
                                                     Medlemsbrev april 2022 

                                                                                                                                       

 

Bästa medlemmar i Vasanejdens epilepsiförening 

Vi är glada över att vi igen har möjlighet att träffas aktivare i vår förening när pandemirestriktionerna 

lättat.  I Vasanejdes epilepsiförening vill vi finnas till för varandra och via vår verksamhet erbjuder 

vi  stöd och information för personer med epilepsi och deras närmaste. Kamratstöd är att dela 

erfarenheter med andra i samma situation, att  få berätta och samtidigt lyssna och veta att man inte är  

ensam med sin epilepsi. Människor med liknande erfarenheter  kan vara ett stöd för varandra vilket  i  

sin tur kan förbättra livskvaliteten och underlätta vardagens utmaningar.                                                             

Varmt välkommen med på vårens och sommarens händelser i föreningen! 

VASA                                                                                                                                                                                                    

4.5 kl. 16-18. Medlemsträff och kamratkaffe  

vid Österbottens föreningars cafe. 

 

11.6 kl. 14:00 Familjedag vid Aava Kertun 

kotitila, Österändsvägen 92, Södra Vallgrund. 

Kom med och upplev lantmiljön och   träffa 

vänliga  husdjur. Egen piknickorg med. Ingen 

förhandsanmälan behövs. Epilepsiföreningen 

står för besöksavgiften. 

JAKOBSTAD 

18.5 kl 18:00 Caféträff och medlemskväll på 

Café Fika, Storgatan 13, i Jakobstad                           

Kl. 18.00 svenskspråkig träff och kl.19:00 

finskspråkig träff. 

 

11.6 kl. 14 Lek- och piknickstund vid nya 

Snellmanlekparken i  Gamla hamn.  Ingen 

förhandsanmälan. Egen piknickorg med. 

Epilepsiföreningen finns med på plats.  

 

 

Föreningens utfärd blir i år till Umeå och går av stapeln den 13 augusti med Lindell travel. Vi 

startar med buss från Jakobstad busstation kl. 05.45. Meddela ifall du vill stiga på på  annan plats 

längs rutten till Vasa. Wasalines nya färja Aurora Botnia avgår kl 08.00 från Vasklot, ombordstigning 

senast 40 minuter före avgång.  Kl 07.30 Sjöfrukost på båten. Konferensutrymmet har vi till vårt 

förfogande både tur och retur. I Umeå kan vi med bussen besöka köpcenter, Umeå centrum och göra 

andra utflyktsmål. Tillbaka avgår färjan kl. 20.30 lokaltid från Holmsund och på båten väntar oss 

stora skärgårdsbordet. Ankomst till Vasklot kl. 01.00 varefter vi kör hemåt.  

Pris för medlemmar (medlemsavgiften betald före 15.4.2022): 50€, 30€ (13-17år), 0€ (6-12år). Icke 

medlemmar :127€, 106€ (13-17år), 96€ (6-12år).                                                                 

Anmälningar tas emot via sms 045 1241 771 eller sihteeri.vaasanseutu@epilepsia.fi. senast 17.7. 

Meddela namn, födelsedatum, telefonnummer och e-postadress (ifall du använder).                           

Anmäl dig i god tid, 40 personer ryms med på resan. Välkommen med! 

Meddela gärna din e-post adress till sihteeri.vaasanseutu@epilepsia.fi, så får du medlemsbrevet 

direkt till din e-post i fortsättningen, så sparar vi samtidigt på kostnaderna.  

 

Från styrelsen sida vill vi önska er alla en skön vår och sommar, vi ses! 

Med vänliga hälsningar,                                                                                                             

Christina Heikkilä, sekreterare i Vasanejdens epilepsiförening                                                                                         

Tel: 045 1241 771                                                                                                                                               

E-post: sihteeri.vaasanseutu@epilepsia.fi 
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