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  Jäsentiedote 1/2018 
 

Jäsentiedotteemme postitusta on tukenut  
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus.  

Kiitos tuesta! 
 

Kevätkokous 15.3.2018 
Torstaina 15.3. 2018 klo 17.00 alkaen pidetään yhdistyksen sääntömääräinen 
kevätkokous yhdistyksen tiloissa, Pihlaja-salissa, os. Itäinen Pitkäkatu 68, Turku. 
Kahvitarjoilu kokouksen alussa klo 16.30 alkaen. 
 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä hallitukselle luotu talous- ja 
johtosääntö. Kokousmateriaaliin voi tutustua yhdistyksessä lähempänä kevätkokousta tai 
ilmoita, jos haluat postitse tai sähköpostitse kokousmateriaalit.  
Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautumiset 12.3. mennessä Maritalle puh. 0400 174 401 
marita.untovuori(at)neurolo.fi 
 
Tervetuloa! 
Hallitus 
 
Jäsentiedote on uudistunut 
Toivomuksienne mukaan on tämän jäsentiedotteen erillisessä liitteessä säännölliset 
liikuntavuorot ja vertaistukiryhmät. Näin voit kätevästi laittaa sen vaikka magneetilla 
jääkaapin oveen, jotta muistat osallistua!  
 
Jäsenhankintakampanja  
Ota osaa jäsenhankintakampanjaamme ja innosta yhdistykseen uusia jäseniä. Näin voit 
auttaa yhdistystä ja ansaita samalla itse lahjakorttipalkintoja! 
Kampanja-aika on 15.2. – 31.5.2018. 
 
Säännöt: 
· Jäsenhankkijan pitää itsensä olla yhdistyksen jäsen. 
· Jäsenhankkija ilmoittaa itse hankkimiensa uusien jäsenten nimet kaikki kerralla 

yhdistykselle kampanjan päättyessä. Ilmoituksia otetaan vastaan 15.6.2018 asti.  
· Palkinnot ovat S-ryhmän lahjakortteja. Saat kolmesta hankitusta jäsenestä 30 euron 

lahjakortin, 6 jäsenestä 60 euron lahjakortin ja 9 tai useammasta jäsenestä 90 euron 
lahjakortin. 

· Lounais-Suomen neuroyhdistys ry:n hallitus pidättää oikeuden muutoksiin. 
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Kiitos kaikille Pieni ele keräyksen 
vapaaehtoisille panoksestanne 
presidentinvaalien yhteydessä! 

 
Tietovisa 
Yhdistys järjestää kerran kuukaudessa tietovisan yhdistyksen tiloissa! Tietovisaa ohjaa 
Heidi Latvala. Visan tuloksista pidetään kirjaa, ja parhaiten menestynyt pelaaja/joukkue 
palkitaan kauden päätyttyä. Kaikki ovat tervetulleita mukaan eikä tietovisaan tarvitse 
ilmoittautua erikseen. 
 
Tietovisan aikataulu: 
Pe 9.3. klo 12 - 14 
Pe 6.4. klo 12 - 14 
Pe 4.5. klo 12 - 14 
 
Pääsiäismyyjäiset 25.3.2018 
Palmusunnuntaina 25.3.2018 klo 10 - 14 Pihlaja-salissa, os. Itäinen Pitkäkatu 68, Turku. 
Myynnissä on mm. mämmiä, leivonnaisia, käsitöitä, arpoja sekä kahvilasta herkkuja. 
Löytyisikö sinulta arpajaisvoitoiksi sopivaa tavaraa? Otamme niitä mielellämme vastaan 
ennen Pääsiäismyyjäisiä. Jos haluat tulla auttamaan myyjäisvalmisteluissa, tuoda myyntiin 
esim. leivonnaisia, osallistua myyntityöhön tai jos haluat vuokrata myyjäisistä oman 
myyntipöydän, ota yhteyttä Maritaan.  
Tervetuloa ostoksille! 
 
Yhdistyksen kevätristeily 7. - 8.5.2018 
Ma 7. - ti 8.5.2018 Tallink Siljan M/S Baltic Princessillä Turku - Tukholma - Turku. 
Laiva lähtee ma 7.5. klo 20.15 ja on takaisin Turussa ti 8.5. klo 19.15.  
Hinta: 55 € / hlö A-luokan 2 hengen hytissä, 50 € / hlö B-luokan 2 hengen hytissä. 
Hintaan sisältyy buffet-lounas ruokajuomineen ja yhdistyksen järjestämä ohjelma tiistaina 
laivan kokoustilassa. 
Lisämaksusta meriaamiainen 10,50 € / hlö. 
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 22.3.mennessä Maritalle.  
 
Samppalinnan kesäteatteri 4.8.2018 
Naimakaupat Vegasissa musikaalikomediaan lippuja varattavissa lauantain 4.8.2018 klo 
14.00 näytökseen. Rooleissa mm. Veeti Kallio, Marko Maunuksela ja Antti L.J. Pääkkönen. 
Liput: 34 € / peruslippu, 32 € / eläkeläiset ja opiskelijat, 18 € / lapset (4-12v.). 
Sitovat lippuvaraukset 21.6. mennessä Maritalle. 
 
Teatterimatka Tampereelle 29.9.2018 
Andrew Lloyd Webberin suurmusikaaliin Cats lippuja varattavissa lauantain 29.9.2018 klo 
19.00 alkavaan esitykseen. Esitys on Tampereen Teatterin päänäyttämöllä. Kuljetus 
tilauslinja-autolla on maksuton. 
Lippujen hinnat 62 € / hlö. Tiedustelut mm. ruokailuista ja sitovat varaukset 15.8. 
mennessä Maritalle. 
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Avainteatteri  
Avainteatterin ohjelmistossa on Heikki Lundinin kirjoittama komedia Käpyhovi taistelee - 
Harmaat pantterit 2. Lisää näyttelijöitä mahtuu iloiseen porukkaan! 
Avainteatteri tekee mielellään myös esiintymismatkoja yhdistyksen alueella.  
 
Harvinaiset 
Harvinaisten sairauksien päivää vietetään 28.2.2018. Harvinaiset-verkosto ja Harso 
järjestävät yhteistyössä maksuttoman ja kaikille avoimen seminaarin Turussa TYKSissä 
28.2.2018 klo 9-12. Seminaariin voi osallistua myös verkkovälitteisesti vaikka omalta 
kotikoneelta. Lisätietoa tästä seminaarista löytyy Harvinaiset-verkoston nettisivuilta 
osoitteesta https://www.harvinaiset.fi/harvinaisten-sairauksien-paiva. 
 
Maailman MS-päivä 31.5.2018 
Maailman MS-päivää vietetään keskiviikkona 31.5.2018. Lisätietoja yhdistyksen 
järjestämästä ohjelmasta tai tapahtumasta saat toukokuussa toimistolta ja netistä. Tule 
mukaan myös järjestämään tapahtumaa! 
 
Turun MS-neuvola 
Turun MS-neuvolan kevään vastaanotoilla aikoja vapaana. Vastaanotolla potilaan tilanne 
kartoitetaan kokonaisvaltaisesti yhdessä neurologin, kuntoutusohjaajan ja sosionomin 
kanssa. Työryhmä laatii kuntoutussuunnitelman tarvittavine lausuntoineen ja ne 
toimitetaan neuvolan toimesta automaattisesti KELAan ja / tai omaan terveyskeskukseesi. 
Saat samalla myös apuvälineneuvontaa ja tietoa sosiaalituista. 
Ajanvaraukset Minna Meriläinen, puh. 0400 174 402, minna.merilainen(at)neurolo.fi. 
 
Lahjoita vertaisryhmätoiminnan hyväksi 
Lahjoittamalla olet mukana mahdollistamassa vertaisryhmiemme toimintaa koko 
Lounais-Suomen alueella. 
Voit lahjoittaa sopivaksi katsomasi summan Lounais-Suomen neuroyhdistyksen 
tilille: FI44 2253 1800 1293 79 oheisella tilisiirtolomakkeella. 
Muista mainita viitenumero: 223780 
 
Lämmin kiitos tuestasi! 
 
Keräyslupanumero: RA/2017/781. Keräyksen toimeenpanoaika on 17.8.2017 - 16.8.2019. 
Keräys voidaan suorittaa seuraavissa yhdistyksen toimialueen kunnissa: Aura, Kaarina, 
Kemiönsaari, Koski TL, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, 
Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, 
Taivassalo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. 
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Lounais-Suomen neuroyhdistyksen hallitus 2018 
 
Puheenjohtaja: Teija Leino, puh. 050 568 8710 
Varsinaiset jäsenet: Juha-Pekka Erälinna, 1. varapj 

Lasse Eklund, 2. varapj 
Markku Hallikainen 
Sirpa Lahtinen 
Ritva Lampinen 
Tiina Pajunoja  

 
Varajäsenet: Helena Eskonmaa 

Eija Ruokonen 
Birgitta Miiluniemi 
Päivi Sipilä 

 
Hallituksen sihteeri: Minna Meriläinen / Marita Untovuori 

 
Otathan rohkeasti yhteyttä, jos haluat välittää tietoa tai palautetta hallitukselle! 
 

 

"Lupaa minulle, että tulet muistamaan,  

että olet paljon rohkeampi kuin uskot,  

vahvempi miltä näytät ja fiksumpi kuin luulet."  

- Nalle Puh 
  
Turussa 12.2.2018 

   
Minna Meriläinen, toiminnanjohtaja  Marita Untovuori, järjestösihteeri 

puh. 0400 174 402  puh. 0400 174 401 
minna.merilainen(at)neurolo.fi   marita.untovuori(at)neurolo.fi  

 
 

Lounais-Suomen neuroyhdistys ry 
Itäinen Pitkäkatu 68 

20810 Turku 
www.neurolo.fi  

  
Löydät meidät Facebookista nimellä Lounais-Suomen neuroyhdistys, Instagramista 

nimellä lounaissuomenneuroyhdistys ja Twitteristä nimellä @neurolounais 
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