
Kevät tulee kukkien!

Keväinen tervehdys yhdistyksestämme! 

Kevät on tuonut uusia tuulia tullessaan, nimittäin minut, uuden yhteisövastaavan Uudenmaan
epilepsiayhdistykseen. Olen aloittanut tehtävässä maaliskuun alussa ja olen oikein innoissani
uudesta työstäni! Järjestötyöstä minulla on useiden vuosien kokemus ja sydämeni sykkii
järjestötyölle.

Seuraathan verkkosivujamme www.epilepsia.fi/yhdistykset. Uudenmaan
epilepsiayhdistyksen löydät kohdasta: tutustu epilepsiayhdistyksiin / Uudenmaan
epilepsiayhdistys. Tiedotamme sivuillamme ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. 

Löydät tapahtumiamme ja muutakin mukavaa myös Facebook-sivuiltamme: 
 https://www.facebook.com/Helsinginepilepsiayhdistys.
Jos ohjelmiin tulee muutoksia, esimerkiksi koronaepidemian takia, ne tiedotetaan
sähköisesti.

Jäsentiedotteet postitetaan kolme kertaa vuodessa sähköpostitse tai paperiversiona niille, joilla
ei ole sähköpostiosoitetta ilmoitettuna. 
Ilmoitathan sähköpostiosoitteesi toimistoon, jos et ole sitä aiemmin ilmoittanut. 
Välitiedotteet lähetämme vain sähköisesti, siksi sähköpostiosoitteesi on tärkeä!

Ihanaa kevättä!
Parhain terveisin,
Uudenmaan epilepsiayhdistys ja
uusi yhteisövastaava     

Laura 
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KAVERIKAHVILAT KEVÄT 2021

Kaverikahvila on matalan kynnyksen paikka epilepsiaa sairastaville sekä heidän läheisilleen. Kaverikahvilassa ei
ole teemaa tai valmista ohjelmaa, vaan tapaamme yhdessä kahvin sekä pullan merkeissä. Kahvilaan voit tulla
tapaamaan uusia ihmisiä ja ystäviä, juttelemaan ja kuuntelemaan. Mukana on vertaisia sekä ohjaaja.

Kasvokkain järjestettäviä kaverikahviloita ei voida järjestää tällä hetkellä. 
Seuraamme THL:n, hallituksen sekä kattojärjestömme Epilepsialiiton linjauksia ja suosituksia, ja
ilmoitamme mahdollisista muutoksista nettisivuillamme sekä sosiaalisessa mediassa. Seuraathan
siis meidän sosiaalisen median kanavia, jotta saavutat viimeisimmät päivitykset. 

Tarjoamme kuitenkin nyt keväälle 2021 Teams-kahvitteluita verkossa, joihin olet lämpimästi

tervetullut kertomaan kuulumisiasi ja keskustelemaan mielen päällä olevista aiheista!

Rennot teams-tapaamiset järjestetään neljänä tiistaina:

27.4. klo 14-15

11.5. klo 17-18

25.5. klo 14-15

8.6. klo 17-18

Linkin löydät nettisivuiltamme, muistuttelemme teams-tapaamisesta myös facebookissa tai saat sen

sähköpostitse yhteisövastaavaltamme: laura.uusimaa@epilepsia.fi 

TAPAHTUMAT
HUOM! Jos haluat ajankohtaista tietoa tapahtumistamme, ilmoitathan meille sähköpostisi ja seuraathan sosiaalista
mediaamme sekä Internet-sivujamme. Peruutukset esim. koronaepidemian vuoksi ilmoitetaan kyseisissä kanavissa.
Ethän tule sairaana tapahtumiimme.

https://www.facebook.com/Helsinginepilepsiayhdistys/


 Virkistysviikonloppu Ilorannassa!

 Uudenmaan epilepsiayhdistys järjestää koronatilanteen salliessa perinteisen virkistysviikonlopun
Ilorannassa Hauholla pe-su 18.-20.6.2021.

Viikonlopussa tarjolla on lekottelua rannalla, saunomista, uimista, hyvää ruokaa ja lauantai-iltana
muurinpohjalettuja! Tarjoamme myös mahdollisuuden vertaiskeskusteluihin sekä yksittäisiin
keskusteluhetkiin.

Leirille voi saapua omalla autolla tai yhteisbussikuljetuksella. Tarkemmat tiedot leirille ilmoittautuneille.

Hinta 2 vuorokauden täysihoitoviikonlopulle:
·Huoneet 180 € / aikuinen
·Mökit ja iso aitta 210 € / aikuinen
·Omenatarhan huoneet 225 € / aikuinen
·Yhden hengen huonelisä vessallisissa ja suihkullisissa huoneissa 20€/vrk.
·Lapset maksavat 50% hinnoista. 

Yhdistys tukee osallistumista noin kolmasosalla hinnoista sekä tarjoaa yhteiskuljetuksen. 

Ilmoittautumiset viim. su 2.5. nettisivujemme kautta.
www.epilepsia.fi/yhdistykset/tutustu-alueyhdistyksiin/uudenmaan-epilepsiayhdistys/yhdistyksen-
tapahtumat/

Lisätiedot:
laura.uusimaa@epilepsia.fi 

 

KAIKILLE



Keilausta Kalliossa 

Tämän kevään keilaukset peruttu, mutta toivottavasti pääsemme jatkamaan keilausta
syksyllä!

Keilaamme Kalliossa Fun Bowlingissa kerran kuukaudessa lauantaina klo 13-14. 
Keilaus maksaa 3€/kerta ja se maksetaan paikan päällä Hannulle. 
Ilmoittautuminen viimeistään keilausta edeltävään torstaihin mennessä:
toimisto.uusimaa@epilepsia.fi tai numeroon 050 5354 009
Osoite: Fun Bowling Kallio: Helsinginkatu 25, Helsinki

Ratsastusta Kirkkonummella ja Luhtajoella
Tuemme ratsastustoimintaa kahdella tallilla.

VEIKKOLA, KARTANON RATSASTAJAT.
Erityisryhmille tarkoitetulla tallilla, esimerkiksi epilepsiaa sairastaville kehitysvammaisille ja autisteille.
Ratsastustunnin hinta on 35€.
Tuemme ratsastusta 10€/tunti ja 6 tuntia/kausi kuittia vastaan. 
Tarkemmat tiedot: Mariatta Enqvist: 040-044 4164.
Osoite: Lohantie 10, 02880 Kirkkonummi.

PALOJOKI, LUHTAJOEN RATSASTUSTILA
Ratsastustunti joka toinen sunnuntai klo 12-13. 10x kortilla tunti maksaa 40€, eli kausimaksu 400€.
Irtotunti 45€. 
Yhdistyksemme tukee 10€/tunti ja 6 tuntia/kausi kuittia vastaan. 
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen: Tea Blom: 040-545 5461.
Osoite: Hemmintie 30, 01810 Luhtajoki.

KAIKILLE

Karting -ajojen tiedot perhetoiminta kohdasta!



NUORET & AIKUISET
KUNTOSALITOIMINTA JATKUU!

Uudenmaan epilepsiayhdistys tukee jäsenien kuntosaliharjoittelua EasyFit kuntosaleilla Tapiolassa,
Ruoholahdessa, Vuosaaressa, Järvenpäässä ja Lahdessa!
 
Yhdistys tukee harjoittelusta puolet eli kuukauden (30€) kuntosalikortista maksat vain 15€! 
Harjoittelu on omatoimista, mutta yhdistyksen liikuntavastaava ohjaa tarvittaessa alkuun
tutustumiskäynnillä Ruoholahdessa. Kerro ilmoittautuessa jos haluat tutustumiskäynnin. 

Ilmoittaudu: toimisto.uusimaa@epilepsia.fi 

Tarkemmat osoitteet:
Tapiola: Metsänpojankuja 4, Espoo.
Ruoholahti: Ruoholahdenranta 3, Helsinki.
Vuosaari: Furuborginkatu 3, Helsinki.
Järvenpää: Puistotie 3, Järvenpää.
Lahti: Ajokatu 65, Lahti.

 

Perinteeksi muodostunut nuorten leiri siirtyy koronaepidemian vuoksi syksylle 2021, pe-su
1.-3.10.2021.

Paikkana on tuttu Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto Ylöjärven Vahannassa, Näsijärven rannalla.
Tarkempaa tietoa tulossa myöhemmin. 

Nuorten leiri on kohdennettu 15-35-vuotiaille. Vietämme yhdessä perinteiseen tapaan viikonlopun,
joka sisältää erilaista aktiviteettia samassa tilanteessa olevien nuorien kanssa. 

Seuraa nettisivujamme sekä facebook-sivuja (https://www.facebook.com/Helsinginepilepsiayhdistys)
niin saat ajantasaista tietoa tapahtumistamme!

Nuorten leiri tulossa syksyllä 2021



PERHETOIMINTA

UUTTA! HEVOSTOIMINTA -RYHMÄT KÄYNNISTYVÄT!
Yhdistys aloittaa kokeiluluontoisena uutena toimintona kolmen kerran hevostoimintaryhmät
muutamalla eri tallilla Uudenmaan alueella. 
Hevostoiminnalla tarkoitamme hevosen kanssa oleilua, silittämistä, harjaamista sekä halailua,
hevostaitojen oppimista sekä tallisääntöjen opettelua, mahdollisesti hevosen ruokkimista ja
talliympäristössä touhuamista. Yhteen ryhmään otetaan 2-4 osallistujaa ja ryhmän toiminnot
suunnitellaan ikätason sekä osallistujien kiinnostuksen mukaan. Hevostoimintaryhmä ei tarkoita
ratsastusta.

Ryhmät jaotellaan iän mukaan: alle 6-vuotiaat, 7-12 -vuotiaat ja 13-16 -vuotiaat.
Ohjaajana toimii Uudenmaan epilepsiayhdistyksen yhteisövastaava Laura Närhi sekä avustajina 1-2
vapaaehtoista. 

Toiminta on ryhmään osallistuvalle lapselle tai nuorelle maksutonta ja tarkoitettu jäsenille (riittää,
kun joku perheestä on jäsen). Paikalle saavutaan omalla kuljetuksella.

Alustava kiinnostus ja sopiva ajankohta (päivä-/ ilta-aika/ viikonloppu) kannattaa
ilmoittaa: laura.uusimaa@epilepsia.fi 

KARTING AJOT
Tervetuloa ajamaan Kartingia la 22.5. klo 10.30 alkaen! Yhdistys tukee osallistumiskustannuksia,
omavastuuhinnat alla.

Pienillä autoilla voivat ajaa alle 135 cm pituiset, muut ajavat isoilla autoilla. 
Kerro ilmoittautuessasi, oletko kokenut ajaja vai ajatko ensimmäistä kertaa. 
Jaamme ajajat ajokokemuksen mukaan, jotta jokaiselle tulee mieluinen ajokokemus. 

Paikkana tuttu Kart'in club os. Koskelantie 39, Helsinki Hinta: Aikuiset 10€, lapset (alle 135 cm) 5€,
tupla-auto (kuskina aikuinen, lapsi kyydissä) 10€. Karting maksetaan paikan päällä. 
Viimetingan peruutukset suoraan Tarjalle p. 050 599 7475. Peruuttamattomasta varauksesta
laskutetaan.

Ilmoittautuminen viimeistään 7.5.2021 nettisivujemme kautta tapahtumat kohdasta:
https://www.epilepsia.fi/yhdistykset/tutustu-alueyhdistyksiin/uudenmaan-
epilepsiayhdistys/yhdistyksen-tapahtumat/. 
Lisätiedot: laura.uusimaa@epilepsia.fi 

SÄRKÄNNIEMEN RETKI
Järjestämme retken Särkänniemeen sunnuntaina 8.8.2021. Lähdemme suosikkikohteeseen
yhteiskuljetuksella. Ranneke sisältää pääsyn kaikkiin Särkänniemen kohteisiin (Akvaario, Näsinneula
ja Koiramäen eläinpuisto) ja huvilaitteisiin pituusrajojen puitteissa. Särkänniemi-rannekkeen
normaalihinta on 47 €. Jäsenille Särkänniemi -rannekkeen hinta 20€ henkilö, kun joku perheen
jäsenistä on yhdistyksen jäsen. Särkänniemi ei enää myy erikseen rannekkeita lapsille.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset myöhemmin, seuraathan nettisivujamme! (ilmoittautumiset tulevat
olemaan nettisivujen kautta).



PERHETOIMINTA
Tulossa syksyllä 2021

RETKI KIRJASTO OODIIN
Yhdistys on suunnitellut retken kirjasto Oodiin syksylle 2021. 
Tapahtumasta tiedotetaan lisää myöhemmin. Seuraathan nettisivujamme:
https://www.epilepsia.fi/yhdistykset/tutustu-alueyhdistyksiin/uudenmaan-epilepsiayhdistys/. 

DRAVET-PERHEIDEN TAPAHTUMA
Järjestämme syksyllä 30.10.2021  Dravet-perheille suunnatun tapahtuman, jossa on mahdollisuus tavata muita
samassa tilanteessa eläviä perheitä ja viettää yhdessä mukava iltapäivä. 
Tapahtuma tullaan järjestämään Epilepsialiiton tiloissa Malmilla Helsingissä. Tapahtumasta lisää tietoa
lähempänä ajankohtaa. 

Seuraathan nettisivujamme: https://www.epilepsia.fi/yhdistykset/tutustu-alueyhdistyksiin/uudenmaan-
epilepsiayhdistys/. 

VÄRIKYLPYTAPAHTUMA
Yhdistys järjestää kolmen kerran värikylpytapahtuman yhteistyössä Kehitysvammatuki 57 ry:n kanssa
Epilepsiayhdistyksen tiloissa Helsingin Malmilla syys-lokakuussa 2021.

Tapahtuma on tarkoitettu alle 3-vuotiaille lapsille. Voit osallistua kaikille kerroille tai niille, joille haluat.
Tarkoituksena on viettää mukava iltapäivä ensin värikylvyn merkeissä ja sitten yhdessä kahvitellen. Tärkeintä
on yhdessä tekeminen, ihmettely ja kokemusten jakaminen ja ne toteutetaan kunkin omassa tahdissa! Lapsille
on varattu hoitajia ja ohjelmaa kahvien ajaksi. Kaikki materiaalit ovat myrkyttömiä ja turvallisia, mutta
ilmoitathan kuitenkin mahdolliset allergiat.

Lisää tietoa ja ilmoittautumiset lähempänä ajankohtana. Jos kiinnostut, voit ilmoittautua jo alustavasti
osoitteeseen: toimisto.uusimaa@epilepsia.fi. 
Päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin sähköpostilla ja sosiaalisen median kanavissamme verkkosivuillamme
sekä Facebookissa. 

TALVISIRKUS
Yhdistys suunnittelee taas varaavansa lippuja jäsenilleen jäsenhintaan Talvisirkukseen Suvilahteen.
Tapahtumasta tiedotetaan lisää myöhemmin. Seuraathan nettisivujamme:
https://www.epilepsia.fi/yhdistykset/tutustu-alueyhdistyksiin/uudenmaan-epilepsiayhdistys/. 



Koronatilanteen vuoksi Onnensillassa kokoontuva kerhomme on peruttu toukokuun 2021 loppuun
saakka. Toimintamme alkanee toivottovasti elokuussa.
Seuraathan nettisivujamme sekä sosiaalista mediaa!

Käy Hyvinkään kerhon Facebook-sivuilla osoitteessa:
https://www.facebook.com/groups/744001508976085/

Normaalisti kerho kokoontuu Onnensillassa parillisina viikkoina maanantaisin. Kerhokerroilla on
tarjolla erilaista ohjelmaa ja vierailijoita sekä tietenkin kahvittelua hyvässä seurassa! 

Suunnitellut kerrat syksylle ovat:
9.8., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11. ja 13.12.

Kysymyksissä voit olla yhteydessä kerhon vastaavaan henkilöön Sariin, 
numero: 050 322 8116.

Tervetuloa hyvään seuraan, juuri sinä!

HYVINKÄÄN KERHO

https://www.facebook.com/groups/744001508976085/


Uudenmaan epilepsiayhdistyksen toiminnan on tarkoitus laajentua nimenmuutoksen myötä pikkuhiljaa
koko Uudenmaan alueelle. Yhdistyksen tärkein tavoite on mahdollistaa epilepsiaa sairastavien ja heidän
läheistensä vertaistuki.

Yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Haemme jatkuvasti iloiseen joukkoomme mukaan
aktiivisia vapaaehtoisia Kaverikahvila-, aluekerho- tai vertaistukitoimintaan, hevostaitoisia avustajia
uuteen Hevostoiminta -pilottiryhmään tai vaikka avuksi jäsenpostituksiin.  Vapaaehtoisillamme on
mahdollisuus kehittää ja järjestää itsensä näköistä toimintaa. Näin meidän on mahdollista saada
toimintaa myös sinun kuntaasi!

Tuemme vapaaehtoisiamme erilaisilla koulutuksilla ja järjestämällä virkistys- sekä työnohjauksellisia
tapaamisia.

Vapaaehtoistyötä tehdään aina omien voimavarojen mukaan. Olet lämpimästi tervetullut mukaan
vapaaehtoistyöhön sillä panostuksella, joka on sinulle hyvä!

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:
laura.uusimaa@epilepsia.fi

VAPAAEHTOISTOIMINTA

Kevätterveisin:
Uudenmaan epilepsiayhdistys ja

Yhteisövastaava Laura Närhi
toimisto.uusimaa@epilepsia.fi tai

laura.uusimaa@epilepsia.fi
p. 050 535 4009


