
Yhdistys tarjoaa edulliseen hintaan Raskasta Joulua konsertin 
Tampere talossa lauantaina 7.12. klo 15:00. 

Lipun hinta jäsenille 29 €, muille 39,50 €. 
Konserttiin olemme ostaneet 20 lippua.
 
Ilmoittautuminen 15.11. mennessä 
Puh. 045 211 1810 tai pirkanmaa@epilepsia.fi 
Voit jättää ilmoittautumisesi myös puhelin-
vastaajaan.

Väliaikatarjoilu halutessa 6 € (norm. 9,50 €)
Kahvi/tee, Fetapaprikapiirakka, GL

JÄSENTIEDOTE

HUOMIOITAVAA!  
SMARTUM-SETELIT
Yhdistys on saanut aikaisemmin toiminta-avustusta
Raha-automaattiyhdistykseltä, silloin meillä oli mah-
dollisuus valita avustuksen käyttökohteet itse. Nykyisin 
saamme Sosiaali- ja terveysministeriöltä STEAlta koh-
dennettua toiminta-avustusta, jonka käyttökohteet on 
tarkasti määritelty ja tätä avustusta emme voi käyttää 
Smartum-seteleiden tukemiseen. Joudumme muutta-

maan Smartum-seteleiden myyntiä niin, että jatkossa 
myynnin ehtona on aktiivisuus yhdistystoiminnassa.  
 
Tiedotamme asiasta lisää kotisivuillamme ja Face-
bookissa. Yhdistyksen 2019 tilaamat Smartum-setelit 
ovat loppuneet, joten tänä vuonna niitä ei ole enää 
saatavilla.

 

SYKSYINEN TERVEHDYS 
Toimintamme on alkanut uusissa tiloissa  

Kumppanuustalo Arttelissa 
Salhojankatu 42, 2. krs, 33500 Tampere 

Tervetuloa mukaan uuteen ja vanhaan toimintaan.

Sähköpostitse saat ajantasaista tietoa mm. tulevista  
tapahtumista, eli muistathan päivittää osoitteesi meille.  

 
Jatkossa lähetämme jäsenkirjeet sähköpostilla ja postitse lähetämme 

vain pelkistetyn version. Löydät tapahtumat ja tiedotteet myös 
kotisivultamme osoitteesta www.epilepsia.fi/pirkanmaa. 

 

2/2019

RASKASTA JOULUA KONSERTTI

Marko Hietala Ville TuomiTuple SalmelaFloor Jansen

7.12.

Tampere-talo klo 15



mennään ja tehdään YHDESSÄ
Jäsentiedote 2/2019

PIKKUJOULU ja PIPARI-ILTA 
Tiistaina 26.11. klo 17–19:30 

Tule viettämään mukavaa pikkujoulua ja leipomaan 
pipareita. Saunakin lämpiää, joten ota pyyhe mukaan. 

Vietämme iltaa toimistomme osoitteessa:
Salhojankatu 42, 33500 Tampere 
 

Lisätietoa antaa Annina, p. 050 569 9425 Olet sydämellisesti tervetullut!Olet sydämellisesti tervetullut!

Jäsenilta / TOIMINNAN SUUNNITTELU-

ILTA tiistaina 10.12.2019 KLO 17:15–19:15 
 

Toimistomme tiloissa, Kumppanuustalo Artteli 
Salhojankatu 42, 2. krs, kokoushuone Pistokas, 33500 Tampere

 
Tarjoamme pientä syötävää, joten Ilmoittauduthan  

mukaan viimeistään 3.12. puh. 045 211 1810 tai
sähköposti: pirkanmaa@epilepsia.fi 

 
tule mukaan!

Tositapahtumiin perustuva 
hulvaton seikkailu, jossa 
väärennetyn taiteen myynnillä 
leveästi elänyt Jouni valloittaa 
koko Etelä-Suomen.

Yhdistys tarjoaa edulliseen hintaan teatteriesityksen  
Tampereen Komediateatterissa lauantaina 14.12. klo 14:00 
 
Lipun hinta jäsenelle 20 €, muille 31 €. 
 
Näytökseen olemme varanneet 20 lippua.  
 
Ilmoittaudu viimeistään 5.11. puh. 045 211 1810  
tai pirkanmaa@epilepsia.fi. Voit jättää  
ilmoittautumisesi myös puhelinvastaajaan. 
 
Väliaikatarjoilu halutessa 4 € (norm. 7,50 €). Voi valita: juustopestocroissantin tai 
mantelicroissantin tai erikoisruokavaliotuotteet erikseen.  
Kerro yhteystietosi ja minkä väliaikatarjoilun tilaat.

Rooleissa nähdään kova 

kolmikko: Jani Karvinen, 

Petra Karjalainen ja Ola 

Tuominen. Kesto n. 2 h 5 

Lauantai
14.12.

Klo 14:00
20/31 €



TIEDOTTEET ja tapahtumat
Jäsentiedote 2/2019

Epilepsialiitto valmistelee parhaillaan toimintakauden 
2021–2025 strategiaa. Sinun näkemyksesi epilepsia-
työn tulevaisuudesta ovat tärkeitä valmistelun tueksi.  
 
Liitto toteuttaa syksyn 2019 aikana Yhdessä raken-
namme tulevaisuutemme -maakuntakiertueen. Kier-
tueella liiton hallituksen jäsenet ja työntekijät tapaavat 
työparina yhdistysten hallituksen jäseniä ja vapaa- 
ehtoistoimijoita.  
 
Tapaamisessa arvioimme aiemman toimintakauden 
tavoitteiden toteutumista sekä keskustelemme epilep-
siayhteisön toiminnan kehittämisestä ja tulevaisuuden 
painopisteiden valinnasta. 

Maakuntakiertue vierailee Pirkanmaan epilepsiayhdis-
tyksessä tiistaina 12.11.2019 klo 18–20:30, Kumppa-
nuustalo Artteli, Salhojankatu 42, 2. krs, kokoushuone 
Pistokas, 33500 Tampere. 

Vierailijoina lastenneurologian erikoislääkäri (HUS)
Liisa Metsähonkala ja Epilepsialiiton henkilökun-
nasta hallintovastaava Milla Haglund. 
 
 
  
 
 
 
 
Liisa   Milla 
 
Tervetuloa! 

TULE VAIKUTTAMAAN  
EPILEPSIAYHTEISÖMME TAVOITTEISIIN!

Ilmoittaudu: pirkanmaa@epilepsia.fi tai  
p. 045 211 1810 (jätä tarvittaessa viesti vastaajaan).

SYYSKOKOUS 19.11.2019  
Alk. klo 18:00  

Kumppanuustalo Artteli 
Salhojankatu 42, 2. krs, kokoushuone Tohveli 

33500 Tampere 
 

Syyskokousasiat mm. talousarvio ja 
toimintasuunnitelma vuodelle 2020. 

Tervetuloa!



urheilu- ja liikuntatapahtumat
Jäsentiedote 2/2019

LIIKUNTAKERHO  
lasten ja nuorten ehdoilla lauantaisin  

Huutijärven koululla Kangasalla klo 11–12.  
Lapset ja nuoret saavat itse päättää, mitä salissa  

tehdään. Vanhemmat ja sisarukset ovat  
tervetulleita haastamaan.  

 
Sähly on ollut kantava voima. Yhdistykseltä voi  
lainata mailoja. Välillä on menty kuka pelkää  
mustekalaa -leikkiä tai hypätty hyppynarulla,  

harjoiteltu lentopalloa ja kaikkea kivaa.  
Sairastava voi olla lapsi tai vanhempi.  

 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Annina, p. 050 569 9425



VERTAISTUKI
Jäsentiedote 2/2019

Toiminta alkaa 2020. Olisiko mukavaa, 
jos Pirkanmaan epilepsiayhdistyksestä 
vierailtaisiin sinun paikkakunnallasi?  

 

Löytyisikö läheltäsi joku hyvä kahvila, johon 
voisimme tulla vierailemaan. Kertoisimme 
oman tarinamme ja kuulisimme mieluusti, 

miten epilepsia sinua koskettaa. Tai 
haluaisitko meidät vierailemaan luonasi?  

 
Kerro paikkavinkki p. 050 569 9425 tai 

pirkanmaa@epilepsia.fi

KAVERIKAHVILA KUTSU MEIDÄT  
KYLÄÄN



YHTEYSTIEDOT

PIKKUJOULU ja PIPARI-ILTA 
Tiistaina 26.11. klo 17–19:30 

Tule viettämään mukavaa pikkujoulua ja leipomaan 
pipareita. Saunakin lämpiää, joten ota pyyhe mukaan. 

Vietämme iltaa toimistomme osoitteessa:
Salhojankatu 42, 33500 Tampere 
 

Lisätietoa antaa Annina, p. 050 569 9425 Olet sydämellisesti tervetullut!Olet sydämellisesti tervetullut!

Kumppanuustalo Artteli
Salhojankatu 42, 2. krs. 

33500 Tampere
 

Puhelin 045 211 1810  
(päivystämme tiistaisin klo 16–18)

pirkanmaa@epilepsia.fi
www.epilepsia.fi/pirkanmaa

SASTAMALAN EPILEPSIAKERHO
Pirkko Lahtinen

Puhelin 050 565 1517
Sähköposti: pirkko.lahtinen@kopteri.net

Kerho järjestää omaa toimintaa!

 
Puhelimessa on myös vastaajapalvelu. Soittaisitko yhdistysasioita koskevat  

tiedustelut, ilmoittautumiset ja kysymykset tähän numeroon päivystysaikana,  
tai jätä viestisi vastaajaan. Vanha lankapuhelinnumeromme on poistunut käytöstä.

Löydät meidät myös täältä!


