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Pääkirjoitus
Tervehdys keväisestä Akaasta
Suomen MG-yhdistyksen vuosikokous ja Myasteniapäivät 2022 on pidetty. Yhdistyksen hallitus
jatkaa muuttumattomana ainakin ensi kevääseen
asti. Pääosin hallituksen työskentely tapahtuu etäyhteyksin.
Korona on jo helpottamaan päin, joten toivotan
kaikki jäsenet rohkeasti osallistumaan yhdistyksen
järjestämille kursseille ja muihin tapaamisiin.
Ensi vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta yhdistyksemme perustamisesta. Juhlavuotta silmällä
pitäen olemme jo sopineet, että ensi vuoden Myasteniapäivät pidetään Turussa. Juhlakokouksen
lisäksi lähdemme 50-vuotisjuhlaristeilylle uudella
Viking Linen laivalla. Toivottavasti saamme järjestettyä päiville myös mielenkiintoiset luennot ja
muut ohjelmat.
Tämän vuoden Myasteniapäiville huhtikuussa
osallistui myös yhdistyksen tukihenkilöitä ja vertaistukiryhmissä toimivia jäseniä. Heidän kanssaan
kävimme mielenkiintoisia keskusteluja ja esiin tuli
erilaisia ideoita, joiden avulla yritämme tulevaisuudessa parantaa toimintaamme.
Maaliskuussa sähköpostitse toteutettu jäsenkysely antoi yhdistyksen hallitukselle myös paljon
uutta tietoa ja ajateltavaa. Lisäksi kysely tuotti
paljon sellaista tietoa, jota rahoittajamme STEA
meiltä odottaa. Vastaavia jäsenkyselyjä tulemme
tekemään jatkossakin.
Valitettavasti vain vapaaehtoistyö ja sen arvo
on edelleen rahassa vaikeasti mitattavissa. Myasteniapäivät antoivat silti uskoa tulevaisuuteen
valitsemallamme tiellä.
Seuraava yhteinen tapahtumamme on jo kesällä: tapaamme yhdistyksen perinteisillä Kesäpäivällä Tampereen Komedia-tetterissa.
Hyvää kesää kaikille ja tervetuloa Tampereelle!
Ismo Lumpiola
Suomen MG-yhdistyksen puheenjohtaja
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Ajankohtaista
Myasteenikoille uusi asiantuntijalääkäri
Yhdistyksemme uusi, vapaaehtoinen asiantuntijalääkäri tulee Pohjanmaalta.

minut kiinnostumaan erityisesti vasta-ainevälitteisistä neurologisista sairauksista.
Erityisesti minua kiinnostavat harvinaiset
neurologiset sairaudet, joita tällaiset sairaudet
tyypillisesti myös ovat. Myastenia gravis on yksi
vanhimmista tunnetuista vasta-ainevälitteisistä
sairauksista ja siitä saaduilla kokemuksilla on opittu tuntemaan lukuisia muista vastaavalla tavalla
syntyviä neurologisia sairauksia.
Viimeisen 10-20 vuoden aikana autoimmuunisairauksiin on saatu lukuisia uusia hoitokeinoja.
Tulevaisuudessa näiden hoitokeinojen käyttöä tullaan tutkimaan myös myasteenisissa sairauksissa.
Tällä hetkellä tutkimusvaiheessa on toistakymmentä uutta valmistetta, jotka pyrkivät lievittämään
sairauden oireita.
Yksi vastaus vielä kuitenkin puuttuu, ja se
on sairauden laukaiseva tekijän tunnistaminen.
Viimeaikaiset havainnot mononukleoosin (Ebstein-Barr-virus) ja multippeliskleroosin (MS-taudin)
yhteydestä vahvistavat sitä käsitystä, että autoimmuunisairauksien laukaisevat tekijät ovat tyypillisesti virus- tai bakteeri-infektoita.”

Esittelyssä uusi asiantuntijalääkärimme, neurologian erikoislääkäri Jari Kankaanpää. Hän tuli tutuksi
muutamille yhdistyksen jäsenille vieraillessaan
Seinäjoella maaliskuussa järjestetyllä, hiljattain
sairastuneiden kurssilla.
Jatkossa oma lääkärimme voi vastata lehden
palstalla myasteenikkojen mahdollisesti esittämiin
kysymyksiin sekä luennoida yhdistyksen tulevissa
tilaisuuksissa.
Toivotamme Jari Kankaanpään lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme!
Tässä vielä lisää tietoa hänestä ja siitä, mikä
neurologia myasteniassa kiehtoo:
”Olen Jari Kankaanpää, neurologian erikoislääkäri Seinäjoelta. Olen valmistunut lääketieteen
lisensiaatiksi 2011 ja sittemmin Neurologian erikoislääkäriksi alkuvuodesta 2021. Toimin tällä hetkellä erikoislääkärinä Seinäjoen keskussairaalan
neurologian poliklinikalla.
Olen aikaisemmin tehnyt tutkimustyötä vasta-aineisiin liittyen Oulun yliopistossa. Tämä sai

Covid-19 rokotus kannattaa
ottaa

HUSin osastonylilääkäri, dosentti Sari Atula muistuttaa, että myastenia on tauti, joka varmasti
pahenee, jos sen päälle tulee hengitysvaikeuksia aiheuttava vaikea covid-infektio. Siitä syystä
neurologit suosittelevat koronarokotuksia kaikille
MG-potilaille.
-MG on hyvin erilainen eri potilailla, taudinkuva
vaihtelee valtavasti. Sanoisin ehkä yleisellä tasolla,
että rokotukset kannattaa ottaa, enkä ole kuullut
Suomessa kenenkään MG-potilaan joutuneen tehohoitoon covidin vuoksi, Atula toteaa.
Sairaalaan joutumisessa on usein muitakin tekijöitä, kuten ikä ja ehkä muitakin sairauksia. Myastenian hoidossa käytetään puolustusjärjestelmää
heikentäviä hoitoja, kuten muidenkin autoimmuunitautien suhteen.
-Yleinen mielipide on ollut, että menemme perustauti edellä eli koronariskin vuoksi ei hoitoja
tauoteta. Koronainfektion aikana voi esimerkiksi
kortisonihoitoa tauottaa pariksi viikoksi, Atula toteaa.

Jari Kankaanpää Seinäjoelta on Suomen MG-yhdistyksen uusi asiantuntijalääkäri.
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Ajankohtaista
Porin elävät kirjat

Huhtikuussa 2022 oli vuorossa fysioterapeuttien opiskelijaryhmä, joka on kansainvälinen linja.
Yhtenä sen opettajista toimii Sari Lintukorpi.
Hän on kokenut hyödylliseksi saada luennoille mukaan kokemusasiantuntijoita, jotka kertovat
MG-sairaudesta ja sen hoidosta omien kokemustensa kautta.
Luennolla oli opiskelijoita 13 eri maasta.

Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK tekee yhteistyötä Suomen MG-yhdistyksen kanssa.
Satakunnan alueen vertaistukiryhmän jäsenet ovat
käyneet luennoimassa Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoille sairaudestaan ja hoidosta
kokemusasiantuntijoina.

Timo Valli

Timo Valli ja muut Satakunnan myasteenikot
ovat käyneet kertomassa sairaudestaan
Satakunnan ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijoille.

Pohjanmaan MG -tapaaminen
Lämpimästi tervetuloa MYASTENIA GRAVISTA sairastavat sekä läheiset tapaamaan muita samassa
elämäntilanteessa olevia ja saamaan vertaistukea.
Ajankohta on lauantaina 11.6.2022 kello 1315 ja paikkana Härmän Kylpylä, osoitteessa Vaasantie 22, Ylihärmä.
Mukana tapaamisessa on MG –yhdistyksen paikallisesta toiminnasta vastaava Riitta Jokela sekä
Lihastautiliiton järjestösuunnittelija Marjo Luomanen.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Ilmoittautumiset 2.6. mennessä marjo.luomanen@lihastautiliitto.fi, p. 040 7549716.
TERVETULOA!
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Keskustelevat Myastenia-päivät
Suomen MG-yhdistyksen perinteiset Myastenia-päivät ja vuosikokous järjestettiin huhtikuun
alussa hotelli Presidentissä Helsingissä.
Tällä kertaa mukaan oli erikseen kutsuttu myös
yhdistyksen vertaistukiyhteyshenkilöt. Heille järjestettiin tapaaminen hallituksen jäsenten kanssa
lauantaina aamutuimaan.
Keskusteluissa käytiin läpi sitä, mitä jäsenet
yhdistykseltä toivovat, miten heidän toiveisiinsa
voidaan vastata ja miltä näyttää myasteenikkojen
ikioman yhdistyksen tulevaisuus.
Ennen vuosikokousta kuultiin HUSin kliinisen
mikrobiologian erikoislääkärin, dosentti Eliisa Kekäläisen luento kateenkorvasta ja sen yhteydestä
myasthenia gravikseen.
Kekäläinen johtaa kansainvälistä tutkijaryhmää,
joka parhaillaan selvittää erilaisia kateenkorvaan
liittyviä mysteereitä. Eloisa, selkeä ja mukaansatempaava luennoitsija sai maanläheisillä esimerkeillään kuulijat aktiivisesti kyselemään lisää
mielenkiintoisesta tutkimuskohteestaan.
Kekäläinen myös lupasi, että tulee jatkossakin
mielellään kertomaan tutkimuksen etenemisestä ja
tuloksista MG-yhdistyksen tilaisuuksiin.

puheenjohYhdistyksen
mpiola toi
taja Ismo Lu
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selle.

Eva Fr
ostellPyhäjä
vi kert
roi MG
päivien
osallis
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n kuulu
misia.

Jäsenmaksut ennallaan

Vuosikokousta johti nyt ensimmäistä kertaa yhdistyksen vuosi sitten valittu puheenjohtaja, Ismo
Lumpiola. Vuosikokous päätti pitää yhdistyksen
jäsenmaksun edelleen 22 eurossa. Hallituksen
jäsenten kokouspalkkioksi sovittiin 40 euroa kokoukselta.
Kokouksessa valittiin erovuoroiset hallituksen
jäsenet jatkamaan edelleen vuodeksi eteenpäin.
Lisäksi hyväksyttiin sääntömuutos, jonka mukaan
yhdistyksen hallituksessa on jatkossa puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä. Sääntömuutos
tulee voimaan heti kun Patentti- ja rekisterihallitus
sen on hyväksynyt.
Vuonna 2023 yhdistys täyttää 50 vuotta. Juhlakokouksen valmistelua varten yhdistyksen hallitus
on valinnut työryhmän. Juhlakokous järjestetään
ensi huhtikuussa Turussa.
Vuosikokouksen ensimmäinen päivä päätettiin
hotelli Presidentin tilausravintolassa - karaoketunnelmissa ja vain oman väen kesken.
Sunnuntaina osallistujat saivat vielä kuulla
psykiatrian erikoissairaanhoitaja Tarja Kulolan
esityksen psyykkisestä hyvinvoinnista ja sen ylläpitämisestä.

Yhdistyksen
hallituksen po
rilainen
jäsen Timo Va
lli esitteli jäse
nk yselyn tuloksia.
Takana puhe
envuoroa
kuuntelevat
Mariann Sjö
holm,
Sisko Niemi
ja Veikko Yläne
n.

HUOMIO MYASTEENIKOT

Eliisa Kekäläisen tutkimusryhmä kaipaa lisää
näytteitä myasteenikoilta. Mikäli olet halukas
antamaan luvan käyttää verinäytteitäsi (tai
poistettua kateenkorvaa) tutkimustarkoituksiin,
ilmoita siitä ystävällisesti suoraan Eliisa Kekäläiselle, joko puhelimitse tai sähköpostilla:
p. 050 427 9344 tai
eliisa.kekalainen@hus.fi
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ydintoimintoihin liittyen. Halusimme kartoittaa jäsenten mielipiteitä Myastenia-Viestistä,
vertaistukija yhdessä
kurssitoiminnasta
sekä webinaareista.
Kysely tehtiin
ZEF-tutkimustoimiston
kanssa sähköisellä alustalla, ja lähetettiin kaikille
niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on annettu jäsentietoihin. Heitä oli yhteensä 384.
Kysely tehtiin yhdessä ZEF-tutkimustoimiston
kanssa
sähköisellä alustalla, ja lähetettiin kaikille
Jäsenkysely tuli
tarpeeseen
niille
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sähköpostiosoite
annettuvastasi
jäsentietoihin.
oli yhteensä
Sähköposti
meni
perille
336 jäsenelle jaon
kyselyyn
kaikkiaanHeitä
216 jäsentä.
Tulos384.
on

Sähköposti
meni perille 336 jäsenelle ja kyseSuomen MG-yhdistyksen
hallitus
päätti keväällä
merkittävän
hyvä otos, sillä
se edustaa
yli 31 prosenttia
jäsenkunnasta.
Sähköposti
meni perille
336keskuudessa.
jäsenelle ja kyselyyn lyyn
vastasi
kaikkiaan
216
Tulos
vastasi
kaikkiaan
216jäsentä.
jäsentä.Tulos
onon
merkittoteuttaa kyselyn
jäsenistön
tävän hyvä
otos, sillä se edustaa yli 31 prosenttia
merkittävän
hyvä
otos,
sillä
se
edustaa
yli
31
prosenttia
jäsenkunnasta.
Tulevaisuutta silmällä pitäen olisi kuitenkin erittäin tärkeää, että kaikki jäsenet, joilla on
Kyselyn taustalla oli tarve saada tietoa toiminnan

jäsenkunnasta.

kurssitoiminnasta sekä webinaareista.

toimistolle.

sähköposti,
toimittaisivat
sen
tiedoksi yhdistyksen
toimistolle.
tarpeellisuudesta,
erityisesti
yhdistyksen
ydintoiTulevaisuutta silmällä pitäen olisi kuitenkin
Tulevaisuutta
silmällä
pitäen
olisi
kuitenkin
erittäin
tärkeää, että kaikki jäsenet, joilla on
mintoihin liittyen. Halusimme kartoittaa jäsenten
erittäin tärkeää, että kaikki jäsenet, joilla on sähsähköposti,
toimittaisivat
tiedoksi
yhdistyksen
toimistolle.
mielipiteitä
Myastenia-Viestistä,
vertaistukija
köposti,
toimittaisivat sen tiedoksi yhdistyksen
KIITOS
KAIKILLE
KYSELYYNsen
VASTANNEILLE!
Kysely
tehtiinKYSELYYN
yhdessä ZEF-tutkimustoimiston
KIITOS
KAIKILLE
VASTANNEILLE!
kanssa sähköisellä alustalla, ja lähetettiin kaikille

Pieni
kyselyn
analyysistä
niilleotos
jäsenille,
joiden
sähköpostiosoite on annettu
jäsentietoihin. Heitä oli yhteensä 384.

Pieni otos kyselyn analyysistä

KIITOS KAIKILLE KYSELYYN VASTANNEILLE!

Ikä
(MG-sairastavan
henkilön ikä)
Pieni
otos kyselyn analyysistä

Missä läänissä MG-potilas asuu?

Ikä (MG-sairastavan henkilön ikä)

Missä läänissä MG-potilas asuu?

alle 20 vuotta

21-40 vuotta
alle 20 vuotta
41-60 vuotta
21-40 vuotta
61-70 vuotta
41-60 vuotta
yli 70 vuotta
61-70 vuotta
yli 70 vuotta

Lapin lääni
Oulun lääni

Lapin lääni
Itä-Suomen
lääni
Oulun lääni
Länsi-Suomen
lääni
Itä-Suomen lääni
Etelä-Suomen
lääni
Länsi-Suomen lääni
lääni
Ahvenanmaan
Etelä-Suomen lääni

Tutkimuksessa yllätti se, että seniori-ikäiset vastasivat kyselyyn erittäin aktiivisesti ja nopeasti.
Vastauksia saatiin kattavasti jäsenistömme asuma-alueilta.
Tutkimuksessa yllätti
yllätti se,
seniori-ikäiset
vastasivat
kyselyyn
erittäinerittäin
aktiivisesti
ja nopeasti.
Tutkimuksessa
se,että
että
seniori-ikäiset
vastasivat
kyselyyn
aktiivisesti
ja nopeasti.
Vastauksia
saatiin
kattavasti
jäsenistömme
asuma-alueilta.
Vastauksia saatiin kattavasti jäsenistömme asuma-alueilta.
Ahvenanmaan lääni

Yhdistyksen toiminta on mielestäni tarpeellista

Yhdistyksen kautta saan tietoa MG-sairaudesta mm.
verkkosivuilta

Yhdistyksen toiminta on mielestäni tarpeellista

Yhdistyksen kautta saan tietoa MG-sairaudesta mm.
verkkosivuilta

Yhdistyksen toiminta koetaan tarpeelliseksi ja sen rooli MG:hen liittyvän tiedon jakamisessa on keskeinen.
Tietoa jaetaan mm. verkkosivuilla ja Myastenia-Viestissä.

Yhdistyksen toiminta koetaan tarpeelliseksi ja sen rooli MG:hen liittyvän tiedon jakamisessa
MG-viestiä
säännöllisesti
onLuen
keskeinen.
Tietoa
jaetaan mm. verkkosivuilla ja MG-viesti
Myastenia-Viestissä.
on minulle tärkeä tietolähde sairauteeni
Yhdistyksen toiminta koetaan tarpeelliseksi ja sen rooli MG:hen liittyvän tiedon jakamisessa
on keskeinen. Tietoa jaetaan mm. verkkosivuilla ja Myastenia-Viestissä.

Myastenia-Viesti on hyvin odotettu viestinnän väline MG-potilaille. Sitä luetaan tarkaan ja siitä saadaan
keskeistä tietoa MG-sairaudesta.

Myastenia-Viesti on hyvin odotettu viestinnän väline MG-potilaille. Sitä luetaan tarkaan ja siitä
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Pidän alueellista vertaistukitoimintaa tärkeänä

tapahtuvaan
Minulla ei ole vertaistukitoimintaa ? (MEET tai
valmiuksia
TEAMS)
osallistua
Kyllä olen
Olisin kiinnostunut
osallistumaan verkossa
tapahtuvaan
En ole vertaistukitoimintaa ? (MEET tai
TEAMS)
Minulla ei ole

Pidän alueellista vertaistukitoimintaa tärkeänä

valmiuksia
Myös vertaistukitoiminta koetaan jäsenistön keskuudessa
tärkeänä.
Se ei ole kuitenkaan kaikkien
osallistua
Kyllä
olen
saavutettavissa, siksi hallitus on halunnut selvittää myös verkossa
etänä
tapahtuvaa
En ole
vertaistukitoimintaa. Kiinnostusta tämänkin tyyppiseenMinulla
toimintaa
on selvästi olemassa. Toisaalta
ei ole
valmiuksia
osallistua
kysely paljastaa myös sen, että kaikille sekään ei ole mahdollista.
Myös vertaistukitoiminta koetaan jäsenistön keskuudessa tärkeänä. Se ei ole kuitenkaan kaikkien
saavutettavissa, siksi hallitus on halunnut selvittää myös verkossa etänä tapahtuvaa
Myös vertaistukitoiminta koetaan jäsenistön keskuudessa
tärkeänä. Se järjestämät
ole kuitenkaan
kaikkien
saaMG-yhdistyksen
kurssit ovat
tärkeitä
vertaistukitoimintaa.
Kiinnostusta
tämänkin tyyppiseen
toimintaaei on
selvästi
olemassa.
Toisaalta
Olen osallistunut MG-yhdistyksen
kurssille?
vutettavissa, siksi hallitus on halunnut selvittää myös verkossa etänä tapahtuvaa vertaistukitoimintaa.
Myös
vertaistukitoiminta
koetaan
jäsenistön
keskuudessa
tärkeänä.
Se
ei
ole
kuitenkaan
kaikkien
kysely
paljastaa
myös tyyppiseen
sen, että kaikille
sekään
ei ole
mahdollista.
Kiinnostusta
tämänkin
toimintaa
on selvästi
olemassa.
Toisaalta kysely paljastaa myös sen,
saavutettavissa,
siksi hallitus on halunnut selvittää myös verkossa etänä tapahtuvaa
että
kaikille
Olen
osallistunutsekään ei ole mahdollista.
vertaistukitoimintaa. Kiinnostusta tämänkin tyyppiseen toimintaa on selvästi olemassa. Toisaalta
En ole osallistunut
MG-yhdistyksen järjestämät kurssit ovat tärkeitä
Olen osallistunut
MG-yhdistyksen
kysely
paljastaa
myös sen, ettäkurssille?
kaikille sekään ei ole mahdollista.
En pysty
osallistumaan
kursseille

Olen osallistunut

MG-yhdistyksen järjestämät kurssit ovat tärkeitä

Olen osallistunut MG-yhdistyksen kurssille?
En ole osallistunut
En pysty

osallistumaan
Kysymys
kursseista paljastaa, että meillä on paljon potentiaalia kursseille, ja niille kannattaa
kursseille
Olen osallistunut
hakeutua. Hajonta kurssien tärkeydessä selittyy pitkälti sillä, että vastaajista yli puolet eivät ole
En ole osallistunut
osallistuneet
kursseille.
Kysymys
kursseista
paljastaa, että meillä on paljon potentiaalia kursseille, ja niille kannattaa hakeutua. HaEn pysty

jontaosallistumaan
kurssien
tärkeydessä selittyy pitkälti sillä, että vastaajista yli puolet eivät ole osallistuneet kursseille.
kursseille

Kysymys kursseista paljastaa, että meillä on paljon potentiaalia kursseille, ja niille kannattaa
Koen
kyselyntärkeydessä
tärkeäksi selittyy pitkälti sillä, että vastaajista yli puolet eivät ole
hakeutua. Hajonta
kurssien
osallistuneet kursseille.
Kysymys kursseista paljastaa, että meillä on paljon potentiaalia kursseille, ja niille kannattaa
hakeutua. Hajonta kurssien tärkeydessä selittyy pitkälti sillä, että vastaajista yli puolet eivät ole
Koen kyselyn tärkeäksi
osallistuneet kursseille.
Koen kyselyn tärkeäksi
Kyselyn tärkeyttä haluttiin mitata siksi, että se kertoo myös jäsenistön halusta kehittää ja osallistua

MG-yhdistyksen
nousi myös
esille, tullaan
kyselyjä
varmasti
jatkamaan,
Kyselyn
tärkeyttätoimintaan.
haluttiin Kuten
mitatavuosikokouksessa
siksi, että se kertoo
jäsenistön
halusta
kehittää
ja osallistua
koska päärahoittajamme STEA edellyttää yhdistykseltä vaikuttavuutta sekä tuloksellisuuden seurantaa.
MG-yhdistyksen toimintaan. Kuten vuosikokouksessa nousi esille, tullaan kyselyjä varmasti

Tämä tutkimus avaa selvän näkymän toiminnan tarpeellisuudesta ja siitä, että MG-potilaiden kaltainen,
pieni harvinaissairaiden ryhmä, tarvitsee omat kanavat ja tukitoiminnat, voidakseen pärjätä paremmin
Kyselyn
arjessa.tärkeyttä haluttiin mitata siksi, että se kertoo myös jäsenistön halusta kehittää ja osallistua

MG-yhdistyksen toimintaan. Kuten vuosikokouksessa nousi esille, tullaan kyselyjä varmasti
Tutkimus koko laajudessaan on luettavissa yhdistyksen nettisivuilla.

Kyselyn tärkeyttä haluttiin mitata siksi, että se kertoo myös jäsenistön halusta kehittää ja osallistua
https://www.suomenmg-yhdistys.fi/
MG-yhdistyksen toimintaan. Kuten vuosikokouksessa nousi esille, tullaan kyselyjä varmasti
Vaikutetaan kaikki yhdessä!
Timo Valli
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Positiivisena vaivoista huolimatta
Puolison sairaus voi yllättää, mutta positiivinen
asenne pelastaa paljon.

varten minulle hankittiin kolmipyöräinen polkupyörä.
Annikin sairauden lisäksi haasteita nuorenparin
arkeen toi Erkin sairaus. Mies saattoi maata sängyssä katsoen elokuvia päivät läpeensä. Kotitöihin
osallistuminen ei häneltä sujunut.

-Emme ole katkeria. Meille on annettu tällaiset
kortit ja meidän tulee pelata niillä. Me ollaan optimisteja, pyörätuolissa istuva Annikki Karjalainen
toteaa.
58-vuotias Annikki ja hänen samanikäinen aviomiehensä Erkki Karjalainen ovat olleet naimisissa
pian 30 vuotta.
Kesällä 2017 Annikin erittäin harvinainen lihassairaus, myasteenisen sairauden ja hypokalemisen
periodisen paralyysin yhdistelmäsairaus, paheni.
Hän joutui ensin kahdeksaksi kuukaudeksi sairaalaan ja sen jälkeen muuttamaan pariskunnan yhteisestä kodista palvelutaloon.
Aviomies Erkki puolestaan kärsii vaikean aivovamman jälkitilasta, joka on perua vuonna 1987
sattuneesta vakavasta liikenneonnettomuudesta.
Risteystilanteessa henkilöauto ajoi moottoripyörällä kulkeneen Erkin eteen.
Törmäyksessä parikymppiseltä Erkiltä vahingoittuivat vartalossa lähes kaikki muu paitsi sisäelimet. Hän vajosi syvään koomaan 1,5 viikoksi,
eivätkä lääkärit antaneet enää omaisille toivoa
paranemisesta.
Mies kuitenkin parani fyysisesti, vaikka joutuikin opettelemaan kävelyn ja puhetaidon uudestaan.

Ei kiitos eläkkeelle

Puolisonsa tilasta huolestunut vaimo oli yhteydessä vasta perustettuun valtakunnalliseen Aivovammaliittoon.
Yhteydenotto johti siihen, että Ouluun perustettiin Aivovammaliiton alueellinen yhdistys, jonka
ensimmäinen puheenjohtaja oli Erkki Karjalainen
ja sihteeri-tiedottaja Annikki Karjalainen.
Annikki oli mukana myös Invalidiliiton toiminnassa ja kouluttautui vammaishuollon aluekouluttajaksi. Kouluttajana hän luennoi muun muassa
vammaispalveluista eri puolilla Pohjois-Suomea.
Vuonna 1994 Annikin sairaus paheni ja hänelle tarjottiin pysyvää työkyvyttömyyseläkettä. Sitä vastikään 30 vuotta täyttänyt nainen ei halunnut.
-Neurologi Kiti Müller kirjoitti onneksi minulle
lausunnon, jossa sairauteni todettiin olevan harvinainen myastenian muoto, jossa vika on natriumkaliumpumpussa. Myastenioihin on olemassa
hyviä hoitokeinoja, muun muassa lääkityksiä.
Lausunnon ansiosta Annikki sai pysyvän eläkkeen sijasta määräaikaisen eläkkeen ja pääsi vuonna 1998 uudelleenkoulutukseen. Hän opiskeli Järvenpään ammattiopistossa taittajaksi.Työharjoittelupaikka löytyi Turusta Lihastautiliitosta.

”Ei tämä nyt ihan näin nopeasti
käy”

Erkki ja Annikki Karjalainen tapasivat toisensa ensi
kertaa kirkon tanssiaisissa syksyllä 1992.
Tuolloin Oulussa asuva Erkki oli jo pysyvällä
työkyvyttömyyseläkkeellä ja Annikki sairasti lihassairautta, jonka diagnoosista ei vielä tuolloin ollut
selvyyttä.
-Erkki kysyi minulta jo siinä tanssiessamme,
että Annikki, lyödäänkö hynttyyt yhteen? Totesin,
että ei tämän nyt ihan näin nopeasti käy, vaimo
muistelee hymyillen.
Aika nopeasti tilanne silti eteni, sillä heinäkuussa 1993 oli vuorossa avioituminen. Häissä
Annikki kulki kyynärsauvoilla, mutta kykeni vielä
tanssimaan häävalssin.
-Olin juuri valmistunut Kiipulan kauppaopistosta. Minä muutin Ouluun ja sain ilmoitusmyyntija toimitustyötä osa-aikaisesti. Töihin kulkemista

Oulusta Turkuun

Työharjoittelun jälkeen pariskunta jäi Turkuun, sillä Annikilla riitti työtä vammaisjärjestöjen lehtien
taitossa. Myös hänen lääkityksensä saatiin kohdalleen vasta Turussa.
-Minulle löytyi Turusta hyvä lääkäri ja fysioterapeutti. Jos olisimme jääneet Ouluun, olisin
varmaankin jo kuollut. Siellä ei osattu hoitaa harvinaista sairauttani. Eri myastenioita hoidetaan
hieman eri tavoin, siksi hoidot ja lääkitykset on
räätälöitävä yksilöllisesti, yli 20 vuotta pyörätuolissa ollut Annikki Karjalainen toteaa.
Erkille taas löytyi arkipäiviksi eläkeläisten työtoiminta, jossa käsistään taitava mies tekee erilaisia puuesineitä.
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Avioparin arkea piristää tietty matkakohde kerran vuodessa. Jo yli parikymmentä vuotta Karjalaisten kesälomamatka on suuntautunut Kuhmon
kamarimusiikkifestivaaleille.
-Erkki ei ymmärrä kamarimusiikista mitään,
mutta minä rakastan musiikkia. Ja Erkki rakastaa
minua niin paljon, että lähtee sinne avustajakseni,
Annikki hymyilee.

Toivo kantaa

Palvelutaloon jouduttuaan Annikkia - perheen talouden vastuunkantajaa - huolestutti kovasti se,
miten puoliso pärjäisi arjessa ilman häntä.
Pakon edessä selvisi, että aviomies pystyikin
pesemään pyykkiä ja valmistamaan itse omat ateriansa.
Annikki saa lounaan palvelutalosta, mutta valmistaa muut ateriansa palveluasunnon pienessä
keittiössä.
-Erkki tulee aina työtoiminnasta luokseni ja
käymme yhdessä kaupassa. Ei tämä tilanne ole
muuttanut arkeamme oikein mitenkään, vaimo
vakuuttaa.
Toivo kantaa elämää eteenpäin. Annikki uskoo,
että lääkärit löytävät vielä keinon hänen auttamisekseen, ja sen jälkeen hän palaa palvelutalosta
takaisin parin yhteistalouteen.
-Kuntoudun vielä vähän ja sitten pääsen kotiin.

Annikki Karjalainen lukee ja aviomies Erkki kuuntelee. Annikki sairastaa erittäin harvinaista myastenian muotoa ja Erkillä on vakavan aivovamman
jälkitila, mutta toivo paremmasta huomisesta
elää silti vahvana pariskunnan arjessa.

Elämä on ihanaa. Kuva: Sisko Niemi

10

Webinaari tarjosi uutta tietoa
Liikunta ja myastenia

Suurin osa suomalaisista myasteenikoista (85 prosenttia) sairastaa yleistynyttä myasteniaa.

Myasteniassa lihasten toistoliikkeet väsyttävät,
mutta liikunta auttaa. Lihaskuntoharjoittelu edistää
liikunta- ja toimintakykyä sekä parantaa lihasvoimaa ilman haittavaikutuksia.
Mikäli oireet eivät ole vaikea-asteisia, on hengitystä kuormittava liikunta suositeltavaa. Myös
tasapainoharjoittelua suositellaan.
Kaikki liikuntamuodot vähentävät fatiikkia (väsymystä) ja parantavat elämänlaatua.

HUSin neurokeskuksen päällikkö, neurologian erikoislääkäri Sari Atula luennoi helmikuussa Suomen MG-yhdistyksen webinaarissa.
Atula aloitti kertomalla taudin yleisyydestä ja
siitä, miten osalla potilaista tauti alkaa silmiin rajoittuvana, mutta muuttuu yleistyneeksi kahden
vuoden sisällä.
Viime vuosina myastenia gravis on ollut yleistymään päin.Tähän lienee vaikuttanut se, että diagnostiikka on parantunut ja tautitapaukset tunnistetaan helpommin.
Tauti jaetaan nuorena (alle 50-vuotiaana) ja
vanhempana alkaviin muotoihin.
Alla yhteenveto Atulan esityksessä esille tulleista seikoista.

Pahenemisvaihe ja muut sairaudet

Mestinonin haittavaikutuksia ovat lihasnykäykset,
lisääntynyt syljeneritys, löysä vatsa, punoitus ja
liikahikoilu. Oireet voivat myös olla merkki lääkityksen vähennystarpeesta. Lääkitys on tasapainoilua
tehon ja haittavaikutusten välillä.
Myastenian pahenemisvaihetta edeltää usein
leikkaus, infektio tai epäsopiva lääke. Pahenemista
ennustaa myös omien oireiden voimakas paheneminen, lisääntyvä lihasheikkous, pureskelu- ja
nielemisvaikeutta tai hengenahdistusta voi ilmaantua.
Jos tulee hengenahdistusta, on mentävä päivystykseen.
Hoitona pahenemisvaiheessa on kortisonipulssi tai suonensisäinen immunoglobuliini. Jatkossa
myös kotilääkityksen lisäystä on harkittava.
Joka viiden myasteenikko saa rasitteekseen
myös jonkin muun autoimmuunisairauden. Yleisimpiä näistä ovat kilpirauhassairaudet, nivelreuma ja nuoruustyypin diabetes.

Oireista

-Ilmaantuminen vaihtelee suuresti. Välillä taudin
alku on päivystyskäyntiä vaativa, joskus oireet
kehittyvät pikku hiljaa. Toisilla oireita tulee, menee
pois, ja ilmaantuu uudelleen vuosien päästä.
-Tyypillistä on, että oireet ovat iltapäivästä pahentuvia. Aamulla voi olo olla täysin normaali,
koska yön aikana välittäjäaineita kertyy hermo-lihasliitokseen, mutta päivän aikana ja rasituksessa
oireet pahentuvat.
Silmäoireita ovat kaksoiskuvat, tois- tai molemminpuolinen riippuluomi tai silmälihasten heikkous. Lääkehoito on usein haasteellista, toisinaan
päädytään luomen tai luomien kohotusleikkaukseen.
Raajojen lihasoireissa lihasheikkous on suurinta hartioiden ja lantion tai lonkkien alueella eli
isoissa lihaksissa. Lihasheikkouskin on iltapäivästä
pahentuvaa. Myös niskan ja kaulan alue väsyy,
voi kiristyä ja kipeytyä. Niskan kannattelu vaatii
enemmän työtä kuin tavallisesti.
Kasvojen ja nielun alueen oireita ovat kasvolihasten väsyminen, ilmeiden ”supistuminen”. Viheltäminen ei onnistu, pureskelu vaikeutuu. Myös
nielemisvaikeudet, äänen väsyminen ja käheys
sekä puheentuoton vaikeutuminen ovat tyypillisiä
oireita.
Puheentuoton vaikeutuessa kannattaa hakea
arvio puheterapeutilta, joka voi ohjata mahdolliseen kuntoutukseen.

Ehdottomasti kielletyt lääkeaineet
(kaikille MG-potilaille vaarallisia)
- morfiini
- botuliinitoksiini
- telitromysiini
- i.v. magnesium
Käytettävä varovasti (voivat pahentaa oireita)
- beetasalpaajat
- makrolidit
- tetrasykliinit
- fluorokinolonit
- klorokiini
- aminoglykosidit
- statiinit
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Kesäpäivä Tampereella

Suomen MG-yhdistyksen perinteinen kesäpäivä
lauantaina 30. heinäkuuta kello 12 alkaen.

Komisario Koskinen ja pahanpuhujat
Kesäaamu. Tammelantorin mustamakkarakioskista löytyy ruumis.
Tästä saa alkunsa Seppo Jokisen ja Panu
Raipian täysin uusi Koskinen-tarina Komisario Koskinen ja pahanpuhujat.

Aloitamme Tampereen komediateatterilla lounaan merkeissä. Ruokailun jälkeen kello 14 siirrymme seuraamaan teatteriesitystä Komisario Koskinen

ja pahanpuhujat.

Lipun hinta (50 e/hlö jäsenet, 62 e/hlö ei-jäsenet)
sisältää lounaan, teatteriesityksen ja väliaikakahvit
makean leivonnaisen kera.
ilmoittautumiset Arto Jokiselle sähköpostiin arto.
jokinen@tintti.net
ja maksu 15.6.2022 mennessä yhdistyksen tilille
FI44 5542 4020 0254 54.

Rooleissa mm.
Tommi Raitolehto (komisario Sakari Koskinen)
Kaisa Hela (Ulla Lundelin)
Jari Ahola (Risto Pekki)
Tuukka Huttunen (Veli-Pekka Simo)
Ohjaus Panu Raipia

Tervetuloa!
Tampereen komediateatteri, osoite Lapintie 3 a,
Tampere.
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Hallituksen kokoukset
Kokouksessa 15.3. päätettyä
-

-

-

Kokouksessa 1.4. päätettyä
-

-

-

-

-

-

-

Poistetaan jäsenrekisteristä vuoden 2021 jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet jäsenet.
Todettiin, että sähköpostitse maaliskuussa tehty
jäsenkysely toimi hyvin.Timo Valli laatii kyselyn
tuloksista yhteenvedon seuraavaan Myastenia-Viestiin.
Muistutetaan seuraavassa lehdessä jäsenistöä
siitä, että ilmoittavat muuttuneet sähköpostiosoitteensa sihteerille.
Seuraavan Myastenia-Viestin aineiston deadline on 1.5.
Neurologi Jari Kankaanpää on lupautunut yhdistyksen uudeksi asiantuntijalääkäriksi.
Perustettiin työryhmä miettimään yhdistyksen
50-vuotisjuhlaa keväällä 2023. Työryhmään valittiin hallituksesta Ismo, Riitta ja Merja sekä hallituksen ulkopuolisena Eva Frostell-Pyhäjärvi.
Rauhalahden kurssilla on vielä vapaana kolme
paikkaa. Halkuaika päättyy 12.4.
Kuultiin Seinäjoen kurssikuulumiset. LEMSiläisille on oma sähköpostirinki, ylläpitäjä on
Tomas Mattbäck.
Suoritettiin arvonta erovuoroisista hallituksen
jäsenistä: varsinaisista jäsenistä erovuorossa
ovat Riitta Jokela ja Marja-Riitta Kantanen, varajäsenistä Sisko Niemi.
Kesäpäivä Tampereella: yhdistykselle on varattu la 30.7.2022 yhteensä 30 lippua Tampereen
Komediateatterin esitykseen Komisario Koskinen. Hinta sis. lounas, teatteri + väliaikakahvit
pullalla, 50 e jäsenet, 62 e ei-jäsenet.

-

Keskusteltiin STEAn toimittamasta kirjeestä.
Vastikään teetetyn jäsenkyselyn perusteella
jäsenistö on hyvin eri mieltä yhdistyksen tulevaisudesta kuin STEA.
Toimitetaan kyselyn tulokset tiedoksi STEAlle
ja esitellään ne jäsenille vuosikokouksessa.
Hyväksyttiin jäsenmuutokset.
Tiedustellaan yhdistyksen uudeksi asiantuntijalääkäriksi neurologi Jari Kankaanpäätä Seinäjoen keskussairaalasta.
Todettiin, että Seinäjoella saattaisi olla halua
käynnistää omaa alueellista toimintaa Etelä-Pohjanmaalle.
Kesäpäivä 2022: Puheenjohtaja varaa Tampereen Komediateatterin kesäkomediaan lippuja.
Toivotaan, että jäsenet muistaisivat päivittää
muuttuneet s-postiosoitteensa sihteerille.
Seuraava kokous pe 1.4.2022 Helsingissä.

Kokouksessa 19.2. päätettyä
-

-

-

-

-
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Tilinpäätös käsiteltiin ja hyväksyttiin.
Lähetetään kakkoskarhu v. 2021 maksamattomista jäsenmaksuista.
Käsiteltiin STEAn yhteydenottoa erillisessä
strategiapalaverissa 18.2.2022. Asiasta laadittu
erillinen muistio.
Pyydetään Myastenia-Viestin lukijoilta valokuvia lehden kansikuviksi
Järjestetään yhdessä Vaasan Lihastautiyhdistyksen kanssa Etelä-Pohjanmaan myasteenikkojen tapaaminen la 11.6.2022 Härmän kylpylässä
Vierumäen kurssiohjelma hyväksyttiin.
Kuopion Rauhalahden ohjelmaan lisättiin ensiapu.
Seinäjoen kurssille hyväksyttiin 6 myasteenikkoa ja 2 omaista.
Hallitus päätti esittää vuosikokoukselle seuraavaa sääntömuutosta koskien hallituksen
kokoonpanoa ja valintaa:
8 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa ja toimintaa johtaa
hallitus, johon kuuluvat varsinaisessa vuosikokouksessa valitut yhdistyksen puheenjohtaja ja
kuusi (6) varsinaista jäsentä.

-

-

-

-

Hallitus on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään
neljä (4) hallituksen jäsentä.
Puheenjohtajan yhdistyksen vuosikokous valitsee kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi
kerrallaan siten, että vuosittain kolme (3) hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuuden ratkaisee arpa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus
voi asettaa toimikuntia ja kutsua kokouksiinsa
eri alojen asiantuntijoita.
Hallitus on kutsuttava koolle, kun puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään
kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Yhdistyksen hallituksen kokoukseen voi osallistua

-

-

-

myös postitse taikka tietoliikenne yhteyksien
tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta sillä tavalla kuin
hallitus päättää ja kokouskutsun yhteydessä
ilmoittaa.
Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä
kuukauden kuluessa vuosikokouksesta.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa
arpa.
Harvinaismessut 26.–28.2.2022 Eva Frostell-Pyhäjärvi on valmistanut esityksen verkossa pidettäville etämessuille.
Todettiin, että pyritään tarjoamaan etävertaistukea LEMS-potilaille.
Seuraava kokous Teamsilla ti 15.3. klo 16.

Vierumäki kutsuu

Kurssille osallistuminen ei edellytä yhdistyksen
jäsenyyttä, osallistujia ei ole vakuutettu yhdistyksen puolesta eikä yhdistys korvaa matkakuluja
kurssipaikkakunnalle.

Suomen MG-yhdistys ry järjestää kurssin myasteenikoille su-to 4.-8.9.2022.
Paikkana on Vierumäen urheiluopisto, os. Koulutuskeskuksentie 1, Vierumäki.

Kurssiohjelma tulee sisältämään monipuolista,
lihashoitoon tähtäävää liikuntaa.

Kurssille valitaan 10 myasteenista sairautta
sairastavaa henkilöä. Kurssin omavastuuosuus on
kaikilta osallistujilta 10 e/vrk eli yhteensä 40 e/hlö.

Hakuaika kurssille päättyy pe 29.7.2022.

Kurssille voit hakea täyttämällä hakemuskaavakkeen joko yhdistyksen nettisivuilla osoitteessa https://www.suomenmg-yhdistys.fi/kurssit tai
täyttämällä tässä lehdessä olevan kurssihakemuskaavakkeen.

Lisätietoja antaa Susanne Hiltunen,
p. 044 240 8852 (pe klo 10-14)
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE KURSSILLE
Hakijan koko nimi
Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite
Ikä

Olen: työssäkäyvä / eläkkeellä / työkyvyttömyyseläkkeellä / opiskelija / työtön / muu,
mikä?

Ammatti:

Yhdistyksen jäsen: Kyllä / Ei

Olen saanut MG tai LEMS -diagnoosin vuonna:
Mille kurssille haet:

Palautus:
Susanne Hiltunen
Heikinmäentie 13
21160 Merimasku TAI
kuntoutus@suomenmg
-yhdistys.fi

Mitä odotat kurssilta? Millainen on oma kuntoutuksen tarpeesi? Perustele miksi
haet kurssille.

Aiempi kuntoutus ja vertaistuki
STEA:n tuella järjestetty Suomen MG -yhdistyksen kurssin nimi ja vuosi:
KELA:n sopeutumisvalmennuskurssi ja vuosi
Oletko osallistunut tai hakeutunut muuhun kuntoutukseen tai onko sinulla mahdollisuus

omaehtoiseen hyvinvoinnin ylläpitämiseen paikkakunnallasi (esim. mahdollisuus käyttää
liikuntapalveluja) ja millaiseen?

ILMOITTA
AUTUMISLOMAKE KURSSSILLE

misiin
Onko sinu
ulla mahdolllisuus osalllistua yhdistyksen taii muun tahon vertaisttukitapaam
paikkakun
nnaltasi ja jos,
j on millaaisiin?

Sairaus
Miten selvviydyt MG -sairauden
kanssa jok
kapäiväisessä elämässsä ja mitä on
ngelmia ko
oet?

voit kävellä tai minkälaisiia
m
Minkälainen on liikuntakykysi, esim. miten pitkän matkan
pusten käveely?
rajoitteita sinulla on,, esim. rapp

Onko sinu
ulla muita sairauksia jaa haittaavaatko ne selvviytymistässi, miten?

Onko sinu
ulla käytösssäsi apuväliineitä ja miitä ne ovat??

Mahdolliset ruoka-alllergiasi?

uutuun=ky
yllä)
Mikäli miinut valitaan kurssille (rasti ru

Suomeen MG-yhdistyksen haallituksen jääsenet saavvat käsitellää terveystieetojani
skursseihin
n liittyvissää asioissa

kurrssilla mahd
dollisesti
M
kselle luvan
n käyttää minusta
m
Annan Suomen MG-yhdistyk
hdistyksen viestinnässä
otettuja vaalokuvia yh
Annan luvan yhteeystietojenii jakamiseeen kurssilaiisten keskeen

WEBINAARI to 3.11.2022

HUSin Harvinaissairauksien osastonylilääkäri
Mikko Seppänen luennoi aiheesta ”Sote ja uusi
harvinaisten sairauksien yksikkö”.

Mukaan pääsee ilmoittautumalla viimeistään
1.11.2022 mennessä osoitteessa toimisto@suomenmg-yhdistys.fi

Webinaari alkaa kello 18 ja sen aikana on myös
mahdollisuus esittää kysymyksiä luennoitsijalle. Tilaisuus kestää runsaan tunnin.

HUSin Harvinaissairauksien yksikössä edistämme harvinaissairauksien diagnostiikkaa, seurantaa
ja hoitoa. Tehtävänämme on organisoida harvinaissairauksien hoitoa siten, että se on mahdollisimman
kattavaa ja tasalaatuista koko HUSin alueella.
Harvinaissairautta sairastavia potilaita hoidetaan HUSissa eri sairaaloissa, erikoisaloilla ja yksiköissä. Autamme tarvittaessa lapsi- ja aikuispotilaiden oikean hoitopaikan ja -tahon selvittämisessä.
Yksiköllä ei ole omaa vastaanottotoimintaa.
Teemme yhteistyötä muiden yliopistosairaaloiden, EU-tason harvinaissairauksien osaamisverkostojen sekä potilasjärjestöjen kanssa. Keskeisiä yhteistyötahojamme ovat myös sosiaali- ja terveysministeriön kansallinen harvinaisten sairauksien työryhmä, Kela sekä kuntien sosiaalitoimet.
Edistämme harvinaissairauksien tutkimusta ja koulutusta sekä uusien diagnostiikkamenetelmien
käyttöönottoa.
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Arkkitehtuuria ihailemassa
Keski-Suomen myasteenikot olivat huhtikuussa
kulttuuriluotsien opastuksella Wivi Lönn -kävelykierroksella Jyväskylän Seminaarinmäellä.
Tutustuimme Lönnin arkkitehtuuriin ja luotsit kertoivat mielenkiintoisia tarinoita Lönnin ja Hanna
Parviaisen elämästä heidän Jyväskylän ajoiltaan.
Kävelykierros oli oikein onnistunut ja keväinen
sää suosi meitä.
Lönnin syntymästä tulee kuluneeksi tänä vuonna 150 vuotta ja sen kunniaksi järjestetään mm.
juhlaseminaari, teatteriesityksiä ja kirjajulkistuksia.
Lisäksi Keski-Suomen museossa on avoinna
21.5. - 11.9.2022 Wivi Lönnistä kertova Rauhaa tulin
täältä hakemaan -näyttely.
Tervetuloa Jyväskylään Wivi Lönn -tapahtumiin
ja tutustumaan muuhunkin kulttuuritarjontaan!

Wivi Lönn oli Suomen ensimmäinen oman toimiston perustanut naisarkkitehti.

Ritva Suikkonen

Jyväskylän myasteenikot nauttivat vertaistuesta
ja keväisestä kulttuuriretkestään.

Lönnin töiden vahvuutena on pidetty taitavia
pohjaratkaisuja ja tilan taloudellista käyttöä.

Keskeisin osa Lönnin tuotannosta sijaitsee
Jyväskylässä ja Tampereella.
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Suomen MG-yhdistys ry. / Finlands MG-förening – Liittymislomake
Suomen MG-yhdistys ry. / Finlands MG-förening – Liittymislomake
Haluan liittyä Suomen MG-yhdistys ry:n jäseneksi
olen MG-potilas

olen LEMS-potilas

Kannattajajäseneksi
Kannattajajäseneksi

Sukunimi ja etunimi:
Etunimi jajasukunimi:
Sukunimi
etunimi:

Kotikunta:

Syntymävuosi:
Osoite:
Syntymävuosi:

Äidinkieli:
Puhelinnumero:
Äidinkieli:
Lähiosoite:
Postinumero:
Lähiosoite:

Postinumero
toimipaikka:
Sähköposti: ja
Postinumero
ja toimipaikka:
Sähköpostiosoite:
Syntymäaika:
Sähköpostiosoite:

Äidinkieli:
Puhelinnumero:
Puhelinnumero:

Minuun
saa ottaa
yhteyttä
myös sähköpostitse:
Kyllä
Ei
Annan
Suomen
MG-yhdistykselle
luvan käyttää
minusta otettuja
valokuvia
Minuun saa ottaa yhteyttä myös sähköpostitse:
Kyllä
Ei
yhdistyksen viestinnässä
Paikka, aika ja allekirjoitus:
Paikka, aika ja allekirjoitus:
Annan Suomen MG-yhdistykselle luvan tietojeni tarkistamiseen ja
käsittelemiseen
Yhdistyksen
verkkosivuilta
suomenmg-yhdistys.fi voit tulostaa potilaskortin suomen, ruotsin,
Vapaamuotoinen
viesti:
Yhdistyksen
suomenmg-yhdistys.fi
voit
tulostaa potilaskortin
englannin
taiverkkosivuilta
espanjan kielellä.
Voit säilyttää korttia
esimerkiksi
lompakossa.suomen, ruotsin,
englannin tai espanjan kielellä. Voit säilyttää korttia esimerkiksi lompakossa.
Liittyessäsi jäsensihteeri lähettää sinulle maksuohjeet jäsenmaksun maksamiseksi sekä
Liittyessäsi
lähettää
sinullejaverkkosivuilta
maksuohjeet
jäsenmaksun
maksamiseksi
sekä
materiaalia
tutustuttavaksi.
Yhdistyksen
löydät lisää tietoa
ja esimerkiksi
Minulle saa jäsensihteeri
jatkossa lähettää
tarjouksia
informaatiota:
materiaalia
tutustuttavaksi.
Yhdistyksen
verkkosivuilta
löydät
lisää
tietoa
ja
esimerkiksi
tukihenkilöiden yhteystietoja.
tukihenkilöiden yhteystietoja.
Sähköpostitse

Tekstiviestitse

Lisätietoja
Susanne Hiltunen, p. 044 240 8852 (pe klo 10-14) tai toimisto@suomenmg-yhdistys.fi

Postimerkki

Suomen MG-yhdistys ry/
Susanne Hiltunen
Heikinmäentie 13
21160 MERIMASKU

Taita ja niittaa yhteen

Seinäjoki 2022
Koska nämä ovat kuitenkin niin harvinaisia sairauksia, ovat ne vaikeita todeta, Kankaanpää luettelee.
Hän otti esimerkin, miten kauan sairaus voi olla
olemassa, kun se todetaan.
-Yksittäinen tapaus oman potilaan kohdalla on
25 vuoden diagnostinen viive oireiden alusta. Oireet ovat hyvin yksilöllisiä, Kankaanpää korosti.
Kankaanpää on oman yrityksensä kautta tehnyt
Myastenia graviksesta videon, jonka linkki löytyy
osoitteesta www.aivojuovio.fi ja kohdasta portfolio.

Hiljattain sairastuneet kokoontuivat Etelä-Pohjanmaan lakeuksilla.
MG-yhdistys ry järjesti hiljattain sairastuneille ja
heidän omaisilleen viikonvaihteen mittaisen tapahtuman Seinäjoella, jossa oli tarjolla asiantuntijoiden puheenvuoroja ja yhdessä oloa taukojen
parissa. Mukana oli viisi Myastenia gravista ja yksi
LEMS:ä sairastavaa henkilöä, sekä heidän kolme
omaistaan.
Maakunnallisesti osallistujien asuinpaikat jakautuivat niin, että Seinäjoelta oli mukana kaksi,
Alahärmästä yksi, Vähäkyröstä yksi, Espoosta yksi
ja Porista yksi. Kun viikonvaihdetta järjestäneet
Riitta ja Hannu Jokela tulevat Ulvilasta, niin ”tua
noin” murretta kuultiin muiden hienojen murresanojen mukana.
Perjantai päivän aloitti neurologian erikoislääkäri Jari Kankaanpään puheenvuoro. Seinäjoen sairaalassa työskentelevä Kankaanpää kertoi
omaesittelynsä yhteydessä mielenkiintoisen asian.
-Jos minä saisin valita ja päättää, niin tutkisin
vain Myastenia gravis ja LEMS-sairauksia, Kankaanpää aloitti. Kankaanpää puhui näiden sairauksien toteamisen vaikeudesta, vaikka oireet ovat
yleensä samoja.
-Kaksoiskuvat, silmäluomien roikkuminen, puheen puuroutuminen ja hartialihasten heikkous,.

Kela-asiat vaikeita

Sosiaalityöntekijä Virva Malisen osuudessa oli
aiheena sosiaalietuudet. Tässä kohtaa puhutaan
pääosin Kelasta. Malinen toi esille mahdollisuuksia, mitä on haettavissa ja mitä kannattaa hakea.
Esille tuli myös Kela-asioiden vaikeus kaikkine
sääntöineen, joita ei myöskään sosiaalityöntekijät
koe mitenkään selväksi tulkittaviksi. Kela asiat ovat
selvästi eri tavalla eri henkilöitä koskettavia.

”Elämä ei loppunut, se muutti
suuntaa”

Kalvosulkeiset unohdettiin, kun psykiatrian erikoissairaanhoitaja Tarja Kulola piti osuutensa aiheena
sairauteen sopeutuminen. Kolmatta kertaa yhdistyksen tilaisuudessa puhuneen Kulolan sanomassa

Vasemmalta: Vesa Rauhala, Veli Pekka Ikola, Irma Ikola, Eila Laine, Helena Tammi, Harri Keinonen, Hannu Jokela, Riitta Jokela, Liisa Koivisto, Seppo Koivisto ja Anna-Maija Vihriälä.
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”Tunsikko sä mut heti”

näkyi kokemus. ”Reppureissaajana” sopeutumisvalmennus kursseja yrittäjänä tekevä Kulola nosti
esille tärkeitä asioita.
-Vertaistuki on niitä asioita, jota läpi käyneet
tuovat muille. Paraskaan ammattilainen ei pysty
tuomaan teille sitä, mitä vertaistuki on, kun tapaatte toisianne. Se on ainutkertaista, Kulola lataa.
Puhutaan sopeutumisesta, mitä se tarkoittaa?
-Me ei ajatella, mitä meille voi tapahtua. Elämä
muuttuu epävarmaksi, kun sairastuu. Häpeä, viha,
kiukku, katkeruus, pettymys ja pelko, Kulola listasi.
-En ole tätä ansainnut, saan vaikka itkeä. Ei
tarvitse olla kiva ja nöyrä. Luovunko kaikesta, Kulola heittää.
-Keskustelu pitää käydä ja päästä pois syyllisyydestä. Luopuminen ja luovuttaminen on eri asioita,
hän tarkensi.
-Elämä ei loppunut, se muutti suuntaa, Kulola
totesi koskettavasti.
Sunnuntain ohjelmassa oli Sari Helojoen ensiapukurssi jossa tuli hyviä vinkkejä ja latasipa moni
puhelimeensa 112 App-sovelluksen.

Kokoontumisessa koettiin myös iloinen jälleen näkeminen. Irma ja Eila olivat eri rooleissa, mutta jo
sisään tulessa tapahtui jotain.
-Olet sinä Irma?
-Olen, kuului vastaus. Juttua riitti koko viikon
vaihteen ajan. He olivat työkavereita 1960-luvun
alusta. Tietämättä toistaan, yhteyttä pitämättä tapasivat nyt näin. Numeroita vaihtaessa päättivät,
että soitellaan. Ja siinä vielä varmistus
-Tunsikko sä mut heti?
-Tunsin. Arvokasta.
Riitta Jokela kertoi yhteenvedon alussa, että
hänelle tärkeää on ollut, että hiljattain sairastuneet
ovat saaneet mahdollisuuden kokoontua ja siinä
hän ja miehensä Hannu ovat onnistuneet.
Teksti: Vesa Rauhala
Kuva: Tarja Kulola

Kuva: Vesa Rauhala

Sähköpostiosoitteiden lisääminen jäsentietoihin
Yhdistyksemme jäsenrekisteristä puuttuu edelleen lähes 300 jäsenen sähköpostiosoite.
Jos olet liittynyt yhdistykseen jäseneksi ennen vuotta 2017 tai sähköpostiosoitteesi on
muuttunut viimeisten kahden vuoden aikana, lähetäthän uudet tietosi osoitteeseen
toimisto@suomenmg-yhdistys.fi
Tällä varmistat sen, että seuraava jäsenkyselymme tavoittaa Sinutkin.
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Alueelliset ryhmät
Mikäli omalla paikkakunnallasi ei ole myasteenikoille toimintaa, mutta olisit kiinnostunut vetämään myasteenikkojen toimintaa, ota yhteyttä alueellisista ryhmistä vastaavaan Riitta Jokelaan,
puh. 0400 760 434, riitta.liisa.jokela @gmail.com Suomen MG-yhdistys tukee alueellista toimintaa mm.
vuokra- ja postituskuluissa.

Sat a kunn an MG-R yhmä

SATAKUNNAN MG-RYHMÄ

Vuonna 2022 kokoontumiset joka kuukauden 1. tiistai, klo 17-19. Paikka
Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5A pohjakerros, Pori. Paikka sama kuin
aiemminkin.
Lisätietoja
Riitta Jokela, p. 0400 760 434, riitta.liisa.jokela@gmail.com
Timo Rimpelä, p. 0400 256 264, timo.rimpela@gmail.com

VARSINAIS-SUOMEN MG-RYHMÄ

Myasteenikot tapaavat Lihastautiyhdistyksen toimitilassa, osoitteessa Itäinen
Pitkäkatu 68, Turku.
Kevään viimeinen tapaaminen oli 9.5., mutta Lihastautiyhdistys järjestää edellä
mainitussa paikassa myös tuolijoogaa. Myasteenikot ovat tervetulleita mukaan
jumppatuokioon.
Kevään viimeinen tuolijooga on ma 23.5.2022 klo 16-17.
Tulevan syksyn tapaamispäivät varsinaissuomalaisille myasteenikoille ovat maanantaisin 12.9., 10.10., 14.11. ja 12.12. klo 17-19.
Lisäksi myasteenikot voivat harrastaa BOCCIAA torstaisin klo 13.30-15, Impivaaran
uimahallin liikuntasalissa os. Uimahallinpolku 4, Turku. Lisätietoja Tapio Juolio,
puh. 040 555 3102.
Ilmoittelemme tapaamisista myös omilla nettisivuillamme (www.turunseudunmyasteenikot.net) ja mahdollisuuksien mukaanTurun Sanomien yhdistyspalstalla.
Lisätietoja
Merja Simolin-Kivilä, p. 040 506 8850, merjapaukku@gmail.com
Mariann Sjöholm, p. 050 537 6783, mariann.sjoholm@gmail.com

UUDENMAAN MG-RYHMÄ

Seuraava ja samalla kevään viimeinen kokoontuminen on torstaina 19.5. kello
16-18 Kampissa.
Osoitteessa Salomonkatu 21 B, HELSINKI (kerros -2, kokoustila Keltsu).
Syksyn tapaamisista ilmoitamme myöhemmin yhdistyksen nettisivuilla. Kokoontumisajat ja -paikka ovat vielä harkinnassa.
Lisätietoja
Eva Frostell-Pyhäjärvi, p. 040 776 5688 tai ek.frostell@gmail.com

LAHDEN MG

Lahden seudun myasteenikot voivat halutessaan osallistua paikallisen Lihastautiyhdistyksen toimintaan.
Lisätietoja
Sisko Niemi, p. 044 502 6698, sisko.niemi04@gmail.com (Suomen MG-yhdistyksestä)
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HÄMEEN MG-RYHMÄ
Kaikki merkit viittaavat siihen, että me kaikki sairastamme tuon KORONAN jossain
muodossa ja jollain oireilla. Nyt on tärkeämpi keskittyä tähän uuteen ja muuttuvaan maailmaan. Vertaistukitapaamisia on päästy avaamaan ja näin päästään
hieman purkamaan omia ”paineita” ja luodaan uskoa tulevaan…
Tapaamisia ollut yksi : Nähtiin 24. maaliskuuta KojolankadullaTampereella. Paljon
oli kertynyt kerrottavaa ja ”iloksemme” saimme ryhmään kaksi uutta ”tyttöä”,
joilla on tämä mystinen MG-sairaus. Tämä tapaaminen näytti, kuinka tarpeellista
vertaistuki on, sillä paikalla oli 16 (10+6) vaikkakin vakio kokoonpanosta puutui
muutama henkilö. Tilaisuudessa oli Annelin tarjoamat kakkukahvit.
KIITOS vielä kaikille osallistujille, sillä oli todella kiva nähdä teitä (Leila).
Uusi tapaaminen sovittiin 12. toukokuuta kello 14 tuonne Kojolankadulle.
Lisätietoja
Leila Mäkilä gsm 0400 484338
Arto Jokinen gsm 040 7322028

leila.makila@gmail.com
arto.jokinen@tintti.net

OULUN SEUDUN MG-RYHMÄ

Toimimme yhdessä Lihastautiliiton kanssa. Kokoontumiset Kumppanuuskeskuksessa, osoitteessa Kansankatu 53, Oulu. Kokoustila Resiina, 1. krs.
Tapahtumiin ilmoittaudutaan Lihastautiliiton järjestösuunnittelija Raija Similälle, p. 050 591 4244. Samalla
voi ilmoittaa mahdolliset ruoka-aineallergiat.
Lisätietoja
Pia Moisala, p. 041 436 5071, pia.moisala@gmail.com (Suomen MG-yhdistyksestä)

KESKI-SUOMEN ALUERYHMÄ

Kesällä tapaamme 4.8. klo 17 idylliselläToivolan vanhalla pihalla. Se on Jyväskylän keskustassa sijaitseva
1800-luvun pihapiiri, jonka ympärillä olevat palvelut tarjoavat ilahduttavia kokemuksia kaikille kaupunki-,
taide- ja ruokakulttuurista sekä historiasta nauttiville.
Kahvikupin äärellä voimme vaihtaa myös kuulumisia.
Tervetuloa mukaan!
Ritva Suikkonen, p. 040 522 9411, ritva.soilikki@gmail.com
Päivi Hokkanen, p. 040 732 6806, pkhokkanen@outlook.com

Innostunut tutkija, mikrobiologian erikoisläkäri,
dosentti Eliisa Kekäläinen
vauhdissa.
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YHTEYSHENKILÖT – KONTAKTPERSONER
Me yhteyshenkilöt olemme itse myasteniaa sairastavia ja meillä on jokaisella omat kokemuksemme
tämän sairauden kanssa. Sinä, jolla on myasthenia tai olet myasteenikon läheinen, voit ottaa meihin
yhteyttä yhteiseen sairauteemme tai yhdistykseemme liittyvissä asioissa.
Perheessä sairastavan lapsen MG-hoidosta ja vertaistuesta voi tiedustella sähköpostiosoitteesta: congms@gmail.com.
Vi kontaktpersoner är själva myasteniker och har alla olika erfarenheter med vår sjukdom. Du som
har myasteni eller är anhörig till myasteniker, kan kontakta oss med frågor som gäller vår gemensam
sjukdom eller vår förening. Våra svenskspråkiga medlemmar är Tomas Mattbäck och Mariann Sjöholm.
Ritva Suikkonen
JYVÄSKYLÄ
p. 040 522 9411, ritva.soilikki@gmail.com

Eija Majuri-Kontiainen
VÄRTSILÄ
p. 050 522 8244,
eija.majuri-kontiainen@siunsote.fi

Paavo Valtokari
VARKAUS
p. 045 671 0393, paavo.valtokari@iki.fi

Maritta Kotilainen
TIKKAKOSKI
p. 0400 638 165, marittakotilainen@gmail.com

Sirpa Vepsäläinen
HIRVILAHTI (Kuopio)
p. 050 361 7872, veppis61@gmail.com

Tomas Mattbäck
LEMS ja också på svenska
KORSHOLM
p. 050 505 9577, tomas.mattback@yahoo.fi

Pirjo Ylimäki
VANTAA
p. 050 375 6711, pirjo.ylimaki@gmail.com

Kaarina Nuutinen
VUORELA
p. 0400 251 660, kaarina.nuutinen@kolumbus.fi
Mariann Sjöholm
RAISIO
p. 050 537 6783, mariann.sjoholm@gmail.com

Vertaistukea tarjolla!
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NEUROLOGIAN LÄÄKÄRIT MG-POTILAALLE
HUS
Meilahden Tornisairaala

TYKS, U-sairaala, 3A (11. krs)

Kiinamyllynkatu 4–8, TURKU
Ajanvaraus: (02) 313 1720, ma-pe klo 8–14
Potilaat tulevat lääkärin lähetteellä tai ilman
lähetettä päivystyspoliklinikan kautta.

Neurologian poliklinikka,
Haartmaninkatu 4, 00290 HELSINKI.
Vaihde: (09) 4711, ma-pe klo 12-15
Vastaava lääkäri: Neurologian poliklinikan
ylilääkäri Sari Atula

KYS

Neurologian poliklinikka B3253
Puijon sairaala, rak. 1, S-aula, 1. krs
Osastonylilääkäri Päivi Hartikainen
P. (017) 173 003
Neurologian poliklinikalle pääsee lääkärin
lähetteellä.

HUS vaatii erikoissairaanhoitoon aina lähetteen
ja HUS-piirin ulkopuolelta tuleville potilaille
myös maksusitoumuksen.

TAYS:n neuroalojen vastuualue
Neurologian poliklinikka,
Teiskontie 35, 33521 TAMPERE.
P. (03) 311 6111

OYS

Neurologian poliklinikka,
Kajaanintie 50, 90220 OULU
Apulaisylilääkäri Vesa Karttunen
Ajanvaraus: (08) 315 5084, ma-to klo 8–14,
pe klo 8–13
Potilaalla oltava lähete erikoissairaanhoitoon.

NEUROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄREITÄ
Juha-Pekka Erälinna
Dosentti, neurologian erikoislääkäri
Joukahaisenkatu 6, 20520 TURKU
Ajanvaraus: 010 235 3535
Mehiläinen NEO Turku

Markus Färkkilä
Aava Tapiola
Länsituulentie 1 A (2.krs), 02100 ESPOO
Ajanvaraus: 010 380 3838
Laura Airas
Terveystalo Turku Pulssi
Humalistonkatu 9-11, 20100 TURKU
Ajanvaraus 030 6000

Mikko Laaksonen
Neurologian erikoislääkäri
Joukahaisenkatu 6, 20520 TURKU
Ajanvaraus: 010 235 3535
www.neuroneo.fi
www.facebook.com/neuroneo

Riitta Rinne
Terveystalo Turku Pulssi
Humalistonkatu 9-11, 20100 TURKU
Ajanvaraus 030 6000

Lisää tietoa löytyy myös netistä:
www.suomenmg-yhdistys.fi
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Suomen MG-yhdistys ry
Suomen MG-Yhdistys ry:n pankki
Turun Osuuspankki - Turku
IBAN: FI44 5542 4020 0254 54
BIC: OKOYFIHH

Laskutusosoite
Verkkolaskut
003711026660
Operaattori Maventa (003721291126)
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä
DABAFIHH
Verkkolaskutusosoite: FI4455424020025454
Operaattori: Osuuspankki (OKOYFIHH)

Postiosoite:
Suomen MG-yhdistys ry
Susanne Hiltunen
Heikinmäentie 13
21160 Merimasku

Sähköpostitse skannauspalveluun
pdf-tiedostoina
11026660@scan.netvisor.fi
Postitse skannauspalveluun
Suomen MG-yhdistys ry
11026660
PL 100
80020 Kollektor Scan

Sähköposti: toimisto@suomenmg-yhdistys.fi

Hallitus

Paikallistoiminta ja yhteyshenkilöt
Riitta Jokela
Ulvila
p.0400 760 434
riitta.liisa.jokela@gmail.com

Kunniapuheenjohtaja:
järjestöneuvos Paavo Koistinen
Säynätsalo (Jyväskylä)

Puheenjohtaja
Ismo Lumpiola
Akaa
p. 0400 632 995
ismo.lumpiola@gmail.com

Muut jäsenet:
Marja-Riitta Kantanen
Joensuu
p. 050 463 2555
marjariitta.kantanen@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Sari Mäenpää
Turku
p. 050 573 2808
scmsaa@gmail.com

Timo Valli
Pori
p. 0400 591 779
timo.valli@dnainternet.net

Sihteeri, kurssiasiat, viestintä
Susanne Hiltunen (hallituksen ulkopuolinen)
Merimasku (Naantali)
p. 044 240 8852 (pe klo 10-14)
toimisto@suomenmg-yhdistys.fi

Varajäsenet
Veikko Ylänen
Vantaa
p. 040 572 6668
veikko.ylanen@elisanet.fi

Talousasiat
Merja Simolin-Kivilä
Lemu (Masku)
p. 040 506 8850
merjapaukku@gmail.com

Sisko Niemi
Hollola
p. 044 502 6697
sisko.niemi04@gmail.com
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