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     Jäsentiedote 3 / 2021 
 

 

TODELLA SUURI KIITOS KAIKILLE KUNTAVAALIEN PIENI ELE-
VAALIKERÄYKSESSÄ MUKANA OLLEILLE VAPAAEHTOISILLE!  

 
Keräys tuotti yhdistyksellemme koko Lounais-Suomen alueellamme huikeat 4900 euroa.  
 
Tammikuussa on näkyvissä seuraavat vaalit eli maakuntavaalit. Toivottavasti olette mukana ja 
mukaan tulisi myös uusia vapaaehtoisia! Minnalle voi ilmoittautua jo nyt. 
 
 

Yhdistyksen ryhmätoiminta käynnistyy 6.9. 
 
Yhdistyksen hallituksen päätöksen mukaan liikunta-, harraste- ja vertaistukiryhmät 
Avainteatteria lukuun ottamatta käynnistetään syyskuun toisella viikolla eli 6.9. alkaen.  
Ryhmät ovat avoinna kaksi koronarokotusta saaneille tai koronan 6 kk sisään sairastaneille, 
joilla sairaus ja karanteeniaika on jo kuitenkin ohi. 
 
Yhdistyksen hallitus edellyttää tällä hetkellä, että ryhmätapaamisissa on noudatettava koronan 
suhteen voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja todella mm. pidettävä vähintään 2 m 
turvaväli kaikkien paikalla olevien kanssa (myös ryhmään tullessa ja poistuessa), käytettävä 
maskia ja huolehdittava käsihygieniasta. Mahdollinen kahvihetki on rajattava hyvin lyhyeksi ja 
maskia muuna aikana käytettävä.  
 
Lisätietoja ryhmien aikatauluista erillisessä liitteessä. 
 
Yhdistyksen toimitilat ovat muuten edelleen suljettuna toistaiseksi. Jos haluat tavata 
toiminnanjohtajan, ota etukäteen yhteyttä ja sovi tapaaminen.  
 

Blogikerho 7.9. klo 17.00 
 
Blogikerho alkaa etäyhteydellä ti 7.9. Ilmoittaudu Minnalle sähköpostilla niin saat linkin. 
Harjoitellaan blogin kirjoittamista ja keskustellaan kirjoituksista ja annetaan vinkkejä 
toisillemme. 
 

Luontoliikuntaretki Kuhankuonolle la 18.9. 
 
Tervetuloa mukaan esteettömälle luontoliikuntaretkelle Kuhankuonolle! Ulkoilemme ja 
grillaamme makkaraa sekä nautimme kahvia luonnossa. Mukana on liikunnan 
erikoissuunnittelija Riitta Samsten Neuroliitosta, Birdlifen lintuasiantuntija sekä 
Metsähallituksen opas. 
 
Kulkeminen paikan päälle omin keinoin. Sitovat ilmoittautumiset Minnalle ma 13.9. mennessä. 
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MyMS -palvelun uudet toiminnallisuudet - esittely ma 20.9. klo 17.00 
 
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 ennen suunniteltua 
klinikkakäyntiä ja antaa valmiiksi tietoa tilanteestasi.  
 

Palvelun esittelee ma 20.9. klo 17.00 Zoom-etäyhteydellä Päivi Hämäläinen, kl. 
neuropsykologian dosentti, projektijohtaja, Näkymätön haitta MS-taudissa. Ota yhteyttä 
Minnaan sähköpostitse saadaksesi linkin. Tervetuloa! 

 

Omaisten vertaistuki- ja virkistyspäivä la 30.10. Naantalin kylpylässä 
 
Järjestämme MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastavien jäsentemme avio- 
tai avopuolisoille vertaistuki- ja virkistyspäivän la 30.10. 
 
Aikataulu ja ohjelma: 
 
9.30 aamukahvi ja voileipä kokoustilassa 
10.00- 12.00 psykoterapeutti Nina Fagerströmin luentokeskustelu 
12.30 buffetlounas 
13.30 - 15.00 ohjattu kevyt aktiviteetti  
15.30 sauna- ja uima-allasosaston käyttömahdollisuus 
 
Päivän omavastuuosuus on 20 e / henkilö. Mukaan mahtuu 20 henkilöä 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset Minnalle 24.9. mennessä.    
 

Korukurssi ti 16.11. klo 16 - 20 
 
Tiistaina 16.11. 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 
lisäksi kukin maksaa Pirjolle erikseen niistä tarvikkeista, joita häneltä ostaa. Voit ottaa 
myös omia korutarvikkeita mukaan. 
Kahvitarjoilu pienen huikopalan kanssa sisältyy kurssin hintaan. Tervetuloa tekemään koruja 
itselle tai vaikka lahjaksi! 
Ilmoittautumiset Minnalle 31.10. mennessä.  
 

Syyskokous to 18.11.2021 klo 18 
 
Tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen torstaina 18.11.2021 klo 18.00. 
Kokous järjestetään koronatilanteen sen salliessa yhdistyksen tiloissa, mutta myös 
etäyhteydellä voit osallistua. Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat sekä yhdistyksen 
sääntöjen uusiminen, koska mm. Neuroliiton säännöt ovat muuttuneet. Kokousmateriaalit 
saatavissa toimistolta tai sähköisenä viikkoa ennen kokousta. 
  
Kokousta ennen klo 16.30 kahvitarjoilu ja klo 17.00 LT, dosentti, neurologian erikoislääkäri 
Juha-Pekka Erälinna kertoo ajankohtaisia asioita MS-taudista.  
 
Ilmoittaudu kokoukseen 16.11. mennessä Minnalle. 
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Retki oopperaan to 9.12. 
 
Yhdistys järjestää retken Helsingin Kansallisoopperaan torstaina 9.12. katsomaan Andrew 
Lloyd Webberin kuuluisaa suurmusikaalia Oopperan kummitusta 
(https://oopperabaletti.fi/ohjelmisto-ja-liput/oopperan-kummitus/ ).  
 
Matka-aikataulu, arvioidut kellonajat: 
 

● 14.00 lähtö Turku, Itäinen Pitkäkatu 68, L-S Neuroyhdistys 
● 15.30 alkaen etukäteen tilattu ruokailu omakustannushintaan Lahnajärvellä 
● 16.30 matka jatkuu   
● 18.00 perillä Helsingin Kansallisoopperan luona 
● 19.00 esitys alkaa 
● 22.00 paluulähtö (matkalla tarvittaessa vain wc-tauko) 
● n. 00.30 - 00.45 perillä Turussa   

     
 Retken hinta pääsylipun ja linja-autokuljetuksen (invabussi) kera on: 
 

● yhdistyksen jäsenelle 110 euroa, ei jäsenelle 160 euroa (otetaan mukaan vain, jos 
tilaa jää yhdistysten jäsenten jälkeen)  

● saattajalle retken hinta on 60 euroa ja edellyttää avustettavalta EU:n vammaiskorttia.  
● väliaikatarjoilu kahvi ja Adagio-leivos (L ja G) maksaa lisäksi 15 e. 

 

Lippuja on varattu 30 henkilölle, joista osa pyörätuolilla kulkeville. Sitovat 
lippuvaraukset Minnalta 25.9. mennessä.   

 

Joulupuuropäivä ti 14.12. klo 12 - 15 
 
Yhdistyksen joulupuuropäivä on tiistaina 14.12. klo 12 - 15 yhdistyksen tiloissa. Joulupuuro, 
glögi ja pipari 5 € / hlö. Ilmoittautumiset 10.12. mennessä Minnalle. 
                         

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 
 
 
  

https://oopperabaletti.fi/ohjelmisto-ja-liput/oopperan-kummitus/
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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, yhteyshenkilö Sirpa Lahtinen 0400 526 415. Huom! Uutta 

toimintaa Vakka-Suomen Neurokerhossa: Syksyn uinti- ja saunavuorot toteutuvat 8.9. 
alkaen Laitilan Terveyskodissa joka kuukauden toisena keskiviikkona klo 17.30 alkaen.  

 
 

Seuraava jäsentiedote ilmestyy tammikuussa 2022. 
 
 
 

 
   
 

 
 
 

Turussa 30.8.2021 
           

Riikka Kilpi        Minna Härmä 
hallituksen puheenjohtaja      toiminnanjohtaja 
040 589 9010        0400 174 402 
riikka.kilpi(at)gmail.com       minna.harma@neurolo.fi 

 
Lounais-Suomen neuroyhdistys ry 

Itäinen Pitkäkatu 68 
20810 Turku 

www.neurolo.fi 
 
 

Löydät meidät myös Facebookista nimellä Lounais-Suomen neuroyhdistys. 
 

 

http://www.neurolo.fi/

