
Osoitelähde: Neuroliiton jäsenrekisteri 

 

 

     Jäsentiedote 1/2021 
 

Tämän tiedotteen lähettämistä on tukenut  
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus 

 
Suuri kiitos tuesta! 

 
 
Pieni ele-vaalikeräys kuntavaaleissa 
 
Kevään kuntavaaleissa järjestetään jälleen perinteinen Pieni ele-vaalikeräys. Vaalien 
ajankohta: ennakkoäänestys 7. - 13.4. ja varsinainen vaalipäivä 18.4.2021. 
 
Tule mukaan lipasvahdiksi sinulle sopivana päivänä tai vaikka useampana päivänä. 
Tehtävä on erittäin mukava eli iloinen hymy ja kiitos lahjoittajalle riittää. Lipasvahtivuorot 
jaetaan n. 2 - 3 tunnin vuoroissa eli ovat ajallisesti varsin helppoja. Osallistumme useassa 
kunnassa keräykseen ja Turussa useassa paikassakin.  
 
Ilmoittaudu mukaan mielellään hyvinkin pian Minnalle, minna.harma(at)neurolo.fi tai  
0400 174 402 ja kerro mikä ajankohta ja paikkakunta sinulle sopisi. Pyrin järjestämään 
aikataulut toiveiden mukaan.    
 

Kevätkokous  
 
Tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen  
torstaina 25.3.2021 klo 18.00 yhdistyksen tiloihin, os. Itäinen Pitkäkatu 68, Turku. 
Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä, johon annamme linkin kokoukseen 
ilmoittautuneille.   
Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat. Kokousmateriaalit saatavissa toimistolta viikkoa 
ennen kokousta. 
 
Kahvitarjoilu alkaen klo 16.30 ja klo 17.00 tutkimushoitaja Riikka Taina Auria Biopankista 
kertoo heidän toiminnastaan. 
 
Ilmoittautumiset osallistumisesta viimeistään maanantaina 22.3.2021 
järjestöassistentti Inalle, ina.neurolo(at)gmail.com tai 040 545 5014. Ilmoita myös 
osallistutko paikan päällä vai etäyhteydellä. Noudatamme voimassa olevia 
koronasuosituksia eli paikan päällä osallistuvien määrä saattaa olla rajattu. 
 

Liikunta 

 
Yhdistyksen liikuntaryhmät ja -vuorot ovat koronatilanteen vuoksi valitettavasti edelleen 
tauolla.  
Pyrimme kuitenkin järjestämään keväällä kevyttä liikuntaa ulkoillen ja koronasuosituksia 
noudattaen. Tietoa saat yhdistyksen internetsivulta, facebookista ja yhdistyksen 
työntekijöiltä. 
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Tiedotamme liikuntaryhmistä välittömästi, kun ne on mahdollista taas aloittaa. 
Kausimaksunsa viime keväänä maksaneille on ensimmäinen avautuva kausi maksuton 
(keilaus, Maskun kuntosali, ryhmäjumppa, boccia). 
 

Vertaistukiryhmät 
 
Myös yhdistyksen vertaistuki- ja harrasteryhmät ovat tauolla edelleen ja tiedotamme, kun 
tilanne muuttuu.  
 

Harvinaisten sairauksien päivä  

Luentotilaisuus 25.2.2021 klo 16.30 - 18.30 

Harvinaisten sairauksien päivän luentotilaisuus järjestetään Neuroliiton ja Parkinsonliiton 
yhteistyönä. Luentoa voi seurata omalta kotikoneelta. Teemana ovat neurologisten 
harvinaissairauksien lääkehoidot ja kansallinen tautirekisteri. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
17.2. asti Neuroliiton tapahtumakalenterin linkistä 
http://tapahtumat.neuroliitto.fi/tapahtumat/harvinaisten-sairauksien-paivan-
luentotilaisuus-2021/ 

 

Harvinaiset-verkoston virtuaalimessut järjestetään 26.-28.2.2021. Harvinaistoimijoiden 
ja -toimintojen esittelyjen lisäksi ohjelmassa on mm. asiantuntijaluentoja, tietoiskuja, 
paneelikeskusteluja ja kokemustarinoita sekä lapsille ihan omaa ohjelmaa. Lisätietoja 
https://harvinaiset.fi/ajankohtaista/harvinaisten-sairauksien-paiva/harvinaisten-
sairauksien-paiva-2021/ ja erikoissuunnittelija Kirsi Asulalta, p. 040 753 3055, 
kirsi.asula(at)neuroliitto.fi 

 
Maailman MS-päivä ke 26.5.2021 
 
Järjestämme mahdollisuuksien mukaan Maailman MS-päivänä luentotilaisuuden ja 
yhteisen kahvihetken yhdistyksen tiloissa tai etäyhteyksin. Tarkempia tietoja myöhemmin. 
 

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 jne. 

Saat samalla myös apuvälineneuvontaa ja tietoa sosiaalituista. 

 

Jos kotikuntasi ei ole Turku, tarkista ensin lääkäriltäsi voitko mahdollisesti saada 

kunnaltasi maksusitoumuksen vastaanotolle pääsemiseksi. Varaa vastaanottoaikasi 

ajoissa!  

 

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

HUOM, HUOM, HUOM!  

MS-neuvolan vastaanottopaikka on siirtynyt Turun 
kaupunginsairaalasta yhdistyksen tiloihin  

Itäinen Pitkäkatu 68, 20810 Turku. 

http://tapahtumat.neuroliitto.fi/tapahtumat/harvinaisten-sairauksien-paivan-luentotilaisuus-2021/
http://tapahtumat.neuroliitto.fi/tapahtumat/harvinaisten-sairauksien-paivan-luentotilaisuus-2021/
https://harvinaiset.fi/ajankohtaista/harvinaisten-sairauksien-paiva/harvinaisten-sairauksien-paiva-2021/
https://harvinaiset.fi/ajankohtaista/harvinaisten-sairauksien-paiva/harvinaisten-sairauksien-paiva-2021/
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Paikalliskerhot 
Alueellamme toimivat aktiivisesti myös seuraavat paikalliskerhot: 

 

● Forssan seudun MS-kerho, yhteyshenkilöt 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 neurokerho, yhteyshenkilöt Sirpa Lahtinen 0400 526 415 ja Satu 

Junnila 040 566 6136 
 
 

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/2019/797. Keräyksen toimeenpanoaika on 27.9.2019 - 26.9.2021. 

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 2021 
 

Puheenjohtaja:  Riikka Kilpi, puh. 040 192 4077, riikka.kilpi(at)gmail.com 

 

Varsinaiset jäsenet: Eija Ruokonen, 1. varapuheenjohtaja  

Birgitta Miiluniemi, 2. varapuheenjohtaja 

Juha-Pekka Erälinna 

Ritva Lampinen 

Riitta-Liisa Leinonen 

Päivi Sipilä 

Varajäsenet:   Timo Jytilä 

    Lasse Eklund 

Pauli Mattila 

Sirpa Lahtinen 

Hallituksen sihteeri: Minna Härmä, Ina Renqvist 

 

Otathan rohkeasti yhteyttä, jos haluat välittää tietoa tai palautetta hallitukselle! 
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Turussa 15.1.2021 

 

 

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. 

  

 

Teitä tervehdän, te metsän puut, 
suojaas pyrkivät vain harvat muut, 
kun talvella on polku jäässä, 
ja pipo korvien yli päässä. 
 
           -Atte Pulli 

  

 

http://www.neurolo.fi/

