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1. YLEISTA 

Kymenlaakson neuroyhdistys ry:n tarkoituksena on MS-tautia seka harvinaisia neurologisia 
sairauksia sairastavien tukeminen, hoidon, kuntoutuksen ja liikunnan harrastamisen 
edistaminen seka sairaudesta, yhdistystoiminnasta ja koulutuksista tiedottaminen. 

Kannustamme jasenia aktiiviseen elamaan ja toimintaan sairauden tuomista rajoituksista 
huolimatta. 

Kehitamme erilaisia toimintatapoja niin, etta huomioimme koko laajan toimialueemme. 

Kiinnitamme huomiota myOs jasenistomme tasavertaiseen kohteluun ja ympariston 
esteettomyyteen. 

Omais- ja kannattajajasenet ovat tervetulleita mukaan kaikkeen yhdistystoimintaan. 

Yhdistyksen toimialueena on Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkala, Pyhtaa, Virolahti ja 
Iitti. 

Yhdistys on perustettu vuonna 1989 ja se on jasenena Neuroliitossa. 

2. JASENTOIMINTA 

Hyodynnetaan Neuroliiton Ankkuri jasenrekisteria, mika mahdollistaa mm. kohdennetun 
postituksen jasenille. 

Yritetaan aktivoida jasenia tulemaan mukaan yhdistystoimintaan. 

Yhdistys osallistuu alueellamme jarjestettaviin ensitietopaiviin uusien jasenien 
aktivoimiseksi. 

Yhdistys jarjestaa retkia ja muuta yhteista toimintaa koko Kymenlaakson alueella ottamalla 
huomioon jaseniston toiveet. 

Kerhotoimintaa jatketaan Kouvolassa seka Kotkassa. 

Yhteistyota tehdaan Neuroliiton jarjestosuunnittelijan ja muun henkilokunnan kanssa seka 
muiden yhteistyokumppaneiden kanssa. 

3. VARAINHANKINTA 

Yhdistys rahoittaa toimintansa paaosin jasenmaksuin ja omalla varainhankinnalla. 

Osallistutaan vaalikerayksiin. 

Haetaan alueen kunnilta vuosi-ja kohdeavustuksia. 

Jarjestetaan pienimuotoisia arpajaisia omissa tilaisuuksissa. 



4. KOULUTUS 

Jatketaan yhteistyota alueen muiden vammaisjarjestojen seka vammaisjarjestojen 
yhdistysten (Kouvolassa KVY, Kotkassa VYT) kanssa ja osallistutaan yhteisiin tilaisuuksiin 
ja koulutuksiin. 

Osallistutaan neuroliiton jarjestamiin tapahtumiin ja koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan. 

5. EDUNVALVONTA JA AKTIVOINTI 

Jatketaan yhdistyksen ja kerhojen toiminnan kehittamista yhteistyossa Neuroliiton 
jarjestosuunnittelijan kanssa. 

Osallistutaan KVY: n ja VYT: n toimintaan mahdollisuuksien mukaan. 

Pohditaan keinoja liikuntatapahtumien jarjestamiseksi jasenistolle. 

6. TIEDOTUS 

Otetaan kayttoon sahkoinen muistutus kerhoilloista (viesti/e-mail). 

Jatketaan tiedotusta Avain-lehden valityksella. 

Hyodynnetaan jasenrekisteria tiedotuksessa. 

Jasenkirjeita postitetaan jasenistolle 2 kertaa vuodessa ja tarpeen mukaan. 

Yhdistyksella on edelleen omat verkkosivut osoitteessa www.neuroky.fi seka facebook-
sivut. Sivuja paivitetaan ja niissa ilmoitetaan yhdistyksen tapahtumia. 

Osallistutaan maailman MS-paivana tapahtumaan. 

Jaetaan tietoa liiton jarjestamista liikunta-ja kuntoutustapahtumista. 

Sairaudesta ja yhdistyksen toiminnasta tiedottamista julkiselle sektorille jatketaan. 

Jatketaan liity jaseneksi tiedotteen jakamista MS-hoitajille. 

Uusille jasenille lahetetaan tervetuloa jaseneksi kirje. 

Jaetaan tietoa ajankohtaisista asioista jasenistolle mahdollisuuksien mukaan esim. 
asiantuntijaluennot kerhoilloissa. 

7. VERTAISTUKIJAT/KOKEMUSKOULUTTAJAT 

Yhdistyksella on 2 vertaistukihenkiloa. 
Vertaistukihenkilo voi olla merkittava voimavara varsinkin vastasairastuneelle. 

Yhdistyksella on 4 kokemuskouluttajaa, jotka pyydettaessa kayvat pitamassa omaan 
kokemukseensa pohjautuvia esityksia esim. sosiaali-ja terveysalan oppilaitoksissa 

Yritetaan lisata yhdistykselle vertaistukihenkiloita/kokemuskouluttajia ja hyodyntaa heidan 
osaamistaan jatkossakin. 


