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Hei Palovammayhdistyksen jäsen, 
 
Syksy tekee tuloaan ja tässä yhdistyksen jäsentiedote syksyn tapahtumista. 
 
 

  Syystapaaminen Kaisankodissa Espoossa 
 
Tervetuloa mukaan Palovammayhdistyksen syystapaamiseen la-su 1.-2.10.2016 
Espooseen hyvinvointikartano Kaisankotiin www.kaisankoti.fi  
 
Syystapaamisessa on oiva tilaisuus tutustua yhdistyksen jäseniin ja toimintaan. 
 
 
Ohjelma la 

 Saapuminen lounaalle Kaisankotiin klo 11 

 12.30 lähtö Jorvin sairaalaan 

 13-15 Jorvin sairaalan uuteen palovammaosastoon tutustuminen 

 Paluu Kaisankotiin. Ulkoilua tai muuta rentoa yhdessäoloa 

 18 Illallinen 

 20.30 naisten ja miesten saunat & iltapalaa 
 
 
Ohjelma su 

 8-10 aamiainen 

 Yhdessäoloa ulkoillen tai vaikka lähellä olevaan Automuseoon tutustuminen 

 12 Huoneiden luovutus ja kotiin lähtö 
 
 
Hinta 
Kahden hengen huoneessa majoittuvalle aikuiselle syystapaaminen maksaa 97 €. Hinta 
sisältää majoituksen ja ohjelman ruokailut. 4.-12-vuotiaiden ruokailut puoleen hintaan ja alle 
4-vuotiaat veloituksetta. Osa huoneista on perhehuoneita, joissa lisävuodemahdollisuus. 
 
Yhden hengen huoneessa majoittuvalle tapaamisen hinta on 122 €. 
 
 
Ilmoittautuminen 15.9.2016 mennessä 
Ilmoittautumisia ottaa vastaan Katri Nurmola sähköpostitse katri.nurmola@gmail.com tai 
puhelimitse 050 526 6046. Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse kaikkien osallistujien nimet, 
lasten iät, majoitustoive 1hh vai 2hh sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat. 
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HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumismaksut maksetaaan heti ilmoittautumisen 
jälkeen yhdistyksen tilille. Tarkemmat tiedot saat ilmoittautumisen yhteydessä / jälkeen. 
 
 
Ajo-ohjeet 
Kaisankoti sijaitsee Espoossa osoitteessa Bodomintie 37, 02740 Espoo. 
 
 
 
 

  Vertaistukikoulutus 
 
Vertaistuki on yksi yhdistyksemme tärkeimmistä toimintamuodoista ja 
vertaistukihenkilöitä tarvitaan lisää niin palovamman kokeneille kuin heidän 
perheilleen/omaisilleen. 
 
Nyt on mahdollisuus tulla mukaan. 
 
Iholiitto järjestää vertaistukikoulutuksen la 15.10.2016 Tampereella. Koulutus on tarkoitettu 
uusille sekä jo aiemmin vertaistukijoina toimineille. Koulutus maksaa 20 € / henkilö. Yhdistys 
maksaa osallistumismaksun. Matka- ja mahdollisista majoituskuluista jokainen vastaa itse. 
 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen http://www.iholiitto.fi/iholiitto/jarjestotoiminta/jarjestokoulutus/ 
Ilmoittautumisaikaa on 30.9.2016 asti. 
Lisätietoja saa myös Aino Loikkaselta, aino.loikkanen@iholiitto.fi, 050 301 4262. 
 
 
 
Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan! 
toivottaa yhdistyksen hallitus 
 
 
 
P.S Yhdistys haluaa talous- ja ympäristösyistä tiedottaa mahdollisimman paljon sähköisesti 
eli sähköpostilla ja nettisivuilla. Muistathan pitää sähköpostiosoitteesi ajan tasalla myös 
Iholiiton jäsenrekisterissä. Uuden tai muuttuneen sähköpostiosoitteen voit helposti ilmoittaa 
www.iholiitto.fi sivuilla (vasemmassa valikossa kohta ”päivitä jäsentietosi”). 
 
 
Olemme myös Facebookissa https://www.facebook.com/suomenpalovammayhdistys  
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