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Tervehdys Maailman MS‐päivän 2020 yhteyshenkilöt!
Teemapäivän järjestelyt etenevät kovaa vauhtia täällä Neuroliitossa ja on ollut mukava kuulla,
että samoin teillä siellä yhdistyksissä. Kiitos kaikille yhteyshenkilönsä ilmoittaneille!
 
Tämä ensimmäinen järjestäjäkirje on lähetetty myös yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille.
 
Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista:

1. Vuoden 2020 kampanja, aluekatsomot ja Neuroliiton tuki
2. Tilaa kampanjamateriaalit 2.3. mennessä
3. Ilmoita tapahtumanne 2.3. mennessä
4. Aluekatsomon ilmoittautumiset
5. Toteutusaikataulu Yhdistysaktiivin työkalupakissa
6. Jos yhteyshenkilö on jäänyt ilmoittamatta tee se viimeistään nyt!

reetta.taponen@neuroliitto.fi
 
________________________________________________
 
1. Vuoden 2020 kampanja, aluekatsomot ja Neuroliiton tuki yhdistyksille
Suomessa kampanjan nimi on ”Tarvitsemme toisiamme”. Tänä vuonna kampanja suunnataan
erityisesti heille, jotka ovat hiljattain saaneet diagnoosin, eivätkä välttämättä tunne erilaisia
tukiverkostoja tai niiden kautta saatavaa luotettavaa tietoa sekä heille, jotka ovat ehkä jo
pidempään sairastaneet, mutta ovat järjestötoiminnan ulkokehällä. Viestinämme on, ettei
kenenkään kannata jäädä sairautensa kanssa yksin.
 
Neuroliitto toteuttaa striimattavan luennon, jolla kootaan yhteen vastasairastuneita ja heidän
läheisiään yhdistyksissä järjestettäviin aluekatsomoihin, joissa yhdistyksellä on mahdollisuus
esimerkiksi esitellä omaa toimintaansa ja alueellisia tukiverkostoja. Luento järjestetään MS‐
päivän viikolla tiistaina 26.5. klo 17.30–18.30. Luennoitsijana on psykologi Jan‐Henry Stenberg.
Aiheena on sairauteen sopeutuminen sekä mm. tukiverkostojen ja tiedon merkitys
sopeutumisessa. Neuroliitto tukee yhdistyksiä aluekatsomoiden järjestämisessä. Yhdistys tai
kerho, joka järjestää aluekatsomon, saa Neuroliitolta enintään 300 €:n korvauksen (kuitteja
vastaan) aluekatsomon tilavuokrasta tai tarjoiluista syntyvistä kuluista. Kuittien toimittamiseen ja
korvauksien hakuun annetaan ohjeet kevään aikana.
 
2. Tilaa kampanjamateriaalit ma 2.3. mennessä
Tee yhdistyksenne tai kerhonne materiaalitilaus ja tapahtuman ilmoittaminen tällä lomakkeella.
Liitto tarjoaa kampanjointia varten yhdistyksille seuraavat:

A3-juliste (suomi/ruotsi) Tarvitsemme toisiamme ‐teeman ja tapahtumien markkinointiin.
Julisteessa on tila, johon voi kirjoittaa käsin oman tapahtuman tiedot. Julisteita kannattaa
viedä erityisesti terveysasemille, sairaaloihin, apteekkeihin sekä muihin asiointipaikkoihin,
joissa kohderyhmään kuuluvia ihmisiä voidaan tavoittaa.
A5-flyeri MS‐taudista ja sen oireista (suomi/ruotsi). Näitä voi hyödyntää myös MS‐päivän
jälkeen.
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Kiss Goodbye to MS -flyeri ns. huuliflyeri. Näitä voi hyödyntää myös MS‐päivän jälkeen.
Kiss Goodbye to MS -paitasetti, tapahtuman järjestäjille viiden T‐paidan valmis
kokolajiltelma.

 
3. Ilmoita aluekatsomo tai muu tapahtuma ma 2.3. mennessä

Tee yhdistyksenne tai kerhonne materiaalitilaus ja tapahtuman ilmoittaminen tällä
lomakkeella.
Maanantaihin 2.3. mennessä ilmoitetut tapahtumat ehtivät mukaan huhtikuun Avain‐
lehden ilmoitukseen.
Omia tapahtumia voi ilmoittaa mukaan myös myöhemmin. Julkinen tapahtumasivu
luodaan viikolla 11. Ja sitä päivitetään tarpeen tullen.

 
4. Kuka yhdistyksessänne ottaa vastaa aluekatsomonne ilmoittautumiset?

Teemme Neuroliiton tapahtumakalenteriin tapahtumasivun luennolle ja aluekatsomoille
viikolla 11. Tälle sivulle laitamme myös ohjeet aluekatsomoihin ilmoittautumiseen.
Jos järjestätte aluekatsomon, ilmoittakaa materiaalitilausten ja tapahtumien
ilmoittamislomakkeella myös henkilö (+tiedot), joka ottaa vastaan ilmoittautumiset
tilaisuuteen.

 
5. Tutustu ja seuraa toteutusaikataulua Yhdistysaktiivin työkalupakissa

MS‐päivän toteutusaikataulua yhdistyksille ylläpidetään Yhdistysaktiivin työkalupakissa.
Sieltä löydät myös suosituksen aluetapahtumien aikataululle!
Ajankohtaista tietoa saat myös joka kuun 15. päivä lähetettävästä Ajassa‐uutiskirjeestä.

6. Jos yhdistyksenne MS-päivän yhteyshenkilö on jäänyt ilmoittamatta, tee se nyt:
reetta.taponen@neuroliitto.fi

 
 
Tehdään yhdessä vaikuttava kampanja MS‐tautia sairastavien hyväksi! Kiitos kaikille mukaan
lähteville!
 
Helmikuisin terveisin,
Reetta & Neuroliiton viestintätiimi
 
 
Reetta Taponen
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p. 040 773 0757
reetta.taponen@neuroliitto.fi
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