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Puheenjohtajan palsta
Nyt syksyn tullessa on kiireet palannu viikoittaiseen kalenteriin,
Yhdistysfoorumin, Järjestöneuvottelukunnan, Hyte- ja sotevalmistelun
sekä HeVa-hankkeen kokouksien muodossa. Välillä päivä onkin
töiden jälkeen kokouksesta toiseen siirtymistä. Tämän kaiken kiireen
välissä onkin tärkeää ottaa omaa aikaa ja kerätä energiaa, jotta jaksaa
taas jatkaa seuraavaan päivään ja viikkoon.
Jokaisella meillä on omat
rentoutumiskeinot ja
lataantumispaikat. Minä
tykkään kulkea luonnossa ja
katsella kukkia, kuunnella
lintujen laulua ja lehtien
havinaa. Pian pääsemme
nauttimaan ruskan tuomasta
väriloistosta. Monesti minulla
onkin kamera mukana, jotta
saan ikuistettua edes pienen
palasen kaunista luontoa.

Mikko Virtanen

Puheenjohtaja
Mikko Virtanen
040 568 1041
mikko.virtanen@neuroph.fi

Uutisia
RAHASTONHOITAJAKSI
Päijät Hämeen neuroyhdistys etsii uutta rahastonhoitajaa.
Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen raha-asioita. Hän huolehtii
käteisrahoista, kuiteista, pankkiasioista ja laskujen maksamisesta.
Kirjanpito on ulkoistettu tilitoimistolle.
Käytössäsi on nykyaikaset toimistotilat Malskilla, vanhassa
Mallasjuoman panimokiinteistössä. Kiinteistössä toimii myös Kahiwa,
Malskin bistro ja museokauppa, näiden toimijoiden hinnastosta saat
10-15% alennusta.
Toimit yhdessä puheenjohtajan ja hallituksen kanssa. Tehtävään
koulutetaan.
Ota rohkeasti yhteyttä.
Mikko Virtanen
040 568 1041
mikko.virtanen@neuroph.fi

Uutisia
OHJE TAPAHTUMIIN ILMOITTAUTUMISEEN
Päijät-Hämeen neuroyhdistyksen tapahtumin ilmoittaudutaan
pääasiassa
nettisivujen
kautta
ilmoittautumislomakkeella,
sähköpostilla tai tarvittaessa puhelimella sihteerille. Sihteeri on
tavoitettavissa tiistaisin klo 12-14 numerossa 044-2697 725.
Tapahtumiin pitää ilmoittautua viimeiseen ilmoittautumispäivään
mennessä ja ilmoittautuminen astuu voimaan, kun tapahtuman
osallistumismaksu on laskutettu.
Ilmoittautuminen on sitova, maksun maksamatta jättäminen ei ole
peruutus. Maksu palautetaan vain hyvin perustellusta syistä,
esimerkiksi sairastuminen.
Avustajat ovat aina tervetulleita Päijät-Hämeen neuroyhdistyksen
tapahtumiin. Valitettavasti avustajista joudumme perimään maksun,
tilaisuuden järjestäjien käytäntöjen mukaan.

Mikko Virtanen
040 568 1041
mikko.virtanen@neuroph.fi

Tapahtumia
KULTTUURIKERHO
29.9 klo 17Tule suunnittelemaan meidän kanssamme uutta kulttuuri
kerhoa.
ensimmäinen suunnittelupalaveri pidetään 29.9. kello 17 alkaen
Neuroyhdistyksen toimistolla, Malskilla, sijainti Päijänteenkatu 9, tule
sisään pääovista, seuraa opasteita kokoustiloihin ja hissille. 2. kerros,
käytävän päähän.
Aloitetaan toimistolla jonka
jälkeen ruokailemme Malskin
bistrossa. Jos haluat tutustua
menuun etukäteen löydät sen
osoitteesta:
https://malskinbistro.fi/ruoka/

Tule vain paikalle,
poikkeuksellisesti
tähän ei ole
ennakkoilmoittautumista.

Tapahtumia
NEUROLOGIN LUENTO
20.10 klo 18-20
Liisa Luostarinen tulee kertomaan meille ajankohtaista asiaa MStaudin hoidosta. Tervetuloa.
Luento on Malskilla, Päijänteenkatu 9, tule sisään pääovista, seuraa
opasteita kokoustiloihin ja hissille. 3. kerros, käytävän päässä on
kokoustila sininen.
Ilmoittaudu luennolle 10.10.2021 mennessä.

SYYSKOKOUS
KEILAHALLI 17.11 klo 18Päijät-Hämeen Neuroyhdistyksen sääntömääräinen syyskokokous
pidetään keskiviikkona 17.11.2021 alkaen klo 18:00 Lahden
keilahallissa pyöreässä kabinetissa (Launeenkatu 5, Lahti)
Kokouksessa
käsitellään
sääntömääräiset
asiat
sekä
sääntömuutosta.
Kokoukseen on ilmoittauduttava etukäteen 5.11.2021 mennessä.
Tarjolla pientä iltapalaa. Tervetuloa

KEILAUS
KEILAHALLI 17.11 17-18
Ennen kokousta keilataan porukalla alkaen klo 17:00.
ILMOITTAUDU
TAPAHTUMIIN
neuroph.fi/ilmoittaudu
tai
toimisto@neuroph.fi

Tapahtumia
LIIKUNTAKOKEILUJA
PAJULAHTI 9.10 KLO 10-16
Tällä kertaa päivä pitää sisällään seuraavaa:
Klo 10.00–10.45 Jousiammunta
Klo 11.00-12.00 Lounas ravintola Iso-Kukkasessa
Klo 12.15- 13.00 Kehonhuolto
Klo 13.15 Iltapäiväkahvit ja smoothie
Klo 14.00-15.00 Rantasaunat (2 saunaa)
Sitovat ilmoittautumiset 22.9.2021 mennessä
www.neuroph.fi/ilmoittaudu, toimisto@neuroph.fi tai soittamalla
sihteerille tiistaisin klo 12-14

Joulujuhla
KE 1.12 klo 18-21
Joulujuhlaa vietämme Malskin bistrossa (Päijänteenkatu 9) ruokaillen.
Tarjolla alkuun salaattibuffetti, pääruoka vaihtoehtoina kala, liha tai
kasvis ja jälkiruuaksi tarjolla kaikkea mitä buffetista löytyy.
Ohjelmassa puheenjohtajan tervetulotoivotuksen jälkeen
rentoa yhdessäoloa ruokailun merkeissä.
Osallistumismaksu jäsenet 15 € ja avecit 20 €.
Sitovat ilmoittautumiset 10.11.2021 mennessä.
Ilmoita samalla minkä pääruoan haluat.

Sihteeri
Taru Leskinen
044 269 7725
toimisto@neuroph.fi

c/o Malski
Päijänteenkatu 9A2
15140 LAHTI
Puheenjohtaja

Sihteeri

Mikko Virtanen
040 568 1041
mikko.virtanen@neuroph.fi

Taru Leskinen
044 269 7725
toimisto@neuroph.fi

LIITY JÄSENEKSI
www.neuroliitto.fi/liity
neuroph.fi
facebook.com/phneuroyhdistys

