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Pääkirjoitus
Kehottaisin potilaita hankkimaan tietoa
Kysele vastaanotolla mahdollisimman paljon. Varsinkin jos on kysymys vakavasta sairaudesta, on
tärkeää ottaa mukaan joku läheinen tai muu luotettu henkilö, koska vastaanottotilanne on potilaan
näkökulmasta usein kiireinen ja kaoottinen.
Potilaan vastuulla on antaa kaikki tarvittavat
taustatiedot. Lääkärin vastuulla on kertoa kaikista
hoitovaihtoehdoista ja niiden oletetuista vaikutuksista, ymmärrettävällä kielellä.Terveydenhuoltolaki
korostaa potilaan kuulemista hoitosuunnitelman
tekemisessä ja potilaan oikeutta osallistua itseään
koskevaan hoitopäätökseen.
Hoitoa tarjoavat tahot ovat velvoitettuja yhtenäisiin käytäntöihin koko Suomessa. Yhtenäisten
käytäntöjen varmistamiseksi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laatinut sarjan Käypä hoito –suosituksia yhdessä erikoislääkäriyhdistysten
kanssa. Käypä hoito –suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia
hoitosuosituksia. Kaikki Käypä hoito –suositukset
löytyvät internetistä myös selkokielisinä.
Julkisessa terveydenhuollossa me potilaat
olemme omistajien edustajia. Hyvää hoitoa kannattaa siis vaatia ja omaan hoitoonsa kannattaa
suhtautua aktiivisesti.
Yleisimmät ongelmatilanteet ovat kohteluun
liittyvät asiat. Potilas kokee, ettei häntä ole kuunneltu. Usein ongelmat johtuvat organisaatiokulttuurista, mutta potilaskin voi tehdä jotakin sen
eteen että hoito onnistuu mahdollisimman hyvin.
Ehdottomasti ennen kuin lähtee kanteluiden
ja valitusten tielle, kannattaa yrittää keskustella
ongelmista asiallisesti ja rauhallisesti. Potilas voi
myös pyytää siirtoa toiselle lääkärille, mikäli se
hoitotilanteen kannalta on mahdollista. Lääkärin
vaihtoa kannattaisikin mielestäni pyytää paljon
useammin. Monet ihmiset pelkäävät sitä, että kohtelu hoitopaikassa huononee, jos ilmaisee tyytymättömyytensä hoidon laatuun. Valitettavasti tällä
hetkellä pelkoon on toisinaan myös aihetta, mutta
yleensä myönteisellä tavalla vaativasta asenteesta
on hyötyä ja se heijastuu positiivisesti kohteluun.
Kun hoidossa on ilmennyt ongelmia, eikä keskustelu hoitohenkilökunnan kanssa ole tuonut toi-

vottua tulosta, on ensimmäinen yhteydenottotaho
potilasasiamies. Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä pitää lain mukaan olla potilasasiamies, joka antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista
ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi.
Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja
avustaa potilasta, jos tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun hoitopaikassa. Hän
myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta
muistutuksen, kantelun tai Potilasvakuutuskeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa.
Potilasasiamies ei kuitenkaan ota kantaa potilaan
lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä myöskään
siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko.
Potilasasiamiesjärjestelmä on hyvä ja se on
aikanaan käynnistetty Suomen Potilasliiton aloitteesta. Siinä on ainoastaan se suuri ongelma, että
potilaat eivät aina koe voivansa luottaa potilasasiamiehiin, onhan asiamiehen työnantaja se sama
jonka taholta potilas kokee saaneensa ongelmallista kohtelua. Potilasasiamiehillekin pitää tarjota
täydennyskoulutusta, tässä alati ja nopeasti muuttuvissa toimintaympäristöjen muutoksissa tätä ei
ehkä ole tarpeeksi huomioitu.
Suomen MG-yhdistys ry
Paavo Koistinen
puheenjohtaja, järjestöneuvos
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Ajankohtaista
Kuntoutuskeskus Kankaanpään kurssi myasteenikoille 2021
Kurssista kiinnostuneet huomio!
Kelan järjestämä, myasteenikoille suunnattu kuntoutuskurssi pidetään tänä vuonna Kuntoutuskeskus
Kankaanpäässä.
Helmikuussa alkavalla kurssilla on vielä vapaita paikkoja, joten kurssista kiinnostuneiden kannattaa
olla yhteydessä ensin suoraan Kuntoutuskeskus Kankaanpäähän, viestintä- ja asiakkuuspäällikkö Saila
Pajuniemeen. Häneltä saa lisätietoja vapaista paikoista sekä kurssille hakeutumisesta.
Kurssit ovat laitosmuotoisia ja ne on jaettu kahteen viiden päivän jaksoon. Tunnuksella 75903 varustettu sopeutumisvalmennuskurssi myasteenikoille alkaa 22. helmikuuta. Ensimmäinen jakso päättyy 26.
helmikuuta.
Toinen kurssijakso pidetään samassa paikassa16.-20. elokuuta.
Lisätiedot Saila Pajuniemi, p. 050 355 5546 tai saila.pajuniemi@kuntke.fi

Miten Kelan maksamille kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseille
pääsee?
Kelan järjestämille kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseille haetaan Kelan kautta. Hakemuksen
liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, jossa lääkäri suosittelee kyseistä kurssia.
Kannattaa siis ottaa asia puheeksi sinua hoitavan lääkärin tai esimerkiksi työterveyshoitajan kanssa.
Lääkärin B-lausunto tarvitaan Kelan kurssien kuntoutushakemuksen liitteeksi. Lisäksi on täytettävä
Kelan kuntoutushakemus KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) tai KU132 (harkinnanvarainen
kuntoutus) ja toimitettava hakemus liitteineen Kelaan.
Lisätietoja Kelan kursseista saat Kuntoutuskeskus Kankaanpään kuntoutussihteereiltä. Heidät tavoittaa
numerosta 050 394 7524 ja sähköpostilla kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Paavo Koistisesta järjestöneuvos
Suomen MG-yhdistyksen puheenjohtajasta järjestöneuvos
Tasavallan presidentti on myöntänyt 11.12.2020 järjestöneuvoksen arvonimen Suomen MG-yhdistyksen puheenjohtaja
Paavo Koistiselle.
Yhdistyksemme puheenjohtaja on tehnyt pitkän uran potilasjärjestöissä ja toiminut aktiivisesti Kuluttajaliiton hallituksessa.
Hän on ollut perustajajäsenenä muun muassa Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry:ssä, ja toiminut
yhdistyksemme puheenjohtajuuden lisäksi pitkäaikaisena puheenjohtajana Suomen Potilasliitto ry:ssä.
Järjestöaktiivina Paavo Koistinen on toiminut myös edustajana useissa eri neuvottelukunnissa ja työryhmissä.
Suomen MG-yhdistys onnittelee aktiivista puheenjohtajaa
ansaitusta arvonimestä!
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Ajankohtaista
Lääkeneuvontaa läheltäsi
Suomen MG-yhdistyksellä ei ole resursseja vastata lääkeasioita
koskeviin kysymyksiin.
Tilanne voi muuttua, mikäli joukostamme löytyy joku tehtävään
halukas ja lääkeasioita tunteva vapaaehtoinen.
Jos haluat ryhtyä vapaaehtoiseksi lääkeneuvojaksemme, voit
olla yhteydessä puheenjohtajaan tai yhdistyksen toimistoon.
Kun tarvitset apua lääkeasioissa, ole yhteydessä omaan
lähiapteekkiisi, josta löytyy asiantuntijoita neuvomaan myös
erityiskorvattavuuskysymyksissä.

Lääkesekamelskassa riittää selvitettävää.

Euroopan MG rekisteröity Belgiaan
Pitkän ja kuhmuraisen tien jälkeen European Myasthenia Gravis Association (Euroopan MG-järjestö,
EuMGA) on lopulta rekisteröity Belgiaan ja paikalliset viranomaiset ovat hyväksyneet rekisteröinnin.
Edelleen haasteena on, miten avata pankkitilit massa, mutta sen jälkeen EuMGAn pitäisi olla taas valmiina toimintaan.
Kattojärjestön tarkoituksena on tukea eurooppalaisia MG-yhdistyksiä toiminnassaan MG-potilaiden
hyväksi, ja toimia Euroopan tason edunvalvojana MG-potilaille. Järjestön tavoitteena on järjestää eurooppalainen virtuaalikokous vuonna 2021.
Järjestön johdossa on nyt puheenjohtajana saksalainen Hans Rohn ja jäseninä tohtori Fulvio Baggi
Italiasta ja Eva Frostell-Pyhäjärvi Suomesta.
Aiemmin järjestön puheenjohtajaksi valittu romanialainen Alina Savu joutui luopumaan tehtävästään
ennen rekisteröinnin vahvistamista uusien työtehtäviensä vuoksi.

Laskutusosoite muuttuu
Suomen MG-yhdistys siirtyy sähköiseen laskutukseen.
Toivomme saavamme jatkossa laskut sähköisessä muodossa. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta
toimittaa verkkolaskuja tai lähettää laskuja sähköpostilla, voitte lähettää paperilaskut skannauspalveluosoitteeseemme.
Käyntiosoitteeseemme ei vastaanoteta laskuja.

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

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

Postitse skannauspaveluun
Suomen MG-yhdistys ry
11026660
PL 100
80020 Kollektor Scan
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Hallituksessa päätettyä
Kokouksessa 19.1.2021 päätettyä
-

-

-

Jäsenmaksukarhuja ei peritty vuonna 2020.
Tilinpäätös, toimintakertomus ja tase käsiteltiin, hyväksyttiin ja allekirjoitettiin
Keskusteltiin tilitoimistoon siirtymisen vaikutuksista
Infopäivä MG- ja LEMS-potilaille. Tampereella, 50 hengelle, la 29.5.2021. Voidaan järjestää
myös virtuaalisena.
Virkistävää luontoa ja liikuntaa. Turun Ruissalossa, 10 hengelle, ke-su 6.-10.10.2021
Vuokatin vaaroilta --. Vuokatissa 10 hengelle,
ma-su 13.-19.9.2021
Vastasairastuneille vertaistukea. Lahden Vervessä 10 +10 hengelle, pe-su 19.-21.11.2021
Etusija yhdistyksen kursseille on tänä vuonna
hakijoilla, joilta peruuntui 2020 kurssit.
KELA järjestää tänä vuonna vain yhden kurssin myasteenikoille Kankaanpäässä (ajalla
22.– 26.2. ja 16.–20.8.).

-

Todettiin, että yhdistyksestä ei toistaiseksi ole
löytynyt henkilöä, joka haluaisi vastata vapaaehtoisena lääkeneuvonnasta. Asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä puheenjohtajaan.
Kevään vuosikokous pidetään Lahdessa, Green
Star -hotellissa la-su 17.- 18.4.2021
Päätettiin, että ei osallistuta verkossa pidettäville Lihastautipäiville 17.4.2021
Seuraava kokous sovitaan myöhemmin.

Kokouksessa 18.12.2020 päätettyä
-

Hyväksytty yhdistyksen taloudenhoidon siirto
tilitoimisto Tilirexille. Asiaa valmisteltu ennakkoon, tarjouksia pyydetty ja tarjoukset saatu
kahdelta toimistolta.

Käypä hoito jaottelee myastenian neljään asteeseen
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia.
Suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten
pohjaksi.
Myastenia gravis esimerkiksi on jaoteltu Käypä hoito -suosituksissa vaikeusasteen mukaan seuraavasti:
I: okulaarinen
IIA: lievä, yleistynyt
IIB: kohtalainen, yleistynyt
III: akuutti etenevä
		
IV: myöhäinen vakava

vain silmäoireita (10 % potilaista)
etenee hitaasti, ei kriisejä, hyvä vaste lääkitykselle
bulbaari- tai luurankolihasten oireita, ei kriisejä, huono vaste lääkitykselle
etenee nopeasti, hengitysvajaus kriisejä, ei vastetta lääkitykselle, korkea 		
kuolleisuus
etenee ryhmästä I tai II nopeasti 1 – 2 vuoden aikana vaikeaksi

Lähde: Käypä hoito.fi
Lisää asiaa käypähoitosuosituksista seuraavassa Myastenia-viestissä
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Covid-19 ja myastenia
Koronavirus on kurittanut kansaamme ja koko
maailmaa jo yli vuoden. Myasteenikkoja kiinnostavia kysymyksiä on ollut pandemian alusta asti
kaksi: kuuluvatko myasteenikot niin sanottuihin
riskiryhmiin ja onko tieto siitä, miten monta myasteenikkoa on koronaan menehtynyt?

Lihastautia sairastavien keskuudessa yleisiä
riskitekijöitä vakavammalle taudille ovat heikentynyt nieleminen, oheissairaudet sekä myastenioissa
taudin hoitoon liittyvä tulehdusta hillitsevä lääkitys.
Lääkitystä ei kuitenkaan koskaan pidä lopettaa
koronavirustartunnan pelossa, koska lääkityksen
lopettaminen voi johtaa vielä vakavampiin seurauksiin.
Manu Jokela esitteli syksyllä World Muscle Societyn syksyn konferenssista saamiaan tietoja.Tutkimuksessa oli seurattu 22 381 lihastautia sairastavaa. Heistä 24 oli saanut koronavirustartunnan.
Tartunnan saaneista 13 henkilöllä oli myastenia
gravis -diagnoosi viidellä dystrofia myotonica ja
kahdella IBM.
Seuranta-aikana ryhmässä oli viisi kuolemantapausta, joten kuolleisuus seuratussa ryhmässä oli
samaa luokkaa kuin muussakin väestössä.
-Myasteniaa käsitellyt brasilialainen tutkimus
osoitti, että sairaalahoitoon jouduttaessa on myös
suurentunut riski tehohoitoon. Normaalit myastenian hoidot (IVIG ja plasmafereesi) näyttivät kuitenkin tepsivän tavalliseen tapaan, Jokela totesi.

Ensimmäiseen kysymykseen vastaus on kyllä ja
ei, ja toiseen meillä ei Suomen MG-yhdistyksessä
ole antaa tilastotietoja. Tiedot koronaan menehtyneistä kun saatetaan muutenkin kirjata myös jonkin
muun taudin piikkiin.
Valtaosa koronaan sairastuneista sairastaa joka
tapauksessa taudin lievänä tai kohtalaisena.
Yleisiä riskitekijöitä sille, että taudin sairastaa
rajuna, ovat tupakointi, korkea ikä, liikalihavuus,
syöpä, keuhkoahtaumatauti, pitkäaikainen munuaissairaus, sepelvaltimotauti tai muut sydäntaudit. Lisäksi elinsiirre ja siihen liittyvä, tulehdusta
hillitsevä lääkehoito, on katsottu vakavan koronavirustaudin riskitekijäksi.
Etenkin taudin vaikeaan muotoon on todettu
liittyvän lisääntynyt laskimoveritulppien ja keuhkoveritulpan riski.
-Siksi sairastaessa kannattaa laskimoverenkierron ylläpitämiseksi ja laskimotukosten ehkäisemiseksi yrittää olla mahdollisuuksien mukaan liikkeellä oireista huolimatta, neurologian erikoislääkäri
Manu Jokela neuvoo.

(Jokelan kommentit lainattu Lihastautiliiton
Porras-lehdestä 5/2020)

Ihmiskunta on toivottavasti jo voitolla koronavirustorjunnassa.
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MG-päivät ja vuosikokous 2021

Lahti kutsuu!

MG-päivien ohjelma

Tänä vuonna Suomen MG-yhdistyksen
perinteiset MG-päivät järjestetään PäijätHämeen sydämessä.

Lauantai 17.4.2021
klo 12-13 Ilmoittautuminen
klo 12-13 Lounas
klo 13.15
Avaus
klo 13.30
Luento 1
klo 14.45
Kahvi
klo 15.15
Vuosikokous
klo 17.30
Päivällinen

Ajankohta Myastenia-päiville on huhtikuussa, la-su 17.-18.4.2021.
Paikkana on Hotelli Green Star,
Vesijärvenkatu 1, Lahti.

Sunnuntai 18.4.2021
klo 9
Aamiainen
klo 10
Luento 2
klo 12
Lounas

Vuosikokous pidetään MG-päivien
yhteydessä lauantaina 17. huhtikuuta
kello 15.15 edellä mainitussa paikassa.
HUOM! Mikäli koronatilanne vaikeutuu ja
tulee erityisrajoituksia, kokous pidetään
etäyhteyksin.

Hyvää kotimatkaa
Hinta
128,00 e/hlö 2 hengen huoneessa.
Hinta sisältää kaiken (ohjelman, ruokailut
ja majoituksen).
Majoitus 1 hlön huoneessa +37,00 e.

Tästä tiedotamme erikseen yhdistyksen
www-sivuilla, joten seuraa tilannetta
www.suomenmg-yhdistys.fi/MG-päivä
Ilmoittautumiset tilaisuuteen viimeistään
1.4.2021 mennessä sähköpostilla
toimisto@suomenmg-yhdistys.fi
Merkitse ilmoittautumiseen koko nimesi,
majoitustoiveesi ja mahdolliset
ruoka-aineallergiasi.
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Suomen MG-yhdistys ry:n vuosikokous 2021
Esityslista
1.

Kokouksen avaus.

2.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa.

3.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5.

Käsitellään toimintakertomus.

6.

Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto.

7.

Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille.

8.

Käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma.

9.

Vahvistetaan varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksujen suuruus,
käsitellään talousarvio ja hyväksytään hallituksen jäsenten palkkiot.

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet sääntöjen 8 §:n mukaan.
11. Valitaan tilintarkastaja (Samuli Hakala HT) ja varatilintarkastaja (Pekka Haavisto)
sekä päätetään tilintarkastajan palkkiosta.
12. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.
13. Käsitellään ne asiat, jotka kokous yksimielisesti päättää ottaa käsiteltäviksi.
14. Mikäli joku yhdistyksen varsinaisista jäsenistä haluaa muun kuin edellä mainitun
asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on ehdotus tehtävä kirjallisesti
yhdistyksen hallitukselle 21 päivää ennen kokousta, kuitenkin huomioon ottaen 		
yhdistyslain 24.§ määräykset.
15. Kokouksen päättäminen.
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Koronarokotukset ja myastenia
Suomessa tarjolla olevat koronarokotteet sopivat
myasteenikoille.

HUOM!

Saadaksesi koronarokotteen mahdollisimman
pian, kannustamme itse kutakin seuraamaan aktiivisesti oman kotikuntansa rokotustiedotusta!
Myös THL:n ohjeita kannattaa noudattaa.

Saksan myasteniayhdistys julkaisi 22. joulukuuta
2020 tiedotteen, joka kannustaa koronarokotteen
ottamiseen. Samoilla linjoilla ovat suomalaiset
neurologit.
-Rokotus kannattaa ottaa, kun vuoro tulee.
Etäisyyksistä, käsihygieniasta ja maskeista ei tule
luopua rokotuksen jälkeen vaan vasta sitten, kun
viranomaiset niin ohjeistavat, LT ja neurologian
dosentti Juha-Pekka Erälinna toteaa.
Saksalaisten laatima tiedote sisältää paljon
mielenkiintoista asiaa koronarokotuksista ja myasteniasta. Alla vapaasti suomennettuna osa julkaisun tekstistä. Myös Erälinna on tutustunut tekstiin
ja toteaa, että sisältö on samankaltainen kuin eri
neuroimmunologisten sairauksien ja Covid-19 rokotusten yhteydessä on sanottu.

Rokotteita ei ole testattu juuri nimenomaisilla
potilasryhmillä, eli immuunivastetta heikentävää
lääkitystä saavilla.
Oletus siitä, että Covid-19 rokotesuoja on yhtä
hyvä sekä immuunivastetta heikentävää lääkitystä
saavilla kuin muillakin ei voida sanoa varmasti.
Kuitenkin sen perusteella, mitä muista rokotteista on kokemusta, uskotaan, että rokotesuoja on
riittävä.

-Onko Covid-19 rokote käytännöllinen myasteenikoille?
Periaatteessa koronarokote on hyödyllinen myös
myasteenikoille, aivan kuten vuosittainen ifluenssarokotekin. Me suosittelemme, että kaikki potilaat
saavat koronarokotteen.

-Milloin myasteenikkojen on mahdollista saada
Covid-19 rokote?
Kun kaikki riskiryhmät (ikäihmiset, elinsiirtopotilaat, diabeetikot yms.), ne joiden uskotaan sairastavan vakavan koronan muodon, on saatu rokotettua, on luultavasti myasteenikkojen rokotusvuoro.
Myastenia- ja LEMS potilaat kuuluvat autoimmuunisairautta sairastaviin, jotka on nimetty STIKON nimeämällä prioriteettilistalla korkeamman
riskin väestöryhmään.
Myasteenikot, jotka käyttävät immuunivastetta vähentävää lääkitystä, ovat herkemmin alttiina
tulehduksille ja tarvitsevat siksi erityistä suojaa.
Myasteenikoilla voi myös olla hengenvaarallisia,
hengitykseen liittyviä rajoitteita.
Yhteenvetona Saksan myastenia yhdistyksen
lääketieteellinen ohjausryhmä (Medical Advisory
Board of the German Myasthenia Society) suosittelee voimakkaasti myasteenikoille suojaavaa
Covid-19 rokotetta.

-Mitkä koronarokotteet ovat tarjolla lähitulevaisuudessa?
Kolmea Euroopassa nyt markkinoilla olevaa koronarokotetta Astra Zenecan, Modernan ja Pfizerin rokotteita pidetään turvallisina ja tehokkaina
Covid-19 tautia vastaan.
-Mitä Covid-19 rokotetta myasteenikoiden pitäisi
käyttää?
Koska useat myasteniapotilaat saavat immuunivastetta heikentävää hillitsevää lääkitystä, heidän pitäisi turvallisuussyistä välttää niin kutsuttuja
eläviä rokotteita ja käyttää vain rokotteita, jotka
eivät sisällä eläviä tai heikennettyjä viruksia. Kaikki
kolme edellä mainittua rokotetta kuuluvat näihin
jälkimmäisiin rokotteisiin.

Lähde Medical Advisory Board of the German
Myasthenia Society
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Miltä myasteenikon tulevaisuus näyttää
Tervetuloa Suomen MG-yhdistyksen Infopäivään Tampereelle
Lauantaina 29.5.2021 klo 13-16 Tampereen komediateatterin salissa (Lapintie 3 A, Tre)
Ohjelmassa kaksi mielenkiintoista puheenvuoroa, joiden jälkeen mahdollisuus vapaamuotoiseen keskusteluun ja vertaistukeen.
*Eliisa Kekäläinen, kliiniseen mikrobiologiaan erikoistuva lääkäri tutkii kateenkorvarauhasen epänormaalia toimintaa harvinaisissa immunologisissa sairauksissa. Kekäläisen johtamassa kansainvälisessä
konsortiossa on mukana tutkimusprojekteja eri maista. Suomen MG-yhdistyksen edustaja osallistuu
hankkeeseen.
*Toinen puhuja vielä varmistamatta. Lisätietoa tulossa myöhemmin Suomen MG-yhdistyksen sivuilla
ja Facebookissa.
Tilaisuudessa kahvitarjoilu + suolainen pala.
Mukaan mahtuu 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Mikäli koronatilanne edelleen jatkuu rajuna, järjestetään tilaisuus webinaarina verkossa (jossa tapauksessa jaamme tapahtumalinkin kaikkien ilmoittautuneiden sähköpostiin).
Ilmoittautumiset 1.5. mennessä sähköpostilla toimisto@suomenmg-yhdistys
Merkitse viestiin etu- ja sukunimesi, sähköpostiosoitteesi ja mahdolliset ruoka-aineallergiasi.
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PAIKALLISKUULUMISET
SATAKUNTA
Satakunnan kerhon toiminta ollut lähes pysähdyksissä korona tilanteen
ja siihen liittyvien alueellisten ohjeiden vuoksi.
Puhelin / sähköposti kontakteja jonkun verran suunniteltaessa uutta
kokontumis ajankohtaa.
Kokoukset nyt, korona tilanteesta riippuen: Joka kuukauden 1. tiistai,
klo 17-19. Paikka Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5, Pori.
Lisätietoja
Riitta Jokela, p.0400 760 434, riitta.liisa.jokela@gmail.com
Timo Rimpelä, p. 0400 256 264, timo.rimpela@gmail.com

VARSINAIS-SUOMI
Turun paikallistoiminnan myasteenikot tapaavat joka kuukauden toinen maanantai klo 17-19.
Paikkana Lihastautiyhdistyksen toimitila, os. Itäinen Pitkäkatu 68, Turku.
Keväällä tapaamisia jatketaan heti, kun koronatilanne sen sallii. Ainakin helmikuun
tapaaminen on vielä peruttu koronan vuoksi.
Kevään tapaamiset on sovittu 8.3., 12.4. ja 10.5.2021.
Ilmoittelemme mahdollisista muutoksista nettisivuilla ja mahdollisuuksien mukaan TS:n yhdistyspalstalla.
Lisätietoja
www.turunseudunmyasteenikot.net

KESKI-SUOMEN MG-RYHMÄ
Koronan vuoksi toiminoja ei toistaiseksi ole tiedossa.
Lisätietoja antavat
Ritva Suikkonen, p. 040 522 9411, ritva.soilikki@gmail.com
Päivi Hokkanen, p. 040 732 6806, pkhokkanen@outlook.com

UUDENMAAN MG-RYHMÄ
Koronatilanteen vuoksi Kampin palvelukeskus on edelleen suljettu. Palvelukeskuksen tilannetta voi seurata Helsingin kaupungin sivuilta tai palvelukeskuksen
facebooksivuilta.
Kun toiminta pääsee alkamaan, siitä ilmoitetaan ryhmään osallistuneille sähköpostilla.
Puhelimitse tai sähköpostilla voi olla yhteydessä toiminnasta vastaaviin
Pirkko Vanhamäki, p. 040 735 2181, pirkko.vanhamaki@gmail.com
Pirjo Ylimäki, p. 040 375 6711, pirjo.ylimaki@gmail.com
Kaija Savolainen, p. 050 563 8113
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LAHDEN SEUDUN PAIKALLISTOIMINTA
Koronatilanteen vuoksi tapahtumia ei ole toistaiseksi tiedossa.
Lisätietoja Sisko Niemi, p. 044 502 6697, sisko.niemi04@gmail.com

MG-HÄME
MG-Hämeen ryhmä kokoontuu osoitteessa Kojolankatu 5, 33900 Tampere.
Uusia tapaamisia ei ole sovittu, mutta niistä ilmoitellaan myöhemmin.
Kaikki myasteenikot ovat tervetulleita tapaamisiimme!
Lisätietoja antavat
Puheenjohtaja Leila Mäkilä, p. 0400 484 338, makila.leila@gmail.com
Sihteeri Arto Jokinen, p. 040 7322 028, arto.jokinen@tintti.net

OULUN SEUDUN PAIKALLISTOIMINTA
Toimimme yhdessä Lihastautiliiton kanssa. Kokoontumiset osoitteessa Kumppanuuskeskus, Kansankatu
53, OULU. Kokoustila Resiina, 1. krs.
Tapahtumiimme ilmoittautuminen Lihastautiliiton järjestösuunnittelija Raija Similälle, p. 050 591 4244
tai raija.simila@lihastautiliitto.fi. Ilmoita samalla mahdolliset ruoka-aineallergiat.
ti 2.2. klo 17.30-19.30
Asiantuntijailta: Lihastautia sairastava lapsi koulussa. Ilmoittaudu torstaihin 28.1. mennessä.
ti 9.2. klo 17-18.30 (Kokoustila Asema, osallistuminen mahdollista myös verkon välityksellä kotoa käsin)
Asiantuntijailta: Talous haltuun. Asiantuntijana on Taina Rajanen, aluekoordinaattori Talous Tsemppari
-toiminnasta. Aiheina mm. rahasta puhumisen vaikeus, tunnista oman taloutesi tila, rahat riittämään.
to 25.2. klo 16.30-18.30 (Kokoustila Pysäkki)
Teemailta: Asiaa asumisen turvallisuudesta. Tilaisuus on maksuton ja sisältää tarjoilua. Ilmoittaudu pe
19.2. mennessä.
ti 4.5. klo vielä avoin Hyvinvointitapahtuma SYKÄYS.
Asiantuntijapäivä: Lihastautiliiton esittely. Ilmoittaudu to 29.4. mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä
varmistetaan kellonaika ja muut tiedot.

KUOPION MG-RYHMÄ
Tapaamme kuukauden viimeinen keskiviikko klo 14-16 Melankadun toimintakeskuksessa, Melankatu 10
B, Kuopio. Korona saattaa rajoittaa tapaamisia.
Terveisin,
Savonmuan Sirpa. p. 050 361 7872 eli Sirpa Vepsäläinen, veppis61@gmail.com

Vitsipaussi
• Miksi hyttysistä tulisi hyviä opettajia?
– Ne tekevät pistokokeita.
• Kaksi laihialaista muuraria sai
potkut, vaikka he tekivät
• Mitä lääkärin ovessa luki?
saumatonta yhteistyötä.
Ma-su auki.
Tai juuri siitä syystä…
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Kaikille avoin ja maksuton
POTILASOIKEUSNEUVONTA

puh. 09-45422150 (mpm/pvm)
avoinna maanantaisin klo 9–11 ja 13–15
Neuvontaa potilaiden ja sosiaalipalveluiden
asiakkaiden oikeuksista.
Neuvontaa antaa
potilaan oikeuksien
asiantuntija Julia
Lumijärvi.
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SUOMEN POTILASLEHTI

Suomen MG-yhdistys ry. / Finlands MG-förening – Liittymislomake
Suomen MG-yhdistys ry. / Finlands MG-förening – Liittymislomake
Haluan liittyä Suomen MG-yhdistys ry:n jäseneksi
olen MG-potilas

olen LEMS-potilas

Kannattajajäseneksi
Kannattajajäseneksi

Sukunimi ja etunimi:
Etunimi jajasukunimi:
Sukunimi
etunimi:

Kotikunta:

Syntymävuosi:
Osoite:
Syntymävuosi:

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

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

Äidinkieli:
Puhelinnumero:
Puhelinnumero:

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

Tekstiviestitse

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

Postimerkki

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

Taita ja niittaa yhteen

JÄSENHINNAT
SUOMEN 1. HIILINEUTRAALISSA HOTELLIKETJUSSA
GreenStar Hotellit tarjoavat Suomen MG-yhdistys ry:n jäsenille edullisen kiinteähintaisen majoituksen jo valmiiksi edullisista hinnoista työ- ja vapaa-ajan matkustukseen.
Etuhintaisen majoituksen saa varatessaan majoituksen alla olevan linkin kautta:
https://www.greenstar.ﬁ
Varauskoodi SUOMENMG
Hotellilla on oikeus halutessaan tarkastaa jäsenyys.
Meiltä saat laadukasta, ympäristöystävällistä majoitusta 1–3
henkilön huoneissa yhdellä huonehinnalla. Hotellimme ovat hyvin varusteltuja ja energiatehokkaita. Meillä et maksa turhasta –
lisäpalvelut varaat tarpeidesi mukaan.
Sopimuksen ajankohta
2021
Hotellit
GreenStar Jyväskylä
Heikinkatu 3
40100 Jyväskylä
jyvaskyla@greenstar.ﬁ
GreenStar Lahti
Vesijärvenkatu 1
80100 Lahti
lahti@greenstar.ﬁ
GreenStar Joensuu
Torikatu 16
80100 Joensuu
joensuu@greenstar.ﬁ
GreenStar Vaasa
Myllykatu 17
65100 Vaasa
vaasa@greenstar.ﬁ
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Majoitushinta
GreenStar Joensuu
63 Eur
GreenStar Jyväskylä ja Vaasa
70 Eur
GreenStar Lahti
74 Eur
Hinta on yhdeksi yöksi ja 1 - 3 henkilöä voi olla samassa
huoneessa tällä hinnalla.
Hotellilla on oikeus rajoittaa erikoishintaisten huoneiden
määrää. Ei voimassa erikoistapahtumien aikana.
Aamiainen
9 Eur/henkilö/vrk ennakkoon varatessa
+1Eur paikan päällä ostaessa
Maksu
Jokainen varaa ja maksaa itse paikan päällä.
Erillissopimuksesta laskutus.

Tervetuloa GreenStar Hotelsiin
Vihreässä heräät vireänä.

GreenStar Hotels Oy
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Myastenia ei ole mysteeri Sodankylässä
-Suvussani on paljon myasteniaa. Äitini Tellervo
Hoppula oli Suomen MG-yhdistyksen perustajajäseniä. Hän menehtyi 65-vuotiaana 10 vuotta sitten.
Myös Maarit Hoppulan äidin neljällä serkulla on
aikoinaan diagnosoitu myastenia.

Äidin sairaus opetti elämään myastenian kanssa.
-Olin ihan suunnitellussa operaatiossa sairaalassa,
kaularangan leikkauksessa, kun minua ei meinattu saada hereille nukutuksesta, Maarit Hoppula
muistelee.

- Kiitos meidän suvun. Heidän kaikkien ansiosta
sairaus tunnetaan tosi hyvin Sodankylässä.

Viime vuonna sattunut kokemus oli alkua sille,
että myastenia gravis sairaus saatiin diagnosoitua.
Diagnoosi ei silti yllättänyt Sodankylän Torvisen
kylässä asuvaa naista.

Sodankylän seudulla
riittää riistametsiä koluttavaksi. Maarit Hoppulan
kädessä yhden metsäkeikan saalis.
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Kaksoiskuvia ja lentäviä tavaroita

Kateenkorvan poistoa odotellessa

Diagnoosin saaminen ei pelottanut Hoppulaa, joka
oli tottunut lapsesta asti äitinsä sairasteluun.

Diagnoosin jälkeen aloitettiin Mestinon lääkitys,
jonka kanssa Hoppula pärjää jo hyvin.

-Ihan pikkulikasta asti osasin soittaa ambulanssia,
kun äiti sai kohtauksia. Itselleni oli vaan helpotus,
että diagnoosi löytyi.

-Juuri äsken minulle soitti neurologi. Pohdimme
kateenkorvan poistoleikkausta. Se tehdään varmaan keväällä.

Vasta diagnoosin saatuaan hän kuitenkin ymmärsi, että omalla kohdallakin oli ollut selviä viitteitä
myastenian oireista jo kolmisen vuotta.

Rauhallista suhtautumista myasteniaan auttaa
myös Hoppulan koulutus. Hän on sairaanhoitaja ja
terveydenhoitaja, joka ehti työskennellä 30 vuotta
Oulussa teho-osastolla.

-Minulla oli paljon kaksoiskuvia ja nielemisvaikeuksia, välillä tavarat putosi käsistä, eivätkä jalat
toimineet.

Maarit Hoppula palasi juurilleen vuonna 2013,
muuttaessaan takaisin Sodankylään. Enää hän
ei tee hoitotyötä vaan työskentelee Sodankylän
kunnassa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintokoordinaattorina.

Pahin tilanne kuitenkin syntyi edellä mainitun
leikkauksen jälkeen, kun leikkauksen jälkeen vuodeosastolla jouduttiin elvytystilanteeseen ja Hoppula siirrettiin teho-osastolle jatkohoitoon.
-Siellä Rovaniemellä keskussairaalassa sattui olemaan päivystyskeikalla minulle ennestään tuttu
anestesialääkäri Oulun yliopistollisesta sairaalasta.
Häneltä tuli se ajatus, että oireeni sopivat myasteniaan. ENMG:ssä se sitten todettiin.

Viime syksynä myastenia diagnoosin saanut Maarit Hoppula puun parkkaushommissa.
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-Koirat auttavat yli
huonoista päivistä, Maarit Hoppula
kertoo. Vierellä toinen
perheen karjalan karhukoirista, nimeltään
Pöhköläinen.

-Minä itse sain neurologian poliklinikalla juteltua
kaikki asiat tarkoin läpi ja käsiteltyä ne maalaisjärjellä. Nyt en tunne pelkoa.

-On ihanaa olla kotiseudulla takaisin. Asumme
nykyisen mieheni ja hänen äitinsä kanssa samassa
talossa ja olemme omaishoitajia. Lapset ovat jo
aikuisia ja asuvat omillaan.

Vaikeina päivinä sängystä on aamulla tosi vaikea
nousta, mutta siihen Hoppulan taloudessa on takuuvarma herätyskello.

Pelko pois
Maarit Hoppula tietää, miten helposti tuntematon
sairaus pelottaa, kun ensi kertaa kuulee diagnoosista.

-Meillä on kaksi ihanaa karjalan karhukoiraa. Ne
saavat mielen virkistymään. Viimeistään silloin,
kun koira kömpii viereen herättämään ja nuolee
naaman ja korvat puhtaaksi. Silloin on pakko nousta, vaikka olisi kuinka huono päivä.

Hänen mukaansa olisi alkuvaiheessa tärkeintä se,
että hoitohenkilöstö kertoo vastasairastuneelle,
mitä sairaus tarkoittaa ja miten huonoista päivistäkin selviää.
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”Vähemmän on tullut liikuttua”
Kulunut vuosi on ollut Mäenpään arjessa muutenkin poikkeuksellinen. Työpaikallaan Turun TE-toimistossa hän on käynyt viimeksi 18. maaliskuuta
2020. Sen jälkeen koti muuttui toimistoksi ja kännykkä entistäkin tärkeämmäksi työvälineeksi.

Kaikesta kivasta ei ole tarvinnut luopua koronan
takia.
-Koronarokotteen otan sitten kun sen saan. Tietenkin rokotteen ottaminen on aina riski. Vähän sellainen, että lähteekö hiukset vai kasvaako häntä, Sari
Mäenpää Suomen MG-yhdistyksen hallituksesta
hymyilee.

-Yhteydet asiakkaiden kanssa hoidetaan puhelimessa ja palaverit työkaverien kanssa verkossa.
Loppupeleissä sitä on arjessa aika yksin, työkavereita on oikeastaan ihan ikävä. Meidän oma
tiimimme työpaikalla on aika tiivis. Muutaman
kerran olemme käyneet yhdessä syömässä vapaa-ajalla.

Paljon matkustavalle nuorelle aikuiselle koronarokotteen ottamiseen riittävä motivaattori on kuitenkin se, että tulevaisuudessa monet maat ja useat
lentoyhtiöt todennäköisesti tulevat edellyttämään
todistusta otetusta koronarokotteesta.

Korona kesänä Sari Mäenpäältä ja hänen puolisoltaan kului kolme päivää ja kaksi yötä 55 kilometrin
pituisella Hetta-Pallas vaelluksella.
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Myös joulukuussa Sari ja Lauri Mäenpää harrastivat kotimaan matkailua. Suuntana oli taas Lappi. Tällä
kertaa he vierailivat Joulupukin kylässä.

Kuntosalilla entiseen tapaan

Lihaskunnolla on väliä

Aktiivisena kuntoilijana Sari Mäenpää myöntää,
että korona-arjessa liikkuminen on vähentynyt.

Sari Mäenpää harrastaa liikuntaa ihan omaksi ilokseen, mutta kokee, että lihaskunnon ylläpitämisellä
on merkitystä myös myastenian kannalta.

-Paljon vähemmän on tullut liikuttua, ehkä olen
ollut vähän laiskempi.

-Silloin kun noin 10 vuotta sitten sairastuin, menin
ihan alussa tosi huonoon kuntoon. Uskon, että toipuminen siitä tilasta sujui paremmin sen ansiosta,
että minulla oli hyvä peruskunto.

Mäenpään käyttämä kuntosali on silti ollut auki
entiseen tapaan ja hän on jatkanut salikäyntejään.
Osa laitteista tosin on poissa käytöstä, laite on puhdistettava jokaisen käyttäjän jäljiltä, eikä ryhmäliikuntaa ole, mutta mahdollisuudet harjoitteluun
ovat siis edelleen avoinna.

Nyt kun kunto on päässyt hieman rapistumaan,
Mäenpää huomaa heti eron siinä, miten lihakset
jaksavat.

-En ole ihan hirveästi ajatellut, että kuulun koronan
riskiryhmään. Yksi ehkä omaan suhtautumiseen
vaikuttava tekijä on se, että en edelleenkään tunne
ketään, kenellä olisi ollut korona.

-Minulle treenaaminen tarkoittaa suunnilleen sitä,
että treenaan maratonia, mutta usko, että kunhan
myasteenikko vaan liikkuu ja tekee jotain, se on
aina hyväksi. Lihakset vahvistuvat varmasti, vaikka
kuinka pieniä painoja käyttäisi.
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Lemmenjoella Mäenpäät tekivät 25 kilometrin vaelluksen kahdessa päivässä.

-Eikä lihaskuntoa kannata harjoittaa myastenian
vaan ihan oman yleiskunnon takia. Mutta varmasti
myasteniasta tulee helposti myös hyvä tekosyy
sille, ettei tarvitse tehdä mitään.

Lopulta kesälomalla päästiin kuitenkin ulkomaille,
sillä nuoripari ajoi heinäkuussa ihailemaan Lappia
ja Pohjois-Norjaa.
-Lapissa olimme haikkaamassa Hetta-Pallaksella
sellainen 55 kilometrin kierros. Oli sekin hieno
kokemus. Tuleviin kuukausiin emme ole vielä varanneet mitään matkoja. Nyt katsotaan tilanteen
mukaan, iloinen turkulaisneito toteaa.

Ulkomaan matkoihin taukoa
Mäenpäät ovat innokkaita maailman matkaajia,
joten pandemia laittoi useampia pariskunnan lomasuunnitelmia jäihin.
-Viime keväänä meidän piti matkustaa Yhdysvaltoihin ja Kanadaan, toukokuussa Islantiin ja kesällä
kiertää Euroopassa omalla autolla. Islannin matka
siirrettiin ensin syyskuuhun, mutta sitten sekin
peruuntui.
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YHTEYSHENKILÖT – KONTAKTPERSONER
Me yhteyshenkilöt olemme itse myasteniaa sairastavia ja meillä on jokaisella omat kokemuksemme
tämän sairauden kanssa. Sinä, jolla on myasthenia tai olet myasteenikon läheinen, voit ottaa meihin
yhteyttä yhteiseen sairauteemme tai yhdistykseemme liittyvissä asioissa.
Perheessä sairastavan lapsen MG-hoidosta ja vertaistuesta voi tiedustella sähköpostiosoitteesta: congms@gmail.com.
Vi kontaktpersoner är själva myasteniker och har alla olika erfarenheter med vår sjukdom. Du som
har myasteni eller är anhörig till myasteniker, kan kontakta oss med frågor som gäller vår gemensam
sjukdom eller vår förening. Våra svenskspråkiga medlemmar är Tomas Mattbäck och Mariann Sjöholm.
Melina Iso-Aho
HELSINKI
p. 050 385 5285, melinaisoaho@gmail.com

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

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

Ritva Suikkonen
JYVÄSKYLÄ
p. 040 522 9411, ritiva@luukku.com
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

Vertaistukea tarjolla!
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NEUROLOGIAN LÄÄKÄRIT MG-POTILAALLE
HUS
Meilahden Tornisairaala

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

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

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

KYS

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

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

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

OYS

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

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

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

Juha-Matti Seppä
Neurologian erikoislääkäri
Vastaanotto Eteläranta 2 D (1. krs.), Pori.
p. 040 195 5970 (Medipori)

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

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

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

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

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

Sähköposti: toimisto@suomenmg-yhdistys.fi

Hallitus

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

Puheenjohtaja
Paavo Koistinen
Säynätsalo (Jyväskylä)
puh. 0400 682 337
paavo.koistinen@elisanet.fi

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

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

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

Sihteeri, kuntoutusasiat, viestintä
Susanne Hiltunen
Merimasku (Naantali)
p. 044 240 8852 (pe klo 10-14)
susanne.hiltunen@gmail.com

Varajäsenet
Päivi Kuikka
Turkhauta (Hausjärvi)
p. 040 588 1931
paivi.kuikka@luukku.com

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

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