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UUTISKIRJE 20.10.18 

 
Heippa kaikille! Ilmojen viilenemisestä välittämättä Neuropi toiminta jatkuu ja alla on tuoreimpia tapahtumia: 

• MS- hoidon nykytilanne yleisöluento Tampereella 
Aika: to 25.10.2018 klo 18-20 Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 
Paikka: Scandic City Hämeenkatu 1, 33100 Tampere (rautatieasemaa vastapäätä) 
 
MS-taudin nykytila, luennoitsijana Neurologian erikoislääkäri Marja-Liisa Sumelahti.  
MS-taudin aiheuttamista virtsavaivoista luennoi urologian erikoislääkäri Martti Aho 
"Elämä MS-taudin kanssa" -kokemuspuheenvuoron pitää Sanna Syrjänen.  
Vapaa pääsy. Luento järjestetään yhteistyössa Rochen Oy:n kanssa. 

Luento tallennetaan ja sen linkki löytyy tarkastuksen jälkeen: www.neuropi.fi ja  
Neuropi facebooksivulta 

• Syyskokous on perinteisesti marraskuun lopussa 29.11.18 täällä Pirkanmaan neuroyhdistyksen 
toimitiloissa. Kokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2019 
sekä päätetään hallituksen jäsenistä ja päätetään ensi vuoden jäsenmaksun suuruudesta. 
Pauliina Alppi valittiin puheenjohtajaksi vuosille 2018-2019, joten Pauliina jatkaa puheenjohtajana 
vielä ainakin vuoden. 

• Neuro-Cafe ja päivystys torstaisin Pirkanmaan neuroyhdistyksen toimitiloissa torstaisin klo 10-13. 
Neuro-Bingo klo 12, jos vähintään kuusi osallistujaa. Palkintoina kahvipaketti ja Neuro-Cafén 
tuotepalkintoja. Tervetuloa tapaamaan muita vertaisia, joita MS- tai Harnes-sairaus koskettaa 

• Jos kaipaat vertaista, jonka kanssa voisi jakaa sairaudesta koituvia asioita niin 
Pirkanmaan neuroyhdistyksen vertaisryhmät löytyvät täältä: https://neuropi.fi/vertaisryhmat/ 

 
NEUROLIITON toimintaa Pirkanmaalla 

• Sastamalan +60 Tietopäivä 
+60 Tietopäivä tarjoaa tietoa ja mahdollisuuksia löytää keinoja oman toimintakyvyn ylläpitämiseksi. 
Tilaisuus on suunnattu yli 60-vuotiaille henkilöille, jotka sairastavat MS- tautia tai jotain harvinaista 

neurologista sairautta. Myös läheiset ovat tervetulleita tilaisuuteen.  

• Kaikki Neuroliiton tapahtumat löytyvät: http://tapahtumat.neuroliitto.fi/tapahtumat/ 

• Neuroliiton kuntoutuskurssien tiedot löydät osoitteesta: kuntoutukseen.fi 

KELA: n selkokieliset esitteet tuista ja etuisuuksista löytyvät täältä 
 
Jos et halua uutiskirjettä, ilmoitathan siitä ilmo@neuropi.fi niin laitamme tietoihisi jäsenrekisteriin 
tiedon siitä uutiskirjeen osalta. Jos tiedoissasi on tapahtunut muutoksia niin ne voi päivittää täällä 

 
Värikkäin terkuin,  
Anne Beresford, toiminnanjohtaja 
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