
 

        

     JÄSENTIEDOTE 1/2013, 6.4.2013  

 

 PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 

Juuri valittuna uutena puheenjohtajana kiitän yhdistyksen jäseniä luottamuksesta ja         

siitä lämpimästä vastaanotosta jonka olen saanut. Tiedän että tarvitsen tässä työssä 

teidän kokemuksianne, apuanne ja yhteistyötä. Yhdistystoiminnassa olemme 

kansalaistoiminnan ytimessä, jokaisella on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa 

järjestötoiminnan kautta. Saadaksemme tietoa jäsenistön toiveista toimintaa 

ajatellen, hallitus on päättänyt syksyllä toteuttaa jäsenkyselyn. Tähän kyselyyn 

vastaamalla voitte vaikuttaa yhdistyksen toimintaan tulevina vuosina. Toivon, että 

myös harvinaista neurologista sairautta sairastavilta jäseniltä tulee toiveita 

yhdistystoiminnan kehittämiseen. 

Hallituksen kokouksessa kävi ilmi että yhdistyksen jäsenissä on tietojemme mukaan 

kahdeksan diagnoosin saanutta äitiä, joilla on pieni vauva. Kaikki tiedämme että MS-

tautiin kuuluu väsyminen. Nuoret terveetkin äidit väsyvät vauvojen kanssa, mikä 

onkaan tilanne yhdistykseemme kuuluvilla äideillä ja vauvoilla?  Äitien jaksaminen ja 

avun tarve täytyy selvittää. Mikäli he tarvitsevat apua arjessa, hallituksen tehtävä on 

miettiä apukeinoja äitien ja perheiden jaksamisen tueksi. 

Yhdistyksen osoite on puheenjohtajan kotiosoite, joten kaikenlaista postia tulee.    

Olemme sopineet että Auli Grön on esteettömien lomien yhdyshenkilö 

yhdistyksessämme. Siis kaikki lomiin liittyvän aineiston ohjaan Aulille. Auli hoitaa 

myös ATK ja sosiaaliseen mediaan liittyvät asiat sekä tiedottamisen Imatran lehtiin. 

Lappeenrannassa tiedottamisvastuu on puheenjohtajalla. Helena sihteerinä hoitaa 

juoksevia asioita ja organisoi tapahtumia. Jouni järjestää retkiä kuten tähänkin 

saakka. Tarvitaan kuitenkin kaikkien apua ettei kenenkään työtaakka muodostu 

kohtuuttomaksi. Maailman MS-päivän joka pidetään 29.5 Lappeenrannassa, 

järjestelytoimikuntaan kuuluvat Helena, Auli ja Rauni, joka toimii myös 

yhdyshenkilönä MS-liittoon. 

UUDET HALITUKSEN JÄSENET 

 puheenjohtaja Rauni Lallo, (ramala49@gmail.com)  



1. varapuheenjohtaja Auli Gröhn 

2. varapuheenjohtaja Jouni Veijalainen 

sihteeri: Helena Mieskolainen 

jäsensihteeri: Marja Valtonen 

rahastonhoitaja: Marja Valtonen 

emäntä: Tarja Kostiainen 

TULEVAT TAPAHTUMAT 

Toukokuun jäseniltaa vietämme 2.5 klo 18.00 Joutsenossa Penttiläntien 

palvelukodin tiloissa. Tällä kertaa olemme oman väen kesken jutellen ja kahvitellen. 

Tervetuloa mukaan! 

Vietämme tänä vuonna Maailman MS- päivän tapahtumaa Lappeenrannan 

Prismassa 29.5.2013. klo 13.00 -16.00 informaatiopäivän merkeissä. Tapahtumasta 

tiedotetaan lehdissä ja mahdollisesti paikallisradiossa. Tule mukaan osallistumaan ja 

jakamaan tietoutta MS-taudista. 

Jouni Veijalaisen järjestämä kesäteatterimatka suuntautuu Heinolaan ja siellä 

esitettävä näytelmä on ”Diivat”, muutama paikka on vielä jäljellä, joten ottakaa 

yhteyttä Jouniin puh: 050 5718 424, mikäli teatterimatka kiinnostaa. 

Kesän retki toteutetaan yhdistyksen 45-vuotis juhlan merkeissä Saimaan 

ympäriajona 1.8.2013. Jouni Veijalainen toimii retken vastuuhenkilönä. 

Perinteinen Kotkan risteilypäivä on tänä vuonna 4.8 ja risteilyn vastuuhenkilöksi 

lupautui Raija Leander, puh: 045 2082 433, soitelkaa Raijalle, jos haluatte mukaan. 

Elonkorjuujuhlaan osallistumme Palvelutalo Satakielessä Lappeenrannassa joko 15.8 

tai 22.8. Juhlassa on ohjelmaa, grillausta ja talon tilojen ja toiminnan esittelyä. Tästä 

tapahtumasta ilmoittelemme lähempänä. 

Tutustukaa yhdistyksen nettisivuihin; www.ksms.fi, sieltä löytyy paljon tietoa 

yhdistyksen toiminnasta. 

Yhdessä olemme enemmän, siis kaikki mukaan toimintaan!                                      
Aurinkoisia päiviä kaikille toivottavat Rauni ja Helena 

 

  Minä tahdon maljan tyhjentää, kun ensileivoset laulaa, 
  kun koivut on hiirenkorvallaan ja vuorilla virrat pauhaa. 

 Eino Leino 

http://www.ksms.fi/

