JÄSENKIRJE 2/2021
SATAKUNNAN NEUROYHDISTYS RY

LIIKUNTAVASTAAVA ESITTÄYTYY
Hei, olen Erja Simonen ja neuroyhdistyksen Harnesjäsen. Toimin yhdistyksen hallituksessa
varajäsenenä ja liikuntavastaavana. Vapaaehtoistyön aloitin pian sairastumiseni jälkeen, sillä
halusin olla mukana omalta osaltani auttamassa tietoisuuden lisäämisessä harvinaisista
sairauksista ja vertaistuen jakamisessa.
Harnes-vertaistukiryhmät ovat olleet siihen hyvä keino, nyt koronan takia on livenä tapaamisissa
ollut taukoa, mutta toivon mukaan saadaan nekin aloitettua taas. Etätapaamiset onneksi on hyvä
vaihtoehto kuulumisten vaihtamiseen. Asustelen Nakkilassa puolisoni ja Sirkka-kissamme
kanssa. Jäin pois työelämästä muutama vuosi sitten ja oli hyvä, että oli yhdistys jo kuvioissa, se
antaa paljon ja on tuonut mukavia tapahtumia ja uusia ystäviä elämään. Toivon myös, että
liikuntavastaavan ominaisuudessa toimiessani pääsen tapaamaan teitä jäseniä mukavien
liikunnallisten tapahtumien merkeissä jossain kohtaa. Hyvää alkavaa syksyä kaikille!

Syksyn tapahtumat on suunniteltu vallitsevan koronatilanteen mukaisesti. Tapahtumia
perutaan, jos tilanne muuttuu. Näistä ilmoitetaan sähköpostitse ja nettisivuilla.
Satakunnan neuroyhdistys ry ja paikallisjärjestöt tarjoavat
jäsenistölleen vuosittain erilaista toimintaa. Neuroyhdistyksen
toimisto Naseva sijaitsee Porin keskustassa (Yrjönkatu 7).
Toimisto on auki joka keskiviikko yhteisen kahvihetken
merkeissä klo 10-14. Tervetuloa mukaan toimintaan!

SYKSYN 2021 TAPAHTUMIA
Keskiviikon kahvihetket Nasevassa keskiviikkoisin klo 10-14, alkaen
1.9. Etänaseva on samana päivänä ja jatkaa toimintaansa Teamsin
välityksellä joka toinen keskiviikko klo 11-13.
Nuorien ja vastasairastuneiden tapaaminen syksyllä. Tarkempi aika
ja paikka ilmoitetaan myöhemmin sähköpostitse ja
nettisivuillamme.
Lautapeli-ilta Nasevassa to 14.10. klo 18
Lapsiperheille tapaaminen Leo's leikkimaassa marraskuussa.
Tapahtumasta tiedotetaan lähempänä sähköpostitse ja
nettisivuillamme.
Su 28.11.. Senioripäivä klo 14-16 Nasevassa. Ilmoittautuminen .27.10.
mennessä Nasevasta löytyvään listaan.
La 11.12. Jouluinen kokoontuminen ja ansiomerkkien jako viime
vuonna olleen 40 v. juhlavuoden kunniaksi Nasevassa..
Yhdistyksen joululoma 16.12.2021- 11.1.2022

Muistathan päivittää
sähköpostiosoitteesi
Neuroliittoon osoitteeseen
virve.koivisto@neuroliitto.fi,
jotta saat meiltä jatkossakin
ajankohtaista tietoa
sähköisesti.
Kutsu ystäväsi mukaan
neuroyhteisöön!
https://neuroliitto.fi/yhdistykset/lii
ty-jaseneksi/

KERHOISSA TAPAHTUU
Harjavallan neuroaktiivit kokoontuvat joka kuun viimeinen tiistai
31.8. / 28.9. / 26.10. / 30.11.. klo 18. Harjavallan srk.-talo, pieni sali
(Kirkkokatu 3).
Harnes-vertaistukiryhmän ja Huittisten MS-kerhon tapaamisista
ilmoitetaan myöhemmin nettisivuillamme. Molemmat ovat
toistaiseksi tauolla koronan vuoksi.

LIIKUNNASSA TAPAHTUU
Vesijumppa Mikaelsgärdenissa on tauolla tämänhetkisen tilanteen
vuoksi. Ilmoitamme heti, kun vesijumppa voidaan aloittaa.

Hallituksen jäseniä etäkokouksessa Teamsissa.

