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En hälsning till alla Egentliga Finlands medlemmar!

År 2022 är de anhörigas år. Det betyder att vår verksamhet är riktad både till medlemmar och deras 
anhöriga. I detta brev hittar du vårens och sommarens verksamhet.  

Pauliina Nyholm, ordförande

Årsmöte lördagen den 23.4. 2022 kl 14.00

Egentliga Finlands njur- och leverförening rfs stadge-enliga årsmöte hålls i Happy 
House den 23.4.2022, Ursinsgatan 11, Åbo. 
Evenemanget börjar med sopplunch (fisksoppa), kaffe och tårta. 
Till vårmötets ärenden hör bl.a.att besluta om fastställande av bokslutet för 2023 och
beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga för 
ansvarsperioden 1.1.2021 – 31.12.2021. 
Kom med och påverka för den gemensamma saken! 

Anmälning senast den 18.4. till varmu77@gmail.com eller 040-099 0912.
Vänligen meddela eventuell specialdiet i samband med anmälningen. 

Leverveckan den 9.5.–13.5. 2022

Måndag den 9.5.2022: distansföreläsning om fettlever kl 18.00–19.30 

Länken genom vilken du kan följa föreläsningen hittar du i www.muma.fi.

Motionsträff i Runsala, Åbo den 15.5. kl 14

Välkommenatt promenera tillsammans i Runsala den 15.5. kl 14.00
Vi ses i Runsala spa vid huvudingång.

Säsongöppning i Pemar

Kom med till Pemar, Ankkalampi 3.6.2022 kl 17.00-20.00, Sähköyhtiöntie 198, 21530
Pemar.



Vi badar bastu och njutar av grillkorv och kaffe.

Anmälning senast den 30.5. varmu77@gmail.com eller 040-099 0912

Samppalinna sommarteater den 10.7. kl 14.00

Vi börjar med lunch i restaurang Kellariravintola, Slottsgatan 16,  Åbo kl 12.00. 
Teaterföreställning kl 14 ( 2 timmar 15 min) i Samppalinna. Tuomas Kyrös 
Mielensäpahoittaja  i en musikalisk komedi skriven speciellt för Samppalinna 
sommartetater (på finska). Transport från Loimaa, Tuulensuun Palvelukeskus kl 
11.00.  
37,-
Anmälningar senast den 6.6.  kalevi.suihko@seutuposti.fi eller 050-516 3020. 
Betalning senast den 6.6. till konto FI59 5710 0440 1096 35. Referens nr 3256.
35 biljetter.

Familjedag i Zoolandia, Lundo den 30.7. kl 10.00

Följ med till  familjeresa till Zoolandia, Eläintarhantie 51, 21360 Lundo st. Inkluderar 
lunchen.
Bindande anmälningar senast den 15.7. till varmu77@gmail.com eller 040-099 0912.
Betalning senast den 22.7. till konto  FI59 5710 0440 1096 35. Referens nr 3667.
Vänligen meddela eventuell specialdiet i samband med anmälningen. 
Priset för vuxna 5 euro, barn är gratis

Skärgårdens Fyrrutt -kryssning till Bengtskärs fyr och Rosala 
Vikingacenter 6.8.2022

Kryssningens pris är 60,00 euro/person, barn (4-14 år) till halva priset. 
I priset inkluderas bussresa, båttransport, inträden och lunch. 
Busstransport Muurinen startar från Loimaa Tuulensuu kl. 9.15 och från Åbo Veritas-
stadion kl 10.15. Till Kasnäs landar vi kl 11.45. Bindande anmälningar senast den 
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14.6 till varmu77@gmail.com eller telefonnummer 040-099 0912. Vänligen meddela 
eventuell specialdiet i samband med anmälningen. 
Betala senast den 29.7. till konto FI59 5710 0440 1096 35. Referens nr 3269.

Temaårets rekreationsdag den 3.9.2022 i Kavalto gård kl 10-17

En rekreationsdag för medlemmar och deras anhöriga i Kavalto gård, Pikis kl 10-17. 
Adressen är Kavaltontie 11, 21500 Pikis.
Programmet innehåller temaårets hälsningar med kaffeservering, lunch från stående 
bord,  rökbastun och möjligheten att umgås med de andra deltagare i en trivsam 
miljö.
För 30 personer. Anmälning senast den 20.8. till varmu77@gmail.com eller 040-099 
0912.

Ett veckoslut för de anhöriga av leversjuka den 20.-21.8. 2022

Ett samprojekt av flera förbundets medlemsföreningar för välfärd av de anhöriga i 
Nokia, Eden. Kamratstöd, övningar, motion mm. Mer information 
varmu77@gmail.com eller 040-0990 0912. Priset 40,- inkluderar inkvarteringen, 
maträtter, materialer och föreläsningar. Resekostnaderna betalar deltagarna själva. 
Ansökningar senast den 14.6. 2022 till varmu77@gmail.com.

Vi önskar er alla en trevlig sommar 2022!

Förbundets kursverksamhet och evenemang hittar du i www.muma.fi. 

Kontaktuppgifter år 2022 

Pauliina Nyholm 040-099 0912        varmu77@gmail.com Ordförande, barn och ungdomar

Meri Ylimannila       varmu77@gmail.com Viceordförande, motion

Aila Suihko 050-354 3921 aila.suihko@seutuposti.fi Loimaa verksamhet

Jukka Niemelä 045-127 7119 niemelanjukka@gmail.com sekreterare

varmu.yhdistysavain.fi
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