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JÄSENMAKSU

Vuoden 2021 jäsenmaksuksi vahvistettiin 25 €/jäsen. Epilepsialiitto laskutti
jäsenmaksut tammikuussa. - Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi.

JÄSENEDUT

Liiton jäsenedut:







Epilepsialehti
5 krt/vuosi
Alennuksia epilepsiatunnuksista verkkokaupassa
Synsam, alennusta -30 % silmälaseista, -25 % aurinkolaseista, -25 %
piilolaseista ja -20 % Lifestyle-sopimuksen kuukausimaksusta
Lastentossut.fi -verkkokaupasta -15 % alennusta
Eckerö Line, -20 % alennusta henkilölippujen risteily- ja reittimatkojen
päivittäisestä verkkokauppahinnasta (28.6.-15.8.2021 alennus -10 %)
Holiday Club, vähintään -15 % alennusta Holiday Club -kylpylähotellien, Villasja Chalets-huoneistojen sekä loma-asuntojen päivän hinnoista. Varaukset
verkkokaupan kautta.

Mobiilijäsenkortti
Epilepsiayhdistyksen jäsenenä voit ladata älypuhelimeesi maksuttoman
mobiilijäsenkortin. Mobiilijäsenkortistasi näet ajankohtaiset jäsentietosi ja voit
päivittää niitä. Sovelluksessa näet lisäksi valtakunnalliset jäsenetusi, uutiset sekä
Epilepsialiiton ja yhdistyksesi tapahtumat.
Lataa mobiilijäsenkortti sovelluskaupasta nimellä Epilepsialiitto. Tunnistaudu
sovellukseen asiakas-/jäsennumerosi ja sukunimesi avulla.
Satakunnan Epilepsiayhdistys ry:n jäsenedut:
Jäsentiedote

1 - 2 kertaa/vuosi

Jäsenillat kuukauden ensimmäinen tiistai klo 18 – 19.30 Nasevassa.
Pyrimme saamaan jäseniltoihin vierailevan luennoitsijan kertomaan meille
tärkeistä asioista. Ehdotuksia jäseniltojen teemoiksi ja luennoitsijoiksi otetaan
ilolla vastaan. Ilmoita vinkkisi hallituksen jäsenille.
Voit osallistua toimintaamme vointisi ja kykysi mukaan.

PÄIVYSTYS

Nasevassa tiistaisin klo 10 – 13, tarjolla kahvia, vertaistukea, tietoa ja materiaalia epilepsiasta.
Nasevassa on myynnissä upeita käsitöitä, mm. sukkia, lapasia, myssyjä, liinoja, kortteja, ym.
Tule katsomaan ja ostamaan.
Nähtävänä epilepsiarannekkeita, myös silikonirannekkeita, eri kokoja.

VIRKISTYSTOIMINTAA
Kesäkaudella järjestämme toimintaa, mikäli korona- ja kokoontumisrajoitukset sen sallivat.
Päivämäärät ovat vielä avoimina. Lisätietoja tapahtumista Facebookissa ja Sinikalta,
puh. 050 523 7980
TYKS-alueen kesäpäivä Raumalla
Kesäteatteri
Seuraamme Suomen hallituksen, THL:n ja Lounais-Suomen Aluehallintoviraston tiedotteita.
Osallistumismaksut maksetaan yhdistyksen tilille FI 18 5701 4220 0043 89.
Viestikenttään aina osallistujan/osallistujien nimet.
Keilailu ja Kaverikahvilat ovat tauolla toistaiseksi koronarajoitusten vuoksi.
Lomailemme 1.6. – 31.8.2021.
Syyskauden jäsenillat ja päivystykset aloitetaan, mikäli kokoontumisrajoitukset sen sallivat.
Tiedotamme tapahtumista Satakunnan Kansan Menoinfossa, Facebookissa ja sähköpostilla.
Kokouskutsut ilmoitetaan Satakunnan Kansassa.
SÄHKÖPOSTIOSOITTEET
Tiedotuksen nopeuttamiseksi ja säästääksemme kopiointi- ja postimaksuja, pyrimme
jatkossa lähettämään mahdollisimman monta jäsenkirjettä sähköpostilla.
Siksi pyydämmekin jäseniä ilmoittamaan voimassa olevan sähköpostiosoitteen sihteerille
sähköpostilla sihteeri.satakunta@epilepsia.fi tai Nasevaan päivystysaikana (yhteystiedot
tiedotteen alussa) tai Sinikalle puh. 050 523 7980.

AURINKOISTA KEVÄTTÄ KAIKILLE!
Hallitus

