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Syyskokous to 27.10.2022 klo 18 
 
Tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen torstaina 27.10.2022 klo 
18.00 yhdistyksen tiloihin Itäinen Pitkäkatu 68, 20810 Turku.  
 
Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat. Kokousmateriaalit saatavissa toimistolta tai 
sähköisenä viikkoa ennen kokousta. 
 
Hallituksesta ovat erovuorossa puheenjohtaja Riikka Kilpi, varsinaisista jäsenistä Juha-
Pekka Erälinna, Birgitta Miiluniemi sekä Riitta-Liisa Leinonen ja varajäsenistä Pauli 
Marjomäki ja Sirpa Lahtinen. Riikka Kilpi on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä 
puheenjohtajan tehtävään toistaiseksi. 
 
Hallitus on perustanut vaalivaliokunnan, johon kuuluvat Eija Ruokonen, Birgitta 
Miiluniemi, Ritva Lampinen ja Lasse Eklund.  
 
Mikäli olet itse kiinnostunut / tiedät jonkun, joka on kiinnostunut yhdistyksen hallituksen 
jäsenyydestä tai puheenjohtajuudesta, lähetä mielellään sähköpostilla lyhyt esittely 
ehdokkaasta toiminnanjohtajalle, joka toimittaa sen vaalivaliokunnalle. Valiokunta tuo 
kokoukseen etukäteen tietoon tulleiden ehdokkaiden esittelyjä, mutta myös kokouksessa 
voi vielä ehdottaa muitakin henkilöitä.  
 
Kokousta ennen klo 16.30 kahvitarjoilu ja klo 17.00 kuntoutussuunnittelija Anne 
Huuskonen Maskun neurologisesta kuntoutuskeskuksesta kertoo kuntoutusasioista.   
 
Ilmoittaudu kokoukseen 20.10. mennessä Minnalle. 
 
 

Studio MS-livelähetys ti 13.9. klo 18 
 
Studio MS-sivulla https://tunnems.fi/studioms/ livelähetys aiheesta ”Farmaseutti ja 

apteekki MS-tautia sairastavan tukena hoitopolulla.”  
 
Asiantuntijana farmaseutti Alli Lintunen Apteekki Koilliskeskuksesta Tampereelta: 
 “Olen aina halunnut yhdistää tutkimuksen ja farmaseuttisen osaamisen, minkä vuoksi 
valmistun aiemman koulutuksen lisäksi tutkijaksi Bioteknologian ja Biolääketieteen 
tekniikan koulutusohjelmasta. Nuori tutkijan urani on vienyt minut mukanaan eri 
neurologisten sairauksien pariin mm. aivokasvainten, mutta ennen kaikkea MS-taudin 
tutkimiseen niin solutasolla kuin prekliinisten kokeiden kautta. 
 

Farmaseuttisella henkilökunnalla on paljon osaamista asiakkaiden lääkehoidossa, mitä 
monet eivät osaa edes hyödyntää apteekissa asioidessaan. Tietokantojemme avulla 
pystymme määrittämään monien lääkkeiden yhteisvaikutuksia ja tekemään kattavia 
lääkehoidonarviointeja.  
 

https://tunnems.fi/studioms/
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Pureudun tarkemmin siihen, kuinka farmaseutit pystyvät tukemaan MS-tautia sairastavaa 
asiakasta apteekissa. Käsittelen myös mitä asiakkaan tulisi itse ottaa huomioon 
apteekissa asioidessaan.” 
 
Lähetyksen seurantaan ja kommunikointiin voit osallistua kyseisenä ajankohtana 
liittymällä edellä mainitusta internet-linkistä mukaan! 
 

Turun kauppatorilla järjestöpäivä ti 20.9. klo 10 - 16 
Turun uusi Kauppatori avataan juhlallisin menoin 17.9.2022, jonka jälkeen juhlallisuudet 
jatkuvat koko viikon päivittäin vaihtuvilla teemoilla.  
 
Turussa on poikkeuksellisen aktiivinen ja laaja kolmannen sektorin verkosto, jonka vuoksi 
Turun kaupunki on 20.9.2022 klo 10 - 16 omistanut Turussa toimivien järjestöjen 
toiminnan esittelyyn. 
Moni yhdistys ja järjestö on mukana esittelyssä omilla toiminnallisilla pisteillään. 
Yhdistyksemme on yhdessä Neuroliiton kanssa paikalla. Jos haluat tulla muutamaksi 
tunniksi mukaan toteuttamaan meidän pisteemme edustusta ja toimintaa, ota 
yhteyttä toiminnanjohtajaan.  
 
Tervetuloa myös tutustumaan järjestöpäivään! 
 

Harnes-tapaaminen Salossa ke 21.9. klo 17.30 
 
Sairastatko harvinaista neurologista sairautta tai oletko sairastavan läheinen? Älä 
jää yksin, vaan tule tapaamaan vertaisia. Lounais-Suomen neuroyhdistyksellä on 
uusi harnes-vertaisryhmä, joka kokoontuu Salossa.  
 
Aika: ke 21.9.2022 klo 17.30–19.30  
Paikka: Salon SYTY:n Sali, Helsingintie 6, 24100 Salo 
  
Vertaisryhmä on tarkoitettu harvinaista neurologista sairautta sairastaville sekä heidän 
läheisilleen. Ryhmässä voi vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia muiden kanssa, jotka 
ymmärtävät ja joilla on samanlaisia kokemuksia.  
 
Neuroyhdistyksen toiminnan piiriin kuuluvat mm. seuraavat harvinaiset neurologiset 
sairaudet: Chiarin tyyppi 1, immuunivälitteinen polyradikuloneuropatia, mitokondriotaudit, 
neurosarkoidoosi, perinnöllinen spastinen parapareesi, spinoserebellaarinen ataksia ja 
syringomyelia. Katso lisää diagnooseja osoitteesta: neuroliitto.fi/harnes  
 
Mukana ensimmäisellä kerralla ovat myös Kirsi Asula, erikoissuunnittelija, harvinaiset 
neurologiset sairaudet, Neuroliitto ry ja Minna Härmä, toiminnanjohtaja, Lounais-
Suomen neuroyhdistys ry.  
 
Ilmoittaudu mukaan 19.9. mennessä Salon harnes-ryhmän ohjaajalle: Sirpa Stenström  
040 584 4687 tai stenstromsirpa(at)gmail.com  

 
Tarkkuussuunnistusta Ruissalossa 1.10.2022 
 
Tervetuloa mukaan koko perheen kera kokeilemaan tarkkuussuunnistusta la 1.10. 
Turun Ruissaloon klo 12. Mukana Neuroliitosta liikunnan erikoissuunnittelija Riitta 
Samstén ja Turun Metsänkävijöistä Juha Hiirsalmi opastamassa lajin pariin.  
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Tarkkuussuunnistuksessa ei mitata fyysistä suoritusta, vaan laji perustuu 
päättelytehtäviin.  
 
Tarkkuussuunnistuksen tehtäväpisteet eli rastit sijoitetaan hyväpohjaisten kulku-urien 
(polkujen, teiden jne.) varrelle, joten myös liikuntarajoitteiset voivat tasapuolisesti 
osallistua. Tarkkuussuunnistusrataa ei merkitä maastoon eli jokaisen on osattava 
suunnistaa seuraavalle rastille kulku-uria pitkin. Kulku-uran varrelta löytyvät jokaiselle 
rastille ns. katselutolpat, joilla kilpailija ratkoo tehtäviä.  
 
Kuljemme kävelytietä pitkin koko ajan ja n. 1 km matkan. Aikaa siihen menee n. 1 h. 
 

• Kokoontuminen klo 11.45 Turun kasvitieteellisen puutarhan kohdalla tien toisella 
puolella olevalla parkkipaikalla. Kulku sinne tapahtuu kääntymällä n. 300 m ennen 
puutarhaa vasemmalle Kansanpuistontielle. 

• Suunnistuksen jälkeen voimme kahvitella kasvitieteellisen puutarhan kahviossa, jossa 
sijaitsee myös wc. Kahvio on esteetön. 
 
Ilmoittautumiset karttojen riittävän lukumäärän vuoksi Minnalle viimeistään pe 
23.9. 
 
Tutustumisretki Heurekaan to 20.10. 
 
Yhdistys järjestää jäsenilleen torstaina 20.10. retken Tiedekeskus Heurekaan Vantaalle! 
https://www.heureka.fi/ 
Linja-auto lähtee klo 10.00 IKEA:n p-paikalta Raisiosta, lounas Heurekassa klo 12.30, 
jonka jälkeen vapaa tutustuminen näyttelyihin. Paluumatkalle lähdetään Vantaalta n. klo 
17.30. Tarvittaessa pysähdytään Salosta Piihovin ABC:ltä ottamaan osallistujia kyytiin. 
Matkan hinta: 

● Pääsylippu 15 e, lounas 15 e ja kuljetus 40 e / hlö. 

● Museokortin omaava pääsee sillä Heurekaan maksutta. 

● Saattaja pääsee maksutta Heurekaan vain, jos avustettavalla on EU:n vammaiskortti. 
Turun seudulla käytössä oleva Saattajakortti ei käy. Saattajalta peritään lounashinta eli 
15 e sekä matkasta 20 e. 
 
Mukaan mahtuu 30 henkilöä. Linja-autossa on sivuoven luona nosturi, jolla myös 
apuvälineellä liikkuva pääsee kyytiin.  
 
Sitovat ilmoittautumiset 23.9. mennessä minna.harma(at)neurolo.fi / 0400 174 402. 
  

 
Joulupuuropäivä ti 13.12. klo 12 - 14 
 
Yhdistyksen joulupuuropäivä on tiistaina 13.12. klo 12 - 14 yhdistyksen tiloissa. 
Joulupuuro, glögi ja pipari 5 € / hlö. Ilmoittautumiset 10.12. mennessä Minnalle. 
                       

Turun MS-neuvola 
 
Vastaanotolla potilaan tilanne kartoitetaan kokonaisvaltaisesti yhdessä neurologin, 
fysioterapeutin / kuntoutusohjaajan ja sosionomin kanssa. Työryhmä laatii kattavan 
kuntoutussuunnitelman tarvittavine lausuntoineen ja ne toimitetaan neuvolan toimesta 
automaattisesti Kelaan ja / tai omaan terveyskeskukseen ym. tarvittaville tahoille. 

https://www.heureka.fi/
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Varaa vastaanottoaikasi ajoissa!  
 
Huom! MS-neuvolassa ei hoideta äkillisiä sairaustapauksia. 
 

Ajanvaraukset MS-neuvolaan Minna Härmä, puh. 0400 174 402, 

minna.harma(at)neurolo.fi 

 

Paikalliskerhot 
 

Alueellamme toimivat aktiivisesti myös seuraavat paikalliskerhot: 

 

● Forssan seudun MS-kerho, yhteyshenkilö Anne Niemi anne_niemi(at)hotmail.com 

● Loimaan seudun Neurokerho, yhteyshenkilöt Seija Heinonen 0500 604 991 ja Timo 
Kinnari 044 990 6153 

● Salon MS-kerho, yhteyshenkilö Sisko Lupala 040 7534 936 
● Vakka-Suomen neurokerho, yhteyshenkilöt Sirpa Lahtinen 0400 526 415.  

 

 

Seuraava jäsentiedote ilmestyy tammikuussa 2023. 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Turussa 29.8.2022 

           
Riikka Kilpi      Minna Härmä     

hallituksen puheenjohtaja     toiminnanjohtaja   

puh. 040 589 9010     0400 174 402   

riikka.kilpi(at)gmail.com    minna.harma(at)neurolo.fi  

 

Lounais-Suomen neuroyhdistys ry 

Turun MS-neuvola 

Itäinen Pitkäkatu 68 

20810 Turku 

www.neurolo.fi    

                                     

 

Löydät meidät myös Facebookista nimellä Lounais-Suomen neuroyhdistys. 

Muistakaahan, että 

useimmat sienet ovat 

syötäviä, mutta jotkut 

vain kerran… 

 

http://www.neurolo.fi/

