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Yhdistyksen puheenjohtajan
syysterveiset

T

änä kesänä on saanut nauttia auringosta ja lämmöstä joidenkin
mielestä ehkä liikaakin. Elokuu alkoi ja olemme saaneet sadetta.
Ilma on nyt viileämpi.
Elokuun ensimmäisenä lauantaina vietimme virkistyspäivää
Kuorasjärvellä. Kivasti oli jäsenistöä paikalla, mutta enemmänkin olisi
isolle alueelle sopinut. Nautimme ihanasta säästä, yhdessäolosta ja
söimme hyvin. Jotkut uivat ja saunoivat ja löytyi sieltä
muutama onkijakin niemen nokasta.
Kalansaalis jäi kysymättä.
Syksyllä on luvassa teatteria sekä yhdistyksen
40-vuotisjuhla, joka on samalla pikkujoulu.
Minulle voi laittaa sähköpostia millaista ohjelmaa
jäsenistö haluaisi ensi vuonna.
Yhdistyksen ajankohtaiset asiat löytyvät
myös Facebookista ja kotisivulta
www.epmuma.fi

Aurinkoisin terveisin

Anu Korpi-Kulmala
Puheenjohtaja
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Syyskauden 2018 toimintaa
Su 14.10. EUROOPAN ELINSIIRTOPÄIVÄ
Olemme la 13.10. klo 10-14 Prisman kauppakeskuksessa Hyllykalliolla
jakamassa elinluovutuskortteja ja kertomassa elinluovutukseen
liittyvistä asioista.

LA 27.10. klo 18.00 MUSIKAALI ”TÄSTÄ ASTI AIKAA”
SEINÄJOEN KAUPUNGINTEATTERISSA
Osoite on Alvar Aallonkatu 12, 60100 Seinäjoki
Seinäjoen kaupunginteatteri tuo lokakuussa
kantaesityksenä teatterin suurelle näyttämölle yhtye
Kolmannen naisen ja Pauli Hanhiniemen musiikkiin
perustuvan tarinan. ”Tästä asti aikaa” musikaali on
rakkaustarina, joka seuraa kahden unelmiaan tavoittelevan
nuoren aikuisen ja näiden lähipiirin elämää.
Kolmas nainen bändin klassikkobiisien henkilöt heräävät henkiin.
Tulkitsijoina ovat teatterin laulavat näyttelijät. Päärooleissa nähdään ja kuullaan
Olli Rahkonen, Reeta Vestman ja Timo Ristilän kipparoima orkesteri.
Yhdistys on varannut lippukiintiön esitykseen. Lipun omavastuuhinta on yhdistyksen
jäsenille juhlavuoden kunniaksi erittäin edullinen, vain 20€.
Ei jäsenet maksavat lipusta sen normaalin hinnan, 39 €. Väliaikakahvi on omakustanteinen.
Toimi ripeästi ja ilmoittaudu Seija Rintalalle 28.9. mennessä p. 040-5203 171.

JOULUKAHVITUS SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALAN
DIALYYSIOSASTOLLA
Yhdistys järjestää joulukuussa kahtena peräkkäisenä päivänä
dialyysiosastolla osaston toimintaan mukautuen perinteisen
joulukahvituksen potilaille, henkilökunnalle ja takseille.

PE 16.11.2018 klo 18.00 ETELÄ-POHJANMAAN
MUNUAIS- JA MAKSAYHDISTYKSEN 40-VUOTISJUHLA
Kutsu yhdistyksen jäsenistölle juhlaan ja juhlan ohjelma ovat tämän
tiedotteen keskiaukeamalla.
Olette lämpimästi tervetulleita juhlimaan.
Juhlaan osallistuvat myös Seinäjoella 16.-17.11. 2018 Munuaisja maksaliiton valtakunnallisille järjestöpäiville osallistuvat liiton
jäsenyhdistysten edustajat ja keskustoimiston henkilökunta.
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40

vuotta

Kutsu
Etelä-Pohjanmaan Munuais- ja maksayhdistyksen jäsenille

Tervetuloa
pe 16.11. 2018
yhdistyksen 40-vuotisjuhlaan
Sokos Hotel Lakeuden
Lakeus-saliin
os. Torikatu 2, 60100 Seinäjoki.

klo 17.00 -18.00 Tervehdysten
vastaanotto ja onnittelumaljat
Lakeus-salissa
klo 18.00 -19.00 Juhlaillallinen
ravintola Matadorin noutopöydästä
klo 19.00 - Juhlan ohjelma

Sitovat ilmoittautumiset juhlaan
osallistumisesta pyydetään ke 31.10. 2018
mennessä Anu Korpi-Kulmalalle:
p. 044-9112 151 tai s-postilla:
korpi-kulmala@luukku.com.
Muistathan ilmoittaa samalla myös erikoisruokavaliosi.
Yhdistyksen jäsenten omavastuu juhlaillallisesta on 25 euroa/hlö ja se pyydetään
maksamaan 10.11. 2018 mennessä yhdistyksen tilille: FI52 4108 0010 5136 64.
Kukkien asemesta mahdolliset muistamiset toivotaan samalle tilille.
Jokainen maksaa itse parkkimaksunsa hotellin tai lähialueen maksuautomaatteihin
joko kolikoilla tai maksukortilla. Hotellin pysäköintialueella 1. tunti on ilmainen ja
seuraavat tunnit yksi euro/kpl. Pysäköintimaksun neljä euroa voi sovitusti käydä maksamassa myös hotellin vastaanotossa ja samalla pitää ilmoittaa auton rekisterinumero.
Tieto siirtyy sähköisesti valvojille. Parkkilappua ei auton tuulilasiin tällöin tarvita.
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40-vuotisjuhlan
ohjelma
Tervehdyspuhe

Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja
Marja-Liisa Ristimäki

Musiikkia

Hiis´n´Heers Sonya ja
Omar Zouiter

Juhlapuhe

LT, sisätautien ja nefrologian
erikoislääkäri Karri Helin

Musiikkia

Hiis´n´Heers Sonya ja
Omar Zouiter

Munuais- ja maksaliiton
tervehdys

Toiminnanjohtaja Sari Högström

Ansiomerkkien jako
Runosikermä

Lausuntataiteilija Maija Piitulainen

Päätössanat

Sosionomi AMK
Antti Pollari

Kahvi- ja
jälkiruokatarjoilu
Juhlan juonto

Antti Pollari
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Jäsenmaksuasiaa
Ota yhteys kaikissa yhdistyksen jäsenyyttä koskevissa asioissa
yhdistyksen puheenjohtajaan Anu Korpi-Kulmalaan,
yhteystiedot tiedotteen lopussa.
Jäsenmaksu on edelleen 12 euroa vuodessa ja se laskutetaan Munuaisja maksaliiton kautta. Jäsenmaksujen maksaminen vuodelta 2018 katkeaa
lokakuun lopussa. Sen jälkeen jäseneksi liittyneiltä peritään maksu vasta
vuonna 2019. Jäsenmaksun yhteydessä saat jäsenkortin, joka sisältää
Munuais- ja maksaliiton valtakunnalliset jäsenedut. Säilytä se lompakossasi.
Valtakunnallisten jäsenetujen lisäksi saat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Elinehto-lehden,
joka on jäsenistölle kattava luku-, tieto- ja elämäntarinapaketti. Yhdistyksen toiminnasta
kertova jäsentiedote ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Kotisivulta www.epmuma.fi löytyy
tietoa yhdistyksen toiminnasta ja sielläkin voi liittyä jäseneksi. Kotisivulta pääsee yhdistyksen Facebook-sivulle. Toiminnasta ilmoitetaan myös EPARI-lehden seuratoimintapalstalla ja
ILKKA-lehden yhdistysten toimintapalstalla.
Munuais- ja maksaliiton kotisivut www.muma.fi ovat laaja tietopankki
valtakunnallisesta toiminnasta.

Yhdistyksen jäsenedut dialyysipotilaille, elinsiirron saaneille
sekä hyksin kontrolleissa käyville maksapotilaille
Edelleen näihin ryhmiin kuuluvat potilaat saavat yhdistykseltä takautuvasti 100% korvauksen ostamistaan uimahalli- ja keilailulipuista. Vapaamuotoiseen anomukseen tulee
liittää alkuperäiset kuitit. Samalla periaatteella, alkuperäisiä kuitteja ja vapaamuotoista
hakemusta vastaan ja hallituksen päätöksellä yhdistys korvaa puolet em. ryhmien kylpylä- ja
kuntosalilipuista.
Anomukset lähetetään os. Päivi Kutinlahti Nallenpolku 1 B 3 60510 Hyllykallio. Jos oma
asuinkuntasi tarjoaa erityisryhmille suunnattuja uimahalli/ kuntosalipalveluja kannattaa sieltä anoa palveluun kuuluva edullinen vuosikortti, joka sisältää rajattoman määrän käyntejä.
Yhdistys maksaa vuosikortin hinnan takautuvasti alkuperäistä maksukuittia ja vapaamuotoista anomusta vastaan. Nämä kaikki jäsenedut edellyttävät yhdistyksen jäsenyyttä.
Yhdistyksen järjestämille maksullisille retkille, tilaisuuksiin ja tapahtumiin tuetaan taloudellisen tilanteen mukaisesti yllä olevia potilasryhmiä kuten myös kaikkia yhdistyksen jäseniä.

Munuais- ja maksaliiton sopeutumisvalmennuskurssit ja virkistystoiminta
Tietoja Munuais- ja maksaliiton kurssitarjonnasta, virkistystoiminnasta, tapahtumista,
tapaamisista ja tuetuista lomista sekä hakuohjeita antaa liiton kuntoutuspäällikkö
Petri Reponen p. 050 -3084 551 tai Länsi-Suomen järjestösuunnittelija Petri Leppänen
p. 040- 5129 295. Tietoa saat myös oman hoitopaikkasi sairaanhoitajilta tai sosiaalityöntekijältä. Liiton kurssitarjonta ja hakuohjeet löytyvät liiton kotisivulta www.muma.fi/ kuntoutus ja sosiaaliturva tai yhdistyksen kotisivulta www.epmuma.fi. Vuoden 2019 kurssijulkaisu
on Elinehto-lehden 4/2018 liitteenä! Ota se talteen!

Vertaistuki
Tietoa potilaiden koulutetuista vertaistukijoista saat oman hoitoyksikkösi sairaanhoitajilta ja järjestösuunnittelijalta Pertti Leppäseltä.
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Lahjoitukset
Jos haluat tukea potilasyhdistyksesi toimintaa lahjoituksella
voit tehdä sen tilille: Oma Säästöpankki FI52 4108 0010 5136 64.

Suruadresseja myynnissä
Yhdistyksen puheenjohtajalla on myynnissä valikoima kauniita
suruadresseja hintaan 10 €/kpl.

Munuais- ja maksaliiton valtakunnalliset jäsenedut:
> PlusTerveys Hammaslääkäriasema
Fossa, Helsinki
> Helppo asu

> Restel-hotellit
> Scandic-hotellit
> Hilton-hotellit

> Holiday Club

> Silmäasema

> Hotel Anna, Helsinki

> Silmäset

> Instru optiikka

> Tallink Silja

> Kampaamo-kauneushoitola
Vanessa, Helsinki

> Viking Line

> Kauneushoitola Charmonie Spa,
Helsinki

> Warrior Coffee
> Yyteri Kylpylähotelli

> Kylpylähotelli Kuntoranta
Lisää tietoa jäseneduista saat www.muma.fi/jasenedut ja
Kirsi Kauppinen, kirsi.kauppinen@muma.fi, p. 050-4365 707.

Syysterveisin
Puheenjohtaja
Jäsenrekisterin pääkäyttäjä
Anu Korpi-Kulmala
p. 044-9112 151,
korpi-kulmala@luukku.com
Varapuheenjohtaja
Annika Nelimarkka,
p. 050-5389 567,
nelimarkkaannika@gmail.com

Sihteeri
Matti Kristola,
matti.kristola@evl.fi
Länsi-Suomen
järjestösuunnittelija
Petri Leppänen,
p. 040-5129 295
petri.leppanen@muma.fi

Lämpimät kiitokset
Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupalle jäsentiedotteiden postituksesta.
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Monipuoliset, asiantuntevat
apteekkipalvelut
keskellä kylää
Laajan tuotevalikoimamme lisäksi,
tarjoamme myös
- Koneellista annosjakelua
- Lääkityksen tarkistuspalvelua
- Lääkehoidon kokonaisarviointia
- Astmapalvelua
- Lääkkeiden kotiinkuljetusta
Tule ja kysy lisää!
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