TOIMINTAKERTOMUS 2021

Puheenjohtaja uudessa toimistossa

TOIMINTAKERTOMUS 2020

Päijät-Hämeen neuroyhdistys ry:n toimii alueellisena MS- ja harnes-tietokeskuksena ja
jäsentensä tukiverkkona. Päijät-Hämeen neuroyhdistyksen toiminta on käynnistynyt
vuonna 1974. Yhdistysrekisteriin Päijät-Hämeen MS-yhdistys ry rekisteröitiin vuonna
1979. Keväällä 2016 yhdistyksen nimi muutettiin Päijät-Hämeen neuroyhdistys ry:ksi.
Yhdistyksen toimialueena Päijät-Häme.
Vuonna 2021 toimintaa on varjostaa edelleen covid-19 pandemia ja olemme joutuneet
perumaan monia tapahtumia näin ollen toimintasuunnitelmaa ole pystytty noudattamaan.
Saimme toteutettua kaksi teemallista jäseniltaa sekä lisäksi kolme muuta tapahtumaa.
Yhdistyksen toimistoon Malskilla kävi kerhoja tutustumassa. Kerhot ovat jatkaneet
toimintaa covid-19 pandemian sallimissa rajoissa ja ovat kokoontuneet rajoitusten
sallimissa puitteissa. Koronan kurittaessa yhdistyksen taloutta jouduimme päättämään
osa-aikaisen toimistotyöntekijän työsuhteen.
KOKOUKSET
Sääntömääräisten syys- ja kevätkokousten lisäksi hallitus kokoontui 10 kertaa.

JÄSENISTÖ
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2021 lopussa 283 henkilöä.
TALOUS
Järjestötoiminnan ja hallinnon kulujen kattamiseksi hankimme varoja pääasiallisesti
jäsenmaksuilla ja avustuksilla.

KERHOTOIMINTA
Pienryhmiä eli kerhoja oli toiminnassa kuusi (6):
Asikkalan MS-kerho, Harnes-vertaistukiryhmä, Omaisten kerho, Kädentaitokerho ”Kässä”,
Hollolan kerho ja Nuorten kerho ”Nuora”. Uutena kerhona kulttuurikerho.
VERTAISTUKIHENKILÖTOIMINTA JA KOULUTUS
Yhdistyksessä toimi kolme koulutettua tukihenkilöä sekä kokemusasiantuntija ja
potilasluennoitsija.
TIEDOTUS
Yhdistys tiedottaa virallisesti jäsenkirjeellä ja kotisivuilla neuroph.fi sekä epävirallisesti
Facebookissa www.facebook.com/phneuroyhdistys.
yhdistyksestämme ja sen toiminnasta löytyy tietoa myös Neuroliitto ry:n sivuilta neuroliitto.fi
sekä liiton toimittamasta Avain-lehdestä.
Yhdistyksen tietopaketti lähetettiin uusille jäsenille.
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MUU TOIMINTA
Jäsenistön aktivoimista liikuntaan ja kuntoiluun jatkettiin, korvaamalla ryhmämuotoisen
liikuntaharrastuksen kuluja enintään 150 €/vuosi/jäsen. Liikunta-avustuksia haettiin
yhteensä kahdeksan kertaa, ja avustuksia myönnettiin 625 €

YHTEISTYÖ
Yhdistys on yksi Suomen Neuroliitto ry:n
jäsenyhdistyksistä.
Yhteistyötä
tehtiin
alueemme
kuntien
ja
kaupunkien
erityisliikunnan
kanssa,
lisäksi
teimme
yhteistyötä LAB-ammattikorkeakoulun sosiaalija terveysalan kanssa käymällä asiakkaina
opetustilanteissa
ja
luennoimassa
fysioterapiaopiskelijoille.

EDUSTUS
Yhdistyksellä oli edustus Neuroliiton liittovaltuustossa. Lisäksi yhdistyksen edustajia on
Lahden,
Asikkalan
ja
Hollolan
vammaisneuvostoissa,
Lahden
kaupungin
vammaisneuvoston
rakennustyöryhmässä,
Päijät-Hämeen
yhdistysfoorumissa,
Kuljetuspalvelun seurantaryhmässä, HeVa-hankkeen (alueellinen vammaisten henkilöiden
henkilökohtaisen budjetoinnin hanke) ohjausryhmässä, Lahden yhdistysyhteistyön
pilotointihankkeen ohjausryhmässä, Sosiaalialan osaamiskeskus Verson johtoryhmässä
sekä Lahden kaupungin vammaispoliittista ohjelmaa tekevässä työryhmässä.
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