
Osoitelähde: Neuroliiton jäsenrekisteri 

 

 

     Jäsentiedote 2 /2021 
 

 
Huom! Koronatilanne saattaa vaikuttaa joihinkin tässä tiedotettujen 

tapahtumien järjestämiseen. 
 
 
Pieni ele -vaalikeräys 
 
Kuntavaalit siirtyivät huhtikuulta ja ovat nyt siten, että ennakkoäänestys on 26.5. - 8.6. ja 
varsinainen vaalipäivä on 13.6.2021. 
 
Kaipaamme vielä vapaaehtoisia lipasvahteja auttamaan keräyksessä, jotta tehtävä ei tulisi 
kenellekään liian raskaaksi. Keräys on tärkeä osa erityisesti meidän pienempien 
yhdistysten varainhankintaa! 

 

 
 

Lipasvahtivuorot ovat n. 2-3 h mittaisia ja 
me omalta osaltamme huolehdimme 

kerääjien turvallisuudesta asianmukaisin 
suojavarustein! 

  
Lipasvahdin tehtävä on olla 

keräyslippaan läheisyydessä ja kiittää 
lahjoittajia eli sinällään helppoa. 

 
Ilmoittaudu mahdollisimman pian 

Minnalle! 

 
 
Henkilöstöuutisia 
 
Järjestöassistentti Ina Renqvistin määräaikainen Sosiaali- ja terveysministeriön 
rahoituksella saatu työsuhde on päättynyt 15.5.2021. Suuri kiitos Inalle ja onnea 
jatkosuunnitelmien suhteen!  

MyMS -palvelun uudet toiminnallisuudet - esittely ti 25.5. klo 17.30 

(peruttu!) 

MS-taudin hoidostasi vastaava neurologian poliklinikka käyttää 
hoidonseurantajärjestelmää osana sairaanhoitopiirin potilastietojärjestelmää. Sen ohessa 
neurologian klinikka tarjoaa Sinulle mahdollisuutta käyttää MyMS -palvelua.  



 

 

 

Voit itse täyttää palveluun tietojasi ennen suunniteltua klinikkakäyntiä ja antaa valmiiksi 
tietoa tilanteestasi. 

Palvelun esittelee ti 25.5. klo 17.30 Zoom -etäyhteydellä Päivi Hämäläinen, kl. 
neuropsykologian dosentti, projektijohtaja, Näkymätön haitta MS -taudissa. 

Ota yhteyttä Minnaan sähköpostitse saadaksesi linkin. Linkki avataan klo 17.15. 
Tervetuloa! 

Yhdistyksen toimitilat avataan käyttöön elokuussa 

Näillä näkymin aloitetaan normaali toiminta pikkuhiljaa elokuussa viikolla 32 eli 9.8. alkaen 
omissa toimitiloissa, mikäli koronatilanne sen sallii. 

Tiistaina 10.8. aloitetaan Avoimet kahvihetket kerran viikossa tiistaisin klo 12 - 13.30. 
Tervetuloa! 

Liitteessä muiden vertaistukiryhmien ja -kerhojen sekä liikuntavuorojen aikataulut.  

Viidestoista Yö -musikaali ke 11.8. klo 18 

Huikea matka Juicen ja hänen ystäviensä maailmaan esitetään Turussa Ruissalon 
Kesäteatterissa. Ruissalon Kesäteatteri sijaitsee Ruissalon luonnonkauniissa 
Kansanpuistossa meren rannalla. Saapuminen esitykseen on helppoa niin autolla, 
bussilla, pyörällä kuin vesibussillakin. Esitys on 1920-luvun huvilamaisessa paviljongissa, 
joka aikoinaan juurikin valmistui kesäteatteriksi ja tanssisaliksi. Tila on esteetön ja paikalla 
on invawc. https://www.musiikkiteatteri.fi/kesateatteri/ 

Lipun hinta 26 e / lippu ja saattajakortilla saattaja ilmaiseksi. Paikalle meno tapahtuu omin 
avuin ja liput toimitetaan etukäteen osallistujille. Liput veloitetaan vasta elokuun alussa 
ennen tapahtumaa. 

Lippuvaraukset 30.6. mennessä Minnalta. 

Elopäivä ke 25.8. klo 15 - 19 

Tervetuloa yhdistyksen Elopäivään V-S Näkövammaiset ry:n lomakeskukseen 
Rauhaniemeen, Littoisiin ke 25.8. Ohjelmassa seurustelua, mahdollisuus pihapeleihin, 
makkaranpaistoa ja vohveleita sekä saunomismahdollisuus. Paikka on esteetön. 
Tapahtuma on maksuton kaikille yhdistyksemme jäsenille. Ilmoittaudu Minnalle 13.8. 
mennessä. 

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. Seuraavan kerran vastaanotto 

elokuussa. Varaa vastaanottoaikasi ajoissa!  

https://www.musiikkiteatteri.fi/kesateatteri/


 

 

 

 

MS-neuvolan vastaanottopaikka on yhdistyksen tiloissa:  

Itäinen Pitkäkatu 68, 20810 Turku. 

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

 

Paikalliskerhot 
Alueellamme toimivat aktiivisesti myös seuraavat paikalliskerhot: 

 

● Forssan seudun MS-kerho, yhteyshenkilö 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 Marjomäki 

Sirpa Lahtinen 

Hallituksen sihteeri: Minna Härmä 

 



 

 

 

 

 

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

 

 

 

 
” Käyn ahon laitaa, 
minä ilman paitaa. 

Ei estä kukaan, kun 
matkaa teen. 

Vain suvituulen, 
minä kutsun kuulen. 

Se ottaa mukaan mun 
uudelleen.” 

 
-Juha Vainio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Turussa 17.5.2021 

 

          
Riikka Kilpi, hallituksen pj.   Minna Härmä, toiminnanjohtaja    

puh. 040 192 4077     puh. 0400 174 402   

riikka.kilpi(at)gmail.com    minna.harma(at)neurolo.fi    

 

Lomalla 5. - 31.7.2021    

 

 

Lounais-Suomen neuroyhdistys ry 

Itäinen Pitkäkatu 68 

20810 Turku 

www.neurolo.fi    

                                     

 

Löydät meidät myös Facebookista nimellä Lounais-Suomen neuroyhdistys. 

            

http://www.neurolo.fi/

