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TOIMINTAKERTOMUS 2017 

 

Yleistä 
 

Kymenlaakson neuroyhdistyksen toimialueena on Hamina, Kotka, Kouvola, 

Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti ja Iitti. 

 

Yhdistys toimii toimintasuunnitelman mukaisesti yhdyssiteenä MS-tautia ja 

harvinaista neurologista mm. selkäydin- ja pikkuaivosairauksia (harnes) sairastaville 

ja heidän omaisilleen, sekä muille yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille vertaistuen 

ja sairauksia koskevan tiedon välittämiseksi, liikunnan edistämiseksi sekä 

paikallisvaikuttamisen toteuttamiseksi. 
 

Kulunut vuosi oli yhdistyksemme kahdeskymmenesseitsemäs toimintavuosi. 

Jäsenmäärä yhdistyksessä oli vuoden 2017 lopussa 230, kunniajäseniä 1, 

itsesairastavia 182, omaisjäseniä 21 ja henkilö kannatusjäseniä 26.  
 

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset 

 
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin ti.21.3 Kotkan kirjaston Einon kammarissa. 

Paikalla oli 10 yhdistyksemme jäsentä. 

 

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin ma.16.11 Kouvolassa toimitila Veturissa. 

Paikalla oli 6 yhdistyksemme jäsentä. 

 

Hallitus 
 

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimikautensa aikana 5 kertaa. 
 

Kerhotoiminta 
 

Kouvolan kerhot kokoontuivat Kouvolassa toimitila Veturissa ma.2.1, ma.6.2, 

ma.6.3, ma.3.4, ma.8.5, ma.4.9, ma.2.10, ma.6.11, ma.4.12. 
 

Kotkan kerhot kokoontuivat Kotkan kirjaston Einon kammarissa ma.16.1, ti.21.2, 

ti.21.3, ti.18.4, ma.22.5, ma.18.9, ma.16.10, ma.20.11, ma.18.12. 
 

MS- Kouvola ryhmä kokoontui erillisesti sovittuina aikoina eri paikoissa Kouvolan 

alueella esim.kahvittelemaan, syömään ja muuten vaan jutustelemaan.  
 

Kotkan vastasairastuneiden ryhmä kokoontui Kotkan kirjaston Einon kammarissa 

to.26.1, to.9.03, to.19.4, to.1.6, to.13.7, to.24.8, to.5.10, to.28.12. 
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Muu toiminta 
 

 3.4 Kouvolan kerhoillan yhteydessä katseltiin Neuroliiton kuntoutusjohtaja Juhani 

Ruutiaisen pitämää luentoa Maskusta verkon kautta seinälle heijastettuna. Luennon 

otsikkona oli ”Hoidon saatavuus”, joka käsitteli MS-taudin hoitoa ja kuntoutusta. 

Luentoa oli seuraamassa 9hlö:ä. 

 

18.5 Puheenjohtaja Veli-Pekka Anttila osallistui Helsingissä Scandic Park hotellissa 

Neuroliiton liittovaltuuston kevätkokoukseen. 

 

7.6 Puheenjohtaja Veli-Pekka Anttila ja rahastonhoitaja Sirpa Tasanen osallistuivat 

Tampereella Solo Sokos Hotel Tornissa pidettyyn Neuroliiton liittokokoukseen. 

 

2.6 sekä 26.10 Puheenjohtaja Veli-Pekka Anttila osallistui järjestösuunnittelija Sirpa 

Vuorenmaa-Hiltonin järjestämiin Spype-kokouksiin yhdessä Helsingin ja 

Uudenmaan, Etelä-Karjalan ja Neuro-Porvoon yhdistyksien kanssa. 

 

30.7 Risteilimme Vikla III:lla Kotkan Sapokasta Ulko-Nuokkoon, meidän 

yhdistyksestä matkassa oli 12 henkilöä ja Etelä-Karjalan neuroyhdistyksestä 11 

henkilöä. 

 

26.8 Teimme ratsastusretken Vierumäelle vaellustalli Toresoniin 26 hlö:n voimin. 

Hissillisellä linja-autolla mentiin reittiä Kotka-Kouvola-Vierumäki. 

Ohjelmassa oli Islanninhevosilla vaellusratsastusta, sekä talutusratsastusta. 

Päivän päätteeksi söimme maittavan lounaan Vierumäen Country Club ravintolassa 

ennen kotimatkaa. 

Retki rahoitettiin osittain Kymi 100-vuotissäätiöltä saadulla 1500 euron apurahalla. 

 

20.9 Puheenjohtaja Veli-Pekka Anttila edusti yhdistystämme Tolkkilan kartanossa 

KVY:n yhdistystapaamisessa. 

 

28-29.11 Puheenjohtaja Veli-Pekka Anttila osallistui Helsingin Radisson Blue 

Seaside hotellissa järjestettyyn Neuroliiton Rohkeasti eteenpäin-neuvottelupäiville 

sekä liittovaltuuston kokoukseen. 
 

2.12 Vietimme yhdistyksen pikkujouluja Kymen paviljongissa joululounaan sekä 

Duo J&V:n viihdyttäminä 25 osallistujan voimin. 

 

Yhteistyö 
 

Yhdistys teki yhteistyötä alueen vammaisjärjestöjen kanssa.  
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Kouvolassa osallistuimme Kouvolan vammaisjärjestöjen yhdistyksen sekä Kotkassa 

Kotkan vammaisten yhteisjärjestön toimintaan sekä molempien kevät- ja 

syyskokouksiin. 

 

Tiedotus 
 

Yhdistyksen kokouksista ja tapahtumista ilmoitettiin Neuroliiton Avain-lehdessä. 
 

Yhdistys julkaisi jäsenistölleen Kymenlaakson Neurosanomat keväällä ja syksyllä.  

  

Tapahtumista ja ajankohtaisista asioista ilmoitettiin yhdistyksen netti- ja Facebook 

sivuilla. 

 

Neuroliiton jäsenrekisteriä hyödynnettiin jäsenkirjeen lähetyksissä. 

 

Tekstiviestillä muistutettiin jäsenistöä kerhoilloista. 

 

Yhdistyksellä on 2 vertaistukijaa. Vertaistukijoiden yhteystiedot ovat Kymenlaakson 

keskussairaalan, Pohjois-Kymen sairaalan sekä Päijät-Hämeen sairaalan tiedossa. 

 

Yhdistyksellä on 4 kokemustoimijaa. 

 

 

 
 


	TOIMINTAKERTOMUS 2017
	Yleistä
	Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset
	Hallitus
	Kerhotoiminta
	Kouvolan kerhot kokoontuivat Kouvolassa toimitila Veturissa ma.2.1, ma.6.2, ma.6.3, ma.3.4, ma.8.5, ma.4.9, ma.2.10, ma.6.11, ma.4.12.
	Kotkan kerhot kokoontuivat Kotkan kirjaston Einon kammarissa ma.16.1, ti.21.2, ti.21.3, ti.18.4, ma.22.5, ma.18.9, ma.16.10, ma.20.11, ma.18.12.
	MS- Kouvola ryhmä kokoontui erillisesti sovittuina aikoina eri paikoissa Kouvolan alueella esim.kahvittelemaan, syömään ja muuten vaan jutustelemaan.
	Muu toiminta
	Yhteistyö
	Tiedotus



