
Puheenjohtaja Kris  ina Urtamo kris  ina@urtamo.com, 040 416 9388
VarapPj/sihteeri Johanna Vainio, , sihteeri.hyvinva@gmail.com,  041 533 7192
Kesäkoti / liikunta Ma    Aranko, ma   .aranko@gmail.com,  045 256 3344
Tapahtumat, retket, virkistys Maire Kulmala, maire.kulmala@gmail.com, 040 775 1254
Hallituksen jäsen, Ma    Kulmala, 040 576 0254
Hallituksen jäsen, Pauliina Luonsinen pl@pauliinaluonsinen.fi ,  050 348 8899
Hallituksen jäsen, Laura-Kaisa Nokkala, laura.kaisa.nokkala@gmail.com,  041 545 3338
Jäsensihteeri Kirsi Vierimaa, kirsi.vierimaa@kolumbus.fi , 040 545 7416
Taloudenhoitaja Päivi Kärnä, paivikarna60@gmail.com, 044 290 3693
Tiedottaja Terhi Taipale-Lepola,  edo  aja.hyvinva@gmail.com, 050 558 8624 
Kesäkodin emäntä Päivi Kärnä, paivikarna60@gmail.com , 040 125 1717
Kesäkodin emäntä Maarit Hakala, maarit.hakalaa@gmail.com,  040 125 1717
Koulutus Sanna-Kaisa Patjas, harvinaiset.hyvinkaa@gmail.com 
Käsityökerho, Seija Lehto, seija.lehto22@luukku.com ,  040 563 4299

Yhteystietoja Jäsenlehti 
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Haluatko tehdä maailmastamme oikeudenmukaisemman, 
yhdenvertaisemman, rohkeamman ja hauskemman paikan elää? 

Muutoksen tekeminen onnistuu sitä paremmin, mitä enemmän meitä on.
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Lue meistä lisää:
www.kiertokapula.fi

Kiertotaloutta
rakentamassa

Tämä kunnallinen jätehuoltoyhtiö
ohjaa vastaanottamistaan jätteistä

98 % hyödynnettäväksi! 
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Kesä kodin toimintaa 2018 
Kesä kodin osoite on Vuorenniityntie 88, 05800 Hyvinkä ä  (Usminjä rvi)

Kevätsiivous talkoot la 19.5.2018 klo 9. Talkoosauna lämpiää klo 16-20
Talkoissa yhdistys tarjoaa talkooväelle puuron, lounaan, kahvin ja saunan.
Kesäkodin avajaiset su 20.5.2018 klo 14, esiintyy: Seppo Viitanen, 
laulua, karaokea, sauna
Juhannuksen juhla pe 22.6.2018 klo 12 alkaen.
Päättäjäiset su 16.9.2018 klo 14.00
Syyssiivous talkoot la 29.9.2018 klo 9. Talkoosauna lämpiää klo 16-20
Keskiviikkoisin on ohjattua toimintaa 26.5.2018 – 29.8.2018. Jolloin on 
myynnissä sämpylöitä ja pullaa kotiin vietäväksi.
26.5 Rivitanssi, 6.6 Digineuvonta, 27.6 Joukkuepelit

TIEDOKSI!
Keittiössä kävijät: Hygieniasyistä ja tietosuojan takia kesäkodin keittiössä 
ei vieraile kesävieraita.

KESÄKOTI käyttökorvaukset 2018 

Mökki
1 vuorokausi 20€ – 25 €/vrk Vesi 5€/henkilö. Sähkö kulutuksen mukaan.
1 viikko 80 € – 120 €/vko +Vesi 5€/henkilö. Sähkö kulutuksen mukaan.
4 viikkoa 200€ – 280€  +vesi 20€/4 vkoa. Sähkö kulutuksen mukaan.
Koko kesä 500€ – 600€  +vesi 50€/koko kesä. Sähkö kulutuksen mukaan.

Vaunupaikka
10€/vrk  +5€/henkilö/pv+sähkö
40€/vko  +5€/henkilö/pv+sähkö
110€/koko kesä  +50€/koko kesä +sähkö
80€/talvi (Ei sähkö ja vesi mahd.)

Varaukset kesäkodin emänniltä 
Maarit Hakala (kevät ja parilliset viikot 
kesällä) ja Päivi Kärnä (parittomat viikot)
040 125 1717

Sähkön käyttömaksu:    
Perusmaksu 1€ / alkava viikko 
Perusmaksu 15 € / koko kesä    
Lasketaan kulutuksen mukaan 
käyttömaksu on 0,25 € / kWh

Saunan ja veden käyttömaksu 
5€ / henkilö/kerta, päivä           
50€ / Henkilö/Kesäkortti
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Digineuvonta

Huhtikuun alussa aloitamme digineuvonnan jäsenillemme. Toimintaa 
varten haimme ja saimme Invalidiliiton hankeavustusta. Neuvontaan 

ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet taitotasosta riippumatta, oma 
laitekaan ei ole välttämätön. 

Neuvonta räätäläidään osanottajien taitojen, tarpeiden ja toiveiden 
mukaan. Voimme esimerkiksi vertailla ja kokeilla käytännössä 
kannettavaa tietokonetta, tablettia ja älypuhelinta, harjoitella kirjautumista 
ja sähköpostin lähettämistä. Tai pohtia facebookiin liittymisen hyötyjä 
ja riskejä tai harjoitella ajanvaraamista ja lomakkeiden täyttämistä 
sähköisesti yms.

Digineuvontaa järjestetään Onnensillassa huhti-toukokuussa 
torstaisin klo 17-19, poikkeuksena vappuviikko, tällöin neuvonta  on 
Onnensillassa keskiviikkona 2.5. alkaen klo 17. Neuvontaan järjestetään 
kesällä Kesäkodilla muutamana TeemaKeskiviikkona. Neuvonta jatkuu 
syyskuussa Onnensillassa torstai-iltaisin.

         Noitametsä

VVillatehtaalla järjestetään koko 
perheen seikkailutapahtuma 

Noitametsä 31.3.-1.4.2018. Samaan 
aikaan Villatehtaan sisäpihalla järjestetään 
markkinat, joihin myös yhdistykset voivat 
osallistua markkinamyyjien ohella. 
Hyvinkään Invalidt r.y. on päättänyt 
osallistua markkinoille.. Esittelemme 
toimintaamme ja myymme Käsityökerhon 
valmistamia tuotteita sekä Invalidiliiton 
pinssejä. Markkinat ovat avoinna 
lauantaina 30.3. ja sunnuntaina 1.4. klo 
10-18. Mahdollisimman monen jäsenen 
toivotaan osallistuvan tapahtumaan.
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Hyvinkään Invalidit r.y.:n

KEVÄTKOKOUS KUTSU
Su 15.4 klo 14.00, Onnensilta os. Siltakatu 6.

Esillä sääntömääräiset asiat ja yleisten kokousten 
julkaisutavasta päättäminen.
Kahvitarjoilu alk. klo 13.00.

Lämpimästi tervetuloa!
Ystävällisin terveisin Hallitus

Puheenjohtajan tervehdys.

Tänä vuonna 2018 onnittelemme 80 
vuotiasta Invalidiliittoa. Invalidiliiton 

teemoja ovat yhdenvertaisuus 
ja esteettömyys. Paikallisesti 
painopistoalueitamme ovat noiden teemojen 
lisäksi kehittäminen, digineuvonta, vertaistuki 
ja jäsenhankinta. Yhdistyksemme vuosi 
2018 on alkanut touhukkaasti, uuttakin 
on tiedossa. Otamme koppia maailman 
digitalisoitumiseen ja haluamme rohkaista 
ja auttaa kaikkia vammaisia tietokoneen ja 
muiden älylaitteiden käyttöön. Neuvonta on 

tarkoitettu kaikille ja erityisesti ikäihmisille, kaikille, joille älylaitteiden käyttö 
on enemmän tai vähemmän hankalaa.

Moni jäsenistämme on jälleen löytänyt ryhmämme ja kerhomme. 
Kuuntelemme mielellämme jäsenten toiveita järjestettävästä toiminnasta. 
Iloitaan yhdessä keväästä ja auringosta.

Puheenjohtaja Kristiina Urtamo 
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Mielen hyvinvointi

Mielen hyvinvointi on enemmän kuin onnellisuus, suuret elämykset tai 
arjen helppous. Hyvinvoiva mieli auttaa meitä kohtaamaan erilaisia ja 

vaikeita tilanteita.
Usein ihmiset, jotka tuntevat elämällään olevan tarkoituksen, kokevat 

myös terveytensä ja toimintakykynsä hyväksi. Heikentynyt terveys ei ole 
esteenä tarkoituksellisen kokemuksen tuntemiselle. Jokainen voi hakea 
arjestaan pieniä asioita, jotka vahvistavat tarkoituksellisuuden tunnetta. 
Jokainen hyvä, omaa mieltä kohentava hetki ansaitsee tulla huomatuksi. 
Niistä kannattaa kertoa myös muille. Näin opimme hyvän näkemisen 
taitoa ja tuotamme hyvinvointia myös ympärillemme.

Muistakaamme puhua itsellemme myötätuntoisesti, kuin hyvälle 
ystävälle. Myötätunto itselle auttaa kuulemaan omia ajatuksia ja tukee 
rakentavien valintojen tekemistä.Itseään on hyvä katsella hyväksyen ja 
anteeksi antaen. Vaikeissa tilanteissa voi muistuttaa itseään siitä, että 
jokainen kohtaa välillä hankaluuksia. Onneksi ne menevät ohi.

Sairauden kanssa eläminen tuo usein mukanaan luovia ratkaisuja, 
joista voi olla elämässä laajemminkin hyötyä. Ei anneta sairauden 
pienentää itseämme, vaan muistetaan, että olemme myös puoliso, 
työtoveri, harrastuskaveri, asiantuntija tai vaikkapa mukava naapuri. 
Sairauttaan ei voi valita, mutta toimintakykyynsä ja hyvinvointiinsa voi 
vaikuttaa ainakin jossain määrin.

Muistetaan huomata ne ajat, jolloin asiat sujuvat. Omien vahvuuksien 
tunnistaminen tekee hyvää. Kannattaa kirjata asioita ylös tai pohtia jonkun 
kanssa asioita, joista olemme saaneet muilta hyvää palautetta.

Muistetaan, että perusasiat, kuten ruokavalio kannattaa pitää 
kunnossa. Se mitä syömme, määrittää omalta osaltaan sitä millainen on 
vointimme. Ruokavalion perusteet on hyvä pitää mielessä: 

Onko ateriarytmimme sellainen, että vatsa toimii ja energiaa riittää 
tasaisesti pitkin päivää? Suositeltavaa on syödä noin kolmen tunnin 
välein ja viisi kertaa päivässä. Syömmekö vähintään kuusi kourallista 
kasviksia, hedelmiä tai marjoja päivittäin? Onko ruokavaliossamme 
riittävästi proteiinin ja pehmeän rasvan lähteitä? Juommeko sopivasti, noin 
kaksi litraa nestettä joka päivä? Ruokailuja rytmittämällä ja ruokavalintoja 
tekemällä voimme parantaa myös mielen virkeyttä ja hyvää oloa.

      Teksti: Kristiina Urtamo
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Harvinaisia sairauksia myös pintaterveillä

Harvinaiseksi katsotaan EU:n määritelmän mukaan sairaudet, joita 
sairastaa enintään viisi ihmistä 10 000 ihmistä kohden. Suomessa on 

harvinaissairauksia 5000-8000. Osa niistä eivät näy päällepäin ja osa on 
sellaisia, joihin Suomessa ei ole hoitoa tai edes tietoa, mitä ne ovat.

Joka tapauksessa kaikille sairastuneille on yhteistä epätietoisuus 
ja tiedon halu. Tietoa halutaan kerätä internetistä ja sen eri 
keskustelupalstoilta ja tottakai myös sosiaalisesta mediasta. Usein 
sellainen aiheuttaa vielä pahempaa epätietoisuutta sillä oireet voivat 
olla todella pahoja, aikaisesta kuolemasta koko kehon halvaantumisen 
saakka. Internetin kautta tulleesta tiedosta ja tietotulvasta löytyy 
myös erittäin paljon väärää tietoa ja sieltä saa varmasti jokainen, joka 
diagnoosin haluaa itselleen, pahan tai ainakin ääretöntä ja turhaa huolta 
sekä aiheettomia lääkärikäyntejä.  Ymmärrän tiedonhalun, sillä sairastan 
itsekin harvinaista sairautta. 

Tämä on yksi syy siihen, että Hyvinkään Invalidit r.y. perusti 2017 
Invalidiliitolta hakemallaan STEAn rahoituksella tukea erilaisten 
vertaiskerhojen aloittamiseen. Yksi näistä kerhoista on Harvinaisten 
vertaistujiryhmä, jota pidämme yhdessä Sedy ry:n kanssa. Se kokoontuu 
joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 18-20. Tervetuloa mukaan 
harvinaiset! 

Terveisin vetäjät Sanna-Kaisa Patjas, Hyvinva ja Jenna Kärpänen, Sedy
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Boccia 

Hyvinkään Invalidit oli jälleen 23/2 - 18 perinteisessä 6-kaupungin 
boccia kisassa. Kisaillemme vuorovuosin, Riihimäen, Karkkilan, 

Hämeenlinna, Vantaan ja Lohjan kanssa. Boccia kisan järjestäjä järjestää  
vielä kesäisin tikkakisan. Hyvinkäältä oli mukana kaksi joukkuetta ja 
Hyvinkään ykkösjoukkue sai pronssia, pronssijoukkueessa pelasivat , 
Mauri Oksa, Mauno 
Nummila ja Matti 
Kulmala.  Kiitos kaikille 
mukana olleille, oli todella 
kivaa,saimme vaihtaa 
kuulumisia toisten inva 
yhdistysten kanssa. Nyt 
odottelemaan kesän 
tikkakisaa ja tietysti  
vuoden 2019 uutta 
6-kaupungin kisaa.          
Teksti ja Kuva:           
Maire Kulmala

Amputoidut 

Hyvinkään Invalidit r.y. aloitti syyskuussa 2017 kerran kuukaudessa 
Onnensillassa kokoontuvan Amputoitujen vertaistukiryhmän. Se on 

tarkoitettu kaikille raaja-amputoiduille, amputaation asteesta riippumatta, 
sekä heidän läheisilleen. Ryhmään voivat tulla myös henkilöt, joille 
amputaation mahdollisuus on olemassa. Tervetulleita ovat kaikenikäiset 
hyvinkääläiset ja lähikuntalaiset, amputaation ajankohdalla ei ole väliä.

Joulukuun 21.päivä vietimme jouluista iltaa pikkupurtavan, glögin, 
joulumusiikin ja mukavan seurustelun merkeissä. Muilla tapaamiskerroilla 
olemme keskustelleet tutustuen toisiimme ja jakaen kokemuksiamme 
amputaatiosta ja sen jälkeisestä elämästä.

Amputoitujen vertaisryhmä kokoontuu jatkossakin kerran kuukaudessa 
Onnensillassa, kevätkaudella kuukauden toisena torstaina.

Teksti: Kirsi Vierimaa

Mauri Oksa, Ma    Kulmala ja Mauno Nummila
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Toimintatorstai

Elokuun puolivälissä aloitimme torstai-iltaisin vaihtuvien teemojen 
ympärille rakentuvan toiminnan, työnimeltään “Torstaiklubi”. 

Ajatuksena on tarjota erilaisia toimintoja, uusiakin, ja näin saada 
yhdistykseen uusia jäseniä sekä entisestään aktivoida nykyisiä jäseniä.

Syyskuun alussa vietimme Eläiniltaa. Tällöin tutustuimme kaverikoiriin; 
vieraanemme oli SPR:n ja Kennelliiton kaverikoiria, joiden omistajat 
kertoivat toiminnasta. Paikalla oli myös Marju Sihvonen Mallun Talleilta, 
hän kertoi meille tallinsa tarjoamasta vammaisratsastuksesta ja sen 
hyödyistä.

Katsoimme Invalidiliiton tuottaman webinaarin eli nettiluennon 
Esteettömyyden monimuotoisuudesta. Tästä virisi vilkasta keskustelua 
esteettömyydestä Hyvinkäällä, etenkin esteettömyyden puutteet uusissa 
kohteissa saivat aikaan vilkasta ajatustenvaihtoa. 

OTM Jukka Kumpuvuori lakitoimisto Kumpuvuori Oy:stä piti meille 
Vammaisoikeuden ajokortti -luennon. Se käsitteli vammaisten oikeuksia 
eri tilanteissa. Saimme paljon käytännön neuvoja esim. valitustilanteissa 
toimimiseen. Luennon jälkeisellä tapaamiskerralla vaihdoimme 
kokemuksiamme vammaisten oikeuksien toteutumisesta Hyvinkäällä, 
kerraten samalla Jukan luennon oppeja.

Meillä oli myös viihdyttävämpiä aiheita; peli-iltoja lautapelien parissa, 
joulukorttien askartelua sekä rentoa keskustelua ja toisiimme tutustumista 
kahvittelun ohella.

Toiminta jatkuu vuonna 2018 ToimintaTorstai-nimellä. Peruajatus 
on sama: torstai-iltaisin vaihtuvateemaista toimintaa järjestökeskus 
Onnensillassa. Kokemusten ja palautteen perusteella toimintaa on 
kehitetty: kerran kuukaudessa on toivottu peli-ilta ja asiapitoisempaa 
toimintaa, esim. webinaareja ja vierailijoita. Suosittua korttien askartelua 
jatketaan myös.            Teksti: Kirsi Vierimaa

    
Helppo liikkua  -viikko

Invalidiliitto viettää tää vuonna 80-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuoden 
teemana on esteettömyys ja yhdenvertaisuus. Esteettömyyttä tuodaan 

esille Helppo liikkua -viikolla toukokuussa 14.–20. toukokuuta ja 
Esteettömyyspäivänä 17. toukokuuta.
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Kässäkerho -  mukavaa yhdessäoloa ja        
sosiaalista toimintaa

Käsityökerho on 
toiminut mukavan  

yhdessäolon 
merkeissä 
yli 50 vuotta. 
Kässäkerhossa 
käy viikottain 6-18 
jäsentä. Ahkeran 
tekemisen lisäksi 
tärkeää on mukava 
yhdessäolo ja 
yhdessä tekeminen. 
Moni meistä nauttii 
yhteheti kerhon 
alkaessa. Iloinen 
puheensorina tekee hyvää. 

Paljon on toki saatu käsitöitä aikaan, myös hyväntekeväisyyteen on 
panostettu entiseen malliin. Suuri osa materiaalista on kerrätysmateriaalia, 
joka on saatu lahjoituksena mm. Kirpputori Kukkarosta, jäseniltä ja muilta 
yksityisiltä tukijoiltamme.  Palvelutalot ovat olleet kiitollisia muistisairaille 
lahjoitetuista hypistelymuhveista ja pyörätuoleilla ulkoilevien ikäihmisten 
jalat ovat pysyneet lämpiminä kässäkerhon tekemissä jalkapusseissa. 
Myös torkkupeitoille on ollut paljon käyttöä. Syöpäosastoille Meilahteen 
ja Hyvinkään sairaalaan on lahjoitettu sytohattuja. Hyvinkään sairaalan 
lastenosasto on saanut lahjoituksena kässäkerhon tekemiä keskoslapsille 
tarkoitettuja mustekaloja ja makkaroita. Mustekalat ovat keskoslasten 
pikkusormille erittäin tarpeellisia ja makkarat luovat keskoslapsille 
turvallisuuden tunteen. Lastenosastolle on lahjoitettu myös keskoslapsille 
tehtyjä peittoja ja pikkuruisia pipoja sekä jouluna 160 itsetehtyä 
pehmolelua . Kässäkerho kokoontuu Onnensillassa joka torstai kello 
13-16 ja mukaan ovat tervetulleita kaikki käsitöistä innostuneet jäsenet. 
Lisätietoja saa Seijalta puh. 040 5634299.

             Teksti: Seija Lehto
        Kuva: Pirkko Koivisto

Kässäkerholaiset tekevät hyvää itselleen ja yhdistykselle!  

Ajamme nyt ainoastaan 100 %:sti tähteistä ja jätteistä valmistetulla 
uusiutuvalla polttoaineella. 

www.hyvinkaanliikenne.fi

Aj i %% i äh ii ä j jä i ä l i ll

Ympäristöystävällinen ja 
matalan kynnyksen valinta

-90%
KASVIHUONE-KAASUPÄÄSTÖT-90%
KASVIHUONE-KAASUPÄÄSTÖT

Hyvinkään 100 vuotisjuhlan kunniaksi toimme autoihimme Nesteen 
100 % uusiutuvan polttoaineen. Meiltä saa tilausajoon myös matala-
lattiabussit, joihin on helppo tulla kyytiin vaikka pyörätuolilla.

Lisää uusiutuvasta polttoaineesta: www.hyvinkaanliikenne.fi

100%
UUSIUTUVA POLTTOAINE

UUSIUTUV

Avoinna: ma-pe 8.30-19.00, lauantaisin 9.00-16.00


