Jäsentiedote 2/2020
Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry
https://kantahameenavhyhdistys.aivoliitto.fi
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Puheenjohtajan tervehdys
ARVOISAT YHDISTYKSEN JÄSENET
Juhannus on nyt juuri hellinnyt meitä helteillä, ja kesä tuntuu jatkuvan. Koronaepidemia on hieman laantunut, mutta ohi se ei
ole, vaan ollaan edelleen huolellisia ja tarkkoja.
Kevääseen on minulle kuulunut paljon etäkokouksia ja sähköisiä yhteydenottoja, kuten Aivoliitonvaltuuston kokous. Se kuitenkin oli omasta
mielestäni hienoinen pettymys, siinä mielessä mitä odotin eli vaikuttamista yhdistyksen asioiden eteenpäin viemisessä Aivoliiton päättäjille.
Mutta on tässä aikaa vielä yli kolme vuotta saada äänensä kuulumaan.
Kevään aikana on käyty yhteistyöyhdistysten kanssa neuvotteluja tulevista hankkeista, kuten Yksi elämä -tapahtuma syksyllä 18.11.2020.
Suuri yhteistyöhanke Hengitysyhdistyksen ja Sydänyhdistyksen kanssa laitettiin vielä odottamaan syksyä, koska uusia STEAn avustuksia
tälle vuodelle ei myönnetty epidemian takia. Ensi vuodeksi sitä sitten
haetaan uudella innolla.
Jäsenten määrä meillä on hieman laskenut eli jäsenmäärä on nyt 189.
Toivotaan että ensitietoiltapäivät taas jatkuvat syksyllä kuten muutkin
tapaamiset. Syksyn kerhot jatkuvat normaalisti, jos rajoitukset eivät
tiukkene.
Toivotan teille kaikille oikein ihanaa kesää ja syksyllä tavataan.
Harri Rosendahl
hallituksen puheenjohtaja
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hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt
Puheenjohtaja
Harri Rosendahl
harri.rosendahl2015@outlook.com
puh. 040 352 4834
Varapuheenjohtaja,
jäsenrekisterin hoitaja
Riitta Hurjanen
riitta.hurjanen@gmail.com
puh. 0500 188 900
Sihteeri, hallituksen jäsen
Sari Pekkinen
sape71@hotmail.com
puh. 044 573 4620
Taloudenhoitaja,
hallituksen jäsen
Tuire Sintonen
tuire.sintonen@saunalahti.fi
puh. 050 074 1626
Tiedottaja, hallituksen jäsen
Virpi Mäenpää
virpi.a.maenpaa@hotmail.com
puh. 044 326 6996
Hallituksen jäsen
Anja Ollikainen
anja.ollikainen@pp.inet.fi
puh. 040 715 8342

Liikuntavastaava,
hallituksen jäsen
Kirsti Nukarinen
kirsti.nukarinen@saunalahti.fi
puh. 050 341 3315
Hallituksen 1. varajäsen
Anneli Myllynen
annelimyllynen@gmail.com
puh. 040 564 1384
Kokemustoimijat
yhdistyksessämme:
Riitta Hurjanen
riitta.hurjanen@gmail.com
puh. 0500 188 900
Harri Rosendahl
harri.rosendahl2015@outlook.com
puh. 040 352 4834
Yhdistyksemme kotisivut:
https://kantahameenavhyhdistys.aivoliitto.fi
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ÄLÄ JÄÄ YKSIN, ÄLÄ JÄTÄ YKSIN
Aivoverenkiertohäiriön sairastaminen koskettaa sairastuneen lisäksi
puolisoa, lapsia sekä muita läheisiä. Elämäntilanne muuttuu yllättäen
eikä esiin tuleviin kysymyksiin ja haasteisiin aina löydy vastauksia. Samoja asioita kokevien kanssa keskustellessa saa tietoa ja ideoita arjen
asioiden ja haasteiden kohtaamiseen sekä ratkaisemiseen. Vertaistuki
on tärkeää etenkin kuntoutumisen alkuvaiheessa.
Yhdistyksen aluekerhojen kokoontumisissa tapaat muita saman kokemuksen omaavia henkilöitä ja voit vaihtaa ajatuksia arjesta selviytymisestä. Saat myös tietoa, tukea ja uusia ystäviä.

Vertaistukitoiminta yhdistyksessä ja valtakunnallisesti
Vertaistukitoiminnan yhteyshenkilönä toimii Harri Rosendahl, puh.
040 352 4834, harri.rosendahl2015@outlook.com. Ottamalla yhteyttä
häneen voit sopia sopivimman vertaistukijan itsellesi. Vertaistukijaa
voit tavata kasvokkain tai puhelimitse tai sähköpostitse.
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AVH-yhdistyksen
kevät- ja syyskokous
25.11.2020 klo 15.30
Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry:n sääntömääräinen kevät- ja syyskokous pidetään keskiviikkona 25.11.2020 klo 15.30 alkaen Vapaaehtoiskeskus Virsu, os. Hämeenaukio 1, 11100 Riihimäki. Kahvitarjoilu.
Esityslista ja valtakirja ovat tämän tiedotteen liitteenä. Jos et pääse
kokoukseen, säilytä ja käytä valtakirjasi, näin voit vaikuttaa! Tervetuloa!

Yhdistyksemme koulutetut ja vaitiolovelvolliset vertaistukijat tekevät osastovierailuja sekä K-HKS: n neurologisella osastolla 4 B sekä
Riihimäen yksikön neurologisella kuntoutusosastolla tavaten sairastuneita sekä heidän läheisiään. Valtakunnallisesti henkilökohtaista vertaistukea voi hakea vertaistukihenkilövälityksen kautta koko Suomen
alueelta nettiosoitteesta: vertaistuki@aivoliitto.fi
Aivoliiton vertaistukichat toimii Tukinetissä. Chatin vetäjinä toimivat
kaksi koulutettua vertaistukijaa ja usein myös terveys- ja sosiaalialan
ammattilainen. Voit osallistua keskusteluun anonyymisti. Chatit palvelevat erityisesti vastasairastuneita, mutta kaikki ovat tervetulleita mukaan keskustelemaan.
Työikäisille (alle 45 v.) AVH:n sairastaneille toimintaa järjestetään valtakunnallisesti. Heille löytyy omia paikallisia ryhmiä sekä Facebook-sivu.
Vertaistukea afaattisille henkilöille järjestetään Juttu-tupa ryhmätoimintana ympäri Suomea työväen- ja kansalaisopistoissa yhdessä
Aivoliiton kanssa. Ryhmään voi osallistua tulkin tai avustajan kanssa.
Osallistujilla voi olla oikeus kuljetuspalveluun, jota haetaan erillisellä hakemuksella vammaispalvelulain nojalla. Hakemuksen liitteeksi
on oltava lääkärintodistus. Ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan opiston
kansliaan. Kts. Jäsentiedotteen Tulevia tapahtumia-sivu.
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tule mukaan!
Aivoliitto tekee työtä aivoterveyden hyväksi ja edustaa henkilöitä,
joilla on kielellinen erityisvaikeus tai jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön (AVH). Liitto auttaa ja tukee jäseniä elämään hyvää arkea.
Liittymällä jäseneksi saat jäsenetuja, vertaistukea ja pääset mukaan
oman paikkakuntasi yhdistyksen toimintaan.
Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry toimii aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden sekä heidän läheistensä tukena tarjoamalla vertaisryhmätoimintaa koko Kanta-Hämeen alueella. Järjestämme kerhoiltoja, retkiä ja tuettuja lomia mahdollisuuksien mukaan.
Jäsenmaksu yhdistyksessämme on 25 € vuodessa. Liittyminen on
helppoa: voit soittaa jäsenrekisterinhoitaja Riitta Hurjaselle, numeroon
050 018 8900 tai liittyä jäseneksi netin kautta osoitteessa aivoliitto.fi.
Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry:n jäsenenä saat seuraavat jäsenedut:
•
•
•
•
•
•
•

Aivoliiton julkaiseman Aivoterveys-lehden neljä kertaa vuodessa
Tervetuloa jäseneksi -infopaketin
Yhdistyksen jäsentiedotteet
Koulutuksia ja tapahtumia jäsenhintaan
Aivoliiton lakimiehen neuvontapalvelut sairautta
koskevissa kysymyksissä
Alueesi järjestösuunnittelijan neuvontapalvelut
Mukavat kerhoillat

Tervetuloa mukaan!
Yhdistyksemme kotisivut:
https://kantahameenavhyhdistys.aivoliitto.fi
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Iittalan AVH-kerho
Kerho kokoontuu torstaisin klo 17.30 alkaen yhdessä Kalvolan Sydänyhdistyksen kanssa Sauvolan hyvinvointikeskuksessa päiväkeskuksen
tiloissa osoitteessa Sauvolanaukio 4, Iittala. Kerhonvetäjä/yhteyshenkilö:
Riitta Hurjanen, riitta.hurjanen@gmail.com, puh. 050 0188 900
Iittalan kokoontumiset
10.9. klo 17.30–19.30
Vieraana Hämeenlinnan sydänyhdistyksen
				puheenjohtaja Timo Luopajärvi
Vieraana Kanta-Hämeen hengitys ry:stä
1.10. klo 17.30–19.30
				Matleena Aitasalo
12.11. klo 17.30–19.30

Jouluisia puuhasteluja ja juttelua

10.12. klo 17.30–19.30

Pikkujoulut kerholaisten kesken

Kevään kerho 2021 alkaa torstaina 14.1 klo 17.30 alkaen.
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Hämeenlinnan-Turengin AVH-kerho
Hämeenlinnan ja Turengin kerhot ovat yhdistyneet ja kokoontuvat torstaisin klo 16.00–18.00 Hämeenlinnassa Voutilakeskuksessa, os. Pollentie 35. Ohjaaja: Virpi Mäenpää, virpi.a.maenpaa@hotmail.com, puh.
044 326 6996
Hämeenlinnan kerhopäivät
24.9.

klo 14–15.30 Bocchia-peli-ilta, Voutilakeskus
klo 16–18
Vieraana Kanta-Hämeen hengitys ry
			
Matleena Aitasalo kertoo uniapneasta
29.10. klo 14–15.30 Bocchia-peli-ilta, Voutilakeskus
klo 16–18
Vieraana Timppa-taikuri
26.11. klo 16–17
klo 17–19
			

Vieraana Apteekin edustaja, aiheena Lääkkeet
Pikkujoulut ruokalassa
VMTK Kimmo Kopra yhtyeineen esiintyy

Kerhoissa keskustelemme kokemuksista ja kuulumisista. Arpajaiset järjestetään kerhoilloissamme, joten arpajaisvoitot ovat edelleen toivottavia.
Kerhon pikkujoulut ruokailuineen järjestetään Voutilakeskuksen ruokalassa, os. Pollentie 35, torstaina 26.11. klo 17 alkaen. Muista ottaa 5
€:n pikkujoulupaketti mukaan, jos haluat saada pikkujoululahjan itse.
Sitovat ilmoittautumiset ruokailun takia 19.11. mennessä Virpi Mäenpäälle 044 3266 996. Joudumme perimään ruokailun hinnan, jos et
peru osallistumistasi ajoissa. Pikkujouluissa viihdyttää VMTK Kimmo
Kopra yhtyeineen.
Kevään 2021 kerho alkaa 28.1. klo 16-18, ohjelma avoin.
Ahaa!-aivotreenit jatkavat taukoa toistaiseksi.
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Turengin KESKUSTELUKERHO (entinen MINI-kerho)
Turengissa MINI-kerho jatkaa toimintaansa niin sanottuna keskustelukerhona. Kerhoiltojen teemat sovitaan yhdessä edellisessä tapaamisessa. Kerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 17.00- 19.00 Tapailakodin Takkahuoneessa, os. Tapailanpiha 7, Turenki.
Yhteyshenkilöinä ovat Anja Ollikainen, puh. 040 715 8342, anja.ollikainen@pp.inet.fi ja Anneli Myllynen, puh. 040 564 1384, annelimyllynen@gmail.com
Turengin keskustelukerho
2.9.

klo 17–19

Menneen kesän muisteloita

7.10.

klo 17–19

Kerhoilta

4.11.

klo 17–19

Kerhoilta

2.12.

klo 17–19

Kerhoilta

Osallistutaan myös Hämeenlinna-Turengin AVH-kerhon toimintaan:
• Syysretki Iittalan Lasimäelle 14.10.
• Hämeenlinnan-Turengin AVH-kerhon pikkujoulut 26.11. klo 17
Turengin kevätkauden 2021 keskustelukerho alkaa keskiviikkona
13.1.2021 klo 17.00 alkaen. Ohjelma avoin.
Ahaa!-aivotreenit
jatkavat toistaiseksi taukoa.
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Riihimäen AVH-kerho
Kerho kokoontuu kesätaukoa ja joulukuuta lukuun ottamatta joka
kuukauden viimeisenä maanantaina klo 17.00–19.00 Inkilänhovissa,
käyntiosoite Kalevankatu 18, Riihimäki.
Riihimäen kerhoillat
31.8.

klo 17–19

Retki Tapiolan majalle

28.9.

klo 17–19

Bingo

26.10. klo 17–19
Jalkaterapeutti Anne Pietiläinen kertoo
			jalkojen hyvinvoinnin tärkeydestä
30.11. klo 17–19

Torttukahvit ja arpajaiset

5.12.

Pikkujoulut

klo 17–19

Kevätkausi 2021 aloitetaan 25.1. klo 17.00 Inkilänhovissa.
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RIIHIMÄEN KESKUSTELUKERHO
Riihimäen keskustelukerho kokoontuu seuraavina päivinä klo 16.30 alkaen Vapaaehtoiskeskus Virsussa, os. Hämeenaukio 1, Riihimäki.
Keskustelukerhon kerhoillat
10.8.

klo 16.30–

Kesän kuulumisia

14.9.

klo 16.30–

Ohjelma avoin

12.10. klo 16.30–

Vapaata keskustelua

9.11.

Levyraati

klo 16.30–

14.12. klo 16.30–

Torttukahvit

Ohjelmaan voi tulla muutoksia, mutta ajankohdat on lyöty lukkoon.
Kevätkausi 2021 alkaa 11.1. klo 16.30 Vapaaehtoiskeskus Virsussa.
Kerhojen vetäjänä/yhteyshenkilönä molemmissa kerhoissa toimii Tuire Sintonen, tuire.sintonen@saunalahti.fi, puh. 050 074 1626. Varahenkilönä Tarja Saloranta puh. 040 593 6508.

AVH-yhdistyksen
kevät- ja syyskokous
25.11.2020 klo 15.30
Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry:n sääntömääräinen kevät- ja syyskokous pidetään keskiviikkona 25.11.2020 klo 15.30 alkaen Vapaaehtoiskeskus Virsu, os. Hämeenaukio 1, 11100 Riihimäki. Kahvitarjoilu.
Esityslista ja valtakirja ovat tämän tiedotteen liitteenä. Jos et pääse
kokoukseen, säilytä ja käytä valtakirjasi, näin voit vaikuttaa! Tervetuloa!
(Järjestely perustuu poikkeuslainsäädäntöön, jonka mukaan yhdistyksillä on mahdollista myöhentää vuoden 2020 vuosikokouksiaan.)
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LOPEN AVH-kerho
Lopen kerho kokoontuu Kirkonkylällä Kuntalan yhdistyspäädyssä, os.
Holvitie 3, kuukauden toisena keskiviikkona klo17.00–20.00. Kokoontumisista ilmoitetaan Lopen lehden seurapalstalla. Tapaamiskertojen ohjelma päätetään yhdessä edellisellä kerralla. Kerhonvetäjä/yhdyshenkilö:
Eeva-Liisa ”Eve” Vaittinen, eve.vaittinen@gmail.com, puh. 040 541 8112.
Lopen kerhoillat
9.9.

klo 17–20

Kerhoilta

14.10. klo 17–20

Kerhoilta

11.11. klo 17–20

Kerhoilta

9.12.

Kerhoilta

klo 17–20

Kevään ensimmäinen kerho alkaa 10.2.2021 klo 17.00 alkaen.

Forssan AVH-kerho
Forssan avh-kerho kokoontuu aina kuukauden toinen tiistai klo 17.30
Ystävän Kammarilla, os. Hämeentie 5, Forssa. Tarkemman ohjelman
löytää Forssan Lehden seuratoimintapalstalta tai kysymällä yhdyshenkilöltä. Kerhonvetäjä/yhdyshenkilö: Tuula Rantala, puh. 03 4191 2760 tai
040 5888 238.
Forssan kerhoillat
8.9.

klo 17.30

Vieraana Seppo Kaija aiheena ”Seniorit liikenteessä”

13.10. klo 17.30

Vieraana Arja Mäkelä aiheena ”Asiaa diabeteksesta”

10.11. klo 17.30

Ulkomaalainen vieras ja arpajaiset

8.12.

Perinteinen pikkujoulu oman väen kesken

klo 17.30

Kevään toiminta alkaa tiistaina 12.1.2021 klo 17.30, aihe avoin.
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Sähkö – Jo Re Oy
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tulevia tapahtumia
Yhdistyksessä järjestettävä toiminta on riippuvainen vallitsevasta
maailmanlaajuisesta Covid-19-virukseen liittyvistä viranomaisten ohjeistuksista. Infoamme asiasta yhdistyksen koti- ja fb-sivuilla.
Kuntosali käytössämme syyskauden 2020 (ilmainen) joka tiistai klo
11–12 osoitteessa Keinukamari, Pikkujärventie 6, Hämeenlinna

Boccia-peli-ilta kerran kuukaudessa (kuukauden viimeinen torstai) klo
14–15.30 Voutilakeskuksessa, Pollentie 35, Hämeenlinna, kts. Hämeenlinna-Turengin AVH-kerho
Juttutupa-toiminta afaattisille henkilöille, seuraa Aivoliiton verkkosivuja
Retki Iittalan Lasimäelle 14.10.2020 yhdistyksen jäsenille. Kokoontuminen lasimäen parkkipaikalla klo 10.30. Retki sisältää opastetun, noin
tunnin kestävän kierroksen sekä ruokailun. Sitovat ilmoittautumiset
ja osallistumismaksu 15 € ruokailun takia 30.9.2020 mennessä Virpi
Mäenpäälle, puh. 044 3266 996. Retkelle mennään kimppakyydein ns.
autot täyteen. Kuljettajille maksetaan km-korvaus 0,25 €/km.
Yksi elämä -terveysseminaari 18.11.2020 paikkana Kanta-Hämeen
keskussairaala, Hämeenlinna.
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YHTEISTYÖKUMPPANIT
•

Aivoliitto ry

•

Hämeenlinnan Aivovammayhdistys ry

•

Hämeen Setlementti ry/Järjestöyhteistyö
Heli Laurikainen, puh. 050 452 2412
heli.laurikainen@hameensetlementti.fi

•

Hämeenlinnan Seudun Sydänyhdistys ry

•

Meidän Häme -hanke

•

Kanta-Hämeen Hengitys ry

•

Hämeenlinnan Seudun Diabetesyhdistys ry

Hengitys-, Sydän- ja Diabetesyhdistysten liikunta- ja retkitapahtumiin on mahdollista osallistua, lisätietoja antaa Harri Rosendahl,
puh. 040 352 4834, harri.rosendahl2015@outlook.com
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SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSI
Kun aivoverenkiertohäiriöön sairastumisesta on kulunut 3 kk–2 vuotta, voi hakeutua sopeutumisvalmennuskurssille. Kurssi on tarkoitettu
sairastuneelle ja hänen läheiselleen.
Kurssilla pohditaan ja arvioidaan muuttunutta elämäntilannetta yhdessä sekä annetaan tietoa aivoverenkiertohäiriöstä ja sen kuntouksesta yhdessä muiden kanssa. Kursseja järjestetään sekä työikäisille
että yli 65-vuotiaille.
Työikäiselle ja läheiselle on mahdollisuus hakea kuntoutustukea kurssin ajalta. Hakemukseen tulee liittää mukaan lääkärin B-lausunto, jossa
suositellaan kurssia. Kursseja järjestetään pitkin vuotta Erityisosaamiskeskus Suvituulessa Turussa.
Lisätietoa:
•

Aivoliitto: kurssisuunnittelija Kirsi Lönnnqvist,
puh. 050 560 4401, kirsi.lonnqvist@aivoliitto.fi

•

Kanta-Hämeen keskussairaala: neurologisesti sairaiden
aikuisten kuntoutusohjaaja Minna Holopainen,
puh. 03 629 3228

•

Kela: Kelan nettisivut

Aivoliitto järjestää myös kuntoutuskursseja aivoverenkiertohäiriön
sairastaneille aikuisille, kun sairastumisesta on kulunut vähintään 6
kuukautta. Sairastunut voi olla opiskelemassa, työelämässä, kuntoutustuella tai poissa työelämästä. Kurssin tavoitteena on oppia hyväksymään sairastuminen ja siihen liittyvä tuen tarve omat voimavarat
löytäen.
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TUETTU LOMA
Yhdistyksemme hakee jäsenilleen tuettuja lomia joka toinen vuosi. Tänä
keväänä 2020 on haettu tuetulle lomalle vuonna 2021. Syksyllä 2020
tulee asiasta päätös, joka informoidaan yhdistyksen koti- ja fb-sivuilla.
Lomalle haetaan sosiaalisin, terveydellisin ja taloudellisin perustein.
Myös yksityishenkilön on mahdollisuus hakea tuetuille lomille. Lomia
järjestetään eripuolilla Suomea eri aikaan vuodesta.
Tuettujen lomien järjestäjänä on Aivoliitto yhteistyössä Maaseudun
Terveys ja Lomahuollon (MTLH) kanssa. Veikkaus tukee lomien toteutusta. Hakulomakkeen saa kerhon ohjaajilta tai osoitteesta www.mtlh.
fi., josta voi myös tulostaa paperisen hakukaavakkeen.
Lisätietoja saa järjestösuunnittelija Johannes Hietala puh. 040 543 7289,
johannes.hietala@aivoliitto.fi.
Hakulomakkeiden palautus:
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry
Ruoholahdenkatu 8,
00180 Helsinki
puh. 010 219 3460
TAI
Hyvinvointilomat ry
Haapaniemenkatu 14
00530 Helsinki,
puh. 010 830 3400 (ma-pe 9-12)
TAI
Solaris-lomat ry
Kauppakaarre 1
00700 Helsinki,
puh. 0600 418 200 (ma-pe 9-12)
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K

Jalkahuolto
lo g i n e n h o i t o l
o s m e to
a
Täyden palvelun hoitola

Mira Bothas-Saarenkanta
SKY-Cidesco-kosmetologi,
Jalkaterapeutti (AMK)

Mari Tauru
SKY-kosmetologi

Jalkaterapeutti (AMK)

Tytti Lievonen

Jalkaterapeutti (AMK)

Saaristenkatu 3  puh. 03-653 7688  www.jalkahuolto-kosmetologinenhoitola. i
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KASARMI 14
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Lääkkeet verkkoapteekista
www.turenginapteekki.fi
Harvialantie 7, 14200 Turenki
puh. 03-6882220
info@turenginapteekki.fi
avoinna ark. 9-19, la 9-15

Kirjauksentie 4
11120 Riihimäki

Kirjauksentie
4
Ma-La 7.00-21.00
Su 9.00-21.00
11120
Riihimäki
Ma-La 7.00-21.00
Su 9.00-21.00
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