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SÄHKÖISEEN JÄSENKIRJEESEEN SIIRTYMINEN
Viime syyskokous päätti, että yhdistys siirtyy sähköiseen jäsenkirjeeseen tämän ja ensi
vuoden aikana. Sähköiseen asiointiin siirtyminen edellyttää jäseniltä aktiivisuutta
seuraavalla tavalla:
Mikäli et ole saanut sihteeriltä sähköpostia viimeisen vuoden aikana, on
rekisterissämme oleva sähköpostiosoitteesi väärä tai sitä ei ole ollekaan ilmoitettu.
Ilmoita käytössä oleva sähköpostiosoitteesi sihteerille: riitta.nykanen@kotinet.com
Mikäli sinun on mahdotonta vastaanottaa sähköistä postia, ilmoita asiasta sihteerille
p. 050 3022 977 tai osoitteeseen: Riitta Nykänen, Pirttikuja 2, 85500 Nivala,
niin toimitamme jäsenkirjeen ja muun postin sinulle edelleen paperisena versiona.
Kaikki uusimmat tiedot yhdistyksen kerhoista, yhteystiedoista ja ajankohtaisista asioista
löytyy aina yhdistyksen kotisivuilta ja facebook-sivulta.
Kotisivut löytyvät osoitteesta: www.pohjoispohjanmaanneuroyhdistys.fi
Facebook –sivu: www.facebook.com/PohjoisPohjanmaanNeuroyhdistys

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
Yhdistyksen kevätkokous pidetään lauantaina 25.3.2017 klo 13 Oulaisten
Ruokakeitaassa (Asemakatu 1, Oulainen). Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa kaikki jäsenet! 

OMAISTEN JA LÄHEISTEN ILTA
Oulun seudun neuroyhdistys järjestää omaisten ja läheisten illan torstaina 11.5.17
klo 17:30-20 Kumppanuuskeskuksessa, Asema 2.kerros.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki potilasjäsentemme
omaiset ja läheiset.
Paikalla on myös omaisten vertaistukihenkilö. Tervetuloa
kahvikupin ääreen tutustumaan ja porisemaan!
kirjemateriaalin tarjoaa:
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AMMUNTAKURSSI
Yhdistyksemme järjestää yhteistyössä Neuroliiton, Nivalan urheilijoiden ampumajaoston,
Koskipisteen jousimetsästäjien ja Kalajoki-Alavieskan riistanhoitoyhdistyksen kanssa
ammuntakurssin Nivalassa 1.-3.9.2017. Majoitus Vinnurvan leirikeskuksessa.
Kurssi tarjoaa neuroyhdistysten jäsenille ja heidän läheisilleen matalan kynnyksen
mahdollisuuden tarkkuusammunnan kokeilemiseen. Viikonlopun
aikana päästään kokeilemaan ilmapistooli ja –kivääriammuntaa,
jousiammuntaa, noptel-tarkkuusammuntaa sekä
ammuntasimulaattorin käyttöä.
Kurssi on vielä suunnitteluvaiheessa, lue seuraavasta Avainlehdestä tarkempaa tietoa ja ilmoittautumisohjeet.
Ilmoittautumisista ja lisätiedoista vastaa Riitta Samstén
Neuroliitosta (riitta.samsten@neuroliitto.fi)
KUUSAMON RETKIPÄIVÄT
Pohjois-Suomen neuroyhdistykset järjestävät Syysretkipäivät Kuusamossa 16.-17.9.2017.
Majoitus on Kuusamon Tropiikissa. Viikonlopun sisältö on vielä suunnitteluvaiheessa,
mutta laitapa päivämäärät ylös ja seuraa ilmoittelua Avain-lehdessä, yhdistyksen
kotisivuilla ja seuraavassa jäsenkirjeessä 
Yhdistys tukee jäseniä molempien tapahtumien osallistumismaksuissa.
Tämmöisiä suunnitelmia tälle vuodelle, otamme mielellämme vastaan myös sinun
ideoitasi, joten ole rohkeasti yhteydessä. Kiitokset vielä kaikille vuoden 2016
liikuntatapahtumiin osallistujille, toivottavasti tapaamme taas
tämän vuoden tapahtumissa 

Aurinkoista kevättä toivottaen,
Pohjois-Pohjanmaan neuroyhdistys
Lämpöpartio Oy on yhteistyössä lähettänyt neuroyhdistyksen kanssa tämän kirjeen!
Lämpöpartio tekee kodin lvi- ja energia remontteja. Voit tutustua Lämpöpartion
toimintaan osoitteessa www.lampopartio.fi tai soittamalla numeroon 040-1839100

