
1

Jäsentiedote 1/2021

aivoliiton Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry
https://kantahameenavhyhdistys.aivoliitto.fi

Kuva Anne Uuttu-Millasnoore
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ARVOISAT YHDISTYKSEN JÄSENET

Kun tätä tervehdystä kirjoittelen, on tam-
mikuu. Talvi on lähtenyt mukavasti käyntiin 
saatuamme kunnon lumisateet ja maan val-
koiseksi. Valoa kohti mennään ja mielikin pi-
ristyy, kun aurinko näyttäytyy.  Viime vuoden 
ikävät asiat jäävät taaksemme, ja pääsemme toden teolla keskittymään 
alkaneeseen vuoteen ja sen tuomiin haasteisiin.

Suurimmat muutokset yhdistyksessä ovat uusi nimi, joka on Aivoliiton 
Kanta-Hämeen AVH ry, sekä jäsenmaksulaskutuksen siirtyminen Aivolii-
tolle. Jäsenmaksulaskut tulevat koteihin maaliskuun aikana. Päätimme 
hallituksessa perustaa jäsenille Vertaistukea puhelimitse -tuokiot, joista 
on tarkemmat tiedot myöhemmin tässä tiedotteessa. 

Jäsenmäärämme on nyt vakiintunut n. 190 henkilöön. Kun tapahtumat 
ja muut tilaisuudet jälleen alkavat, odotan myös jäsenmäärämme kasva-
van. Ainakin tammikuu ollaan koronan suhteen leviämisvaiheessa, joten 
rajoituksista emme pääse vielä lievempään tilanteeseen. 

Kerhotoiminnat pyrimme käynnistämään heti, kun se on mahdollista. 
Olkaa yhteydessä paikkakuntienne kerhonvetäjiin tai hallituksenjäseniin, 
niin kerromme sen hetkisestä tilanteesta. Etenkin kerhojen pitopaikat on 
vielä suljettu yhdistyksiltä, mutta niiden avautuessa palaamme normaa-
liin arkeen. 

Toivotaan parasta ja huolehditaan itsestämme ja toisistamme.

Harri Rosendahl 
hallituksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan tervehdys
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tule mukaan!

Aivoliitto tekee työtä aivoterveyden hyväksi ja edustaa henkilöitä, 
joilla on kielellinen erityisvaikeus tai jotka ovat sairastaneet aivoveren-
kiertohäiriön (AVH). Liitto auttaa ja tukee jäseniä elämään hyvää arkea. 

Liittymällä jäseneksi saat jäsenetuja, vertaistukea ja pääset mukaan 
oman paikkakuntasi yhdistyksen toimintaan.

Aivoliiton Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry  toimii aivoverenkiertohäi-
riöön sairastuneiden sekä heidän läheistensä tukena tarjoamalla ver-
taisryhmätoimintaa koko Kanta-Hämeen alueella. Järjestämme ker-
hoiltoja, retkiä ja tuettuja lomia mahdollisuuksien mukaan.

Jäsenmaksu yhdistyksessämme on 25 € vuodessa. Liittyminen on 
helppoa: voit soittaa jäsenrekisterinhoitaja Virpi Mäenpäälle, puh. 
044 326 6996 tai liittyä jäseneksi netin kautta osoitteessa www.aivo-
liitto.�/jaseneksi

Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry:n jäsenenä saat seuraavat jäsenedut: 

• Aivoliiton julkaiseman Aivoterveys lehti neljä kertaa vuodessa
• “Tervetuloa jäseneksi”-infopaketin
• Yhdistyksen jäsentiedotteet
• Koulutuksia ja tapahtumia jäsenhintaan
• Aivoliiton järjestösuunnittelijoiden neuvontapalvelut 
• Sosiaalityöntekijän neuvontapalvelut
• Puhelinpalveluneuvontaa
• Sähköinen jäsenkortti
• Paikallisyhdistyksen järjestämä Vertaistukitoiminta puhelimitse 
• Mukavat kerhoillat

Tervetuloa mukaan!
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Aivoverenkiertohäiriöön sairastuminen koskettaa sairastuneen lisäksi 
puolisoa, lapsia sekä muita läheisiä. Elämäntilanne muuttuu yllättäen 
eikä esiin tuleviin kysymyksiin ja haasteisiin aina löydy vastauksia. Sa-
moja 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 koke-
neita henkilöitä, joiden kanssa voit vaihtaa ajatuksia arjesta selviyty-
misestä. Saat myös tietoa, tukea ja uusia ystäviä. Syksyn toiminnasta 
ilmoitamme syksyn tapahtumatiedotteessa ja yhdistyksen kotisivuilla.

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, puhelimitse tai sähköpostitse.

Yhdistyksemme koulutetut ja vaitiolovelvolliset vertaistukijat te-
kevät osastovierailuja sekä K-HKS: n neurologisella osastolla 4 B sekä 
Riihimäen yksikön neurologisella kuntoutusosastolla tavaten sairastu-
neita sekä heidän läheisiään. 

ÄLÄ JÄÄ YKSIN, ÄLÄ JÄTÄ YKSIN

Kuva Anne Uuttu-Millasnoore
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Yhdistyksemme aloittaa vertaistukitoiminnan puhelimitse, koska 
osastovierailut ovat tauolla koronapandemian vuoksi. Puheluiden hinta  
on  normaalin puhelinmaksun verran. Sairastuneilla ja heidän läheisillään 
on mahdollisuus vertaistukikeskusteluihin parillisilla viikoilla maanan-
taista keskiviikkoon alkaen 8.2.2021 toukokuun loppuun asti seuraavasti.

Puheluihin vastaavat:

ma klo 16-17.30  Harri Rosendahl 040 352 4834
ti klo 16-17.30  Tuire Sintonen  050 074 1626
ke klo 12-13.30  Virpi Mäenpää  044 326 6996

Henkilökohtaista vertaistukea voit hakea Aivoliiton vertaistukihen-
kilövälityksen kautta koko Suomen alueelta sähköpostilla osoitteesta 
vertaistuki@aivoliitto.�. Aivoliiton Facebook-sivuilta löydät verkkokoulu-
tuksia ja -tapahtumia.

Vertaistukea afaattisille henkilöille järjestetään Juttu-tupa -ryhmä-
toimintana ympäri Suomea työväen- ja kansalaisopistoissa yhdessä 
Aivoliiton kanssa. Ryhmään voi osallistua tulkin tai avustajan kanssa. 
Osallistujilla voi olla oikeus kuljetuspalveluun, jota haetaan erillisellä ha-
kemuksella vammaispalvelulain nojalla. Hakemuksen liitteeksi on oltava 
lääkärintodistus. Ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan opiston kansliaan. 
Kts. Jäsentiedotteen Tulevia tapahtumia-sivu.

Aivoliitto on julkaissut Pääasioita-sovelluksen työikäisille AVH:n sairas-
taneille. Sovellus tukee AVH:n kokenutta tieto- ja vinkkipankilla, joka kat-
taa kaikki elämänalueet niin työn, perheen, parisuhteen kuin toimeentu-
lonkin. Ilmainen sovellus on vapaasti ladattavissa sovelluskaupoissa.
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Aivoliiton  
puhelinpalvelut

Puhelinneuvonta tors-
taisin kello 10–12 nu-
merosta 044 401 9077.

Puhelinneuvonnan, jota 
hoitavat Aivoliiton jär-
jestöpalveluiden työnte-
kijät, tavoitteena on oh-
jata eteenpäin sopivan 
toiminnan tai palvelun 
piiriin. Neuvonta ja oh-
jaus tapahtuvat yleisellä 
tasolla, kyse ei ole yksi-
löllisestä palveluohjauk-
sesta. Puhelinneuvonta 
tarjoaa tukea erityisesti 

silloin, kun sähköisten pal-
veluiden käytössä on haasteita. Voimme etsiä yhdessä tietoa ja varmis-
taa, että tieto on jokaisen saatavilla. Palvelu on kaikille avoin ja maksaa 
normaalin matkapuhelinmaksun.

Sosiaalityöntekijän neuvontapalvelu Aivoliiton jäsenille

Palvelu on avoinna parillisilla viikoilla keskiviikkoisin klo 15–18 nu-
merossa 044 011 1212, Ann-Mari Veneskoski, sosiaalityontekija@aivo-
liitto.�

Palvelu sisältää sosiaaliturvaan ja -palveluihin liittyvää ohjausta ja neu-
vontaa sekä tarvittaessa myös käytännön apua esim. hakemusten täyt-
tämisessä. Yhteydenottovälineinä ovat puhelin, sähköposti sekä hen-
kilökohtainen käyntimahdollisuus Erityisosaamiskeskus Suvituulessa, 
Turussa. 

Kuva Taneli Kask
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Iittalan AVH-kerho 

Kerho kokoontuu torstaisin klo 17.30 alkaen yhdessä Kalvolan Sydänyh-
distyksen kanssa Sauvolan hyvinvointikeskuksessa päiväkeskuksen 
tiloissa osoitteessa Sauvolanaukio 4, Iittala. 

Kerhonvetäjä/yhteyshenkilö: Riitta Hurjanen, riitta.hurjanen@gmail.com, 
puh. 050 0188 900

Iittalan kokoontumiset

14.1.   klo 17.30–19.30 Ohjelma avoin

11.2. klo 17.30–19.30 Ohjelma avoin

11.3. klo 17.30–19.30 Ohjelma avoin

8.4. klo 17.30–19.30 Ohjelma avoin

6.5. klo 17.30–19.30 Ohjelma avoin

9.9. klo 17.30–19.30 Ohjelma avoin

7.10. klo 17.30–19.30 Ohjelma avoin

4.11. klo 17.30–19.30 Ohjelma avoin

2.12. klo 17.30–19.30 Ohjelma avoin

Kuva Taneli Kask
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Hämeenlinnan-Turengin AVH-kerho 

Hämeenlinnan ja Turengin kerhot ovat yhdistyneet ja kokoontuvat Hä-
meenlinnassa Kumppanuustalolla, Kirjastokatu 1. torstaisin klo 17.00 
–19.00. Kerhonvetäjänä/yhteyshenkilönä Virpi Mäenpää 044 326 6996 
virpi.a.maenpaa@hotmail.com 

Hämeenlinnan kerhoillat

28.1.   klo 17–19 Ohjelma avoin

25.2.   klo 17–19 Vieraana apteekkari kertomassa lääkkeistä

25.3.   klo 17–19 Ohjelma avoin

29.4.   klo 17–19 Vappujuhla  
   Esiintyjä Kimmo Kopra yhtyeineen

27.5.   Kokoontuminen Iittalan Lasitehtaan parkkipaikka klo 9.45

   Kevätretki Iittalan lasitehtaalle, sitovat ilmoit- 
   tautumiset 13.5. mennessä Virpi Mäenpäälle  
   puh. 044 326 6996. Retken hinta on 10 €  
   sisältäen ruokailun. Matka tehdään omilla 
   kyydeillä, maksamme km-korvaukset, 
   jos autot ovat täynnä.

30.9.   klo 17–19 Ohjelma avoin

28.10.   klo 17–19 Ohjelma avoin

25.11.   klo 17–19 Ohjelma avoin

16.12.   klo 17–19 Pikkujoulut

Kerhoissa keskustelemme kokemuksista ja kuulumisista.

Kerhoilloissamme järjestetään arpajaiset, joten arpajaisvoitot ovat  
edelleen toivottavia.
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Turengin KESKUSTELUKERHO (entinen MINI-kerho)

Turengissa keskustelukerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 16.00–18.00 
Janakkalan pääkirjastossa/Liikuntahallin kahviossa, osoite Koulutie 2 
A, Turenki.

Kerhonvetäjinä/Yhteyshenkilöinä Anja Ollikainen puh. 040 715 8342, 
anja.ollikainen@pp.inet.� ja Anneli Myllynen, puh.040 564 1384, anne-
limyllynen@gmail.com

Turengin keskustelukerho

3.2. klo 16–18 Aiheena jaksaminen

3.3. klo 16–18 Muistitehtäviä

7.4. klo 14–16 Makkaranpaistoa 
   paikkana Lastujärven grillikota

5.5. klo 16–18 Ohjelma avoin

27.5.   Kokoontuminen Iittalan Lasitehtaan parkkipaikka klo 9.45

   Kevätretki Iittalan lasitehtaalle, sitovat ilmoit- 
   tautumiset 13.5. mennessä Virpi Mäenpäälle  
   puh. 044 326 6996. Retken hinta on 10 €  
   sisältäen ruokailun. Matka tehdään omilla 
   kyydeillä, maksamme km-korvaukset, 
   jos autot ovat täynnä.

1.9. klo 16–18 Ohjelma avoin

6.10. klo 16–18 Ohjelma avoin

3.11. klo 16–18 Ohjelma avoin

1.12. klo 16–18 Ohjelma avoin

16.12. klo 17–19 Pikkujoulut Hml:n kerhossa

Osallistumme myös Hämeenlinna-Turengin AVH-kerhon toimintaan.
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Riihimäen AVH-kerho 

Kerho kokoontuu joka kuukauden viimeisenä maanantaina klo 17.00 
–19.00 Teatterihotellin kabinetissa, osoite Hämeenaukio 1, Riihimäki.

Riihimäen kerhoillat

25.1.   klo 17–19 Kerhovuoden suunnittelua

22.2.   klo 17–19 Bingo 

29.3. klo 17–19 Pääsiäisaiheet 

26.4.   klo 17–19 Vappusimaa ja munkkeja

31.5. klo 17–19 Kesäretki

30.8.   klo 17–19 Syysretki

27.9. klo 17–19 Apteekkarin vierailu

25.10.   klo 17–19 Bingo

29.11. klo 17–19 Torttukahvit ja joululauluja

4.12. klo 17–19 Pikkujoulut

AIVOVERENKIEROHÄIRIÖ (AVH) SUOMESSA
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RIIHIMÄEN KESKUSTELUKERHO 

Kerho kokoontuu seuraavina päivinä klo 14.00–15.30 Kahvila Laurellin 
kabinetissa, osoite Hämeenkatu 30, Riihimäki.

Keskustelukerhon kerhoillat

13.1.   klo 14–15.30 Vertaiskeskustelua ja ajankohtaisia aiheita 

10.2.   klo 14–15.30 Vertaiskeskustelua ja ajankohtaisia aiheita 

10.3. klo 14–15.30 Vertaiskeskustelua ja ajankohtaisia aiheita 

14.4.   klo 14–15.30 Vertaiskeskustelua ja ajankohtaisia aiheita 

12.5. klo 14–15.30 Vertaiskeskustelua ja ajankohtaisia aiheita 

11.8.   klo 14–15.30 Vertaiskeskustelua ja ajankohtaisia aiheita 

15.9. klo 14–15.30 Vertaiskeskustelua ja ajankohtaisia aiheita 

13.10.   klo 14–15.30 Vertaiskeskustelua ja ajankohtaisia aiheita 

10.11. klo 14–15.30 Vertaiskeskustelua ja ajankohtaisia aiheita 

8.12. klo 14–15.30 Vertaiskeskustelua ja ajankohtaisia aiheita 

Riihimäen kerhojen vetäjänä/yhteyshenkilönä molemmissa kerhoissa 
toimii Tuire Sintonen, tuire.sintonen@saunalahti.� , puh. 050 074 1626. 
Varahenkilönä Tarja Saloranta puh. 040 593 6508. 
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Lopen kerho kokoontuu Kirkonkylällä Kuntalan yhdistyspäädyssä, os. 
Holvitie 3, kuukauden toisena keskiviikkona klo17.00–20.00. Kokoontu-
misista ilmoitetaan Lopen lehden seurapalstalla. Tapaamiskertojen oh-
jelma päätetään yhdessä edellisellä kerralla. 

Kerhonvetäjä/yhteyshenkilö: Eeva-Liisa ”Eve” Vaittinen, eve.vaittinen@
gmail.com, puh. 040 541 8112.

Lopen kerhoillat

10.2.   klo 17–20 Ohjelma avoin

10.3.   klo 17–20 Ohjelma avoin

14.4. klo 17–20 Ohjelma avoin 

12.5.   klo 17–20 Ohjelma avoin

8.9.   klo 17–20 Ohjelma avoin

13.10. klo 17–20 Ohjelma avoin

10.11.   klo 17–20 Ohjelma avoin

8.12. klo 17–20 Ohjelma avoin

LOPEN AVH-kerho 

RISKITEKIJÄT:
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Forssan AVH-kerho 

Forssan avh-kerho kokoontuu aina kuukauden toinen tiistai klo 17.30
Ystävän Kammarilla, os. Hämeentie 5, Forssa. Kesällä toiminnasta on 
taukoa. Mahdollisesti kesäretki, jos korona-tilanne sallii. 

Kerhonvetäjä/yhteyshenkilö: Tuula Rantala, puh. 03 4191 2760 tai 
040 5888 238.

Forssan kerhoillat

12.1.   klo 17.30 Vieraana Kirsti Uusimäki: ”Huolestuttaako muisti?”

9.2.   klo 17.30 Ystävänpäiväjuhla: laulua ja kilpailuja

9.3. klo 17.30 Vieraana Henna Pokka kertomassa 
   vanhuspalveluista

13.4. klo 17.30 Ulkomainen vieras kertomassa omasta 
   synnyinmaastaan

11.5.   klo 17.30 Kevätjuhlat; musiikkia ja kakkukahvit

14.9. klo 17.30 Ohjelma avoin

12.10. klo 17.30 Ohjelma avoin

9.11.   klo 17.30 Ohjelma avoin

14.12. klo 17.30 Ohjelma avoin

Muutoksia voi tulla ohjelmaan ja tarkemman ohjelman löytää aina Fors-
san Lehden seuratoimintapalstalta tai kysymällä yhdyshenkilöltä.
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tulevia tapahtumia 

Yhdistyksessä järjestettävä toiminta on riippuvainen vallitsevasta 
maailmanlaajuisesta Covid-19-virukseen liittyvistä viranomaisten oh-
jeistuksista. Infoamme asiasta yhdistyksen koti- ja fb-sivuilla.

Alkukesästä tehdään kesäretki Kanta-Hämeen hengitys ry.n kesäpaik-
kaan Suvirantaan. Tarkempi ajankohta ja tiedot välitetään lähempänä.

Elomessut 7.–8.8.2021 Hämeenlinna, Verkatehdas

Juttu-tupa-kurssi afaattisille henkilöille maanantaisin 11.1.–26.4.2021 
klo 13–15 Vanajaveden opistolla, osoite: Jaakonkatu 28, luokka Sointu 
1507, Hämeenlinna  

Ilmoittautuminen puh. 03 6212572 tai www.opistopalvelut.�/vanaja-
vesi. Kurssimaksu 98 €/lukuvuosi, opettaja Minna Hokkanen Aivoliiton 
yhteyshenkilö: Vastaava suunnittelija Pirjo Laine puh. 050 597 7663, 
s-posti pirjo.laine@aivoliitto.� 

Aivoliiton Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry:n sääntö-
määräinen kevätkokous tiistaina 6.4.2021 klo 16.00 
Lounaskahvila Patarouvassa, osoite: Tapailanpiha 11 B (B1-talo), 
Terveyskeskuskortteli, 14200 Turenki. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Esityslista ja valtakirja ovat tämän 
tiedotteen liitteenä. Jos et pääse 
kokoukseen, säilytä ja käytä valta-
kirjasi, näin voit vaikuttaa! 
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YHTEISTYÖKUMPPANIT

• Aivoliitto ry 

• Hämeenlinnan Aivovammayhdistys ry 

• Hämeen Setlementti ry
Järjestösuunnittelija Suvi Silvola
puh. 050 359 8665, suvi.silvola@hameensetlementti.fi

• Hämeenlinnan Seudun Sydänyhdistys ry 

• Kanta-Hämeen Hengitys ry 

• Hämeenlinnan Seudun Diabetesyhdistys ry

Hengitys-, Sydän- ja Diabetesyhdistysten liikunta- ja retkitapah-
tumiin on mahdollista osallistua, lisätietoja antaa Harri Rosendahl, 
puh. 040 352 4834, harri.rosendahl2015@outlook.com

Kuva Taneli Kask
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SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSI

Kurssit aivoverenkiertohäiriön sairastaneille 2021 
Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku

Aivoliiton AVH-kurssit (STEA:n tukemat) on tarkoitettu avh:n sairasta-
neille ja heidän läheisilleen. Kurssilla tuetaan ja autetaan muuttuneessa 
elämäntilanteessa kuntoutujaa ja hänen läheisiään elämään mahdollisim-
man täysipainoista arkea uudessa elämäntilanteessa. Kurssilla saat tietoa 
AVH:sta, sen hoidosta ja kuntoutuksesta sekä sosiaalipalveluista. Tapaat 
muita kuntoutujia ja voit jakaa kokemuksia heidän ja ammattilaisten oh-
jaamissa erilaisissa vertaisryhmissä. AVH-kurssi on maksuton, terveystie-
dot liitteeksi. Kurssihakemus osoitteesta: aivoliitto.�/hae-avh-kurssille. Ha-
kemus lähetetään suoraan Aivoliitolle.

Lisätietoa osoitteesta https://aivoliitto.�/palvelut/kurssit/avh-kurssit

Aivoliiton järjestämät KELAN AVH-kuntoutuskurssit on tarkoitettu AVH:n 
sairastaneille (voit olla opiskelija, työssäkäyvä, kuntoutustuella tai pois 
työelämästä). Kurssille voi osallistua myös läheinen. Sairastumisesta tu-
lee olla kulunut vähintään 6 kuukautta. Kurssin tavoitteena on löytää 
toimintatapoja, selviytymiskeinoja ja voimavaroja arkeen sekä sairauden 
hyväksymiseen. Suurin osa kuntoutuksesta tapahtuu ryhmämuotoisena 
yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa. Kurssin kesto on yhteensä 
15 päivää, jotka ovat 5.n päivän jaksoissa. Kuntoutuskurssi on maksuton, 
lääkärinlausunto tai kuntoutussuunnitelma liitteeksi. Hakemus Kelan lo-
make KU 132 tai KU 104 (sähköinen). Hakemus lähetetään Kelaan. 

Lisätietoa osoitteesta https://www.aivoliitto.�/palvelut/kurssit/kuntou-
tuskurssit

Tarkempaa tietoa löytyy vuoden 2021 kurssiesitteestä https://www.aivo-
liitto.�/palvelut/kurssit/  Muutokset mahdollisia

Lisätiedot: arkisin kl0 9-15 kurssisuunnittelija Kirsi Lönnqvist puh. 02 213 
8272, kirsi.lonnqvist@aivoliitto.�



17

TUETTU LOMA 

Yhdistyksemme jäi varasijalle vuoden 2021 tuettujen lomien osalta. Yh-
distys hakee jälleen lomalle vuonna 2022. 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 toteu-
tusta. Hakulomakkeen saa kerhon ohjaajilta tai osoitteesta www.mtlh.
�., josta voi myös tulostaa paperisen hakukaavakkeen.

Lisätietoja saa järjestösuunnittelija Johannes Hietala puh. 040 543 7289, 
johannes.hietala@aivoliitto.�.

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 3404 (ma-pe 9-12)
TAI
Solaris-lomat ry 
Kauppakaarre 1 
00700 Helsinki,  
puh. 043 824 3095 (ma-pe 9-12)

Kuva Taneli Kask
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Sähkö – Jo Re Oy
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KKAASSAARRMMII  1144  
 

Saneeraus TKR

      Toni Rosendahl
      puh. 040 187 5155



20

2021

hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt

Puheenjohtaja
Harri Rosendahl 
harri.rosendahl2015@outlook.com 
puh. 040 352 4834

Varapuheenjohtaja
Anja Ollikainen  
anja.ollikainen@pp.inet.fi
puh. 040 715 8342 

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,
jäsenrekisterin hoitaja,
hallituksen jäsen
Virpi Mäenpää
virpi.a.maenpaa@hotmail.com
puh. 044 326 6996

Liikuntavastaava,  
hallituksen jäsen
Kirsti Nukarinen
kirsti.nukarinen@saunalahti.fi
puh. 050 341 3315

Hallituksen jäsen
Anneli Myllynen
annelimyllynen@gmail.com 
puh. 040 564 1384  

Kokemustoimijat 
yhdistyksessämme:

Harri Rosendahl 
harri.rosendahl2015@outlook.com 
puh. 040 352 4834
 

Yhdistyksemme kotisivut:  
https://kantahameenavh- 
yhdistys.aivoliitto.fi




