JÄSENTIEDOTE 2/2020
PÄIVITETÄÄN SINUN YHTEYSTIETOSI
Jos nimi- tai osoitetiedoissasi on tapahtunut muutoksia, ilmoitathan siitä toimistolle.
Yhdistys toivoo, että mahdollisimman moni alkaisi käyttää sähköpostia, jotta säästäisimme
jäsenkirjeen painatus- ja postituskuluissa. Haluatko saada jäsenkirjeen sähköisesti?
Ilmoita toimistolle sähköpostiosoitteesi ja kerro haluavasi jäsenkirjeen vain sähköisenä.
Olemme myös Facebookissa, käy tykkäämässä sivuilla Turun Seudun Epilepsiayhdistys.
Toimisto on avoinna ainoastaan kerhoiltoina klo 17-20.
KUINKA LÖYDÄT TSEY:N TOIMITILAN PARHAITEN?
Käyntiosoitteemme on Hämeenkatu 28 B kirjastosillan yläpuolella. Tule sisään portista
sisäpihalle ja näet edessäsi portaat sekä kyltin seinässä, jossa on mm. teksti Turun
Seudun Epilepsiayhdistys. Portaat ovat parhaillaan (kesällä 2020) kunnostuksessa, joten
kävele ajoluiskaa pitkin pihan oikean laidan kautta kaartaen ylätasolle. Vasemmalla on
ovemme, ja olet perillä. Portaiden ollessa kunnossa voit nousta ne suoraan ylös yläpihalle.
Jos liikkumisesi on vaikeaa, tai jos tulet taksilla, aja tuota pihan oikeaa reunaa kaartavaa
luiskaa ylös yläpihalle, mutta taloyhtiön toivomuksesta ei ihan ovelle asti, koska pihan
laatoitus lohkeilee ja voi olla vaarallinen. Jos tulet omalla autolla, kannattaa pysäköidä
esim. Hämeenkadun varteen, mikä on maksullista arkisin klo 18 asti.

Tämän jäsentiedotteen painatus- ja postituskuluissa meitä tukee:
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Puheenjohtajan terveiset
Kevät 2020 oli ihan erilainen kuin kukaan meistä osasi aavistaa. Mikroskooppisen pieni
pirulainen, koronavirus, pakotti koko maailman polvilleen. Myös kaikkea vapaaehtoistoimintaa se haittasi raskaasti. Sosiaalisia kontakteja piti välttää. Niin. Mutta se vaan on
vastoin ihmisen luontoa, koska ihminen on sosiaalinen eläin. Hyvä asia on, että olemme
oppineet arvostamaan entistä paremmin ystävyyttä, läheisyyttä ja toisesta välittämistä.
Turun Seudun Epilepsiayhdistys on olemassa, koska välitämme toisistamme. Vertaistuki
on poikkeusoloissa toteutunut etänä, eli lähinnä vain facebookissa, sähköpostilla ja
puhelimessa, kun kerhoiltoja ja retkiä ei ole voitu järjestää. Karanteenin aikana olemme
hallituksessa suunnitelleet tulevaa toimintaa. Pidetään virukset kurissa noudattamalla
turvamääräyksiä ja muistetaan huolellinen käsien pesu.
Syksyllä juhlitaan yhdistyksemme 50-vuotista taivalta. Toimintamme jatkuu taas
tarmokkaasti. Oletetaan ja toivotaan, että ei tule uusia kokoontumisrajoituksia. Mutta voi
niitä tullakin. Ei Suomi vielä ole päässyt eroon koronasta.
Tässä jäsentiedotteessa kerrotaan, millaista ohjelmaa meillä on. Sitä on tarjolla
kaikenikäisille. Ohjelmaideoita otetaan mielellään vastaan. Tule mukaan TSEY:n
kokoontumisiin, kaverikahviloihin tai retkille. Tarvittaessa voit osallistua etänä. Ollaan
toisillemme tukena. Välitetään kaverista.
Jaana Lähdetie
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SYYSKAUDEN TAPAHTUMAT
TAPAHTUMAT YHDISTYKSEN TILOISSA ELLEI TOISIN MAINITA. HUOMAATHAN,
ETTÄ HÄMEENKADUN SISÄPIHAN PORTTI SULKEUTUU TASAN KLO 18, JOTEN
OLETHAN PAIKALLA HYVISSÄ AJOIN!
ELOKUU
To 20.8. klo 17.45 Kerhoillat alkavat. Jutustelua ja tutustumista. Kahvitarjoilu.
To 27.8. klo 17.45 Kerhoilta. Auria Biopankki esittäytyy. Biopankki on tieteellistä tutkimusta
palveleva yksikkö, joka huolehtii mm. verinäytteiden luvanvaraisesta käytöstä.
SYYSKUU
La 5.9. Klo 11-15 Vanha Suurtori. Osallistumme Fight Back Run –tapahtumaan! Tule
mukaan kokeilemaan joogaa, jumppaa, sauvakävelyä ja samalla nauti, ylitä itsesi ja pidä
hauskaa! Jäsenille omavastuu 5 €/hlö (normaalihinta 15 €). Ilmoittautumiset 31.8.
mennessä: toimisto.turunseutu@epilepsia.fi
Ti 8.9. klo 17.30-19.30 kaverikahvila Salossa, Cafe Figarossa, kauppakeskus Plazassa.
Salon seudun epilepsiaa sairastavat ja läheiset, tervetuloa jutustelemaan kahvikupposen
ääressä!
To 17.9. klo 17.45 Bingoilta.
To 24.9. klo 17.45 Kerhoilta. Professori Matti Sillanpää vierailee yhdistyksellämme. Tule
kuulemaan hänen uraauurtavasta työstään epilepsiaa sairastavien hyväksi vuosien ja
vuosikymmenten varrella!
LOKAKUU
Pe 2.10. klo 19-21 Yhdistyksen 50-vuotisjuhla Vanhalla Raatihuoneella. Ilmoittautuminen
etukäteen 18.9. mennessä sähköpostilla toimisto.turunseutu@epilepsia.fi. Katso kutsu.
La 17.10. klo 10-13. Vertaistukitapahtuma perheille Raision HopLopissa. Aikuisilla
keskusteluryhmä, lapsilla MLL:n hoitajat. Aikuisten omavastuu 10 €/hlö, sisältää kahvin ja
leivän. Lapset 3-13-v. ilmaiseksi. Paikkoja rajoitetusti, max. 2 lasta/perhe.
Ilmoittautumiset 1.9.2020 alkaen 10.10. mennessä heidi.keihas@turku.fi.
To 22.10. KEVÄTKOKOUS (jota ei keväällä voitu pitää) klo 18 alkaen ja SYYSKOKOUS
edellisen päätyttyä tauon jälkeen. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Lisäksi keskustellaan
TSEY:n muuttoaikeista. Kahvitarjoilu. Tauolla arpajaiset!
MARRASKUU
To 12.11. klo 17.45 Kerhoilta. Jäsenkirjeen 1/2021 suunnittelua ja muuta jutustelua.
Ti 17.11. klo 17.30-19.30 Kaverikahvila Salossa, Cafe Figaro, Kauppakeskus Plaza.
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To 26.11. klo 17.45 Kerhoilta. Matin tietovisailu.
JOULUKUU
La 5.12.2020 klo 13-16 JOULUINEN KAVERIKAHVILA PIIKKIÖSSÄ, KAVALTON
TILALLA. Bussikuljetus Turusta, lähtö klo 12.20 Hämeenkatu 28:n kohdalta. Paluu lähtö
klo 16.00. Kauempaa tuleville matkakorvausmahdollisuus. Tarjolla kahvia, torttua ja
joulupuuroa. Sitovat ilmoittautumiset toimistoon to 26.11.2020 mennessä
toimisto.turunseutu@epilepsia.f tai tekstiviesti puhelimeen 045 676 99 05.

Seuraava jäsentiedote tulee joulukuussa.

Kaverikahvila Turku – kaikille epilepsiaa sairastaville ja läheisille
Tule tapaamaan muita samassa elämäntilanteessa olevia lämpimän
kupposen äärelle. Tarjoamme pullakahvit. Mukana juttelemassa on
ohjaaja sekä paikallisen epilepsiayhdistyksen vapaaehtoisia.
Paikka: CAFÉ SIRIUS
Sijainti: Linnankatu 2, kirjaston sisäpiha
Päivämäärät: 26.8.2020, 30.9.2020, 28.10.2020, 25.11.2020
Kellonaika: 16:15-18

Turun Seudun Epilepsiayhdistys ry
Vartiokuja 1, 20700 Turku
p. 040 6305651
toimisto.turunseutu@epilepsia.fi
http://www.epilepsia.fi/turunseutu
www.facebook.com/turunseudunepilepsiayhdistys
IBAN FI39 5710 0450 5095 59
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