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Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.
Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/

Invalidiliitto ry
CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja
kuntoutus elämänkaarella -projekti

KIRJOITUSPYYNTÖ
28.5.2008

Kirjoita omaa tositarinaa elämästäsi!
Sinä tiedät, millaista on elää arkea ja juhlaa CP-vamman kanssa! Sinulle on
vuosikymmenten aikana kertynyt siitä paljon ympärivuorokautista kokemusta ja
tietämystä. Kutsumme nyt Sinua kirjoittamaan elämäsi tositarinaa! Haluamme
lisätä ymmärrystä siitä, mitä CP-vammaisena aikuisena eläminen Suomessa
oikeasti on.
Voit kirjoittaa vapaamuotoisesti elämänkulkusi vaiheista, elämäntapahtumistasi ja
merkittävistä käännekohdista menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa.
Kirjoita myös siitä, kuinka olet kokenut elämäsi ja kuinka Sinun elämä ja arki
sujuvat. Entä mitkä asiat ja ihmiset ovat eniten vaikuttaneet oman elämäsi
muotoutumiseen.

Mikäli kirjoittaminen on Sinulle hankalaa, pyydä apua tarinasi kirjoittamiseen.
Tärkeää on, että kerrot omakohtaisista kokemuksistasi omin sanoin! Joku toinen
ihminen voi hyvin kirjoittaa tarinasi Sinun sanelun mukaisesti.

Voit kirjoittaa tositarinasi nimimerkillä tai omalla nimelläsi. Kirjoitukset käsitellään
nimettöminä ja luottamuksellisesti CP-ikä/kunto-projektin tutkimuksessa, jolla
lisätään CP-vammaisten aikuisten kuntoutuksen asiantuntemusta.

Kysy tarvittaessa rohkeasti lisätietoja Tiina Airaksiselta, Puh: (03) 222 8180, tai
040 8257 904, tiina.airaksinen@invalidiliitto.fi

Kiitos Sinulle! Toimitathan kirjoituksesi 15.8.2008 mennessä joko:
sähköpostilla: tiina.airaksinen(at)invalidiliitto.fi, tai postilla osoitteeseen:
Invalidiliitto ry / CPIK-projekti, Kuninkaankatu 36 B, 33200 Tampere.
Kokemuksiasi kaivataan, tositarinoitasi tarvitaan!

Mukavaa kesän aikaa!

Yhteistyöterveisin: Tiina Airaksinen

P.S: Seuraavaksi (syyskuussa) kysymme näkemyksistäsi CP-vammaisten aikuisten
kuntoutuksesta ja sen kehittämisestä.

