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     Jäsentiedote 3 / 2020 
 

 
 

HUOM HUOM HUOM!  
 
 

 
Kaikkiin tässä mainittuihin tapahtumiin jne. saattaa tulla muutoksia koronan 
vuoksi. Seuraa internet- ja facebook-sivujamme tai soita työntekijöille ja 
tiedustele asiaa lähempänä kyseistä ajankohtaa. 
 
Toimisto on toistaiseksi edelleen suljettu etukäteen sovittuja ryhmiä ja 
tapahtumia lukuun ottamatta.  
 
Toimistolle saapuessa on kaikkien ehdottomasti pestävä kätensä hyvin  
ja / tai käytettävä käsidesiä. Lisäksi yleisen suositusten mukaan 
noudatetaan kunnon turvaväliä ja tarvittaessa käytetään kasvomaskia.  
Sairaana tai oireisena pitää jäädä kotiin. 
 
 

 
 
 
Yhdistetty kevät- ja syyskokous to 22.10. klo 18.00  
 
Koronan vuoksi kevään vuosikokous päätettiin yhdistää syksyn vuosikokoukseen. 
Tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen yhdistettyyn kevät- ja syyskokoukseen torstaina 
22.10.2020 klo 18.00 yhdistyksen tiloihin, os. Itäinen Pitkäkatu 68, Turku.   
Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat.  
Kokousmateriaalit saatavissa toimistolta viikkoa ennen kokousta. 
 
Yhdistyksen hallituksesta on erovuorossa jälleen puolet ja mm. puheenjohtajamme 
Teija Leinon tilalle tulee valittavaksi uusi puheenjohtaja. 
 
Toivottavasti löytyy hallitukseen halukkaita vaikuttamaan toimintaamme! Muistathan 
kysyä mahdolliselta ehdokkaaltasi luvan ehdottaa häntä hallitukseen ja olla itse mukana 
äänestämässä paikan päällä.  
 
Kokousta ennen klo 16.30 kahvitarjoilu ja klo 17.00 kuntoutussuunnittelija Anne Huuskonen 
Maskun neurologisesta kuntoutuskeskuksesta kertoo kuntoutusasioista.   
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Svenska Temadagen i Åbo 17.10. 10:00 - 15:00 

Finlands neuroförbund r.f. arrangerar sitt årliga evenemang tillsammans med Sydvästra 
Finlands neuroförening. På temadagen behandlas temat “En positiv inställning ger kraft att gå 
framåt”.  

Platsen: Scandic Hotel Julia, Å-salen i nedre våning, Eerikinkatu 4, 20100 Åbo 

Deltagaravgiften: 20 €/person. 

Mera information: http://tapahtumat.neuroliitto.fi/tapahtumat/svenska-temadagen-2020/ och 
Maaria Lillberg, organisationsplanerare, tel. 0400 976 718, maaria.lillberg@neuroliitto.fi  

 
 
Korukurssi to 12.11. 
 
Torstaina 12.11. klo 16 - 20 järjestämme yhdistyksen tiloissa suositun korukurssin, jonne Pirjo 
Vahla tulee korutarvikevarastonsa kanssa opettamaan ja auttamaan korujen teossa. Häneltä 
löytyy erittäin laaja valikoima ketjuja, lukkoja, helmiä, kiviä yms. Kurssin hinta on 10 euroa ja 
kukin maksaa Pirjolle erikseen niistä tarvikkeista, joita häneltä ostaa. Voit ottaa myös 
omia korutarvikkeita mukaan. 
Kahvitarjoilu pienen huikopalan kanssa sisältyy kurssin hintaan. Tervetuloa tekemään itselle 
tai vaikka lahjaksi! 
 
Ilmoittautumiset Inalle 31.10. mennessä.  

 
 
Joulupuuropäivä ti 15.12. klo 12 - 14 
 
Yhdistyksen joulupuuropäivä on tiistaina 15.12. klo 12 - 14 yhdistyksen tiloissa. Joulupuuro, 
glögi ja pipari 5 € / hlö. 
 
Ilmoittautumiset 10.12. mennessä Inalle. 
                         

 

Turun MS-neuvola 
 
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 ym. tarvittaville tahoille. 
Saat samalla myös apuvälineneuvontaa ja tietoa sosiaalituista. 
Varaa vastaanottoaikasi ajoissa!  
 
Huom! MS-neuvolassa ei hoideta äkillisiä sairaustapauksia. 
 

Ajanvaraukset Minna Härmä, puh. 0400 174 402, minna.harma(at)neurolo.fi 

 

 

http://tapahtumat.neuroliitto.fi/tapahtumat/svenska-temadagen-2020/
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Järjestösihteeri Marita Untovuori  

 
Pitkäaikainen järjestösihteerimme Marita Untovuori on siirtynyt 1.9.2020 alkaen 

yhdistyksemme palveluksesta valmistautumaan “vapaaherratar-aikoihin”.  

Marita on työskennellyt täydellä sydämellä ja tunteja laskematta yhdistyksessämme erittäin 

pitkään ja kiitämme häntä lämpimästi tästä työstä!  

 

Pidämme Maritalle myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana läksiäiset. 

   

 

Maritan terveiset kaikille 

Työsuhteeni päättyessä neuroyhdistyksessä haluan kiittää yhdistyksen jäsenistöä, 
vapaaehtoisia, työntekijöitä ja yhteistyötahoja, joiden kanssa olen tehnyt yhteistyötä yli 30 
vuoden ajan. 

 
Tänä aikana on ollut paljon 
erilaisia kohtaamisia, joista  
jokainen on jättänyt oman  
ainutlaatuisen jälkensä minuun. 

Marita Untovuori 

 

 
 

 

 

Paikalliskerhot 
 

Alueellamme toimivat aktiivisesti myös seuraavat paikalliskerhot: 

 

● Forssan seudun MS-kerho, yhteyshenkilöt Petteri Soininen 040 584 0258, 
psoininen291(at)gmail.com ja Anne Niemi anne_niemi(at)hotmail.com 

● Loimaan seudun Neurokerho, yhteyshenkilöt Seija Heinonen 0500 604 991 ja Timo 
Kinnari 044 990 6153 

● Salon MS-kerho, yhteyshenkilö Sisko Lupala 040 7534 936 
● Vakka-Suomen MS-kerho, yhteyshenkilöt Sirpa Lahtinen 0400 526 415 ja Satu Junnila 

040 566 6136 
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Tässä lopuksi kysymys, johon vastaamalla voi voittaa pienen palkinnon: 

 

● Montako miestä kuuluu yhdistyksemme hallitukseen tänä vuonna 2020?  

 

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 30 euron lahjakortti kolmelle vastaajalle. Vastausaikaa 

on 30.9. saakka ja arvonta suoritetaan 1.10.2020. 

 

Vastata voit lähettämällä sähköpostin tai soittamalla Inalle!   

 
 

 

Seuraava jäsentiedote ilmestyy tammikuussa 2021. 

 

HUOM! Yhdistyksen toimisto on suljettuna 21.12.2020 - 7.1.2021 

 

 

 

    Turussa 4.9.2020 

           
Minna Härmä, toiminnanjohtaja       Ina Renqvist, järjestöassistentti  

puh. 0400 174 402        puh. 040 5455014 

minna.harma(at)neurolo.fi      ina.neurolo(at)gmail.com 

 

 

Lounais-Suomen neuroyhdistys ry 

Itäinen Pitkäkatu 68 

20810 Turku 

www.neurolo.fi    

                                     

 

Löydät meidät Facebookista nimellä Lounais-Suomen neuroyhdistys. 

http://www.neurolo.fi/

