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JÄSENTIEDOTE

Tällä hetkellä yhdistyksessä toimii päivystys vain puhelimitse tiistaisin klo 16–18 puh. 045 211 1810.
Mikäli tarvitset Smartum-seteleitä, lähetämme ne postitse. Tilaukset puhelimitse tai sähköpostitse.
HUOM! Arttelin aukioloajat ajalla 18.3.–13.4.2020 Artteli on suljettu.
Arttelin Infon henkilökunta on paikalla tänä aikana klo 9–16:00. Ajalla 14.4.–31.5.2020 Artteli on avoinna 9–17:00.

KEVÄINEN TERVEHDYS!
Huomioithan, että jatkossa lähetämme jäsenkirjeet
sähköpostilla ja postitse lähetämme vain pelkistetyn
version.
Sähköpostitse saat ajantasaista tietoa mm. tulevista
tapahtumista, eli muistathan päivittää osoitteesi meille.
Löydät tapahtumat ja tiedotteet myös kotisivultamme
osoitteesta: www.epilepsia.fi/pirkanmaa.
Tervetuloa mukaan uuteen ja vanhaan toimintaan.

SMARTUM! ”Yhdessä eteenpäin”
Aktiivinen jäsen on yhdistykselle joka setelin arvoinen.
Voit maksaa setelisi etukäteen tilillemme:
FI 34 1146 3000 8726 94. Ota kuitti mukaan maksusta,
kun haet seteleitä. Voimme lähettää setelit sinulle myös
postitse niin toivoessasi. Muistathan maksaa maksusi
yhteydessä myös postimaksun 1,50 €.
Yhden setelin hinta jäsenelle on 3 €/kpl. Voit ostaa
kerrallaan enintään 12 kpl seteliä/3 kk kuluvalle ja
seuraaville kuukausille, eli 4 kpl seteliä/kk.

LATAA EPILEPSIALIITON
KÄNNYKKÄSOVELLUS
Voit ladata app-sovelluksen puhelimeesi omasta
puhelin storesta. Näet kaikki jäsentiedot, edut ja
alennukset, uutiset ja tapahtumat, sekä yhteystiedot
vaivattomasti. Edellyttää jäsenyyden.
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TIEDOTAMME TULEVAA
PERHELIIKUNTA

ON PERUTTU 31.5.2020 ASTI SISÄTILOISSA.

LENTOPALLO, LATTIACURLING
JA PELIKERHOT

Tiedustella voi Anninalta puhelimitse perheliikuntaan
koskevista tapahtumista, mm. talvikauden jälkeen
käymme testaamassa myös frisbeegolfia.
Lisätietoja: Annina, puh. 050 569 9425

KESÄKISAT 6.6.2020
(ajankohta varauksella)

ON PERUTTU 31.5.2020 ASTI.

Lisätiedot/yhteyshenkilö
(lentopallo, curling):
Seppo Raitio (seppojraitio@hotmail.fi)
Puh. 040 502 2240
Lisätiedot/yhteyshenkilö
(lauta-ja korttipelikerho):
Vesa Aalto (vesa.aalto0@saunalahti.fi)
Puh. 040 545 8248

KESÄAIKA 1.6.–2.8.

TOIMISTOMME ON SULJETTU.

www.epilepsia.fi/pirkanmaa

EPILEPSIALIITON VALTAKUNNALLISET KESÄKISAT JYVÄSKYLÄSSÄ 2020
Kisalajit:
• kolmiottelu (60 m:n juoksu, kuulantyöntö ja pituushyppy)
• 1000 m kävely
• ruotsalaisviesti (neljän hengen joukkue, jossa yksi alle
12 v. tyttö, alle 12 v. poika, nainen ja mies)
Oheislajit: Hauskoina oheislajina ovat keppihevoskisa ja
supersuosittu huutosakkikisa.
Keppihevoskisassa voit tulla kisailemaan omalla ratsulla tai
voit käyttää lainaratsua. Lisäksi paikan päällä on mahdollista
tehdä oma keppihevonen, ota mukaasi oma villasukka.
Keppihevoskisassa kisaillaan neljässä eri sarjassa alle 7 v.,
alle 12 v., alle 16 v. ja aikuiset.
Huutosakkikisassa äänekkäin, tyylikkäin ja huomiota
herättävin joukkue voittaa.

TULE
MUKAAN!

HINTA: 20 €/ HENKILÖ tai PERHE
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu kisalajeihin ja tapahtumaan etukäteen 29.5.2020 mennessä
Seppo Raitio, puh. 040 502 2240 tai seppojraitio@hotmail.fi
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TIEDOTAMME TULEVAA
KORONAN POIKKEUSTILA
SIIRTÄÄ VUOSIKOKOUKSEN
JÄRJESTÄMISEN!
Ilmoitamme kokouksen ajankohdan myöhemmin
nettisivulla, Facebookissa ja sähköpostilla.

www.epilepsia.fi/pirkanmaa

JÄSENHINTA

30 €

(Ei jäsen 60 €)

KESÄRETKI LAUANTAINA15.8.
Aikataulu ja ohjelma (alustava koronatilanteen vuoksi)
Lähtö Tampereelta klo 9:30 Vanhalta kirkolta Invabussilla, missä on
invahissi ja pyörätuolipaikat. Paluu Vanhalle kirkolle noin klo 17:30.

Klo 11:00 Kahvihetki
Klo 11:30 Tervetuloa Serlachius-museoihin!
Gustafin opastettu kierros.
Klo 12:30 Paperiperkele-näyttely. Tutustumme 			
suomalaisen paperiteollisuuslegendan
G. A. Serlachiuksen elämään ja liiketoimiin. 		
Näyttelyreitti kuljetaan läpi omatoimisesti.
Klo 13:00 Siirtyminen ryhmän bussilla Serlachius-museo
Göstaan (3 km).
Klo 13:15 Paviljonki-lounas Göstan ravintolassa
Klo 14:15 Göstan opastettu kierros
Klo 15:15 Omatoiminen kierros Göstassa. Tutustuminen
Göstan näyttelyihin, puistoon ja 				
museokauppaan.

Hinta sisältää:
Bussimatkat, kahvit, ruokailun,
opastukset kahteen museoon.
Paviljonki-lounas:
Sesongin lounaskokonaisuus, joka
koostuu pääruuasta, raikkaasta
vihersalaatista, sekä jälkiruoasta.
(Muistathan ilmoittautumisen lisäksi
ilmoittaa myös erityisruokavaliosi).

Ilmoittautumiset 31.7. mennessä:
Seppo Raitio, puh. 040 502 2240 tai
seppojraitio@hotmail.fi
Arja Frisk, puh. 050 378 1451 tai
arja.frisk@gmail.com
Toimisto, puh. 045 211 1810 (jätä viesti
vastaajaan) tai pirkanmaa @epilepsia.fi
Matkanvarrelta voi myös tulla mukaan!

Tervetuloa kesäretkelle!

YHTEYSTIEDOT

Kumppanuustalo Artteli
Salhojankatu 42, 2. krs.
33500 Tampere

Koronavirus
tilanteen
vuoksi yhteydenpito
Puhelin 045 211 1810
vain puhelimitse tai
(päivystämme tiistaisin klo 16–18)
sähköpostitse!
pirkanmaa@epilepsia.fi
Olet sydämellisesti tervetullut!
www.epilepsia.fi/pirkanmaa

Puhelimessa on myös vastaajapalvelu. Soittaisitko yhdistysasioita koskevat
tiedustelut, ilmoittautumiset ja kysymykset numeroon 045 211 1810 päivystysaikana,
tai jätä viestisi vastaajaan.
Löydät meidät myös täältä!

SASTAMALAN EPILEPSIAKERHO
Pirkko Lahtinen
Puhelin 050 565 1517
Sähköposti: pirkko.lahtinen@kopteri.net
Kerho järjestää omaa toimintaa!

Asiakaspalveluchat palvelee ma–to klo 9–15 osoitteessa www.epilepsia.fi
Puhelinneuvonta palvelee ti–to klo 9–15 numerossa 09 3508 2310
Toistaiseksi henkilökunta tekee töitä ensisijaisesti etänä ja välttää matkatyötä koronavirustilanteen vuoksi.

