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          Jäsenkirje 2 2021 
 
     
 

Viruksen varjosta kohti valoisampaa tulevaisuutta 
Kulunut vuosi on koetellut koko maailmaa ja tuonut tarpeen muuttaa 
arkipäiväisiä toimintatapoja. Meidän munuais- ja maksayhdistyksessä on 
suunnattava kohti tulevaisuutta uskoen että tästäkin selvitään.  
 
Vertaistuki on tärkeä asia haastavina aikoina. Erilaisia toimintoja on 
toteutettu myös verkon välityksellä niin yhdistyen kuin liitonkin toimesta.  
 
Kesällä pystyimme toteuttamaan maatila käynnin Alastarolla ja 
kesäteatterin Loimaalla. Oli mukavaa tavata jäseniä. 
 

                                      Tässä kirjeessä on yhdistyksen toimintaa syksylle.   
       Pauliina Nyholm, puheenjohtaja 

 

 

Elinsiirtoviikkoa vietetään 4.–9.10. 

Euroopan elinsiirtopäivää vietetään lauantaina 9.10. Elinsiirtoviikolla viime vuonna aloitettu Kiitos, että olet 
elinluovuttaja -kampanja saa jatkoa. Uusia videot julkaistaan KYLLÄ 
elinluovutukselle -somekanavilla. 

Silloin on liiton järjestämänä seuraavat luennot: 

 

6.10.2021 klo 17:30 - 19:00 

Elävä munuaisen luovutus -etäluento 
Oletko kiinnostunut luovuttamaan munuaisen läheisellesi? Luennolla 
tietoa munuaisen luovutuksesta. 

Elinsiirtoviikon etäluennolla dosentti Ilkka Helanterä ja elävien 
luovuttajien koordinaattori Jenni Kippola kertovat munuaisen luovutuksesta. Luennolla voi myös 
kuulla munuaisen luovuttaneen ja saaneen kokemuksia. 

Luennolle on vapaa pääsy. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Liittymislinkki tulee tähän kaksi päivää ennen luentoa munuais- ja maksaliiton sivuille 
https://www.muma.fi/liitto/ajankohtaista/tapahtumat 
 

7.10.2021 klo 18:00-19:00 

Tule mukaan kuuntelemaan verkkoluentoa elämästä 
munuaisensiirron jälkeen. 

Kymenlaakson munuais- ja maksayhdistyksen elinsiirtoviikolla järjestämällä verkkoluennolla 
nefrologi Aino Soro-Paavonen luennoi elämästä munuaisensiirron saaneena. Mitä asioita 
seurataan, mitä lääkkeitä syödään ja mitä, jos eteen tulee jotakin ongelmia? Luennolle ovat 

tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet. 

Luennolle on vapaa pääsy. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Liittymislinkki tulee tähän kaksi päivää ennen luentoa munuais- ja maksaliiton sivuille 
https://www.muma.fi/liitto/ajankohtaista/tapahtumat 

 

 

 

 

 

https://www.muma.fi/liitto/ajankohtaista/tapahtumat?entryid_5177=2166&seq_5177=
https://www.muma.fi/liitto/ajankohtaista/tapahtumat
https://www.muma.fi/liitto/ajankohtaista/tapahtumat
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Tule tutustumaan yhdistykseen ja muihin jäseniin 
kokoonnumme Kemiön Sagalundin museossa  
 
keskiviikkona 27.10 klo 17-19 
 
Paikalla kahvitarjoilu.  
Osoite Museotie 7 ,25700 Kemiö 
 
Ilmoittautuminen 24.10 mennessä  
sähköpostiin varmu77@gmail.com tai 
puhelimella 0400990912     
Ota kaveri mukaan kyytiin ja tule Kemiöön. 

 

 

 

Tänä vuonna joulujuhla on lauantaina 
27.11.2021 

klo 18.00 aloitamme ruokailulla 
Logomossa 

sen jälkeen siirrymme katsomaan klo 
20  

TIP TAP STAND UP  
-SUURI PIKKUJOULUSHOW  
 kesto noin 2 tuntia 

Kuljetus Loimaalta lähtee klo 16.30 
Tuulensuusta 

Mukaan mahtuu 50 henkeä 
ilmoittautumisjärjestyksessä 

 

 

Sitovat ilmoittumiset 27.10 mennessä  

sähköpostiin varmu77@gmail.com tai puhelimella 0400990912 

hinta jäsen 50 euroa, ei jäsen 70 euroa 

maksu 27.10 tilille FI59 5710 0440 1096 35 maksuviite 3311  

R 
 

mailto:varmu77@gmail.com
mailto:varmu77@gmail.com
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TULE  
TY 
Hei nuori! 
Lähde mukaan pakohuone seikkailuun 20.11 
klo 11.45 
Paikkana Mysteeri Turussa 

Olavintie 2 

 

Alle 16vuotias ota aikuinen mukaan. 

 

Sitovat ilmoittumiset 15.11 

mennessä sähköpostiin varmu77@gmail.com tai 
puhelimella 0400990912 

hinta 5 euroa osallistuja 

maksu 15.11 tilille FI59 5710 0440 1096 35 maksuviite 3227 

 

Jäsenillat toimivat Turussa ja Loimaalla kerhoillat  

Yhdistyksen jäsenillat Turussa ja Loimaalla kokoontuvat kerran kuukaudessa. Pidämme illoissa 
erilaisilta toimintaa ja siinä sivussa annamme toinen toisillemme tärkeää vertaistukea. Jäseniltoihin 
pyrimme saamaan vaihtelua kutsumalla luennoitsijoita paikalle. 

 

Jäsenilta Turussa on keskiviikkoisin Happy House (VAPI tilat), Ursininkatu 11, Turku, klo 18.00 
alkaen. Varaa kalenteriisi jäsenillat   6.10, 3.11 ja 8.12.  
Kokouksista ilmoitetaan Turun Sanomien maanantaisin mielipidesivulla ja Facebook- sivuilla sekä 
varmu.yhdistysavain.fi nettisivulla. 
 

6.10 Kerhoillassa mahdollisuus katsoa  
klo 17:30 - 19:00 
Elävä munuaisen luovutus -etäluento 

 
  

8.12. Kerhoilta pikkujoulu merkeissä 

Tule mukaan jouluiseen kerhoiltaan Happy Housen tiloihin 8.12   

 

Loimaan kerho kokoontuu kuukauden kolmantena torstaina alkaen to 21.10.2021 klo 18.00 
Tuulensuun palvelukeskuksessa osoitteessa Huvilakatu 32, Loimaa. Kerhon vetäjänä toimii Aila 
Suihko. Kokouksista ja muista tapahtumista ilmoitetaan Loimaan Lehden ja Auranmaa 

Viikkolehden seuratoiminta palstoilla, sekä Facebook- sivuilla ja varmu.yhdistysavain.fi nettisivulla.  

2 
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LIIKUNTA 

 Turun vesijumppa perutettu tältä talvelta vähäisen osallistumisen vuoksi. 

 
Loimaalla Vesijumpparyhmä kokoontuu Vesihovissa tiistaisin klo 14.30. Vesijumppa on lempeä 
tapa helliä lihaksia ja niveliä. Ohjattu jumppa kestää puoli tuntia kerrallaan ja alkaa klo 15.00. 
Uintilippu maksaa 4 euroa / 2 tuntia, sisältäen vesijumpan. Jumppa jatkuu joulukuun 14. 
päivään asti ja alkaa tammikuun 7. päivänä 2022. 

 

Keilavuorot keskiviikkoisin Loimaan keilahallissa, klo 15.00―16.00. Ratamaksu on 12 euroa/rata 
ja hintaan kuuluu asianmukaiset jalkineet. Jos esim. radalla on kolme keilaajaa, niin silloin maksu 
on 4 €/keilaaja. Tule mukaan, keilaaminen on rentoa ja sosiaalista yhdessäoloa. 

 

 

Uutta tänä vuonna tuemme liikuntaa 

Tuemme tänä vuonna 20 eurolla munuais- ja maksasairaasta tai siirron 
saanutta potilasjäsentä. Tuen saa kuittia ja hakemusta vastaan itsenäisen 
liikunnan kuluista.  Korvauksen piiriin kuuluvat esimerkiksi liikuntaryhmien kausimaksut ja 

kertaluontoiset sisäänpääsymaksut sekä urheilutarvikehankinnasta. 

Liikuntakulukorvaukset tulee hakea 30.11.2021 mennessä. Hakukaavake löytyy nettisivulta tai 

lähetetään pyydettäessä sinulle. 

 

Käykää päivittämässä ja täydentämässä jäsentietonne, www.muma.fi osiosta, Tule 
mukaan, Liity jäseneksi, Päivitä tietosi jäsenrekisteriin. On ilmennyt, että 
puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita puuttuu tai ovat vääriä. Siten saadaan tekstiviestit 
myös tiedottamisen tueksi. 

Hallitus vetoaa jäseniin, ilmoitathan sähköpostiosoitteesi. Sähköpostin välityksellä 
tapahtuvan jäsenkirjeen postittaminen vähentäisi postitus- ja kopiointikustannuksia 
huomattavasti ja tiedottaminen olisi huomattavasti nopeampaa järjestää. Näitä 
osoitetietoja ei luovuteta ulkopuolisille, käytetään ainoastaan sisäiseen tiedottamiseen. 

 
Yhdistyksen Facebook- sivut ovat käytössä, käy tykkäämässä 
löytyy nimellä Varsinais-Suomen munuais- ja maksayhdistys ry. Näillä sivuilla 
julkaistaan uusia tapahtumia sekä kuvia tapahtumista, joita on järjestetty. 
Seuratkaa kotisivujen osoite on varmu.yhdistysavain.fi.  
 
 

http://varmu.yhdistysavain.fi/
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Varsinais-Suomen munuais- ja maksayhdistys ry:n hallitus 2020―2021 

Pauliina Nyholm 0400 990912 varmu77@gmail.com 
puh.joht., nuoriso- ja  Turun 
kerhovastaava, maksavastaava 

Meri Ylimannila   varapuheenjohtaja liikuntavastaava 

Jukka Niemelä 045 127 7119 niemelanjukka@gmail.com sihteeri, jäsenasiainhoitaja 

Kalevi Suihko 050 516 3020 kalevi.suihko@seutuposti.fi vapaa-aika 

Aila Suihko 050 354 3921 aila.suihko@seutuposti.fi Loimaan kerhon vetäjä 

Jaana Kotiranta  jaana.kotiranta08@gmail.com jäsen, nuoret ja lapset 

Sini Heino  sini.heino@netti.fi varajäsen,  

Pentti Kuoppala 040 737 5706 pirre.laine@orion.fi varajäsen 

Aliina Nyholm   varajäsen, vapaa-aika 

 
Toivotamme jäsenille lämmintä ja reipasta  

syksyä 
 

 
MEDLEMSBREVET PÅ SVENSKA FINNS  

PÅ FÖRENINGENS HEMSIDOR 
 

varmu.yhdistysavain.fi 
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