Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry
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YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS
Pidetään kaupunginteatterin yläaulassa la 12.11.2011 alkaen klo 12.
Kokouksessa käsitellään mm. ensi vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä
valitaan yhdistykselle varapuheenjohtaja.
Kokouksen jälkeen teatteritreffit la 12.11.2011 alkaen klo 14, jolloin
näytelmä Kalenteritytöt. Näytelmä kertoo komediallisin sävyin aikaansaavasta
naisporukasta, joka osallistuu pienellä kotipaikkakunnallaan hyväntekeväisyystempauksiin.
Liput 15 €.
Varaukset 10.10.2011 mennessä liisa.posio@pp.inet.fi tai puh. 046 654 1105

Kuopio sanoo KYLLÄ elinluovutukselle -tapahtuma
Lauantaina 22.10.2011 Kuopion keskustassa järjestetään klo 10–14.00
suuri yleisö-tapahtuma. Paikan päällä annetaan elinsiirroille kasvot.
Ohikulkijat voivat kysyä elinsiirroista kokemusasiantuntijoilta, joilla on
kaulassa Kysy minulta -lappu. Torilla ovat mukana myös muiden Lahja
elämälle -järjestöjen edustajia.
Korttien jakajilla on keltaiset KYLLÄ elinluovutukselle -pipot ja -kaulahuivit. Yleisölle
jaetaan elinluovutuskortteja, KYLLÄ elinluovutukselle -heijastimia ja -kyniä sekä
ilmapalloja. Torille pystytetään huomiota herättävät mainosliput.
Kuopion torilavalla järjestetään tietoiskuja. Jussi Laakkonen, Trubaduuri esiintyy
väliaikoina päivän aikana. Toriteltassa voi osallistua Näytä KYLLÄ elinluovutukselle mediatapahtumaan. Kampanjasivustolle ladataan suostuvaisten ohikulkijoiden
kuva, jossa he esittelevät elinluovutuskorttiaan. Palkkioksi saa keltaisen pipon.
Torille pyritään saamaan screenit, joilta kuvien kertymistä voi seurata.
TV:stä tutut tytöt Lotta Sandholm, Anna Paatero, Henna-Riikka Syvänne ja Fatima
Koroma esiintyvät lavalla noin klo 13. Tapahtumaa mainostetaan Kuopion
sisääntuloväylien ulkomainostauluissa ja paikallisissa lehdissä.
Kuopion tapahtumaan liittyy myös perjantaina 21.10. pelattava Kalpa-Kärpät jääkiekko-ottelu. Tapahtumassa jaetaan elinluovutuskortteja.
APURAHOJA HAETTAVISSA
Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry julistaa haettavaksi apurahoja
munuais- ja maksasairauksien tutkimus- ja hoitotyöhön (esim. opintomatkat,
tutkimustyö yms.).
Apurahat ovat suuruudeltaan 1000 €/kpl ja ne ovat haettavissa 16.10.2011
mennessä. Päätöksen apurahoista tekee yhdistyksen hallitus. Valituille ilmoitamme
kirjallisesti 31.10.2011 mennessä. Apurahat ovat Kirsti Leskisen testamenttilahjoituksen tuottoa.
Lisätietoja apurahoista pj. Liisa Posiolta, p. 046 654 1105
Hakemukset osoitteeseen: Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry,
Liisa Posio, Kumpukatu 6 A 6, 70620 KUOPIO tai liisa.posio@pp.inet.fi

Hopeatähti - "eläkeläisten elokuvakerho"
Suomen ensimmäinen eläkeläisten elokuvafestivaali, Kuopio 7. - 13.11.2011!
Avajaiset maanantai 7.11. klo 16–18.30. Avajaisohjelmassa avajaispuhe, yllätysohjelmaa. Avajaiselokuvana nähdään KUNINKAAN PUHE
Iso-Britannia/Australia 2010. Kesto 2 tuntia, K-3. Avajaisten kokonaiskesto n. 2.5
tuntia. Liput 5 €
Lippuvaraukset Pirtta Taskinen puh. 044 383 4116 tai pirtta.taskinen@suomi24.fi

PAULA PÄIVYSTÄÄ MAJAKASSA
Yhdistyksen jäsen Paula Korhonen on paikan päällä ja päivystää Majakassa, Minna
Canthinkatu 4 C, 3 krs., Kuopio (käynti Satamakadun puolelta) tai puhelimitse
050 522 5414 klo 13 – 14 joka viikon torstaina 29.9.2011 -15.12.2011 välisena
aikana (HUOM! Aikamuutos torstait 20.10, 17.11 ja 8.12. klo 12 - 13 sekä ei
päivystystä 24. 11.).
Poikkea käymään tai soita munuais- tal maksa-asioissa, yhdistysasioissa, juttelukaverina jne - sellaisena kuin olet.
Tarjoan kupin kuumaa!
Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuoden merkeissa,
Tullaan Torstaisin Tutuiksi!

ELÄMÄN LAHJA -KORUT
Munuais- ja maksaliiton ja alueyhdistysten Elämän lahja
-korulla tuet munuais- ja maksasairaiden ja heidän
läheistensä hyvinvointia.
Hopeisessa munuais- ja maksaliiton logon mukaan
suunnitellussa hopeariipuksessa on 42 tai 45 cm pitkä,
ohut Omegaketju. Korun halkaisija on 3,3 cm.

Lokakuun loppuun mennessä valmistuu Lahja elämälle –solmioneula. Itse neula on
satiininpintaista harjattua hopeaa ja siihen on liitetty hopeinen logokoru.
Tilaa itsellesi tai rakkaalle läheisellesi Elämän lahja –koru. Huom! marraskuun alussa
on isänpäivä, on syntymäpäiviä, hääpäiviä, valmistujaisia, jouluja ja muita juhlia,
jolloin voit osoittaa kiitollisuutta, ystävyyttä, rakkauttasi läheisille. Korujen hinta on
109 €/kpl.
Tilaukset 15.10. mennessä Liisa Positiolle liisa.posio@pp.inet.fi tai p. 046 654 1105
RYHMÄLIIKUNTA
Ohjattu ryhmäliikunta liikuntakeskus Fressissä, Kauppakatu 33, Kuopio tiistaisin klo
15-16 ja torstaisin klo 15-16. Monipuolista liikuntaa mukavassa ryhmässä viikkoon
49 saakka, yhteensä vain 30 €. Sisältää myös kaikki Fressin kanta-asiakasedut
päivittäin klo 16 saakka ja kehonkoostumusmittaukset.
Mukaan mahtuu vielä! Miehet reippaasti porukkaan!
Lisätietoja puh. 046654 1105, liisa.posio@pp.inet.fi
PISTÄYDY KAHVILATREFFEILLE
kahvilatreffit keskiviikkoisin 28.9., 12.10., 9.11., 14.12.
klo 14.00 - . Coffee Burtsissa, H-talo, Kauppakatu 32
UUSIEN KOKEMUSKOULUTTAJIEN KOULUTUS
Kokemuskouluttaja on munuais- tai maksasairas tai elinsiirron saanut oman
kokemuksensa asiantuntija, joka koulutettuna toimii luennoitsijana eri oppilaitosten
opiskelijoille ja alan ammattilaisille. Kokemuskouluttaja ammentaa arvokasta tietoa
sairastuneen kokemuksista: millaista on elää sairauden tai vamman kanssa.
Lisätietoja www.kokemuskoulutus.fi
Uusia kokemuskouluttajia koulutetaan Pohjois-Savon alueelle helmi – maaliskuu
2012. Jos kiinnostuit ota yhteyttä Helena Rokkonen p. 040-524 0683 tai
helena.rokkonen@musili.fi

