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     Jäsentiedote 3/2018 
 
 
Syyskokous 22.11.2018 
Tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen torstaina 22.11.2018 klo 
18.00 yhdistyksen tiloihin, os. Itäinen Pitkäkatu 68, Turku.   
Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat ja tänä vuonna erovuoroisten hallituksen jäsenten 
lisäksi myös yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi kahdeksi 
vuodeksi.  
Kokousmateriaalit saatavissa toimistolta kaksi viikkoa ennen kokousta. 
 
Kokousta ennen klo 16.30 kahvitarjoilu ja klo 17.00 meille kertoo ajankohtaisia 
kuulumisia neurologiasta neurologian erikoislääkäri ja MS-neuvolan johtaja Marcus 
Sucksdorff. 

 
Luentotilaisuus 24.9.2018 
Neuroliiton lakimies Anu Aalto luennoi aiheesta Edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto 
maanantaina 24.9.2018 klo 16.00 alkaen Palvelukeskus Ruskassa, os. Hyvättyläntie 9, 
Lieto. Tilaisuus järjestetään yhdessä Liedon neurologiset vertaiset -ryhmän kanssa.  

 
Virkistyspäivät 7. - 8.11.2018. 
Yhdistys ja MS-neuvola järjestävät 7.- 8.11.2018 virkistyspäivät (ke - to) yli 65-vuotiaille 
MS-tautia sairastaville ja yhdelle läheiselle / sairastava. Tapahtuma järjestetään 
Kylpylähotelli Ruissalossa ja sisältää ateriat, ohjattuja aktiviteetteja ja mm. psykologin 
luentokeskustelun.  
Osallistujien omavastuuosuus on 40 euroa / henkilö. 

 
Päiville voi osallistua enintään 15 sairastavaa eli yhteensä 30 henkilöä. Mikäli halukkaita 
on enemmän, valinta tehdään arvalla. 
 
Hakemuslomakkeen saa toimistolta paperisena / sähköpostilla. Hakuaika päättyy 
19.9.2018 klo 16.00.  

 
Perheviikonloppu lapsiperheille 17. - 18.11.2018 
Yhdistys ja MS-neuvola järjestävät 17. - 18.11.2018 Perheviikonlopun (la - su) 
lapsiperheille, joista vähintään toinen vanhemmista sairastaa MS-tautia. Viikonloppu 
järjestetään Holiday Club Caribiassa ja sisältää ohjattuja aktiviteetteja ja mm. 
psykoterapeutin luentokeskustelun aikuisille. Lapsille on luennon aikana omaa ohjelmaa 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton ohjaajien kanssa. Koko perheellä on viikonlopun aikana 
mahdollisuus vertaistukeen toisilta perheiltä.  
Perheen omavastuuosuus on 80 euroa / perhe.  

 
Viikonloppuun voi osallistua enintään 15 perhettä alaikäisine lapsineen. Mikäli halukkaita 
perheitä on enemmän, valinta tehdään arvalla. 
 
Hakemuslomakkeen saa toimistolta paperisena / sähköpostilla. Hakuaika päättyy 
19.9.2018 klo 16.00.  
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Tennistä kaikille, soveltuva tennis  
Uusia liikunnan haasteita tiedossa. Lähde mukaan kokeilemaan! 
 
Oletko kiinnostunut tenniksen pelaamisesta? Loppuvuodesta 2018 toteutetaan 
esittelyjakso / pilotti soveltavasta tenniksestä Aktia Areenalla, Kaarinassa. Kyseessä on 
osa Suomen Tennisliiton projektia, jota on mukana toteuttamassa neurologi Anu Anttinen. 
Ilmoita halukkuutesi yhdistykseen Maritalle 17.9. mennessä. 
Projektin vetäjä on Sinuun yhteydessä myöhemmin. 
  

Joulumyyjäiset 
Tervetuloa joulumyyjäisiin lauantaina 1.12.2018 klo 10-14 yhdistyksen tiloihin, os. Itäinen 
Pitkäkatu 68, Turku. Myynnissä on joululeivonnaisia, joululaatikoita, uniikkeja käsitöitä, 
joulukortteja sekä paljon muuta. Kirpputori ja arpajaiset. Kahvilasta joulunajan makeita ja 
suolaisia herkkuja. 
Löytyisikö sinulta arpajaisvoitoiksi sopivaa tavaraa? Otamme niitä mielellämme vastaan 
yhdistyksen toimistolla ennen joulumyyjäisiä. 
Jos haluat tulla auttamaan myyjäisvalmisteluissa, tuoda myyntiin esim. leivonnaisia, 
osallistua myyntityöhön, ota yhteyttä Maritaan. 
 

Jouluglögi 
Tervetuloa jouluglögille ja virittäytymään joulun tunnelmaan tiistaina 18.12.2018 klo 12-14 
yhdistyksen toimistolle, Itäinen Pitkäkatu 68. 

 
Turun MS-neuvola 
Vapaita vastaanottoaikoja syksyllä! 

 

Vastaanotolla potilaan tilanne kartoitetaan kokonaisvaltaisesti yhdessä neurologin, 

fysioterapeutin / kuntoutusohjaajan ja sosionomin kanssa. Työryhmä laatii kattavan 

kuntoutussuunnitelman tarvittavine lausuntoineen ja ne toimitetaan neuvolan toimesta 

automaattisesti KELAan ja / tai omaan terveyskeskukseen. 

Saat samalla myös apuvälineneuvontaa ja tietoa sosiaalituista. 

Ajanvaraukset Minna Meriläinen, puh. 0400 174 402, minna.merilainen(at)neurolo.fi 

 

Tukilinjan apurahat 
 
Muistakaahan hyödyntää Tukilinjan apurahoja! 
 
Tukilinja tukee apurahoillaan toimintarajoitteisten ihmisten aktiivista elämää ja tasa-arvoa. 
Apurahoja jaetaan sekä yksityishenkilöille että yhteisöille. Tavoitteena on tukea koulutusta, 
opiskelua, ammatillista kuntoutumista sekä sijoittumista työelämään tai muuhun 
yhteiskunnallisesti rakentavaan toimintaan. Myös harrastustoiminta ja yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen kuuluvat tuen piiriin.Tukilinjan henkilökohtaisia apurahoja voivat hakea sekä 
fyysisesti että psyykkisesti toimintarajoitteiset henkilöt. 
 
Lisätietoja www.tukilinja.fi tai yhdistyksemme toimistolta Minnalta. Minnalta saat myös 
apua hakemuksen tekemiseen. 

http://www.tukilinja.fi/
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Ei tunnu MiSsään t-paitoja myynnissä  
Suuren suosion saavuttaneita t-paitoja on edelleen myynnissä.  
Paidat ovat laadukasta laatua ja väljää, suoraa mallia. 
Koot S - 4XL ja hinta 15 e / kpl.  
Postitettaessa perimme postituskulua 5,90 euroa / painon 
mukaan. 

 
 

Lahjoita vertaistukiryhmätoiminnan hyväksi 
Lahjoittamalla olet mukana mahdollistamassa vertaistukiryhmiemme toimintaa koko 

Lounais-Suomen alueella. 

Voit lahjoittaa sopivaksi katsomasi summan Lounais-Suomen neuroyhdistyksen 

tilille: FI44 2253 1800 1293 79  

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. 

 

Lounais-Suomen neuroyhdistyksen hallitus 2018 

 
Puheenjohtaja:   Teija Leino, puh. 050 568 8710 

Varsinaiset jäsenet: Juha-Pekka Erälinna, 1. varapj (erovuorossa syksyllä 2018) 

    Lasse Eklund, 2. varapj (erovuorossa syksyllä 2018) 

    Markku Hallikainen (erovuorossa syksyllä 2018) 

Sirpa Lahtinen (erovuorossa syksyllä 2018) 

 Ritva Lampinen 

Tiina Pajunoja  

 

Varajäsenet:   Helena Eskonmaa (erovuorossa syksyllä 2018) 

    Eija Ruokonen 

Birgitta Miiluniemi 

Päivi Sipilä 

 

Hallituksen sihteeri: Minna Meriläinen / Marita Untovuori 

 

Otathan rohkeasti yhteyttä, jos haluat välittää tietoa tai palautetta hallitukselle! 
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Turussa 24.8.2018 

          
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. 

 

 

 

            

http://www.neurolo.fi/

