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MYASTENIA-VIESTI Sisällys

Myastenia-Viesti on myasteniapotilaiden oma 
lehti. Se sisältää tietoa Myasthenia gravis- ja 
LEMS-sairauksista ja Suomen MG-yhdistys ry:n 
toiminnasta. Lehti toimii potilaiden yhdyssitee-
nä ja informaatiokanavana. Lehti kuuluu jäsen- 
etuna varsinaisille ja kannattajajäsenille sekä 
toimitetaan ilmaisjakeluna suurimpaan osaan 
Suomen sairaaloista ja tärkeille yhteistyökump-
paneille. Lehden levikki on noin 1100 ja se ilmes-
tyy neljästi vuodessa.

Lehteä julkaisee Suomen MG-yhdistys ry ja sen 
toimikuntana on yhdistyksen hallitus.

Lähetä tekstiä ja kuvia tärkeistä, kiinnostavista 
ja hauskoistakin asioista, joiden uskot kiinnos-
tavan meitä muita. Voit lähettää myös mieli-
pidekirjoituksia ja kannanottoja. Toimitus voi 
muokata ja lyhentää kirjoituksia.

Päätoimittaja:  Ismo Lumpiola, Akaa
ismo.lumpiola@gmail.com

Toimitussihteeri: Susanne Hiltunen
Puh. 044 240 8852
susanne.hiltunen@gmail.com

Toimitustyö ja taitto: Newprint Oy
Tuijussuontie 1, 21280 Raisio
Puh. 010 231 2600, newprint@newprint.fi

Painopaikka: Newprint Oy, Raisio

Jäsenasiat, lehden tilaukset ja
osoitteenmuutokset:
Susanne Hiltunen
Puh. 044 240 8852 (pe klo 10-14) 
toimisto@suomenmg-yhdistys.fi

Tilaushinta jäsenistön ulkopuolisille on 
22 euroa vuodessa.

Kansikuva: Joulu se jo ovelle kolkuttaa!

Kuva: Susanne Hiltunen

Aineisto seuraavaan lehteen 13.1.2023 

Lehteen tulevien kuvien resoluution tulee 
olla 300 dpi ja CMYK-muodossa. Suositeltavat 
tiedostomuodot ovat eps, tiff, jpeg tai pdf.
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Tervehdys harmaasta Akaasta

Pääkirjoitus 

Syksy on edennyt nopeasti ja on jo vuoden viimei-
sen Myastenia-Viestin aika.

Syyskuun ja lokakuun vaihteessa pidettiin poh-
joismaiset myasteniapäivät Tanskassa. Myastee-
nikot kaikista pohjoismaista kokoontuivat yhteen 
keskustelemaan myasteniasta. Mukana oli myös 
lääkäreitä ja tutkijoita eri maista. 

Keskusteluissa esille tuli se, miten viime vuo-
sien kehityksen tuloksena on kehitetty useita uusia 
lääkkeitä, jotka ovat jonossa hyväksymistä varten, 
ja miten myastenia lääkkeistä pidettävät käyttöhait-
talistat ovat hyvin tärkeää tietoa.

Tutkimusten mukaan liikunta on myasteeni-
koille hyväksi ja vaikuttaa myös mielenterveyteen.

Koronarokotuksista on tehty tutkimuksia Nor-
jassa. Myasteenikoiden on tärkeää ottaa rokotuk-
set, mutta rokotusten ottamisen ajankohdista kan-
nattaa keskustella hoitavan lääkärin kanssa.

Pohjoismaisilla myasteniapäivillä todettiin 
lisäksi se, että myasteenisen sairauden hoitoon 
tarvitaan kansainväliset hoito-ohjeet ja se, miten 
itsenäisellä potilasyhdistyksellä on paremmat 
mahdollisuudet tavoittaa ja järjestää vertaistukea 
MG-potilaille kuin yhdistyksillä, jotka toimivat esi-
merkiksi valtakunnallisten liittojen alaisuudessa.

Marraskuun alussa yhdistyksemme järjesti we-
binaarin, jossa HUSin Harvinaiset yksikön johtaja 
Mikko Seppänen luennoi aiheesta Sote ja harvi-
naisten sairauksien yksikkö. Luento sai miettimään 
tutkimusten esteitä ja vaikeuksia. Maamme oma 
lainsäädäntö ja muu säätely haittaa globaalisti 
tehtävää tutkimustyötä.

Yliopistosairaalat hoitavat asetuksen mukaan 
harvinaissairauksia. Suomen terveydenhuollon 
kustannukset harvinaissairauksissa ovat pohjois-
maiden alhaisimmat. Erikoissairaanhoidosta 18 
prosenttia on harvinaissairaanhoitoa. Tulevaisuu-
dessa jopa joka kolmas suomalainen tulee sairas-
tumaan johonkin harvinaissairauteen.

Seppäsen mukaan Norjan kaltainen omalääkä-
ri-malli olisi optimaalinen myastenian hoidossa, 
koska silloin lääkäri tuntee potilaan hyvin. Prio-
risointi ja täsmähoidot ovat erityisen tehokkaita.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia toiminnassamme 
mukana olleita kuluneesta vuodesta sekä toivottaa 
kaikille rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 
2023!

Ismo Lumpiola  
Suomen MG-yhdistyksen puheenjohtaja
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Ajankohtaista 

Suomen MG-yhdistys järjestää vuonna 2023 kaksi 
webinaaria ja kolme kurssia myasteenista sairautta 
sairastaville.

Ensimmäinen kurssi on Hiljattain sairastuneille 
suunnattu ja se pidetään Laukaan Peurungassa 
perjantaista lauantaihin 27.-29. tammikuuta 2023. 
Tilaa kurssilla on kuudelle sairastuneelle ja kuu-
delle läheiselle.

Toinen kurssi järjestetään Turussa Ruissalon 
kylpylässä torstaista sunnuntaihin 20.-23. huhti-

kuuta. Teemana on Jaksaminen sairauden kanssa 
ja paikkoja 10 hengelle.

Kolmas kurssi on liikuntapainotteinen ja se pi-
detään Härmän kylpylässä sunnuntaista torstaihin 
24.-28. syyskuuta. Tilaa kurssilla on 10 hengelle.

Lisäksi järjestetään kaksi webinaaria, joista en-
simmäinen, Kateenkorva ja myastenia, on tiistaina 
9. toukokuuta kello 18. Luennoitsijana dosentti 
Eliisa Kekäläinen.

Toinen webinaari on torstaina 19. lokakuuta 
kello 18. Aiheena silloin on Myastenia ja Uni, luen-
noitsijana unitutkija Markku Partinen.

Tulevat kurssit ja webinaarit

Vuoden Neurologi -palkinto Aki Hietaharjulle
Marraskuussa järjestetyillä Neurologipäivillä jaettiin 
arvostettu Vuoden Neurologi -palkinto. 

Palkinnon saa vuosittain neurologian erikoislääkä-
ri, joka on merkittävällä tavalla vaikuttanut erikoi-
salansa kehitykseen. 

Tällä kertaa palkinto myönnettiin osastonylilää-
käri, dosentti Aki Hietaharjulle, joka työskentelee 
osastonylilääkärinä Tampereen yliopistollisessa 
sairaalassa.

Hietaharju on huipputason diagnostikko, hoita-
va lääkäri, tutkija ja opettaja. Hänen pitkä ammatil-
linen uransa kattaa potilastyön ohella tutkimusta, 
opetustyötä, koulutusta sekä kansainvälisiä luot-
tamustehtäviä. 

Hietaharju on erikoistunut harvinaisiin neurolo-
gisiin sairauksiin, ja hänet tunnetaan huipputason 
diagnostikkona. Oikean diagnoosin löytäminen voi 
silti vaatia salapoliisin työtä.

-Harvinaissairauksien kohdalla voi olla kyse 
sairauksista, joita on vain muutamia tapauksia 
maailmassa. Silloin tarvitaan kliinisen tutkimuk-
sen, kuvantamisen ja kokeiden lisäksi myös am-
matillista verkostoa. Yhteistyö eurooppalaisen 
osaamisverkoston kanssa on vahvistumassa, Hie-
taharju kertoo.

Lepralääkärinä Aasiassa
Tärkeintä Hietaharjulle on kuitenkin ollut työ poti-
laiden parissa.

-Pyrin kuuntelemaan potilasta tarkasti ja käy-
tän paljon aikaa esitietojen keräämiseen. Haluan 
rakentaa luottamuksellisen suhteen, jotta voimme 
yhdessä lähteä etsimään ratkaisua.

Aki Hietaharju pohjaa lääkärin työnsä vahvaan 
tieteelliseen osaamiseen. Hän on tehnyt tieteellistä 
tutkimusta mm. neuropaattisesta kivusta, harvi-
naissairauksiin liittyvistä kipuoireista, sidekudos-
tautien neurologisista ilmenemismuodoista sekä 
leprasta. Viimeksi mainittua hän pitää merkittävim-
pänä tutkimuksellisena saavutuksenaan.

-Toimin 1990-luvun alkupuolella  lepralääkä-
rinä Bangladeshissä. Sain selville, että osa lep-
rapotilaista kärsii neuropaattisesta kivusta. Tätä 
ei aiemmin tiedetty, vaikka tauti on tunnettu yli 
2000 vuotta.

Potilastyössä Hietaharjun suurimmat onnistu-
misen tunteet ovat tulleet arjen edistysaskeleista.

-Kun neuroimmunologisesta taudista kärsivä 
nuori liikuntakyvytön potilas saadaan hoitojen an-
siosta taas käveleväksi, se tuntuu lääkäristä erityi-
sen palkitsevalta, vuoden neurologi toteaa.
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Vierumäellä vietettiin syyskuun alussa neljä tehokas-
ta kurssipäivää liikunnan, hyvän olon ja vertaistuen 
merkeissä. 

Mukana oli yhteensä seitsemän myasteenikkoa 
eri puolilta Suomea. Porukka ryhmäytyi nopeasti 
ja kurssin aikana pääsi hyvin tutustumaan toisiin 
osallistujiin. 

Vertaistuen lisäksi ohjelmassa oli muun muas-
sa sauvakävelyä ja vesijumppaa.Kehoa huollettiin 
pilatesrullilla, venyttelyillä ja keppijumpalla. Kaikki 
olivat innolla mukana ja osallistuivat omien voi-
miensa ja taitojensa mukaan. 

Vierumäki tarjosi hyvät puitteet liikunnalle ja 
ulkoilulle. Sääkin suosi ja alkusyksyn raikkaassa 
ilmassa oli hyvä hengähtää arjen kiireiltä.

Vertaistukea annettiin niin kävelylenkeillä, ruo-
kailussa kuin iltanuotiolla makkaraa paistaessa. 

Paikallinen sorsamakkara yllätti ja oli grillauk-
sen suurin suosikki. 

Jokainen sai keskusteluissa jakaa oman tari-
nansa, ilonsa ja huolensa. Juttu luisti ja nukku-
maan lähdettiin hymyssä suin. Moneen kertaan 
jäimme ruokalaan istumaan vielä pitkäksi aikaa 
syömisen jälkeen.   

Liikuntaa, kehonhuoltoa ja vertaistukea Vierumäellä

Uudet opit käyttöön kotona
Vaikka ohjelmaa oli paljon, niin se oli tauotettu 
mukavasti. Välissä ehti lepäämään tai nauttimaan 
kirpeästä syysilmasta. Sen verran tehokkaita jump-
patuokiot kuitenkin olivat, että kyllä tuntui seuraa-
vana päivänä lihaksissa, hyvällä tavalla kuitenkin.

Itselleni sauvakävely oli uusi tuttavuus ja ohjaa-
jan hyvien neuvojen mukaan aika kivaakin lopulta! 

Vesijumppaankin sain taas uuden innostuksen. 
Ohjaajat olivat muutenkin mukavia ja osaavia. Vie-
rumäki on myös oppilaitos, joten se tarjosi myös 
nuorekkaan ja hyväntuulisen ympäristön.

Liikunnan lisäksi kurssiin kuului ensiapua sekä 
fysioterapeutin tietoisku unesta ja sen tärkeydes-
tä. Vaikka aiheet olivat tuttuja, niin uuttakin tietoa 
taas saatiin. 

Ensiapukoulutuksessa pääsimme harjoittele-
maan elvytystä, sydäniskurin (defibrillaattorin) 
käyttöä sekä toimimaan tukehtumistilanteessa - 
kaikki todella hyödyllisiä taitoja. Nyt onkin kotona 
paljon muistettavaa, kun yrittää siirtää kurssin op-
peja omaan arkeen!

Kaiken kaikkiaan kurssi tarjosi mukavaa yhdes-
säoloa ja samalla huoltoa niin keholle kuin mielel-
lekin. Nyt jaksaa taas syksyn kiireissä!

Teksti ja kuvat Sari Mäenpää
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Hallituksessa päätettyä

Kokouksessa 24.10. päätettyä
- Ennen kokousta UCB:n edustat kertoivat mah-

dollisista yhteistyömahdollisuuksista
- Jäsenmaksutilanne: uudet laskut toimitettu ja 

suorituksia saatu. Asiaan palataan seuraavassa 
kokouksessa. 

- Välitilinpäätös käsitelty. 
- Verkkosivujen uudistamisesta saatu kolme yh-

teydenottoa jäsenistöltä. Tarjoukset koskivat 
sisältöjä Pyydetään vielä 3-5 tarjousta sivujen 
varsinaisesta teknisestä toteutuksesta.

- Webinaari: muistutuslinkki jäsenistölle loka-
kuun aikana, linkki sen jälkeen ilmoittautuneille.

- Jyväskylän kurssin tarjoukset (Peurunka, Scan-
dic Laajavuori, Alexandra Sokos hotels) käsitel-
tiin. Valituksi tuli Peurunka.

- Kuultiin Vierumäen kurssin terveiset
- Todettiin  jäsenmuutokset kokouksen 10/2022 

jälkeen
- Kuultiin raportti yhdistyksen 50-v juhlan suun-

nittelutilanteesta. 
- Kutsuvieraille järjestetään vastaanotto kahvi-

tuksineen perjantaina 24.3. klo 14-16 Helsingis-
sä.

- risteilyn hinta jäsenille 100 e ja muille 120 e/ 2 
hlön hytissä. Hinta sis. la kevyt lounasbuffet, 
kahvitus, ruokailu seisovassa pöydässä, aamu-
pala sunnuntaina. 

- Marja-Riitta Kantanen hoitaa jatkossa osan yh-
distyksen talousasioista.

- Seuraava kokous ti 13.12.2022 klo 16-18 Team-
silla.

Kokouksessa 26.9. päätettyä
- Jäsenmaksut. Todettiin, että jäsenmaksu on 

maksamatta 240 henkilöltä. Syynä on todennä-
köisesti ensi kertaa toteutettu sähköinen lasku-

tus. Puuttuvat jäsenmaksut lähetetään postissa 
mahdollisimman pian.

- Toimintasuunnitelma 2023 hyväksyttiin vielä 
kokouksessa esille tulleiden muutosten ja li-
säysten kera.

- Talousarvio käytiin läpi ja hyväksyttiin.
- STEA-hakemus vuodelle 2023 jätetään vielä 

tällä viikolla.
- Verkkosivujen uudistustyötä varten tehdään 

varaus talousarvioon.
- Julkaistaan jäsenrekisterimme kautta tarjous-

pyyntö halukkaille verkkosivujen uudistamises-
ta kiinnostuneille.

- Kuultiin Vierumäen terveiset ja palautteet. Kurs-
sipaikka ja -ohjelma saivat kiitosta.

- Lisätään jatkossa hyväksyttyjen kurssilaisten 
kirjeeseen + nettisivuille: mikäli kurssille hy-
väksytty jää pois kurssilta siitä etukäteen il-
moittamatta, hän on velvollinen korvaamaan 
yhdistykselle koko kurssimaksun (ei vain oma-
vastuuta).

- Webinaari marraskuussa: muistutus jäsenistöl-
le sähköpostilla lokakuussa, linkki ilmoittautu-
neille.

- Hyväksyttiin Härmän ja Ruissalon kylpylöistä 
saadut tarjoukset.

- Jyväskylästä saatu tarjoukset (Peurunka, 
Alexandra Sokos hotels). Valitaan kurssipaikka 
vasta, kun myös Laajavuoresta pyydetty tarjous 
on saatu.

- Vertaistuki verkossa. Keskusteltiin tuen tarpees-
ta ja Timo Valli esitteli Sanna Raiskion kanssa 
tekemänsä ppt-esityksen.

- Puheenjohtaja kertoi saadusta tarjouksesta 
(pinssit).

- Yhdiistyksen 50-v. juhlatoimikunta kokoontuu 
ennen seuraavaa hallituksen kokousta Helsin-
gissä hotelli Arthurissa ma 24.10. klo 13 alkaen.

- PRH on hyväksynyt yhdistyksen uudet säännöt 
30.8.2022.

- Sari Mäenpää on Suomen edustajana mukana 
UCB:n nuorille myasteenikoille suunnatussa 
ohjelmassa (UCB Myasthenia Gravis (MG) 
Patient Engagement training programme for 
young MG patients), joka jatkuu vielä ensi vuo-
den.
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- Seuraava kokous ma 24.10. klo 15 Helsingissä, 
hotel Arthurissa. Aloitetaan UCB:n tunnin esit-
telyllä, varsinainen hallituksen kokous klo 16 
alkaen.

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

Kokouksessa 30.8. päätettyä
- Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 käytiin lä-

pi. Sihteeri tekee siihen toivotut muutokset ja 
lisäykset sekä hyväksyttää ne uudestaan halli-
tuksella ennen seuraavaa kokousta.

- Talousarvio esitellään seuraavassa kokoukses-
sa.

- STEA-hakemus. Puheenjohtaja laatii hakemuk-
sen syyskuun aikana.

- Myastenia-Viesti 3/2022 on valmis ja jaetaan 
jäsenistölle syyskuussa.

- Pikkuesitteen korjaukset saatu neurologi Jari 
Kankaanpäältä

- Webinaari to 3.11.2022 Mikko Seppänen harvi-
naissairauksista. Sihteeri lähettää kutsun tilai-
suuteen vielä lokakuussa s-postilla jäsenrekis-
terin kautta.

- todettiin jäsenmuutokset
- Käytiin läpi yhdistyksen 50-v juhlan ohjelma-

runkoa
- Kuultiin terveiset Lihastautiliiton tapaamisesta 

16.8.2022 klo 13.
- UCB:n terveiset. Sari ollut palaverissa UCB:n 

Mari Savolaisen kanssa.
- Seuraava kokous ma 26.9.2022 klo 17 Teamsilla.
- Lisäksi 50-vuotisjuhlatyöryhmä tapaa Helsin-

gissä hotel Arthurissa ma 24.10. päivällä. Hal-
lituksen kokous heti tämän jälkeen samassa 
paikassa.

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

Suomen MG-yhdistys 50 vuotta

Suomen MG-yhdistys juhlii 50 vuoden taivaltaan järjestämällä juhlaristeilyn jäsenistölleen.
Juhlavuoden kunniaksi lähdemme laivaristeilylle Helsinki-Tallinna - Helsinki

la-su 25.-26.3.2023

Matka alkaa la aamuna Helsingistä kello 10.30 Viking XPRES -aluksella. Tallinnassa meillä on 
pari tuntia aikaa piipahtaa kaupungilla, jonka jälkeen palataan alukselle. 

Takaisin Helsingissä ollaan su aamuna klo 9.30.
Majoitus kahden hengen hyteissä. Hinta aterioineen, majoituksineen ja ohjelmineen 

100 e jäsenille, muille 120 e. Yhden hengen hytissä matkustaville em. hintaan lisätään 50 e.
Maksu yhdistyksen tilille FI44 5542 4020 0254 54 

Ilmoittautumiset sähköpostilla (koko nimi, syntymäaika, ruoka-allergiat ja tiedossa olevan 
hyttikaverin nimi) osoitteeseen toimisto@suomenmg-yhdistys.fi

Maksut tilille ja ilmoittautumiset viimeistään ke 15.2.2023 mennessä!

Nähdään laivalla!
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Kuluvana kesänä Härmän lihastautiliiton ja MG-
yhdistyksen kokoontumisessa päätetty Etelä-
Pohjanmaan aluetoiminnan aloitus on toteutettu.

Aloituspaikaksi ja -ajankohdaksi valikoitui Seinä-
joki 15. lokakuuta 2022. Allekirjoittanut kokoonkut-
sujana ei täysin onnistunut yhdistyksen lehdessä, 
www ja facebook-sivuilla olleessa kutsussa tai 
sitten kaikki oli vain yhteensattumaa. 

Nimittäin paikalla oli meikäläisen lisäksi kolme 
ihmistä. Itsekritiikkiä loiventaa tosin se, että tuli 
kaksi yhteydenottoa ennen kokoontumista. 

Tieto oli kuitenkin joitain tavoittanut. Jatkossa 
onkin meidän yhdessä mietittävä, mikä on oikea 
tapa kutsua väkeä kokoontumisiin?

Tammikuussa Härmähän 
Käräjätaloohin
Emme missään tapauksessa tästä lannistu, vaan 
tammikuun 7. päiväksi on varattu kokoontumispai-
kaksi todellinen kulttuurikohde. 

Härmä-seuran kunnostama Käräjätalo. 
Nyt ei kuitenkaan tuomioita jaeta, vaan haem-

me pontta aluetoimintaan keskustelemalla, mitä 
me haluamme ja miten me toimimme? Kokoon-
tumisiin toivotaan myös puolisoja, jotka eivät ole 
myasteenikkoja.

Teksti Vesa Rauhala

Etelä-Pohjanmaan aluetoiminta käyntiin

Pohojanmaalla ei vähästä lannistuta.

Etsimme nuorehkoa myasteenikkoa mukaan 
toimintaamme ja kouluttautumaan! 

Olisitko se sinä?

Oletko kiinnostunut pohtimaan muiden nuorten myasteenikkojen kanssa, miten edistää myastenian 
ja harvinaisten sairauksien tunnettavuutta tai toimimaan vertaistukitoiminnan parissa?

Kanssamme voit myös halutessasi verkostoitua kansainvälisesti. Tarjoamme yhdelle 
kiinnostuneelle mahdollisuuden kouluttautua edunvalvontaan sekä sairauden tunnettavuuden 

edistämiseen liittyvissä teemoissa.

  Lisätiedot ja ilmoittautuminen suoraan MG-yhdistyksen varapuheenjohtajalle, 
Sari Mäenpäälle sähköpostilla osoitteeseen scmsaa@gmail.com
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Tanskassa järjestetyn syksyisen MG-seminaarin anti 
oli mielenkiintoista.

Tanska esitti jo vuonna 2019, että heillä on tarkoi-
tuksena järjestää lääkäreille ja tutkijoille MG-semi-
naari, johon myös Pohjoismaiden MG-kokouksen 
edustajat voivat osallistua. 

Ideaan lähti mukaan Norjasta Bergenin yliopis-
tollisen sairaalan professori ja neurologi Nils Erik 
Gilhus ja Ruotsista neurofysiologi Anna Rostedt 
Punga, jonka äiti sairastaa myasteniaa. 

Tanskasta Århusin yliopiston sairaalan pro-
fessori ja neurologi Henning Andersen lupautui 
mukaan työryhmään, joka suunnitteli seminaarin 
ohjelman ja päätti luennoitsijoista. 

Luennoitsijoiden matka- ja hotellikulut hoidet-
tiin Tanskan lihastautiliiton toimesta. Tukea he sai-
vat myös Pohjoismaiden hyvinvointikeskuksesta. 
Suomesta kokoukseen osallistuivat tutkijoina HU-
Sin neurologian erikoislääkäri Sini Laakso sekä 
hänen väitöskirjatyöntekijänsä LK Chris Myllynen.

Aihepaketti oli kattava. Luentoaiheita oli-
vat MG:n hoito tänä päivänä, kuntoharjoitukset 
MG-potilaiden osalta, uupumus (fatigue), MG-po-
tilaan elämän laatu, MG ja raskaus/synnytys, nuo-
riso MG ja myös taloudelliset vaikutukset MG-po-
tilaan osalta. 

Lopussa kuultiin myös Tanskan potilasedus-
tajan näkemyksiä hoidosta ja hoidon tarpeesta. 
Paikalla oli 60 osallistujaa mukaan lukien poh-
joismaiden MG-kokouksen edustajat (11 henkilöä). 

Seminaarin antia Tanskasta

Sisällöltään luennot eivät olleet aivan kansanta-
juisia vaan enemmänkin hoitohenkilökunnalle 
suunnattuja.

MG-hoito tänä päivänä
Hollannin Leidenin yliopistosairaalan neurologi ja 
professori Jan Verschuuren aloitti MG-seminaarin 
pitämällä yleisesityksen, missä mennään MG-hoi-
don osalta. 

Verschuurenin mielestä MG-hoidon tulevaisuus 
näyttää toiveikkaalta, sillä hänen mukaansa ele-
tään positiivista vaihetta. 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana on kehi-
tetty paljon uusia lääkkeitä, jotka nyt ovat jonossa 
hyväksymistä varten. 

Hän mainitsi mm. varhaisen annostelun rituk-
simabin, joka vaikuttaa B-solujen tuotantoon, ja 
ekulitsumabin, jotka jo saatavilla. 

Tulossa ovat vielä mm. zilucoplan ja efgartigi-
modi, jossa jälkimmäinen toimii kuten pesukone 
puhdistaen verestä IgG-luokan immunoglobuliinia 
(IgG). Tällä on ajateltu olevan samankaltainen teho 
kuin suonensisäisellä immunoglobiinilla. 

MG ja kuntoilu
Ruotsin MG-sairauteen erikoistunut neurofysiologi 
Anna Rostedt Punga on tehnyt tutkimuksia liikun-
nasta MGssä. 

Yhteenvetona hän totesi, että MG -potilaat, joil-
la on sairauden yleismuoto ja jotka ovat hyvässä 
kunnossa (stabiili), voivat noudattaa yleisiä kunto-

Chris myl-
lynen istuu 
eturivissä 
(toinen va-
semmalta).
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harjoitusohjeita - mukaan luettuna lihasharjoituk-
sia ja aerobista liikuntaa. 

MG-potilaat voivat vahvistaa lihasvoimaa saa-
malla henkilökohtaiset ohjeet kuntosalilla. Kaikki 
liikunta on hyväksi, kun se vähentää istuma-aikaa. 

Vaikka täsmällistä tutkimusnäyttöä ei ole, voisi 
vakaassa tilanteessa olla perusteltua tehdä lyhyi-
tä maksimaalisen voiman harjoitteita, joita lihas-
väsyvyys ei niin paljon häiritse kuin pidempää 
harjoittelua. 

(Kirjoittajan kommentti: Yleisessä keskustelus-
sa on mainittu, miten liikunta vaikuttaa myös mie-
lenterveyteen. Erityisesti Aira Samulin on pitkään 
puhunut tanssin hyvästä vaikutuksesta aivotyös-
kentelyyn ja muistiin.) 

MG ja raskaus sekä synnytys
Nils Erik Gilhus esitti, miten vasta-aineet ja lääkkeet 
siirtyvät istukan kautta sikiöön. Siksi on tärkeätä 
tietää,  mitkä lääkkeet ovat turvallisia MG-potilaalle 
raskauden aikana.

Gilhusin mukaan näitä ovat: Mestinon®, korti-
soni, Imurel® ja Ivig. 

Lääkkeet, jotka voivat aiheuttaa epämuodos-
tumia sikiöön ovat: Mykofenolaattimofetiili, me-
totreksaatti ja syklofosfamidi. Lisäksi rituksimabin 
osalta ei tule ottaa lääkettä kolmea kuukautta (6 kk 
varmuuden vuoksi) ennen raskautta eikä raskau-
den aikana. 

Foolihappoa tulee nauttia kuten muutkin ras-
kaana olevat naiset eli 0,4 mg päivittäin. 

Rintaruokinnassa tulee myös ottaa huomioon, 
että vältetään lääkkeitä, jotka sisältävät mykofeno-
laattimofetiilia, metotreksaattia ja syklofosfamidia. 
Rituksimabi on todennäköisesti turvallista, sillä 
pitoisuus rintamaidossa on vain 1:200 seerumin 
pitoisuudesta.  

Gilhus kävi läpi myös neonataalisen MG:n 
esiintymisen. Se on harvinainen vastasyntyneen 
oireisto, johon kuitenkin tulee varautua aina niin, 
että synnytys suunnitellaan suurempiin synnytys-
sairaaloihin. Vaihe menee kuitenkin yleensä muu-
tamassa viikossa ohi ja viimeistään 6 kuukauden 
kuluttua. 

Lapsuus- ja nuoruusiän MG
Lääkäri Trine Haug Oslon yliopistosairaalasta kertoi 
esityksessään, että kuten aikuisilla, myös lapsilla ja 
nuorilla MG-potilailla sairaus johtuu yleisesti ase-
tyylikoliinireseptorin vasta-aineista, mutta myös 
MuSK vasta-aineita esiintyy.  Lisäksi silmiin liittyvä 
MG on tässä ikäryhmässä tavallisempaa. 

Sen sijaan tymooma (kasvain kateenkorvassa) 
on harvinaisempi lapsilla ja nuorilla. 

Lapsuuden MG on yleensä lievempi ennen 
murrosikää ja lapsilla esiintyy useammin spon-
taanisti remissiotila.  

Valitettavasti lasten ja nuorten MG-hoidosta ei 
ole yleisiä hoito-ohjeita. Lääkityksen osalta esitet-
tiin, että Mestinonia voisi antaa 0,5 – 1 mg/kg, joka 
4-6 tunti ja enintään 300- 450 mg/vuorokaudessa. 
Lääkitystä tulisi antaa 60 minuuttia ennen fyysistä 
liikuntaa tai ruokailua. 

Uupumus ja MG
Anna Rostedt Punga piti mielenkiintoisen esityk-
sen uupumuksesta (fatiikki), jossa hän erotteli uu-
pumuksen lihaskohtaiseen heikkouteen/toistuvan 
lihasliikkeen väsymiseen (lihasperäinen uupumus) 
ja toisaalta tunteeseen alhaisesta energiatasosta, 
joka liittyy päivittäisiin rutiinitehtäviin (yleistynyt 
uupumus, kaikki lihakset ja keho yhdessä). 

Uupumuksen tutkiminen on haastavaa, ja eri-
laisia kyselytaulukoita onkin kehitetty sitä varten. 
Eräs menetelmä perustuu 2 ja 6 minuutin kävely-
testiin. 

Joitakin menetelmiä voidaan myös sovel-
taa MS-taudin saralta. Yleisuupumusta esiintyy 
MG-potilaista 40-80 prosentilla ja se korreloi vah-
vasti masentuneisuuteen ja MG-taudin vakavuu-
teen. 

Kymmenellä prosentilla MG-potilaista, joiden 
muut oireet poistuvat, jää yhä uupumus entisel-
leen. 

Tutkimuksissa on voitu todeta, että tehokkaam-
masta immunologisesta hoidosta on hyötyä uupu-
muksen vähentämiseen. 

Lopuksi Rostedt Punga totesi, että on tärkeää 
erottaa fyysinen uupumus yleisuupumuksesta. Tu-
lee myös muistaa, että yleisuupumus on yleinen 
oire MG-potilailla, joilla on hyvin hallittu MG.

Lisäsairaudet ja MG
Tanskan Århusin neurologian professori Henning 
Andersen mainitsi esityksessään muista sairauk-
sista MG-potilailla. 

Erään Puolassa tehdyn tutkimuksen mukaan 
verenpainetauti oli yleisin oheissairaus (50%) 
kun taas hyperkolesterolemia oli toiseksi yleisin 
(35%) ja kakkostyypin diabetes kolmanneksi yleisin 
(20%). 

Muita tavallisia oheissairauksia olivat kilpirau-
hasvaivat (17%), reuma (14%), osteoporoosi (12%), 
astma (10%) ja liuta muita. 
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Psyykkiset sairaudet olivat myös esillä, Puolan 
tutkimuksessa esiintyvyys oli kahdeksan prosent-
tia.

Muut luennoitsijat kertoivat myös mielenter-
veysongelmista MG:n yhteydessä. Myasteniassa 
kyseessä on krooninen sairaus, joka altistaa sekä 
masennukseen että ahdistukseen, kun ei tiedä, 
miten selviää työpäivästä tai kodin askareista. 
Epävarmuus lisää huonoa elämänlaatua ja siten 
altistaa ahdistukselle ja masennukselle. 

Esillä oli jopa sukupuolieroavuudet. Miehet ko-
kevat positiivisina asioina työssäkäynnin, miehenä 
olemisen ja hyvän mielenterveyden, kun taas nai-
silla negatiiviset tekijät tutkimuksen mukaan olivat 
naisena oleminen, yleistynyt sairaus, korkea BMI 
-painoindeksi ja masentuneisuus. 

Esitettiin myös tutkimustuloksia, joiden mu-
kaan miehillä on vähemmän mielenterveysongel-
mia kuin naisilla. 

Jälkikeskusteluissa tätä seikkaa pidettiin täysin 
ymmärrettävänä, kun kotityöt ovat vielä epäta-
saisesti jaettu ja naiset hakeutuvat herkemmin 
hoitoon. 

Loppupäätelmässä todettiin, että MG-potilailla 
on kohonnut riski sairastua masennukseen. Tätä 
hoidetaan kuten masennusta muutenkin väestös-
sä. 

Erityisesti vanhemmalla väestöllä on lisäsai-
rauksia MG:n ohella. Myös itse MG:n hoito kuten 
kortisoni, voi aiheuttaa lisäsairauksia. 

Autoimmuunisairauksista MG-potilailla esiin-
tyy useimmin kilpirauhasen vajaatoimintaa (74%) 
ja valkopälveä (6%). Lisäksi reumaa, Sjögrenin 
syndroomaa ja psoriasista esiintyy alle viidellä 
prosentilla potilaista.   

Tutkimuskustannukset MG-hoidon 
lääkkeiden osalta
Århusin yliopiston kanssa läheisesti toimivan NMD 
Pharman Thomas Holm Pedersen kertoi eri kus-
tannusvaiheista uusien lääkkeiden kehitystyössä. 

Vuonna 2014 yritys alkoi etsiä uusia molekyy-
lejä, joita voisi käyttää MG-sairauden lääkitykseen. 
Alussa oli katsottuna 675 kemikaalia, joista alkoi 
vähentäminen. 

Lopuksi oli kaksi vaihtoehtoa, joita lähdettiin ke-
hittämään. Silloin oli käytetty rahaa 0,4 miljoonaa 
euroa kun kehitystyö tapahtui yhdessä yliopiston 
kanssa. 

Jatkotoimenpiteissä, jotka alkoivat vuonna 
2016, kului 6.5 miljoonaa euroa. 

Vuonna 2018 jatkettiin toista vaihtoehtoa, ja 
käynnistettiin lääketutkimuksen vaihe I. Tämän 
vaiheen kustannukset olivat 38 miljoonaa euroa. 

Illallinen Tanskassa. Edessä vasemmalla Mariann Sjöholm Raisiosta.



12

Vuonna 2022 tuotantoa on päätetty laajentaa. 
Siihen kuluu 35 miljoonaa euroa. 

Tuote ei ole vieläkään markkinoilla, mutta ku-
luja on jo 80 miljoonaa euroa. Tästä syystä on 
ymmärrettävää, että markkinoille saatettavan lääk-
keen hinta on kallis. Toisaalta, jos lääkkeestä tulee 
liian kallis, hyvin harva ostaa sitä. 

Yleistynyt Mg tyypillisempi naisilla 
kuin miehillä
Lääketiedettä viidettä vuotta opiskeleva, ja jo toh-
torinväitöstyötä tekevä Chris Myllynen HUSista 
kertoi tutkimuksestaan, jonka aiheena on ”Su-
kupuolen vaikutukset oireiden alkuajankohtaan, 
diagnostiseen viiveeseen ja tymektomiavastee-
seen MG-potilailla”. 

Yhteensä 152 MG-potilaan tutkimuksessa kävi 
ilmi, että naisilla MG todetaan myöhemmin, ja var-
sinkin hyvin pitkän - eli yli kahden vuoden - viiveen 
potilaista valtaosa oli naisia. 

Tässäkin aineistossa okulaarinen MG (silmiin ja 
näköön liittyvä) oli yleisempi miehillä, mutta kiin-
nostavasti naisilla, joilla oireet olivat okulaariset, 
diagnoosiviive oli miehiä pidempi. 

Naisilla taas on yleistynyt MG yleisempi. Sitä 
on mahdollisesti vaikeampi todeta, koska erotus-
diagnostisia vaihtoehtoja on enemmän. 

Yhteenvedossa Chris Myllynen totesi, että tu-
losten mukaan tymektomiaa pitäisi harkita iän mu-
kaan, kun kyseessä on yleistynyt MG. 

Pitempi diagnoosin viivästyminen ei saisi ai-
heuttaa epäröintiä tymektomian tarpeesta. Tyy-
pillisten sukupuolten eroavaisten ikäesiintymien 
lisäksi näyttää myös olevan muita eroavaisuuksia 
taudin aiheuttavissa tekijöissä. 

Kateenkorvan itukeskukset 
LL Joona Sarkkisen piti tulla puhumaan kateen-
korvalöydösten ja ennusteen välisestä yhteydestä, 
mutta hänen ollessaan estynyt saapumasta paikal-
le, esityksen piti hänen toinen väitöskirjaohjaajan-
sa, neurologian erikoislääkäri Sini Laakso HUSista. 

Yhdessä immunologi Eliisa Kekäläisen kanssa 
he ovat tehneet tutkimusta MG-potilaiden kateen-
korvanäytteistä. 

Tutkimusten mukaan näyttää siltä, että kateen-
korvassa MG-potilailla olevien itukeskuksien, eli 
B-solujen koulutuskeskusten, lukumäärän perus-
teella voidaan ennustaa tymektomian yksilöllistä 
hyötyä. 

Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että mitä nuo-
rempi MG-potilas on, sitä enemmän itukeskuksia 
hänellä on, ja sitä parempi on hoitovaste tymekto-
mian poiston jälkeen. 

Eliisa Kekäläinen on pitänyt aiheesta sekä 
webinaarin vuonna 2021 että luennon Suomen 
MG-yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä ke-
väällä 2022.

MG ja korona
Lääkäri Marion Boldingh Oslon yliopistosta kertoi 
koronan vaikutuksista MG-potilaisiin. 

MG-potilailla tulehdukset yleensä voivat ai-
kaansaada oireiden vaikeutumisen. Useasti annet-
tu immunosupressiivinen hoito voi lisätä MG-po-
tilaan alttiutta tulehduksille. 

Tutkimustulokset MGn ja vaikean koronan yh-
teydestä ovat ajalta ennen koronarokotuksia ja 
uudempia, kenties lievempiä, variantteja. 

Ruotsin ja Tans-
kan välissä kulkeva 
Iso-Beltin silta näkyi 
Korsöriin asti. 
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Syyskuussa 2020 oli julkaistu tutkimus, jonka 
mukaan MG -potilaista 87 prosenttia hoidettiin 
koronan vuoksi teho-osastolla. 

Lokakuussa 2020 oli 91 potilaan tutkimus, jonka 
mukaan koronan aikana 40 prosentilla MG-potilais-
ta sairaus paheni tai kehittyi myasteeninen kriisi. 
Näistä 43 prosenttia tervehtyi täysin ja pääsi kotiin, 
kun taas kuolleisuus oli 24 prosenttia.

Intiassa oli tutkittu koronan vaikutuksia MG-po-
tilaisiin ja todettiin, että se vaikutti ahdistuneisuu-
teen, masennukseen, unen laatuun ja elämänlaa-
tuun - eli kaikkeen. 

Korona-rokotuksen vaikutuksista ei ole tutki-
mustietoa, mutta ainakin jäykkäkouristusrokotuk-
sen hyvä teho on osoitettu: hyvän vasteen sai 92 
prosenttia MG-potilaista, joilla oli asetyylikoliinire-
septori-vasta-aineita. 

Kuulimme myös, että Oslon yliopistollisessa 
sairaalassa on tavoitteena tutkia koronarokotuk-

HUSin Sini Laakso osallistui Tanskan seminaariin.

sen vaikutuksia MG-potilailla. Tutkimukseen saavat 
osallistua kaikki yli 18-vuotiaat MG-potilaat. 

Sivuvaikutuksia oli kuitenkin ehditty tutkia toi-
sen koronarokotuksen jälkeen. Havainto oli, että 
kahdeksalla prosentilla sairaus paheni, yksi sai 
myasteenisen kriisin ja joutui hengityskoneeseen. 
47 prosentilla potilaista oli vain lieviä tai kohtalaisia 
sivuvaikutuksia kuten paikallisia vaikutuksia, kuu-
metta, hengitysteiden oireita, uupumusta, pään-
särkyä, lihaskipua tai oksentelua. Sairauspäivän 
tarvetta oli kahdeksalla prosentilla.

Lopuksi saatiin yleiset rokotusohjeet riippuen 
MG-taudin lääkityksestä:  

Tärkeintä on ottaa rokotus. Jos käyttää atsa-
tiopriiniä (Imurel®), kortisonia, mykofenolaattimo-
fetiilia, Sandimmun®:ia tai metotreksaattia – otta-
kaa rokote.

Jos käytätte immunoglobuliinia (Ivig) – ottakaa 
rokote 1- 2 viikkoa infuusion jälkeen

Jos käytätte rituksimabia – ottakaa rokote aina-
kin 2 viikkoa ennen seuraavaa infuusiota.

Rokotusten ajoista kannattaa keskustella vielä 
oman hoitavan lääkärin kanssa. Yleensä useita ro-
kotuksia ei tulisi ottaa samalla kertaa. 

Yhteenvetona voi todeta, että MG-potilaat 
voivat turvallisesti ottaa korona-rokotuksen. Vain 
harvat yksittäiset potilaat voivat saada vakavia 
haittavaikutuksia. Tehosterokotukset ovat tarpeen 
ja kaikkien MG-potilaiden on syytä ottaa ne.

Kansainvälisten hoito-ohjeiden 
tarve
Lopuksi Nils Erik Gilhus esitti tarpeen pohjois-
maiden yhteisistä hoitosuosituksista yleistyneen 
MG-sairauden osalta.  

Ohjeisiin kuuluisi oireenmukainen hoito, stan-
dardi immunosuppressiivinen hoito (kortisoni, 
Imurel®), uudet immunosuppressiiviset lääkkeet, 
tymektomia, kokeellinen hoito, fyysinen aktii-
visuus, tukihoito, kriisien ja pahenemisvaiheen  
hoito. 

Kiinnostusta yhteistyöhön heräsi Ruotsin (Anna 
Rostedt Punga), Tanskan (Henning Andersen) sekä 
Suomen (Sini Laakso) osalta. Toivottavasti mukaan 
saadaan myös edustaja Islannista. 

Seminaaria pidettiin tosi hyvänä, ja toiveena 
on, että saisimme järjestettyä jatkoseminaarin kah-
den vuoden kuluttua Islannissa. 

Toteutus riippuu tietenkin Islannin rahoitus-
mahdollisuuksista, mutta toivossa on hyvä elää. 

Teksti ja kuvat: Eva Frostell-Pyhäjärvi
Tekstin tarkasti Sini Laakso
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Pohjoismaiden MG-kokous ja MG-kongressi järjestet-
tiin Tanskassa syys-lokakuun vaihteessa.

Joka toinen vuosi kokoontuva Pohjoismaiden 
MG-neuvosto oli jälleen koossa tänä syksynä, tosin 
tapaamista oli siirretty vuodella eteenpäin koronan 
vuoksi. 

Kokouspaikkana toimi Tanskan lihastautiliiton 
mahtava kokous- ja kongressihotelli. Hotelli toimii 
myös ulkopuolisille vapaa-ajan viettopaikkana - ai-
van meren rannalla vain tunnin junamatkan päästä 
Kööpenhaminasta. 

Tanskan lihastautiliitto oli myös kutsunut Nor-
jan MG-potilaan ja maksoi matkustuskulut, kun 
muuten ei Norjasta olisi ollut ketään osallistujaa. 
Ja tässä kävi jo ilmi, mikä etu siinä on kun oma 
yhdistys hoitaa MG-potilaiden etua. 

Ruotsin taholta ei myöskään saatu ketään hei-
dän kattojärjestöstään hermotautiliitosta (Neuro). 
Sen sijaan Ruotsia edusti kaksi MG-potilasryhmän 
edustajaa. 

Pohjoismaiset potilaskortit suunnit-
teilla
Tanskassa sovittiin, että seuraavan kahden vuo-
den aikana toimii työryhmä, joka pyrkii laatimaan 
ensiapua varten yhteneväiset, pohjoismaiset po-
tilaskortit. Työryhmälle on lähetetty Suomen po-
tilaskortti ja luettelo lääkkeistä, joita tulee varoa 
tai välttää.

Terveiset pohjoismaisesta MG-kokouksesta ja -kongressista

Lopuksi voin todeta, että kyllä itsenäisellä yh-
distyksellä on paremmat mahdollisuudet tavoittaa 
ja järjestää vertaistukea MG-potilaille, kuin jos toi-
minta olisi kattojärjestön varassa. 

Ainut etu Tanskan osalta oli se, ettei näin suu-
reen tapahtumaan eli kahden päivän seminaa-
riin, jollaisen heidän lihastautiliittonsa nyt järjesti, 
varmaankaan potilasyhdistyksellä olisi rahkeita. 
Tosin tilaisuutta oli tukenut myös Pohjoismainen 
hyvinvointikeskus.

Ruotsin ja Norjan osalta taas voi todeta, että 
heillä on hyvät neurologit, mutta kattojärjestön tuki 
ontuu vähäisten resurssien vuoksi. 

Mukana Tanskan MG-potilasryhmän 
vuosikokouksessa
Kokousta seurasi vielä MG-seminaari (jonka antia 
on avattu erillisessä kirjoituksessa), ja sen pää-
tyttyä osallistuimme Tanskan MG-potilasryhmän 
vuosikokoukseen. 

Tämä tapahtui tanskan kielellä, joten sieltä tääl-
tä ymmärrettiin, mistä asioista puhuttiin. 

Tilaisuus oli ensimmäinen sitten koronan jäl-
keen ja paikalla oli 26 myasteenikkoa. Aiempina 
vuosina heitä on ollut jopa 80. 

Kokouksessa oli paneeli, jossa mukana olivat 
mm. MG-ryhmän vetäjä Lise-Lotte Schirakow, 
neurologian professori Henning Andersen ja kun-
toutuskeskuksen tulevat MG-potilaiden yhteyshen-
kilöt. 

Anna Rostedt Punga ja 
Nils-Erik Gilhus edustivat 
lääkärikuntaa seminaa-
rissa.
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Paneelissa käytiin läpi MG-seminaarin pääkoh-
tia. Kuntoharjoituksesta Andersen totesi, että pitää 
harrastaa sellaista kuntolajia, josta pitää. 

Vinkkejä uupumukseen
Myös uupumuksesta keskusteltiin ja todettiin, että 
pitää osata erottaa fyysinen uupumus (lihasvä-
symys) yleisuupumuksesta. Pitäisikin huolehtia 
rentoutumisesta, ettei keho tai aivot ylikuormitu. 

Käytännön vinkkejä saatiin Lise-Lotelta, joka 
sanoi, että hän valitsee tuolin, jossa on korkea 
selusta, jolloin ei tarvitse kannatella päätä. Lisäksi 
hän ottaa päivällä nokkaunet, jos vain suinkin mah-
dollista, jotta saa aivoille lepoa. Myös neulominen 
on hyvää lepoa aivoille, koska se tapahtuu niin 
automaattisesti, ettei tarvitse keskittyä. 

Toinen aihe, josta keskusteltiin, oli naisilla ylei-
semmin esiintyvä masennus. Tässä kuitenkin todet-
tiin, että jos nainen töiden jälkeen vielä pyörittää 
kotiaskareita, huolet kasaantuvat ja mieli ahdistuu 
siitä, miten selvitä kaikesta. 

Vaikeaa on myös erottaa, mikä on masennusta 
ja mikä uupumusta. Teoria uupumuksesta oli, että 
kaikki lihakset kompensoivat sitä lihasta, joka ei 
toimi, ja siksi keho uupuu. 

Lääkkeet puhuttavat aina 
Esillä oli myös se, että potilasta pitäisi hoitaa koko-
naisuutena uuden diagnoosin saatuaan. Yhteistyö-
tä pitäisi olla sekä fysioterapeutin että psykologin 
kanssa. 

Lisäksi keskusteltiin lääkekokeiluista ja pohdit-
tiin, pitäisikö niihin osallistua oman vai muiden 
potilaiden hyväksi.  Professori Andersen totesi, että 
uudet lääkkeet eivät toimi heti, vaan tulevaisuu-
dessa. Lisäksi kaivattiin enemmän tietoa uusista 
lääkehoitovaihtoehdoista. 

Tietoa tuntuu saavan niukasti ja uusien lääk-
keiden hinnat ovat paljon käytössä olevia lääkkeitä 
kalliimpia. Jos on mukana kokeilussa ja lääke on 
toiminut hyvin, voi myös saada erillisen jatkohoi-
don uudella lääkkeellä. 

Lopuksi mietittiin, onko Nils Erik Gilhusin esittä-
mä ajatus pohjoismaisista hoito-ohjeista realismia 
vai toiveajattelua. Andersenin mielestä on muka-
vaa, kun on haasteita ja ajatus on hyvä. 

Tämän jälkeen seurasi kahvia ja tanskalaista 
vapaamuotoista yhdessäoloa eli hyggeä.

Teksti ja kuvat Eva Frostell-Pyhäjärvi

Lise-Lotte Schrirakow piti tilaisuudessa potilas-
puheenvuoron.
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Vartannat år träffas de nordiska MG föreningarna och 
i år stod Danmark i turen att vara värdland. 

Danmarks MG diagnosgrupp jobbar under Mus-
kelsvindfonden och de hade för i år stora ambitio-
ner att förena både forskare och läkare för ett MG 
seminarium. 

Arbetet började redan för två år sedan för att 
samordna föreläsare från de nordiska länderna. 
Bidrag fick de från Nordens välfärdscenter men 
också av utomstående som betalade deltagarav-
gift. Vi, som ingick i det nordiska MG-mötet, fick allt 
gratis. Själva MG-seminariets program hade utar-
betats av en arbetsgrupp bestående av nordiska 
MG experter. I god tid informerade vi att i Finland 
finns det en forskningsgrupp som forskar brässen 
och vi vill att de ska kunna föreläsa i seminariet. 

Det såg ett tag dystert ut, men på sensommaren 
fick vi veta att två föreläsare från Finland kommer 
att delta. 

Nya mediciner ger hopp
Allmänt taget så har det under de senaste tio åren 
hänt mycket inom vården av MG. Nya mediciner 
har utvecklats och de står i kö för att bli godkända. 
Man får hoppas att de inte blir alltför dyra, så att 
patienterna har råd med dem. 

Ett läkemedelsbolag presenterade kostnader 
för utvecklandet av en ny medicin. De hade börjat 
undersöka alternativ 2014 och nu 2022 kommit 
fram till att göra ett läkemedel i större skala och 
kostnaderna hittills var 80 miljoner euro och medi-
cinen således inte ännu ens på marknaden. 

Forskning har också gjorts i konditionsträning 
av myasteniker. Där har man kommit fram till att 
det är viktigt att få ökad muskelstyrka och aerobisk 
träning. Det hjälper till också att få den mentala 
hälsan i balans eftersom det finns en risk för att 
myasteniker drabbas av depression och ångest. Då 
man börjar konditionsövning bör man vara i stabilt 
sjukdomsläge så att man inte tröttar ut kroppen. 

Försiktig med graviditet
Och därmed kommer vi till utmattning (fatigue), 
som vissa MG patienter har. Här är det viktigt att 
särskilja på fysisk trötthet och central trötthet, där 
man inte orkar göra dagsrutiner. Det finns fråge-
tabeller, som man kan utmäta graden av utmatt-
ning, men inget riktigt svar än hur den centrala tröt-
theten kan botas. En tanke är att kroppens muskler 

Nordiskt MG-möte och seminarium i Danmark

kompenserar våldsamt de muskler, som är utsatta 
av MG och därmed blir hela kroppen utmattad. 

Det fanns en föreläsning också om graviditet 
och MG där de allmänna medicinerna (Mestinon®, 
kortison, Imurel® och ivig) kan tas helt normalt. 

Läkemedel som kan orsaka missbildningar 
på fostret är mykofenolatmofetil, metotrexat och 
cyklofosfamid och dessa bör undvikas vid en even-
tuell graviditet. Också rituximab bör inte tas 3 
månader före graviditet (helst 6 månader). 

Noggranna råd fick vi också angående vaccina-
tioner. Ifall medicinering av MG såsom Imurel®, 
kortison, mykofenolatmofetil, Sandimmun® och 
metotrexat – ta vaccinationer mot Covid 19. 

Ifall användning av immunoglobin (ivig) ta 
vaccination 1-2 veckor efter infusionen. Och ifall 
användning av rituximab ta vaccination minst två 
veckor före nästa infusion. 

Rådfråga er läkare för säkerhets skull. Man bör 
undvika att ta fler vaccinationer samtidigt, vilket 
hälsostationerna nu vill ge då både influensa och 
Covid 19-vaccinering på gång.  

Flera olika tilläggssjukdomar
Tyvärr får myasteniker också tilläggssjukdomar, 
såsom högt blodtryck, hyperkolesterolemi och 
diabetes. Tidigare nämndes också depression och 
ångest, men det förekommer också reumatism, 
osteoporos och astma. 

Bland andra autoimmuna sjukdomar nämndes 
en underaktiv sköldkörtel, pigmentlösa hudfläckar, 
reumatism, Sjögrens syndrom och psoriasis. Och 
ju äldre man blir, desto mer tilläggssjukdomar får 
man, dessutom kan vissa läkemedel orsaka tilläg-
gssjukdomar, t.ex. kortison kan orsaka osteoporos 
och diabetes.

Till slut fick vi höra att det planeras ett nor-
diskt samarbete för att ta fram gemensamma vå-
rdinstruktioner för MG patienter. Vi ser fram emot 
det och hoppas att det blir en uppföljning av semi-
nariet om två år på Island.Efter seminariet fick vi 
ännu deltaga i den danska MG-gruppens årsmöte 
där de gick igenom seminariets höjdpunkter. Till-
varon avslutades med danskt hygge.

Vi tackar Muskelsvindfonden och det Nordiska 
välfärdscentret för de fina arrangemangen. 

Text och foto Eva Frostell-Pyhäjärvi
 OBS! Fortsättning i följande nummer 

(Myastenia-Viesti 1-2023)
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MG-viikko 2023
Harvinaisten sairauksien päivää vietetään tiistaina 28.2.2023. 
Sen yhteydessä Euroopan MG -yhdistys viettää MG-viikkoa 

27.2. – 5.3.2023. 

Seuratkaa Harvinaisten sairauksien päivän sivuilta mitä 
tapahtumia Suomessa on, jolloin paikalliset MG-ryhmät voivat 

mahdollisuuksien mukaan liittyä Harvinaisten sairauksien 
paikallisiin tapahtumiin. 

"Kannatan Harvinaisten sairauksien päivää" 
todetaan vuoden 2023 Harvinaisten sairauksien päivän logossa.
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Suomen MG-yhdistys järjestää kurssin myas-
teenista sairautta sairastaville Ruissalon kylpylä-
hotellissa Turussa to-su 20.-23.4.2023.

Kurssin teemana on Jaksaminen sairauden 
kanssa. Ohjelmassa on mm. luentoja fyysisestä ja 
henkisestä jaksamisesta, fysioterapeutin vinkkejä, 
kevyttä liikuntaa ja ennen kaikkea vertaistukea. 
Myös kylpylän altaisiin ja ympäröivään luontoon ehtii 
tutustua kurssipäivien aikana.

Lähde kurssille Turun Ruissaloon

Kurssin hinta myasteenikoilta on 10 e/vrk eli 
yhteensä 30 euroa. Osallistujia ei ole vakuutettu 
yhdistyksen puolesta eikä Suomen MG-yhdistys 
korvaa matkakuluja kurssipaikkakunnalle.

Sähköinen hakemuslomake löytyy yhdistyksen 
nettisivuilta ja paperilomake Myastenia-Viestistä.

Hakemukset kurssille viimeistään torstaihin 
16.3.2023 mennessä sähköpostilla toimisto@suo-
menmg-yhdistys.fi tai postitse Suomen MG-yhdis-
tys, Heikinmäentie 13, 2110 Merimasku.

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:       
 
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?     
       
       
       

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

 

          

Suomen MG-yhdistys järjestää kurssin hiljat-
tain sairastuneille Peurungan kylpylähotellissa pe-
su 27.-29.1.2023. Hotelli sijaitsee vain 30 mi-
nuutin ajomatkan päässä Jyväskylästä, osoitteessa 
Peurungantie 85, 41340 Laukaa.

Kurssi on suunnattu hiljattain myasteeniseen 
sairauteen sairastuneille ja heidän omaisilleen. 
Kurssille valitaan kuusi myasteenista sairautta sai-
rastavaa henkilöä, jotka kaikki saavat ottaa kurs-
sille mukaan myös yhden omaisensa.

Kurssin omavastuuosuus on kaikilta osallistujil-
ta 10 e/vrk eli yhteensä 20 e. Majoitus 2 hengen 
huoneissa.

Lähde kurssille Peurungan kylpylähotelliin

Kurssille voit hakea täyttämällä hakemuskaa-
vakkeen joko yhdistyksen nettisivuilla osoittees-
sa https://www.suomenmg-yhdistys.fi/kurssit tai 
täyttämällä Myastenia-Viestissä olevan hakemus-
kaavakkeen.

Osallistuminen kurssille ei edellytä yhdistyksen 
jäsenyyttä, osallistujia ei ole vakuutettu yhdis-
tyksen puolesta eikä yhdistys korvaa matkakuluja 
kurssipaikkakunnalle.  

Hakuaika kurssille päättyy ti 27.12.2022.
Lisätietoja antaa Susanne Hiltunen, p. 044 240 

8852 (pe klo 10-14).
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SATAKUNNAN MG-RYHMÄ
Kokoontumiset joka kuukauden ensimmäinen tiistai, klo 17-19.
Paikka: Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5 A 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 kerran kuukaudessa maanantaisin kello 
17-19. Paikkana on Lihastautiyhdistyksen toimitila, osoitteessa Itäinen Pitkäkatu 
68, Turku.
HUOM! Päivät eivät nyt mene ihan vanhalla mallilla joka kuukauden toinen ma.
Vertaistukipäivät keväällä 2023:
ma 16.1., 13.2, 13.3, 17.4 ja 15.5.
Lihastautiyhdistys järjestää edellä mainitussa paikassa myös tuolijoogaa maa-
nantaisin klo 16-17. Myasteenikot ovat tervetulleita mukaan jumppatuokioon!
Ilmoittelemme tapaamisista myös omilla nettisivuillamme (www.turunseudun-
myasteenikot.net) ja mahdollisuuksien mukaan Turun Sanomien yhdistyspalstalla.
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
Uudenmaan MG-ryhmä jatkaa kokoontumisiaan Oodin kirjastossa, katutason 
kahvilassa. Pidämme pöydässä MG-esitettä, niin meidän on helppo löytää 
toinen toisemme.
Tapaamispäivä on aina kuukauden kolmas maanantai klo 15-17. Kevään tapaa-
miset ovat:
ma 16.1., 20.2., 20.3., 17.4. ja 15.5.2023

Lisätietoja
Pirjo (050 3756711), Kaija (050 5638119), Eva (040 7765688)

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 5914244.
Lisätietoja 
Pia Moisala, p. 041 436 5071, pia.moisala@gmail.com (Suomen MG-yhdistyksestä)

Alueelliset ryhmät

Satakunnan MG-Ryhmä

Mikäli omalla paikkakunnallasi ei ole myasteenikoille toimintaa, mutta olisit kiinnostunut vetä-
mään 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.
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HÄMEEN MG-RYHMÄ
Kellot siirretty vanhaa kesää kohti ja valmistaudutaan uusiin haasteisiin, joita 
kylläkin on riittämiin. Tulevan talven tuomia tuskia kun emme pysty ennalta ar-
vioimaan. Tärkeintä on pitää huolta itsestään ja läheisistään, koska yksin ei näitä 
kannata jäädä murehtimaan.
Tapaamisia on vieläkin rajoittanut tuo viheliäinen KORONA ja tämä MG-Hämeen 
vertaistukiryhmän ikääntyminen. Myös jatko on hiukan hakusessa tuon tapaa-
mispaikan suhteen, sillä TASVEL on ilmeisesti luopumassa Kojolankadun tiloista.
Facebook / Myastenia Gravis Suomi käyttäjät lisääntyy vahdilla, eli tämä sairaus ei 
ole mihinkään katoamassa, mutta vertaistukiryhmissä kokoontuminen tulee aina 
vaan haasteellisemmaksi. Facebook-ryhmässä työskentely ei vaadi matkustelua, 
vaan siihen voit osallistua kun oma aika antaa myöden. Tärkeintä on avun / tuen 
saanti omaan tuskaan.
Uusista tapaamisista ilmoitellaan s-postilla ja kirjeitse sekä kannattaa käydä katso-
massa Suomen MG-yhdityksen sivuilla ja kurkata kohtaan ALUERYHMÄT / HÄME

HYVÄÄ  JOULUA  JA  KORONAVAPAATA  VUOTTA  2023!

Lisätietoja
Leila Mäkilä       gsm 0400 484338    leila.makila@gmail.com
Arto Jokinen      gsm 040 7322028    arto.jokinen@tintti.net 

LAHDEN MG
Lahden seudun myasteenikot osallistuivat Lihastautiyhdistyksen järjestä-
mille kesäpäiville Hollolan Sarvikuutissa 7. kesäkuuta 2022. Kesäinen kuva 
on muisto tuolta päivältä.
Lahden seudun myasteenikot toimivat yhteistyössä paikallisen lihastauti-
yhdistyksen kanssa.

Lisätietoja
Sisko Niemi, p. 044 502 6698, sisko.niemi04@gmail.com (Suomen MG-yh-
distyksestä)

ETELÄ-POHJANMAA
Etelä-Pohjanmaan aluetoimintaa jatketaan tammikuun 7. päivä klo 13-16 kokoontumalla Alahärmään 
Härmä-seuran Käräjätaloon, osoitteeseen Käräjätie 1, 62300 Härmä. 
Tarjolla on opastusta talon historiasta ja elävästi kerrottuja juttuja. Lisäksi keskustelemme aluetoiminnan 
kehittämisestä. 
Meillä on myös kahvitus mahdollisuus, jossa tarjolla on kahvi, suolapala ja pulla hintaan kuusi (6) euroa. 
Maksu käteisellä. 
Sitovat ilmoittautumiset 29.12.2022 mennessä (kerrottava, otatteko kahvin) Vesa Rauhalalle, p. 0400 
868029 tai sähköpostilla vesa.rauhala63@gmail.com

KESKI-SUOMEN MG-RYHMÄ
Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta, oli mukava vaihtaa kuulumisia tapahtumissa. Ensi vuoden toiminta 
on valmistelussa, joten seuraa ilmoittelua tulevissa lehdissä. 
Hyvää joulunaikaa ja loppuvuotta, tapaamisiin taas ensi vuonna.
Lisätietoja
Ritva Suikkonen, p. 040 522 9411, ritva.soilikki@gmail.com
Päivi Hokkanen, p. 040 732 6806, pkhokkanen@outlook.com
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       Kannattajajäseneksi 
 

 
Sukunimi ja etunimi: 
 
 
 
Syntymävuosi: 
 
Äidinkieli: 
 
Lähiosoite: 
 
Postinumero ja toimipaikka: 
 
Sähköpostiosoite:       
 
 
Puhelinnumero: 
 
Minuun saa ottaa yhteyttä myös sähköpostitse: Kyllä Ei 
 
Paikka, aika ja allekirjoitus: 
 
 
 
 
Yhdistyksen verkkosivuilta suomenmg-yhdistys.fi voit tulostaa potilaskortin suomen, ruotsin, 
englannin tai espanjan kielellä. Voit säilyttää korttia esimerkiksi lompakossa. 
 
Liittyessäsi jäsensihteeri lähettää sinulle maksuohjeet jäsenmaksun maksamiseksi sekä 
materiaalia tutustuttavaksi. Yhdistyksen verkkosivuilta löydät lisää tietoa ja esimerkiksi 
tukihenkilöiden yhteystietoja. 
 

 
 

       

 

 

 

 

 

Haluan liittyä Suomen MG-yhdistys ry:n jäseneksi

 olen MG-potilas

 olen LEMS-potilas

Etunimi ja sukunimi:

Kotikunta:

Osoite:

Puhelinnumero:

Postinumero:

Sähköposti:

Syntymäaika:

Äidinkieli:

 Annan Suomen MG-yhdistykselle luvan käyttää minusta otettuja valokuvia 
 yhdistyksen viestinnässä

 Annan Suomen MG-yhdistykselle luvan tietojeni tarkistamiseen ja 
 käsittelemiseen

Vapaamuotoinen viesti:

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota:

 Sähköpostitse
 
 Tekstiviestitse

Suomen	MG-yhdistys	ry.	/	Finlands	MG-förening	–	Liittymislomake 
 

 

 

 
       Kannattajajäseneksi 
 

 
Sukunimi ja etunimi: 
 
 
 
Syntymävuosi: 
 
Äidinkieli: 
 
Lähiosoite: 
 
Postinumero ja toimipaikka: 
 
Sähköpostiosoite:       
 
 
Puhelinnumero: 
 
Minuun saa ottaa yhteyttä myös sähköpostitse: Kyllä Ei 
 
Paikka, aika ja allekirjoitus: 
 
 
 
 
Yhdistyksen verkkosivuilta suomenmg-yhdistys.fi voit tulostaa potilaskortin suomen, ruotsin, 
englannin tai espanjan kielellä. Voit säilyttää korttia esimerkiksi lompakossa. 
 
Liittyessäsi jäsensihteeri lähettää sinulle maksuohjeet jäsenmaksun maksamiseksi sekä 
materiaalia tutustuttavaksi. Yhdistyksen verkkosivuilta löydät lisää tietoa ja esimerkiksi 
tukihenkilöiden yhteystietoja. 
 

 
 

       

 

 

 

 

 

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



 

 

Posti-
merkki 

Taita ja niittaa yhteen 

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

Me yhteyshenkilöt olemme itse myasteniaa sairastavia ja meillä on jokaisella omat kokemuksemme 
tämän sairauden kanssa. Sinä, jolla on myasthenia tai olet myasteenikon läheinen, voit ottaa meihin 
yhteyttä yhteiseen sairauteemme tai yhdistykseemme liittyvissä asioissa.

Perheessä sairastavan lapsen MG-hoidosta ja vertaistuesta voi tiedustella sähköpostiosoitteesta: con-
gms@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.

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

Maritta Kotilainen (VAIN lapsipotilaiden asiat!)
TIKKAKOSKI 
p. 0400 638 165, marittakotilainen@gmail.com 

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

Kaarina Nuutinen
VUORELA
p. 0400 251 660, kaarina.nuutinen@kolumbus.fi

Mariann Sjöholm
RAISIO
p. 050 537 6783, mariann.sjoholm@gmail.com

Ritva Suikkonen
JYVÄSKYLÄ
p. 040 522 9411, ritva.soilikki@gmail.com

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

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

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

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
kaikille Myastenia-viestin lukijoille!

Toivoo 
Suomen MG-yhdistyksen hallitus
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HUS
Meilahden Tornisairaala
Neurologian poliklinikka, 
Haartmaninkatu 4, 00290 HELSINKI. 
Vaihde: (09) 4711, ma-pe klo 12-15 
Vastaava lääkäri: Neurologian poliklinikan 
ylilääkäri Sari Atula

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 LÄÄKÄRIT MG-POTILAALLE

NEUROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄREITÄ

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 

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

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.

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

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

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

Lisää tietoa löytyy myös netistä:

www.suomenmg-yhdistys.fi
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Laskutusosoite
 
Verkkolaskut 
003711026660 
Operaattori Maventa (003721291126) 
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä 
DABAFIHH 
Verkkolaskutusosoite: FI4455424020025454 
Operaattori: Osuuspankki (OKOYFIHH)

Sähköpostitse skannauspalveluun 
pdf-tiedostoina 
11026660@scan.netvisor.fi

Postitse skannauspalveluun 
Suomen MG-yhdistys ry 
11026660 
PL 100 
80020 Kollektor Scan

Suomen MG-yhdistys ry

Hallitus

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

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

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

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

Suomen MG-Yhdistys ry:n pankki
Turun Osuuspankki -  Turku
IBAN: FI44 5542 4020 0254 54
BIC: OKOYFIHH

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

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

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

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

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

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

Sähköposti: toimisto@suomenmg-yhdistys.fi

Kunniapuheenjohtaja: 
järjestöneuvos Paavo Koistinen  
Säynätsalo (Jyväskylä)




