatkossakin huomioida viranomaisten
antamien ohjeiden mukaan.

Kuva vaativa kuntoutusosasto 6C kuntokadulta. Kuvassa oikealla apulaisosaston hoitaja
Tarja Vasala ja vasemmalla Marja Hirvonen

Mikä OLKA Kainuu on

Kuva OLKA-pisteen avajaispäivänä 14.10.20
OLKA on Kainuussa Kainuun sosiaali- ja
Keskussairaalan aulaan on avattu
terveydenhuollon kuntayhtymän ja sen
OLKA-piste, pääovi F1 sisäänkäynti
keskussairaalan sekä yhdistysten välistä
missä voi joko tavata vertaistukijoita tai
yhteistoimintaa.
saada tietoa heidän toiminnastaan.
OLKA tuo yhdistykset sairaalaan,
koordinoi sairaalan vapaaehtoistoimintaa
Yhdistyksen teemapäivä on
ja huolehtii tarvittavasta koulutuksesta ja
suunniteltu pidettäväksi OLKAtuesta.
pisteellä 9.2.21 klo 09.00-13.00
OLKA tarjoaa mahdollisuuden potilaan ja
missä esittelemme yhdistystä ja sen
heidän läheistensä kiireettömään
toimintaa. Tervetuloa tutustumaan jos
kohtaamiseen sekä tuen antamiseen
koronatilanne on sellainen että voidaan
sairauteen sopeutumisessa.

Sairastuneella on Kainuussa nyt
mahdollisuus saada vertaistukea jo
sairaalassa. Kainuun uuden
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pitää teemapäivä.
Seurataan koronatilannetta ja millaisia
päätöksiä valtiovalta antaa.

YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT:
Aila Tartia-Jalonen, puheenjohtaja, p. 044 975 1913, ailatartiajalonen@gmail.com
Terttu Härkönen, rahastonhoitaja, p. 050 359 6648, terttu.harkonen@wippies.fi
Marja Hirvonen, sihteeri, varapuheenjohtaja, jäsenrekisteri p. 040 564 9785,
koti_hirvonen@hotmail.com
Mikko Ahonen, verkkovertaistuki, p. 044 2749596, mikko.ahonen58@gmail.com
Rauni Heiskanen, Kajaani AVH-kerho, vertaistuki p. 046 5248758,
heiskanenrauni@gmail.com
Teuvo Hirvonen, liikuntavastaava, p. 040 5649785, koti_hirvonen@hotmail.com
Jari Kilpeläinen, Kuhmon AVH-kerho, p. 0400 161739, kilpelainenjari@gmail.com
Tuula Lukkari, tapahtumavastaava, jäsenrekisteri, omaisverkoston jäsen p. 044 372
2862, tuula_lukkari@hotmail.com
Pirkko Mäntykenttä, vertaistuki, p. 050 4380577
Helena Tervonen, vertaistuki vastaava ja Sotkamon neuroklubi p. 044 327 4607

TIEDOTTAMINEN
Kainuun Sanomat: Menot tänään ja huomenna palsta. Koti-Kajaanin järjestötoimintaa
palstalla keskiviikkoisin missä tärkeimmät asiat ilmoitetaan.
Yhdistyksen nettisivut osoitteessa http://kainuunaivoyhdistys.aivoliitto.fi mikä on yksi
tärkeimmistä tiedottamisen välineistä ja päivitetään koko ajan.
Jäsenkirje vuodelle 2021 tehdään KEVÄT JA SYKSY joten säilytä tämä jäsenkirje koska
tähän kootaan jo tiedossa olevat tapahtumat, vierailijat, kerhot, kuntoilu vuodelle 2021.
Tämä jäsenkirje nyt ja tulevaisuudessa tullaan lähettämään sähköpostiin niille henkilöille
joiden sähköpostiosoite on annettu yhdistysrekisteriin.
MUISTA ILMOITTAA jos puhelinnumerosi, osoitteesi tai sähköpostiosoitteesi muuttuu
Tuula Lukkarille p. 044 372 2862, tuula_lukkari@hotmail.com tai Marja Hirvoselle p. 040 564
9785, koti_hirvonen@hotmail.com
12

