Turun seudun aivohalvaus- ja afasiayhdistys ry
JÄSENKIRJE 2/2014

Hyvät jäsenemme, tervetuloa
mukaan syksyn toimintaamme!
ILLANVIETTOMME ovat kuukauden toisena keskiviikkona
klo. 18-20 Ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalissa,
Yliopistonkatu 19 B.

03.09. Huom. ensimmäinen keskiviikko
Esteettömyysasiasta, Turun kaupungin esteettömyysasiamies Jaana Solasvuo,
Kuvakooste 40 –vuotisjuhlastamme.
08.10. Avustaja-asiaa, avustajakeskuksen edustaja.
Bingoa
12.11. Tietoa palvelusuunnitelmasta, Turun kaupungin vammaispalvelujohtaja Kaisa
Kiiski
HARRASTUSMAKSU
Yhdistys perii harrastusmaksua kaikilta niiltä jäseniltämme, jotka osallistuvat johonkin
harrastusryhmän toimintaan. Maksun suuruus on 15 € ja sillä voi osallistua kaikkiin
harrastusryhmiimme tulevalla syyskaudella. Jäsenten maksamat harrastusmaksut
antavat yhdistyksellemme mahdollisuuksia tarjota jäsenistölle monipuolista liikuntaa
ja muuta harrastustoimintaa. Jos jäsenkirjeessä mainitaan, että ko. ryhmään pitää
ilmoittautua, se pitää tehdä ensin.
Turun kaupungin maksama liikunta-avustus ei kata kuin pienen osan jäsenillemme
tarjoamista liikunnan kustannuksista.
Harrastusmaksu tulee maksaa heti syyskuun 2014 alussa. Maksusta ei tule enää
erillistä maksutiedotetta.
Tilille:
Nordea FI19 1173 5000 8736 10
Maksun saaja:
Turun seudun aivohalvaus- ja afasiayhdistys ry
Muista merkitä oma nimesi maksajaksi.
NUORET JÄSENEMME
Kutsumme teidät taas syksyn 2014 aikana omaan, erilliseen tapaamiseen.
Tapaamisen aika, paikka ja tarkempi ohjelma ovat tässä vaiheessa vielä auki. Jos
teillä nuoremmilla jäsenillämme on toivomuksia tapaamisten suhteen, soitelkaa tai
meilailkaa sihteeri Liisalle tai puheenjohtaja Marittalle tai jollekin hallituksen jäsenelle.
Yhteystiedot viimeisellä sivulla.
Yhdistyksessämme on jäsenrekisterin mukaan parikymmentä 18- 40 vuotiasta
henkilöä. Olemme tavanneet teistä osan kevättalvella ja he haluaisivat kovasti
tutustua muihinkin nuoriin.
Suvituulen osoite on Suvilinnantie 2,Turku (Hirvensalossa).
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HARRASTUSRYHMÄT
Liikuntaa AVH sairastaneille: ”Tervetuloa voimaan paremmin”
AVH –KUNTOUTUJIEN ALLASVOIMISTELU Suvituulessa neljälle eri ryhmälle.
Ryhmä kokoontuu kahden viikon välein.
·Ryhmä 1 alkaen 01.09. maanantaina klo. 12 - 12.45 (parillisen viikon ryhmä)
·Ryhmä 2 alkaen 02.09. tiistaina
klo. 12 - 12.45 (parillisen viikon ryhmä)
·Ryhmä 3 alkaen 08.09. maanantaina klo. 12 - 12.45 (parittoman viikon ryhmä)
·Ryhmä 4 alkaen 09.09. tiistaina
klo. 12 - 12.45 (parittoman viikon ryhmä)
Samat ryhmät jatkavat. Ryhmiin mahtuu uusia osallistujia.
UUDET: ilmoittautuminen ja tiedustelut Päivi Liippola puh. 040 703 0935 tai
paivi.liippola@aivoliitto.fi
BOCCIA -pelikerho keskiviikkoisin klo. 11.30-13.30 Suvituulen liikuntasalissa, 03.09,
alkaen. Vastuuhenkilö Aune Karppinen puh. 044 213 3391.
KEILAILU maanantaisin klo. 12-13, on alkanut 18.08. Aninkaisten keilahallilla,
Aninkaistenkatu 9. Huom. Keilailussa on omakustanteinen kertamaksu 5 €
Vesa Haukijärvi puh. 044 507 5525 tai vesa.haukijarvi@nbl.fi
Vesa ei ole paikalla 18.08-06.09 (3 viikkoa). Keilahallilla on tilaa uusille keilailijoille.
KUNTOSALI toimintaa keskiviikkoisin klo. 14-15 Impivaaran uimahallin Männistö tilauskuntosalilla, on alkanut 13.08. Vesa jakaa rannekkeet varttia ennen kuntosalivuoron
alkua alakerrassa. Poikkeus 18.08-06.09, Vesa ei ole paikalla. Vesaa tuuraa Kirsti
Ojala, häneltä saa rannekkeet. Huom. kuntosalilla on tilaa uusille!
Vesa Haukijärvi puh. 044 507 5525 tai vesa.haukijarvi@nbl.fi
VOIMISTELURYHMÄ tasapainon ja kehonhallintaan torstaisin, alkaen 28.08 klo.
12.30 Suvituuli.
UUDET; ilmoittautuminen ja tiedustelut Päivi Liippola puh. 040 703 0935 tai
paivi.liippola@aivoliitto.fi
Muuta toimintaa AVH sairastaneille:
SUVITUULEN SATAKIELET –laulukuoro harjoittelee (parillinen vko) maanantai klo. 10-12,
Suvituulen liikuntasalilla, alkaen 15.09. Ruusukorttelista ei löytynyt sopivaa tilaa.
Kuoronjohtaja Hannele Eklund puh. 050 373 8804 tai hannele.kristiina@luukku.com
PIKSELIT –valokuvauskerho kokoontuu (parillinen vko) torstaisin klo. 16-18.
Ruusukorttelin Hyvinvointikeskuksessa, ryhmätila 2, alkaen18.09. Yksi poikkeus
02.10 klo. aika 15-17. Ryhmäkokoontumisissa saamme kuvaustehtäviä.
Kokoonnumme yhdessä, katselemme ja arvioimme ottamiamme tehtäväkuvia.
Tarvittaessa saat henkilökohtaisesti ohjeita ja opastusta pyytämällä ohjaajalta.
Ryhmässä on tilaa uusille innokkaille kuvaajille. Teemme kuvausretkiä lähialueelle ja
muutaman päivän mittaisia kauemmaksikin.
Jos tulet mukaan kesken kauden, kannatta soittaa Tuulalle ja varmistaa että olemme
paikalla.
UUDET: ilmoittaudu Tuula Jokivuorelle puh. 040 725 5447 tai kastaalia@suomi24.fi
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AFAN ANGELOT –kuvataidepiiri kokoontuu (parillinen vko) perjantaisin klo. 12-15
Ruusukorttelin Hyvinvointikeskuksessa, ryhmätilassa 2, alkaen 19.09. Ohjaajana
toimii kuvaamataidon opettaja Jarkko Rantanen. Entiset ryhmäläiset voivat jatkaa
ilmoittautumatta. Voit kuitenkin ilmoittaa, jos et aio jatkaa, tulee tilaa uusille. UUSIEN
halukkaiden tulee ehdottomasti ilmoittautua Maritta Melanderille puh. 050 354 1700.
Joitakin paikkoja on vapaana. Ryhmä on tarkoitettu AVH –sairastaneille.
SIIMASIMPUT ovat tehneet kalaretkiä yli 10 vuotta lähisaaristoon. Retket ovat olleet
päivän mittaisia tai viikonlopun yli kestäneitä. Kalamiehemme vanhenevat ja joukko
harvenee pikkuhiljaa. Olisi kiva saada uusia kalamiehiä mukaan toimintaan. Pyrimme
järjestämään kalastusretkiä sellaisiin paikkoihin, että huonommin liikkuvakin selviytyy
ja jopa pyörätuolilla mukaantulo onnistuu kaverin / avustajan kanssa. Juuri nyt ei ole
vielä suunnitteilla seuraavaa kalareissua, mutta soittele tai meilaa, jos olet kiinnostunut jatkamaan omaa kalastusharrastustasi. Ehkä haluat antaa meille vinkkejä hyvistä kalapaikoista. Maritta Melander puh. 050-3541700, maritta.melander@pp.inet.fi
Nuoran toimintaa:
NUORA ryhmä on perustettu noin 14 vuotta sitten. Ryhmä oli silloin tarkoitettu
nuorille jäsenille.
Jäsenet kokoontuvat edelleen tutussa ryhmässä. Ryhmän säännölliset tapaamiset
ovat Suvituulessa kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo.16-19 (02.09, 07.10, 04.11
ja 02.12). Nuoralla on muun yhdistystoiminnan lisäksi omaa toimintaa, josta sovitaan
yhdessä kokoontumisissa.
Yhteishenkilö Vesa Haukijärvi puh. 044 507 5525 tai vesa.haukijarvi@nbl.fi
Toimintaa omaisille:
AVH –OMAISTEN ALLASVOIMISTELU ei toteudu syyskaudella, Ruusukorttelista ei
löytynyt sopivaa allasaikaa.
RUUSUN SENIORIT –tanssiryhmä AVH –omaisille maanantaisin klo. 15.30-17, alkaen
08.09. Ruusukorttelin Hyvinvointikeskuksen liikuntasalissa.
Ohjaaja Hilkka Rantala puh. 040 776 1778 tai rantala.hilkka@gmail.com
VIRKISTYS
Luontoretki NUUKSION kansallispuistoon (sijaitsee Kehä III:n pohjoispuolella) 10.09.2014
Tutustumme Suomen luontokeskus Haltiaan, joka on elämyksellinen näyttely- ja tapahtumakeskus, jossa kävijä voi ihailla koko Suomen upeimpia luontokohteita saman katon alla.
Ohjelma
klo. 08.30 lähtö ortodoksisen kirkon edestä invavarustetulla bussilla.
klo. 10.15 jaloittelua Haltian sisätilassa.
klo. 11.00 – 12.00 buffet –ruokailu.
klo. 12.15 Suomen luonto ja Haltian näyttelyyn tutustuminen opastettuna.
klo. 13.30 luontoretki, siirrymme bussilla Solvallan Urheiluopiston parkkipaikalle, josta
aloitamme yhdessä omatoimisen Maahisen kierroksen 2 km.
Reitin vaativuus! Reitillä ei ole jyrkkiä nousuja, mutta mäkisemmät paikat tekevät reitistä
vähän vaativan pyörätuolilla kuljettavaksi. Reitin pinta on helposti kuljettavaa hiekkatietä
tai kivituhkalla päällystettyä polkua, jolla mahtuu kulkemaan pyörätuolilla. Pyörätuolilla
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kulkijoille on myös ohituspaikkoja. Reitin jyrkimmissä kohdissa on kaiteet ja käsijohteet
sekä levähdystasanteita. Infossa suositellaan pyörätuolilla liikkuville avustajaa.
Retken hinta määräytyy osallistujien määrän mukaan, minimi 25 hlöä 45 €, 40 hlöä 37 €
Sitova ilmoittautuminen 05.09 mennessä, mieluiten jo illanvietossa 03.09.
Ilmoittaudu Maritta Melanderille puh. 050 354 1700. Maksu kerätään menomatkalla.
TEATTERI Tutustumme tällä kertaa Turun teatteritarjontaan.
Lippuja on varattu SEILI –musikaaliin torstaina 27.11.2014 näytökseen, klo. 19.00 Logomo
teatterissa, Köydenpunojankatu 14.
SEILI on sadan vuoden takaiseen Turkuun sijoittuva rakkaustarina, joka kertoo unohtumattomasta rakkaudesta, jonka vuoksi ihminen on valmis uhraamaan kaiken.
Se on myös tarina legentaarisesta Seilin saaresta, jolle kerran joutuneet eivät koskaan
palanneet. Lippu ja väliajalla tarjottava kahvi / tee suklaaleivoksen kera 50 €.
Pyörätuolipaikkoja on myös varattu.
Sitovat ilmoittautumiset ja maksu 20.10.14 mennessä Hilkka Rantalalle 040 776 1778 tai
rantala.hilkka@gmail.com Hilkan tilille S-pankki FI65 3939 0011 2341 76.
LAIVARISTEILY Turku-Tukholma-Turku ti 14.10.2014 klo 08.45. AMORELLA (Viking)
Hinta A. 2 hlöä/hytti yhteensä 50 €, 1 hlö/hytti 28 €
B. 2 hlöä/hytti yhteensä 46 €, 1 hlö/hytti 24 €
Hintaan sisältyy klo. 12.00 lounas ruokajuomineen noutopöydästä, sekä kahvi / pullakuponki Matkan johtaja Paula Kankaanpää pansionpaula@gmail.com tai
puh. 040 969 6334. Maksu 27.09.14 mennessä Paulan tilille FI21 5710 4920 0154 52
HEINÄNOKAN SYYSVIIKONLOPPU 21-23.11.2014
Sitova ilmoittautuminen on tehtävä kuukautta ennen ko. viikonloppua, siis tässä
tapauksessa 20.10. Peruutus leirikeskukseen tulemisesta on tehtävä viikkoa ennen
viikonloppuamme, 13.11 mennessä. Tämän jälkeen tulleissa peruutuksissa / poisjäänneissä seurakunta laskuttaa koko leirimaksun. Todistettavat sairastapaukset ovat asia
erikseen. Leirimaksu 55 € sisältää täyshoidon, majoituksen 2 -hengen huoneissa,
ohjelman ja saunomisen. Leirikeskus on invavarusteltu. Ruokailu tapahtuu toisessa
rakennuksessa. Yhdistyksen puolesta ei ole avustajia. Välttämättömät, henkilökohtaiset
avustajat ovat ilmaisia. Jos haluta(te) olla paikan päällä vain yhden päivän, seurakunta
veloittaa vain aterioista. Lähtijöille tulee lisätietoa ennen virkistysviikonloppua.
Ilmoittautuminen: Maritta Melander, puh. 050-354 1700.Tule virkistymään
AIVOLIITTO
Suvituulessa järjestetään AVH -kommunikaatiokursseja. Kurssit ovat Kelan kustantamia
eikä niille ole ikärajaa. Tarkemmin kursseista Aivoliiton sivuilta www.aivoliitto.fi
MASKUN NEUROLOGINEN KUNTOUTUSKESKUS
Vuoden 2015 AVH -kommunikaatiokurssit: Lisätietoa www.kuntoutuskeskus.fi
55460

23-27.03.
05-09.10.
18-22.04.2016

55462

17-21.08.
07-11.12.
06-10.06.2016

55461

04-08.05.
31.08-04.09.
11-15.01.2016
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AVUSTAJAKESKUS, lisätietoa www.avustajakeskus.fi
Yhdistyksemme myy T –paitoja koot M – XXXL, väreinä musta, sähkönsininen,
viininpunainen, turkoosi, uudet värit tumma oranssi ja grafiitin harmaa.
Paidoissa on edessä yhdistyksemme logo.
Paitoja saa ostaa Liisa Mankiselta 10 €/kpl illanvietoissa.
Jäsenasiat Aila Stauffer aila.stauffer@dnainternet.net puh. 040 575 7792
Muistathan ilmoittaa muuttuneet yhteystietosi, jotta saat yhdistyspostia!
Lakipalvelua jäsenistölle sosiaaliturvaan ja kuntoutukseen liittyvissä lakikysymyksissä
to-pe klo 8-16 Anu Aalto anu.aalto@ms-liitto tai puh. 040 734 5773.
Jukka Kumpuvuori tarjoaa lakineuvontaa TVJ ry:n jäsenjärjestöjen jäsenille. Jos
sinulla on hakemus vammaispalveluun tai KELAan mielessä, tai olet jo saanut
kielteisen päätöksen ja mietit miten eteenpäin, soita ja kysy lakimieheltä neuvoa!
VAIN maanantaisin klo 17-18 puh. 050 552 0024.
ALUEKERHOT
Laitilan Seudun Aivokerho
Kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden 1. maanantaina klo. 18 ABC:lla.
Laitilan Sanomien ja Uudenkaupungin Sanomien seuratoiminta -palstalta saat
ajankohtaiset tiedot.
Yhteyshenkilöt Pirkko Perävainio pirkko.peravainio@lailanet.fi puh. 865 538, 0400 599 432
ja Asko Virtanen askovir@gmail.com puh. 050 536 4648.
Mynämäen alueen Aivokerho
Kerho kokoontuu kuukauden 3. maanantaina klo. 16 -18 Mynämäen seurakuntakodissa.
Vakio-ohjelmana kokouksissa on liikuntavartti ja kuulumisien kertominen kahvikupin
ääressä. Omakustanteinen vesijumppa aloitetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Laitilan kerhon kanssa yhdessä vietettävä joulujuhla on tänä vuonna Mynämäessä
Kaikista kerhon tapahtumista informoidaan Vakka-Suomen Sanomien kuntapalstalla.
Yhteyshenkilö Reino Kairavuo puh. 050 337 0688 reino.kairavuo@dnainternet.net
Salon Aivohalvauskerho
Kerho kokoontuu Sytyn salissa, Helsingintie 6, katutaso, kuukauden 2. torstai klo. 15.
11.09. Mustakuula pelipäivä ja Timo Luhtavaara kertoo muistin kehittämisestä
09.10 klo 15.00 Vierailijana Securitas Finland, turvallisuusasiaa,
klo 16.30 Sytyn yleinen luento. Irma Lehtonen Miten selviät kriisitilanteesta, kun
sairaus kohtaa
13.11 klo 15.00 Erikoissairaanhoitaja Airi Mikkola, Miten kohdata aivoverenkiertohäiriö
11.12. Pikkujoulu Sytyn tiloissa.
Kerhon ohjelman päivityksiä voit seurata myös osoitteessa
www.salonaivohalvauskerho.yhdistysavain.fi
Palloilukerho Urheilutalossa, Perniöntiellä kuukauden kolmas torstai klo 14.30 - 16.00
(boccia, curling, sulkapallo)
ERITYISRYHMIEN KUNTOSALIVUOROT Salohallissa ti 11-13, to 16 -18
Pj. Niilo Henell puh.736 0614, 050 307 4916, niilo.henell@gmail.com
Siht. Riitta Laajasuo puh. 044 285 4210, riitta.laajasuo@hotmail.com
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Someron kerho
Kokoontuu kuukauden toinen tiistai klo. 16 -17.30
Kokoonnumme 09.09 Lamminniemen Hyvinvointikeskuksessa suunnittelemme yhdessä
toimintaamme. Vakio ohjelma on keskusteluja, pelejä ulko- sekä sisätiloissa. Tavoitteena
on saada toimintaterapeutti kertomaan apuvälineistä ja muista ajankohtaisista asioista...
Yhteyshenkilö Armi Elo armi.elo@lamminniemi.fi puh. 779 9450(t), 044 375 7910(k)
Stroke-klubben i Pargas
Klubben för svenskspråkiga personer som drabbats av stroke och för deras anhöriga
samlas andratisdagen i månaden kl. 18.00 i Seniorstugan i Pargas, Elmgrenvägen 2.
Under hösten 2014 treffas stroke-klubbens medlemnar följande tisdagar, 09.09., 14.10.,
11.11. och 09.12.
Kontaktpersoner:
Harold Henriksson, 050-5166520, E-post harold.henriksson@kolumbis.fi
Birgitta Rittinghaus, 050-4145081. E-post: birgitta.rittinghaus@gmail.com

HALLITUS TOIVOTTAA JÄSENILLEEN
AKTIIVISTA JA LIIKUNNALLISTA SYYSKAUTTA!

Psta. Yhdistyksen sihteeri Liisa Mankinen
liisa.mankinen@pp.inet.fi Puh. 044 200 5844
40 –vuotisjuhlan nuorin osallistuja Mikael haluaa viestittää
juhlaonnittelussaan kaikille:
On elämä meri ja suuret sen aavat,
toisistaan ystävät tukea saavat.
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40 VUOTTA TÄYTEEN
Hyvät ystävät. Kaikki me tiedämme, että Turun seudun aivohalvaus- ja afasiayhdistys ry /
Turun seudun AVH -yhdistys täytti tänä vuonna 40 vuotta. Juhlimme sitä suurella joukolla
(162) Ruissalon kylpylässä. Vietimme juhlaa järjestömme omana juhlana. Juhla oli
lämminhenkinen ja jäi varmasti hyvänä muistona kaikkien mieliin. Olimme esittäneet, että
juhlissa ei pidetä puheita eikä sinne tuoda lahjoja, juhlimme vain kaikki yhdessä. Aivoliittoa
edustivat sekä nykyinen toiminnanjohtaja Tiina Viljanen että pitkäaikainen entinen
toiminnanjohtaja Terttu Elo sekä aluesihteerimme Carita Sinkkonen, jotka kuitenkin
muistivat yhdistystämme lahjoin, kiitoksin ja onnitteluin. Puheenjohtaja Maritta Melanderin
lisäksi juhlassa puhuivat kutsuttuina jo 1960 -luvulla sairastunut Eija Kiviniemi sekä
omaisten edustajana Paula Kankaanpää. Juhlan esiintyjät olivat oman yhdistyksemme
piiristä: laulukuoromme Suvituulen Satakielet esiintyi Hannele Eklundin johdolla, orkesteri
Diletanti di Turku johtajanaan Markku Nurminen sekä puhetulkki Heidi Karhu, joka lauloi
meille.
Koska olen ollut mukana yhdistyksen toiminnassa alusta alkaen ja puheenjohtajakin 35
vuotta, myös minua muistettiin ja juhlittiin. Sain kunniapuheenjohtajan tittelin ja
kunniakirjan. Hilkka Honkasalo oli maalannut minusta muotokuvan. Laulukuoro esitti
minulle kirjoittamansa ihastuttavan laulun. Lisäksi tuli paljon kukkia ja halauksia.
Juhlassa palkittiin ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta yhdistyksessä kultaisella
ansiomerkillä Heikki Majuri, Päivi Liippola, Aune Karppinen ja Paula Kankaanpää.
Hopeisen ansiomerkin saivat: Anne Auramo, Teea Brunila, Hannele Eklund, Vesa
Haukijärvi, Lauri Leikas, Tuuli Niemi. Hilkka Rantala, Eija Saajala ja Pauli Visuri,
Juhlaa kunnioittivat mukanaolollaan myös perustajajäsenemme Marketta Widgrén (ent.
Siirtola), joka toimi alussa myös puheenjohtajana sekä alkuvuosikymmeninä 18 vuotta
sihteerinä toiminut neuropsykologi Tarja Ketola. Aluekerhoistamme olivat edustettuina
Laitilan, Mynämäen ja Salon aluekerhot. Juhlan juontajana toimi Pekka Kuosmanen, myös
yhdistyksen jäsen. Juhlassa nautittiin buffet -illallinen ja juhlakakkua.
Juhlallisuuksiin liittyen jo kuukautta ennen Afan Angelot järjesti hienon taidenäyttelyn
Happy Housen tiloissa. Juhlan aikana ja koko toukokuun ajan valokuvaskerho Pikselien
laaja valokuva–näyttely oli esillä Ruissalon kylpylän kahvila- ja ravintolatiloissa.
Olen iloinen, että saimme yhdessä juhlistaa yhdistyksemme pitkää ja ansiokasta
toimintakautta.
Maritta Melander, puheenjohtaja
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Turun seudun aivohalvaus- ja afasiayhdistys ry:n hallitus 2014
Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet:

Maritta Melander
puheenjohtaja
kuntoutusasiat, yleiset asiat ja harrastustoiminta
puh. 050 354 1700
maritta.melander@pp.inet.fi
Marja Suvanto
talousasiat
puh. 040 586 6851
marjakaarina28@gmail.com

Hilkka Rantala
Diakoniakeskus yhteyshenkilö
puh. 040 776 1778
rantala.hilkka@gmail.com

Aila Stauffer
puhetulkki, jäsenasiat
puh. 040 575 7792
aila.stauffer@dnainternet.net

Elina Mikkonen
puhetulkki
puh. 050 355 9942
elina.mikkonen@gmail.com

Tuuli Niemi
toimintaterapeutti
puh. 044 500 5235
tuuli.niemi@gmail.com

Anne Kuparinen
sairaanhoitaja
puh. 041 518 0657
anne.kuparinen@tyks.fi

Liisa Mankinen
sihteeri
puh. 044 200 5844
liisa.mankinen@pp.inet.fi

Pentti Kallio
puh. 0400 524 693
penttikallio@dnainternet.net

Heikki Majuri
varapuheenjohtaja
puh. 0400 820 093

Aune Karppinen
bocciavastaava
puh. 044 213 3391

Lauri Leikas
nuorten edustaja
puh. 040 563 6166
late.leikas@pp.inet.fi

Vesa Haukijärvi
nuorten liikuntavastaava
puh. 044 507 5525
vesa.haukijarvi@nbl.fi

Pekka Palomäki
puh. 040 574 7111
pirkkopekka@suomi24.fi

Rainer Ojala
puh. 040 737 1016

Anne Harjunkoski
puh. 044 254 9901,(02)438 3654
anne-veikko.harjunkoski@fimnet.fi

Paula Kankaanpää
virkistysasiat
puh. 040 969 6334
pansionpaula@gmail.com
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