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Pääkirjoitus
Puheenjohtajan tervehdys
Terveiset Suomen MG-yhdistyksen vuosittaisilta
MG-päiviltä, jotka pidettiin 28.-29. elokuuta Lahdessa.
Olen Ismo Lumpiola, 71-vuotias myasteenikko
Akaan Viialasta. Vuosikokouksessa tulin valituksi
yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Kiitän luottamuksesta.
Kunniapuheenjohtajaksi kutsutun Paavo Koistisen viitoittamaa tietä tullaan jatkamaan jäsenten
hyväksi.
Puheenjohtajana haluan kehittää vertaistukitoimintaa ja kaikkien jäsenten edunvalvontaa.
Olen ollut yhdistyksen jäsen vuodesta 2013
alkaen ja hallituksessa muutaman vuoden.
Olemme toimineet vaimoni Annelin kanssa Hämeen vertaistukiryhmässä lähes koko sairauteni
ajan.
Toivottavasti pääsemme uuteen normaaliin,
jotta kokoontumiset ja kanssakäyminen helpottuisi.
Lopuksi haluan kiittää Paavo ja Kyllikki Koistista kaikesta avusta sekä toivottaa hyvää syksyä
kaikille!
Yhteystietoni löytyvät yhdistyksen sivuilta.
Terveisin,
Ismo Lumpiola
puheenjohtaja
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Ajankohtaista
Etävastaanottoterveiset
Etävastaanotto toiminnassa
Vetäjät totesivat tilaisuuden jälkeen, että jatkossa etäistuntoihin osallistuvien määrä kannattaa pitää korkeintaan neljässä osallistujassa, sillä
etenkin vastasairastuneilla on monia kysymyksiä,
joihin vastaaminen vie tovin.
Kaiken kaikkiaan ensimmäisessä tapaamisessa
vierähti osallistujilta vajaat puolitoista tuntia.
Seuraavat etätapaamiset järjestetään tiistaina
12.10. kello 18 ja torstaina 2.12. kello 18.
Ilmoittaudu tapaamisiin osoitteella toimisto@
suomenmg-yhdistys.fi vähintään viikkoa ennen
tilaisuutta.

Tukea se on vertaistuki verkossakin.
Yhdistyksen historian ensimmäinen etänä järjestetty vertaistukitapaaminen oli kesäkuussa.
Porilaiset aktiivit Timo Valli ja Riitta Jokela järjestivät vertaistukitapaamisen verkossa.
Osallistujia tilaisuudessa oli vain kaksi vetäjien
lisäksi, mutta tapaaminen koettiin sitäkin onnistuneemmaksi.
Molemmat osallistujat kokivat tapaamisen
hyödyllisenä ja haluavat jatkossa osallistua myös
varsinaisille yhdistyksen järjestämille kursseille.

Kela-taksien kilpailutus alkaa koko maassa
Kela on käynnistänyt sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen ja -palveluiden kilpailutuksen.

Palveluntuottaja vastaa siitä, että kaikki siltä
tilatut suorakorvausmatkat hoidetaan tilauksen
mukaisesti tarkoitukseen sopivalla kulkuneuvolla.
Hankinnan tavoitteena on turvata asiakkaiden
yhdenvertainen ja luotettava pääsy terveydenhuoltoon riippumatta asiakkaan asuinpaikasta tai
varallisuudesta.
Palvelun tuottaminen alkaa 1.1.2022, ja hankinnat toteutetaan kilpailutusalueittain käyttöoikeussopimuksina.
Maakuntien nykyiset palveluntuottajat hoitavat
Kelan korvaamat taksimatkat nykyisten sopimusten mukaisesti vuoden 2021 loppuun asti.

Kela hakee jokaiselle kilpailutusalueelle kahta palveluntuottajaa huolehtimaan Kelan korvaamista
taksimatkoista ja hoitamaan kokonaisvastuullisesti
suorakorvausmenettelyä. Hankintailmoitukset on
julkaistu 2.6.2021.
Jokainen maakunta muodostaa erillisen kilpailutusalueen. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan
maakunnat muodostavat kuitenkin yhden kilpailutusalueen. Hankinta ei koske Ahvenanmaan
maakuntaa.
Jatkossa asiakkaalla on mahdollisuus valita,
kummalta kilpailutusalueen palveluntuottajalta
Kelan korvaama matka tilataan.

Lähde Kela

Oletko kuullut olkapäästä, johon voi nojata?
Lisäksi he voivat toimia saattohoidon tukihenkilöinä, juttukavereina, lapsipotilaiden leikkikavereina tai aula-avustajina.
Olka toimii jo lähes 20 paikkakunnalla yliopistoja keskussairaaloissa. Mukana ovat Oulu, Kokkola,
Kajaani, Seinäjoki, Vaasa, Pori, Kuopio, Savonlinna,
Jyväskylä, Mikkeli, Lappeenranta, Kouvola, Lahti,
Tampere, Hyvinkää, Raaserpori, Lohja, Vantaa ja
Helsinki.
Olka on kehittänyt myös virtuaalisen vertaistukipalvelun, joka löytyy osoitteesta Vertaistalo.fi

Olka-toimintaa on jo monilla eri paikkakunnilla.
Olka on vapaaehtoistoimintaa, joka tarjoaa potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista
sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa.
Olka-pisteissä tarjotaan tietoa vertaistuesta,
potilasjärjestöjen ja sairaalan tukimuodoista. Vapaaehtoiset toimijat voivat olla esimerkiksi vertaistukihenkilöinä, jolloin heillä on aina omakohtainen
kokemus sairaudesta tai vammasta.
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Ajankohtaista
Juha-Matti Seppä eläkkeelle
Eläkevuodet edessä.
Porilaisen Satasairaalan neurologian osaston ylilääkäri, Juha-Matti Seppä, jäi eläkkeelle perjantaista 28. toukokuuta 2021 alkaen.
Suomen MG-yhdistyksen Satakunnan paikallisryhmä kävi muistamassa pidettyä neurologia
tämän viimeisenä työpäivänä kukkatervehdyksellä.
Tervehdyksen perille vieneet myasteenikot, Timo Rimpelä ja Riitta Jokela tietävät, että Seppä
on tehnyt hyvää työtä myastenikkojen eteen Satakunnassa.
Kiitospuheessaan tervehdyksen tuojille Seppä
toi esille, että osastolla on ollut aina hyvät suhteet
MG-yhdistykseen. Kiitos siitä Riitta Jokelalle ja
hänen edeltäjilleen.
Tilaisuudessa Juha-Matti Seppä oli pukeutunut omalta osastoltaan saamaansa päähineeseen,
kudottuun aivopäähineeseen, joka oli lahjottajien
mukaan kunnianosoitus merkittävästä saavutuksesta.
Timo Rimpelä ja Riitta Jokela

Mielenkiintoinen aivopäähine.

Suomen MG-yhdistyksen edustajat Timo Valli
(vas.) ja Timo Rimpelä yhteiskuvassa eläköityvän
Juha-Matti Sepän kanssa.

Kiitoskukkia myasteenikoita Satakunnan alueella
palvelleelle neurologille.
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Uuden hallituksen esittely
Suomen MG-yhdistykselle uusi
hallitus

Ajasta muodostui lopulta pidempi taival, joka
päättyiLahden vuosikokouksessa siihen, että Paavo
Koistinen kutsuttiin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi. Hän luovutti yhdistyksen puheenjohtajan
nuijan eteenpäin Akaasta kotoisin olevalle Ismo
Lumpiolalle.

Vuosikokouksessa tehtiin muutoksia hallituskokoonpanoon.
Suomen MG-yhdistyksen puheenjohtaja vaihtui
elokuun viimeisenä viikonloppuna Lahdessa pidetyssä vuosikokouksessa.
Pitkäaikainen puheenjohtaja Paavo Koistinen
muisteli kokouksessa aikaa, jolloin hän otti pestinsä vastaan.
-Seija Laine (yhdistyksen silloinen hallituksen
jäsen toim. huom.) soitti minulle ollessani autopesussa ja kysyi, ryhtyisinkö vetämään Suomen
MG-yhdistystä. Olin tuolloin jo puheenjohtajana
Suomen Kilpirauhasliitossa, Suomen Potilasliitossa
ja Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry:ssä, Paavo Koistinen muisteli 12 vuoden takaista yhteydenottoa.
Hän kertoi ajaneensa kotiin asiaa miettien, ja
kysyneensä sen jälkeen vaimoltaan, olisiko liikaa,
jos hän suostuisi vielä tähänkin.
-Sanoin Kyllikille, että voisin olla avuksi, pari
vuotta.

Kiitokset eroaville hallituksen
jäsenille

Puheenjohtajan lisäksi vuosikokouksessa uudistettiin hallituksen kokoonpanoa. Mariann Sjöholm ja
varajäsenenä toiminut Päivi Kuikka saivat upeat
kukkaset sekä yhdistyksen pöytästandaarit kiitokseksi työrupeamastaan.
Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Marja-Riitta Kantanen Joensuusta. Porilainen Timo Valli siirtyi varajäsenestä varsinaiseksi jäseneksi. Uusiksi
varajäseniksi valittiin Veikko Ylänen Vantaalta ja
Sisko Niemi Hollolasta.
Hallituksessa jatkavat paikallisryhmistä vastaava ulvilalainen Riitta Jokela, talousasioista vastaava maskulainen Merja Simolin-Kivilä ja turkulainen
Sari Mäenpää, josta leivottiin myös uusi yhdistyksen varapuheenjohtaja.

Suomen MG-yhdistyksen uusi hallitus. Timo Valli (vas.), Merja Simolin-Kivilä, Sisko Niemi, tuore puheenjohtaja Ismo Lumpiola, Riitta Jokela, Veikko Ylänen ja Marja-Riitta Kantanen. Kuvasta puuttuu Sari
Mäenpää.
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Uuden hallituksen kokoonpano ja vastuualueet
Puheenjohtaja
Ismo Lumpiola, Akaa

Varapuheenjohtaja
Sari Mäenpää, Turku

Jäsenet
Timo Valli, Pori
-STEAn yhteydet, SOME
Riitta Jokela, Ulvila
-paikallistoiminta
Merja Simolin-Kivilä, Masku
-talousasiat
Marja-Riitta Kantanen, Joensuu
-varasihteeri

Varajäsenet
(osallistuvat hallituksen kokouksiin)
Sisko Niemi, Hollola
Veikko Ylänen, Vantaa
Hallituksen ulkopuolinen sihteeri
Susanne Hiltunen

Entinen yhdistyksen
puheenjohtaja Paavo
Koistinen Kyllikki-puolisoineen kukitettiin
kiitosten kera.

Paavo Koistiselle lahjoitettiin
omakuva-karikatyyri sekä tukeva
kunniapuheenjohtajan nuija.
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Myastenia-päivien kuvasatoa 2021
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Kunniapuheenjohtaja
Paavo Koistinen (vas.)
ja
Suomen MG-yhdistyk
sen uusi puheenjohtaj
a
Ismo Lumpiola.

Marja-Liisa ja Paavo
Peltola saapuivat My
astenia-päiville Turus
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en myös se, että Lahti
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Hallituksessa päätettyä
-

-

-

-

Kokouksessa 8.6.2021 päätettyä
-

-

-

-

-

-

Jäsenmaksut postitettu 8.6.2021
Markku Partisen lähettämä kysely meilattu webinaarin osallistujille (74 henkeä)
Todettiin, ettei ensimmäiseen, ensi tiistaiksi
suunniteltuun etävertaistuki-iltaan ole yhtään
ilmoittautunutta
Tampereen kesäpäivään 7.8. teatteri-ilmoittautumiset Susannelle. Varattu 45 lippua. Sovittiin,
että hallitus kokoontuu kokoukseen ja suunnitteluiltaanTampereelle jo edellisenä iltapäivänä,
pe 6.8. klo 16.
Kurssiasiat: Vuokatin kurssille mahtuu 10, lehdessä luki virheellisesti 15 henkeä.
Kysytään vuosipäivään Lahteen luennoitsijoiksi
HUSin neurologian dosentti Satu Atulaa ja ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaista.
Pohjoismaiset myasteniapäivät järjestetään
seuraavaksi syys-lokakuussa 2022 Tanskassa.
Kysytään Eliisa Kekäläisen halukkuutta luennoida em. tilaisuudessa.
Seuraava kokous perjantaina 6.8.2021 klo 16
hotelli Lapland, Tampere.

-

-

Kokouksessa 27.8.2021 päätettyä
-

-

-

-

Kokouksessa 6.8.2021 päätettyä
-

-

Toimintasuunnitelman ja talousarvion on oltava valmiina 30.9.2021 mennessä
Kannustettiin Riitta Jokelaa ja Timo Vallia jatkamaan etävertaistukikoulutusta. Pilotointi meni
hyvin!
Valittiin syyskuun Vuokatin kurssilaiset. Kaikki
halukkaat mahtuivat mukaan, kaksi paikkaa on
vielä vapaana.
Keskusteltiin vuosikokouksen toteuttamisesta.
Kokous järjestetään koronatilanteesta huolimatta sovitulla tavalla paikan päällä Lahdessa
28.-29.8.2021.
Luennoitsijoista ravintoterapeutti Laatikainen
etänä ja HUSin neurologian erikoislääkäri Sini
Laakso paikanpäällä.
Sovittiin vuosikokouksen valmisteluihin liittyvästä tehtäväjaosta hallituksen jäsenten kesken.
Seuraava kokous pe 27.8.2021 klo 15 Lahdessa.

-

Todettiin, ettei yhdistyksellä ole resursseja lääkeasioista tiedottamiseen. Lääkintään liittyvissä
kysymyksissä jäseniä ohjataan keskustelemaan
suoraan heitä hoitavien lääkärien kanssa.
Pohjustettiin tulevaa toimintasuunnitelmaa.
Ensi vuonna järjestetään kaksi webinaaria ja
kolme kurssia: kurssi vastasairastuneille Seinäjoella (3 päivää), liikunnallinen kurssi Lahden Vierumäellä (4 päivää) ja taideteemallinen
kurssi Kuopion Rauhalahdessa (3 päivää).

-
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jäsenmaksuja maksamatta 58 kpl. Sihteeri lähettää karhulaskut.
käsiteltiin toimintasuunnitelmaluonnos (muutamin korjauksin) sekä talousarvio vuodelle
2022.
Sovittiin, että webinaarit vuonna 2022 pyritään pitämään seuraavista aiheista:
1) neurologiset sairaudet, mahd. luennoitsija
Juha-Pekka Erälinna
2) SOTE ja luennoitsijaksi siihen liittyen uuden
Harvinaiset yksikköjen perustajalääkäri
Etävertaistukitapaamisten seuraavat päivämäärät tiistaina 12.10.2021 klo 18:00 ja torstaina
2.12.2021 klo 18:00. Ilmoittautumiset toimisto@
suomenmg-yhdistys.fi
Todettiin Vuokatin kurssin ohjelma, 12.16.9.2021
Hyväksyttiin hakijat Ruissalon kurssille 6.10.10.2021 (10 mahtuu)
Verve Lahteen 19.-21.11.2021 hakuaika jatkuu
edelleen
Hyväksyttiin Seinäjoen Sorsanpesän tarjous
(kurssi 11.-13.3.2022)
Hyväksyttiin Kuopion Rauhalahden tarjous
(kurssi toukokuussa 2022)
Hyväksyttiin 5 uutta jäsentä
Keskusteltiin sääntöjen kohdasta ”hallitus”

-

-

-

Sovittiin, että sihteeri laatii listan kaikista yhdistyksen viime vuosina käyttämistä luennoitsijoista
UCB esittää tapaamista yhdistyksen hallitukselle. Sihteeri ilmoittaa, että asiaan palataan
myöhemmin syksyllä.
Seuraava kokous la 28.8.2021 heti vuosikokouksen jälkeen pidettävä järjestäytymiskokous.

-

-

Kokouksessa 28.8.2021 päätettyä
-

pää, talousasioista vastaava Merja Simolin-Kivilä, sihteerin vara Marja-Riitta Kantanen, paikallistoiminnasta vastaava Riitta Jokela, STEAja digivastaava Timo Valli ja yhteyshenkilöiden
yhteyshenkilö Sisko Niemi.
Yhdistyksen nimenkirjoittajina toimivat Ismo
Lumpiola ja Sari Mäenpää yksin tai Merja Simolin-Kivilä ja Marja-Riitta Kantanen yhdessä.
Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin.

Hallitus järjestäytyi seuraavasti: puheenjohtaja
Ismo Lumpiola, varapuheenjohtaja Sari Mäen-

Etävertaistukitapaamiset
Suomen MG-yhdistyksen hallituksen jäsenten, Riitta Jokelan ja Timo Vallin, vetämät syyskauden etävertaistukitapamiset Teamsissä
tiistaina 12.10.2021 klo 18:00 ja torstaina 2.12.2021 klo 18:00
Ilmoittautumiset tilaisuuksiin toimisto@suomenmg-yhdistys.fi
viimeistään viikkoa ennen tilaisuuksia!
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”Kuin varjo vain”
Sateenkaari
varjoineen
Kesä 2021 alkaa olla lopuillaan. Edesmennyt kenan varret
repsahtivat maahan
kuin armoa anellen
sä on ollut kaikin puolin hyvin erikoinen. Korona
jyllää varsinkin nyt syyskesällä tartuttavuutensa
puolesta ennätyslukemissa. Ei ehdi rokotustahti
nujertamaan virusta. Onneksi tehohoidon tarve on
vähentynyt, kiitos rokotusten!

sateita niskaansa. Niin ei käynyt tarpeeksi ajoissa,
joten perunan satokin on varmaan surkea. Taitaa
olla taas asiaa torin suuntaan syksyllä.
Tällä iällä voi ruveta ajattelemaan, että olen
itsekin myasteenikkona ”kuin varjo vain” entisestäni. Kuitenkin olen ruvennut sinnittelemään,
etten antaisi pessimismille valtaa. Nyt kun ei ole
saanut liikkua kuin välttämättömillä asioilla, olen
ihan miettinyt, miten saisin iloa ja mielenkiintoa
kotona olemiseen. Laitoin kotipihaani aurinkokennovalaisimet kukkapenkin eteen. Ja siitäkös on
riittänyt iloa päivittäin. Alkuun ihan kyttäsin kellon kanssa aikaa, milloin ensimmäinen valo alkaa
loistaa. Elokuun alkupuolella valot syttyivät yksi
kerrallaan iltakymmenen tienoilla. Kun valoisat illat
lyhentyivät, kennojen valot alkoivat tuikkia aina
vain aikaisemmin. Ei kai vain syksy pian kolkuttele!
Siihen on keksittävä jotain uutta kivaa.
Näillä ajatuksilla lopettelen kesämuistojani ja
alan odottaa syyskuun Vuokatin kuntokurssia. Siellä on todella mielenkiintoista tavata tuttuja, joiden
kanssa voi vaihtaa korona- ja hellekesän muistoja.

Luontoihmisenä olen tarkkaill
Keväällä mustikka kukki tode
Meille Itä-Suomeen tulivat he
tiputtaa kuivia lehtiään jo aik
voivat jäljelle jääneet pitää leh
syyskesällä. Ja niinhän siinä kä
torilta saisi ostetuksi jostain Ka

Luonnossa on riittänyt tarkkailtavaa ja ihmettelemistä. Yhtenä elokuun iltana ukonilman jälkeen
tiirailin taivaalle ja näin ihmeekseni kaksi sateenkaarta. Aloin jo ihmetellä, joko minä näen kaksoiskuvia. Mieheni varmisti, etten näe harhoja.
Luontoihmisenä olen tarkkaillut metsissä lenkkeillessäni luonnon reagoimista vallitseviin oloihin.
Keväällä mustikka kukki todella runsaasti. Ajattelin,
että kesän sato voisi olla hyvä. Toisin kävi. Meille
Itä-Suomeen tulivat helteet ja lähes kuukauden
sateeton jakso. Koivut alkoivat kellastua ja tiputtaa kuivia lehtiään jo aikaisin heinäkuussa. Miten
taloudellista? Kun on vähemmän lehtiä, voivat jäljelle jääneet pitää lehtivihreänsä. Aloin epäillä, ettei
mustikoita tarvitse olla noukkimassa syyskesällä.
Ja niinhän siinä kävi; sato olikin ”kuin varjo vain”
viime kesän runsaasta annista. Jospa torilta saisi
ostetuksi jostain Kainuusta tuotuja mustikoita!
Eivätkä kuivan kesän kummallisuudet tähän
lopu. Hyvin aikaisin heinäkuussa kotipihan peru-

Eivätkä kuivan kesän kumma
varret repsahtivat maahan ku
joten perunan satokin on varm
Hyvää syksyn jatkoa kaikille lehden lukijoille!
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Tä
Kesä 2021 alkaa olla lopuillaa
”k
puolin hyvin erikoinen. Koro
et
tartuttavuutensa puolesta enn
vä
nujertamaan virusta. Onneksi
m
kiitos rokotusten!
au
pä
Luonnossa on riittänyt tarkka
elokuun iltana ukonilman enj
yk
ihmeekseni kaksi sateenkaar
ke
näen kaksoiskuvia. Mieheni va
pi
Syyshämärään ja -masennukseen auttaa vain

Raija Karjalainen, Nilsiä

Sateenkaari varjoineen.

Sateenkaari varjoineen

valo.
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Näillä ajatuksilla lopettelen ke

Uni on välttämätöntä hyvinvoinnillemme
Unen merkitystä terveydellemme on
tutkittu paljon

Myasteenikoilla esiintyy usein eriasteisia uniongelmia.
Neurologi ja unitutkija Markku Partinen kertoi
toukokuussa pitämässään webinaarissa, millaisia
tehtäviä unella on ja uni myasteenikkojen elämään
vaikuttaa.
Ensinnäkin unella on monta tehtävää. Uni on
eräänlainen aivojen kirjastonhoitaja, joka järjestää
ja täyttää solujen energiavarastoja polttoaineella,
poistaa kuona-aineita aivoista eli toimii eräänlaisena pesukoneena.
Uni on tärkeää myös oppimiselle ja muistille
sekä ruokahalun ja mielialan säätelylle.
Kroonisen univajeen syynä voi olla unettomuus, uniapnea tai muu unihäiriö.
Kroonisesta univajeesta aiheutuu monia haittoja, kuten toimintakyvyn heikkenemistä, päiväaikaista väsymystä ja jopa onnettomuuksia, elämänlaadun huononemista, masennusta ja keskivartalolihavuutta.
Lisäksi krooninen univaje voi johtaa sokeriaineenvaihdunnan häiriöihin kuten tyypin 2 diabetekseen, verenpainetautiin, sydän tai aivoinfarkteihin ja neurodegeneratiivisiin sairauksiin kuten Alzheimerin, Parkinsonin tai Huntingtonin tauteihin.

Unettomuus on myasteenikkojen yleisin unihäiriö.
-Tärkeää on huomata, ettei korkea AHI välttämättä tarkoita vaikeaa uniapneaoireyhtymää. Jos
ikä on yli 65-vuotta, niin lähes kaikilla on AHI yli
viisi, mutta se ei tarkoita, että kaikille pitäisi aloittaa
CPAP-hoito, Partinen lohduttaa.
Miehistä 17-24 prosenttia ja naisista 5-9 prosenttia kärsii uniapneasta. Yleisin vaiva on 40-65-vuotiailla.
-MG-potilailla voi olla joskus perusteet esim.
NIPPV-hoitoon, jos on kliinisesti merkitsevä uniapneaoieyhtymä ja CPAP ei riitä.
Ratkaisuissa kannattaisi silti aina konsultoida
myös unilääketieteen asiantuntijaa.
Levottomien jalkojen (RLS) oireyhtymä on ongelma, joka kulkee helposti perintönä suvussa.
Oireyhtymästä kärsivillä naisilla on usein kudosraudan eli ferritiinin puutetta. Tähän auttaa dopaminerginen lääkitys.
Yli 80 prosentilla myasteenikoista on myös yöllisiä raajaliikkeitä. Näitä voidaan selvittää tarvittaessa esimerkiksi unipolygrafialla. Vaivaa voidaan
hoitaa myasteenikoilla riittävällä kudosraudalla,
tarvittaessa rautahoidolla.
-Turhaa rautaa ei kuitenkaan tule syödä, S-ferritiini on herkkä tulehdusmarkkeri.

Vältä lääkkeitä uniongelmien
hoidossa

Tutkimuksessa (Yang ym. 2021) on arvioitu, että 3077 prosenttia MG-potilaista kärsii jonkinasteisesta
unettomuudesta.
Mukaan mahtuu lievää päiväaikaista väsymystä, jota on 25-50 prosentilla, mutta myös unenaikaisia hengityshäiriöitä, levottomia jalkoja, yöllisiä
raajaliikehäiriöitä ja ahdistuneisuutta.
Unettomuutta tulisi hoitaa lääkkeettömästi
MG-potilailla. Erityisesti tulisi välttää bentsodiatsepiineja ja gabapentinoideja sekä voimakkaasti antikolinergisia lääkkeitä (esimerkiksi amitriptyliiniä).
Apua uniongelmiin voi mahdollisesti saada
H1-reseptorisalpaajista, doksepiini 3-6 mg, Mirtatsapiini pieni annos tai melatoniininista.

Yhteenveto
•
•
•
•
•

Uniapneaa ja yöllisiä raajaliikkeitä

Unettomuuden ohella yleisin unihäiriö myasteenikoilla on uniapnea. Suomessa on yli 250 000
hoitoa vaativaa uniapnea -oireyhtymää sairastavaa
potilasta.

•
•
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Uni on välttämätöntä
Pitkäkestoisen unihäiriön syys tulee selvittää
Hoito syyn mukaisesti
COVD-19 on vaarallinen lähinnä vaikeasta
sairaudesta kärsiville MG-potilaille
COVID-19:n sairastaminen ei pahenna MG:n
vaikeusastetta
Väsymys ja uupumus liittyen COVID-19:aan
on yleistä
Rokotuksista tulisi huolehtia

Kateenkorvasta etsitään vastauksia
Suomen biopankki ja sen kateenkorvat ovat vahvaa
valuuttaa.

Immunologinen toleranssi tarkoittaa sitä, miten
henkilön immuunijärjestelmä tunnistaa ja sietää
kehon omia rakenteita. Immunologisen toleranssin
häiriö johtaa autoimmuunisairauksiin.

Helsinkiläinen Eliisa Kekäläinen on paitsi kliinisen
mikrobiologian erikoistuva lääkäri myös mielenkiintoisen, kateenkorvaan liittyvän tutkimusryhmän johtaja.
-Pyrimme löytämään syyn tai syitä sille, miksi
myasteniapotilailla muodostuu itukeskuksia kateenkorvaan, Kekäläinen toteaa.
Thymic abnormalities in rare immunological diseases (tarid) - tutkimusprojekti tutkii kateenkorvan
epänormaaliuteen liittyviä sairauksia.
Käytännössä tämä merkitsee sitä, että tutkijat
värjäävät kateenkorvista saatuja itukeskuksia ja
etsivät merkkejä immuunivasteen säätelyhäiriöstä
eri solujen lukumääriä, niiden suhteita tai solujen
”vieruskavereita” mittaamalla.
Tutkimuksessa käytettävät kateenkorvanäytteet
eli materiaalit on hankittu Suomen biopankista,
josta tutkijoiden iloksi löytyy talletettuina paljon
kateenkorvaa.
-Keräämme myös tuoreita kudos- ja verinäytteitä kateenkorvanpoistoleikkausten yhteydessä,
Kekäläinen lisää.

APECED ja AIRE-geeni yhdistävänä
tekijänä

Tietyt harvinaissairaudet toimivat tutkijoiden malleina. Harvinaissairaudesta puhutaan, kun sairaus esiintyy harvemmin kuin yhdellä potilaalla
2000:sta.
-Yleensä esiintyvyys vielä matalampi ja usein
kyse on perinnöllisistä sairauksista, joiden diagnosointi ja hoito on vaikeaa, Eliisa Kekäläinen toteaa.
Yksi hänen tutkimusryhmänsä mielenkiinnon
kohteena olevista harvinaissairauksista on suomalaisen tautiperimän sairaus APECED (autoimmuunipolyendokrinopatiasyndrooma) eli vaikea,
monen elimen autoimmuunitulehduksesta johtuva
umpierityssairaus, joka on peittyvästi periytyvä.
-Kaksi viallista kopioita AIRE-geenissä johtaa
tautiin. AIRE-geeni toimii kateenkorvassa, jossa
immuunijärjestelmän T-solut kehittyvät.
Tästä muodostuu yhteys ja tutkijoiden mielenkiinto juuri myasthenia gravikseen, joka tyypillisesti liittyy myös kateenkorvan kasvaimiin tai liikakasvuun, ja jossa kateenkorvan poisto helpottaa
usein potilaiden oireita.
-Isolla osalla myasteniapotilaista samanlaisia
outoja vasta-aineita kuin APECED-potilailla. Lisäksi
kateenkorvan kasvaimissa on havaittu häiriöitä
AIRE-geenin ilmentämisessä, Kekäläinen kertoo.

Immunologista toleranssia
kartoittamassa

-Teemme geenien käyttöaktiivisuusanalyysin
(transkriptomiikka) itukeskuksista, jotta voisimme
löytää lisää merkkejä immuunivasteen säätelyhäiriöstä.
Vastaava käyttöaktiivisuusanalyysi tehdään
myös yksisoluanalyysinä sekä itukeskusten soluista että kateenkorvan epiteelisoluista (tuorenäytteistä).
Tutkijat etsivät kudoksesta myös virusten perimäainesta sekventointimenetelmin. Tässä apuna
ovat sekä tuorenäytteet että mahdollisesti myös
biopankkiaineisto.
-Käytämme modernia digipatologiaa ja pyrimme selvittämään, voiko itukeskusten määrän tai
sijainnin mittaaminen parantaa MG-taudin diagnostiikkaa patologian laboratoriossa. Käytämme
erilaisia immuunipuutostilanteita (synnynnäisiä
tai hankittuja tai lääkäreiden aiheuttamia) tutkiaksemme, miten immunologinen toleranssi syntyy,
Eliisa Kekäläinen esittelee.

Apua ehkä myös muihin
autoimmuunisairauksiin

MG-potilaiden kateenkorvissa on itukeskuksia
eli immunologisia rakenteita, joita tavallisesti on
imusolmukkeissa ja joissa tuotetaan vasta-aineita.
Tämä on saanut tutkijat pohtimaan, käynnistyykö kenties autovasta-aineiden tuotanto kateenkorvassa?
-Yritämme selvittää, mikä itukeskusreaktiossa
MG potilaiden kateenkorvassa johtaa autovasta-aineiden tuotantoon. Voisiko sitä prosessia estää
tai hillitä lääkkeillä kohdennetummin, ja voisiko
sama ongelma olla myös tavallisemmissa autoimmuunisairauksissa autovasta-aineiden taustalla,
Kekäläinen kyselee.
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Vastauksia etsitään Suomen lisäksi yhteiskumppaneiden tuella Tarton yliopistossa Virossa,
jossa tehdään muun muassa autovasta-ainemäärityksiä sekä Portugalin Lissabonissa ja Ranskan
Nantesissa, jossa yhteistyökumppanien tehtävänä

on verrokkiaineiston kerääminen ja tutkijoiden tukeminen bioinfomaattisessa analyysissä.
Tutkimushankkeelle on myönnetty rahoitusta
vuoden 2023 alkupuolelle asti.

Kateenkorvanäytteitä tutkiva lääketieteen lisensiaatti
Joona Sarkkinen
on mukana tutkimuksessa, jossa
pyritään löytämään syy sille,
miksi myasteniapotilailla muodostuu itukeskuksia
kateenkorvaan.
Sarkkinen tekee
projektissa omaa
väitöskirjaansa.
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE KUNTOUTUSKURSSILLE
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 kuntoutuskurssilta? Millainen on oma kuntoutuksen tarpeesi? Perustele miksi
haet kurssille.

Aiempi kuntoutus ja vertaistuki
RAY: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 KUNTOUT
K
TUSKURSSSILLE

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

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

m
voit kävellä tai minkälaisiia
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?

utuskurssille (rasti ru
uutuun=ky
yllä)
Mikäli miinut valitaan kuntou

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

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

Alueelliset ryhmät
Sat a kunn an MG-R yhmä

SATAKUNNAN MG-RYHMÄ
Satakunnan paikallisryhmän kokoontumiset tapahtuivat kevätkaudella videokokouksilla.
Nyt kokoonnutaan ”fyysisesti” ti. 7.9.2021 klo 17-19, yhteisötalo Otava
Pori.
Pyritään suunnittelemaan tulevaa, jos rokotusten turvin olisi paremmat mahdollisuudet kokoontumisiin.
Kokoukset nyt, mikäli tilanne sallii: joka kuukauden ensimmäisenä
tiistaina kello 17-19. Paikka on Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5, Pori.
Lisätietoja
Riitta Jokela, p. 0400 760 434, riitta.liisa.jokelamail.com
Timo Rimpelä, p. 0400 256 264, timo.rimpelamail.com

VARSINAIS-SUOMEN MG-RYHMÄ
Turun paikallistoiminnan myasteenikot tapaavat joka kuukauden toinen maanantai kello 17-19. Paikkana on Lihastautiyhdistyksen toimitila, osoitteessa Itäinen
Pitkäkatu 68, Turku.
Toistaiseksi syksyn tapaamisia ei ole vielä tiedossa, mutta ilmoittelemme asiasta
lisää omilla nettisivuillamme (www.turunseudunmyasteenikot.net) ja mahdollisuuksien mukaan Turun Sanomien yhdistyspalstalla.
Lihastautiyhdistys järjestää kuitenkin edellä mainitussa osoitteessa tuolijoogaa,
johon myasteenikot ovat myös tervetulleita. Syyskauden 2021 joogapäivät ovat
seuraavat:
6.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11. ja 13.12. aina kello 16.00.
Lisätietoja
Merja Simolin-Kivilä, p. 040 506 8850, merjapaukku@gmail.com
Mariann Sjöholm, p. 050 537 6783, mariann.sjoholm@gmail.com

KESKI-SUOMEN MG-RYHMÄ
Lämpimästi tervetuloa yhteiseen ruokailuun torstaina 11.11.2021 klo 17 italialaistyyppiseen Pizzeria Bella Romaan punaisessa tiilitalossa Kolmikulmaa
vastapäätä, käyntiosoite Kauppakatu 41, Jyväskylä.
Ravintolassa on 30 hengen ovellinen kabinetti, johon on esteetön sisäänkäynti
Väinönkeskuksen puolelta. Pääsisäänkäynnissä Kauppakadulta on pari rappua.
Tarjolla on pitsaa, pastaa, risottoa, salaatteja, lue tarkemmin https://www.
ravintolabellaroma.fi
Ilmoittaudu 4.11. mennessä Päivi Hokkaselle 040 732 6806 tai pkhokkanen@outlook.com. Ilmoita myös
mahdolliset ruokarajoitteesi ja se, mikäli saavut Väinönkeskuksen puolelta.
Tervetuloa mukaan!
Hyvää syksyä ja talvea toivotellen,
Ritva Suikkonen, p. 040 522 9411, ritva.soilikki@gmail.com
Päivi Hokkanen, p. 040 732 6806, pkhokkanen@outlook.com
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UUDENMAAN MG-RYHMÄ
Olemme saaneet Kampin palvelukeskuksen (Salomonkatu 21B, Helsinki) alustavan varauksen syksyn tapaamisista.
Kokoustila Keltsu (2. krs) on varattu käyttöömme joka kuukauden toinen torstai
eli 9.9., 14.10., 11.11. ja 9.12. klo 16.30-18.30.
Mutta sitä ennen pitäisi päättää mitä tehdä Lippupisteen lahjakortilla, joka on hankittu viime vuoden
lopulla koska muita kuluja ei ollut kuten vuokria tai luennoitsijoita, joihin oltaisiin käytetty 150 euroa.
Olen alustavasti katsonut, mitä tarjontaa löytyy Lippupiste.fi:n kautta. Lähinnä olisi teatteria tai yksi taidenäyttely Messukeskuksessa.
Joten nyt pyydän pikaista palautetta mitä haluaisitte tehdä Lippupiste.fin lahjakortilla. Se umpeutuu
27.12.2021. Valitettavasti elokuvat eivät kuulu Lippupisteen piiriin.
Terveisin, Eva Frostell-Pyhäjärvi (tilapäinen koollekutsuja)
Huom! Apuvoimia tarvitaan paikallisryhmän kokousjärjestelyihin
Lisätietoja
Pirjo Ylimäki, p. 040 375 6711, pirjo.ylimaki@gmail.com
Kaija Savolainen, p. 050 563 8113

LAHDEN SEUDUN MG-RYHMÄ
Lahden seudun myasteenikot voivat halutessaan osallistua paikallisen Lihastautiyhdistyksen toimintaan.
Lisätietoja Sisko Niemi, p. 044 502 6698, sisko.niemi04mail.com

HÄMEEN MG-RYHMÄ
Elämä se vaan jatkuu KORONA-pandemian kourissa. Viruksen muunnoksia syntyy
kuin sieniä sateella.Taas uusi muunnos (19.8.2021) Deltaan, joka tarttuu herkästi
myös ”täysin” rokotettuihin. Aika näyttää miten tulevan syksyn vertaistukitapaamisia voidaan järjestää ilman pelkoa taudista. Yksikin tartunta myasteniaa
sairastavalle on liikaa.
Jos sinulla on sairaus, kuten MYASTENIA GRAVIS, tai käytät immunosuppressiivisia lääkkeitä (nämä
sisältää yleisiä MG-hoitoja, kuten prednisonia, atsatiopriiniä, mykofenolaattimofetiilia ja muita), et ehkä
ole täysin suojattu, vaikka olisit täysin rokotettu. Keskustele terveydenhuollon tarjoajan kanssa. Jopa rokotuksen jälkeen saatat joutua jatkamaan varotoimenpiteitä, kuten maskin käyttöä, sosiaalista etäisyyttä
ja pysyä pois väkijoukosta. Teksti lainattu CONQUER MG tiedotteesta!
MG-Hämeen ryhmään on pidetty yhteyttä postin ja s-postin välityksellä lähetetyillä kirjeillä, jotka on
laatinut meidän Leila.
Lauantaina7.8.2021 oli teatteria Tampereella ja kappaleena KORPELAN KUJANJUOKSU ...
Tuota esitystä oli seuraamassa myös pieni joukko MG-Hämeen ryhmästä.
Jos ja kun tilanne muuttuu suotuisaksi vertaistapaamisen suhteen, niin siitä pyrimme ilmoittamaan
s-postilla, kirjeitse ja soittamalla.
Pj
Siht.

Leila Mäkilä
Arto Jokinen

gsm 0400 484338
gsm 040 7322028

leila.makila@gmail.com
arto.jokinen@tintti.net tai arto9.jokinen@gmail.com

20

OULUN SEUDUN MG-RYHMÄ
Toimimme yhdessä Lihastautiliiton kanssa. Kokoontumiset Kumppanuuskeskuksessa, osoitteessa Kansankatu 53, Oulu. Kokoustila Resiina 1. kerroksessa.
Tapahtumiin ilmoittaudutaan Lihastautiliiton järjestösuunnittelija Raija Similälle, p. 050 591 4244. Samalla
voit ilmoittaa mahdolliset ruoka-aineallergiat.
Lisätietoja Pia Moisala, p. 041 436 5071, pia.moisala@gmail.com

Kesäpäivä Tampereella sujui lämpimissä merkeissä
Yhdistyksen perinteinen kesäpäivä sisälsi herkuttelua ja viihdettä.
Tampereen Komediateatterin tiloissa nautittiin maittavasta lounaasta ja vauhdikkaasta komediasta.
Korpelan kujanjuoksua oli saapunut katsomaan kolmisenkymmentä Suomen MG-yhdistyksen jäsentä
puolisoineen ja ystävineen.
Katsomossa noudatettiin maskisuositusta ja pyrittiin pitämään myös turvavälit, vaikka se kovin tiiviissä
tilassa aiheuttikin päänvaivaa sekä järjestäjille että katsojille.
Esityksen Korpela selvisi kuitenkin kunnialla tukalasta tilanteestaan ja loppu hyvin, kaikki hyvin. Myös
katsomossa.
Riitta ja Hannu Jokela
olivat tulleet Porista asti
katsomaan teatteria.

Korpelan kujanjuoksu
oli kesäteatteria aidoimmillaan. Esityksessä oli
rutkasti väärinkäsityksiä
ja huumoria sekä ripaus
romantiikkaa.
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Kurssi hiljattain sairastuneille

Suomen MG-yhdistyksen kurssi hiljattain sairastuneille järjestetään Lahdessa pe-su 19.21.11.2021.
Kurssin teema on Omasta kehosta uutta oppimassa.
Tavoitteena on auttaa tutustumaan omaan sairauteen ja oppia tuntemaan oman kehon rajoitteet
ja mahdollisuudet, löytää uusia keinoja ja voimavaroja arjessa jaksamiseen sekä saada vertaistukea.
Kurssille valitaan 10 myasteenikkoa ja myös
omaiset ovat tervetulleita mukaan.

Majoitus tapahtuu kahden hengen huoneissa.
Kurssin hinta myasteenikoille sekä heidän omaisilleen on 10 e/vrk eli 20 e/hlö.
Hinta sisältää majoituksen täysihoidolla sekä
kurssiohjelman. Kurssipaikkana on Verve Lahti.
Lisätietoja kurssista voi tiedustella Susanne
Hiltuselta, toimisto@suomenmg-yhdistys.fi tai puhelimitse numerosta 044 240 8852 (perjantaisin
klo 10-14).
Hakuaika kurssille päättyy 14.10.2021.

Kurssiohjelma
pe 19.11.
12-13
13-15
15-16
16-17
17-18
18-21
21
la 20.11.
8-9
9-11
11-12
12-13
13-14

14-16
16-17
17-18
18-21
21
su 21.11.
8-9
9-11
11-12

Saapuminen ja lounas
Tervetuloa aikaa kysymyksille
Tauko (kahvitus + lepoa)
fysioterapeutin luento ja keveitä
liikuntaharjoituksia
Päivällinen
Vapaata seurustelua
Iltapala

12-13

Aamupala
Hengitysharjoituksia
(fysioterapeutti)
Ohjattu ulkoilutunti
Lounas
Tauko

Sairauteen sopeutuminen (sh)
Liikuntatuokio (fysioterapeutti)
Päivällinen
Vapaata seurustelua
Iltapala
Aamupala + huoneiden luovutus
Ensiapupäivitys (sh)
Palautekeskustelu ja palautelomakkeiden kerääminen
Lounas

Muutokset ohjelmaan mahdollisia.
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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

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

Varajäsenet
Veikko Ylänen
Vantaa
p. 040 572 6668
veketel@gmail.com

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

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

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