Kiinnostuitko? Kysy lisää!
Etelä-Pohjanmaan Psoriasisyhdistys järjestää toimintaa psoriasista
sairastavien hyväksi Etelä-Pohjanmaan alueella. Kaivatessasi
tarkempaa tietoa älä epäröi ottaa yhteyttä. Kerro meille ideoistasi ja
siitä millaista toimintaa meiltä kaipaat. Olet myös erittäin tervetullut
mukaan yhdistyksen toimintaan. Kerro ajatuksistasi puheenjohtajalle
niin ideoidaan yhdessä!

Etelä-Pohjanmaan
Psoriasisyhdistys ry

Ota yhteyttä
Riina Välisaari, puheenjohtaja
Puh: 044 5723 897
Sähköposti: riina.valisaari@gmail.com

Etelä-Pohjanmaan Psoriasisyhdistys ry
Toimisto avoinna: ma – to klo 9-14 ja pe klo 9-13
Puh. 040 5857 435
Internet: https://psori.jtalo.fi/
Facebook:
https://www.facebook.com/EtelaPohjanmaanPsoriasisyhdistys

Etelä-Pohjanmaan
Psoriasisyhdistys ry
Kauppakatu 1, 2.krs.
60100 Seinäjoki
…

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Tervehdys yhdistyksen jäsenille!
Talvi on ottanut nyt otettaan ja pakkanen paukkunut, välillä enemmän
ja välillä vähemmän. Kuitenkin aurinkokin on pilkahdellut
satunnaisesti, mutta valon lisääntyminen on jo huomattavissa. Kevättä
se tietää, näinhän me aina sanomme, kun valo lisääntyy.
Täällä teitä tervehtii Etelä-Pohjanmaan Psoriasisyhdistyksen
puheenjohtaja sekä uusi toimistotyöntekijä, ja hallituksen kanssa
halusimme lähestyä teitä jäseniä tällä ensimmäisellä vuoden 2019
tiedotteella. Tähän olemme keränneet, ihan tässä vuoden alussa,
tämän kevään tulevia tapahtumia, koulutuksia ja kursseja.
Toivottavasti jokainen löytää itselleen, ja perheet perheillenne,
mielekästä tekemistä ja virkistymistä.

Tule mukaan!
Toivotamme uudet jäsenet tervetulleiksi mukaan
yhdistyksen toimintaan!

Tulevia tapahtumia kevätpuolella 2019
Ke 27.2. klo 12–15 Liikunta- ja laskettelupäivä Joupiskalla
Jäsenille ja perheilleen maksuton tapahtuma, tervetuloa! Myös
mummot ja vaarit, tulkaa mukaan lastenlastenne kanssa!
Aloitamme klo 12 ulkoilulla: laskettelua (myös opetustunti 50min
tarvittaessa), pulkkamäki ym.

Aina myös mielellämme kuulemme ja otamme vastaan ajatuksianne,
ideoitanne ja toivomuksianne, joten ottakaa rohkeasti yhteyttä meihin.
Toimistomme Seinäjoen Järjestötalolla on auki uudistunein
aikatauluin: ma - to klo 9-14 ja pe klo 9-13, mutta samalla
puhelinnumerolla kuin aiemminkin. Tervetuloa poikkeamaan
toimistoon! Voitte samalla virkistäytyä kahvihetkellä Järjestötalon
kahvilassa tai vaikka lounastaa siellä. Tiedoksenne, että sähköpostina
olemme alkaneet uudelleen käyttää tätä e-mailia: ep.psori@gmail.com

Kodassa makkaraa ja mehua tarjolla klo 14–15

Lämpimien ajatusten kera toivotamme teille arvoisat jäsenet iloa ja
hyvinvointia talveen ja tulevaan kevääseen!

Muita:

Ystävällisesti, hallituksen puolesta

Ma 1.4. klo 9-12 Olka-pisteen teemapäivä Psoriviikon yhteydessä

Riina Välisaari, Pj

Viikolla 14, Psoriviikolla, tulemme myös järjestämään pari
maakuntakierrospäivää

Teija Kakko

ILMOITTAUTUMINEN:
Hiihdonopetusta tarvitsevat ilmoittautukaa viimeistään pe 15.2. klo 13
mennessä, ja muilta osin ilmoittautuminen viimeistään ke 20.2. klo 14
mennessä, toimistoon puh. 040 585 7435, tai s-postilla: eppsori@gmail.com

La 16.3. Vuosikokous, johon tulossa asiantuntijaluento

Muistutamme tässä vielä teitä jäsenmaksun maksamisesta, ettei se unohdu.
Kiitos.
PS. Olemme edelleen innokkaita sähköisessä tiedottamisessa, joten pyydämme teitä
päivittämään tai ilmoittamaan sähköpostiosoitteenne, mikäli jatkossa tahdotte esitteitä ja
tiedotteita. Kiitos!

.

TÄHÄN TULEE HALLITUKSEN JÄSENISTÄ
YHTEISVALOKUVA!

