
TIEDOTE
KEVÄT 1/2022

Sarjat lapsille ja aikuisille / miehille ja naisille erikseen. 

Kisalajit: kolmiottelu (60 m juoksu, kuulantyöntö ja pituushyppy), 1000 m kävely,
ruotsalaisviesti ja lisäksi hauskoja kaikille sopivia oheislajeja.

Tarjolla ruokaa ja kahvia.

Lisätiedot: Seppo Raitio, puh. 040 502 2240
Ennakkoilmoittauminen 28.5. mennessä puh. 045 211 1810 tai liiton sivuilla
www.epilepsia.fi/tukea-ja-toimintaa/tapahtumat/
Ilmoittautua voi myös paikan päällä.

Lapsille mm. keppihevosrata ja muuta mukavaa. 
Pellekin on paikalla :)

EPILEPSIAN LÄÄKEHOITO 
2020-LUVULLA -LUENTO

Jukka Peltolan luento
maanantaina 28.3.2022 alkaen
klo 17:30 suorana lähetyksenä
YouTube-kanavallamme:
Pirkanmaan epilepsiayhdistys

Luento järjestetään vain etänä.
Kuvaaja: Mikko Lahikainen

ProfessoriProfessori
Jukka PeltolaJukka Peltola

toimistomme tiloissa Kuninkaankatu 36 B, Liisan
sali, esteetön pääsy alkaen klo klo 17:30
kahvitarjoilulla, kokouksen aloitamme klo 18:00.

Kokousasiat mm. esitetään vuoden 2021
toimintakertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen,
sekä yhdistyksen sääntömuutosten
päättäminen.

Tervetuloa!

KEVÄTKOKOUSKEVÄTKOKOUS  
tiistaina 26.4.2022tiistaina 26.4.2022

Kuva: Mediuutiset

Valtakunnalliset kesäkisatValtakunnalliset kesäkisat
2022 Tampereella!2022 Tampereella!
Epilepsialiiton valtakunnalliset kesäkisat Tampereella
18.6.2022 klo 11–16 Hervannan urheilukentällä.
Tervetuloa kaikki mukaan!

Kuva: Mediuutiset

JÄSEN-
TIEDOTE

KEVÄT 1/2022

Keväinen tervehdys!

Tapahtuma on
ilmainen. 

TULE MUKAAN!



SUOMENSUOMEN
HEVONENHEVONEN
S i r k k u  P e l t o l a

Jäsenhinta 20 €/lippu
Ei jäsen 30 €/lippu 

Maaseutua ei voi tuoda - ja helvetin
vaikea sitä viedäkin on! Suomen
hevonen on hillittömän hauska ja
terävä kuva Suomen maaseudusta.
Tai mitä siitä on jäljellä.
 
Näytelmä tapahtuu kuvitteellisessa
Kimasen kylässä vuonna 2000.
Kotalan miehet päättävät myydä
tilan viimeisen hevosen Italiaan,
gurmeeravintolaan. Salaa. Rekka-
lastillinen suomenhevosia leviää
pellolle, syntyy ongelma lihasta.

Lippuja rajoitettu määrä.

Lähde hulvattomaan
näytökseen!

Varaukset:
Puh.: 045 211 1810
S-posti: pirkanmaa@epilepsia.fi 

Aikataulu ja ohjelma

Lähtö Tampereelta klo 8:30 Vanhalta kirkolta Invabussilla, missä on invahissi ja 
pyörätuolipaikat. Paluu Vanhalle kirkolle noin klo 17:15.

Klo 10:00  Kahvihetki
Klo 10:30  Elokuva Serlachiuksen tarina. Lyhytelokuva kertoo Serlachiuksen, paperiyhtiön ja 
                Mäntän historiasta pilke silmäkulmassa. Kesto noin puoli tuntia.
Klo 11:00   Gustafin opastettu kierros. Tutustumme entisen pääkonttorin upeaan arkkitehtuuriin 
                ja vierailemme sen näyttelyissä. Kuulemme paperiyhtiön historiasta ja elämästä 
                Serlachiusten valtakunnassa. Kesto noin tunnin.
Klo 12:00  Paperiteollisuuslegendan G.A. Serlachiuksen Paperiperkele-näyttely. Näyttelyreitti 
                kuljetaan läpi omatoimisesti, äänitarinoiden siivittämänä.
Klo 12:30  Siirtyminen ryhmän bussilla Serlachius-museo Göstaan (3 km).
Klo 12:45  Paviljonkilounas Göstan ravintolassa.
Klo 14:00  Göstan opastettu kierros. Tutustumme taidemuseo Göstan näyttelyihin 
                kartanossa ja paviljongissa. Kesto noin tunnin.
Klo 15.00  Omatoiminen kierros Göstassa. Göstan näyttelyihin, puistoon ja museokauppaan 
                voi tutustua myös omatoimisesti. 

Varaukset ja
maksut viim.
pe 15.7.2022!

KESÄRETKI LA 27.8.2022KESÄRETKI LA 27.8.2022

Kesäretkelle imoittautumiset ja
paikan vahvistus maksamalla
14.8. mennessä!

Puh.: 045 211 1810
S-posti: pirkanmaa@epilepsia.fi 

Voit ilmoittautua myös:
Arja Frisk, puh. 050 378 1451 tai
arja.frisk@gmail.com

Matkan varrelta voi myös tulla mukaan!
Kerrothan tästä ilmoittautumisen
yhteydessä. 

PERJANTAINA 29.7. KLO 19:00

Hinta sisältää: Bussimatkat, kahvit, sisäänpääsyt ja opastukset kahteen museoon ja
paviljonkilounaan. Sesongin lounaskokonaisuus koostuu pääruoasta, raikkaasta
vihersalaatista ja jälkiruoasta. Muistathan ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa
erityisruokavaliosi. 

Kuva: Serlachius 

(jäsenen kanssa)

JÄSENHINTA 

10 €
(Ei jäsen 20 €)

Tervetuloa kesäretkelle!Tervetuloa kesäretkelle!



VERTAISTUKIVERTAISTUKI
Tervetuloa kertomaan omia kokemuksia ja
kuuntelemaan muiden kokemuksia epilepsiasta.
Epilepsiaa sairastavat, omaiset ja muut asiasta
kiinnostuneet olette tervetulleita paikalle.
Kahvitarjoilu!

Kevään 2022 vertaistukipäivät torstaina 17.3. , 14.4. ja
12.5. klo 17–18:30 toimistomme tiloissa, Kuninkaankatu
36 B, Liisan sali, esteetön pääsy. Tervetuloa!

Sastamalan aluekahvit ma 4.4.2022 klo 16–18 
 

Pyymäen konditoria, kabinetitti, Onkiemenkatu 6, Sastamala.
Kahvitarjoilu. Tule juttelemaan kaikesta. Tervetuloa!

 
Järjestäjä Pirkanmaan epilepsiayhdistys

LÄHDE MUKAAN KATSOMAAN
JA RAPSUTTELEMAAN
PIKKUPIHAN ELÄIMIÄ! 

KAVERIKAHVILAKAVERIKAHVILA
Maanantaina 11.4. ja 9.5. klo 16:30–18:30
Fazer Café Tempo, Hämeenkatu 15,
33100 Tampere.
Tervetuloa hörppimään!

PELIKERHOPELIKERHO
Joka kuukauden viimeinen torstai 
klo 17–18:30 toimistomme tiloissa,
Kuninkaankatu 36 B, Liisan salissa.
Tervetuloa pelailemaan!

LENTOPALLO/LENTOPALLO/
CURLINGCURLING
Lentopallo keskiviikkoisin klo 17–18:30.
Curling 23.3. ja 20.4. Johanneksen
koulun liikuntasalissa. 
Tervetuloa pelailemaan!

Sairastatko itse epilepsiaa? Sairastaako vanhempasi
tai sisaruksesi? Tule tutustumaan eläimiin ja samalla
muihin epilepsian kanssa eläviin. 

Tapaaminen järjestetään Kangasalla, Lastenmaatila
Pikkupihalla, Ponsantie 1269, 36340 Tohkala

Lauantaina 11.6. klo 13:00

LIPPUJA RAJOITETUSTI.
PIKKUPIHA ON ESTEETÖN.

Ilmoittautuminen Annina Airola 
puh. 050 569 9425
3 ilmaista lippua/jäsen, loput omakustanteisesti 
7 € tai, alle 3 v. ilmaiseksi.

Sähköpostitse saat ajantasaista tietoa mm. tulevista tapahtumista, eli 
muistathan päivittää osoitteesi meille pirkanmaa@epilepsia.fi

Löydät tapahtumat ja tiedotteet myös kotisivultamme osoitteesta:
www.epilepsia.fi/pirkanmaan-epilepsiayhdistys/

Tervetuloa mukaan uuteen ja vanhaan toimintaan!

Aktiivinen jäsen on yhdistykselle joka setelin
arvoinen. Mikäli tarvitset SMARTUM-seteleitä, niin
tilaukset puhelimitse tai sähköpostitse.

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 1,95 €.

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.

Puhelin: 045 211 1810
S-posti: pirkanmaa@epilepsia.fi

Olethan jo sähköpostilistallamme! 

Jäsenhinta 20 €/ranneke
Perheenjäsen 30 €/ranneke
Ei jäsen tai jäsenen kanssa 30 €/ranneke
(Max. 1 kpl/jäsen)
Alle 3 v. ilmainen

Sisältää huvipuiston sisäänpääsyn, huvi-
laitteet, Koiramäen eläinpuiston, Akvaarion
ja Näsinneulan näkötornin. 

Särkänniemi Avoin päiväSärkänniemi Avoin päivä
-ranneke-ranneke

Särkänniemeen jäsenhintaan!

Huomioithan, että lippu-tuotteen lisäksi sinulla tulee olla paikkavaraus huvipuistossa
vierailua varten. Varaa päiväsi www.sarkanniemi.fi. Särkänniemi-rannekkeella huvittelet
(pituusrajoitukset huomioiden) yhden vapaavalintaisen aukiolopäivän ajan kesäkaudella
30.4.–24.9.2022.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja:
pirkanmaa@epilepsia.fi tai puh. 045 211 1810 
Lippuja rajoitetusti!

SMARTUM!SMARTUM!  
"Yhdessä eteenpäin""Yhdessä eteenpäin"

mailto:pirkanmaa@epilepsia.fi
https://sarkanniemi.fi/fi/paikkavaraus


pirkanmaa@epilepsia.fi

045 211 1810

kotiisi Epilepsialehden
yhdistyksen jäsenkirjeen ja ajankohtaisia tiedotteita ja
paljon muuta.

osallistua monipuoliseen toimintaan ja tapahtumiin,

Voit liittyä jäseneksi täyttämällä sähköisesti
jäsenyyslomakkeen kotisivultamme. Jäsenenä kannatat
toimintaamme ja olet osa epilepsia-yhteisöämme.
Osallistumalla olet ajan hermolla ja tiedät mitä epilepsia-
alalla tapahtuu.
Jäsenenä saat mm.

Jäsenenä sinulla on mahdollisuus mm.

      sekä vaikuttaa sinua koskeviin asioihin.

Pirkko Lahtinen

SASTAMALAN EPILEPSIAKERHO

050 565 1517

Kerho järjestää omaa toimintaa!

Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki

(09) 350 8230

pirkko.lahtinen@kopteri.net epilepsialiitto@epilepsia.fi 

www.epilepsia.fi/pirkanmaan-epilepsiayhdistys/

Kuninkaankatu 36 B, 33200 TAMPERE

Toimistopäivystys: 
Maanantaisin klo 11–13 ja tiistaisin klo 15:30–17:30

Puhelinpäivystys: 
Maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9–16, tiistaisin klo 9–17:30

Löydät meidät myös täältä:

Muutokset tapahtumiin ja tilaisuuksiin mahdollisia, ilmoitamme niistä sähköpostitse tai ks. lisää kotisivuiltamme!

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

Jäsennumeron löydät Epilepsialiiton jäsenmaksu-
laskusta, se tarvitaan Appin asetusten yhteydessä.

OLETHAN JO JÄSEN!OLETHAN JO JÄSEN!

Kesäpäivystys ajalla 20.6.–2.8.2022: 
Ei toimistopäivystystä
Puhelinpäivystys: ma ja ti klo 9-16

Katso lisää kotisivultamme ja liity!

mailto:pirkanmaa@epilepsia.fi

