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1. YLEISTÄ 
Kansanterveys- ja vammaisjärjestönä toimivalle Lounais-Suomen neuroyhdistys ry:lle 
vuosi 2021 on 55. toimintavuosi. 
 
Yhdistyksen toimialueena ovat Ahvenanmaan maakunta, Aura, Forssa, Humppila, 
Jokioinen, Kaarina, Kemiönsaari, Koski TL, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, 
Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Pöytyä, 
Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Taivassalo, Tammela, Turku, Uusikaupunki, 
Vehmaa ja Ypäjä.  
 
Jäseniä on noin 1100, joista potilasjäseniä on noin 900 henkilöä. Yhdistyksen kerhot 
toimivat Forssan, Loimaan, Salon ja Vakka - Suomen alueilla. Yhdistys kuuluu 
jäsenenä valtakunnalliseen Neuroliittoon ja on yksi sen perustajajäsenistä. 
 
Etenkin MS-tautia ja harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavien diagnoosimäärät 
ovat jatkuvasti kehittyneiden tutkimusmahdollisuuksien myötä kasvaneet viime vuosina 
ja sen vuoksi myös yhdistystoiminnan on muututtava vastaamaan tämän päivän 
sairastavien ja läheisten haasteisiin ja tiedon tarpeeseen. 
 
Jäsenistön osallistumista toimintaan aktivoidaan tuomalla toimintaa mahdollisimman 
monella tavalla saavutettavaksi, koska eri tavoin etenevät sairaudet saattavat osin 
rajoittaa jäsenten osallistumista. Jäsenet ovat sosiaalisten palvelujen kuluttajia, joille 
ajantasainen tiedonsaanti ja tuki ovat voimavarojen vuoksi välttämättömiä.  
 
Yhdistyksen tuki neurologisia sairauksia sairastaville myös Turun MS-neuvolan 
vastaanottopalvelujen kautta on ensiarvoisen tärkeää. Sen toimintaa kehitetään 
jatkuvasti vastaamaan muuttuvia tarpeita. 

1.1. Yhdistyksen arvot  

Avoimuus 

Yhdistyksen päätöksenteko, toiminta ja viestintä on avointa, selkeää ja riittävää 
sekä yhdistyksen sisällä että suhteessa muihin tahoihin. Avoimuus - ja sen 
kautta luottamus - perustuu säännölliseen vuorovaikutukseen jäsenten, 
yhteistyökumppaneiden ja muiden tahojen kanssa. 

Jäsenlähtöisyys 

Yhdistyksessä on mahdollisuus tulla kuulluksi ja olla mukana vaikuttamassa 
toimintaan. Uudet ihmiset ja ideat otetaan hyvin vastaan. Toimintaa järjestetään 
ja kehitetään jäsenten ehdoilla siten, että se kiinnostaa monipuolisesti ja 
rohkaisee osallistumaan. 

Tasa-arvo 

Yhdistys edistää ihmisten yhdenvertaisuutta ja yhteiskunnallista 
oikeudenmukaisuutta. Kaikki ihmiset kohdataan kokonaisvaltaisesti ja tasa-
arvoisesti. 
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1.2. Toiminta-ajatus 

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä MS-tautia ja 
harvinaisia neurologisia sairauksia sairastaville ja heidän läheisilleen sekä 
muille yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille.  

 
Yhdistys tekee työtä: 
● Vertaistuen mahdollistamiseksi, 
● sairauksia koskevan tiedon välittämiseksi, 
● liikunnan ja monien muiden harrastusmahdollisuuksien edistämiseksi, 
● yhdistystoiminnan tuomiseksi lähemmäksi ihmistä, 
● vapaaehtoistoimintaan kannustamiseksi, 
● asenteisiin vaikuttamiseksi. 

  
Neuroliitto, terveydenhuollon ammattilaiset, muut järjestöt, oppilaitokset, 
alueeseen kuuluvat kaupungit ja kunnat, säännölliset pitkäaikaiset tukijat, 
säätiöt, STEA ja Opintokeskus Sivis sekä mahdolliset kaupalliset toimijat 
muodostavat avainsidosryhmät. Yhteistyöllä turvataan yhdistyksen 
toimintaedellytyksiä sekä jäsenpalveluja. 
 
Yhdistys toimii myös erityisryhmänsä oikeuksien seuraajana ja pyrkii 
vaikuttamaan yhdenvertaisuuden toteuttamiseen paikallistasolla mm. 
esteettömyyden ja saavutettavuuden osalta sekä sote - uudistusta seuraamalla. 

1.3. Tulevaisuus 

Yhdistyksessä on laadittu tavoiteohjelma vuosille 2021 – 2023, joka auttaa 
pitkäjänteistä toiminnan suunnittelua ja takaa kehittymiselle jatkuvuuden. 
Painopisteiksi kolmen vuoden ohjelmaan on valittu omaisten ja läheisten 
tukeminen ja digitalisaation hyödyntäminen yhdistystoiminnassamme. 
Aktiivisen toiminnan takaamiseksi yhdistyksessä kartoitetaan jatkuvasti uusia 
yhteistyömuotoja ja kumppanuussuhteita.  
 
Tulevan toimintakauden haasteet liittyvät erityisesti mahdollisesti pitkään 
jatkuvaan koronapandemiaan. Kokoontumis- ja muut mahdolliset rajoitukset 
vaikuttavat jäsenten tavoitettavuuteen ja sitä kautta yhteisöllisyyteen. 
Sosiaalinen kanssakäyminen on yksi ihmisyyden kulmakivistä ja kokoontumisiin 
liittyvät rajoitteet asettavat haastetta yhdistyksen perustoiminnalle. Yhdistyksen 
kyky kehittyä muuttuvassa maailmassa on erittäin tärkeä asia.  

 
Osa jäsenistä tavoitetaan sosiaalisen median ja etäyhteyksien kautta, mutta 
valtaosa jää tavoittamatta. Jäsenistön tavoittamiseen on käytettävä tulevana 
toimintakautena riittävästi resursseja hyödyntäen monipuolisesti eri 
yhteydenpitokanavia. Yhdistyksen tulee pyrkiä löytämään mahdollisimman 
toimivia ratkaisuja jäsenistön tavoittamiseksi. 

 
Tulevaisuuden haasteena tulee nähdä myös taloudellisen tilanteen 
kehittyminen. Koska yhdistys joutuu rajoittamaan tai sulkemaan toimintojaan, 
saatamme olla tilanteessa, jossa avustuksia toimintaan ei saada samalla tavalla 
kuin aiempina toimintakausina. 
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Avustusten saamisen edellytyksenä on yleensä tietty toteutettu toiminta eli 
perusteet avustusten hakemiselle tulee huomioida tarkasti ennen hakemista. 

 
Toisaalta rajoittamistoimet tietyllä tavalla pakottavat uudistumaan ja muuttuvan 
maailman antamat tilanteet nähdäänkin mahdollisuutena kehittyä. 

 

1.4. Tavoitteet 

Yhdistyksen tavoitteena on olla vaikutusvaltainen ja mielenkiintoinen toimija 
järjestökentässä ja sitä kautta lisätä yhteistyömahdollisuuksia ja vaikuttamista 
alueellisessa yhteiskunnallisessa toimintakentässä. 
Tavoitteena on myös lisätä sairastavien sekä heidän läheistensä osallisuutta, 
vähentää syrjäytymisriskiä ja rohkaista heitä mahdollisimman monimuotoiseen 
elämään. 

 
Talouteen liittyvänä tavoitteena on taata riittävät taloudelliset 
toimintamahdollisuudet nykyiselle ja tulevalle toiminnalle. 

2. VIESTINTÄ 
Yhdistyksen viestintää ohjaavat yhdistyksen arvot ja toiminta-ajatus. Viestinnässä 
pyritään selkokieliseen, aktiiviseen, monipuoliseen ja luotettavaan viestintään. 
Yhdistyksen viestintä, ohjaus ja neuvonta siirtyvät edelleen yhä enenevässä määrin 
sähköiseen muotoon unohtamatta perinteistä viestintää sitä haluaville ja tarvitseville. 
 
Viestinnässä kiinnitetään huomiota myös siihen, että verkkosivut ja muu internetissä 
oleva tieto yhdistyksestämme olisi mahdollisimman saavutettavaa.  
 
Viestinnällä haetaan näkyvyyttä, lisää jäseniä sekä osallistujia tapahtumiin ja tehdään 
toimintaa myös suurelle yleisölle tunnetuksi. Viestintään tuotettu materiaali on 
yhtenäinen kuva- ja muotokieleltään.  
 

• Yhdistyksellä on käytössä omat graafiset ohjeet, joita päivitetään tarpeen 
mukaan. 

• Osallistutaan aktiivisesti toiminta-alueen yhteistyötapahtumiin ja tarvittaessa 
myös valtakunnallisiin tapahtumiin. 

2.1. Vaikuttaminen 

Vaikuttamiseen liittyvää yhteistyötä tehdään Neuroliiton, Neurologisten 
vammaisjärjestöjen, muiden vammais- ja kansanterveystyön järjestöjen, Turun 
seudulla toimivien vammaisneuvostojen, Varsinais-Suomen Vammais- ja 
Pitkäaikaisjärjestöt VAPI ry:n, Turun seudun valikkoryhmän ja uuden Varsinais-
Suomen sote-neuvottelukunnan kanssa. Yhdistyksen jäseniä kannustetaan 
osallistumaan paikalliseen vanhus- ja vammaisneuvostotyöhön. 

 

• Yhdistyksen työntekijät ja jäsenet osallistuvat erilaisten vaikuttamis- ja 
kehittämistyöryhmien työskentelyyn. 

• Seurataan palveluiden, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä 
toimialueellamme. 
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• Viestitetään jäsenistöön kohdistuvista epäkohdista myös Neuroliittoon 
yhteisesti ajettaviksi asioiksi.  

• Osallistutaan aktiivisesti sote-uudistuksen paikallisiin yhteistyö- ja 
tiedotustapahtumiin. 

• Osallistutaan Harvinaisten päivän tapahtumaan.  
• Järjestetään Maailman MS-päivän tapahtuma. 

2.3. Tiedotus 

Tiedotus tapahtuu verkkosivuilla, jäsentiedotteella (paperilla / sähköpostilla) 
sekä Facebookin ja internetsivujen välityksellä. Jäsenrekisteriohjelman kautta 
tiedottamista tehostetaan mm. tapahtumakohtaisella 
kohderyhmätiedottamisella. 

 
Jäsentiedote toimitetaan kolme kertaa (tammi-, touko- ja syyskuu) vuodessa. 
Jäsentiedotteella ilmoitetaan tulevista tapahtumista ja ajankohtaisista asioista. 

 
Sekä internet- että Facebook-sivuja päivitetään aktiivisesti. Niissä jaetaan tietoa 
yhdistyksen oman toiminnan lisäksi myös ajankohtaisista asioista 
jäsenkuntaamme liittyen. 

 

• Tarvittaessa järjestetään jäsenistölle koulutusta sosiaalisen median 
käyttämiseen ja tietoteknisten taitojen päivittämiseen. 

• Muita tiedotuskanavia ovat Neuroliiton Avain -lehti ja paikallislehdet 
 

Sisäinen tiedottaminen: Hallituksen ja työntekijöiden välisessä tiedottamisessa 
käytetään hyväksi mm. Google Drivea, whatsappia ja muita ilmaisohjelmistoja ja 
-sovelluksia. 
 

3. JÄSENISTÖN AKTIVOINTI 
Yhdistys pitää yllä jatkuvaa jäsenhankintaa. 
 
Kerhon- ja ryhmänohjaajia aktivoidaan ja kannustetaan osallistumaan yhdistyksen ja 
Neuroliiton järjestämiin koulutuksiin. Yhdistyksen järjestämässä kehittämispäivässä 
keskitytään kerhon- ja ryhmänohjaajien, hallituksen ja työntekijöiden väliseen 
yhteistyöhön sekä jaksamiseen. Yhdistys järjestää monipuolisia vertaistuki- ja 
harrasteryhmiä ja uusia ryhmiä perustetaan tarpeen mukaan.  
Neuroliiton vertaistukijat, kokemuskouluttajat ja Elävät kirjat kuten Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiirin kokemusasiantuntijatkin toimivat tärkeässä roolissa viedessään tietoa 
ja kokemusta pitkäaikaissairauden kanssa elämisestä.  
 
Yhdistystoimintaan mukaan tulemisen helpottamiseksi tarjotaan mahdollisuuksia tulla 
mukaan järjestämään vain yhtä tapahtumaa tarvitsematta sitoutua toimintaan sen 
pidempään tai laajemmin.  
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3.1. Virkistystoiminta 

Virkistystoiminnassa kuten kaikessa muussakin toiminnassamme pyrimme 
ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin tapahtumien ja tilaisuuksien 
esteettömyyden eli sen, että myös apuvälineitä käyttävät pystyvät osallistumaan 
niihin.  
 
Toiminnan järjestämisessä pyritään pitämään osallistujien taloudelliset 
omavastuuosuudet mahdollisimman alhaisina, jotta ne eivät olisi osallistumisen 
esteenä.  

 
Yhdistys järjestää: 

• Retkiä ja matkoja eri kohteisiin ja tapahtumiin toivomusten mukaan.  

• Erilaisia luentotilaisuuksia itse sekä yhteistyössä muiden järjestöjen ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Yhdistyksen toiminnassa ja tapahtumissa ehkäistään tupakointi- ja 
nikotiinituotteiden käyttöä kieltämällä niiden käyttö tapahtumissa ja jakamalla 
tietoa kyseisten tuotteiden haitallisuudesta omalle ja muiden terveydelle.  
MS-taudin syntymekanismi on edelleen epäselvä, mutta sekä perintö- että 
ympäristötekijöillä tiedetään olevan merkitystä. Tutkimusten mukaan tupakointi 
on yksi riskitekijöistä MS-taudin puhkeamisessa ja pahenemisvaiheiden 
ilmenemisessä, joten yhdistyksen kohderyhmä huomioon ottaen tupakoinnin 
käytön ennaltaehkäisy ja lopettamisen tukeminen on yhdistyksellemme erittäin 
tärkeä tavoite.  
Yhdistyksellemme on myös myönnetty lupa käyttää Savuton Suomi 2030-
verkoston tavaramerkkiä. 

3.2. Uudet jäsenet  

Järjestetään uusille yhdistyksen jäsenille tarvittaessa oma jäsenilta. Uudet 
jäsenet saavat liittyessään aina tervetulokirjeen ja ajankohtaista tietoa 
yhdistyksen toiminnasta. 

3.3. Liikunta 

Yhdistys järjestää monimuotoista liikuntatoimintaa ja antaa mahdollisuuden 
kokeilla uusia lajeja.  
 
Liikuntatoiminnassa tehdään yhteistyötä ja vaikuttamistoimintaa toimialueen 
kuntien ja muiden liikuntatoimintaa järjestävien tahojen kanssa. Neuroliiton 
liikuntapalvelujen erikoissuunnittelijan kanssa tehdään erittäin tiivistä yhteistyötä 
liikunnan alueella ja kehitetään yhteistyön muotoja.  
 
Yhdistyksen liikuntavastaavilla on tärkeä rooli liikuntatoiminnan yhteistyön 
käynnistämisessä, tiedottamisessa ja jäsenistön aktivoimisessa liikkumaan. 
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Yhdistys järjestää seuraavia liikuntatoimintoja: 

• Boccia 

• Keilailu  

• Kuntosali  

• Ryhmäliikunta 

• Uinti  
 

Yhteistyössä muiden tahojen kanssa järjestetään mm.: 

• Pilates-neurologinen erityisryhmä Auralan kansalaisopiston kanssa 

• Kelkkajääkiekkoa TPS Juniorijääkiekon kanssa 

• Melontaa Saaristomeren Melojien kanssa 
 
Yhdessä Satakunnan neuroyhdistyksen ja Rauman neuroyhdistyksen 
kanssa pelataan soveltava pesäpallo-ottelu jatkohaasteena 2019 pelatulle 
ottelulle.  

3.4. Vertaistukiryhmät 

Jatketaan seuraavien vertaistukiryhmien toimintaa: 
 

• Avoin kohtaamispaikka - keskipäivän kahvihetki   

• Naisten vertaistukiryhmä Me Naiset   

• Ihanat Naiset, 35 - 60 - vuotiaiden naisten ryhmä  

• Nuorten, alle 40 - vuotiaiden vertaistukiryhmä 

• Svenska MS-gruppen – vertaistukiryhmä Paraisilla 

• Harnes vertaistukiryhmä 
 
Tavoitteena on perustaa oma vertaistukiryhmänsä omaisille ja läheisille v. 2021. 

 

3.5. Paikalliskerhot 

Yhdistyksen alueella toimivat paikalliskerhot Forssan seudun MS-kerho, 
Loimaan seudun neurokerho, Salon MS-kerho sekä Vakka-Suomen 
neurokerho. Paikalliskerhoilla on myös omat toimintasuunnitelmansa.  

3.6. Kädentaitoryhmät 

Kädentaitoryhmien ja -kurssien tavoitteena on ylläpitää ja parantaa 
toimintakykyä arjessa ja lisäksi mahdollistaa vertaistukea. Tavoitteena on myös 
helpottaa sopeutumista ja lisätä voimavaroja selviytymiseen pitkäaikaissairaan 
elämässä, ehkä muuttuvassa oireiden kirjossa.  
 
Tavoitteena on löytää ennen kaikkea onnistumisen kokemuksia ja tukea hyvää 
oloa yhdessä tekemällä ja kokemalla kädentaitojen keinoin. 
 
Kädentaidot käsitetään sisällöltään monipuoliseksi ja käytetään monenlaisia 
materiaaleja. Ryhmiä ja kursseja toteutetaan sekä yhdistyksessä 
vapaaehtoisten että ammattilaisten järjestäminä. Kursseja järjestetään myös 
yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa. 
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Kurssien ja ryhmien sisältö suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa ja 
sisällössä otetaan huomioon sairauden tuomia rajoituksia ja muutoksia 
yksilöllisesti, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua. 
Kädentaitojen keinoin kehittyvät mm. kognitiiviset taidot, hienomotoriikka ja 
koordinaatiokyky. 
Lisäksi kädentaidon kursseilla tehdyt käsityöt jäävät itselle merkityksellisiksi 
muistoiksi ja käyttöesineiksi. 

 
Kädentaitokursseja järjestetään yhteistyössä mm. Taito Varsinais-Suomen 
kanssa. 
Järjestetään tarpeen mukaan eri aiheiden ympärille erillisiä kädentaitopäiviä 
sekä esim. yhdessä Lihastautiyhdistyksen kanssa korukursseja.  

3.7. Vertaistukijat 

Neuroliiton koulutetut vertaistukijat antavat omiin kokemuksiinsa perustuvaa 
vertaistukea sekä potilasjäsenille että heidän läheisilleen. Vertaistukijasta voi 
saada keskustelukumppanin, joka kuuntelee, myötäelää ja kannustaa 
haastavassa elämäntilanteessa.  
Tukisuhteen perustana on vaitiolovelvollisuus sekä keskinäinen luottamus. 
Vertaistukihenkilökoulutukset ja henkilövalinnat järjestää Neuroliitto.  

 
Jäseniämme toimii myös Neuroliiton järjestölomilla Maaseudun terveys- ja 
lomahuollon tuettujen lomien vertaisohjaajina eri lomajaksoilla. 

3.8. Vertaistukiluennoitsijat 

Yhdistyksen vertaistukiluennoitsijat osallistuvat yhdistyksen toimintaan ja käyvät 
luennoimassa mm. Avustajakeskuksen kursseilla ja muissa vastaavissa 
tilaisuuksissa. 

3.9. Kokemustoimijat ja ”Elävät kirjat” 

Yhdistyksessä toimivat Neuroliiton koulutetut kokemustoimijat käyvät 
luennoimassa esim. oppilaitoksissa, Ensitietopäivillä ja yleisölle suunnatuissa 
tapahtumissa.  
Yhdistyksen jäsenten on mahdollista osallistua myös Elävä Kirja -koulutuksiin. 
Elävät kirjat ovat ihmisiä, jotka ovat osallistujien ”luettavissa” oman sairautensa, 
erityiskokemuksensa tai - piirteensä osalta. Elävän kirjaston kirjat edustavat 
erilaisia ihmisryhmiä, jotka ovat yhteiskunnassa usein ennakkoluulojen, 
stereotypioiden tai rasismin kohteena.  

3.10. Avainteatteri  

 
Avainteatteri on Suomen vanhimpia vammaisteattereita. Toimintansa se on 
aloittanut yli 30 vuotta sitten.  
 
Avainteatteri merkitsee tekijöilleen mukavaa yhdessäoloa. Toiminta on 
aktivoivaa ja vaikka monella harrastajalla on liikuntarajoitteita, joka viikkoiset 
tapaamiset aktivoivat lähtemään kotoa liikkeelle ja tulemaan teatteriharjoituksiin. 



 
 
 

10(12) 

Avainteatterin näyttelijät ja muut tekijät saavat iloa toisistaan, ja esityksillä 
toivovat ilahduttavansa myös muita. 
Näytelmien harjoittelussa kognitiiviset taidot harjaantuvat. Tekeminen on 
turvallista ja rentouttavaa ja antaa aivoille haasteita ja muistille treeniä. 
 
Toiminnan yhtenä tavoitteena on teatteritoiminnan kautta lisätä tietämystä MS-
taudista ja harvinaisista neurologisista sairauksista, vammaisuudesta sekä 
niiden vaikutuksesta arkielämään. 
 
Kiertävänä teatterina Avainteatteri on valmis esiintymään kaikille avoimissa  
yleisötilaisuuksissa, järjestöjen tilaisuuksissa, kuntoutuslaitoksissa, 
palvelukodeissa ja oppilaitoksissa. Avainteatteriin kuuluu 10 näyttelijää ja 
ohjaajana toimii Minna Tuomarmäki. Myös uudet tulokkaat Avainteatteriin ovat 
tervetulleita ja mukaantulokynnys on pyrittykin pitämään matalana. 

 
Toimintakauden aikana valmistetaan kaksi esitystä sekä tehdään teatteri-
ilmaisun harjoitteita, jotka tukevat meneillään olevan esityksen teemaa.  

 
Keväällä toteutetaan monologiesitykset, joiden materiaalina toimii esiintyjien itse 
valitsemat tai kirjoittamat tekstit. Monologeista koostetaan yhtenäinen esitys, 
jossa jokaisella on oma tähtihetkensä ja jossa muu ryhmä on monologin 
esittäjän tukena lavalla. Lavastus on minimalistinen ja puvustus tukee 
saumattomasti kokonaisuutta. Esitys on helposti liikuteltavissa, mikäli 
senhetkinen tilanne sallii esitykset toteutettavaksi.  
Esityksestä tehdään videotallenne muistoksi esiintyjille 

 
Syksyn esityksestä tehdään lopullinen päätös ryhmän kanssa vasta keväällä.  

4. OMAISET JA LÄHEISET 
Omaisten ja läheisten toiminnan aktivoiminen on edelleen yksi yhdistyksen seuraavan 
kolmivuotiskauden pääteemoista. 
Yhdistys on aktiivisesti yhteydessä omaisiin ja läheisiin ja tarjoaa mahdollisuutta 
osallistua toimintaan ja esittää toiveita omaan kohderyhmäänsä sopivasta ja 
kiinnostavasta toiminnasta.  
He ovat tervetulleita myös osallistumaan mm. harrasteryhmiin sekä yhdistyksen 
järjestämään liikuntatoimintaan. 
 
Omaisille ja läheisille pyritään järjestämään kerran vuodessa vain heille suunnattu oma 
tapahtumansa. 
 

5. KOULUTUS 
Yhdistys järjestää luentotoimintaa ja tiedottamista ajankohtaista aiheista ja toimii 
koulutuksessa yhteistyössä mm. Opintokeskus Siviksen, Neuroliiton sekä Varsinais-
Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry:n kanssa. Luentotilaisuuksia 
järjestettäessä huomioidaan myös kerhojen alueet (Forssa, Loimaa, Salo, Vakka-
Suomi).  
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Yhdistys tukee jäsenistön, ryhmänohjaajien ja henkilökunnan koulutuksiin pääsemistä 
matkustussäännön puitteissa.  
. 

6. TALOUS 
Yhdistyksen talouden hoidossa noudatetaan kirjanpitolakia ja -asetusta, 
tilintarkastuslakia ja yhdistyslakia sekä yhdistyksen omia sääntöjä. Hallituksen sekä 
työntekijöiden ja vapaaehtoistoimijoiden työskentelyä ohjaa Lounais-Suomen 
neuroyhdistyksen talous-, johto- ja matkustussääntö. Taloutta seurataan hallituksen ja 
toiminnanjohtajan taholta jatkuvasti ja pyritään ennakoimaan tulevat muutokset. 

6.1. Varainhankinta 

Toiminnan päärahoitus tulee jäsenmaksuista ja omasta varainhankinnasta. 
Omaa varainhankintaa tehostetaan entisestään. Yhdistyksen toiminnanjohtaja 
vastaa varainhankinnasta hallituksen ja vapaaehtoisten avustuksella.  

 

• Toteutetaan rahankeräys vertaistukiryhmätoiminnan hyväksi Varsinais-
Suomen poliisilaitokselta saadun keräysluvan turvin.  

• Anotaan avustusta Sosiaali- ja terveysministeriön avustusyksiköltä, 
toimialueemme kunnilta, yrityksiltä, säätiöiltä jne. 

• Vuokrataan yhdistyksen tiloja tapahtumiin. 

• Järjestetään myyjäisiä. 

• Järjestetään hyväntekeväisyystapahtuma. 

7. TURUN MS-NEUVOLA 
Turun MS-neuvolan toiminnalla edistetään MS-tautia ja harvinaisia neurologisia 
sairauksia sairastavien sekä heidän läheistensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia ja 
lisätään elämänhallintaa. 

7.1. Tavoitteet 

• Lisätä tietoa MS-taudista ja harvinaisista neurologisista sairauksista. 

• Tarjota ohjausta, neuvontaa ja palveluja kuntoutuksen suunnitteluun ja 
sosiaalisiin etuuksiin liittyen. 

• Toteuttaa yksilöllistä ja kokonaisvaltaista kuntoutuksen suunnittelua. 

• Vahvistaa MS-tautia ja harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavien 
itsenäistä selviytymistä, työkyvyn säilymistä ja ennaltaehkäistä 
syrjäytymistä. 

• Tunnistaa ja muokata MS-neuvolan palveluja asiakkaiden tarpeiden ja 
yhteiskunnan muutosten pohjalta. 

7.2. Painopistealueet  

• MS-neuvola on MS-taudin ja harvinaisten neurologisten sairauksien 
kuntoutuksen suunnittelun osaamiskeskus 

• MS-neuvolan tiivis yhteistyö, neurologian erikoislääkäreiden, TYKS:n 
neuropoliklinikan ja VSSHP:n kuntoutusohjaajien kanssa 

• MS-neuvolan yhteistyö Neuroliiton palvelutuotannon kanssa 
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• Laadukkaat Ensitietopäivät vastasairastuneille 

• Laajat eri asiantuntijoiden pitämät luentokokonaisuudet 

• MS-neuvolan monipuolisen asiantuntemuksen markkinointi uusien 
rahoitusmahdollisuuksien etsimiseksi 

7.3. Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi 

• MS-neuvolan vastaanotto on vähintään kerran kuukaudessa (tai 
mahdollisuuksien mukaan useammin) Turun Kaupunginsairaalan 
sisätautipoliklinikan tiloissa. 

• Järjestetään Ensitietopäivät vastasairastuneille ja heidän läheisilleen 
kaksi kertaa vuodessa. 

• MS-neuvolan toimintaa tuodaan tunnetuksi uusille yhteistyötahoille ja 
etsitään uusia kumppanuuksia toiminnan jatkamiseksi ja kehittämiseksi. 

• Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia muiden järjestöjen kanssa.  

7.4. MS-neuvolan työryhmä 

• yksi neurologian erikoislääkäri 

• kaksi fysioterapeuttia / kuntoutusohjaajaa 

• sosiaalityöntekijä 

• tekstinkäsittelijä 

• toiminnan koordinoija  

7.5. Rahoitus 

MS-neuvolan palvelut toteutetaan Turun kaupungin kohdennetulla avustuksella 
sekä ostopalveluina toimialueen kunnilta, terveyskeskuksilta ja VSSHP:ltä sekä 
säätiöavustuksilla. 


