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          Jäsenkirje 1 2021 
 

     

 

Terveyhdys kaikille Varsinais-Suomen yhdistyksen jäsenille! 

Korona-aika on koetellut meitä kaikkia jo12 kuukautta ja aktiivista toimintaa pääsemme 
jatkamaan kesän korvalla. Yhdistyksen hallitus on kaavaillut tapahtumia ja toimintaa tässä 
tälle vuodelle. Mielenkiintoista verkkotapahtumaa on tarjolla pitkäaikaissairauden kanssa 
pärjäämiseen sekä muuhun virkistymiseen, kun rajoitteet sen sallivat.  

Keväällä tekemässämme jäsenkyselyssä saimme hyviä vinkkejä mitä jäsenet haluavat 
yhdistykseltä. Olemme huomioineet niitä kesän toiminnoissa ja syksyllä jatkamme toiveiden 
toteuttamista. 

Toivottavasti liityt seuraamme ennakkoluulottomasti. 

Kevät terveisin  

Pauliina Nyholm, puheenjohtaja 

 

 

Lääkärit suosittelevat koronarokotetta 
valmistajasta riippumatta 

Asiantuntijalääkärit suosittelevat riskiryhmille koronarokotetta 
valmistajasta riippumatta. Päätöksen käytettävästä rokotteesta 
tekee THL, ja kunnat tiedottavat rokotteen antamisesta. 
 

Lääkärit suosittelevat rokotteen jo saaneille edelleen kasvomaskin käyttöä, hyvää käsihygieniaa ja 
turvaväliä muihin. 
 
Ajantasainen koronatieto löytyy liiton verkkosivuilta osoitteessa www.muma.fi/koronavirus 
 
  

Vuosikokous lauantaina 22.5. klo 16.00 

 
Varsinais-Suomen munuais- ja maksayhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
Kongressihotelli Linnasmäessä, la 22.5.2020 klo 16.00. Tilaisuus alkaa klo 15.30 kahvituksella. 

Kevätkokouksen asioihin kuuluu mm. päättää yhdistyksen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 

vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille tilikaudelta 1.1.2020–

31.12.2020. Tule mukaan vaikuttamaan yhteisen asian puolesta. 
 

Maksaviikko 3.5.–7.5.2021       
Viikon aikana edistetään tietoisuutta maksataudeista tiedottein ja verkkotilaisuuksin. 
 
Verkossa pääset seuraamaan maanantain 3.5. klo 18–19 
Miten ravinto vaikuttaa maksaterveyteen luentoa, jonka pitää ravitsemusterapeutti  
Reijo Laatikainen ja Kun maksa sairastaa luento torstaina 6.5. klo 18–19 erikoislääkäri  
Timo Blomster, OYS johdolla. 
 
Etäluennolla voi osallistua omalla tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella ilmaiseksi ja 
ilman ennakkoilmoittautumista. Luento järjestetään Microsoft Teamsin välityksellä. Microsoft Teamsin voi 
ladata koneelleen tai älylaitteelleen maksutta. Tietokoneella Teamsiin voi liittyä myös selaimella ilman 
sovelluksen asentamista. Liittymislinkki tulee tähän päivä ennen luentoa. 
 

 

https://uutiskirje.muma.fi/go/6491624-626732-35470739
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Perhepäivä 12.6.2021 Kanniston kotieläintilalla Alastarolla 
 
Tule mukaan vanhalle maatilalle. Maatilalla eletään kestävää kehitystä 
toteuttaen. Tilalla on noin kaksisataa eläintä ja paljon touhua eläinten 
kanssa. Lisäksi kuljetaan opastetulla luontopolulla. 

Aikuiset maksavat 15 euroa, sisältyy ruoka ja sisäänpääsymaksu, lapset 
ilmaiseksi. 
 
Paikalle mennään omilla kuljetuksilla. Kokoontumisaika tilalla on klo 10.  
Ilmoita mahdollinen erityisruokavalio ilmoittautumisen yhteydessä. 
Sitovat ilmoittautumiset 15.5. mennessä varmu77@gmail.com 

tai  puhelinnumeroon 0400990912 

 

 
 
 

 
 
 

 

Kesäteatteriin Kertunmäelle Loimaalle 10.7. klo 
17.00  

Kertunmäen kesäteatterissa Loimaalla viihdytään kesällä 2021 

kotimaisen draaman parissa.  
Näyttämöllä nähdään Raija Orasen menestyksekkääseen 
televisiosarjaan perustuva Puhtaat valkeat lakanat.  
 Lähde mukaan katsomaan näytelmää. 
 
 
 Lipun hinta: 18 euroa sisältää väliaika kahvin. 
 Sitovat ilmoittautumiset  17.6 2021 mennessä  varmu77@gmail.com 

 tai  puhelinnumeroon  0400990912 

 
 
 

 
 
 
Saariston Loistoreitti - risteily Bengtskärin majakalle ja  
Rosalan Viikinkikeskukseen 14.8.2021. 

Risteilyn hinta on 60,00 euroa / henkilö, lapset (4-14 vuotta) puoleen hintaan.  
Hintaan sisältyy venekuljetukset, bussimatkat, pääsymaksut sekä lounas. 
Linja-autokuljetus: Loimaalta lähtö klo 7.30 ja Turusta klo 8:30.  Ohjelma 
alkaa klo 10.30. Sitovat ilmoittautumiset 16.6. mennessä varmu77@gmail.com 

tai  puhelinnumeroon  0400990912 
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"Nuku yö ulkona" 28.8.2021  

Järjestämme 14-20 vuotiaille nuorille Ecocamp Taalintehtaalle yhden yön telttamajoituksen. Mukaan 
mahtuu 8 nuorta. Majoitukset ovat kahden ja kolmen hengen teltoissa. Retken hinta on 20€ nuori. 
Sitovat ilmoittautumiset 30.7. mennessä  varmu77@gmail.com tai  puhelinnumeroon  0400990912 
 

  

 

Koronarajoitukset ovat tehneet kerhojen kokoontumiset 

mahdottomaksi.  

Seuraa yhdistyksen kotisivuja varmu.yhdistysavain.fi  ja Facebookia Varsinais-Suomen munuais- 

ja maksayhdistys ry. Tiedoittamme siellä tapaamisista.  

 

   
 

Käykää päivittämässä ja täydentämässä jäsentietonne, www.muma.fi osiosta,  
 

Tule mukaan  
 
Yhdistyksen yhteystiedot 
Pauliina Nyholm  
Varmun  puheenjohtaja  
varmu77@gmail.com 
puh  0400990912 
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