
LIHASTAUTIPÄIVÄT 17.4.2021 
KLO 10.30–17.35

Teemana yhteistyö ja yhdessä ja
tekeminen

Lihastautipäivät järjestetään COVID19 -
pandemian vuoksi poikkeuksellisesti
yksipäiväisenä verkkotapahtumana. 
Päivä koostuu kaikille yhteisestä
osiosta, jonka jälkeen kukin osallistuu
itseään kiinnostavaa rinnakkaisohjelmaan. 

Tervetuloa mukaan!

OHJELMA

KAIKILLE YHTEINEN OHJELMA
 
Klo 10.30 – 11.30 

Tervetuloa Lihastautipäiville
Lihastautiliitto ry:n toiminnanjohtaja Sari Kuosmanen
 
Lihastautipäivien avaus ja tervetuliaispuhe
Lihastautiliitto ry:n puheenjohtaja Raila Riikonen

 
Avaussanat ja terveiset Lihastautipäiville
Kansanedustaja Ville Kaunisto 

Klo 11.45 - 12.45                                         
Läheisten merkitys sairauden mukanaan tuomaan yksinäisyyteen
Psykologi, psykoterapeutti, filosofian lisensiaatti, entinen Suomen Mielenterveysseuran
pitkäaikainen toiminnanjohtaja Pirkko Lahti  

 
Klo 12.45 – 13.45 

Lounastauko
 
Klo 13.45 – 14.45                          

Lihastautien diagnostiikka
Asiantuntija-alustus Lihastautien tutkimuskeskuksen johtaja, dosentti Johanna Palmio

Lihastautia sairastavan kokemus elämästä määrittämättömän lihassairauden kanssa
Kokemustoimija Janika Wahlberg

 
 



RINNAKKAISOHJELMA KLO 15.00-16.00
 
Synnynnäiset myopatiat
Lihastautiliiton Vastaanottajasta vaikuttajaksi -hanke 
Asiantuntija-alustus perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri Carina Wallgren-Pettersson
 
Työn imu – mahdollisuudet ja haasteet
Keskustelemassa ja kokemuksia jakamassa Neotide Oy:n toimitusjohtaja Johan Kullas,
esteettömän matkailun asiantuntija & matkabloggaaja sekä vertaistoiminnan koordinaattori
Sanna Kalmari ja diplomiravintoneuvoja Hanna Varjonen.
 
Perheille voimavaroja arkeen - keskusteluryhmä perheille
Asiantuntija-alustus Laura Huuskonen, Parisuhdekeskus Kataja ry
 
Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy
Hankkeessa nousseita kokemuksia ja kehitettyjä vertaistuen malleja
Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry, ALS ja elämä-hanke
 
Keskustelua SMA:sta, sairauden lääkehoidosta ja muista ajankohtaisista asioista 
SMA Finland ry

 
RINNAKKAISOHJELMA KLO 16.15 – 17.15            

Hengitystuki tuo elämänlaatua
Hengityslaitepotilaat ry
              
”Alax olee?” – seurusteluun liittyvä keskusteluryhmä nuorille 
Asiantuntija-alustus seksuaalikasvattaja Raila Riikonen
 
Distaaliset myopatiat
Lihastautiliiton Vastaanottajasta vaikuttajaksi -hanke
Asiantuntija-alustus neurologian erikoislääkäri Manu Jokela
 
Sairaus koskettaa myös läheisiä- keskusteluryhmä läheisille 
Keskustelun aiheina sairaudesta kertominen ja läheisten sopeutuminen, parisuhde, läheisille
tarjottavat palvelut ja yhdistys läheisen tukena.
 

KAIKILLE YHTEINEN OHJELMA KLO 17.20 – 17.35  
                        

Päätössanat 
Lihastautiliiton puheenjohtaja Raila Riikonen 
Lihastautiliiton toiminnanjohtaja Sari Kuosmanen

 
 



TAPAHTUMA-ALUSTA VERKOSSA

Tapahtuman teknisestä kokonaisuudesta vastaa Liveto Oy. Tapahtuman alusta on
suomenkielinen, joten navigointi on helppoa. Ohjeistusta asiaan liittyen tullaan
antamaan myöhemmin Lihastautiliiton verkkosivustolla www.lihastautiliitto.fi. Pää- ja
rinnakkaisohjelmat toteutetaan omissa verkkosaleissaan. Ohjelmaosuuksien lisäksi
verkkoalustalla on koko tapahtuman ajan avoinna posterisali, jossa on mahdollista tutustua
Lihastautiliiton oman toiminnan ja yhteistyökumppaneiden posteri- ja infoesityksiin.
 
ILMOITTAUTUMINEN

Lihastautipäiville ilmoittaudutaan sähköisesti www.lyyti.in/lihastautipaivat2021
Ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona 7.4.2021.
Ilmoittautumisen sulkeutumisen jälkeen ilmoittautujille lähetetään viikon 15 aikana sähköposti,
jossa on linkki tapahtumaan kirjautumiseen sekä ohjeet tunnusten luomiseen.
 
Jos sinulla on kysyttävää tai kaipaat lisätietoja, laita sähköpostia osoitteeseen
lihastautiliitto@lihastautiliitto.fi

Tervetuloa Lihastautipäiville!

TYÖN IMU
-mahdollisuudet ja haasteet

Vuosi 2021 on Lihastautiliiton työllisyystoiminnan 25-vuotisjuhlavuosi!

Juhlavuoden tunnelmiin päästään jo Lihastautipäivillä, kun Johan Kullas, Sanna Kalmari sekä
Hanna Varjonen johdattavat kokemuksillaan työn ja tekemisen imuun rinnakkaisohjelmassa
klo 15-16. Työn imu luo mahdollisuuksia moneen sekä toimii liikkeelle panevana voimana.
Saamme kuulla, mitä työn imu tarkoittaa keskustelijoiden elämässä; mitä he ovat saaneet aikaan
ja mitä kaikkea on vielä luvassa. Myös omasta jaksamisesta on tärkeä pitää huolta ja joskus myös
rajojen vetäminen on paikallaan – miten tämä mahdollistuu työn imussa? Saamme kuulla myös
vinkkejä haasteiden kohdatessa.

Keskustelemassa ja kokemuksia jakamassa Neotide Oy:n toimitusjohtaja Johan Kullas,
esteettömän matkailun asiantuntija, matkabloggaaja ja Harvinaiskeskus Norion vertaistoiminnan
koordinaattori Sanna Kalmari sekä diplomiravintoneuvoja Hanna Varjonen.
Keskustelun fasilitaattorina toimii Liisa- Maija Verainen Lihastautiliitosta.

Tarjolla vinkkejä, kokemuksia ja rohkaisua olla juuri sinä!
 


