
Lihastautiliiton jäsentiedote 8/2022 Näytä selaimessa
 

 

  

 

 

 

Tänään vietetään lihastautien tietoisuuspäivää! 
 
Syyskuun 2. päivänä vietetään jälleen lihastautien tietoisuuspäivää. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoa 
lihassairauksista, jotka kaikki ovat harvinaisia. Tieto on tärkeää, jotta harvinaisia sairauksia sairastavat saavat parempia 
kuntoutuksen mahdollisuuksia, hoitoa sekä palveluja. Päivässä on mukana myös Lihastautiliiton Vastaanottajasta 
vaikuttajaksi -hanke, jossa on kuluneen kolmen vuoden ajan (2019–2021) etsitty uusia tiedonjakamisen tapoja. 
 
Tietoisuuspäivässä Lihastautiliiton 50-vuotisjuhlavuonna ääneen pääsevät lihastautien tutkijat sekä vaikuttamistyötä 
tekevä kokemuspuhuja. Katso lisää Lihastautiliiton verkkosivustolta! 
 
Voit osallistua tietoisuustyöhön merkitsemällä omat julkaisusi #lihastaudit #lihastautientietoisuuspäivä -aihetunnisteilla. 
Voit myös tykätä ja jakaa Lihastautiliiton julkaisuja omissa kanavissasi. Kun käytät #yhdessälisäälihasvoimaa-
aihetunnistetta, Lihastautiliitto voi jakaa julkaisusi tai sen osia omissa kanavissaan. 
 

  

 

Marraskuussa juhlitaan! 
 
Lihastautipäivät päästään pitkästä aikaa viettämään 
läsnäolotapahtumana lauantaina 12.11. Original Sokos 
Hotelli Ilveksessä Tampereella. Tänä vuonna 



 

Lihastautiliiton viettäessä 50-vuotisjuhlavuottaan päivän 
päättää iltajuhla tasavuosien kunniaksi. Päivän 
ohjelmassa mukana mm. kansanedustaja Merja Kyllönen 
ja näyttelijä Eero Herranen, teemoitettuja pienryhmiä ja 
paneelikeskustelu vertaistuesta Sean Ricksin 
luotsaamana. 
 
Päivän ohjelma ja ilmoittautumislinkki julkaistaan 
Lihastautiliiton verkkosivustolla 5.9.  Käy tutustumassa ja 
klikkaa itsesi mukaan viettämään marraskuista lauantaita 
viisikymppisen Lihastautiliiton kanssa! 
 

Kouluilta taitoaineista 13.10. 
 
Lihastautiliitto järjestää kouluillan taitoaineista 13.10. klo 
17-18.30 Teams -tapahtumana. Tervetuloa mukaan 
kuulemaan ja jakamaan hyväksi koettuja vinkkejä ja 
kokemuksia! 
   
Omista koulukokemuksistaan kertomassa taideopiskelija 
Olesya Nedostoynaya sekä kieltenopettaja Elina 
Mäkikunnas. Lihastautiliitosta mukana urasuunnittelija 
Liisa-Maija Verainen ja järjestösuunnittelija Marjo 
Luomanen. Tilaisuuteen toivotaan mukaan myös koulujen 
edustajia - kutsu siis lapsesi opettajia ja koulunkäynnin 
ohjaajia tai avustajia mukaan tilaisuuteen! Ilmoittaudu 
mukaan 10.10. mennessä:   
https://www.lyyti.fi/questions/106bcc3e24 
 

  

 

 

Tervetuloa Turkuun Seitti Goes Työ -viikonloppuun 24.-
25.9.22! Viikonlopussa ohjelmassa mm. digitarinalla 
osaaminen näkyviin, keskustelua töistä, paljon hyviä 
vinkkejä työnhakuun ja tietenkin huippua #seittimeininkii. 
Kouluttajina toimivat Lihastautiliiton työllisyysasiantuntija 
Liisa-Maija Verainen ja viestintäsuunnittelija Janne 
Ansaharju. 
 
Viikonloppu pidetään Scandic Turku Julia -hotellissa Turun 
keskustassa. Viikonlopun hinta on 40€, pitäen sisällään 
ohjelman, ruokailut ja majoituksen, matkojen 
omavastuuosuus on 30€. Ennakkoilmoittautumalla 
osoitteessa https://forms.office.com/r/RKAVTqUNqe varaat 
paikan Seitti Goes Työ -viikonlopusta. 
 

Minkälainen on lihastautia sairastavan naisen raskaus? 
Lihastautiliiton Plussan puolella - Raskausopas lihastautia 
sairastavalle naiselle -opas antaa lukijalle kokemuksiin 
perustuvia esimerkkejä siitä, miten lihastauteja 
sairastavien äitien raskausaika ja synnytys on sujunut. Se 
sisältää myös asiantuntijakirjoituksia ja on tarkoitettu 
tueksi kaikille lihastaudeista ja raskaudesta tai äitiydestä 
kiinnostuneille. 
 
Opas on tuotettu Vastaanottajasta vaikuttajaksi -
hankkeessa ja sen kokoamiseen on osallistunut alusta 
alkaen työryhmä, jossa mukana on lihastautia sairastavia 
äitejä. Raskausopas on julkaistu kesällä ja sen 
markkinointi alkaa Lihastautipäivänä 2.9. Opas on 
ladattavissa Lihastautiliiton verkkosivustolta ja sitä voi 
tilata myös painettuna. 
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