22.8.2018

Hei Palovammayhdistyksen jäsen,
Syksy tekee kauniin kesän jälkeen tuloaan. Syksyä piristää yhdistyksemme jäsentapaaminen 6.7.10.2018. Alla lisätietoja ja ohjeet ilmoittautumiseen. Syystapaamisessa on oiva tilaisuus tutustua
yhdistyksen jäseniin ja toimintaan.
Tervetuloa mukaan!

Syystapaaminen Holiday club Saimaassa Lappeenrannassa
Ohjelma la
• Saapuminen noin klo 12 lounaalle Lappeenrantaan. Voisimme nauttia vetyjä tai atomeja
Lappeenrannan torilla tai hampurilaisia Grillit huurussa –ohjelmasta tutulla grillikioskilla
Tuen grilli.
•
•
•
•
•
•

Siirtyminen HC Saimaaseen omilla autoilla ja kimppakyydeillä julkisilla välineillä saapuville.
Majoittuminen HC Saimaaseen klo 15
Ulkoilua, kuntosalia, keilailua tms yhteistä tekemistä. Kerro, millaista ohjelmaa sinä toivoisit.
Kylpylään ja saunaan
Illallinen klo 19 ravintolassa Classic Pizza
Istutaan iltaa

Ohjelma su
• Aamiainen
• Yhdessäoloa ulkoillen
• 12 Huoneiden luovutus ja kotiin lähtö

Hinta
1hh 108 eur/vrk, 2hh 118 eur/vrk, 3-4hh 158 eur/vrk
Hinnat sisältävät aamiaiset, kylpylän vapaan käytön ja kuntosalin käytön.
Ohjelman mukaiset ruokailut jokainen maksaa erikseen.
Lue lisää hotellista ja kylpylästä https://www.holidayclubresorts.com/fi/kohteet/saimaa/

Ilmoittautuminen 16.9.2018 mennessä
Ilmoittautumisia ottaa vastaan Mari Trinidad sähköpostitse mari.trinidad@lut.fi tai puhelimitse 045
2720 393. Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse kaikkien osallistujien nimet, lasten iät, ja
majoitustoive. Kerro myös minkälaisesta ohjelmasta olet kiinnostunut lauantai-iltapäivään ja
sunnuntaiaamuun. Ulkoilumaastot kylpylän lähellä ovat loistavat.
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HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Majoituksen ja ruokailut jokainen maksaa itse HC Saimaassa.
Mahdollisista peruutuksista ja peruutusehdoista on oltava suoraan yhteydessä HC Saimaaseen.

Tervetuloa mukaan!
Yhdistyksen hallitus

Terveisiä Allergia-, iho- ja astmaliitosta:
Olemme juuri luoneet Facebookiin suljetun keskusteluryhmän vaikean palovamman kokeneille,
tervetuloa mukaan jakamaan kokemuksia ja ajatuksia elämästä palovamman kanssa!
Ryhmä löytyy täältä: www.facebook.com/groups/237745853738806/
Kun haet ryhmän jäsenyyttä, saat muutaman kysymyksen joihin tulee vastata ennen kuin jäsenyys
hyväksytään.
Suljetun FB-ryhmän keskustelut ja jäsenet eivät näy muille kuin ryhmän jäsenille.
***
Olisitko sinä kiinnostunut kertomaan kokemuksistasi palovamman kanssa esimerkiksi
lehtihaastattelussa?
Meille tulee aika ajoin toimittajilta kyselyitä haastateltavista, ja palovamman kokeneita kysytään
usein. Lisäksi tarvitsemme myös liiton omassa toiminnassa haastateltavia videoihin ja
lehtijuttuihin.
Jos olisit valmis tällaiseen lähtemään, ota meihin yhteyttä vaikkapa tämän lomakkeen kautta:
https://www.allergia.fi/toiminta/tule-vapaaehtoiseksi/haastateltavaksi-allergia-aiheiseen-juttuun/
tai ota yhteyttä: aluesuunnittelija Aino Loikkanen,
aino.loikkanen@allergia.fi, 050 301 4262.
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