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Hei!
Syksy on taas täällä. Säiden suhteen ennätyksellisen ajoissa. Vielä toki ennättää jarrutella…
Sitä paitsi, meitä on erilaisia: toinen tykkää syksyn kylmästä kuulaasta, jopa märästä, toinen
lämpimästä, kolmas kovasta pakkasesta.
Tätä kirjoittaessani yhdistyksessämme on epävarmuus tulevaisuudesta hyvin
käsinkosketeltavissa. Vapaaehtoisia toimijoita ei tunnu löytyvän erilaisiin tehtäviin. Nykyinen
sihteeri ja rahastonhoitaja/jäsenvastaava luopuvat tehtävistään. Aktiivisten jäsenten ikä ja
kunto verottavat korvaavien löytymistä. Jäsenvastaava myös tarvitsee koulutuksen
Maskussa ja liitto ei jousta siitä tippaakaan.
Mietimme tuossa tulevaa talvea, vaikkakin pienen kysymysmerkin kanssa. Ei me vielä olla
heittämässä pyyhettä kehään kuitenkaan! Miltä kuulostaisi pikkujoulut teatterireissulla?
Paikkana Kouvola. Seuraa ilmoittelua.
Lokakuussa saamme jäseniltaamme erityisliikunnanohjaaja Mirva Lappalaisen
Lappeenrannasta. Marraskuussa meillä on sääntömääräinen syyskokous. Mukana myös
järjestösuunnittelija Sirpa Vuorenmaa-Hilton.
Vuoden alussa olisi aika miettiä yhdistyksen 50. juhlavuotta. Jos kaikki menee hyvin, yhdistys
täyttää pyöreitä 21.8.2018. Missä juhlitaan? Keitä kutsutaan? Mitä juhlavuosi muuta pitää
sisällään?
Meille on tarjolla myös monenlaista liikuntaa
Imatran urheilutalo, ohjattu liikunta mm.
ma klo 9.30-10.30 kuntosali, neurologiset
ti klo 13.30-14.30 soveltava liikunta
to klo 10-11 voimaa ja tasapainoa
to klo 11.30-12 vesijumppa, neurologiset
Lappeenrannan urheilutalo - uimahalli / keilahalli
ma klo 17-18.30 vammaissulkapallo
ti klo 14.30-15.30 keilailu
Kahilanniemen kunto- ja terveysliikuntasali
ma klo 14.30-15.30 soveltavan liikunnan ryhmä
Sammonlahden kuntosali
ti klo 12-13 erityisliikunnan kuntosaliopastus
Lauritsalan uimahalli
to klo 10-11 erityisliikunnan kuntosalivuoro
to klo 11-12 erityisliikunnan kuntosalivuoro
pe klo 12.30-13 erityisliikunnan vesijumppa

Myllymäen koulu
ke klo 15.45-17 pyörätuolitanssi
Kesämäen koulu
ma klo 19.30-21 istumalentopallo
Taidekoulu Estradi, teollisuuskatu 9
la klo 12.15-13 erityisperhesirkus
Imatralaiset voivat kysyä liikunnasta Kirsi Mäyrältä p. 020 617 7286 kirsi.mayra@imatra.fi
Lappeenrantalaiset Mirva Lappalaiselta p. 0400 157 514 mirva.lappalainen@lappeenranta.fi
Lisäksi Fysioksen tiloissa Sammonlahdessa
ma klo 10-11 fysioterapiaryhmä (maksu osallistujamäärän mukaan)
ti klo 15-16.15 kehonhallintaryhmä
Näistä voi kysellä liikuntavastaavilta Päivi Takala p. 0407015976 paivi.takala55@gmail.com
tai Anni Manner p. 0505509518 annikaarina.manner@gmail.com
Ja vielä, ent. Terveydenhuolto-oppilaitos
ti klo 16.15-17.15 potilasyhdistysten erityisliikuntaryhmä
Lisätietoja Osmo Hentuselta osmo.s.hentunen@gmail.com
Neurologiset vammaisjärjestöt järjestävät 4.10. Lappeenrannan keskustassa Amazing Racen.
Pääsemme taas hieman ravistelemaan esteettömyydestä/esteellisyydestä päättäjiä.
Ajantasaisimmat tiedot löytyvät meidän Facebook-sivuiltamme (ja kyllä, sinne on siullakin
pääsy, vaikket olisikaan itse Facebookissa), kotisivuiltamme löytyy myös asiaa, mutta ne
eivät pysy vauhdissa niin hyvin mukana. Imatralaiseen ja Lappeenrannan Uutisiin laitamme
myös tapahtumista ilmoitukset.
Huomioithan, tämä on nyt viimeinen paperinen jäsentiedote, minkä me lähetämme.
Jatkossa teemme vain sähköisen jäsentiedotteen kotisivuille (www.neuroeka.fi) ja
lähetämme sen sähköpostiin niille, joiden sähköposti on tiedossa. Ts. nyt olisi siis viimeinen
hetki ilmoitella toimiva sähköpostiosoite, joko miulle pj.neuroeka@gmail.com tai suoraan
liittoon.
Palaan vielä tuohon ”henkilökuntapulaan”. Olisiko siusta meille sihteeri tai rahastonhoitaja
tai olisitko pikapikaa valmis lähtemään jäsenvastaavakoulutukseen? Tai tiedätkö ketään,
kuka olisi? Ei edes tarvitse olla jäsen. Toki, ei myö pistetä hanttiin, jos saadaan lisää jäseniä.
Jos kiinnostaa, ota yhteyttä. Pian! Odotan yhteydenottoasi 😊 Auli p. 040 502 8185 tai
pj.neuroeka@gmail.com Ja muutenkin, jos siulla on asiaa tai jotain mielessä, ota yhteyttä.
Jäsenillat to 5.10. ja 2.11. klo 18-20 Joutsenossa Penttiläntien Palvelukodilla, Penttiläntie 19,
Joutseno.
Imatran kerho to 21.9. klo 17-19 Eijalla, Ahmankuja 12 B. To 19.10, 16.11. paikat vielä
avoimet. Kysyä voi Aulilta lähempänä ajankohtaa.

Tervetuloa!

