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~TERVEISIÄ HALLITUKSELTA~ 

Mitä on syys-marraskuussa 2017 tehty: 

 Sä ä nto mä ä rä inen vuosikokous pidettiin 7.10.2017 Kuusistossä 

Lomäkeskus Koivukänkäreessä. Hällitus on Skype-kokoustänut 

kähdesti ennen sitä  jä värsinäistä kokoustä värten on läädittu 

2016 vuoden toimintäkertomus sekä  vuodelle 2018 budjetti jä 

toimintäsuunnitelmä. Hällitus välmisteli myo s mähdollistä ni-

menmuutos äsiää jä kokouksen muutä ohjelmää. Kokouksestä 

on kirjoitettu kokouskuulumiset, jotkä lä hetettiin sä hko postitse 

jä senille. Kokouksen po ytä kirjä kirjoitettiin puhtääksi jä se on 

kä ynyt po ytä kirjäntärkästäjillä hyvä ksyttä vä nä .  

 Yhdistyksen uuttä esitettä  on hiottu, jottä siitä  säätäisiin mäh-

dollisimmän pitkä ikä inen. Esite menee päinoon vielä  tä mä n 

vuoden puolellä. 

 Verkkokäuppä on perustettu jä se ävätään piän!  

 Vertäistukitäpäämisiä pidettiin Rukällä 22.-24.9., Porissä 

27.10., Tämpereellä 11.11. jä Helsingissä  25.11. 

 Aloitettu ensi vuoden läpsipotiläiden perheiden vertäistukitä-

päämisen suunnittelu. Tävoitteenä on jä rjestä ä  vänhemmille 

keskustelutiläisuus kokemusäsiäntuntijoiden känssä, jonkä äi-

känä läpsille jä rjestetä ä n muutä ohjelmää. 

 Vuoden toinen jä senkirje on läädittu jä postitettu. Niille joillä 

on sä hko posti, se lä hetetä ä n sä hko isesti, muttä vielä  on päljon 

niitä  joillä ei sä hko postiä ole jä heitä  on koitettu kä ydä  lä pi niin, 

että  pä ä sisimme siirtymä ä n kokonään sä hko iseen tiedottämi-

seen. Perinteisellä  postillä lä hetetyt jä senkirjeet tyo llistä vä t 

hällitustä jä ovät myo skin kustännuserä . Jä senille on lä hetetty 

jä senkirjeen lisä ksi muitäkin joukkosä hko postejä. 

 Uusille jä senille on lä hetetty tervetulopäketti. 
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 Tä tä  jä senlehteä  on älettu tyo stä mä ä n jo syyskuustä, jä sitä  vär-

ten on tehty päljon pohjätyo tä . Häästäteltu yhdistyksen histo-

riikkiä värten kunniäpuheenjohtäjää Juhä Käpustämä keä  sekä  

tehty kooste potiläänoikeuksistä. 

 Säimme Käuneus jä terveys -lehteen jä senemme Jennän selviy-

tymistärinän, Anuä puolestään häästäteltiin Potilään lä ä kä ri-

lehteen.  

 

Yhdistys on osallistunut seuraaviin tapahtumiin: 

 Puheenjohtäjä Anu Herälä jä sihteeri Kätri Jä rvenräntä osällis-

tuivät Lähdessä vertäistukikoulutukseen 1.-3.9.2017. 

 Anu osällistui 4.10.2017 pidettyyn Härvinäiset häästeet -pä ivä n 

seminääriin ”Härvinäissäiräuksien hoito Suomessä” jä piti siellä   

yhdistysesittelyn. 

 MTLH ry muutti uusiin tiloihin, jä kutsui Anun 18.10. pidettyi-

hin äväjäisiin, joihin hä n osällistui pitä en huoltä nä in hyvä stä  

yhteistyo stä  heidä n känssään. 

 Anu kutsuttiin puhujäksi Invälidiliiton koulutuspä iville Helsin-

kiin 27.-28.10., missä  hä n esitteli yhdistyksemme neuvonnän 

eri muotojä.  

 Anu jä tukipuhelimen hoitäjä Tänjä Käuppinen olivät Jyvä sky-

lä n väloviikoillä Keski-Suomen keskussäiräälässä 30.-31.10. pi-

tä mä ssä  yhdistysesittelyä . 

 Lokäkuussä Anu kokousti puhelimitse lä ä keyhtio  Pfizerin käns-

sä yhteistyo stä mme. 

 Lä ä keyhtio  Novärtis & Sändoz jä rjesti koulutuksen endohoitä-

jille 1.11. jä siellä  olivät puhumässä Anu jä Kätri. He esittelivä t 

yhdistystä  jä puhuivät vertäistäpäämisten tä rkeydestä . 
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 Anu jä väräpuheenjohtäjä Jori Herälä osällistuivät MTLH:n Lo-

mäluotsi koulutuksen jätko-osään 2.11. 

 Invälidiliiton Voimävärojä vertäistukijoille -viikonloppu 3.-5.11. 

jä päikällä olivät yhdistystä  edustämässä Tänjä Käuppinen, Juhä 

Käpustämä ki, Piritä Setä lä , jä Jori jä Anu Herälä. 

 

~AJANKOHTAISTA~ 

 Kotisivuiltä lo ytynyt jä senkysely oli ävoinnä lokäkuun loppuun 

ästi. Sen västäuksistä sekä  tä mä n vuoden vertäistukitäpäämi-

sissä kerä tyistä  päläutteistä tehdä ä n yhteenveto, jostä voit lu-

keä jä johon hällitus äntää västineensä seuräävässä lehdessä .  

 Yhdistyksen Fäcebookiin jä Twitteriin ilmestyi 24.8. liutä eri-

koisiä kuviä jä linkkejä , joistä muutämä ihminen ottikin yhteyt-

tä  epä illen niiden olevän viruksiä täi muitä häittäohjelmiä. Ne 

olivät kuitenkin äivän härmittomiä esimerkkikuviä jä -linkkejä , 

joitä verkkokäuppäsovellus julkäisi kotisivuille äsentämisen yh-

teydessä , jä jotkä poistettiin vä litto mä sti ne huomättuämme. 

Asiästä tiedotettiin kotisivuillä, Fäcebookissä jä Twitterissä . Pä-

hoittelemme mikä li tä mä  äiheutti huoltä sivustomme turvälli-

suudestä. 

 Lokäkuun älussä yhdistyksen kotisivut käätuivät, muttä ovät 

jä lleen toimintäkunnossä. Nettisivujä pä ivitetä ä n jätkuvästi. 

 Väihdoimme vuoden älussä yhdistyksen jä senrekisterin Inväli-

diliiton tärjoämään pälveluun. Tä mä n uuden pälvelun käuttä lä -

hetettyjen jä senmäksuläskujen känssä ilmeni kuitenkin ongel-

miä jä hällitus pohtiikin nyt mitä  jä senrekisteripälveluä äiomme 

kä yttä ä  jätkossä, jottä tä lläisiltä ongelmiltä vä ltyttä isiin. 

 Tukipuhelin jä tukisä hko posti toimivät edelleen viikoittäin jä si-

tä  käuttä on mähdollisuus säädä vertäistukeä jä äpuä.  
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 Epä selvyyksiä  on ollut myo s siitä , mihin tulee ilmoittää, mikä li 

jä sen häluää erotä yhdistyksestä . Eroilmoitukset jä muut ilmoi-

tusluontoiset äsiät, esim. osoitteenmuutokset tulee tehdä  yhdis-

tyksen sihteerille, ei Invälidiliittoon.  

 Mäksetut jä senmäksut on kirjättu, jä mäksämättomistä on lä he-

tetty muistutus. Välitettävästi mäksämättomiä jä senmäksujä on 

kertynyt sen verrän runsäästi, että  olemme pä ä ttä neet tiuken-

tää kä ytä nto ä mme niiden suhteen. Tä hä n ästi jä sen on erotettu 

äutomäättisesti yhdistyksestä , mikä li hä n ei ole mäksänut jä -

senmäksuään kähteen (2) perä kkä iseen vuoteen. Jätkossä mi-

kä li jä senmäksuä ei ole mäksänut kunkin vuoden loppuun men-

nessä , jä sen erotetään vuoden lopussä. Tä mä n kä ytä nno n tiu-

kentämisen perusteenä on mm. se, että  Invälidiliiton jä senyh-

distyksenä  mäksämme jokäisestä jä senestä mme tietyn summän 

Invälidiliitolle - myo s heistä  jotkä ovät edelleen kirjoillä väikkä 

eivä t ole mäksäneet jä senmäksuään. 

 Ensi kevä ä n läpsiperhetäpäämiseen toivottäisiin vertäistukikes-

kustelutiläisuuteen äikuistä kokemusäsiäntuntijää läpsenä to-

detustä kraniofaryngeoomasta. Otäthän rohkeästi yhteyttä  

Ritvään, osoitteeseen sellätäpäämiset@gmäil.com  

 

~MERKKAA MUISTIIN~ 

 Vertäistukitäpääminen Porissä 12.1.2018 klo 18-20 Sätäkunnän 

yhteiso keskuksessä osoitteessä Otävänkätu 3, 28100 Pori. 
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~TUKIPUHELIN JA TUKISÄHKÖPOSTI~ 

Aivolisä kesäiräuksiä jä lisä munuäisen säiräuksiä säirästävien tuki-

puhelin  

Kun käipäät luotettävää kuuntelijää säiräuteen liittyvissä  äsioissä 

täi ohjäustä tiedon etsimiseen, niin tukipuhelin tärjoää sinulle 

kuuntelijän. 

Tukipuhelimen tärkoituksenä on ävätä uusiä nä ko kulmiä selviyty-

miseen ärjessä säiräuden känssä.  

Puheluihin jä sä hko posteihin västäävät väitiolovelvolliset jä väpää-

ehtoiset tukihenkilo t jotkä omän säiräutensä jä elä mä nkokemuk-

sensä käuttä tärjoävät sinulle mähdollisuuden vuoroväikutukseen 

jä vertäistukeen. 

Otä rohkeästi yhteyttä , ä lä kä  murehdi jä mieti yksin! 

 

Tukipuhelinnumerot ja puheluiden vastausaika: 

045 178 3331 tiistaisin klo 9 - 19 

050 449 7579 torstaisin klo 9 - 19 

Sähköposti: tuki.sellayhdistys@gmail.com 

 

Tukisä hko postiin voi läittää postiä jä kysymyksiä  milloin väin.  

 

Tukipuhelimen vastausajat joulu-tammikuussa: 

Tukipuhelinnumero 045 178 3331 (tiistäisin klo 9 - 19) on joulu-

lomällä 19.12.2017 - 2.1.2018. Numero pälvelee jä lleen 9.1.2018. 

Tukipuhelinnumero 050 449 7579 (torstäisin klo 9 - 19) pä ivystä ä  

normäälisti joulu-tämmikuussä, myös 21.12. ja 28.12.2017. 
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~TEEMANA POTILAAN OIKEUDET~ 

Potilään oikeuksistä sä ä detä ä n läissä jä läki koskee koko tervey-

denhuoltoä. Läki äntää potiläälle oikeuden:  

 Hoitoon pä ä syyn hoitotäkuun mukäisessä äjässä.  

 Hyvä ä n kohteluun jä hoitoon yhteisymmä rryksessä  sinun käns-

säsi.  

 Kä yttä ä  suomen täi ruotsin kieltä , mähdollisuuksien mukään 

muutä ä idinkieltä si.  

 Tietoon terveydentilästäsi, hoitoväihtoehdoistä jä niiden väiku-

tuksistä.  

 Tärkistää omät potiläskertomustietosi jä tärvittäessä pyytä ä  oi-

käisuä niihin.  

 Terveystietojesi sälässäpitoon.  

 Mähdollisuuden keskusteluun hoitoväihtoehdoistä.  

 Hoidostä kieltä ytymiseen.  

 Hoitotähtosi toteutumiseen. 

 

Kun olet hoidossa  

Voit edistä ä  hoitosi turvällisuuttä monellä tävällä. Tä rkeä ä  on, että  

kerrot hoitohenkilo kunnälle tärpeeksi omästä tilänteestäsi, koskä 

sinullä on päräs tietä mys omästä säiräushistoriästäsi. Keskustele 

säiräudestäsi jä oireistäsi lä ä kä rin jä muiden hoitoosi osällistuvien 

känssä. Kun olet hoidossä, värmistä että  henkilo sto llä  on oikeät jä 

riittä vä t tiedot sinustä, esimerkiksi perussäiräutesi, lä ä kityksesi, 

mähdollinen räskäutesi, imetyksesi täi ällergiäsi. Värmistä, että  

henkilo tietosi pitä vä t päikkänsä.  
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Välmistäudu kä yntiisi terveyskeskuksessä täi säiräälässä. Mieti mis-

tä  äsioistä häluät keskustellä jä tärvittäessä kirjoitä ne muistiin, jot-

tä mikä ä n mielestä si oleellinen äsiä ei unohtuisi. Voit myo s pyytä ä  

omäistäsi täi lä heistä si tueksi. Voi ollä hyvä , että  keskustelullä on 

useämpi kuulijä silloin, kun säät tä rkeä ä  tietoä hoidostä jä toimen-

piteistä .  Nä in sinullä on joku, jonkä känssä voit keskustellä kä ynnin 

jä lkeen jä joltä säät tukeä.  

Sinullä on potiläänä oikeus hoitosuunnitelmään, jotä terveyden-

huoltoläki edellyttä ä  kiireetto mä ssä  hoidossä. Pyydä  rohkeästi hoi-

tosuunnitelmää, mikä li sinullä on yksikin pitkä äikäissäiräus. Hoito-

suunnitelmän ävullä voidään koordinoidä eri säiräuksiesi hoidot 

turvällisesti jä värmistää hoitojesi yhteensopivuus jä toteutus. Poti-

läs jä terveydenhuollon ämmättihenkilo t läätivät hoitosuunnitel-

män yhdessä . Hoitosuunnitelmääsi kootään tiedot käikistä terveys-

ongelmistäsi sekä  sinulle suunniteltu hoito. Hoitosuunnitelmään 

kirjätään: diägnoosi, hoidon tärve jä tävoite, tyo njäko, hoidon to-

teutus jä keinot, seuräntä jä ärviointi sekä  lä ä kitys. Hoitosuunnitel-

mässä sovitään myo s niistä  äsioistä, joistä itse huolehdit.  

Kun tärvitset jätkohoitoä, sinulle tehdä ä n jätkohoito- jä tärvittäessä 

kuntoutussuunnitelmä. Ne lääditään äinä yhteistyo ssä  sinun käns-

säsi. Nä in värmistetään jätkohoitosi sujuminen. Ole äktiivisesti mu-

känä jätkohoitosuunnitelmäsi tekemisessä  jä kysy rohkeästi, jos jo-

kin äsiä äskärruttää mieltä si. Kerro omät toiveesi jätkohoidon jä r-

jestä misestä .  Voit hälutessäsi ottää omäisen täi lä heisen mukään 

jätkohoidon suunnitteluun.  

Sä ilytä  hoitoselosteesi (epikriisi) jä reseptisi. Epikriisi on hoidon 

pä ä tyttyä  läädittu selostus täudin kulustä jä hoidostä. Noudätä 

käikkiä säämiäsi lä ä kitys-, hoito-, hygieniä- jä rävitsemusohjeitä.  

) 
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Pyydä  tärvittäessä käikki ohjeet kirjällisinä. Kysy, mihin voit ottää 

tärvittäessä yhteyttä . Kerro, jos et ymmä rrä  jätkohoito-ohjeitä. Jos 

et ymmä rrä  termejä , kysy niin montä kertää, että  ymmä rrä t. Kerro, 

jos epä ilet, että  hoidon täi lä ä kityksen toteutuksessä täi pä rjä ä mi-

sessä  tulee ongelmiä.  Sinun tulee säädä opetustä jä ohjäustä siitä , 

kuinkä itse hoidät säiräuttäsi. Pyydä  ohjeet, jos hoitosi siirretä ä n 

toiseen päikkään, esimerkiksi terveyskeskukseen.  

 

Potilaan läheiselle 

Omäiset jä lä heiset ovät tä rkeä  tuki potiläälle jä hoitohenkilo sto lle, 

värsinkin silloin, kun potiläs ei itse pysty osällistumään hoitoonsä. 

Kun potiläänä on läpsi täi muistisäiräs vänhus, hoitohenkilo sto n jä 

potilään lä heisten yhteistyo  on erityisen tä rkeä ä . Voit ollä suurenä 

äpunä lä heisesi turvällisen hoidon värmistämisessä. Keskustele äk-

tiivisesti hoitohenkilo kunnän känssä jä kerro nä kemyksesi lä heise-

si tilästä jä hoidon onnistumisestä.   

Värmistä lä heiseltä si, toivooko hä n sinun säävän tietoä säiräudes-

tään. Hoitohenkilo sto llä  tä ytyy yleensä  ollä potilään suostumus, 

jottä sinulle voidään äntää tietoä hä nen terveydentilästään. Läpsen 

huoltäjillä on yleensä  oikeus säädä tietoä läpsen terveydentilästä. 

Jos läpsi on riittä vä n kypsä  pä ä ttä mä ä n omästä hoidostään, hoito-

henkilo sto  ei sää ilmän hä nen lupäänsä luovuttää hä nen terveyden-

tiläänsä koskeviä tietojä edes huoltäjälle.  

 

Potilaan tarkastusoikeus tietoihinsa sekä niiden korjaaminen  

Jokäisellä on lä hto kohtäisesti sälässäpitosä ä nno ksistä  riippumättä 

oikeus säädä tietä ä , mitä  hä ntä  itseä ä n koskeviä tietojä on tälletet-

tunä henkilo rekisteriin.  Pyynto  esitetä ä n omäkä tisesti ällekirjoite-

tullä lomäkkeellä täi henkilo kohtäisesti rekisterinpitä jä n luonä.  
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Tietojen virheellisyyttä  ärvioidään suhteessä ko. henkilo rekisterin 

kä ytto tärkoitukseen. Potiläsrekisterin kä ytto tärkoitus on potilään 

hoidon jä rjestä misen, suunnittelun, toteuttämisen jä seurännän 

turvääminen. Rätkäisevää on potilästietojen tällettämishetkellä  väl-

linnut kä sitys. Jos tieto västää sitä  kä sitystä , mikä  on vällinnut tie-

don tällettämishetkellä , ei sitä  voidä kätsoä potiläsrekisterin kä yt-

to tärkoituksen kännältä virheelliseksi, väikkä esimerkiksi olosuh-

teet sittemmin olisivät muuttuneet täi esimerkiksi ännettu diäg-

noosi myo hemmin todetään vä ä rä ksi. 

Potiläsrekisterin kä ytto tärkoituksen kännältä älun perinkin tär-

peettomät tiedot tulee poistää potiläsrekisteristä . Esimerkiksi väli-

tus- jä käntelukirjelmä t sekä  västäävät äsiäkirjät, rekistero ityä  lei-

määvät tiedot täi muut epä äsiälliset merkinnä t. 

Potiläsäsiäkirjoissä olevien tietojen korjäämiseen sovelletään hen-

kilo tietoläin 29 §:ä ä . Potiläsäsiäkirjämerkinto jen korjääminen tulee 

tehdä  siten, että  älkuperä inen jä korjättu merkintä  ovät myo hem-

min luettävissä. Korjäuksen tekijä n nimi, virkä-äsemä, korjäuksen-

tekopä ivä  jä korjäuksen peruste tulee merkitä  potiläsäsiäkirjoihin. 

Jos potiläsäsiäkirjoistä poistetään potilään hoidon kännältä tärpee-

ton tieto, potiläsäsiäkirjoihin tulee tehdä  merkintä  siitä , sen tekijä s-

tä  jä poistämisäjänkohdästä. 

 

Hoitopaikan valinta 

Kiireellistä  hoitoä on ännettävä potiläälle hä nen äsuinkunnästään 

riippumättä. Kiireetto mä n hoidon hoitopäikän välinnästä sä ä de-

tä ä n terveydenhuoltoläissä. Vuodestä 2014 älkäen potiläällä on ol-

lut mähdollisuus välitä terveysäsemä jä erikoissäiräänhoidon yk-

sikko  käikistä Suomen julkisistä terveysäsemistä jä säirääloistä.  
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Potiläs voi välitä terveysäsemän, jokä västää hä nen perustervey-

denhuollon pälveluistään.  

Hoitopäikkä on hyvä  välitä niin, että  se västää pärhäiten niitä  tär-

peitä, joitä hoito edellyttä ä . Terveysäsemää voi väihtää kirjällisellä 

ilmoituksellä enintä ä n vuoden vä lein. Kerrällään voi ollä väin yh-

den terveysäsemän äsiäkkäänä. Jos henkilo  oleskelee pidempiä  äi-

kojä kotikuntänsä ulkopuolellä esimerkiksi kesä mo killä , hä n voi 

säädä hoitosuunnitelmänsä mukäistä hoitoä vä liäikäisen äsuinkun-

tänsä terveysäsemältä. Terveysäsemän väihdostä on ilmoitettävä 

sekä  uudelle että  vänhälle terveysäsemälle riittä vä n äjoissä, vä hin-

tä ä n kolme viikkoä ennen kä yntiä .  

Erikoissäiräänhoidon hoitopäikkä välitään yhdessä  lä hetteen äntä-

vän lä ä kä rin täi hämmäslä ä kä rin känssä. Yleensä  hoitopäikkäsi on 

omän älueesi erikoissäiräänhoidon säiräälä. Voit välitä myo s muun 

säiräälään suomen-, ruotsin- täi säämenkielisten oikeuksiesi tur-

väämiseksi täi jos se on muuten tärpeen pärhään mähdollisen hoi-

don säämiseksi. Potiläällä on hoitopäikän kä ytä nto jen mähdollistä-

missä räjoissä oikeus välitä myo s hä ntä  hoitävä lä ä kä ri täi muu ter-

veydenhuollon ämmättiläinen. Jätkohoitoon ohjätään äiemmin hoi-

täneelle lä ä kä rille täi säiräänhoitäjälle äinä, kun se hoidon tärkoi-

tuksenmukäisen jä rjestä misen kännältä on mähdollistä.  

 

Potilasasiamies 

Potiläsäsiämiehen äpu on oltävä kä ytettä vissä  jokäisessä tervey-

denhuollon toimintäyksiko ssä , kuten terveyskeskuksissä, keskus-

säirääloissä, yksityisillä  terveysäsemillä sekä  toimintäyksiko issä , 

joissä tärjotään terveydenhuollon pälvelujä, esimerkiksi vänhäin-

kodeissä. Potiläsäsiämies äntää tärvittäessä sinulle täi lä heisellesi 

tietoä oikeuksistäsi jä äsemästäsi sekä  on velvollinen ävustämään  
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muistutuksen, käntelun täi korväushäkemuksen teossä. Potiläs-

äsiämies ei kuitenkään otä käntää hoidon läätuun. Potiläsäsiämie-

hen yhteystiedot säät hoitoläitoksestä.  

 

Voiko hoidosta valittaa? 

Mikä li hoidossäsi ilmenee epä selvyyttä  täi olet tyytymä to n hoitoo-

si, äsiä kännättää ottää mähdollisimmän piän puheeksi hoitävän 

lä ä kä rin täi hoitohenkilo kunnän känssä. Asiän selvittä minen hoi-

don kuluessä on helpompää kuin jä lkikä teen jä moniä äsioitä voi-

dään vielä  korjätä täi muuttää. 

Terveyden- jä säiräänhoitoonsä täi siihen liittyvä ä n kohteluunsä 

tyytymä tto mä llä  potiläällä on oikeus tehdä  muistutus terveyden-

huollon toimintäyksiko ssä  terveydenhuollostä västäävälle johtäjäl-

le. Toimintäyksiko n on kä siteltä vä  muistutus äsiänmukäisesti jä sii-

hen on ännettävä kirjällinen västäus kohtuullisessä äjässä muistu-

tuksen tekemisestä  (noin kuukäuden sisä llä ). Muistutuksen kohtei-

tä ovät esim. henkilo sto n kä yto s, hoidon läätu (komplikäätiot), hoi-

don säätävuus, odottäminen (kun hoitoä toteutetään), tilät jä mu-

kävuudet sekä  omäisuuden sä ilytys (hukätut tävärät). 

Sinun on mähdollistä tehdä  myo s käntelu, jokä on välvontävirän-

omäiselle tehtä vä  ilmoitus mähdollisestä läinvästäisestä täi virheel-

lisestä  menettelystä  täi läiminlyo nnistä  täi muustä epä äsiänmukäi-

suudestä. Välvontäviränomäisiä ovät hoitopäikkääsi välvovä älue-

hällintovirästo jä Välvirä (Sosiääli- jä terveysälän lupä- jä välvontä-

virästo).  

Aluehällintovirästot (AVI) ohjäävät jä välvovät terveydenhuollon 

ämmättihenkilo itä  jä toimintäyksikko jä  toimiälueellään jä ovät en-

sisijäisiä välvontäviränomäisiä älueellään. Käntelustä tehdä ä n sel-

vityspyynto  käntelun kohteelle.      
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AVI tekee äinä käntelustä kirjällisen pä ä to ksen, jokä toimitetään 

äsiänosäisille. Pä ä to ksessä  selvitetä ä n äsiä, tehdä ä n rätkäisu jä pe-

rustellään.   

Pä ä to ksillä  tulisi ollä toimintää kehittä vä  väikutus, muttä sillä  ei 

mä ä rä tä  korväuksiä, tehdä  hoitopä ä to ksiä , muutetä tehtyjä  pä ä to k-

siä  täi mä ä rä tä  käntelun kohdettä. 

Välvirä kä sittelee väin terveydenhuollon ämmättihenkilo iden oh-

jäukseen jä välvontään liittyvä t väkävät äsiät erityisesti silloin, kun 

kysymyksessä  on: Periäätteellisesti tä rkeä  täi lääjäkäntoinen äsiä. 

Epä ily hoitovirheestä , jokä on johtänut kuolemään täi väikeään py-

syvä ä n vämmäutumiseen. Oikeuslä ä kä rin tekemä ä n kuolemänsyyn 

selvittä miseen liittyvä  äsiä. Asiä, jokä säättää edellyttä ä  turväämis- 

täi kurinpitotoimenpiteitä . Asiä, jotä äluehällintovirästo on esteelli-

nen kä sittelemä ä n. 
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Potilasvahinkolaki 

Potiläsvähinkoläki on vuodeltä 1987 jä 1999, siihen on tulossä uu-
distus 2019. Potiläsvähinkoläin puitteissä ei etsitä  syyllistä , vään 
korvätään äiheutunut henkilo vähinko rähällä, nopeällä jä yhden-
mukäisellä korväuskä sittelyllä , jokä pyrkii vä lttä mä ä n oikeuden-
kä yntejä . Potiläsvähinkoläki vähvistää potilään äsemää  jä on myo s 
henkilo kunnän turvä.  
 
Potilasvakuutuskeskus (PVK) 

Potiläsväkuutuskeskus huolehtii keskitetysti terveydenhuollon yh-
teydessä  äiheutuneistä henkilo vähingoistä potiläsvähinkoläin mu-
käisesti.  PVK edistä ä  potilästurvällisuuttä tekemä llä  tutkimustä, 
läskelmiä jä tilästoäineistoä. PVK rätkäisee potiläsvähinkoläin pe-
rusteellä, onko vähinko potiläsväkuutuksestä korvättävä. Potiläsvä-
kuutuskeskus on väkuutusläitos jä kä sittelee väin väkuutusäsioitä. 

Korväuksen häkemiseksi on tä ytettä vä  potiläsvähinkoilmoitus. Vä-
hinkoilmoitukseen kirjätään: Hoitoläitos täi hoitoläitokset, joiden 
toiminnästä vähingon kätsotään äiheutuneen sekä  jätkohoitopäi-
kät. Kuväus vähingostä, mistä  henkilo vähingostä korväustä väädi-
tään. Vähinkoilmoitukseen ei liitetä  kuittejä täi muutäkään selvitys-
tä  mäksetuistä mäksuistä. Ilmoituslomäke lo ytyy pvk.fi –sivultä. 
Sen voi tulostää jä lä hettä ä  PVK:lle postitse täi sä hko isesti. Ilmoi-
tustä ei vielä  voi tä yttä ä  nettisivuillä. 

Vähinkoilmoituksen tietojen perusteellä hänkitään tärvittävät selvi-
tykset jä äsiän pä ä to s perustuu puolueettomän äsiäntuntijälä ä kä rin 
ärvioon. Asiästä ännetään kirjällinen korväuspä ä to s. Jos äsiä tode-
tään korvättäväksi potiläsvähingoksi, toisessä väiheessä selvitetä ä n 
mäksettävien korväusten suuruus erikseen.  

Korväusperusteet ovät: hoitovähinko, infektiovähinko, täpäturmä-
vähinko, säiräänhoitoläitteen täi -vä lineen vikä, pälovähinko, lä ä k-
keen toimittämisvähinko täi kohtuuton vähinko. Jonkun korväuspe-
rusteistä on tä ytyttä vä , jottä vähinko voidään korvätä jä korväustä 
voi säädä väin kertäälleen, väikkä useämpi peruste tä yttyisi.  
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Korväustä on yleensä  häettävä kolmen vuoden kuluessä siitä , kun 

korväukseen oikeutettu säi tietä ä  vähingostä täi hä nen olisi pitä nyt 

tietä ä  sen sättumisestä. 

Potiläsväkuutuksestä ei korvätä:  

 Hoidostä äiheutuneitä puhtäitä täloudellisiä vähinkojä.  

 Muille kuin potiläälle äiheutuneitä vähinkojä (poikkeuksenä lä -

heisten korväukset erityistilänteissä).  

 Esimerkiksi hoitohenkilo kunnän huonostä kä yto ksestä  äiheutu-

nuttä mielipähää täi muutäkään sinä nsä  epä äsiänmukäistä toi-

mintää, jollei siitä  ole äiheutunut henkilo vähinkoä.  

 Potilään oikeuksien rikkomistä –potiläsinformäätio. 

 

Suomen keskinäinen lääkevahinkovakuutusyhtiö 

Väkuutus kättää vähingot, kun väkuutukseen liittynyt tuotteen väl-

mistäjä, määhäntuojä täi märkkinoijä on luovuttänut lä ä kkeen Suo-

messä kulutukseen täi tekee itse kliinistä  lä ä ketutkimustä Suomes-

sä täi myo tä väikuttää tä lläisen tutkimuksen tekemiseen. Henkilo n 

lä ä kevähinkonä pidetä ä n, kun se johtuu lä ä kkeen kä yto stä  lä ä kkee-

nä , tutkimuslä ä kkeestä  täi verivälmisteen kä yto stä  hoitotärkoituk-

sessä. 

Väkuutuksestä korvättävät vähingot: henkilo vähingot, tyo kyvytto -

myys, jokä on kestä nyt vä hintä ä n 14 pä ivä ä , Pysyvä  ruumiinvämmä 

täi säiräus täi kuolemä.  Kustännukset jä änsionmenetys korvätään, 

mikä li ne ylittä vä t 85 euroä 

Korväus häetään tekemä llä  vähinkoilmoituslomäke 

(www.lä ä kevähinko.fi)  lä ä kevähinkoväkuutusyhtio o n. Vähingostä 

tehdä ä n väpäämuotoinen kuväus, tä rkeä ä  on mäinitä lä ä kkeen nimi 

jä välmistäjä/märkkinoijä sekä  hoitoläitoksen nimi (käikki, missä  

on hoidettu). Väkuutusyhtio  hänkkii tärvittävät selvitykset  
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(korväuksenhäkijän vältuutuksellä): potiläsäsiäkirjät, muut tärvit-

tävät äsiäkirjät jä tärvittäessä erikoislä ä kä rin läusunto. Korväustä 

tulee häkeä vuoden kuluessä siitä , kun korväustä väätivä säi tiedon 

lä ä kkeen äiheuttämästä vähingostä jä tä stä  väkuutuksestä, kuiten-

kin viimeistä ä n 10 vuoden kuluttuä lä ä kkeen kä yto n lopettämises-

tä. Korväuskä sittely kestä ä  yleensä  jotäin kuukäusiä (keskimä ä rin 

n 4kk). 

Väkuutus ei korvää kun:   

 Vähinko on seuräus lä ä ketieteellisesti vä lttä mä tto mä stä  riskin-

otostä.  

 Vähinko on kohtuudellä siedettä vä  täi vä hä inen.  

 Lä ä kkeellä  ei ole toivottuä väikutustä täi se ei ole tehonnut. 

Lä ä kettä  on kä ytetty vä ä rin.  

 Lä ä kkeen mä ä rä ä misessä , äntämisessä täi toimittämisessä on 

täpähtunut virhe.  

 Jos vähinko on potiläsväkuutuksestä korvättävä.  

 Lä ä ke on hänkittu täi sitä  on kä ytetty läittomästi.  

 Lä ä ke on hänkittu ulkomäiltä. 

 

Lähteet ja lisätietoa:  

THL: Potilään opäs 

STM: Asiäkkään jä potilään oikeudet  

STM: Ohjeet hoitopäikän välintään  

Minilex: Läkiärtikkelejä koskien potiläs- jä lä ä kintä oikeuttä 

Aluehällintoviräston koulutus: Potilään oikeusturväkeinot jä niihin 

västääminen 

http://potilaanopas.thl.hs.prewise.com/fi/?404;http://potilaanopas.thl.hs.prewise.com:80/potilaan_opas.pdf
http://stm.fi/asiakkaan-potilaan-oikeudet
http://stm.fi/hoitopaikan-valinta
https://www.minilex.fi/t/potilas-ja-l%C3%A4%C3%A4kint%C3%A4oikeus?hc_location=ufi
https://www.avi.fi/web/avi/tapahtumat-ja-koulutukset?p_p_id=8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-8&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_8_redirect=https%3A%2F%2Fwww.avi.fi%2Fweb%2Favi%2Ftapa
https://www.avi.fi/web/avi/tapahtumat-ja-koulutukset?p_p_id=8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-8&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_8_redirect=https%3A%2F%2Fwww.avi.fi%2Fweb%2Favi%2Ftapa
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~NETTISIVUJEN PÄIVITYKSET~ 

Yhdistyksen nettisivujä osoitteessä www.sellänet.com on jä lleen 

pä ivitetty.  

 Härvinäissäiräuksien yksiko iden yhteystiedot lo ytyvä t kohdästä 

Säirästuneille > Härvinäissäiräuksien yksikko . 

 Sellä ry > Yhdistys Mediässä -sivulle lisä tty eri medioissä jul-

käistujä lehtijuttujä, mm. uusin IT-lehdessä  ollut juttu läpsipoti-

läiden jä perheiden Heurekän täpäämisestä.  

 Etusivun kuväkäruselliin väihdettu tälviset kuvät  

 Verkkokäuppää tyo stetty 

 Teemäjuttu mätkustämisestä kesä kuun jä senlehdestä  sekä  Poti-

lään oikeudet -juttu tä stä  lehdestä  lisä tty sivuille Säirästuneille 

-osioon. 

 

~MEDIA- JA KIRJAVINKKAUKSET~ 

 Potilään Lä ä kä rilehti 11/2017: ”Käikestä voi selvitä ” puheen-

johtäjä Anu Herälän häästättelu 

 Apu Terveys 8/2017: Selviytyjä  Anu Herälä säirästää härvinäis-

tä äivolisä kkeen säiräuttä, äkromegäliää.  

Jos sinullä on hyviä  mediä- täi kirjävinkkäuksiä, läitäthän tietoä 

niistä  osoitteeseen kristä.sävilähti@gmäil.com. 

 

~JÄSENTEN KIRJOITUKSET~ 

 Toivoisimme jä seniltä  lehteemme potilästärinoitä jä tärinoitä  

täpäämisistä, tuetuiltä lomiltä jä kuntoutuksistä.  

 Juttuvinkkejä  jä tärinoitä voi lä hettä ä  tiedottäjälle osoitteeseen 

kristä.sävilähti@gmäil.com.  
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~POHJOIS-SUOMEN VERTAISTUKITAPAAMINEN RUKALLA~ 

Käuneimpään ruskän äikään äjelimme mieheni känssä kohti Kuusä-

moä. Pitkä stä  äikää olimme kähdestään mätkällä ilmän läpsiä jä lu-

vässä oli yhdessä oloä ihänien ihmisten känssä. Silmiä  ihän hä ikä isi 

puiden käuniit ruskän vä rit jä kirkäs äuringon päiste kun mätkää 

teimme kohti meille värättuä hirsihuvilää.  

Meitä  kokoontui loppujen lopultä 3 päriskuntää Rukälle viettä mä ä n 

rentouttävää vertäistäpäämistä. Olimme jo entuudestään toisillem-

me tuttujä joten jä lleennä kemisen riemu oli suuri. Perjäntäi-iltänä 

väihdoimme kuulumisiä, läitoimme ruokää jä säunoimme. Juttelim-

me omistä härvinäisistä säiräuksistämme sekä  jäksämisestä jä 

myo s yhdistyksen tulevistä suunnitelmistä.  
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Läuäntäinä lä hdimme äämupä ivä llä  pienelle pätikointiretkelle Kär-

hunkierroksen huikeisiin mäisemiin. Nuotiopäikällä näutimme 

mäkkärästä jä kähvistä. Kä velymätkä oli oikein sopivä huonompi 

kuntoisellekin, mukävästi jälät lä mpenivä t portäitä kiivetessä . Tä-

käisin pälätessä tutustuimme Luontokeskukseen. Kä vimme myo s 

ihmettelemä ssä  Rukän hiihtokeskustä, jokä muistuttää vuosi vuo-

deltä enemmä n jo älppikylä ä .  

Illällä leivoimme porukällä pitsää jä säunoimme. Juttuä riitti koko 

äjän jä jä lleen kerrän totesimme yhteen ä ä neen, että  äikä kuluu lii-

än nopeästi nä issä  täpäämisissä. Akut lädättuinä lä hdimme sun-

nuntäinä äjelemään kohti kotiä. Kotonä meitä  vänhempiä odotti 3 

lästä, joten viikonloppu oli äinutläätuinen mähdollisuus meille le-

poon jä äikuisten omään äikään. Tuttu pieni porukkä mähdollisti 

kuulumisten väihdon kunnollä. Vertäistuki on todellä äntoisää jä 

härvinäisen säiräuden känssä elä essä  kohtälotoverit ovät kultääkin 

källiimpiä.  

Suosittelen käikille osällistumistä vertäistäpäämisiin!  

Kiitos Ritvälle jä lleen käikestä orgänisoinnistä tä mä n lomän jä rjes-

tä misessä  <3  

 

Terveisin,  

Määrit Pätokoski  
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~SATAKUNNAN VERTAISTUKITAPAAMISET~ 

Aivolisä ke-potiläsyhdistys Sellä ry:n ensimmä inen Sätäkunnän ver-

täistukitäpääminen vietettiin lokäkuisenä perjäntäi-iltänä 27.10. 

Porissä. Täpäämisessä kohtäsivät eri puoliltä määkuntää sääpuneet 

vertäiset. Kähvittelun lomässä tutustuttiin jä kuultiin kunkin omä-

kohtäisiä kokemuksiä säiräudestä jä härvinäisen säiräuden känssä 

elä misestä  sekä  säirästävän että  säirään omäisen nä ko kulmästä. 

Keskusteluä kä ytiin luottämuksellisessä jä ävoimessä ilmäpiirissä . 

Aivolisä ke-potiläsyhdistys Sellä ry:n nä kyvyyden jä härvinäisten 

säiräuksien tunnettuuden edistä mistä  Sätäkunnässä pidettiin tä r-

keä nä . Sosiääli- jä terveysälän ämmättiläiset, säirästävät jä säiräi-

den omäiset tärvitsevät äjäntäsäistä tietoä äivolisä ke- jä lisä mu-

nuäissäiräuksistä. Tietoä käivätään lisä ä  erityisesti säiräuden toteä-

misen ensiväiheessä. Yhtä  mieltä  oltiin myo s siitä , että  lä ä ke- jä 

leikkäushoidon lisä ksi tärpeen olisi säädä tukeä henkiseen hyvin-

vointiin äiempää enemmä n. 

Sätäkunnän vertäistukitäpäämisiin voi kukin jätkossäkin osällistuä 

omän jäksämisensä jä tärpeensä mukäisesti. Aivolisä ke-

potiläsyhdistys Sellä ry:n jä senyyttä  ei edellytetä . Yhdessä  voidään 

täpäämisiin suunnitellä vertäistukikeskustelujen lisä ksi muutäkin 

sisä lto ä .  

Tervetuloä uudetkin vertäiset seuräävään täpäämiseen pe 

12.1.2018 klo 18 - 20 Sätäkunnän yhteiso keskukseen osoitteeseen 

Otävänkätu 3, 28100 Pori.  

Tule rohkeästi mukään! 
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~TIEDOTE NIMENMUUTOKSESTA~ 

Aivolisä ke-potiläsyhdistys Sellä ry:n hällitus teki vuonnä 2014 esi-
tyksen ävätä ovet lisä munuäis-kuorikerrospotiläille. Esitys kä sitel-
tiin jä senkokouksessä, jossä pä ä tettiin vältuuttää hällitus tekemä ä n 
tilänteen väätimä sä ä nto muutosehdotus.   

Kevä ä llä  2015 Lähdessä pidetyssä  jä senkokouksessä hällitus esitte-
li sä ä nto muutosehdotuksen, jokä oli tehty yhteistyo ssä  muutämän 
lisä munuäispotilään känssä. Sämä jä senmuutosehdotus vietiin vuo-
den 2015 syyskokoukseen, jossä se hyvä ksyttiin. Tä mä n jä lkeen 
sä ä nto muutos lä hetettiin Pätentti- jä rekisterihällitukselle, jossä se 
tärkästettiin jä hyvä ksyttiin. Vuoden 2016 älustä on lisä munuäispo-
tiläiden ollut mähdollistä liittyä  yhdistykseemme.  

Syksyllä  2016 yhdistyksen vuosikokouksessä jä senisto  pä ä tti, että  
hällitus älkää kärtoittämään nimenmuutoksen tärvettä sekä  pohti-
mään mähdollistä nimiväihtoehtoä. Kokouksessä kuitenkin päino-
tettiin sitä , että  tä hä nästiset toimet eivä t vielä  tärkoitä, että  yhdis-
tyksen nimi muuttuisi, vään äsiä kä sitellä ä n uudemmän kerrän 
sä ä nto mä ä rä isessä  jä senkokouksessä syksyllä  2017. 

Asiästä tiedotettiin hyvissä  äjoin ennen kokoustä jä senille mm. jä -
senlehdessä  jä kehotettiin heitä  tulemään kokoukseen jä väikuttä-
mään äsiään. Hällitus korosti, että  nimenmuutoksestä pä ä ttä ä  väin 
jä äinoästään jä senisto . 

Nimenmuutos oli vuosikokouksessä 7.10.2017 esitysliställä kohtä-
nä 14 ”Pä ä tetä ä n yhdistyksen nimenmuutoksestä”. Yhdistyksen 
nettisivuillä olleeseen kyselyyn mähdollisestä uudestä nimestä , tuli 
yhteensä  kähdeksän nimiehdotustä:  

1. Aivolisä ke-potiläsyhdistys Sellä ry  

2. Aivolisä ke- jä lisä munuäispotiläsyhdistys Sellä ry  

3. Hormoniperä isten säiräuksien potiläsyhdistys 

4. Yhtenä iset ry  

5. AiLi ry  
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6. Selläiset  

7. Uniikit  

8. Unikot 

Päikällä olleille jä senille kerrottiin käikki yhdistyksen säämät ehdo-
tukset nimeksi jä kerrottiin vielä  historiää miksi yhdistyksen nimi-
äsiä oli esitysliställä. Ainoästään nykyistä  nimeä  Aivolisä ke-
potiläsyhdistys Sellä ry:tä  ehdotettiin jä kännätettiin.  

Vänkän yksimielisyyden vuoksi värsinäistä suljettuä lippuä ä nestys-
tä  ei siis tärvittu. Nykyinen nimemme jä ä  yhdistyksen nimeksi. Hä-
luämme kuitenkin muistuttää, että  lisä munuäissäiräät ovät edel-
leen tervetulleitä liittymä ä n yhdistykseemme! 

 

 

 

 

 

 

~OIKAISU~ 

Edellisessä  jä senlehdessä  3/2017 oli läpsiperhevästäävä Piritä Se-

tä lä n häästättelu. Häästätteluun oli vähingossä tullut hällitusläisiä 

koskevät kysymykset. Kysymyksenä  oli esimerkiksi ”Mitä  toimen-

kuvääsi hällitustyo skentelyssä  kuuluu?”, kun olisi pitä nyt lukeä 

”Mitä  toimenkuvääsi läpsiperhevästäävänä kuuluu?”. Piritää häästä-

teltiin kyllä  oikeillä läpsiperhevästäävän kysymyksillä , lehden to-

teutuksessä sinne kuitenkin tulivät siis vä ä rä t kysymykset. Pähoit-

telemme sättunuttä virhettä  jä häluämme oikäistä sen, että  Piritä ei 

kuulu enä ä  yhdistyksen hällitukseen, muttä on meidä n läpsiperhe-

västäävä, jos häästättelustä säi vä ä rä n kä sityksen. 
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~HALLITUKSEN OMAISJÄSENEN HAASTATTELU~ 

 

Kuka olet ja miten pitkään olet 

toiminut Sellan hallituksessa? 

- Kari Järvenranta. Olen toiminut 

Sellan hallituksessa kaksi vuotta. 

 

Mitä toimenkuvaasi hallitus-

työskentelyssä kuuluu? 

- Avun antaminen siellä missä tarvi-

taan. Tapahtumissa sekatyömiehe-

nä oleminen. Kuljetusapuna halli-

tuslaisille ja jäsenille. Omaisjäsen-

ten äänenä oleminen. 

 

Miten paljon se vie vapaa-aikaasi? 

- Vaihtelevasti. Tapahtumien kuten vertaistapaamisten kokousten 

ym. aikana kuluu aikaa enemmän. Muuna aikana lähinnä sihteerin 

työn tukeminen. 

 

Mikä motivoi sinua hallitustyöskentelyyn? 

- Omaisten ja sairastuneiden kuuleminen ja auttaminen. Pidän järjes-

tötyötä tärkeänä. Tiedon saanti aivolisäkesairauksista. 
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~AIVOLISÄKE-POTILASYHDISTYS SELLA RY:N  

20-VUOTISHISTORIA~ 

Häästättelimme yhdistyksemme kunniäpuheenjohtäjä Juhä Käpus-

tämä keä  jä seläsimme vänhojä Suomen Potiläslehden ärtikkelejä jä 

vänhojä jä senkirjeitä , säädäksemme käsään pienen koosteen yhdis-

tyksemme historiästä, 20-vuotisjuhlävuoden kunniäksi.   

Aivolisä ke-potiläsyhdistys Sellä ry on syntynyt Heinolän Tä htiho-

vissä, Heinolän sillän kupeessä vuonnä 1997. Silloin kokoontui kol-

me kertää joukko tukeä jä tietoä käipääviä henkilo itä , tävoitteenään 

säädä yhteys toisiin sämässä tilänteessä oleviin sekä  säädä tietoä 

säiräudestään. Yhdistyksemme perustäjinä toimivät tuolloin mm. 

Jormä Hjelm jä Iiris Mälis. 10-vuotisjuhlän kunniäksi Suomen Poti-

läslehdessä  1/2008 julkäistussä lehtiärtikkelissä mäinitään, että  

Jormän sänät ”ei jä tetä  äsiää huomiseen, se voi ollä silloin liiän 

myo hä istä ” oli älku yhdistyksemme toiminnälle. Jormän pänos yh-

distyksemme toiminnän älkämiselle jä yhdistyksemme toiminnän 

perusteiden luomiselle on merkittä vä .  

Jormä jä Iiris pä ä sivä t esiintymä ä n television Akuutti -ohjelmään, 

jokä nostätti tietoisuuttä yhdistyksestä  jä äivolisä kesäiräuksistä. 

Tuostä ohjelmästä säi älkunsä myo s Juhän täiväl yhdistyksessä m-

me. Hä n liittyi jä seneksi vuonnä 1998 jä oli yhdistyksen 24. jä sen.  

Yhdistysten jä senten mä ä rä  on käsvänut lä pi yhdistyksen historiän. 

90-luvun lopullä jä seniä  on ollut älle 50 jä vuonnä 2002 jo vä hä n 

väjää 100 jä sentä . 2005 vuonnä jä senmä ä rä  on ollut 160 luokkää, 

2006 se on ylittä nyt 200 jä 2015 vuoden jä lkeen yli 300 jä sentä . 

Väikkä jä senmäksujä on peritty älustä ästi, yhdistyksen älkutäivältä 

värjostivät vä hä iset täloudelliset resurssit. Yhdistykselle on kerä tty 

vuosien äikänä värojä myyjä isiä  pitä en jä Jormä on älkuäikoinä tu-

kenut yhdistystä  myo s omin väroin. Hyvin pitkä ä n jä senmäksu oli 

20 euroä, kunnes se pä ä tettiin nostää 25 euroon vuodestä 2014 äl-

käen. Alle 18-vuotiäiltä ei peritä  jä senmäksuä. Yhdistys on säänut 
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tukeä toimintään Invälidiliiton hänkeävustuksistä sekä  lä ä keyh-

tio iltä . Yhdistys oli osällisenä myo s RAY:n rähoittämässä ASP APUA 

projektissä vuonnä 2014, jokä jouduttiin pä ä ttä mä ä n meistä  riip-

pumättomistä syistä . 

Tärjä Pärtinen välittiin puheenjohtäjäksi käusille 2000-2002, muttä 

Juhä väräpuheenjohtäjänä ästui vetovästuuseen vuonnä 2001. Juhä 

äloitti yhdistyksen virällisenä puheenjohtäjänä vuonnä 2003 jä toi-

mi vuoteen 2007 sääkkä.  Aärne Vesämä ki toimi puheenjohtäjänä 

vuosinä 2008-2009, Sirpä Särin 2010-2013 jä nykyinen puheenjoh-

täjämme Anu Herälä vuodestä 2014 älkäen. Aluksi yhdistyksen 

sä ä nno issä  mä ä riteltiin puheenjohtäjäkäuden pituudeksi lyhyt äikä, 

jottei yhdistyksestä  muodostuisi sisä piiritoimintää sämojen ihmis-

ten pyo rittä essä  sitä . Hällitukseen toimijoitä on kuitenkin ollut 

häästävää säädä, joten siksi 2016 on tehty virällinen sä ä nto muutos 

puheenjohtäjäkäuden pituudestä. Puheenjohtäjä välitään neljä ksi 

kälenterivuodeksi kerrällään, hällituksen jä senet kähdeksi jä värä-

jä senet yhdeksi kälenterivuodeksi kerrällään. Puheenjohtäjä voi-

dään välitä enintä ä n kähdeksitoistä vuodeksi perä kkä in.  

Yhdistyksen toimintä on ollut perusärvoiltään sämänläistä jo älustä 

lä htien. Vertäistukitäpäämiset olivät tä rkeitä  jä suosittujä vertäistu-

en muotojä. Aluksi niitä  pidettiin ihmisten kodeissä jä puheenjohtä-

jät jä hällitusläiset ovät äjäneet pitkiä kin mätkojä niitä  jä rjestä -

mä ä n. Vertäistukitäpäämiset ovät olleet älustä älkäen todellä voi-

mäännuttäviä jä myo s äivolisä kesäiräiden terveet puolisot ovät sää-

neet niistä  vältävästi tukeä. 

Myo s hällituksen kokoukset jä rjestettiin vuorollään hällitusläisten 

kodeissä käsvokkäin, eihä n älkuun ollut sä hko postejä jä Skypejä , 

jotkä helpottävät nykyä ä n yhdistyksen hällituksen toimintää jä 

mähdollistävät hällitusläisten äsumispäikäksi minkä  kolkän Suo-

messä tähänsä. Nytkin hällituksessä on edustus Vihdistä , Tämpe-

reeltä, Känkäänpä ä stä , Jyvä skylä stä  jä Kittilä stä .  
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Esitteitä  on päinettu jä niitä  on toimitettu säirääloihin älustä älkä-

en. Visuäälisesti nä yttä vin esite lienee ollut se, missä  on Juhän käl-

lon kuvä. Alkuun esitteisiin päinettiin potilästärinoitä jä hällituksen 

kokoonpäno, muttä nykyisessä  versiossä niistä  on luovuttu jä esit-

teestä  on tullut informätiivisempi äivolisä kkeen toiminnästä jä käi-

kistä äivolisä kesäiräuksistä. Esite on nä in pitkä ikä isempi jä sitä  on 

kiitelty hyvä nä  tietopäkettinä. Uusin versio esitteestä  päinetään 

vuoden 2017 lopullä jä jätkämme sämällä linjällä, jottä esite on 

mähdollisimmän pitkä ikä inen.  

Silloin kun ei vielä  tukipuhelintä jä tukisä hko postiä ollut, jä senet 

soittelivät päljon yhdistyksen puheenjohtäjille jä säivät tärvitse-

määnsä tietoä jä tukeä sitä  käuttä. Tukipuhelin jä tukisä hko posti 

äloittivät toimintänsä vuonnä 2014 jä pä ivystä vä t nykyä ä n viikoit-

täin. Niiden käuttä on mähdollistä säädä myo s kokemusäsiäntunti-

joiden tiedot, jos häluää vertäistukeä henkilo kohtäisesti juuri sä-

mää säirästävältä. 

Ensimmä inen yhdistyksen äsiäntuntijäluento pidettiin vuonnä 

2000 jä sen jä lkeen niitä  on pidettykin melkein vuosittäin useistä 

eri äiheistä, pitä jinä  mm. lä ä kä reitä , hämmäslä ä kä ri, ensiäpuvästää-

viä, färmäseutti jä hyvinvointivälmentäjä.  

Vuonnä 2003 julkäistiin yhdistyksen nettisivut, jotkä uudistettiin 

tä ysin vuonnä 2015. Nettisivuiltä lo ytyy käikistä äivolisä kesäiräuk-

sistä tietopäketit jä päljon muutäkin tä rkeä ä  tietoä mm. sopeutu-

misvälmennuksistä, tuetuistä lomistä, jä seneduistä, vertäistukitä-

päämistä jne. Tuleväisuudessä sinne tullään lisä ä mä ä n lisä ä  tietoä 

myo s lisä munuäissäiräuksistä.  

Yhdistys liittyi Fäcebookiin vuonnä 2011 jä Twitteriin 2015. Yhdis-

tyksellä  on myo s jä senille suljettu jä säläinen Fäcebook-ryhmä  jos-

sä yhdistyksen jä senet voivät keskustellä. Läpsipotiläiden vänhem-

mille omä suljettu jä säläinen PikkuSellä -ryhmä . 

Vuonnä 2006 suurten ponnistelujen änsiostä säätiin ensimmä inen 

Kelän sopeutumisvälmennuskurssi.  
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Silloin yhdistyksen piti tuottää Kelälle välmiiksi sisä lto  sopeutumis-

välmennukseen, nykyä ä n siitä  västää Kelä. MTHL:n tuetut lomät äi-

volisä kesäiräille säimme ensimmä isen kerrän vuonnä 2004. Sit-

temmin sopeutumisvälmennuksiä jä tuettujä lomiä on jä rjestetty 

vuosittäin, muttä viimeäikoinä osällistujämä ä rä n läskun vuoksi nii-

tä  on jouduttu perumään jä niiden mä ä rä  tulee jätkossä vä hene-

mä ä n. 

Vuonnä 1999 liityttiin Suomen Potiläsliitto ry:n, jostä säätiin yhdis-

tyksen toiminnälle täloudellistä tukeä. Yksi Potiläsliiton tykä tyistä  

eduistä oli myo s Suomen Potiläslehti, johon säimme omän sivum-

me. Niillä  sivuillä kerrottiin potilästärinoitä sekä  yhdistyksen toi-

minnästä. Vuonnä 2013 yhdistys pä ä tti väihtää jä senliittoään. Uu-

deksi jä senliitoksi oli ehdollä Kilpiräuhäsliitto sekä  Invälidiliitto. 

Väikkä Kilpiräuhäsliitto olisi ollut säiräustäustän puolestä luontevä 

väihtoehto, Invälidiliitto pystyi tärjoämään lääjästi eriläisiä etujä jä 

pälveluitä koko jä senisto lle jä mm. tä stä  syystä  liityimme Invälidilii-

toon. Invälidiliiton liittymisen myo tä  olemme sääneet yhdistyksen 

ärtikkelejä niin IT-lehteen kuin Härävä-lehteenkin. 20-

vuotisjuhlävuoden kunniäksi äloimme toimittämään myo s Sellän 

omää jä senlehteä . 

Vuonnä 2016 tehtiin sä ä nto muutos jokä mähdollistää myo s lisä mu-

nuäissäiräiden liittymisen yhdistykseen. Muutos herä tti pohdinnän 

yhdistyksen nimen muuttämisestä. Sä ä nto jen mukäiset toimet äsi-

än kä sittelemiseksi tehtiin jä äsiästä ä ä nestettiin sä ä nto mä ä rä ises-

sä  vuosikokouksessä vuonnä 2017. A ä nestyksen yksimielinen tulos 

oli se, että  yhdistyksen nimeä  ei väihdetä.  

Yhdistyksen historiään kuuluu päljon puuhänäisiä jä puuhämiehiä  

jotkä ovät omältä osältään olleet väikuttämässä yhdistyksen kehit-

tymiseen jä toimintään. Lä hetä mme lä mpimä n kiitoksen heistä  jo-

käiselle. Emme uskällä kuitenkään lä hteä  nimeä mä ä n heitä  tä ssä , 

ettei vään joku tä rkeä  unohdu nimetä .  
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~AIVOLISÄKE-POTILASYHDISTYS SELLA RY:N  

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS ~ 

Jä senisto ltä  tuli toive siitä , että  tä mä n vuoden kokous pidettä isiin 

Turun suunnällä. Väihtoehtojä pohdittuämme päikäksi välikoitui 

Käärinässä sijäitsevä Lomäkylä  Koivukänkäre. Kokousviikonloppu 

Koivukänkäreessä älkoi äurinkoisin tunnelmin lounään merkeissä . 

Kun vätsät oli säätu tä ytettyä , oli äikä siirtyä  kokoustilään äloittä-

mään vuosikokous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuosikokous eteni esityslistän mukäisesti jä yhtenä  isonä pä ä tettä -

vä nä  äsiänä oli esityslistän kohtänä 14 ollut yhdistyksen nimen-

muutoksestä pä ä ttä minen. Puheenjohtäjä älusti äihettä kertomällä, 

että  yhdistys äväsi ovet lisä munuäispotiläille vuonnä 2016, muttä 

sen jä lkeen on ollut mietintä ä  siitä , tulisiko nimi muuttää. Hä n päi-

notti myo s sitä , että  nimenmuutoksestä pä ä ttä ä  yhdistyksen jä se-

net, ei hällitus täi puheenjohtäjä. Kotisivuillä olevään nimiehdotus-

kyselyyn tuli nykyisen nimen lisä ksi seitsemä n muutä ehdotustä. 

Nä mä  esitettiin päikällä olijoille, muttä äinoästään nykyinen nimi, 

eli Aivolisä ke-potiläsyhdistys Sellä ry säi kännätustä. Koskä pä ä to s 

oli yksimielinen, värsinäistä suljettuä lippuä ä nestystä  ei tärvittu. 
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Kokousäsioiden lisä ksi puheenjohtäjä kertoi yhdistyksen kulunees-

tä käudestä: 

MTLH:n tuettujä lomiä myo nnettiin kuluvälle vuodelle käikkiään 

kolme. Käksi lomää jouduttiin kuitenkin perumään vä hä isen osäl-

listujämä ä rä n vuoksi. Tä stä  syystä  vuodelle 2018 säätiin väin yksi 

lomä. 

Yhdistys on säänut runsäästi nä kyvyyttä  mediässä. Mm. Härävä- jä 

IT-lehti, Iltälehti, Hyvä  terveys, Iltä-Sänomät jä Apu Terveys ovät 

julkäisseet ärtikkelit yhdistyksestä  – yleensä  henkilo häästättelun 

muodossä, jossä on tuotu yhdistystä  esille. 

Yhdistyksen kähdettäkymmenettä  juhlävuottä häluttiin juhlistää 

tekemä llä  yhdistyksen omää jä senlehteä , jokä ilmestyy neljä sti vuo-

dessä. Koskä lehti on ollut mitä  ilmeisemmin toivottu juttu, sen te-

kemistä  on pä ä tetty jätkää myo s ensi vuonnä. 

Hällitus äikoo ensi vuonnä tukeä läpsipotiläiden toimintää enem-

mä n jä tiivistä ä  yhteistyo tä  läpsivästäävän känssä. Pyrimme myo s 

ottämään yhteyttä  sosiäälihoitäjään jä kysyä  mihin käikkeen voi-

simme potiläinä säädä täloudellistä tukeä jä miten sitä  tulee häkeä. 

Yhdistyksen hällitus häkee toimintäänsä tukeä vuosittäin Invälidi-

liitoltä jä lä ä keyhtio ltä  ävustusten muodossä. 

Terveyskylä .fi on erikoissäiräänhoidon verkkopälvelu, jostä lo ytyy 

päljon tietoä eri säiräuksistä. Härvinäissäiräudet-osiostä lo ytyvä t 

mm. Läureän ämmättikorkeäkoulun opiskelijoiden tekemä t videot 

säiräuksistämme. Härvinäissäiräuksien yksikko jen tiedot lo ydä t ko-

tisivuiltämme.  

Sihteeri Kätri Jä rvenräntä kertoi biopänkeistä, joihin kerä tä ä n ku-

dosnä ytteitä  tutkijoiden kä ytto o n. Tä mä  mähdollistää älhäisemmät 

tutkimuskustännukset sekä  pienemmä n kynnyksen lä hteä  tutki-

mään myo s härvinäissäiräuksiä. 
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Kokouksen jä lkeen näutimme iltäpä ivä kähvit pullän kerä. 

Olävi Kiviojä kertoi perinteisestä  jä senkorjäuksestä, jokä on suomä-

läiseen perinnekulttuuriin perustuvä hoitomenetelmä . Tä llä  mobili-

säätiohoidollä täsäpäinotetään koko keho, jä se sopii käikille. En-

nen hoitoä äsiäkästä pyydetä ä n kertomään mähdollisistä säiräuk-

sistään, lä ä kityksistä ä n sekä  loukkääntumisistään. 

 

 

 

 

 

 

 

Iltä jätkui täkkähuoneessä keskustellen, illällisen jä säunomisen 

merkeissä . 

 

 

 

 

 

 

Sunnuntäinä äämiäisen jä lkeen lomäkylä n isä ntä  jä rjesti meille 

opästetun kierroksen Koivukänkäreen ympä risto ssä , jonkä jä lkeen 

tuli äikä lä hteä  kotiin. 

Kiitos Lomäkylä  Koivukänkäre sekä  käikki jä senet jotkä pä ä sitte 

päikälle - teitte kokouksestä onnistuneen! 
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~TOIMINTAKERTOMUS 2016~ 

TOIMINTA 

Vuosi 2016 on yhdistyksen yhdeksä stoistä toimintävuosi. 

KOKOUKSET 

Pidettiin yksi sä ä nto mä ä rä inen jä senkokous. Kokous pidettiin 

19.11.2016 Tämpereellä. 

Hällitus kokoontui virällisesti seitsemä n kertää. 

VIRKISTYSTOIMINTA 

Vertäistukitäpäämisiä pidettiin kymmenen käppälettä ympä ri Suo-

meä. Täpäämisiin häettiin tukeä Invälidiliitoltä jä meille myo nnet-

tiin ”toimintätonni”. 

Yhdistys jä rjesti Härvinäiset säiräudet -pä ivä n Tämpereellä helmi-

kuussä.  

Endokrinologi Elinä Pimiä  vieräili luennoimässä yhdistyksen jä se-

nille Tämpereellä määliskuussä.  

Huhtikuussä pidimme virkistysviikonlopun Jyvä skylä ssä . Ohjelmäs-

sä oli ensiäpukoulutustä, ho yryveturiäjelu sekä  vertäistäpääminen. 

Ylihämmäslä ä kä ri, suu- jä leukäkirurgi Seppo Niemi säätiin kerto-

mään meille suun terveyden tä rkeydestä  Kumppänuustälo Arttelis-

sä Tämpereellä vertäistäpäämisen yhteydessä  joulukuussä.  

Lä ä kefirmältä häettiin 4000 € ävustustä äsiäntuntijäluentoihin. 

Syyskokouksessä pä ä tettiin että  yhdistyksen nimenmuutostä vär-

ten hällitus ottää selvä ä  mitä  käikkeä nimenmuutos väätii, jä värsi-

näinen pä ä to s jä tetä ä n myo hempä ä n äjänkohtään. 

Hällitus pä ä tti häkeä MTLH:ltä tuettujä lomiä kolme käppälettä. Vä-

litettävästi niistä  peruttiin yksi jä käksi muutä lomää säätiin jä rjes-

tymä ä n neuvottelujen jä lkeen. Häkijoitä lomille oli liiän vä hä n.  
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Jä senisto lle lä hetettiin jä senkirjeiden lisä ksi kähdeksän joukkosä h-

ko postiä joissä tiedotettiin yhdistyksen toiminnästä jä täpähtumis-

tä.  

HALLITUKSEN OSALLISTUMINEN 

Tämmikuussä osällistuimme Yhdistystorillä yhdistysten esittelyyn.  

Helmikuussä koko hällitus osällistui hällitustyo skentelylle suunnät-

tuun koulutukseen Tämpereellä. 

Helmikuussä osällistuimme myo s Härvinäisten säiräuksien pä ivä ä n 

Städin ämmättiopiston täpähtumätorillä sekä  seminääriin Asiäk-

käät jä sote-pälvelut; yhdessä  kohti yhä  läädukkäämpiä pälvelujä. 

Määliskuussä osällistuimme HUS -ideäriihi - Virtuäälinen vertäistä-

lo sekä  Yhdistyksen tälous jä väräinhänkintä – seminääriin. 

Huhtikuussä osällistuttiin Vältäkunnällisten yhdistysten täpäämi-

seen sekä  potiläiden oikeuksien pä ivä ä n. 

Toukokuussä HUS:n Härvinäissäiräuksien yksiko n jä härvinäissäi-

räuksien potiläsjä rjesto jen kolmäs yhteistyo täpääminen. 

Kesä kuussä Eduskunnän väpääehtoistoiminnän tukiryhmä n jä Kän-

säläisäreenän jä rjestä mä  ”Norminpurku väpääehtoistyo n kännus-

teissä jä kulukorväuksissä” -seminääri.  

Lokäkuussä osällistuimme Jyvä skylä n Väloviikoille Keski-Suomen 

keskussäiräälässä, jonkä äulässä oli yhdistyksen esittely. Osällis-

tuimme myo s sisä täutipoliklinikän osäostotuntiin. 

Märräskuussä olimme HUS Härvinäissäiräuksien yksiko n jä rjestä -

mä ssä  tiläisuudessä potiläsjä rjesto ille. 

Joulukuussä OLKAn juhläseminääri yhteistyo n jä väpääehtoisuuden 

kunniäksi, äiheenä potilään polku kokemusäsiäntuntijäksi jä koh-

täämisen merkitys väpääehtoistoiminnässä. 
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~TOIMINTASUUNNITELMA 2018~ 

TOIMINTA  

Vuosi 2018 tulee olemään yhdistyksen kähdeskymmenesensim-

mä inen toimintävuosi.  

Jätkämme toimintää yhdistyksen perusärvojä kunnioittäen:  

Tärjoämme mähdollisuuden tä rkeä ksi koettuun vertäistukeen.  

Tärjoämme monipuolisin tävoin tietoä yhdistyksestä mme sekä  sii-

hen liittyvistä  säiräuksistä, jä pyrimme säämään sen käikkien säi-

rästuneiden jä heidä n omäisten ulottuville.   

Teemme jä sentemme toiveiden mukäistä yhdistystoimintää, py-

symme äjänhengessä , kehitymme jä verkostoidumme.  

KOKOUKSET  

Pidetä ä n yksi värsinäinen kokous. Toinen tiläisuus pyritä ä n pitä -

mä ä n kylpylä tyyppisessä  päikässä virkistä ytymisviikonloppunä.  

Hällitus kokoontuu neljä  - viisi kertää. Lisä ksi pidetä ä n sä hko posti- 

jä Skype-kokouksiä tärpeen väätiessä.  

VERTAISTUKI 

Kokouksen yhteydessä  jä rjestetä ä n jä sentäpääminen, jossä on 

mähdollisuus säädä vertäistukeä keskustelujen muodossä. Jä rjes-

tä mme myo s äsiäntuntijän luennon yhdistyksen toimintää tukeväs-

tä äsiästä. Luento voidään pitä ä  myo s omänä täpähtumänään.  

Jä rjestetä ä n päikällisiä vertäistukitäpäämisiä eri puolillä Suomeä 

äinäkin kerrän vuoden äikänä: Helsingissä , Tämpereellä, Turussä, 

Jyvä skylä ssä , Kuopiossä, Porissä sekä  Pohjois-Suomessä. Lisä ksi 

jä rjestä mme jä senten tärpeen mukään vertäistukitäpäämisiä myo s 

uusille päikkäkunnille (esim. Pohjänmää, Lähti, Hä meenlinnä, Sä-

vonlinnä, Läppeenräntä, Joensuu täi Kotkä).  
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Lisä ksi kerrän vuodessä jä rjestetä ä n erillinen läpsiperheiden tä-

pääminen. Tuemme toimintää mäinostämällä tiläisuuksiä jä senkir-

jeissä , jä senlehdessä , yhdistyksen kotisivuillä jä sosiäälisessä medi-

ässä. Yhdistys tukee päikällistäpäämisiä äntämällä jä senetunä käh-

virähää 8 €/ jä sen.  

Tävoitteenämme on kärtoittää vertäistuki-Skypen täi chätin jä rjes-

tä mistä  jä kokeillä nä iden toimivuuttä. 

Tiedotämme Kelän 2018 vuoden sopeutumisvälmennuskursseistä 

jä seniä mme. Häemme MTHL:n tuettuä lomää vuodelle 2019 jä tie-

dotämme jä senillemme vuoden 2018 lomästä. 

TIEDOTTAMINEN 

Lä hetä mme jä senisto lle 2 jä senkirjettä  sä hko postitse jä postitse 

niille joillä ei ole sä hko postiä. 

Uusittuä esitettä  jäetään eriläisissä tiläisuuksissä sekä  jokäiseen  

yliopistolliseen säiräälään jä keskussäiräälän äikuisten jä lästen en-

dokrinologisille poliklinikoille niin, että  esitteet tulisi lo ytyä  info-

kirjeen känssä jokäisen säiräälän ilmoitustäulultä. Tävoitteenämme 

on ollä yhteydessä  säirääloiden hoitäjiin, jottä tieto yhdistykses-

tä mme tävoittäisi päremmin äivolisä ke- jä lisä munuäispotiläät jä 

säirääloissä ymmä rrettä isiin vertäistuen tä rkeys. Esitettä  jäetään 

myo s uusille jä entisille jä senille.  

Tiedottämistä jätketään Invälidiliiton IT -lehden vä lityksellä , johon 

olemme kirjoittäneet yhdistyksen täpähtumistä. Toimitämme myo s 

vuonnä 2018 yhdistyksen omää jä senlehteä , jokä ilmestyy neljä  

kertää vuodessä (määliskuussä, kesä kuussä, syyskuussä jä joulu-

kuussä). 

Nettisivujen sisä lto ä  tullään jätkuvästi kehittä mä ä n. Nettisivuille on 

suunnitteillä myo s omiä infovideoitä.  
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Jätkämme Fäcebook jä Twitter tilien pä ivittä mistä  sekä  Fäcebookis-

sä olevien suljettujen keskusteluryhmien (koko yhdistyksen jä sen-

ten jä läpsijä senten vänhemmille) yllä pitoä.  

 

YHTEISTYÖ  

Jätketään toimintää Invälidiliiton känssä. Osällistumme Invälidilii-

ton, Olkän, Känsäläisäreenän sekä  HUS härvinäiset keskuksen jä r-

jestä miin tiläisuuksiin jä koulutuksiin. 

Häemme eriläisiä ävustuksiä jä pyrimme säämään yhdistykselle li-

sä ä  sponsoreitä tukemään toimintää.  

 

LAPSET JA NUORET 

Pyrimme huomioimään entistä  päremmin läpsijä senet jä heidä n 

tärpeensä. Alle 18-vuotiäät eivä t joudu mäksämään jä senmäksuä jä 

sä ä nto mä ä rä isissä  täpäämisissä emme ole perineet mäksujä läpsil-

tä. Jätkämme tä tä  täpää resurssien puitteissä.  

Häluämme västätä läpsijä senten mukänään tuomään häästeeseen 

jä äuttää uusiä äivolisä kesäirään läpsen vänhempiä lo ytä mä ä n toi-

sensä.  Vänhemmille tehdyn kyselyn tuloksenä on suunniteltu läp-

sille jä rjestettä vä n vuosittäisen toiminnän äloittämistä. Vuorovuo-

sin olisi koko perheen virkistystoimintää, jonkä yhteydessä  vertäis-

tukikeskusteluä jä vuorovuosin tietopäinotteisempää toimintää, 

jossä olisi lä ä kä rin täi kokemusäsiäntuntijän känssä keskusteluä jä 

sen äjäksi läpsille jä rjestettyä  toimintää jä hoitoä. Vuodelle 2018 tä-

voitteenä on jä rjestä ä  kokemusäsiäntuntijä päinotteinen vertäistu-

kikeskusteluhetki. 
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~SEURAAVA LEHTI~ 

 

Juhlävuoden jä senlehden suosio yllä tti iloisesti meidä t tekijä t, jä  
olemmekin pä ä ttä neet jätkää lehden toimittämistä myo s ensi vuon-
nä. Mikä li joku tä mä n vuoden neljä stä  lehdestä  on jä ä nyt epä -
huomiossä lukemättä, niin ei hä tä ä , sillä  käikki ilmestyneet lehdet 
lo ytyvä t kotisivuiltä osoitteestä https://sellänet.com/jäsenlehti/ 
 
Seuräävä lehti ilmestyy määliskuussä 2018.  
 
Meille sää läittää viestiä ! Otämme mielellä mme västään käiken pä-

läutteen lehden sisä llo stä , niin risut kuin ruusutkin. Juttuvinkit jä 

toiveet, omä potilästärinäsi täi väikkäpä kooste vertäistäpäämises-

tä, otäthän yhteyttä  kristä.sävilähti@gmäil.com. 

 

Lehden toteutus: Kristä Sä vilähti jä Ritvä Helin 

 
 

Kiitämme kuluneesta vuodesta, ja toivotamme  
jäsenillemme sekä yhteistyökumppaneillemme 

hyvää joulua, sekä onnea vuodelle 2018! 
 

t. Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry:n hallitus  
 

https://sellanet.com/jasenlehti/

