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Pääkirjoitus
Tervehdys Akaasta
Kesä on muuttumassa syksyyn, mutta edelleen
vain korona jyllää Suomessa. Alkaa jo näyttämään
siltä kuin korona olisi jo uusi normaali.
Itse sairastin koronan heinäkuussa - samaan
aikaan vaimoni kanssa.
Suomen MG-yhdistyksen kesäpäivää vietettiin
jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan. Tapasimme jäsenistöä heinäkuun lopulla Tampereen Komediateatterilla, lounaan ja komisario Koskisen
seurassa.
Tilaisuudessa syntyneissä pöytäkeskusteluissa
oli ilo todeta, millaisen vaikutuksen tuttujen tapaaminen sai aikaan. Kehonkieli kertoo voinnistamme
ja kuulumisistamme niin paljon enemmän kuin
etätapaamiset.
Keskusteluissa nousi esille myös kurssien ja
vertaistuen merkitys. Hymyä ja kosketusta ei pystytä korvaamaan minkäänlaisilla laitteilla.
Myös Myastenia-Viestin merkitys korostuu
edelleen tiedon levittämisessä jäsenistölle.
Kesän aikana toimintansa on aloittanut uusi
Pohjanmaan alueellinen vertaistukiryhmä. Toivotan ryhmälle onnea ja menestystä sen valitsemalla
tiellä!
Syksy aloitetaan tulevan suunnittelulla. Vuosi
2023 on yhdistyksemme viideskymmenes (50.)
toimintavuosi. Juhlavuodeksi on luvassa muun
muassa juhlaristeily, josta lisää toisaalla tässä lehdessä.
Hyvää syksyä ja jaksamista kaikille,
Ismo Lumpiola
Suomen MG-yhdistyksen puheenjohtaja
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Ajankohtaista
Avustaja mukaan kurssille
Suomen MG-yhdistys järjestää vuosittain muutamia STEAn tukemia kursseja, joille saavat hakeutua kaikki myasteenista sairautta sairastavat
henkilöt.

Asiasta on tehty päätös yhdistyksen hallituksen
kokouksessa 24.10.2019:
”Henkilökohtaisen avustajan /avustajien mukaantulosta kuntoutuskursseille ja muihin järjestämiimme tapahtumiin sovittiin, että virallinen
avustaja voi kursseille ja tapahtumiin osallistua.
Yhdistys saa tiedot Kelasta. Hakijan on kuitenkin
hakemuksessaan ilmoitettava avustajasta.”
Eli avustaja on tervetullut kurssille, mutta osallistuva henkilö maksaa itse avustajan osallistumisen ja voi periä ne kurssin jälkeen takaisin Kelasta.

Kurssin osallistujilta peritään ainoastaan omakustannushinta, joka on toistaiseksi ollut jo pitkään 10
euroa vuorokaudelta.
Meiltä tiedustellaan aina välillä sitä, voiko kursseillemme ottaa mukaan avustajan, mikäli henkilö
sellaista tarvitsee, ja mitä avustajan ottaminen
mukaan kursseille maksaa.

Luottamustehtävät
toimintakertomuksiin
luottamustehtävissä, joissa voivat edistää myasteenikkojen asemaa yhteiskunnassa.
Mikäli toimit jossakin tällaisessa roolissa ja
haluaisit sen ilmenevän toimintakertomuksessamme, ilmoitathan asiasta sihteerillemme (toimisto@
suomenmg-yhdistys.fi).

Yhdistyksemme toimintakertomus laaditaan kerran vuodessa tammi-helmikuussa ja hyväksytään
keväällä vuosikokouksessa.
Mielellämme merkitsisimme toimintakertomukseen tiedot myös niistä yhdistyksen jäsenistä, jotka toimivat kotipaikkakunnillaan sellaisissa

Suomen MG-yhdistys 50 vuotta

Suomen MG-yhdistys täyttää vuonna 2023 tasavuosia.
Juhlavuoden kunniaksi lähdemme laivaristeilylle Helsinki-Tallinna - Helsinki
la-su 25.-26.3.2023
Matka alkaa la aamuna Helsingistä klo 10.30 Viking XPRES -aluksella.
Tallinnassa ollaan klo 13-17, jonka jälkeen palataan alukselle.
Takaisin Helsingissä ollaan su aamuna klo 9.30.
Majoitus kahden hengen hyteissä.
Tarkempia tietoja matkasta seuraavassa Myastenia-Viestissä.
Tervetuloa!
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Kuopion Rauhalahden kurssin terveiset
Suomen MG-yhdistyksen kurssi Kuopion Rauhalahdessa järjestettiin toukokuussa.
Tässä lukijoillemme tällä kertaa kurssilaisten tervehdys kuvien muodossa. Kuvahan kertoo enemmän
kuin tuhat sanaa.
Kurssin teema, ”Taideteemalla eteenpäin elämässä - terapeuttista luovuutta etsimässä”, toteutui ainakin kurssilta tallennettujen kuvien mukaan erinomaisesti.
Rauhalahden kurssin vetäjinä toimivat turkulaisen Trialogin työnohjaajat Tiina Malmisalo ja Tiina
Kiesi. Kurssilla matkattiin omiin tunteisiin ja tehtiin muun muassa omaa tarinaa näkyväksi kuvien kautta,
leikiteltiin fantasioilla ja kokeiltiin äänimaljarentoutusta.
Suomen MG-yhdistyksen edustajana kurssilla toimi Marja-Riitta Kantanen Joensuusta.

Kurssilla ennättää myös rentoutua ja keskustella
uusien ystävien kanssa.

Trialogin työnohjaajat Tiina Malmisalo ja Tiina
Kiesi vastasivat Rauhalahden kurssin sisällöstä.

Jokaisen potilaan oma tarina tuli näkyväksi kuvien kautta.
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Ensiapua kurssilaisille opetti ensiapukouluttaja
Heikki Cederholm.

Kurssilla kuultuja tarinoita elävöittivät pienet
esineet, kuten tässä huivi.

Hallituksessa päätettyä
-

-

-

Kokouksessa 8.8. päätettyä
-

-

Sihteeri valmistelee uuden mallin mukaisen
toimintasuunnitelman 15.8. mennessä.
Myastenia-Viestin 3/2022 sisältö tiedoksi. Juttujen deadline 31.8.2022.
Pikkuesitteestä otetaan uusi painos. Kannesta
poistetaan inkkarikuva ja teksti päivitetään tarvittaessa.
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Valittiin Vierumäen kurssin hakijat. Hyväksyttiin
hakijat, jotka eivät ole osallistuneet kursseille
viime vuonna.
Yhdistyksen edustajaksi kurssille menee Sari
Mäenpää.
Hyväksyttiin neljä uutta jäsentä
Keskusteltiin yhdistyksen 50-vuotisjuhlasta.Tarjouksista valittiin 23 h Tallinnan risteily. Ajankohtana la-su 25.-26.3.2023.
Puheenjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä vierailevat Lihastautiliitossa 16.8. keskustelemassa mahdollisista yhteistyökuvioista
EuMGAn kampanja. Myasteenikoita kannustetaan liittymään ePAG edustajiksi eli mukaan
sähköiseen verkostoon, jossa on harvinaista
sairautta sairastavia potilaita eri puolilta Eurooppaa. Asiasta kiinnostuneet voivat ottaa
yhteyttä joko ek.frostell@gmail.com tai lenja.
wiehe@eurordis.org

-

-

-

Kokouksessa 10.5. päätettyä

Myasteenikoiden pohjoismainen kokous Tanskan Korsörissä 29.9.-1.10.2022. Kokoukseen
matkustavat Marianne Sjöholm ja Eva Frostell-Pyhäjärvi. Yhdistys korvaa heidän matkakulunsa.
Timo Valli selvittää, miten otetaan käyttöön etävertaistuki alueilla, joilla ei ole muuta mg-toimintaa.
Seuraava kokous tiistaina 30.8.2022 klo 16 Hotel
Arthur, Helsinki.

-

-

-

Kokouksessa 30.5. päätettyä
-

-

-

-

-

-

MG-yhdistykseen on valittu uusi yhteyshenkilö
STEAssa. Tehdään n. 50.000 €:n hakemus.
Stean käyttöoikeus annetaan Marja-Riitta Kantaselle. Pääkäyttäjänä on Merja Simolin-Kivilä
ja toiseksi pääkäyttäjäksi valittiin Ismo Lumpiola.
Otetaan vastaan kirjoituksia ja valokuvia Myastenia viestiin.
Rauhanlahden kurssi: Todettiin, että kurssi oli
hyvä.
Yhdistyksen 50-v juhla: Muutetaan mahdollisesti risteily ja kokouspaikka Helsinkiin. Pyydetään Viking Lineltä ja Silja Lineltä tarjoukset
yhden yön risteilystä. Kokouspaikka voisi olla
esim. laivalla.
Kysytään luennoitsijaksi Neurologi Jari Kankaanpäätä tai psykologi Tuomas Hakamäkeä.
Annettiin suunnitteluryhmälle tehtäväksi toimintamerkkien suunnittelu. Ismo Lumpiola tuo
seuraavaan kokoukseen ehdotuksen toimintamerkistä.
Vertaistukitapaaminen Härmässä 11.6.2022 yhdessä Lihastautiliiton kanssa. Yhdistys maksaa
Riitta Jokelan ja Hannu Jokelan yöpymisen
Härmässä.
Tampereen kesäpäiville 30.7.2022 osallistuville
hallituksen jäsenille maksetaan osallistumiskulut.
Puhuttiin uuden MG:n ja Lems -esitteen suunnittelusta ja uudelleen painatuksesta.
Seuraava kokous 8.8.2022 klo 16.00 Teams kokouksena

-

-

-

-

-

-

-
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Uusien STEA-avustusten haku avattiin STEAn
verkkoasioinnissa (asiointi.stea.fi) 19.4.2022.
Hakuaika päättyy tiistaina 31.5.2022 klo 16.15.
Sovittiin, että jatkossa toimintakertomuksissa
merkitään Alueellisten ryhmien (ent. paikallistoiminta) alle jäsenten myasteenikkoina jossain
organisaatioissa harjoittamaa toimintaa, joka
edistää tietoutta myasteniasta.
Vuosipäivä-palautteet: todettiin, että saatu paljon myönteistä palautetta. Muistutus, että sähköpostiviestintää voisi hyödyntää paremmin
jäsenistön kanssa, kun s-postit saadaan kuntoon. Silloin voidaan myös tiedottaa jäsenille,
mikäli nettisivuille on laitettu jotain tärkeää,
uutta tietoa.
Yhdistykselle on varattu la 30.7.2022 yhteensä
30 lippua Tampereen Komediateatterin esitykseen Komisario Koskinen.
Ilmoittautumiset Artolle s-postiin ja maksuyhdistyksen tilille viimeistään 15.6. mennessä.
Sihteeri laittaa mainoksen päivästä nettiin ja
Sari FB-sivuille.
Kuultiin Yhdistyksen 50 v. juhlan suunnittelutilanteesta. Sovittiin juhlan ajankohdaksi la-su
25.-26.3.2023.
Avustajan kustantaminen kursseille. Todettiin,
että yhdistys ei maksa avustajaa. Asiasta päätetty hallituksen kokouksessa 11/2019: ”Henkilökohtaisen avustajan /avustajien mukaantulosta
kuntoutuskursseille ja muihin järjestämiimme
tapahtumiin sovittiin, että virallinen avustaja
voi kursseille ja tapahtumiin osallistua.Yhdistys
saa tiedot Kelasta. Hakijan on kuitenkin hakemuksessaan ilmoitettava avustajasta.”
Sihteeri laskuttaa vuoden 2022 jäsenmaksut
touko-kesäkuun aikana. Laskut sähköpostilla
niille, joiden s-posti on tiedossa, lopuille jäsenille postitse.
Sääntöuudistus PRH:lle. Sihteeri kirjoittaa sääntömuutoksen puhtaaksi ja toimittaa tekstin Merjalle, joka hoitaa asian eteenpäin.
Sovittiin, että Merja on yhteydessä Lihastautiliiton toiminnanjohtajaan ja sopii tämän kanssa
tapaamisen elokuuksi. Neuvotteluun osallistuvat myös Ismo ja Timo.
Seuraava kokous ma 30.5.2022 klo 10 Tampereella Scandic hotellissa.

Menneistä nykyhetkeen

Silmäoireeni, kaksoiskuvat ja luomen roikkuminen, alkoivat 2011 marraskuun lopulla Jordanian
matkalla.
Olin ryhmäni mukana palaamassa päivän retkeltä
Petrasta ja ihmettelin miksi minun oli vaikeaa katsella bussin ikkunasta maisemia. Suljin silmäni
loppumatkaksi ajatellen että päivän mittaan olikin
tullut kuljettua pää kenossa Petran upeissa kalliomaisemissa ja silmät yksinkertaisesti väsyneet.
Kun diplopia edelleen vaivasi, kysyin myöhemmin hotellissa matkaseuraltani, huomaako hän
mitään outoa silmissäni, jolloin hän vastasi, että
oikean silmän luomi näyttäisi olevan alempana
kuin vasen.
Kotiin palattuani alkoikin sitten silmälääkärirumba ja kun siellä mitään syytä oireille ei löytynyt,
TK-lääkärin lähetteellä neurologian puolelle: vasta-ainetutkimus oli negatiivinen, aivojen verisuonien kuvauksissa ei löytynyt mitään poikkeavaa.
Isäni ja siskoni ovat kuolleet aneurysmän aiheuttamaan aivoverenvuotoon.
Oikeassa jalassa tehty hermoratatutkimus viittasi johonkin poikkeamaan, jonka perusteella yksisäietutkimus silmähermoihin oikealla puolella
tehtiin KYS:ssä.
Kaikkien näiden tutkimusten välillä oli pitkä
odotusaika ja niiden toteutumiseen vaadittiin sisua!

Mestinonia ja kortisonia

Välillä olin päivittäisine kaksoiskuvineni enemmän
kuin epätoivoinen ja valmis heittämään lusikan
nurkkaan.
Prosessin kuluessa olin itse lähtenyt etsimään
tietoa hakusanoilla diplopia ja ptoosi, joiden perusteella löysin MG-taudin ja okulaarisen myastenian.
Diagnoosin sain heinäkuussa 2013, jonka jälkeen alkoi lääkehoito yhdistelmällä Mestinon ja
Prednisolon.
Näiden kanssa tasapainoilin eri suuruisina annoksina ja kävin neurologin kontrolleissa labrakokeineen kerran vuodessa, välillä tarpeen tullen
myös useammin.
Kortisonin haittavaikutukset tiedostaen aloitin
syksyllä 2018 Azamun-kokeilun valvotusti, mutta se
loppui lyhyeen, koska ei sopinut minulle ollenkaan.

Tarja Suihkosen myastenia alkoi silmäoireista.

Ubretid helpotti niskakipuja

Noin puoli vuotta sitten kokeiluun otettiin Ubretid,
joka on poistanut niska- ja hartiaseudun ongelmat, jotka eivät siis johtunutkaan vääränlaisista
tyynyistä, joita kaappeihin on kertynyt eri mallien
kokeilun jälkeen!
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Joskus ajoittain esiintyviä kaksoiskuvia helpottaa silmälasien linssiin kiinnitettävä Fresnel
prismakalvo, jossa on vaakasuora viivoitus, koska
diplopiaa on päällekkäisinä kuvina.
Tätä kirjoittaessa olen saanut 3 Biontechin Comirnaty-rokoteannosta, joista ei ole aiheutunut
ylimääräistä haittaa. Neljättä annosta odotellaan...

Erilaisiin kulttuuririentoihin mm. konsertteihin
osallistun paikallisen tarjonnan mukaan ja Helsingissä, entisessä kotikaupungissani, olen käynyt
säännöllisesti taidenäyttelyissä, teatterissa tai leffoissa, jos ohjelmisto on natsannut sekä tavannut
luonnollisesti ystäviäni.

Paluumuuttaja viihtyy Viitasaarella

Keski-Suomen MG-ryhmän tapaamiset Jyväskylässä ovat nykyisin myös tärkeitä.
Olin mukana nyt toista kertaa 11.11.2021 tapaamisessa Bella Romassa, jossa ruokailun kuluessa
oli mahdollisuus ajatusten ja kuulumisten vaihtoon
ryhmälle varatussa kabinetissa.
Tosin turvavälien pitäminen asetti spontaanille
keskustelulle omat haasteensa, mutta seuraava
tapaaminen on suunnitteilla huhtikuun lopulla,
jolloin tarkoitus on tepastella opastetulla Wivi Lönnin teemareitillä Jyväskylän Seminaarinmäellä.
Wivi Lönn oli ensimmäinen itsenäisesti toiminut
naisarkkitehti maassamme ja vuosi 2022 on hänen
juhlavuotensa (s.1872).
Näissä mietteissä olen kiitollinen monista
hyvistä asioista elämässäni ja toivon, että näitä
mahtuu myös kaikkien myasteenikkojen elämään
sairaudesta huolimatta.

Kiitollinen haasteista huolimatta

Pieneen keskisuomalaiseen, nykyisin n. 6000 asukkaan kaupunkiin Viitasaarelle paluumuuttajana ja
eläkeläisenä (73 v.) tulleena ympärilläni on itseni
kokoiset mittasuhteet, upea luonto ja erinomaiset harrastusmahdollisuudet eri vuoden aikojen
mukaan.
Luen paljon ja käytän ahkerasti kirjaston palveluja, käyn kerran viikossa kuntosalilla ja teen
sopivaksi kokemani ohjelman keskittyen ja kaikessa rauhassa, samoin uimahallissa digijumpassa,
jossa voin valita erilaisia ja pituisia ohjelmia ns.
terapia-altaassa.
Käyn myös marja- ja sienimetsässä, kesällä
uin järvessä, soutelen, hoitelen perennapenkkejä
ja pidän rannan puhtaana. Kauppakäynnit yms.
asioinnit teen Helkama Senior pyörällä ja talvella
potkurilla. Parhaillaan odottelen aurinkoisia, hyviä
jääkelejä potkurilenkkeilyn merkeissä.

Tarja Suihkonen

Korvausten hakemisessa tarvitaan tietoa
Sosiaaliturva on täynnä mutkia, joista potilaiden
pitäisi olla perillä.

-

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sosiaalityöntekijä Virva Malinen kertoi maaliskuussa Seinäjoella faktoja siitä, millaisissa asioissa potilaiden
kannattaa kääntyä Kelan puoleen.
Luettelo on pitkä, mutta tässä kerättynä joitakin
perustietoja, joista myasteenikotkin voivat hyötyä.

-

1. Lääkekorvaukset
Oikeutta lääkkeen erityiskorvaukseen, rajoitettuun
korvaukseen tai kliinisen ravintovalmisteen korvaukseen haetaan Kelasta lääkärin kirjoittamalla
B-lausunnolla.

-

2. Kelan matkakustannusten korvaukset
- Kela korvaa lähimmän mahdollisen hoitopaikan
mukaan ja halvimman matkustustavan mukaan
sekä omavastuun ylittävät kulut
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Yhdensuuntaisen matkan omavastuu on 25
euroa
oman auton käytöstä korvataan 0,20 euroa kilometriltä
kalenterivuodessa omavastuuosuus on 300 euroa
korvaushakemus on tehtävä 6 kuukauden kuluessa
yksityiseen terveydenhuoltoon tehdystä matkasta tarvitaan palveluntuottajalta aina SV 67
-todistus
julkiseen terveydenhuoltoon tehty alle 100 km
matka (julkiset kulkuneuvot tai oma auto) ei
vaadita korvaushakemukseen erillistä käyntitodistusta
taksimatkasta voi saada korvausta, jos joudut
käyttämään taksia terveydentilasi tai puutteellisten liikenneolosuhteiden vuoksi. Edellytetään
SV 67 -todistusta

-

-

-

-

-

korvauksen saamiseksi taksimatka pitää tilata
aina alueellisesta tilausnumerosta
jos olet toimittanut Kelaan terveydenhuollon
antaman todistuksen pitkäaikaisesta oikeudesta taksin käyttöön (SV 67), et tarvitse uutta
todistusta, kun matkustat julkiseen terveydenhuoltoon. Kerro todistuksesta taksia tilatessasi
vakiotaksioikeus on yksin matkustavalla alle
16-vuotiaalla lapsella tai vaikeasti sairaalla lapsella
aikuisen vakiotaksioikeus voidaan myöntää
yksilöllisen harkinnan perusteella, vaikuttaa
terveydentila ja avun tarve kuljetuksen aikana
Kun haluat selvittää, voitko käyttää vakiotaksia,
soita Kelan palvelunumeroon 020 692 204

-

osa-aikainen työhön paluu on vapaaehtoinen
järjestely
tarvitaan työntekijän ja työnantajan suostumus
sekä työkykyarvio työterveydestä
osa-sairauspäivärahaa maksetaan enintään 120
päivältä
omavastuu 1+9 arkipäivää
jos työntekijä tekee 40-60% työajasta, korvauksen määrä on puolet sairauspäivärahan määrästä

6. Työkyvyttömyyseläke/työeläke
- työntekijän eläkelaki 35§: työkyvyn arvioidaan
olevan heikentynyt sairauden, vian tai vamman
vuoksi vähintään 2/5 yhtäjaksoisesti ainakin
vuoden ajan
- > työkyvyttömyyseläke myönnetään täytenä
eläkkeenä, jos työntekijän työkyky on heikentynyt vähintään 3/5
- arvioinnissa huomioidaan työntekijän jäljellä
oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, jota työntekijän
voidaan kohtuudella edellyttää tekevän, huomioidaan koulutus, aikaisempi toiminta, ikä,
asuinpaikka ja muut näihin rinnastettavat seikat
- yli 60 vuotiaan eläkkeen hakijan kohdalla painotetaan työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta (mahdollisuus tehdä koulutusta vastaavaa
työtä vs. alle 60-v tehdä yleensä työtä)
- työkyvyttömyyseläkkeellä voi hankkia työansioita 855,48e/kk (vuonna 2022) ilman, että se
vaikuttaa eläkkeeseen.

3. Työkyvyttömyyden aikainen toimeentulo
- alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aikaisesta ansiomenetyksestä Kela maksaa sairauspäivärahaa
- työkyvyttömyyden kestäessä yli vuoden työeläkelaitos ja/tai Kela kriteerien täyttyessä maksaa
määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä/kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä toistaiseksi.
- sairauspäivärahaa voi saada 16-67-vuotias
henkilö, joka sairauden vuoksi ei voi tehdä
tavallista työtään (työntekijä, yrittäjä, työtön,
opiskelija, oman talouden hoito, omais- tai perhehoitaja)
- sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän
työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä

Lisätietoa kela.fi
4. Sairauspäivärahaa
- haettava 2 kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta
- lasketaan vuositulon mukaan: Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta,
joka edeltää työkyvyttömyyden alkamista edeltävää kalenterikuukautta
- pienituloisilla tai tulottomilla on oikeus vähimmäispäivärahaan 29,67e/arkipäivä, 6pvää/vko
- jos työkyvyttömyys kestää alle 60 arkipäivää ->
A-lääkärintodistus
- jos työkyvyttömyys kestää yli 60 arkipäivää ->
B-lääkärinlausunto
5. Osasairauspäiväraha
- mahdollisuus tukea työkyvyttömän henkilön
työelämässä pysymistä tai paluuta kokoaikatyöhön
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Kuitenkin niin yksin
Haluan kertoa oman tarinani Myastenia gravissairauden kanssa.

silmäluomesta vaan katsottuaan suuhun keskittyi muihin asioihin kuin niihin, minkä vuoksi olin
sinne hakeutunut. Lääkäri teki lähetteen johonkin
tutkimukseen, jota ei ole koskaan tullut. Elettiin
elokuun alkua.
Oireet pahenivat ja muutama ihminen, joiden
kanssa olin tekemisiissä sanoivat, että mikä sulla
on? Olen päivittäin jotenkin tekemisissä äitini kanssa, mutta hänkään ei varsinaisesti asiaa ottanut
puheeksi. Elokuun 23 päivä 2021.
Olin ollut normaalisti miesten ”aamu parlamentissa” huoltoasemalla autolla ja tulin kotiin.
Olo ei ollut hyvä ja kun lähdin kauppaan, en mennytkään sinne, vaan ajoin äitini luo. Sanoin, että
nyt on tehtävä jotain.
Hän soitti kiirevastaanottoon, jossa he pyysivät
minua puhelimeen. Kahden lauseen jälkeen sieltä
tuli käsky. Soittakaa ambulanssi ja tänne. Silloin
Vesaa vietiin. Vaikka meikäläistä vietiin pyörätuolilla, kävelin loppumetrit ambulanssiin.
Sairaalassa pian olikin ympärillä komeita naisia
ja lääkäri, joka ottivat minut vastaan. Käsikynkässä

Olen Vesa Rauhala, 59-vuotias vanhapoika Seinäjoen Nurmosta, jossa olen koko elämäni asunut.
Vuonna 1981 alkanut työelämäni on käsittänyt
autonkuljettajan työtä eri muodoissa, sekä myyntityötä. Ammattikoulusta valmistuin puusepäksi ja
sitä työtä tein seitsemän vuotta. Aikuisiällä työni on
vaikeutunut eri syistä ”loppua kohti”.
Vuonna 2018 olin vielä työssä kiinni innolla,
mutta työnantaja, jota ei enää ole ei jatkanut sopimustani kuuden kuukauden jälkeen. Heinäkuussa
2021 tein kuukauden lomituksen jonkin verran fyysisesti raskaassa työssä. Kesä oli kuuma ja päivät
pitkiä. Siitä se alkoi, matka sairauden kanssa.
Heinäkuussa huomasin töiden jälkeen erityistä
väsymystä. Elokuun alussa alkoi puheeni sammaltaa ja oikea silmäluomeni tippua alas. Oireet
vaihtelivat ja hakeuduin myös nielemisvaikeuksien
vuoksi terveyskeskukseen vastaanotolle. Siellä lääkäri ei kyllä puhunut sanallakaan puheesta, eikä

Vesa Rauhala lähettää terveisiä Seinäjoelta.
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ajatukseen. Olin jo Kelan päivärahalla ja joutuisin
”pelaamaan” heidän kanssa enempi. Jo 11 vuorokautta sairaalassa maksaa ja kaikki muut asiaan
liittyvät teettivät kuitteja, eikä kaikkiin saanut apuja.
Tosin lääkityksen avustuksiin tuli Kelalta nopeasti
päätöksiä. No, tähän asti kaikki on tullut maksettua,
mutta tulevaisuudesta oli huoli.
Sairaslomaani jatkettiin kolme kuukautta kerralla. Tänä keväänä kun lääkäri kirjoitti lomaa elokuun loppuun, kysyi samalla, että mitä olet mieltä
oletko jatkossa työkykyinen? Vastasin suoraan, että
en. Voimat ovat rajalliset. Lääkäri katsoi suoraan
silmiin ja kysyi rauhallisesti. Mitä jos kirjoitetaan
sinulle B-lausunto jolla voit hakea eläkettä? Näin
sovittiin.

vietiin sydän, aivo ja keuhkokuviin. Ja ripeästi.
Kun ne kuvat ja kokeet oli otettu, tuli lääkäri jonkin
ajan kuluttua sanomaan, mitä on tehty. Sinulla ei
ole hätää sydämen, aivojen tai keuhkojen kanssa.
Tämä on jotain muuta.
Seuraava tieto oli, että he saavat pian erästä
lääkettä, jolla kokeilevat onko kysessä jokin sairaus, jonka nimi ei jäänyt mieleen.

Lääke tuli ja vaikutti

Muutaman tunnin sisällä sain suoraan suoneen
lääkettä, joka vaikutti heti puheeseeni. Kun toinenkin kokeilu teki saman, kertoi lääkäri, että todennäköisesti sinulla on sellainen harvinainen Myasthenia gravis-sairaus. Jäät ensi yöksi tehovalvontaan.
En todellakaan tiennyt mistä on kyse, mutta olo oli
jotenkin rauhallinen.
Siitä alkoi matka Seinäjoen Keskussairaalan
neurologiselle osastolle, jota kesti 11 vuorokautta.
Kolmantena päivänä kysyin varovasti lääkkeitä
tuoneelta hoitajalta, että hei mikä tämän sairauden
nimi on. Hän toi pian kopiotuna terveyskirjaston
tekstiä sairaudesta. Mietteet oli hyvin ristiriitaiset.
Mitä tämä sitten on?
Kyllä kaikki alkoi kirkastumaan ja olen kiitollinen, miten hyvää hoitoa sain ja miten nopeasti
asiat etenivät. Seinäjoelta käsin järjesteltiin kateenkorvan poistoa Tampereelle. Se tehtiin robottileikkauksena 28.10. Sydänsairaalan toiminta saa
täyden kympin kaikesta toiminnasta. Kotiuduin
kolmen vuorokauden päästä ja nielemisongelmat
helpottuivat huomattavasti. Ehkä se oli tärkein asia
tässä prosessissa tähän asti.
Toki puheen parantuminen on toinen yhtä tärkeä asia. Olen saanut siis Seinäjoella jaTampereella erittäin hyvää hoitoa ammattilaisten toimesta.
Olen siitä aina kiittänyt ja kyllä Kiitos-sanaa onkin
tullut jaettua ihan jokaiselle minua auttaneelle.
Uskon, sen sanomalla, ei ainakaan mitään haitaa
ole. Sairauden todennut neurologian lääkäri on
”säätänyt” lääkitystä mestinon ja kortisoonin osalta kohdalleen ja se jatkuu.

Työttömyyseläkkeelle

Eläkeajatusta piti pureskella jonkin aikaa. Mitä se
tarkoittaisi. Taas tarvittiin asintuntijaa ja sairaalan
sosiaalityöntekijä avusti eläkehakemuksen tekemisessä. Hän myös kertoi realistisesti, miten kauan
hakemuksen käsittely voi kestää ja mahdollisesta
päätöksestä. Kysymysmerkkejä oli ilmassa. Mutta
tämäkin asia eteni nopeasti ja omista vaihtoehdoista ilmeisesti paras toteutui. Työttömyyseläkkeeni
alkaa tänä syksynä. Jonkinlainen taloudellinen
turva on olemassa. Mutta parasta tässä kai se,
että pystyn vielä jossain mittakaavassa tekemään
itselle tärkeää kirjoitus ja valokuvaus hommaa.
Vaikka monesti todetaan, että ette ole yksin
sairauden kanssa tarkoitan otsikolla sitä, että olen
moneen ihmiseen pettynyt, kun ovat kyllä kyselemässä mitä kuuluu? Yllättävän moni ei ole kuitenkaan valmis kuuntelemaan, mitä todella kuuluu.
Todelliset ystävät erottuvat tässä kohtaa. Seinäjoen sairaalan yleisiä asioita hoitanut henkilö
totesi minulle parin tunnin keskustelun jälkeen
syyskuussa. Muista, että sinä et ole omalla toiminnalla saanut tätä sairautta, tämä vain on sinussa.
Olet tämän asian päällä. Tämä toteamus on jäänyt
mieleeni ja se kannusti.
Yritetään jaksella!

Ja tämä maksaa

Terveisin
Vesa Rauhala

Vielä viime vuoden elokuuhun. Kun jouduin maanantaina sairaalaan, oli sovittu tiistaille aika työpaikkahaastetteluun. Näin pimeän tunnelin päässä
valoa työn suhteen. Sen sai nyt unohtaa. En aluksi
miettinyt taloudellista puolta, mutta väkisin se tuli
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Pohjanmaan alueen toiminta päätettiin aloittaa
Lihastautiliitto ja Suomen MG-yhdistys järjestivät kesäkuun komiana kesälauantaina Kauhavan
Ylihärmässä kokoontumisen lihastauteja sairastaville.

kuttaminen, vaasalainen Härmästä kotoosin oleva
Luomanen kertoi. Hän puhui vähän, mutta asiaa.
-Erilaiset kanavat internetissä eivät korvaa näitä
tapaamisia. Ette ole yksin, on muitakin, Luomanen
lohdutti. Kaikille mukana olleille jaettiin Lihastautiliiton jäsen ja tiedotuslehti Porras.
Ulvilalainen Riitta Jokela totesi mm. sellaista,
että monesti Myastenia gravis mielletään myös
lääkäreiden puolesta mielialaan. Myös Jokela totesi, että lääkkeiden korvaus ja saatavuus asioihin on saatava selvyyttä ja parannusta. Varsinkin
LEMS-potilailla on ongelmia lääkkeiden kanssa,
juuri niiden kalleuden ja saatavuden suhteen.
Härmän tilaisuudessa tuli esille myös, että
yhdistykseltä saatava vihreä MG-kortti on syytä
pitää mukana ja pyytää sellainen, jos ei vielä ole.
Molemmilla yhdistyksillä on aihetta juhlaan, kun
Lihastautiliitto täyttää tänä vuonna 50 vuotta ja
MG-yhdistys samaa ensi vuonna.

Treffit oli sovittu Härmän Kylpylään, joka tunnetaan myös entisestä nimestä Härmän Kuntokeskus,
”Kuntsari”. Kyllä kannatti, sillä omaisineen ja avustajineen mukana oli 26 henkilöä. Pohojanmaalta
tärähtää.
Lihastautiliiton edustajana paikalla oli järjestösuunnittelija Marjo Luomanen ja MG-yhdistykseltä Riitta Jokela. Hän toimii paikallistoimintojen
yhteyshenkilönä. Kaksi tuntia meni kuin siivillä
vapaassa keskustelussa.
-Lihastautiliiton tehtävänä on tukea lihassairaiden oikeutta yhdenvertaiseen elämään. Tähän
tehtävään liittyy myös uusien, lihassairauksien hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden saatavuuteen vai-

Pohjanmaan myasteenikoille järjestettiin kesäkuussa tapaaminen Härmän
kylpylässä. Lihastautiyhdistyksen ja
Suomen MG-yhdistyksen yhdessä
koolle kutsuma
tilaisuus osoittautui
suosituksi.

Pohjanmaan aluetoiminta käyntiin
MG-yhdistyksessä Pohjanmaa alueena on ollut pahoon paitsiossa, kun aluetoimintaa ei ole ollut. Pian
on. En tiedä minkälaisen ensivaikutelman allekirjoittanut on tehnyt, mutta ”kosinta” tehtävään alkoi
heti Seinäjoen vastasairastuneiden tapaamisessa. Allekirjoittanut tuli heikolla hetkellä luvanneeksi,
että alan värkkäämään sellaista. Aluksi sanoin heti, että en lupaa mitään, mutta yritän kyllä. Aika
näyttää. Toiminnan aloittamisesta toisaalla tässä lehdessä. Saa osallistua. Jaksellaan.
Ja vielä tierooksi, että Ala ja Ylihärmä kuuluu Kauhavan kaupunkiin ja se Härmä on ainaa paree,
missä asukas asuu.
Teksti ja kuva: Vesa Rauhala
Lihastautiliiton ja MG-yhdistyksen yhteinen kokoontuminen keräsi Kauhavan Ylihärmään 26 ihmistä.
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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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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

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

Syyskuusta 2022 alkaen kokoontumiset joka kuukauden ensimmäinen
tiistai, klo 17-19.
Suunnitellut päivät: 6.syyskuuta, 4.lokakuuta ja 1.marraskuuta. Joulukuun mahdollisesta tapaamisesta sovimme myöhemmin erikseen.
Alkusyksyyn yritetään järjestää luennoitsijaa kuntoutusasioista.
Paikka:Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5A pohjakerros, Pori. Eli paikka
ja aika samat 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

Turun alueen myasteenikot tapaavat joka kuukauden toinen maanantai kello
17-19. Paikkana on Lihastautiyhdistyksen toimitila, osoitteessa Itäinen Pitkäkatu
68, Turku.
Syyskauden tapaamispäivät ovat 12.9., 10.10., 14.11. ja 12.12.2022.
Lihastautiyhdistys järjestää edellä mainitussa paikassa myös tuolijoogaa. Myasteenikot ovat tervetulleita mukaan jumppatuokioon!
Tuolijoogaa on tarjolla klo 16-17 ma 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11.
ja 12.12.2022.
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
Lisäksi myasteenikot voivat harrastaa BOCCIAA torstaisin klo 13.30-15, Impivaaran
uimahallin liikuntasalissa os. Uimahallinpolku 4, Turku. Lisätietoja Tapio Juolio,
puh. 040 555 3102.
Lisätietoja
Merja Simolin-Kivilä, p. 040 506 8850, merjapaukku@gmail.com
Mariann Sjöholm, p. 050 537 6783, mariann.sjoholm@gmail.com

HÄMEEN MG-RYHMÄ

Hämeen MG-ryhmä kiittää kaikkia Tampereen kesäpivään osallistuneita. Uusia
tapaamisia ei toistaiseksi ole sovittu, mutta tarkoitus on järjestää tapaaminen
syksyn aikana tutussa paikassa, Kojolankadulla.
Lisätietoja
Leila Mäkilä
Arto Jokinen

gsm 0400 484 338
gsm 040 7322028
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leila.makila@gmail.com
arto.jokinen@tintti.net

UUDENMAAN MG

Uudenmaan paikallistoiminta siirtyy Oodi-kirjastoon
Kesän kynnyksellä Uudenmaan MG-ryhmästä kävi 8 myasteenikkoa ja 2 lähiomaista katsomassa Peacock -teatterissa esityksen Kiurusta kesään, joka oli
Uuden Iloisen teatterin kevätrevyy. Esityksessä käsiteltiin paljon ajankohtaisia
politiikan aiheita ja nimi viittasikin äitiyslomalla olevaan perhe- ja peruspalveluministeriin Krista Kiuruun.
Teatteriesityksen jälkipuinnissa sovimme, että syksyn tapaamiset siirretään
Oodi-kirjastoon, joka on keskeisellä paikalla lähellä lähijunia, metroa ja linja-autoasemaa.
Tavataan siellä kuukauden kolmantena maanantaina klo 15 -17 katutason kahvilassa. Pidetään pöydässä MG-esitettä, niin meidän on helppo löytää toinen
toisemme.
Tapaamme kello 15-17: ma 19.9., 17.10., 21.11. ja 12.12. (poikkeuksellisesti joulukuun toinen maanantai)
Nähdään Oodissa!
Lisätietoja
Pirjo (050 3756711), Kaija (050 5638119), Eva (040 7765688)

LAHDEN MG

Voivat halutessaan osallistua paikallisen Lihastautiyhdistyksen toimintoihin.
Lisätietoja
Sisko Niemi, p. 044 502 6698, sisko.niemi04@gmail.com (Suomen MG-yhdistyksestä)

OULUN SEUDUN MG-RYHMÄ

Toimimme yhdessä Lihastautiliiton kanssa. Kokoontumiset Kumppanuuskeskuksessa, os. Kansankatu
53, Oulu. Kokoustila Resiina, 1. krs.
Tapahtumiin ilmoittautuminen ennakolta Lihastautiliiton järjestösuunnittelija Raija Similälle, p. 050 591
4244.
Lisätietoja: Pia Moisala, p. 041 436 5071, pia.moisala@gmail.com (Suomen MG-yhdistyksestä)

POHJANMAAN MYASTEENIKOT

Käynnistellään Pohjanmaan aluetoimintaa kokoontumalla Seinäjoella lauantaina 15.10 klo 13-15. Tapaamispaikkana on Seinäjoen ABC, os. Verkatehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki.
Lisätietoja: Vesa Rauhala 0400 868029, vesa.rauhala63@gmail.com

KESKI-SUOMEN MG-RYHMÄ

Lämpimästi tervetuloa yhteiseen ruokailuun torstaina 10.11.2022 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 käytävältä.
Pääsisäänkäynnissä Kauppakadulta on pari rappua. Tutustu menuun https://www.ravintolabellaroma.fi/
Ilmoittaudu 3.11. mennessä Päivi Hokkaselle 040 732 6806 tai pkhokkanen@outlook.com. Ilmoita myös
mahdolliset ruokarajoitteesi sekä jos saavut Väinönkeskuksen käytävän kautta.
Tervetuloa mukaan vaihtam
aan kuulumisia ja suunnittelemaan tulevaa toimintaa.
Hyvää syksyä kaikille!
Lisätietoja
Ritva Suikkonen, p. 040 522 9411, ritva.soilikki@gmail.com
Päivi Hokkanen, p. 040 732 6806, pkhokkanen@outlook.com
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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 (VAIN lapsipotilaiden asiat!)
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
Mikko Laaksonen
Neurologian erikoislääkäri
Joukahaisenkatu 6, 20520 TURKU
Ajanvaraus: 010 235 3535
www.neuroneo.fi
www.facebook.com/neuroneo

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

Päijät-Hämeen keskussairaala
Keskussairaalankatu 7, 15850 LAHTI
Neurologian pkl, edellyttää lähetettä
ajanvaraus, p. 03 819 2585
- Myasteniapotilaille neurologit Liisa Luostarinen
ja Kelly Roosmaa-Ihamäki

Riitta Rinne
Terveystalo Turku Pulssi
Humalistonkatu 9-11, 20100 TURKU
Ajanvaraus 030 6000
Juha-Pekka Erälinna
Dosentti, neurologian erikoislääkäri
Joukahaisenkatu 6, 20520 TURKU
Ajanvaraus: 010 235 3535
Mehiläinen NEO Turku

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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