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SAVILAHDEN
NEUROSEURA RY.

Kiitos Teille kaikille 134 jäsenelle, jotka olette olleet mukana Savilahden NeuroSeura (SNS) ry:n ensimmäisenä
toimintavuonna. SNS on perustettu kesäkuussa vuonna 2018, jotta voisimme helpommin järjestää
yhdistyksen kautta KYS Neurokeskuksen koulutus- ja virkistäytymistilaisuuksia. Tavoitteena on järjestää
keväällä ja syksyllä yksi koulutustapahtuma jostain ajankohtaisesta neuroaiheesta. Koulutuksia on
mahdollista seurata myös etänä muista KYS ERVA-sairaaloista tai omalta työpisteeltä.
Vuosi 2019 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuotemme. Järjestimme 2019 vuonna onnistuneesti kaksi
koulutustapahtumaa, sekä samana päivänä myös erillisen iltatapahtuman. SNS:n ensimmäinen tapahtuma
oli puolen päivän mittainen koulutus: Uutta tietoa Parkinsonin taudin hoidosta 23.5.2019 UEF Mediteknialla.
Koulutusta sponsoroivat Orion, Abbott, Abbvie ja Nordic Infucare. Illalla SNS:n jäsenillä oli mahdollisuus
risteillä Ms. Queenilla. Risteilylle osallistui reilut 50 SNS jäsentä ja yhteistyökumppania. Sää suosi meitä ja
tunnelma oli leppoisa (kts. kuva alla).
Syyskoulutuksen aiheena oli Migreenin oikea ja turvallinen hoito ja se järjestettiin 22.11.2019. Illalla oli
vuorossa KYS Neurokeskuksen perinteiset pikkujoulut hotelli Puijonsarvessa. Koulutusta olivat tukemassa
TEVA, Allergan ja Novartis. Pikkujouluihin osallistui reilut 100 SNS jäsentä ja yhteistyökumppania.
Pikkujouluohjelmasta vastasivat KYS Neurologian väki ja pikkujouluissa nähty loistava filmi oli heidän
tuotantoaan.
SNS jäsenistä noin 90 % on KYS Neurokeskuksen henkilökuntaa ja loput noin 10 % ovat UEFin henkilökuntaa.
Tavoitteena on, että järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia, voisimme tiivistää yhteistyötä KYS Neurokeskuksen ja
UEF neuroalan tutkijoiden/henkilökunnan välillä.
Vuonna 2020 tulemme järjestämään myös kaksi koulutus- ja iltatapahtumaa. Keväällä 27.5.2020 pidämme
koko päivän kestävän koulutuksen: Rankapotilaan oikea ja turvallinen hoito KYS Auditoriossa. Koulutus
järjestetään yhteistyössä KYS Fysiatrian kanssa. Etsimme tilaisuuteen sopivia sponsoreita. Iltatapahtuma on
todennäköisesti Kallavesiristeily. Syyskoulutuksen aihe on ajankohtainen Uni ja iltatapahtumana pikkujoulut
hotelli Puijonsarvessa 27.11.2020. Tilaisuudet pyritään pitämään ilmaisina SNS jäsenille.
Toivotamme Teidät kaikki tervetulleiksi osallistumaan myös vuonna 2020 järjestettäviin tapahtumiin.
Jäsenmaksun 20 € voi maksaa Savilahden Neuroseura ry:n tilille. Ilmoitamme tilaisuuksistamme myös
nettisivuillamme:
https://www.uef.fi/web/neuro/savilahdenneuroseura
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Tulevia tapahtumia:
27.05.2020 RANKAPOTILAAN OIKEA JA TURVALLINEN HOITO, KYS AUDITORIO, klo 9.00 – 15.30
27.05.2020 Kallavesiristeily (suunnitteilla)
27.11.2020 Uni-aiheinen koulutustapahtuma
27.11.2020 Pikkujoulut, hotelli Puijonsarvi
xx.05.2021 Photonics in Medicine & Surgery + iltajuhla
Vuoden 2020 jäsenmaksu 20 €
Savilahden Neuroseura ry / FI93 5600 0520 6463 35
Viitenumero 1740
Ilmoita sihteerille maksusta, jos maksat toisen henkilön nimellä olevalta tililtä

