Munuais- ja maksaliitto ry
Tunnus 5002951
Info: Hel
00003 Vastauslähetys

Ota yhteyttä.
Munuais- ja maksaliitto ry
Kumpulantie 1A, 6. krs,
00520 Helsinki
050 3415 966 (klo 10–14)
www.musili.fi

Aluetoimistot
Etelä-Suomen aluetoimisto
Järjestösuunnittelija
Marjukka Miettinen
040 5240 674
marjukka.miettinen@musili.fi
Itä-Suomen aluetoimisto
Järjestösuunnittelija
Helena Rokkonen
040 5240 683
helena.rokkonen@musili.fi
Länsi-Suomen aluetoimisto
Järjestösuunnittelija
Anne Viitala
040 5129 295
anne.viitala@musili.fi
Pohjois-Suomen
aluetoimisto
Järjestösuunnittelija
Hilkka Lahti
040 5240 682
hilkka.lahti@musili.fi

TIE TOA, T OI V OA , T U KE A

Jäsenyhdistykset
Etelä-Karjalan munuaisja maksayhdistys
www.musili.fi/etelakarjala
Etelä-Pohjanmaan
Munuais- ja maksayhdistys
www.musili.fi/
etelapohjanmaa
Etelä-Savon munuaisja maksayhdistys
www.musili.fi/etelasavo
Itä-Savon munuaisja maksayhdistys
www.musili.fi/ismu
Kainuun Munuaisja maksayhdistys
www.musili.fi/kainuu
Kanta-Hämeen munuaisja maksayhdistys KAMUSI
www.musili.fi/kamusi
Keski-Pohjanmaan
munuais- ja maksayhdistys /
Njur- och leverföreningen
i Mellersta Österbotten
www.musili.fi/kesmu
Keski-Suomen munuaisja maksayhdistys KEMUSI
www.kemusi.info
www.musili.fi/kemusi
Kymenlaakson
munuais- ja maksayhdistys
www.musili.fi/kymsi
Lapin munuaisja maksayhdistys
www.musili.fi/lappi

Esitteen painatusta ovat tukeneet

Pirkanmaan munuaisja maksayhdistys PirMu
www.kotiposti.net/pirmu
www.musili.fi/pirmu
Pohjois-Karjalan
munuais- ja maksayhdistys
www.musili.fi/pohjoiskarjala
Pohjois-Savon
munuais- ja maksayhdistys
www.psmuma.fi
www.musili.fi/psmuma

Et ole ainoa.
Tarvitsetko tietoa sairaudestasi?
Haluatko jakaa tarinasi jollekin, joka ymmärtää sen?
Haluatko kuulla minun tarinani?
Voit osallistua ja olla yksi meistä.

Pohjois-Suomen
Munuais- ja maksayhdistys
www.pomsi.fi
www.musili.fi/pomsi
Päijät-Hämeen
munuais- ja maksayhdistys
www.phmunuel.tiedottaa.net
www.musili.fi/paijathame
Salon Seudun
Munuais- ja maksayhdistys
www.musili.fi/salmu
Satakunnan
munuais- ja maksayhdistys
www.musili.fi/samu
Uudenmaan munuaisja maksayhdistys UUMU /
Njur- och leverföreningen
i Nyland
www.uumu.fi
www.musili.fi/uumu
Vaasanseudun
munuais- ja maksayhdistys /
Vasanejdens njuroch leverförening
www.vamusi.fi
www.musili.fi/vamusi
Varsinais-Suomen
munuais- ja maksapotilaat
www.varmu.com
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Munuais- ja
maksaliitto
maksaa
postimaksun

Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään.
Jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita.

www.musili.fi • www.munuainen.fi • www.maksa.fi

Liitto
Munuais- ja maksaliitto on
valtakunnallinen kansanterveys- ja potilasjärjestö.
Edistämme munuais- ja
maksasairauksien ennaltaehkäisyä. Tuemme sairastuneiden ja heidän läheistensä mahdollisuuksia hyvään elämään ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Ajamme
sairastuneiden etuja. Liittoon kuuluu 20 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä
6000 henkilöjäsentä.

Tietoa
Sairauteen sopeutuminen vaatii tietoa ja uusien
asioiden oppimista. Liitto
julkaisee esitteitä ja oppaita sekä Elinehto-lehteä.
Jaamme luotettavaa tietoa
munuais- ja maksasairauksista ja niiden hoidosta sekä elinsiirroista. Liitto tekee
sairastuneiden tilannetta
tunnetuksi, poistaa ennakkoluuloja ja lisää tietoisuutta elinluovutuksista.

Liity jäseneksi.

En ole ainoa.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut.
Liittyminen on paras tapa tukea liiton ja yhdistyksen tavoitteita ja toimintaa.
Kaikki henkilöjäsenet kuuluvat jäsenyhdistyksiin.
Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä
oman alueensa yhdistykseen tai liiton keskustoimistoon.
• www.musili.fi/liityjaseneksi
• soittamalla liiton keskustoimistoon 050 4365 707
• postittamalla oheisen lomakkeen
Tarjoamme
• tietoa, neuvontaa, ohjausta
• mahdollisuuden vaikuttaa
• saman kokeneiden tukea
• kuntoutumispalveluja
• hyvää seuraa, yhteisiä retkiä
ja virkistystä

Jäsenenä saat
• Elinehto-lehden neljästi vuodessa
• yhdistyksen jäsenkirjeen tai lehden
• yhdistyksen omat jäsenedut
• valtakunnalliset jäsenedut,
lisätietoja 050 4365 707,
www.musili.fi/jasenedut

Liityn jäseneksi.
Täytä lomake huolella, leikkaa katkoviivaa pitkin, taita keskeltä ja sulje.
Postimaksu on maksettu valmiiksi. Voit liittyä jäseneksi myös
www.musili.fi/liityjaseneksi.
Olen munuaissairas
Olen maksasairas
Olen saanut elinsiirron
Olen sairastuneen omainen

Sairastuneen lapsen perhe
Olen hoitohenkilökuntaa
Liityn muusta syystä

Nimi
Katuosoite
Postitoimipaikka ja -numero
Puhelinnumero
Sähköposti
Syntymävuosi

Muuttunut elämäntilanne
vaatii uusia keinoja selviytyä arjesta. Liitto tukee
kuntoutumista, järjestää
sopeutumisvalmennuskursseja ja antaa neuvoja
sosiaaliturvasta. Kurssille
voi lähteä myös läheisensä
kanssa. Yhdistyksen virkistystapahtumissa huvi ja
hyöty yhdistyvät.

Munuais- ja maksa
sairauteen voi sairastua
kuka tahansa. Liitto välittää
vertaistukea ja mahdollisuuden jakaa kokemuksia.
Vapaaehtoistoiminta lisää
omaa ja läheisten hyvinvointia sekä luo yhteenkuuluvuutta. Yhdistys
antaa elämän suurissa
muutoksissa ystävyyttä
ja paikan toimia.

Tukea

Toivoa

www.musili.fi • www.munuainen.fi • www.maksa.fi

Kieli

Päiväys ja allekirjoitus
 nnan suostumukseni siihen,
A
että minua koskevat tiedot voidaan merkitä jäsenrekisteriin.
Minulle saa lähettää sähköpostia

