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Puheenjohtajan terveiset
Keväinen aurinko tulvii ikkunoista ja toivottavasti se valaisee myös jokaisen yhdistyksemme
jäsenen mielen. Viime vuoden syksyllä vastasitte kiitettävästi jäsenkyselyymme, jonka tuloksien
perusteella on hyvä suunnitella tulevaisuudessa yhdistyksen toimintaa. Kiitos kaikille teille, jotka
vastasitte, saimme arvokasta tietoa toiminnan kehittämiseen. Haluan lyhyesti kommentoida
tuloksia niille, jotka eivät olleet huhtikuun jäsenillassa. Yhdistyksen jäsenmäärä oli kyselyhetkellä
250, kyselyyn vastasi 109, joka on hyvä vastaajien määrä yhdistyskyselyissä. Vastaajista 18 asui
yli 30 km:n päässä Imatran tai Lappeenrannan keskustasta, jolloin etäisyys saattaa vaikuttaa
yhdistyksen palveluiden käyttöön ja aktiiviseen osallistumiseen. Jäsenistö halusi yhdistyksen
toimintaan mm. vertaistapaamisia, kädentaitoryhmiä, ruokapiiriä, ATK-kurssia, nojatuolimatkoja
ja pyörätuolitanssiryhmiä, joten ryhmätoiminta ja ryhmän tuki olivat kaikkien vastaajien
ykköstoiveina. Lisäksi toivottiin tietoa hoitomenetelmistä, lääkehoidosta ja itse sairaudesta. Myös
läheisiä oli huomattava määrä vastaajien joukossa. Heidän toiveensa yhdistystoiminnalle olivat
virkistystapahtumat esim. teatteri ja retket. Asiatiedon osuus nousi myös heidän vastauksissaan
tärkeäksi ja vertaisiltoja toivoi noin neljännes vastaajista. Tiedottamisesta selvisi, että jäsentiedote
on edelleen tärkein jäsenistön tiedottamisen kanava, vaikka sähköinen tiedottaminen lisääntyy
koko ajan.
Toivon, että tulette kaikki mukaan yhdistyksen toimintaan ja ottakaa rohkeasti yhteyttä minuun,
varapuheenjohtajaan tai sihteeriin niin saamme tietoa toiveistanne. Toivon myös, että omaiset
ottavat minuun yhteyttä, jotta voimme suunnitella teidän toimintaanne. Hyvää kevättä teille
kaikille! Toivottaen, Rauni

Kevään viimeinen jäsenilta toukokuun sijaan kesäkuussa
5.6. klo 13-16 Lammassaaren laavulla Imatralla mm. makkaraa paistaen. Hyvä ilma varattu

Suunnitelmia syksyn jäseniltoihin – huom. siirrymme keskiviikkoon
3.9. Kela / Mitä sitten kun täytän 65 vuotta?
1.10. Neurologi / MS-taudin uudet lääkehoidot
5.11. Jäsenilta – teema vielä avoin
29.11. Pikkujoulut

Muita tapahtumia
20.5. NV-verkoston kanssa yhteinen kesäkauden avaus Marjolassa
24.5. Kevätkumous 2014 -kyläjuhla Sammontorin liikekeskuksessa
28.5. Maailman MS-päivää vietetään Imatralla
Loppukesällä retki, jonka tarkempi aika ja paikkakin vielä avoin.
3.8. Kymenlaakson yhdistys on kutsunut meidät taas Kotkan risteilylle
Syksyllä yhteinen tapahtuma Palvelutalo Satakielen asukkaiden kanssa
Lisätietoja tapahtumista kannattaa lueskella kotisivuilta www.ksms.fi

NV-verkosto järjestää Marjolassa
kesäkauden avauksen 20.5. klo 15-18.
Ohjelmassa yhdessäoloa, syötävää,
musiikkia ja muuta mukavaa. Ilm.
Sirkulle viim. 12.5. p. 050 495 2422 tai
sirkku.perttula@gmail.com

Maailman MS-päivää vietetään tänä
vuonna Imatralla 28.5. klo 13-16.
Tule mukaan kertomaan MS-taudista
Imatran Citymarketiin. Lisätietoja
Aulilta p. 040 502 8185 tai
auli.grohn@gmail.com

Uusi ryhmä
Nuorille vanhemmille on aloittanut uusi ryhmä Lappeenrannassa. Ryhmän vetovastuun on ottanut
Anna Puolitaival anna.puolitaival@gmail.com. Hei nuoret vanhemmat, ottakaa yhteyttä Annaan ja
osallistukaa ryhmän toimintaan ja suunnitteluun!

Vuosikokous
Kevään vuosikokouksessa valittiin yhdistykseemme uusia toimihenkilöitä. Tervetuloa
hallitukseen Niina Immonen ja Riikka Kiviharju sekä varajäsenenksi Tuula Virtanen! Ja
tervetuloa uusi emäntä Marja Matilainen.
Puheenjohtajana jatkaa Rauni Lallo p. 040 551 0131, ramala49@gmail.com, sihteerinä
Helena Mieskolainen p. 045 877 1544, ksms.sihteeri@gmail.com sekä 1. varapuheenjohtajana
ja Imatran kerhon vetäjänä Auli Gröhn p. 040 502 8185, auli.grohn@gmail.com.
Muiden yhdistyksen toimijoiden nimet ja yhteystiedot löydät täältä: www.ksms.fi

Europarlamenttivaalit 2014
Ennakkovaalipäivinä ja –paikoilla sekä varsinaisena vaalipäivänä 25.5. vaalipaikoilla on
yhdistyksemme jäseniä suorittamassa Pieni ele –vaalikeräystä. Käy äänestämässä ja
moikkaamassa!

Vapaaehtoiseksi
Yhdistyksemme tekee retkiä, osallistuu tapahtumiin ja tempauksiin. Kiinnostaisiko sinua
toimia näissä ja muissakin tilanteissa vapaaehtoisena? Tarvitsemme apukäsiä ja –jalkoja.

Yhteystietosi
Asioiden sujuvuuden varmistamiseksi, huolehdithan sihteerille toimivan
sähköpostiosoitteen. Käytämme sitä vain sisäisten asioiden tiedottamiseen.
Kiitos! Ja sihteerin sähköpostihan on ksms.sihteeri@gmail.com

Kiitos menneestä talvesta ja oikein hyvää kesää!

