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Pääkirjoitus
Puheenjohtajan tervehdys
Hyvä lukija,
Suomen MG-yhdistyksen hallitus kokoontui Tampereella 22.-23. lokakuuta kehityspalaveriin, jossa
yhdistyksen eri toimintoja tarkasteltiin perusteellisesti ja tulevaisuutta hahmoteltiin aina vuoteen
2024 asti.
Pääpiirteissään jatkamme samalla pohjalla kuin
olemme toimineet viime vuodetkin.Tiedottaminen
ja vertaistukitoiminta pidetään kaiken keskiössä.
Myastenia-Viesti on yhdistyksen tärkein media,
koska lehti menee varmasti jokaiselle jäsenelle
(kunhan osoitetiedot ovat oikein jäsenrekisterissämme).
Etätoimintaa kehitetään hallitustyöskentelyssä
ja vertaistukitoiminnan laajentamisessa. Asiantuntija-alustuksia ja -keskusteluja pyritään toteuttamaan entistä enemmän. Lisäksi kurssitoimintaa
jatketaan - siihen myönnetyn rahoituksen suomissa rajoissa.
Henkilökohtaisesti olen huolestunut lääkityksiin
liittyvän tiedon jakamisesta. Emme ole saaneet
ketään kiinnostumaan asiasta ja ryhtymään yhdistyksemme lääkevastaavaksi. Tehtävä edellyttää
sopivaa koulutusta. Löytyisikö jäsenistöstä tai heidän omaisistaan apua tähän pulmaan?
Kaikesta huolimatta toivon, että arjessa palattaisiin pian uuteen normaaliin.
Lisäksi haluan toivottaa kaikille yhdistyksen
jäsenille läheisineen hyvää joulua ja uutta vuotta
2022.
Ismo Lumpiola
Suomen MG-yhdistyksen puheenjohtaja
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Ajankohtaista
Laitetaan hyvä kiertämään

nut Myastenia- Viestin ja kurssien myötä. Kun itse
pärjää jo hyvin, olisi aika antaa uusille potilaille
uskoa siihen, että vielä noustaan aallon pohjasta.
Siksi osallistuminen paikallistoimintaan on erittäin
tärkeää!
Eli laitetaan se hyvä kiertämään, mitä on saatu, eteenpäin uusille potilaille. Uudenmaan MG
-ryhmä kokoontuu Kampin palvelukeskuksessa ja
tapaamisaikojen pyörittämiseen kaupungin kanssa
tarvitaan helsinkiläinen vetäjä.
Toivottavasti tämä saa myös helsinkiläiset osallistumaan paikallistapaamisiin. Jos ei, niin vaarana
on, että toiminta tyrehtyy.

Uudenmaan paikallisryhmän ensimmäiseen tapaamiseen koronan jälkeen 14.9.2021 saapui viisi
(5) mg-potilasta, joista yksi oli saanut diagnoosin
kuukausi sitten.
Meilahden sairaalan hoitaja oli tulostanut hänelle
yhdistyksemme paikallistapaamiset, joten hän
löysi paikalle ja oli tosi kiinnostunut kuulemaan,
miten mg-sairauden kanssa tullaan toimeen.
Juuri tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että
paikallistoiminta pyörii ja paikalle tulisi myös sellaisia henkilöitä, jotka ovat jo päässeet tasapainoon
sairautensa kanssa.
Vaikka itse ei ehkä enää tarvitsekaan yhdistyksen tukea, niin on sitä varmaan joskus saa-

Eva Frostell-Pyhäjärvi

Osaatko jo käyttää Lääkehaku-palvelua?
Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) päättää
lääkkeen korvattavuudesta. Hila myös tiedottaa
korvattavuuspäätöksistä ja julkaisee kuukausittain luetteloita, joista ilmenevät tiedotteet uusista erityiskorvattavista valmisteista, saapuneista
hakemuksista, kokouspäätöksistä, korvausjärjestelmään hyväksytyistä valmisteista sekä kaikista
korvausjärjestelmään kuuluvista valmisteista.
Kela vastaa Hilan korvattavuuspäätösten toteuttamisesta ja korvausten maksamisesta Hilan
päätösten mukaisina.
Kela myös tiedottaa lääkekorvausoikeuksissa
tapahtuvista muutoksista kuukausittain ilmestyvällä Lääkeinfo-uutiskirjeellä, jonka voit tilata omaan
sähköpostiisi.

Eri lääkevalmisteiden ajantasaiset hinta- ja korvattavuustiedot voi parhaiten tarkistaa Kelan lääkehausta.
Lääkehaku-palvelussa on ajantasaiset tiedot Suomessa kaupan olevista lääkkeistä, korvattavista
perusvoiteista ja korvattavista kliinisistä ravintovalmisteista.
Lääkehaun tiedot perustuvat Kelan ylläpitämään Lääketietokantaan. Uudet hinnat päivitetään
lääkehakuun kunkin kuun 1. ja 15. päivä.
Lääkehaku-palvelun korvattavuus-sarakkeessa
olevasta linkistä avautuvat tarkemmat korvattavuustiedot. Jos valmiste on erityiskorvattava tai
rajoitetusti korvattava, korvausnumerot toimivat
linkkinä Kelan päätöksen mukaisiin korvausoikeuden edellytyksiin.

Johanna Palmgrén, proviisori, Kela

Ennakkotieto
Suomen MG-yhdistys ry:n vuosikokous 2022 ja seuraavat Myasteniapäivät pidetään
la-su 2-3.4.2022 Helsingissä.
Tarkempi ohjelma ja paikka ilmoitetaan myöhemmin Myastenia-Viestissä ja
yhdistyksen nettisivuilla.
Hallitus
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Ajankohtaista

Satakunnan vertaistukiryhmäläisillä puolisoineen riitti ihmettelemistä Kankaanpään kävelyrobotissa.

Erilainen kuukausitapaaminen
pään kuntoutuskeskus on tällä hetkellä maamme
monipuolisin kuntoutuslaitos.
Saimme tutustua laitoksen tiloihin ja ohjelmiin. Ennen maittavaa lounasta kokoonnuimme
13 hengen joukkueella ”kävelyrobotin” ympärille
yhteiskuvaan.

Satakunnan vertaistukiryhmä vieraili Kankaanpään
kuntoutuskeskuksessa.
Lauantaina 30. lokakuuta 2021 Satakunnan vertaistukiryhmä puolisoineen kävi tutustumassa
Kankaanpään kuntoutuskeskuksen toimintaan.
Samalla pidettiin ryhmän kuukausitapaaminen.
Toimintaa meille esitteli palveluesimies Kati
Vuori-Uotila. Esittelyssä kävi ilmi, että Kankaan-

Timo Valli

Etsintäkuulutus
Suomen MG-yhdistys etsii riveihinsä vapaaehtoista lääkevastaavaa.
Henkilöä, joka olisi linkki yhdistyksen jäsenten ja hallituksen välissä - huolehtien siitä,
missä milloinkin mennään myasteenikkojen lääkerintamalla.
Lisätietoja yhdistyksen toimistosta Susannelta, 044 240 8852
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Mielenkiintoinen myastenia
HUS Neurokeskuksen neurologi, LT Sini Laakso,
luennoi myasteenikoille Lahdessa elokuussa pidetyillä Myastenia-päivillä.
Laakson terveiset kattoivat niin myastenian luonnetta, hoitoa kuin tulevia lääkitysmahdollisuuksiakin.
Paras uutinen oli se, että HUSiin ollaan rakentamassa paikallista laaturekisteriä myasteenikoille.
-Tavoitteena on saada Apottiin integroitu työkalu, jolla seurata sairauden yksilöllistä kokonaiskuvaa. Silloin oirepisteytys saadaan osaksi kaikkia
vastaanottoja. Myös sairauden pahenemisvaiheet
sekä lääkitysmuutokset saadaan näkyviin yhdellä silmäyksellä. Seuraavassa vaiheessa voidaan
koota näistä tiedoista laaturekisteri, Laakso totesi.
Luennollaan Laakso kävi aluksi läpi myastenian
taustaa. Kyseessä on yleisin hermolihasliitoksen
sairaus. Suomessa arvioidaan olevan tällä hetkellä
noin 1300 potilasta.
Euroopassa myastenian ilmaantuvuus on kasvanut, minkä taustalla lienee se, että sairaus tunnistetaan entistä paremmin.

Okulaarinen tautimuoto varmistuu
vasta kahden vuoden kuluttua

Sairaus jaetaan kahteen alaryhmään, yleistyneeseen myasteniaan, joka koskee noin 85 prosenttia
sairastuneista, sekä okulaariseen myasteniaan, joka koskee noin 15 prosenttia sairastuneista.
-On tavallista, että yleistynyttä myasteniaa sairastavillakin tauti alkaa silmäoirein ja yleistyy vasta
myöhemmin raaja-, bulbaari- ja hengitysoireisiin.
Okulaariseksi, vain silmiin rajoittuvaksi sairautta
voidaankin kutsua vasta kahden vuoden jälkeen.
Varhain alkavaksi myasteniaa kutsutaan, mikäli
se on alkanut alle 50 vuoden iässä, ja myöhään
alkavaksi, kun se alkaa tätä vanhemmalla iällä.
Varhain alkavaan myasteniaan sairastuvat potilaat ovat enimmäkseen naisia, ja heillä thymus on
usein rakenteeltaan hieman poikkeava, hyperplastinen. Noin 15 prosenttia myasteniapotilaista sairastuu myös muihin autoimmuunitauteihin, kuten
nivelreumaan tai SLE:hen.
Diagnoosiin pääsemiseksi tarvitaan yleensä
useampia testejä. Näitä ovat lihasväsyvyyden
osoittaminen kliinisin testein, AChRAb ja MuSKAb
vasta-ainemääritykset verestä, sekä hermolihasliitoksen toiminnan mittaaminen erityisin ENMG-tutkimuksin (toistostimulaatio ja yksisyy-EMG).

Euroopassa myastenian ilmaantuvuus on
kasvanut, minkä taustalla lienee se, että sairaus
tunnistetaan entistä paremmin.

-Toistostimulaatiossa ilmenee poikkeavuutta 80 prosentilla yleistyneistä ja 50 prosentilla okulaarisista MG-potilaista, Laakso jatkoi.

Sairauden hoidon haasteita

Haasteena sairauden hoidossa on muun muassa
potilaiden herkkyys monille lääkkeille, ja niinpä
myastenia on aina muistettava mitä tahansa lääkkeitä potilaille määrättäessä.
Erityisesti anestesiatilanteet on suunniteltava
huolella. Myasteenisen kriisin riski on aina olemassa, vaikkakin myastenia-potilaiden sairaalahoidon
tarve näyttäisi vähentyneen. Naisilla synnytys sekä
neonataalimyastenia tuovat omat lisähaasteensa.
-Sairauden vaikeusasteen ennakointiin tarvittaisiin biomarkkereita, Laakso pohti.
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Myasteenikon lääkehoidosta
Lääkehoidon yleisperiaatteet ovat selkeät.

Harvinaisemman myastenian alamuodon,
MuSKAb+ sairauden, hoidossa on tullut uutta
näyttöä siitä, että suonensisäisesti annettava rituksimabi olisi varsin tehokas, ja sitä tulisi harkita hoidossa melko varhain. B-soluihin vaikuttava
inebilitsumabi, ja vasta-aineita verestä vähentävä
efgartigimodi ovat esimerkkejä tutkimuksen alla olevista mahdollisista tulevaisuuden hoidoista
myasteniaan.

Oireenmukaiseen hoitoon käytetään koliiniesteraasin estäjiä, kuten Mestinon tai Ubretid. Autoimmuunimekanismia oireiden taustalla hillitään tavallisesti prednisolonilla ja/tai atsatiopriinilla.
Hankalassa pahenemisvaiheessa käytetään
IVIG-hoitoa ja plasmanvaihtoa.
Uusia hoitoja on tulossa, mutta ainakin komplementin estäjä ekulitsumabin osalta haasteeksi
noussee lääkkeen korkea hinta. Mikäli noudatetaan
lääketutkimuksissa käytettyä annostusta, lääkkeen
hinnaksi muodostuu noin puoli miljoonaa euroa
vuodessa, Sini Laakso kertoo.

Neurologian erikoislääkäri Sini Laakso

Myastenian hoidossa yleisesti käytettäviä lääkkeitä
Mestinon®
- Asetyylikoliiniesteraasin estäjä, pidentää
asetyylikoliinin vaikutusaikaa synapsiraossa
- Nopeavaikutteinen, vaikutus alkaa n. 30-60
minuutissa
- Ensilääke lähes kaikilla myasteenikoilla
- kortisonin ja/tai immunosupressantin aloituksen yhteydessä Mestinonin tarve vähenee tai voi jäädä kokonaan pois
- Okulaarista tai MuSKAb+ positiivista myasteniaa sairastavilla hyöty Mestinonista on
usein vähäisempi
- Liian suuresta annoksesta aiheutuvia haittoja ovat lihasnykäykset, syljen erityksen
lisääntyminen, ripuli

Immunosuppressantit
(esimerkiksi atsatiopriini)
- Pitkäaikaisesti kortisonista haittana mm.
osteoporoosin ja diabeteksen puhkeamisen riski, joten kortisonin tarvetta pyritään
vähentämään käyttämällä esimerkiksi atsatiopriinia
- Voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana,
jos selvä tarve
Pahenemisvaiheen hoito
- Plasmanvaihdon ja IVIG-infuusioiden teho
pidemmällä aikavälillä yhtä hyvä, lievemmässä tilanteessa voidaan myös antaa kortisonia
- Plasmanvaihdon vaikutus alkaa nopeammin, joten vaikeassa pahenemisvaiheessa
sitä usein suositellaan

Ubretid®
- Pitkävaikutteinen
- Yhdistetään toisinaan Mestinoniin

Tymektomia
Kateenkorvan poisto eli tymektomia on tärkeä
osa hoitoa erityisesti varhain alkaneessa yleistyneessä myasteniassa, jossa toimenpiteen
myötä joka viides potilas voi päästä remissioon, eli pitkäaikaiseen oireettomuuteen ilman
lääkitystarvetta, ja jopa 70 prosenttia potilaista hyötyy toimenpiteestä niin että lääkityksiä
päästään keventämään ja oireet lievittyvät. Vaste tulee yleensä hieman viiveellä, 1-2 vuoden
päästä leikkauksesta.

Prednisoloni (tablettimuotoinen kortisoni)
- Autoimmuunisairauksien perushoitoa
- Aloitetaan yleensä pienemmällä annoksella
nostaen viikon välein kunnes oireet helpottavat, ja sitten pyritään pienimpään mahdolliseen ylläpitoannokseen
- Voidaan yhdistää esimerkiksi atsatiopriiniin
– tavallisesti tehokas yhdistelmä

7

Eroon voimattomuudesta ja voileipärallista
Myasteniassa eräs jatkuva oire on väsymys.

Lihavuuden ehkäisy ja ruokavalio kulkevat kuitenkin käsi kädessä.
-Kakkostyypin diabeteksen voisi poistaa ruokavaliolla ja laihduttamisella joka toiselta sitä sairastavalta.Yksinkertaisesti harrastamalla liikuntaa 3-4
kertaa viikossa, laihduttamalla painostaan viisi prosenttia ja noudattamalla terveellisiä ruokatapoja.
-Verenpaineen tulisi olla alle 130/85. Ellei näin
ole, on ruokavaliosta vähennettävä suolaa ja lakritsia sekä lisättävä kasviksia ja hedelmiä.
Muistihaasteet ja musta mieli
Masennusta voidaan usein pahentaa väärällä
ruokavaliolla. Kun mieli on maassa, sitä saattaa
syödä suruunsa ja lopputuloksena lihoa.
Lihavuus taas vaikuttaa - paitsi itsetuntoon ja
fyysiseen hyvinvointiin - myös muistisairauksiin.
Esimerkiksi lihavuusleikkauksen on todettu parantavan muistia jo yhdessä vuodessa.
Muistamattomuuden taustalla voi olla myös
B 12 -vitamiinin puutos. Vitamiinin määrän saa
tarkistettua verinäytteestä.
Sen puutos voi olla tyypillinen vegaaniruokavaliota noudattavilla sekä niillä, joilla mahasuolen
limakalvo on heikossa kunnossa.
-B 12 -vitamiinia saa syömällä päivittäin kananmunan tai pari siivua juustoa, mutta mikäli
mahan limakalvo on huonossa kunnossa, ei vitamiini imeydy ja silloin ainoa apu on injektiohoito.
Toinen muistiin ja mielialaan vaikuttava valmiste on Omega 3 -rasvahappo. Lievissä muistihäiriöissä apua voi olla rasvahapon lisäämisestä
ruokavalioon.

-Väsymystä voi pahentaa väärillä ruokavalinnoilla,
ravintoterapeutti Reijo Laatikainen toteaa.
Laatikainen luennoi myasteenikoille Suomen
MG-yhdistyksen vuosipäivillä elokuussa.
Hänen mukaansa autoimmuunisairauksiin voi
vaikuttaa vähentämällä tulehdustilaa kehossa oikealla ravinnolla. Esimerkiksi nauttimalla päivittäin
800 grammaa hedelmiä, marjoja tai vihanneksia
ollaan tiellä, joka voi helpottaa kehon tulehdustilaa.
-Samoin pehmeät rasvat vähentävät tulehdusta, mutta lihomisen taas tiedetään lisäävän tulehdustilaa, Laatikainen jatkaa.
Hänen mukaansa ruokakeskustelussa pitäisi
nähdä musta-valkoisen asetelman sijaan myös
harmaan sävyjä. Jos ihminen syö edes 80 prosenttia ravinnostaan terveellisten ruokatottumusten
mukaisesti, se on hyvä.

Eroon aikuisiän diabeteksesta

Reijo Laatikainen muistuttaa, että hyvä ateriarytmi
sisältää aamupalan, lounaan, välipalan ja päivällisen. Kun näistä ei pidetä kiinni, seurauksena on
näläntunne ja iltasyömisen ongelma.
-Siitä se käynnistyy se voileipäralli illalla. Siitä
tulee pahan kierre.
Aamiaisen merkitystä korostetaan usein. Reijo
Laatikaisen mukaan säännöllisen aamiaisen merkitys ei kuitenkaan ole merkittävä, mikäli muut edellä
mainitut ateriat ovat terveellisiä, eikä henkilöllä ole
painonhallintaongelmia.

Ruokavalion merkitys energisyyteemme on kiistaton. Sairaus ja lihavuus pahentavat väsymystä.
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Suosituista monivitamiinipillereistä ravintoterapeutilla on selkeä kantansa: näyttöä siitä, että
niillä olisi vaikutusta virkeyteen, on vähän, mutta
voihan niitä syödä.
Nettikaupoissa myytäviä vitamiineja Laatikainen varoisi, sillä joissakin näistä tuotteista on liikaa

vitamiinia, ja yliannostuksilla voi olla haitallisia
seurauksia. Esimerkiksi suuret e-vitamiiniannokset
lisäävät eturauhasen syövän vaaraa.

Laatikaisen lounasvinkit:
1. Syö lounas joka päivä samaan aikaan, kello 11-14 välissä.
2. Pidä annoskoko kurissa. Iso annos voi väsyttää, vaikka se olisi terveellinen.
3. Paljon hiilihydraatteja sisältävä ateria väsyttää, proteiinipitoinen (kalaa ja kasviksia) ei väsytä.
4. Syö ensin kasvikset, se saa vatsan tuntumaan täydemmältä.
5. Kasvikset kannattaa nauttia öljytilkalla, pähkinöillä tai viinietikan kera, silloin verensokeri
nousee vähemmän - korkea verensokeri kun väsyttää lounaan jälkeen.
6. Aterian jälkeinen jalkeilla olo piristää.
7. Nauti välipala iltapäivällä kello 13-15 välissä. Terveellisiä vaihtoehtoja ovat esimerkiksi
kananmuna, rahka, marjat tai hedelmät.

Tervetuloa webinaariin
HUSin neurologian osastonylilääkäri, dosentti Sari Atula luennoi myasteenikoille
keskiviikkona 16. helmikuuta 2022 kello 18
Aiheena se, millaisia haasteita potilaiden vaihtelevat oireet neurologille merkitsevät ja millä keinoin
niihin pyritään löytämään apua?
Luento tapahtuu webinaarina, joten kukin yhdistyksen jäsen voi seurata sitä omalta tietokoneeltaan
tai muulta älylaitteeltaan.
Alla kokouskutsu, jota klikkaamalla pääset osallistumaan tapahtumaan.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjlmYTJkOTctNTdlMC00NWM1LTk2MWQtNDIzYWEyNzA3NzA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a10421cc-8a9f-41c9-a516
-fe35ab0bfef4%22%2c%22Oid%22%3a%22324a378a-309d-4a86-bf8e-f2c3240ce19f%22%7d

Ohje webinaariin osallistumiseen
1. Lataa Teams-mobiilisovellus koneellesi hyvissä
ajoin ennen webinaarin ajankohtaa. Sen voit
tehdä sovelluskaupassa, lataamalla sovellus esimerkiksi iOS App Storesta tai Google Play -kaupasta.
2. Valitse kokouskutsussa Liity Microsoft Teams
-kokoukseen (eli klikkaa kyseistä sinisenä näkyvää lausetta)
3. Malta hetki, ja kokouksen koolle kutsuja päästää
sinut sisälle kokoukseen.

4. Kokouksen aikana
-Pidä mikrofoni ja kamera pois päältä (=niiden
kuvakkeiden päällä näkyy ruudussa vinoviiva)
-puheenvuoropyynnöt otetaan vastaan vain kirjallisina sivun alareunassa olevan chat -linkin
kautta.
5. Poistumaan kokouksesta pääsee painamalla Leave
-kohtaa kuvaruudulla.
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Hallituksessa päätettyä
Kokouksessa 22.10.2021 päätettyä
-

-

Syksyn 2022 webinaariin pyydetään luennoitsijaksi Mikko Seppästä Harvinaissairauksien
yksiköstä
- Hyväksyttiin Lahden Vierumäen kurssitarjous
- Hyväksyttiin Kuopion Rauhalahden kurssinvetäjät. Hallituksesta paikalle menee Marja-Riitta
Kantanen.
- Hyväksyttiin uudet jäsenet ja todettiin poistetut
jäsenet.
- Hallitus sopii etätapaamisen UCB Pharman
edustajien kanssa.
- Seuraava kokous Teamsilla 23.11.2021 kello
16.

STEAn hakemus vuodelle 2022 jätetty
Sovittiin, että lehden pdf-versio laitetaan koko
hallituksen luettavaksi ennen painoon menoa
Kirjoitukset tulossa Vuokatin ja Ruissalon kursseilta
Laaditaan lehteen hakuilmoitus, lääkevastaavaa tarvitaan
Lääkkeiden saatavuusasiat etusivulle netissä
Hyväksyttiin Lahden Verven kurssilaiset
Neurologian ylilääkäri Sari Atula, HUS, luvannut luennoida webinaarissa ke 16.2.2022 klo
18. Mainos ja ohje webinaariin osallistumisesta
seuraavaan Myastenia-Viestiin.

Oikein hyvää joulua ja Onnellista uutta vuotta
kaikille Myastenia-Viestin lukijoille!
Toivoo
Suomen MG-yhdistyksen hallitus
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Esittelyssä uudet hallituksen jäsenet
Marja-Riitta Kantanen

Hallituksen
uusin jäsen
Marja-Riitta
Kantanen
tulee Joensuusta.

Olen Marja-Riitta Kantanen iloisesta Pohjois-Karjalasta, Joensuusta.
Perheeseeni kuuluu kaksi aikuista lasta sekä
neljä lastenlasta eli Mehkaajat. Ja tietysti cairnterrieri tyttö Elviira Renttonen, Ellu.
Työskentelen osa-aikaisesti noin 10 tuntia viikossa kirjanpitäjänä isännöintitoimistossa.
Luonteeltani olen valoisa, iloinen ja erittäin
seurallinen.
Harrastan kuorolaulua, karaokea, vesijumppaa
ja tietysti koiran kanssa lenkkeilyä.
Sairauden en ole antanut vaikuttaa elämänlaatuun enkä perusluonteeseeni. Otan elämältä
vastaan sen, mitä se minulle antaa.

Veikko Ylänen

Olen 76-vuotias, eläkkeellä oleva myasteeikko.
Asun Vantaalla, mutta olen kotoisin Pohjanmaan
Jalasjärveltä.
Myasteniaa olen sairastanut 10 vuotta. Olin
ehtinyt olla pari vuotta eläkkeellä, kun sairaus iski.
Alussa oli hankalampaa, mutta aika hyvin olen taudin kanssa tullut toimeen ja saanut lääkityksenkin
kohdalleen.
Yhdistykseen liityin oikeastaan heti sairastuttuani. Silloin hakeuduin myös yhdistyksen järjestämille kursseille. Viimeisin, jo neljäs, kurssini oli
Vuokatissa.
Minulla on vaimo, yksi aikuinen tytär ja kaksi
lastenlasta. Mökki meillä on Pohjanmaalla. Kesämökiksi se on vähän kaukana, mutta hyvä tukipiste,
kun sielläpäin on paljon sukulaisia.
Yritän harrastaa kuntoilua, sitä vaatii sairauskin. Eikä myastenia ole ainoa remppa, mitä minulla
on. Pyöräilen jonkin verran, kävelen, jumppaan ja
käyn kuntosalilla.
Myastenia -yhdistyksen hallituksen lisäksi kuulun keskustelupiiri Acoraan. Siellä on keskusteltu
kaikista asioista jo lähes 10 vuotta. Acora on rekisteröity yhdistys, joka oli aluksi vain miehille, mutta
nykyään siellä on puolet naisia. Alussa meitä oli 30,
nyt sekin toiminta tahtoo hiipua. Olemme Acoran
porukalla käyneet eduskunnassakin tulevaisuusvaliokunnassa neuvomassa niitä vähän.

Toinen uusi hallituksen varajäsen,
Veikko Ylänen, on ollut aktiivisesti
mukana yhdistyksen toiminnassa siitä
lähtien, kun sai oman diagnoosinsa 10
vuotta sitten.
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Sisko tulee Hollolasta

Sisko Niemi on Suomen MG-yhdistyksen hallituksen tuore varajäsen.
Nimeni on Sisko Niemi. Olen syntynyt vuonna
1953. Asun Hollolassa.
Ensioireet myasteniasta alkoivat jo vuonna
1969. Oireet tulivat vaihtelevasti, eikä niitä ollut
kaiken aikaa.
Myastenia gravis -diagnoosin sain vuonna
1973. Tymektomia minulle tehtiin seuraavana
vuonna. Se auttoi huomattavasti vointiini.
Olen työskennellyt lastenkodissa ohjaajana ja
vieläkin teen keikkaa sijaisena samassa paikassa.
Vointini on pääsääntöisesti hyvä myastenian
kannalta, mutta kaikkea muuta kremppaa on tullut
lisäksi matkan varrella.
Harrastuksenani on mökillä puutarhan hoito.
Lisäksi sienestän syksyisin. Ajanvietteenäni harrastan myös vesijuoksua ja vesijumppaa.

Sisko Niemi on hallituksen uusi varajäsen.

Lähde kurssille Seinäjoen Sorsanpesään

Hiljattain sairastuneille myasteenikoille ja heidän
läheisilleen suunnattu kurssi järjestetään pe-su
11.-13.3.2022. Kurssipaikkana on hotelli Sorsanpesä, os. Törnäväntie 27, Seinäjoki.

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

Kurssille valitaan kuusi myasteenista sairautta
sairastavaa henkilöä. Kurssin omavastuuosuus on
kaikilta osallistujilta 10 e/vrk eli yhteensä 20 e.

Kurssiohjelma sisältää muun muassa ensiapua,
vertaistukea, psykiatrisen sairaanhoitajan luennon
sekä tietoa mahdollisista, tarjolla olevista sosiaalietuuksista.

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

Hakuaika kurssille päättyy pe 11.2.2022.
Lisätietoja antaa Susanne Hiltunen,
p. 044 240 8852 (pe klo 10-14)
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Taideteema pääosassa Kuopion Rauhalahdessa

Suomen MG-yhdistys ry järjestää kurssin Kuopion Kylpylähotelli Rauhalahdessa pe-su 13.15.5.2022. Kurssipaikan osoite on Katiskaniementie 8, Kuopio.

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

Kurssi on nimeltään ”Taideteemalla eteenpäin
elämässä - terapeuttista luovuutta etsimässä.”

Hakuaika kurssille päättyy pe 12.4.2022.
Lisätietoja antaa Susanne Hiltunen,
p. 044 240 8852 (pe klo 10-14)

Kurssille valitaan 10 myasteenista sairautta
sairastavaa henkilöä. Kurssin omavastuuosuus on
myasteenikoilta 10 e/vrk eli yhteensä 20 e.
Kurssille voit hakea täyttämällä hakemuskaavakkeen joko yhdistyksen nettisivuilla osoitteessa https://www.suomenmg-yhdistys.fi/kurssit tai
täyttämällä tässä lehdessä olevan kaavakkeen.
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Vierumäki kutsuu

Suomen MG-yhdistys ry järjestää kurssin myasteenikoille su-to 4.-8.9.2022.

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

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.
Lisätietoja antaa Susanne Hiltunen,
p. 044 240 8852 (pe klo 10-14)

Kurssille voit hakea täyttämällä hakemuskaavakkeen joko yhdistyksen nettisivuilla osoitteessa https://www.suomenmg-yhdistys.fi/kurssit tai
täyttämällä tässä lehdessä olevan kurssihakemuskaavakkeen.
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Vuokatin kurssikuulumiset
Kehonhuoltoa, ensiaputaitojen päivitystä ja vertaistukea.

Sata painallusta minuutissa

Kurssilaisten toiveesta Anneli Heikkinen ja Pirjo
Pontio kävivät kaksi tuntia kestäneen harjoituksen
aikana, kaiken muun ohella, läpi elvytyksen pääperiaatteet havainnollisin esimerkein.
Pääsimme myös testaamaan, miten rankkaa on
painantaelvytys oikein tehtynä, eli 100 painallusta
minuutissa. Kertauksena käytiin läpi myös kolme
tärkeää hoota: herätä, hälytä, hengitä.
Keskiviikkoiltana kokoonnuimme rantasaunan
kauniiseen maisemaan. Ismo Lumpiolan johdolla
kävimme laajan vertaistukikeskustelun.
Keskustelussa tulivat esille MG:n ja LEMSin
hoitoon liittyvät kysymykset lääkityksestä, lääkkeiden saatavuudesta ja sairaanhoitopiirien alueellisesta kyvystä vastata hoidon tarpeisiin.
Ilta päättyi iltapalaan ja musiikin maailmaan,
joka osoitti, että kurssilaisissa oli myös laulun harrastajia.

Syyskuun harmaus ja sadekuurot säestivät kurssilaisten saapumista Vuokatin jylhiin maisemiin.
Kurssin teemana oli Hyvinvointia ja liikuntaa - voimaa luonnosta.
Kurssille osallistui 11 iloista ja aktiivista kurssilaista eri puolilta Suomea sekä kaksi puolisoa.
Kurssin vetäjinä toimivat yhdistyksen puheenjohtaja Ismo Lumpiola puolisonsa Annelin kanssa.
Hyvinvointi ja liikuntaosioiden aktivoijana toimi
harrastepäällikkö Anu Ronkainen, joka maanantaina laittoi liikettä kurssilaisten niveliin.
Monipuolinen tunti päättyi pallohierontaan, joka oli mielenkiintoinen ja yksikertainen tapa rentouttaa lihakset.

Lavista, saunajoogaa ja keilausta

Tiistain aamupäivällä Anu veti lavistreeniä ja iltapäivän päätteeksi vielä saunajoogan.
Kurssin aikataulu oli laadittu sopivan väljäksi,
jolloin jäi aikaa tutustua mm. Vuokattivaaran ja
Naapurinvaaran maisemiin sekä imeä voimaan
ruskan väreistä ja testata omia voimavarojaan.
Vuokatin monipuolisiin mahdollisuuksiin kuuluu jopa keilaaminen, jota ehdimme harrastaa tiistaina iltapäivällä.
MG-kurssien sisältöön liittyy yleensä aina myös
ensiapu-tietojen päivitys. Tällä kertaa kouluttajat
saapuivat keskiviikkoaamuna SPR:n Kajaanin osastosta.

Timo Valli

Ensiavun kolme tärkeää Hoota
1. Herätä
2. Hälytä
3. Hengitä

Kisassa nähtiin
monta täydellistä
kaatoa.
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Vuokattivaaralta avautui huikeat näkymät.

Kurssin vetäjät Ismo ja Anneli tutustuivat omaehtoisen liikunnan maastoihin.

Rantasaunan voimaannuttavat maisemat avautuivat Jäätiönlammelle. Sateinen kurssiviikko oli
muuttunut aurinkoiseksi.

Anu Ronkaisen vinkki: Nämä hieronta ja rentousvälineet on helppo ottaa mukaan vaikka matkalle.
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Liikunta on lääke
Hiljattain myasteniaan sairastuneet ovat ehkä jopa
peloissaan sairautensa kanssa, joten ajattelin, että
heille tekisi ehkä hyvää kuulla, kuinka” lempeä”
sairaus MG lopulta onkaan.

Olen hoitanut itseäni kuntoilemalla lähes koko
elämäni - jo ennen tautia vuosikymmenet - ja olen
havainnut, että kuntoilu on nytkin eduksi taudin
hoidossa yhdessä lääkkeiden kanssa.
Nykyisin käyn kuntosalilla kolme neljä kertaa
viikossa, hikeä ei tavoitella, mutta ”seurustelu” on
myös tärkeällä sijalla.
Hyvä ruumiillinen kunto on minusta ratkaisevaa
taudin hoidossa, se auttaa selviämään sairaudesta,
ja silloin pääkin pysyy paremmassa kunnossa.
Pään ei saa antaa lähteä murehtimaan sairautta!
Myastenia ei häiritse minua. Elämääni se ei
rajoita. MG-tauti on lempeä sairaus, se ei vie hoidettuna rullatuoliin, tokko hoitamattakaan.

Minulle vahvistettiin myasthenia gravis sairaalassa
1. helmikuuta 2017.
Sitä edelsi tilanne, jossa autoa ajaessani silmäluomet putosivat alas. Soitin silmälääkärilleni, ja
hän tajusi heti, mikä tauti on kysymyksessä. Sain
jo silmälääkäriltäni epäilyn sairaudesta, ja myöhemmin Hyvinkään sairaalan neurologi vahvisti
epäilyn.
Myöhemmin neurologi kertoi epäilevänsä, että
sain kenties MG- taudin siitä, kun elintoimintoni
pysähtyivät vuonna 2013 sairastettuani sepsiksen
(verenmyrkytyksen). Syy kuitenkin jäi vain epäilyksi.
Koko sairauden ajan olen saanut hyvää hoitoa
ja hoidon seurantaa. Elän normaalia elämää, sairaus ei juurikaan rajoita elämääni. Tautini muistan
ainoastaan lääkkeiden oton aikana.

Terho Ahola
terhoahola@hotmail.com

Säännöllinen kuntosalielämä sopii myasteenikolle.

Etävertaistukea tarjolla
Suomen MG-yhdistyksen hallituksen jäsenet Timo Valli ja Riitta Jokela järjestävät
vertaistukitapaamisen verkossa.
Tapaaminen järjestetään torstaina 2.12.2021 kello 18.
Jos haluat mukaan tilaisuuteen, ilmoittaudu yhdistyksen sähköpostiin
toimisto@suomenmg-yhdistys.fi viimeistään maanantaina 1.12. mennessä.
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Syksyisessä Ruissalossa
Suuntasin lokakuisena keskiviikkona auton nokan
kohta Turun Ruissaloa. Olin menossa neljäksi päiväksi Myastenia kurssille yhdeksän muun osallistujan kanssa.

Ruissalon maisemissa.
Alueelta löytyy myös frisbeegolf rata, jota
meistä muutama kävi testaamassa. Joka ilta oli
mahdollisuus nauttia kylpylän poreista, videovesijumpasta ja jopa ”avannosta”.
Harmittavasti ohjelmassa ollut, ja kovasti odotettu neurologin luento oli peruuntunut.
Sunnuntaina ennen lounasta kävimme palautekeskustelut, palaute-ehdotukset ja parannukset
tulevia kursseja silmällä pitäen.
Ruissalon kylpylä on rauhallinen ja aikuisten
paikka. Ruoka ansaitsee täydet pisteet.
Suosittelen ehdottomasti hakemaan näille yhdistyksen kursseille. Saat vertaistukea, tietoa sairaudesta ja vinkkejä elämääsi.

Päivä alkoi lounaalla ja heti sen jälkeen ohjelmassa
oli talon ja osallistujien esittelyt. Hotelli järjesti
myös mielenkiintoisen esitelmän Ruissalon historiasta.
Neljän päivän aikana ohjelmassa oli ohjatusti
kasvo- ja niskalihasjumppaa, ensiapu- ja hengitysharjoituksia sekä rentoutumista. Liikuntaharjoituksiin kuului tuolijumppaa ja -tanssia, sisäcurlingia
ja asahi -venytyksiä.
Lisäksi kävimme Ruissalon kasvitieteellisessä puutarhassa. Kylpylästä oli myös mahdollista
lainata sauvat ja käydä kävelemässä syksyisissä

Pasi Karvola

Syyysharmaassa luonnossa sielu lepää.
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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

Satakunnan vertaisryhmän tapaamiset syyskaudella 2021 ovat onnistuneet hyvin. Osallistuminen on ollut kiitettävää.
Seuraava tapaaminen tiistaina 7.12.2021 klo 17.
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

Turun alueen myasteenikot tapaavat joka kuukauden toinen maanantai kello
17-19. Paikkana on Lihastautiyhdistyksen toimitila, osoitteessa Itäinen Pitkäkatu
68, Turku.
Kevätkaudelle tapaamisia on sovittu seuraaville päiville:
14.2., 14.3., 11.4. ja 9.5.2022.
Lihastautiyhdistys järjestää edellä mainitussa paikassa myös tuolijoogaa. Myasteenikot ovat tervetulleita mukaan jumppatuokioon!
Tuolijoogaa on tarjolla klo 16-17 ma 24.1., ma 7.2., ma 21.2., ma 7.3., ma 21.3.,
ma 4.4., ma 25.4., ma 9.5. ja ma 23.5.2022 kello 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.
Lisätietoja
Merja Simolin-Kivilä, p. 040 506 8850, merjapaukku@gmail.com
Mariann Sjöholm, p. 050 537 6783, mariann.sjoholm@gmail.com

UUDENMAAN MG-RYHMÄ

Tapaamispaikkamme on Kampin Palvelukeskus (os. Salomonkatu 21 B, HELSINKI, kerros -2.). Maskisuositus on edelleen voimassa.
Kokoustila Keltsu (-2. krs) on varattu käyttöömme joka kuukauden toinen torstai
eli joulukuussa 9.12. klo 16.30-18.30.
Pikkujoulut 16.12. klo 16.30. Kokoontuminen Kampin palvelukeskukseen, josta
siirrymme porukalla lähellä olevaan ravintolaan.
Kevätkauden 2022 tapaamisajat ovat seuraavat:
to 13.1., 10.2., 10.3., HUOM! 21.4. (14.4. talo suljetaan klo 16, koska seuraava
päivä on Pitkäperjantai) ja 12.5. klo 16.30-18.30.
Terveisin, Eva Frostell-Pyhäjärvi (tilapäinen koollekutsuja)
Huom! Apuvoimia tarvitaan paikallisryhmän kokousjärjestelyihin
LisätietojaPirjo Ylimäki, p. 050 375 6711
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LAHDEN SEUDUN MG-RYHMÄ
Lahden seudun myasteenikot voivat halutessaan osallistua paikallisen Lihastautiyhdistyksen toimintaan.
Lisätietoja
Sisko Niemi, p. 044 502 6698, sisko.niemi04@gmail.com (Suomen MG-yhdistyksestä)

HÄMEEN MG-RYHMÄ
Paikallistoiminnan tulevaisuus huolestuttaa, sillä uusia jäseniä ei tule näihin
tilaisuuksiin juurikaan. Sairautta todetaan kuitenkin runsaasti vuosittain. Apua
haetaan usein facebook-ryhmältä, hyvä näin. Itse näen paikallistoiminnassa
paljon hyvää, sillä siellä käsitellään isommalla porukalla tätä mystistä sairautta.
Kaikissa tapaamisissa osallistujat kertovat omat kuulumisensa ja näin saadaan
aikaan tuota keskustelua, jota itse arvostan todella paljon. Sain oman diagnoosini loppuvuodesta 2006 ja olen käynyt lähes kaikissa MG-Hämeen tapaamisissa.
		
-Kaikella ystävyydellä Arto JokinenTavattiin pitkästä aikaa Tampereella Kojolankadulla torstaina 21. lokakuuta kello
16. Juotiin kahvit ja Suomen MG-yhdistyksen uusi puheenjohtaja Ismo Lumpiola
kertoi yhdistyksen kuulumisia. Me aktiivisesti kyselimme ja kuuntelimme Ismon
kertomaa. Kaikki kertoi omat kuulumiset ja niiden perusteella oltiin vältytty tuolta
koronalta. Vanhin meistä oli Salme Majamaa, 91 vuotta. Hän lenkkeilee joka päivä.
Tästä meidän kaikkien pitäisi ottaa opiksi.
Illan päätteeksi oli myös arvontaa ja fortuna suosi kaikkia. Tapahtuman ajankohta
oli koululaisten syysloman viikolla ja moni estyi lastenlasten hoidon takia. Meitä
oli paikalla 12 ( 8+4 ) henkeä.
Seuraava tapaaminen sovittiin vuoden 2022 helmikuun 3. päiväksi klo 14. Silloin
ollaan varmaankin kaikki saatu tuo kolmas koronapiikki. Asiasta tiedotetaan tarkemmin lähempänä. Toivotaan että silloin tavataan runsaslukuisina.
Myös te ”uudet” myasteenikot olette tervetulleita mukaan omien mahdollisuuksienne mukaan. Soita tai viestitä rohkeasti Leilalle 0400 484 338.
Vuoden 2022 aikana koitetaan saada mukaan tapaamiseen MG asiantuntija.
Kaikille teille Rauhallista joulun aikaa sekä turvallista ja tervettä vuotta 2022!
Leila Mäkilä, p. 0400 484 338, leila.makila@gmail.com
Arto Jokinen, p. 040 732 2028, arto.jokinen@tintti.net TAI
arto9.jokinen@gmail.com

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)
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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

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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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

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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