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Joulukuu 2017 

 Vuoden viimeinen jäsenlehti viimeistel-
tiin ja laitettiin sähköpostilla jakoon 
jäsenille. Jäsenlehteä päätettiin jatkaa 
vuonna 2018 ja loppuvuonna teimme jo 
suunnitelmaa tämän vuoden lehdistä. 

 Yhdistyksen uusi esite hiottiin valmiiksi 
ja lähetettiin painoon. Esite uusittiin, sil-
lä vanha esite ei sisältänyt tarpeeksi kat-
tavasti tietoa; etenkin lisämunuaispoti-
laiden liittymisen mahdollistavan sään-
tömuutoksen jälkeen. 

 Yhteistyökumppaneiden joulumuistami-
set 

 Aloitettiin vuoden 2018 yhdistetyn  
virkistysviikonlopun ja  lapsiperhetapaa-
misen järjestelyt.  

 Invalidiliiton kurssi ”Neuvonta yhdistyk-
sissä”, jossa puheenjohtaja Anu kutsut-
tuna puhujana. 

Tammikuu 2018 

 Hallitus piti järjestäytymiskokouksen 

 Kokous lääkeyhtiö Pfizerin kanssa koski-
en ”Harvinaisen normaalia”-video-
projektia 

 Vuoden 2017 hankeavustuksen käytön 
raportointi Invalidiliitolle 

 Harvinaiset sairaudet -päivän seminaari 
Helsingissä 

Helmikuu 2018 

 Invalidiliiton Järjestöpäivät 

 Hallituksen suunnitteluviikonloppu Tam-
pereella. 

 Vuoden ensimmäistä jäsenlehteä tehty. 

Muuta 

 Hallitus on pitänyt kaksi Skype-
kokousta.  

 Nettisivuja päivitetty ja verkkokauppaa 
työstetty. 

 Haimme Invalidiliitolta hankeavustusta, 
joka oli suunnattu tällä kertaa yhdistys-
toiminnan kehittämiseen digitalisaation 
avulla.  

Tarkoituksenamme on kokeilla uusia ta-
poja ja välineitä sekä kehittää uusia toi-
mintamuotoja, jotta tavoittaisimme 
kaikki jäsenemme paikkakunnasta ja ter-
veydentilasta riippumatta.  

Aiomme tehdä infovideoita sairauksis-
tamme ja kokeilla myös uusina vertais-
tuen muotoina chattia ja Skypeä. 

Tämän vuoden luennot järjestetään  
webinaareina, jolloin niihin voi osallistua 
kuka vain. Luennot nauhoitetaan, joten 
ne ovat katsottavissa myöhemminkin. 

Webinaari -ohjelmaa voisi mahdollisuuk-
sien mukaan käyttää tulevaisuudessa 
kokousten etäosallistumiseen. Olemme 
pyytäneet tarjouksen luentosarjasta vii-
me vuoden kiitellyltä luennoitsijalta  
Johanna Huhtamäeltä Energisestä elä-
mästä:  

1) Suoliston salat 1,5 h  
2) Hormonien huuma  1,5 h 
3) Maksan merkitys  1,5 h  
4) Ravinto, liikunta ja uni 1,5 h 

Yhdistykselle myönnettiin koko se sum-
ma mitä haimme, eli yhteensä 2432 €, 
sillä hankimme webinaari-ohjelman, lu-
ennot, videokameran jalustalla sekä mik-
rofonin. 

Terveisiä hallitukselta 
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Ajankohtaista 
Yhdistetty virkistysviikonloppu ja lapsiperhetapaaminen 14.-15.4.2018 kylpylähotelli  
Cumulus Resort Edenissä (Paratiisikatu 2, 37120 Nokia).  

Virkistysviikonloppu alkaa ruokailulla lauantaina kello 12.  

Klo 12-13 ruokailu 

Klo 13 - 15 lapsiperheiden vertaistukitapaaminen 

Klo 15 - 16 kauneudenhoitotuokio 

Klo 16 - 18 aikuisten vertaistukitapaaminem 

Klo 18 yhteinen kahvihetki 

 

 

Alle 4-vuotiaat majoittuvat ilmaiseksi, mikäli nukkuvat aikuisen vieressä.  

Maksu tulee olla suoritettuna etukäteen yhdistyksen tilille 1.4.2018 mennessä.  
Tilinumero: FI78 1063 3000 2090 94 

Mikäli haluat majoittua jo perjantaina omakustanteisesti, se on mahdollista ilmoittamalla 
siitä meille samalla kun ilmoittaudut tapaamiseen, majoittuminen maksetaan kuitenkin 
itse hotellille paikan päällä.  

Halutessaan päiväkävijät voivat ostaa kylpylälipun hintaan 10 €. Tämä maksetaan suo-
raan hotelliin.  

Ilmoittautuminen 15.3.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen  
sellatapaamiset@gmail.com tai puh. 050 466 9446.  

 

Mukaan mahtuu 40 ensimmäiseksi ilmoittunutta! 

Hinnat: (sisältävät lounaan ja kahvin) Jäsen Ei jäsen 

Yhden hengen huone 60 € / hlö 120 € /hlö 

Kahden hengen huone  
(kun huoneessa majoittuu kaksi henkilöä) 

45 € / hlö 90 € / hlö 

Lapset 4-14 vuotiaat 25 € / hlö 25 € / hlö 

Päiväkävijät  
15 € / hlö 27,50 € / hlö 
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Tälle vuodelle saimme vain yhden tuetun loman, joka on yhdistetty lapsiperheiden ja ai-
kuisten loma.  Tuettu loma järjestetään 21. - 26.10.2018 Kuortaneen urheiluopistolla tee-
malla ”Meidän perheen loma”.  Haku 21.7.2018 mennessä.  

Tarkemman ohjelman löydät täältä. 

 

Kelan sopeutumisvalmennuskursseja ei valitettavasti järjestetä tänä vuonna ollenkaan 
aivolisäkesairaille.  

Lasten perhekursseja järjestetään harvinaista aineenvaihduntasairautta sairastaville 
seuraavasti: 
Kurssin nimi ja numero:  Harvinaiset aineenvaihduntasairaudet -kurssi 72115 
Kohderyhmä: Yli 1-vuotiaille, alle kouluikäisille, koulunsa aloittaville ja alakoululaisille 
Alkamispäivä ja kesto: 30.4.2018 ja 5 vrk 
Kurssipaikka: Rokuan Kuntoutus Oy / Rokua health Rokua  
Paikkatilanne: Kuntoutujien paikkoja vaativan kuntoutuksen asiakkaille 1, joista vapaa-
na 0, harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 5, joista vapaana 5. Lisäksi aikuisten omais-
ten paikkoja 12, lapsiomaisten paikkoja 12.   

Kurssin nimi ja numero: Harvinaiset aineenvaihduntasairaudet -kurssi 72117 
Kohderyhmä: Yläkoululaisille 
Alkamispäivä ja kesto:  2.7.2018 ja 5 vrk 
Kurssipaikka: Verve Lahti 
Paikkatilanne: Kuntoutujien paikkoja vaativan kuntoutuksen asiakkaille 1, joista vapaa-
na 1, harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 5, joista vapaana 5. Lisäksi aikuisten omaisten 
paikkoja 12, lapsiomaisten paikkoja 12.   

Kurssin nimi ja numero: Harvinaiset aineenvaihduntasairaudet -kurssi 72114 
Kohderyhmä: Yli 1-vuotiaille, alle kouluikäisille, koulunsa aloittaville ja alakoululaisille 
Alkamispäivä ja kesto: 6.8.2018 ja 5 vrk 
Kurssipaikka: Rokuan Kuntoutus Oy / Rokua health Rokua  
Paikkatilanne: Kuntoutujien paikkoja vaativan kuntoutuksen asiakkaille 1, joista vapaa-
na 0, harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 5, joista vapaana 5. Lisäksi aikuisten omais-
ten paikkoja 12, lapsiomaisten paikkoja 12.   

Kurssin nimi ja numero: Harvinaiset aineenvaihduntasairaudet -kurssi 72116 
Kohderyhmä: Yli 1-vuotiaille, alle kouluikäisille, koulunsa aloittaville ja alakoululaisille 

Alkamispäivä ja kesto: 13.8.2018 ja 5 vrk 
Kurssipaikka: Verve Lahti 
Paikkatilanne: Kuntoutujien paikkoja vaativan kuntoutuksen asiakkaille 1, joista vapaa-
na 1, harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 5, joista vapaana 5. Lisäksi aikuisten omaisten 
paikkoja 12, lapsiomaisten paikkoja 12.   

Tuetut lomat 

Kelan sopeutumisvalmennuskurssit  

http://www.mtlh.fi/datafiles/userfiles/LOMAKOHTEIDEN%20OHJELMAT%202017/KUORTANEEN%20URHEILUOPISTO_ALUSTAVAT%20OHJELMAT%202017.pdf
https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication?valittu=72115&lang=fi
https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication?valittu=72117&lang=fi
https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication?valittu=72114&lang=fi
https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication?valittu=72116&lang=fi
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Hallituksen blogivastaavan esittely 
Kuka olet ja miten pitkään olet toiminut Aivolisäke-
potilasyhdistys Sellan hallituksessa? 

Olen Susanna Lahti, 51-vuotias yrittäjä Tampereelta. Juuret  
minulla on Kaakkois-Suomessa, Kouvolassa, jossa olen asunut 
näistä vuosista suurimman osan. Työkseni olen tehnyt jos  
jonkinlaisia töitä, mutta pisimmät rupeamat olin matkailualalla 
8 vuotta ja Nordeassa 16 vuotta. 2017 heinäkuun alusta lähtien 
olen toiminut yrittäjänä ja teen erilaisia kodin asiakirjoja niitä 
tarvitseville. Perheeseeni kuuluu mies, 4 lasta ja sydäntenmurs-
kaaja bostoninterrieri Roosa. Lapset vain käyvät silloin tällöin 
morjestamassa ”vanhuksia” eli saadaan olla aika paljon miehen ja koiran kanssa kolmis-
taan. 

Minulla on aivolisäkkeen vajaatoiminta eli panhypopituitarismi. Tämän matkakumppanin 
olen saanut 2002, kun omaa tyhmyyttäni ajoin pyörällä ilman kypärää ja kaaduin.  
Epikriisissä lukee molemminpuolinen kallonpohjan murtuma. Diagnoosin sain vasta 2014, 
kun vihdoin ja viimein lääkäri otti oireeni tosissaan ja alettiin tutkimaan tarkemmin.  
Aivolisäkkeeni on siis vioittunut onnettomuudessa. 

Sellan löysin sairaalasta ottamastani esitteestä 2015 ja siitä lähtien seurannut yhdistyksen 
toimintaa. 

Vuonna 2017 olin tuetulla lomalla ja tutustuin vertaistukeen. Yhdistyksen toiminta on  
tärkeää sairastuneelle tiedon jakamisen ja vertaistuen takia. Lisäksi arvostan suuresti  
hallituksen toimintaa, kun pitävät meidän sairastuneiden puolia ja taistelevat meidän 
etujen sekä hyvinvoinnin puolesta. 

Itse olen uusi hallituksessa ja vasta vuoden 2018 alusta olen ollut mukana. 

Mitä toimenkuvaasi hallitustyöskentelyssä kuuluu? 

Tehtäväni on olla ns. rivijäsen ja osallistua kaikkeen mihin vaan tarvitaan. Lisäksi  
suunnitelmissa on blogin pitäminen Sellan nettisivuilla ja sen hoitamisen otan mielelläni 
vastaan.  

Miten paljon se vie vapaa-aikaasi? 

Tehtävät vievät aikaani satunnaisesti muutamia tunteja viikossa. 

Mikä motivoi sinua hallitustyöskentelyyn? 

Motivaationi tehtävään tulee kaikista yhdistyksen jäsenistä, joille voin omalla työlläni  
hallituksessa olla avuksi ja joiden etuja voin ajaa tehtävässäni. Sairaus ei kuitenkaan  
saa olla aina totista toimintaa ja mielelläni olen suunnittelemassa jotain hauskaa ja  
viihdyttävää kaikille jäsenille. 



7 

 

Jäsenkysely ja vertaistapaamisen palautteet  

Tyytyväisyys yhdistyksen toimintaan 

 Erittäin tyytyväinen 27,3 % 
 Melko tyytyväinen 54,5 % 
 Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 9,1 %  
 Erittäin tyytymätön 9,1 % 

”Yhdistys on ihastuttava kaikkien yhdistys, 
lapsiperheet otetaan hyvin huomioon.”  

Ehdotuksia joiden toteuttamista  
selvittelemme ovat:  

 Etäosallistuminen kokouksiin 
 Vertaistapaamisten rahoitus 
 Sellan salaisen FB-ryhmän aktivointi 
 Jäsenistölle etuja 

Tiedotus toimii mielestänne:  

 Erittäin hyvin 27,3 %  
 Melko hyvin 54,5 % 
 Ei hyvin eikä huonosti 9,1 % 
 Melko huonosti 9,1 % 

Vastaajista 45,5% toivoisi enemmän postia 
yhdistykseltä, 54,5% oli sitä mieltä, ettei 
enempää eikä vähempää.  

Erityistoiveita:  

 Avointa tiedotusta toivottiin vielä lisää, 
mm. jäsenlehteen toimintakertomus ja 
toimintasuunnitelma. 

 Posteissa oli mielestänne kirjoitusvirhei-
tä aika usein  

 Jäsenlehti on mielestänne mahtava, sitä 
toivottiin jäsenetuna paperisena, myös 
muuta tiedotusta joku toivoi  
paperisena.  

 Toivottiin juttua edunvalvonnasta ja  
hoitotestamentista. 

VASTINE:  

Pyrimme lisäämään jatkuvasti avointa tie-
dotusta, tämä jäsenlehti on yksi iso osa si-
tä. Lehdessä valotamme mm. sitä mitä hal-
litus tekee vuoden aikana. Joulukuun 2017 
lehdessä julkaisimme myös edellisvuoden 
toimintakertomuksen sekä seuraavan vuo-
den toimintasuunnitelman, jotka on jaettu 
aikaisemmin vain kokouksiin osallistujille. 
Lehden lisäksi tiedotamme asioista jäsen-
kirjeessä, joukkosähköposteissa, net-
tisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Pyrim-
me tarkistamaan postimme kirjoitusvir-
heistä tarkemmin jatkossa.  

Jäsenlehden painaminen paperille on iso 
kustannus kysymys ja niiden postittami-
nen iso työ. Pyrimme yhdistyksessä vähen-
tämään paperin määrää ja olemaan ekolo-
gisia, sekä käyttämään aikamme ja resurs-
simme muuhun. Halutessaan lehden voi 
itse tulostaa paperille ja lukea siten paperi-
sena.  

Edunvalvonnasta on tulossa juttu kesä-
kuun jäsenlehteen. Muitakin juttutoiveita 
voi esittää suoraan meille lehden tekijöille. 

Tiedon yhdistyksestä suurin osa on saanut 
internetistä tai kaverilta.  

Näkyvyyttä toivottiin lisää:  

 Esittelypäiviä sairaaloissa ja harvinaissai-
raiden yksikössä 

 Lehtijuttuja 
 Terveys & kauneus -messut 
 Potilasliitot 
 Sairaaloihin esitteitä näkyville paikoille 

ja lisää näkyvyyttä 

Vuonna 2017 sivuillamme oli käynnissä jäsenkysely ja myös kaikissa vertaistapaamisissa 
osallistujat täyttivät palautelomakkeet. Teimme jäsenkyselyn vastausten (13kpl) ja ver-
taistapaamisten (30kpl) palautteista koonnin ja hallitus antaa tässä vastineensa niihin.  
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VASTINE:  

Yhdistys on osallistunut esittelypäiville 
Helsingin, Tampereen, Jyväskylän, Turun  
ja Kuopion sairaaloissa. Tänä vuonna uute-
na  Satakunnan keskussairaala, jonne toi-
mitetaan myös esitteitä, jotka sieltä on il-
meisesti puuttuneet.  

Harvinaisten yksiköiden kanssa pyrimme 
tekemään yhteistyötä ja osallistumaan ta-
pahtumiin niissä. OYS on maantieteellises-
ti haastavassa paikassa, emmekä tällä het-
kellä pääse sinne yhdistystä esittelemään.  

Lehtijuttuja on ollut viime vuonna enem-
män kuin koskaan aikaisemmin. IT-lehden 
ja Harava lehden lisäksi mm. Ilta-sanomat, 
Iltalehti, Hyvä terveys, Aputerveys, Poti-
laan lääkärilehti sekä Kauneus ja Terveys.  

Messuille osallistuminen on todella kallista 
ja haluamme käyttää yhdistyksen varat 
muuhun toimintaan.  

Kuulumme Invalidiliittoon, joka tarjoaa 
varmasti kattavimmat edut ja hyödyt jäse-
nillemme. Lisäksi potilasliittoon kuulumi-
nen on yhdistykselle maksullista, joten 
useaan eri potilasliittoon kuuluminen vai-
kuttaisi suoraan jäsenmaksujen suuruu-
teen.  

Esitteitä toimitamme suurimpiin sairaaloi-
hin, emme kuitenkaan voi vaikuttaa siihen 
mihin esitteet siellä tulevat. 

Nettisivut ovat mielestänne selkeät ja siel-
lä on paljon tietoa, yhden vastaajan mie-
lestä vanhat olivat paremmat.  

Nettisivujen materiaalia piditte  

 Erittäin tärkeänä 63,6 %  
 Melko tärkeänä 27,3 % 
 Ei tärkeänä eikä tarpeettomana 9,1 % 

 

Nettisivuille toivottiin:  

 Tietoa lisämunuaissairauksista 
 Avointa tietoa yhdistyksen tekemistä 

asioista 
 Sairauskohtaisia ohjeita, neuvoja ja  

vinkkejä 
 Vinkkipalsta jäsenille 
 Yleisohjeita kortisonista ja Thyroxinista  
 Vertaistukikansio 
 Etusivun kuvien ei tarvitsisi olla niin isoja 

VASTINE:  

Lisämunaissairauksista on tulossa saman-
laiset tietopaketit tämän vuoden aikana, 
kuin aivolisäkesairauksistakin.  

Myös sivuilta löytyvistä jäsenlehdistä löy-
tyy tietoa yhdistyksen tekemistä. Sivujen 
Ajankohtaista -osiossa tiedotamme ajan-
kohtaisista asioista.  

Sairauskohtaisia ohjeita voi kysellä tukipu-
helimesta ja tukisähköpostista, joiden 
kautta on mahdollista saada myös samaa 
sairastavan tukihenkilön yhteystiedot.  

Vinkkipalstan pitäminen tai yleisohjeiden 
antaminen lääkityksestä on haasteellista, 
sillä jokainen on yksilöllinen ja jokaisen tu-
lisi toimia lääkärin antamien henkilökoh-
taisten ohjeiden mukaan. Sivuilta löytyy 
kuitenkin esim. tiedosto Kortisolikorvaus-
hoito erityistilanteissa kohdasta Sairastu-
neille/Lisämunainen, josta saa vähän vii-
tettä siitä miten paljon ja missä tilanteissa 
lisäkortisonia tulisi ottaa. Lista on kuiten-
kin hyvä käydä läpi oman lääkärin kanssa.  

Sivuilta löytyy myös kohta Vertaistuki, jos-
sa tiedotetaan vertaistapaamisista sekä 
ohjeita niiden järjestämiseen.  

Etusivun kuvien kokoa on pienennetty niin 
pieneksi, kuin sivujen rakenne sen sallii.  
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Vertaistukitapaamisia piditte 90% tärkeinä 
ja 10% ei tärkeänä eikä tarpeettomana.  

Toisilla paikkakunnilla tapaamiset toimii 
aktiivisemmin kuin toisilla. 

”Vertaistukitapaamiset toimivat moitteet-
tomasti ja antavat valtavasti voimaa.”  

Tiedon niistä olette saaneet yhdistyksen 
jäsenkirjeestä, nettisivuilta tai sosiaalisesta 
mediasta. Sijainnilla, ajankohdalla ja sisäl-
löllä on paljon merkitystä osallistumiseen.  

Vapaan keskustelun koitte tärkeänä, osal-
le se on tärkeämpää kuin luennot. Tapaa-
miset antavat voimaa, kun saa tavata van-
hoja ystäviä ja saada uusia, sekä tietenkin 
se kun saa vertaistukea niin sairastuneelle 
kuin omaisillekin.  

Palautteissa pohdittiin myös sitä, että ver-
taistapaamisiin osallistumisen kynnys voi 
olla suuri ja että tapaamisiin tulisi saada  
ihmisiä osallistumaan aktiivisemmin. Vuo-
den 2017 luentoa kiiteltiin paljon.  

Erityistoiveita:  

 Eri paikkakunnille alueellista pientoimin-
taa - toisaalta toivottiin ”pääkaupunki-
seudulle lisää” ja toisaalta oli ”liikaa  
Etelä-Suomi -painotteinen” sekä 
”yhteisiä tapahtumia pitäisi olla myös 
pohjoisessa”.  

 Puolet toivoivat vertaistukitapaamisia 
järjestettävän 1-2 kertaa ja puolet 3-4 
kertaa vuodessa.  

 Uusia paikkakuntia johon toivottiin ta-
paamisia olivat: Hämeenlinna, Seinäjoki/
Vaasa, Savo-Karjalan alue.  

 Tapaamisia toivottiin myös paikkakun-
nille joissa niitä jo on: pääkaupunkiseu-
tu, Pohjois-Suomi, Kuopio, Jyväskylä.  

 Sairauskohtaiset tapaamiset.  
 Kokemusasiantuntijoiden kanssa kes-

kustelut.  

 Lapsille toimintaa tapaamisten ajaksi.  
 Vertaistukitapaamisiin toivottiin jatkos-

sa sairauksiin keskittymisen sijasta kivaa 
tekemistä yhdessä ja siinä sivussa ystä-
vystymistä, esim. risteily, patikoinnit, 
keilaus, tmv. aktiviteettia, virkistyspäivä: 
rentoutus, hieronta, kauneudenhoitoja, 
motivaatioluentoja, lippuja teatteriin/
konserttiin, askartelua jne. 

VASTINE:  

Tänä vuonna aiotaan järjestää tapaamisia 
eripuolilla Suomea, myös uusille paikka-
kunnille, mikäli niille ilmoittautuu edes 
kaksi osallistujaa.  

Sairauskohtaisia tapaamisia on hankalaa 
järjestää, sillä jäsenemme asuvat ympäri 
maata. Tähän toiveeseen koitamme vasta-
ta järjestämällä sairauskohtaisia Skype-
keskusteluiltoja.  

Tämän vuoden virkistysviikonlopun yhtey-
dessä olevaan lapsiperheiden tapaami-
seen on järjestetty kokemusasiantuntija 
keskustelemaan. 

Lapsille tahtoisimme järjestää ohjelmaa 
tapaamisten ajaksi, mutta valitettavasti 
ilman raha-avustuksia emme pysty sitä to-
teuttamaan.  

Pyrimme kehittelemään teemapohjaisia 
vertaistukitapaamisia tälle vuodelle, esim. 
keilausta yhdessä.  

Hallituslaiset eivät pääse kaikkialle järjes-
tämään ja osallistumaan tapaamisiin. Ritva 
auttaa vertaistukitapaamisten järjestelyis-
sä, voit laittaa toiveesi ja ideasi   
sähköpostilla Ritvalle osoitteeseen  
sellatapaamiset@gmail.com. Vertaista-
paamiset voivat olla ihan vaikka yhdessä 
kahvilla käyntiä tiettynä ajankohtana.  
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Asiantuntijaluentoja toivottiin:  

 Terveelliseen elämään liittyviä.  
 Monipuolisia, hyvinvointiin liittyviä. 
 Lääketietoa.  
 Ehkä lääkäreitä.  
 Hormonituotantoon, vaihdevuosiin, 

lääkkeisiin, omaan henkiseen hyvinvoin-
tiin liittyviä luentoja.  

 Ruokavalion merkitys sairauden hoidos-
sa. 

VASTINE:   

Viime vuonna järjestimme luennot lääk-
keistä sekä suoliston toiminnasta. Tänä 
vuonna luennot järjestetään webinaarina 
Invalidiliiton hankeavustuksen avulla.  
Luentosarjan aihealueena on terveellinen 
elämä, ja siihen kuuluu 4 eri luentoa: 

1) Suoliston salat  1,5 h   
2) Hormonien huuma  1,5 h  
3) Maksan merkitys  1,5 h  
4) Ravinto, liikunta ja uni 1,5 h 

Uusia vertaistuen muotoja:  

Skype ja chat saivat kannatusta ja niiden 
lisäksi toivottiin Whatsapp-ryhmä, retkiä, 
tutustumisia. Oman sairausryhmän kes-
kusteluja ja ystävätoimintaa. 

”Uusi jäsen sais aina nimetyn samaa sairas-
tavan ystävän tai ystäväpiirin, joka olis tu-
kena alusta alkaen ja vois pyytää vaikka mu-
kaan lääkäriin tukihenkilöksi.” 

VASTINE:  

Tämän vuoden aikana tulemme järjestä-
mään sairauskohtaisia Skype -keskustelu-
iltoja sekä kaikille avoimia vertaistukichat-
teja. Yhdistyksen oma blogi on tulossa. 
WhatsApp -ryhmiä jäsenet voivat perustaa 
itse, esimerkiksi tietyn alueen tapaamisiin 
osallistuvien jäsenten ryhmä. Ystävätoi-
mintaa vastaavana tukena meillä on tu-

kisähköposti ja -puhelin josta saa aina ystä-
vällisen kuuntelevan korvan. Niiden kautta 
on mahdollista saada myös samaa sairas-
tavan tukihenkilön yhteystiedot.  

Hallituksen jäsenten tulisi olla ympäri 
maata, mm. näin kommentoitiin: 

”Tamperelainen kuppikunta.” 

”Miksi hallituksessa on kaksi pariskuntaa, 
turvataanko sillä äänienemmistö asioista 
päätettäessä? Ja tekevätkö miehet myös 
hallituksessa hommia? ”  

Toivoitte myös entistä enemmän vuorovai-
kutusta jäsenten ja hallituksen välillä.  

VASTINE:  

Hallituksen jäsenet ovat nytkin ympäri 
maata; Vihdistä Kittilään. Te jäsenistö olet-
te äänestäneet ja valinneet kokouksissa 
tämän hallituksen. Hallituksessa on myös 
omaisjäseniä, jotta saamme myös omais-
ten äänen kuuluviin.  

Ja kyllä, myös miehet tekevät hallituksessa 
hommia, viime vuoden jäsenlehdestä olet-
te voineet tarkemmin lukea heidän työn-
kuvastaan hallituksessa.  

Jori on valittu hallituksen täydellä tuella 
varapuheenjohtajaksi, koska puheenjohta-
jan estyessä Jori pystyy kätevimmin häntä 
paikkaamaan.  

Tapaamiset ja erityisesti kokous ovat paik-
koja jossa pääsee vaikuttamaan asioihin. 
Aktivoitumalla itse voi vaikuttaa siis yhdis-
tyksen asioihin. On asioita joita hallitus 
päättää ja kaikkea ei voi yhdistyslain mu-
kaan julkaista esim. hallituksen pöytäkirjat. 
Hallitus tekee vuosikokoukseen esim. toi-
mintasuunnitelman seuraavalle vuodelle, 
ehdotuksia sitä varten jäsenet voivat toki 
hallitukselle laittaa. 
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Tervetulopaketti:  

Pakettiin olisi hyvä lisätä tietoa paikallista-
paamisista ja toivottiin jotain tuotetta, jo-
ka säilyy muistona. 

VASTINE:  

Vertaistapaamisten tieto tulee usein lyhy-
elläkin varoitusajalla, joten olemme katso-
neet kotisivut, jäsenlehden ja sosiaalisen 
median tehokkaimmaksi  tavaksi tiedottaa 
tapaamisista ajantasaisesti  

Jatkossa tervetulopakettiin tullaan liittä-
mään yhdistyksen logolla varustettu kynä.  

Kun kysyimme oletko käynyt lomalla tai 
sopeutumisvalmennuksessa, 54,5% vastasi 
ettei ole käynyt. He jotka ovat käyneet, 
kokivat ne tarpeellisiksi ja hyötyinä uusiin 
ihmisiin tutustumisen. Toivottiin myös, et-
tä niitä olisi useammin ja säännöllisesti. 
Myös paikkakunnalla on paljon merkitystä 
niihin osallistumisessa. 

VASTINE:  

Tuettuja lomia sekä sopeutumisvalmen-
nuksia on ollut aikaisemmin useita vuodes-
sa, niihin ei kuitenkaan ole ollut osallistu-
jia, joten niitä on jouduttu perumaan pal-
jon. Tänä vuonna ei tule ainuttakaan aivo-
lisäkesairauksien sopeutumisvalmennus-
kurssia ja tuettuja lomia järjestetään vain 
yksi; lasten ja aikuisten yhdistetty loma. 
Yhdistys ei valitettavasti pysty vaikutta-
maan kummankaan ajankohtaan tai paik-
kakuntaan. 

Sairauden kanssa eläminen: 

Moni on kokenut sairauden toteamisvai-
heen vaikeana, pelottavana ja ahdistava-
na. Kokemukset sairaudesta olivat vaihte-
levia. Toisilla hoito toimii hyvin, vain päi-
vystystilanteissa ollut haasteita. Toisilla 
hoidon taso riippuu lääkäristä: välillä ei lää-

kärit ymmärrä ja myös lääkärien jatkuva 
vaihtuminen koettiin huonona. Toteami-
nen osalla kestänyt kauankin, mutta pää-
osin säännölliset kontrollit toimivat ja on 
mahdollisuus soittaa endopolille ongelmi-
en tullessa. 

Kun kysyimme teiltä miten sairauden 
kanssa eläminen vaikuttaa jokapäiväiseen 
elämäänne, vastasitte että osa pärjää to-
tuttuaan hyvin ja on oppinut elämän sen 
kanssa päivä kerrallaan.  Välillä on hyviä 
päiviä ja välillä huonompia. Harva tuttu tai 
läheinen kuitenkaan ymmärtää sairauksi-
amme ja oireitamme. Elämä on jatkuvaa 
tasapainoilua voinnin, lääkityksen ja elä-
mäntilanteen kanssa. Myös pelko sairau-
den etenemisestä varjostaa joidenkin elä-
mää ja joillakin oireet rajoittavat päivittäin  
(mielialavaihtelut, huonovointisuus, väsy-
mys).  

81,8% teistä kokee sopeutuneensa sairau-
teen. Sopeutumiseen on auttanut läheis-
ten tuki ja turva, lääkärit ja hoidon järjesty-
minen, yhdistys, vertaistuki, oma päätös 
sopeutua sairauteen (osa identiteettiä ja 
perhettä, oman ajattelutavan muuttami-
nen), aika ja päivä kerrallaan -mentaliteetti 
ja oma luonne. Toisaalta koettiin myös, et-
tä koko ajan sairaus on matkassa mukana 
koittaen murtaa. 
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Aivolisäkesairauksia ja lisämunuaisen sairauksia sairastavien tukipuhelin. 

Kun kaipaat luotettavaa kuuntelijaa sairauteen liittyvissä asioissa tai ohjausta tiedon  
etsimiseen, niin tukipuhelin tarjoaa sinulle kuuntelijan. Tukipuhelimen tarkoituksena on 
avata uusia näkökulmia selviytymiseen arjessa sairauden kanssa. 

Puheluihin ja sähköposteihin vastaavat vaitiolovelvolliset ja vapaaehtoiset tukihenkilöt 
jotka oman sairautensa ja elämänkokemuksensa kautta tarjoavat sinulle  
mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja vertaistukeen. 

Ota rohkeasti yhteyttä, äläkä murehdi ja mieti yksin! 
 
Tukipuhelinnumerot ja puheluiden vastausaika:  

045 178 3331  vastaa tiistaisin klo 9-19 
050 449 7579 vastaa torstaisin klo 9-19 
 
Sähköposti: 
tuki.sellayhdistys@gmail.com  

Tukisähköpostiin voi laittaa viestiä ja kysymyksiä milloin vain.   

Tukipuhelin ja tukisähköposti 

Vertaistukitapaamiset 
Suurimmilla paikkakunnilla, kuten Helsinki, 
Tampere, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Pori 
sekä Pohjois-Suomi pyritään järjestämään 
vähintään yksi tapaaminen vuodessa.  

Järjestämme alustavan suunnitelman mu-
kaan vertaistukitapaamisia vuoden 2018 
aikana  seuraavasti (tummennetulla var-
mistuneet): 

 Maaliskuu: Pori 26.3. klo 18-20 (Satakun-
nan yhteisökeskus, Otavankatu 3, A-ovi) 

 Huhtikuu: Nokia 14.-15.4. (virkistys-
viikonloppu)  

 Toukokuu: , Kuopio, Oulu 
 Elokuu: Turku  
 Syyskuu: Pohjois-Suomi 
 Lokakuu: Jyväskylä ja Kuortane (tuetulla 

lomalla, mikäli se toteutuu)  
 Marraskuu: Tampere 
 Joulukuu: Helsinki 

Nettisivuillamme ja Facebookissa tiedo-
tamme tarkemmin päivämääristä ja pai-
koista. Tiedon saa myös helposti ilmoittau-
tumalla postituslistalle osoitteeseen 
sellatapaamiset@gmail.com (ei velvoita 
mihinkään). 

Lisäksi järjestämme jäsenten tarpeen mu-
kaan vertaistukitapaamisia myös uusille 
paikkakunnille esim.  

 Pohjanmaa 
 Lahti 
 Hämeenlinna 
 Savonlinna 
 Lappeenranta 
 Joensuu  
 Kotka 

Mikäli haluaisit osallistua näille tai muille 
uusille paikkakunnille ilmoitathan siitä 
osoitteeseen sellatapaamiset@gmail.com. 

mailto:sellatapaamiset@gmail.com
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Vertaistuki Facebookissa 

Muistathan, että yhdistyksellämme on jäsenilleen salainen keskusteluryhmä Faceboo-
kissa.  

Ryhmään pääset laittamalla yksityisviestiä Facebookissa tiedottaja Krista Sävilahdelle 
tai sähköpostia osoitteeseen krista.savilahti@gmail.com.  

 

Facebookissa on myös kaksi yhdistykseen liittymätöntä  vertaistukiryhmää, jotka löyty-
vät hakemalla ”Lisämunuais- ja aivolisäkesairaiden vertaistukiryhmä” ja 
”Aivolisäkesairauksia sairastavien tukiryhmä”. Lapsipotilaille on myös oma ryhmänsä 
”PikkuSella”, johon pääsee olemalla yhteydessä lapsiperhevastaava Pirita Setälään 
(piritas75@gmail.com). 

Tämän vuoden aikana aiomme kokeilla uu-
sina vertaistuen muotoina Tukinetin 
(www.tukinet.net) suljettua chattia, joita 
järjestetään kerran kuukaudessa tiistaisin 
klo 18-20 . Chatit ovat avoimia kaikille ja 
niihin osallistutaan nimimerkillä kirjoitta-
malla. Tämän vuoden chatit järjestetään:  

 10.4. 

 8.5. 

 5.6. 

 14.8. 

 11.9. 

 9.10. 

 6.11. 

 18.12.  
 

Järjestämme myös sairauskohtaisia Skype-
jä kerran kuukaudessa tiistaisin klo 18-20. 
Skypet järjestetään:  

 27.3. aivolisäkkeen vajaatoiminta 

 24.4. akromegalia 

 22.5. Cushingin oireyhtymä 

 19.6. vesitystauti 

  28.8. prolaktinooma 

 25.9. muut aivolisäkesairaudet tai kas-
vaimet 

 23.10. lisämunuaissairaudet 

 20.11. aivolisäke- tai lisämunuaissairauk-
sia sairastavien omaiset 

 4.12. aivolisäke- tai lisämunuaissairauk-
sia sairastavien lasten ja nuorten van-
hemmat.  

Vertaistuki verkossa 

Ohjeet kuinka osallistua Skypeen ja chattiin löydät kotisivuilta! 

http://www.tukinet.net
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Teemana YHDISTYSTOIMINTA 

Lehden uudessa osiossamme haluamme 
valottaa yhdistystoimintaa jäsenillemme.  

Yhdistyksen toimintaan liittyy lakeja ja 
säännöksiä, joita meidän on noudatettava. 
Haluamme niitä selventämällä madaltaa 
kokouksiin osallistumisen kynnystä ja roh-
kaista jäseniämme yhdistystyöskentelyyn. 
Tässä lehdessä käymme läpi oman yhdis-
tyksemme sääntöjä sekä jäsenten etuja. 
Kesäkuun lehdessä avataan kokouskäytän-
teitä, syyskuun lehdessä hallintoa ja joulu-
kuun lehdessä taloutta. 

Yhdistyslaki määrittää yhdistystoiminnan 
yleiset säännöt ja periaatteet. Laki mää-
rää, miten yhdistyksen pitää toimia, jotta 
toteutuu yhdistyksen jäsenten demokraat-
tiset oikeudet sekä hyvä yhdistyskäytäntö, 
joka perustuu demokratiaan, jäsenten ta-
savertaisuuteen ja avoimuuteen. 

Yhdistyksillä on Suomessa sisäinen toimin-
tavapaus. Sillä tarkoitetaan, että yhdistyk-
sillä on oikeus itse laatia omat sääntönsä 
ja päättää omasta sisäisestä toiminnas-
taan. Toiminnan tulee kuitenkin aina tukea 
yhdistyksen säännöissä mainitun perus-
tehtävän toteutumista. Yhdistyksen sään-
nöt tulee olla Patentti ja rekisterihallituk-
sen hyväksymät. 

Yhdistyksen jäsenten velvollisuudet ja oi-
keudet määritellään yhdistyksen säännöis-
sä ja laissa. Laissa (YhdL 16 ja 17 §) on mää-
ritetty jäsenille oikeus olla läsnä, puhua ja 
äänestää sekä oikeus tehdä aloitteita ja 
ehdotuksia yhdistyksen kokouksessa.  

Ennen yhdistyksen kokousta jäsen voi teh-
dä hallitukselle ehdotuksia yhdistyksen ko-
kouksessa käsiteltäviksi asioiksi (aloite). 
Hallituksen on etukäteen ilmoitettava  

yhdistyksen jäsenille, mihin mennessä ja 
miten jäsenet voivat tehdä aloitteita yhdis-
tyksen kokouksessa käsiteltäviksi asioiksi. 
Hallitus päättää, pitääkö ehdotettu asia 
sisällyttää kokouskutsuun. 

Kokouksen aikana jäsen voi tehdä päätös-
ehdotuksia (esityksiä) kokouskutsussa 
mainituista asioista. Jos asiaa ei ole mainit-
tu kokouskutsussa, kokouksen puheenjoh-
taja arvioi, voidaanko esityksestä päättää 
meneillään olevassa yhdistyksen kokouk-
sessa. Keskusteluasioiksi voidaan ottaa ko-
kouksen aikana tulleita ehdotuksia koko-
uksen puheenjohtajan harkinnan mukaan.  

Jäsenellä on myös oikeus eriävän mielipi-
teen esittämiseen eli jäsenellä oikeus olla 
eri mieltä päätöksestä, oikeus moittia yh-
distyksen päätöksiä tuomioistuimessa, 
oikeus tulla valituksi yhdistyksen eri eli-
miin, esim. hallitukseen, sekä valvontaoi-
keus: oikeus päätösten toteutumisen ja 
tulosten arviointiin, tiedonsaantioikeus: 
oikeus tutustua yhdistyksen asiakirjoihin 
mm.  jäsenluettelo, tilinpäätös ja oikeus 
pysyä jäsenenä tai erota yhdistyksestä. 

Jäsenten velvollisuuksia ovat: velvollisuus 
maksaa jäsenmaksua, velvollisuus noudat-
taa yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä, vel-
vollisuus tehdä ne tehtävät, jotka jäsen on 
ottanut vastaan, velvollisuus olla lojaali  
yhdistystä kohtaan ja toimia yhdistyksen 
päämäärien hyväksi. 

Rekisteröidyssä yhdistyksessä jäsenet ei-
vät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhdis-
tyksen velvoitteista: jos rekisteröity  
yhdistys esimerkiksi käyttää rahaa yli  
varojensa, yksittäinen jäsen ei joudu mak-
samaan yhdistyksen laskuja.  



15 

 

Jäseneksi tullaan hakemalla yhdistyksen 
jäsenyyttä, josta yhdistyksen hallitus tekee 
päätöksen. Se, ketkä voivat olla jäseniä, 
kirjataan yhdistyksen sääntöihin. Myös jä-
senen erottamisen kriteerit kirjataan yh-
distyksen sääntöihin. Jäsentä ei voi erot-
taa noin vain, vaan siihen tarvitaan perus-
telut. Tässä yhdistyksen säännöt toimivat 
perustana. Useimmiten erottamisen pe-
rustelut liittyvät jäsenen velvollisuuksien 
laiminlyömiseen. Yhdistyksen jäsenellä on 

oikeus erota yhdistyksestä milloin vain. 
Eroaminen tapahtuu niin, että jäsen ilmoit-
taa siitä a) yhdistyksen hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle kirjallisesti tai b) yhdis-
tyksen kokoukselle kirjallisesti tai suullises-
ti. Eroaminen tulee yleensä voimaan heti 
ilmoituksen jälkeen.  

Lähteet:  

Yhdistystoiminnan avaimet 
Yhdistysten hyvä hallintotapa 

Jäsenetumme ovat: 

 Jatkuvasti päivittyvät nettisivut, joista 
löytyy tietoa mm. sairauden diagnosoin-
nista sekä eri aivolisäkesairauksista. Si-
vuilta löytyy tietoa myös vertaistapaa-
misista, kuntoutuksista ja tuetuista lo-
mista sekä paljon muuta. 
www.sellanet.com  

 Jäsenkirjeet sekä joukkosähköpostitie-
dotteet sähköpostiin tai postitse. 

 Keväällä virkistysviikonloppu ja syksyllä 
syyskokous, majoittuminen pienellä 
omavastuuosuudella. 

 Tukipuhelin ja tukisähköposti: Kun kai-
paat luotettavaa kuuntelijaa sairauteen 
liittyvissä asioissa tai ohjausta tiedon et-
simiseen, ota rohkeasti yhteyttä. Puhe-
luihin ja sähköposteihin vastaavat vai-
tiolovelvolliset, koulutetut ja vapaaeh-
toiset tukihenkilöt.  

Tukipuhelinnumerot:  
045 178 3331 tiistaisin klo 9-19  
050 449 7579 torstaisin klo 9-19 

Tukisähköposti:  
tuki.sellayhdistys@gmail.com  

 

 

Tukisähköpostiin voi laittaa viestiä ja ky-
symyksiä milloin vain. Tukipuhelimesta 
tai tukisähköpostista voit tiedustella 
myös muita yhdistyksen jäseniä, jotka 
ovat lupautuneet tukihenkilöiksi omassa 
sairaudessaan ja ovat antaneet luvan 
yhteystietojensa jakamiseen. Monesti 
kun auttaa jo se, kun soittaa samassa 
tilanteessa olevalle henkilölle ja huo-
maa, ettei olekaan aivan yksin tämän 
harvinaisen sairauden kanssa. 

 Vertaistapaamiset eri paikkakunnilla, joi-
ta yhdistys tukee kahvirahalla 8 €/jäsen/
tapaaminen max. kolme kertaa vuodes-
sa. Hallitukselta voi hakea myös erillistä 
avustusta tapaamisiin erityisin ja perus-
telluin syin, kuten esim. luennoitsijan ku-
lukorvaus tai tilavuokra tmv. Erillinen 
avustus tulee hakea ennen tapaamista 
vapaamuotoisella hakemuksella. 

 Yhdistyksen jäsenien on myös mahdol-
lista liittyä Facebookissa yhdistyksemme 
salattuun keskusteluryhmään. Ryhmään 
pääset lähettämällä sähköpostia tiedot-
taja Krista Sävilahdelle osoitteeseen 
krista.savilahti@gmail.com. 

http://www.ksl.fi/images/yhdistystoiminnan%20avaimet.pdf
https://www.soste.fi/media/pdf/julkaisut/hh-opas_nettiin.pdf
http://www.sellanet.com
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Koska olemme Invalidiliiton jäsenyhdis-
tys, olet jäsenenämme oikeutettu myös  
Invalidiliiton jäsenetuihin: 

1. Tieto on valtaa – jäsenetuna IT-lehti 

Saat IT -lehden jäsenetuna kahdeksan ker-
taa vuodessa. IT-lehti on pohjoismaiden 
laajin, ajankohtainen ja asiantunteva fyy-
sistä vammaisuutta käsittelevä tietopaket-
ti. (IT-lehden vuosikerran arvo 60 €) 

2. Neuvontaa ja ohjausta – kysy rohkeasti 

Neuvomme vammaisuuteen, vammaispal-
veluihin, esteettömyyteen, saavutettavuu-
teen sekä vammaisten henkilöiden oikeus-
turvaan ja yhdenvertaisuuden toteutumi-
seen liittyvissä asioissa puhelimitse tiistai-
sin ja torstaisin kello 13–17 numerossa 
0200 1234. 

Voit myös lähettää asiantuntijoillemme ky-
symyksen sähköpostitse osoitteeseen 
neuvot@invalidiliitto.fi. Asiantuntijamme 
vastaavat samaan sähköpostiosoittee-
seen, josta kysymys on lähetetty. 

Invalidiliiton työllisyyspalveluista saat tie-
toa ja tukea työllistymiseen ja työssä jaksa-
miseen. 

Esteettömyyskysymyksissä saat tietoa 
osoitteesta www.esteeton.fi. 

3. Yhdessä olemme enemmän – vertaistu-
kea ja harrastuksia 

Jäsenyhdistysten toiminnassa tapaat sa-
massa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. 
Useimmissa yhdistyksissä on erilaisia ker-
hoja ja harrastusryhmiä. Kun vammautu-
minen on uusi asia, löydät Invalidiliitosta 
myös vertaistukihenkilöitä tai -perheitä. 

4. Monipuolista järjestökoulutusta 

Invalidiliitto ja sen jäsenyhdistykset tarjoa-
vat jäsenilleen vuosittain useita paikallisia, 

alueellisia ja valtakunnallisia kursseja, se-
minaareja ja neuvottelupäiviä sekä verkko-
kursseja. Kurssit ovat jäsenille edullisia, 
osa jopa maksuttomia. 

5. Järjestövakuutuksesta turvaa 

Kun olet Invalidiliiton tai sen jäsenyhdistys-
ten järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa, si-
nua koskee Invalidiliiton järjestövakuutus. 
Mukana oleva henkilökohtainen omaisuus 
on myös vakuutettu. 

6. Liikuntaa ja urheilua – löydä oma lajisi 

Vammaisurheilu ja –liikunta VAU edistää 
eri ikäisten jäsentensä kuntoilua ja harras-
teliikuntaa sekä kilpaurheilun mahdolli-
suuksia. Moni jäsenyhdistys on myös 
VAU:n jäsen. 

7. Oikeuksien puolustamista 

Jäsenyhdistykset ja Invalidiliitto ovat aktii-
visia vaikuttajia paikallisesti ja valtakunnal-
lisesti. Tule mukaan yhdistysten vaikutta-
mistoimintaan! 

8. Taloudellista tukea 

Jäsenyhdistysten jäsenet voivat hakea In-
validiliiton kautta taloudellista tukea testa-
mentteina saaduista varoista lahjoituseh-
tojen mukaisesti opiskeluihin tai koulut-
tautumiseen. 

9. Rahanarvoisia etuja 

Jäsenyhdistyksen jäsenenä hyödyt mm. 
Suomen Hostellijärjestön jäsenhinnoista 
kotimaan SRM-hostelleissa Myös jäsenyh-
distyksillä on omia etuja jäsenilleen. 

10. Etujen lisäksi tietoa tuetuista lomista 

Kaikilla fyysisesti vammaisilla on mahdolli-
suus hakea tuettuja lomia sosiaalisin ja ta-
loudellisin perustein Maaseudun terveys- 
ja lomahuolto ry:stä. 

http://www.esteeton.fi
http://www.hihostels.fi
http://www.mtlh.fi
http://www.mtlh.fi
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1§ Yhdistyksen nimi, toiminta-alue ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry.  

Yhdistys on valtakunnallinen ja sen kotipaikka on Helsinki. 

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 

Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja tukijärjestönä sekä pyrkiä 
myötävaikuttamaan aivolisäkesairauksista, Addisonin taudista, muista lisämunuaissaira-
uksista ja hypokortisolismista kärsivien potilaiden toimintaedellytysten parantamiseen. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

1. tiedottaa jäsenistölleen aivolisäke- ja lisämunuaissairauksiin liittyvistä asioista; 

2. tiedottaa jäsenistölleen sosiaali- ja verotusasioihin liittyvistä kysymyksistä ja  
mahdollisuuksiensa mukaan pyrkii parantamaan jäsenistön asemaa niiden suhteen; 

3. on yhteistyössä leikkauksia suorittavissa ja jatkohoitoa antavissa sairaaloissa työsken-
televien lääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden, hoitohenkilökunnan ja muiden asiantun-
tijoiden kanssa; 

4. järjestää jäsenilleen tapaamisia, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä kuntoutus-, ur-
heilu- ja virkistystoimintaa sekä muuta yhdistyksen tarkoitusta edistävää palvelutoi-
mintaa; 

5. tukee stipendein, avustuksin ja lahjoituksin toimialansa tutkimus- ja muuta vastaavaa 
toimintaa. 

3 § Omaisuus ja varojen hankinta 

Yhdistyksellä on oikeus toimintaansa varten omistaa ja hallita sekä irtainta että kiinteää 
omaisuutta ja ottaa vastaan testamentteja, lahjoituksia ja avustuksia. 

Varojen kartuttamiseksi yhdistys voi asianmukaisen luvan saatuaan järjestää rahan-
keräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä, juhla- ja muita yleisötilaisuuksia ja erilaisia tempauksia 
sekä harjoittaa kahvila- ja kioskiliikettä, myydä adresseja tai muuta kirjallista tai  
kuvallista alansa materiaalia. 

4 § Jäsenet 

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, omaisjäsenet, kannattajajäsenet, kunniapu-
heenjohtaja sekä kunniajäsenet. 

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka on todettu sairastavan jotakin 
aivolisäkkeen tai lisämunuaisen sairautta ja joka haluaa toimia yhdistyksen tarkoituksen 
toteuttamiseksi. 

Omaisjäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisten jäsenten läheisiä henkilöitä. 

Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry:n säännöt 
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Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöi-
tä, jotka haluavat edistää yhdistyksen toiminnalle tärkeitä asioita ja tukea sen toimintaa. 

Kunniapuheenjohtajana voi kerrallaan toimia yksi henkilö, joka yhdistyksen puheenjoh-
tajana toimiessaan on erityisen merkittävällä tavalla vaikuttanut yhdistyksen toiminnan 
kehittämiseen. 

Kunniajäsenikseen yhdistys voi kutsua henkilöitä, jotka erittäin merkittävällä tavalla 
ovat toimineet yhdistykselle tärkeiden asioiden edistäjänä. 

Varsinaiset ja omais- sekä kannattajajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. 

Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen varsinainen vuosikokous. 
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

5 § Jäsenmaksu 

Varsinaiset jäsenet ja omais- sekä kannattajajäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmak-
sun, jonka suuruuden varsinainen vuosikokous vahvistaa vuodeksi kerrallaan, erikseen 
eri jäsenryhmille. 

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. 

Yhdistyksen hallituksella on oikeus kirjallisesta hakemuksesta vapauttaa jäsenmaksun 
suorittamisesta jäsen, joka esittää vähävaraisuuden, työttömyyden tai muun vastaavan 
erittäin painavan syyn hakemuksensa tueksi. 

6 § Jäsenen erottaminen ja eroaminen 

Jäsen, joka on laiminlyönyt jäsenvelvoitteensa tai joka on toiminut yhdistystä vahingoit-
tavalla tavalla, voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä. Erottamisesta päättää  
yhdistyksen hallitus. 

Erotetuilla on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi jättä-
mällä asiasta kirjallisen valituksen 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. 

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, voi sen tehdä tekemällä ilmoituksen kirjallisesti 
tai sähköpostitse hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan yhdis-
tyksen kokouksessa. 

7 § Hallintoelimet 

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää siten, kuin jäljempänä tarkemmin määrätään, 
yhdistyksen kokous. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus. 

8 § Yhdistyksen kokoukset 

Varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain yksi syys-marraskuun aikana. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo kokouksen pitämisen tarpeelliseksi 
tai kun se lain mukaan muuten on pidettävä. 
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Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Kokouskutsu lähetetään jä-
senille kirjeitse tai jäsenlehdessä. Kirjeitse lähetettäessä kutsu on postitettava viimeis-
tään 30 vuorokautta ennen kokousta. 

Käytetystä jäsenlehdestä päättää hallitus ja sen nimi on ilmoitettava varsinaisessa koko-
uksessa. Lehden tulee ilmestyä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. 

Jäsenen halutessa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi hänen tulee tehdä 
siitä esitys hallitukselle kirjallisena 14 vuorokautta ennen kokousta. 

9 § Varsinainen kokous 

Yhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja. Kokous valitsee keskuudestaan 
kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaski-
jaa. 

Varsinainen vuosikokous 

1. käsittelee hallituksen esittämät toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja  
tilintarkastajien lausunnon; 

2. päättää edellisen kauden tilinpäätöksen vahvistamisesta; 

3. päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille sekä muista  
mahdollisista toimenpiteistä, joihin tilintarkastuskertomuksen tai hallituksen  
esityksen nojalla olisi ryhdyttävä; 

4. käsittelee muut kokouskutsussa mainitut asiat 

5. käsittelee ja vahvistaa hallituksen esittämän toimintasuunnitelman seuraavaksi  
kaudeksi; 

6. vahvistaa jäsenryhmien jäsenmaksujen suuruudet sekä tilintarkastajien ja hallituksen 
jäsenten palkkiot; 

7. käsittelee ja vahvistaa hallituksen esityksen talousarvioksi seuraavalle kaudelle; 

8. valitsee kaksi tilintarkastajaa ja henkilökohtaiset varatilintarkastajat seuraavaa  
tilikautta varten; 

9. valitsee hallituksen puheenjohtajan seuraavaksi kaudeksi; 

10. vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärän ja valitsee hallituksen jäsenet ja  
varajäsenet 

11. seuraavalle kaudelle erovuorossa olevien tilalle; 

12. valitsee yhdistyksen muut edustajat; 

13. käsittelee muut kokouskutsussa mainitut asiat 
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10 § Ääni- ja puheoikeus 

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa. 

Jäsenkokouksen päätökset tehdään paikallaolijoiden äänin, yksinkertaisen enemmistön 
päättäessä. Tällöin osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitava  
selvittää tavallisessa yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattaval-
la tavalla. 

Yhdistyksen kokouksissa äänioikeus on varsinaisilla ja omaisjäsenillä. Muilla jäsenillä on 
puheoikeus. 

Varsinainen jäsen tai omaisjäsen voi valtakirjalla lisäksi edustaa kahta varsinaista tai  
kahta omaisjäsentä mikäli nämä ovat estyneitä. 

11 § Päätöksenteko yhdistyksen kokouksissa 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet 
äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan henkilövaali  
arvalla, muissa asioissa ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannat-
tanut. 

Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, joka kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin on 
allekirjoitettava sekä pöytäkirjantarkastajien tarkastettava ja allekirjoitettava. 

Pöytäkirjat on hallituksen toimesta säilytettävä ja niistä voidaan toimittaa kopioita  
jäsenille kiertokirjeiden yhteydessä. 

12 § Hallitus 

Hallitus valitaan varsinaisessa vuosikokouksessa yhdistyksen jäsenistä. 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 6 ja enintään 8 jäsentä sekä 2 vara-
jäsentä. 

Puheenjohtaja valitaan neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan, hallituksen jäsenet kahdek-
si ja varajäsenet yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja voidaan valita 
enintään kahdeksitoista vuodeksi peräkkäin. 

Hallituksen jäsenistä erovuorossa on vuosittain joko kaksi tai kolme jäsentä, riippuen  
jäsenten lukumäärästä. Ensimmäisenä vuotena erovuoroiset valitaan arvalla. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, valitsee tai kutsuu sihteerin ja 
muut mahdollisesti tarvittavat toimihenkilöt, kunkin kalenterivuodeksi kerrallaan. Halli-
tuksella on mahdollisuus valita myös taloudenhoitaja keskuudestaan tai ulkopuoliselta 
taholta. 

Hallituksen puheenjohtajan ollessa estynyt, hoitaa hänen tehtäviään varapuheenjohtaja. 

13 § Hallituksen kokoukset 

Hallituksen kokousta johtaa puheenjohtaja. 
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Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, joka on annettava vähintään seitsemän 
(7) vuorokautta ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun kokouksen puheen-
johtajan lisäksi paikalla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä. 

Kokous voidaan pitää myös etäkokouksena tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuvälineen avulla, jos enemmistö hallituksen jäsenistä siihen suostuvat. 

Hallitus on kutsuttava koolle vähintään kahden hallituksen jäsenen sitä kirjallisesti  
puheenjohtajalta pyytäessä. Käsiteltäväksi haluttu asia on pyynnössä mainittava. 

Hallituksen kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet  
läsnä olleista on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaistaan henkilövaali arvalla, 
muulloin päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. 

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, joka kokouksen puheenjohtajan ja 
sihteerin on allekirjoitettava ja läsnä olleiden hallituksen jäsenten on tarkistettava. 

Pöytäkirjat on hallituksen toimesta säilytettävä ja niistä voidaan toimittaa kopioita  
hallituksen jäsenille. 

14 § Hallituksen tehtävät 

Hallituksen tehtävänä on erityisesti: 

1. johtaa ja kehittää yhdistyksen käytännön toimintaa; 

2. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta ottaen huomioon mahdollisten lahjoitusten 
ja testamenttien määräykset; 

3. laatia ja esittää varsinaisille kokouksille vuosittain toimintasuunnitelma, talousarvio, 
toimintakertomus ja tilinpäätös; 

4. valmistella ja yhdistyksen kokoukselle esitellä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna ko-
kousten päätökset; 

5. ottaa ja erottaa yhdistyksen toiminnassaan mahdollisesti tarvitsemat palkatut toimi-
henkilöt. Hallitus voi keskuudestaan valita työvaliokunnan tai muutoin toimikuntia 
avukseen hoitamaan juoksevia asioita tai valmistelemaan ja suorittamaan hallituksen 
niille erikseen määräämiä tehtäviä. 

15 § Nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä 
tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. 

16 § Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja tarvittavat 
asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tilintarkastusta varten viimeistään 21 vuorokautta 
ennen varsinaista vuosikokousta. 



22 

 

 17 § Sääntöjen muuttaminen 

Näiden sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa 
kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. 

18 § Yhdistyksen alaosastot 

Yhdistys voi perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja tarpeen niin vaatiessa. 

Alaosaston perustamisesta päättää varsinainen vuosikokous hallituksen antaman esityk-
sen perusteella. 

19 § Yhdistyksen purkaminen 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuu-
kauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista ensimmäisen on oltava var-
sinainen kokous. 

Yhdistys purkautuu, jos purkautumista on molemmissa kokouksissa kannattanut vähin-
tään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä. 

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen jäljelle jäävä omaisuus ja varat jälkimmäisessä 
purkautumisesta päättävässä yhdistyksen kokouksessa päätetyille tahoille yhdistyksen 
tarkoituksen edistämiseen, jolleivät saatujen testamenttien tai lahjoitusten ehdot niiden 
osalta muuta edellytä. 

Kotisivujen päivitykset 

 Kuntoutus ja kurssit: 

Kelan sopeutumisvalmennuskurssit vuodelle 2018 

 Lapset ja nuoret: 

Norio-keskuksen järjestämät ”Harvinaissairaiden nuorten viikonloppu”, nuorten cha-

tit Tukinetissä. 

 Vertaistuki -> Tukipuhelin ja neuvontapalvelut: 

Invalidiliiton ja Norio-keskuksen neuvontapalvelut  

 Vertaistuki -> Verkkovertaistuki: 

Ohjeet kuinka osallistua vertaistukikeskusteluun Skypellä 

 Lisätty uuden hallituksen jäsenen tiedot 

 Harvinaisen normaalia -video, johon 4 harvinaissairasta kuvasi arkeaan, ja yksi heistä 

on puheenjohtajamme Anu Herala 
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Päivä oli hieman harmaa, mutta ulkotulet toivottivat osallistujat lämpimästi tervetul-
leeksi Kumppanustalo Artelliin vertaistukitapaamiseen. Tiedossa oli mielenkiinoista tie-
toa omaan hyvinvointiin liittyen. Tilaisuus aloitettiin kahvilla ja pöydän herkuilla, joita oli 
taas jos jonkinlaista. Myös jännitystä oli tiedossa, kun arpojakin sai ostaa. Tosin tiedossa 
oli, että jokainen arpa voittaa.  

Johanna Huhtamäki Dream Star Oy:stä piti meille luennon, jonka teemana oli ”Suoliston 
salat ja hormonien huumaa”. Johanna kertoi elävästi ja ymmärrettävällä kielellä siitä, 
miten meillä kaikilla on mahdollisuus saavuttaa energinen elämä ja kuinka hyvinvoinnin 
rakentaminen pitää aloittaa suolistosta. Hän kertoi siitä, miten suoliston hyviä bakteere-
ja on tuettava lisäämällä kasvipitoisia ruokia, prebiootteeja, probiootteja, kuituja ja ra-
vintolisinä vitamiineja ja hivenaineita. Lisäksi olisi hyvä, jos ei tarvitsisi antibiootteja. Li-
säaineita tulisi välttää samoin kuin tupakkaa, alkoholia stressiä sekä negatiivisia tunteita 
ja ajatuksia.  

Osallistujilla oli mahdollisuus omalla kustannuksellaan teettää HCA ravintoainemittaus, 
joka on magneettiresonanssi-analyysiin perustuva terveydentilan arviointimenetelmä. 
Tutkimus antaa valtavasti tietoa kehon toiminnasta, vitamiini- ja hivenainetasosta sekä 
terveydentilasta. Oli todella mielenkiintoista saada omat tulokset ja neuvoja siihen mit-
kä osa-alue kaipaa enemmän huomiota ja mitä pitäisi tehdä. 

Sillä aikaa, kun väki odotteli testiin pääsyä, keskusteltiin ajankohtaisista asioista, vaih-
dettiin kuulumisia ja tutustuttiin uusiin ihmisiin.  

Tapaaminen oli mielenkiintoinen ja se toivottavasti antoi meille jokaiselle hyvää tietoa 
siitä mitä kunkin kannattaa tehdä oman hyvinvoinnin eteen. Parasta tapaamisissa on tie-
tenkin muiden jäsenien tapaaminen. 

Susanna Lahti 
 

Vertaistukitapaaminen Tampereella 11.11.2017  



24 

 

Jos haluaa tosissaan vaikuttaa omaan terveyteensä, päästä eroon vatsaongelmista ja 
parantaa koko kehonsa hyvinvointia, pitää aloittaa suolistosta. 

Ruuansulatuselimistö on elimet, jotka liittyvät ravinnon sulattamiseen, ravinteiden 
imeytymiseen ja ulosteiden muodostumiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suussa ruoka pilkkoutuu ja siihen sekoittuu sylkeä ja entsyymejä. Mahalaukussa supiste-
lu hienontaa ruuan ja ruokamassaan sekoittuu mahanesteitä. Ohutsuolessa maksan, 
haiman ja suolen ruuansulatusnesteet pilkkovat ravintoaineet ja ne imeytyvät elimis-
töön. Paksusuolessa mikrobit hajottavat imeytymätöntä ainesta ja suurin osa vedestä 
imeytyy takaisin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suoliston salat ja hormonien huuma –luentotiivistelmä 
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95% kaikista ihmisen soluista on bakteereja ja meissä on 100 biljoonaa bakteeria. Baktee-
rit eivät ole vain ruumiimme kuokkavieraita ja siivellä eläjiä, vaan useimmat niistä ovat 
meidän liittolaisiamme. 

Bakteerien merkitys terveydelle on huomattavasti aiemmin luultua tärkeämpi. Mikro-
binomin epätasapaino on monien sairauksien takana. Bakteerien tehtävät: Koloonisaa-
tioresistenssi. Vastustuskyvyn ylläpitäminen. Estävät suolen ”vuotamisen”. Ravinnon 
haitallisten aineiden hajottaminen. Parantavat ruuan sulavuutta. Vähentävät kaasun-
muodostusta. Valmistavat vitamiineja. Tehostavat mineraalien imeytymistä. Muodosta-
vat sairauksien ehkäisyssä tärkeitä yhdisteitä. 

Bakteerikantaa voi tukea kasvipainotteista ruokavaliolla, lisäämällä prebiootteja, probi-
ootteja ja kuituja sekä ravintolisillä. Bakteerikantaa tukeakseen on hyvä välttää antibi-
ootteja, glufosaattia sisältäviä torjunta-aineita, tupakkaa, alkoholia, kroonista stressiä 
sekä negatiivisia tunteita ja ajatuksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormonit ovat solujen tuottamia viestiaineita, jotka kulkevat verenkierron kautta toisiin 
soluihin ja stimuloivat niiden toimintaa. Umpirauhasia on hypotalamus, aivolisäke, käpy-
lisäke, kilpirauhanen ja lisäkilpirauhanen, kateenkorva, haima, lisämunuaiset sekä mu-
nasarjat ja kivekset. 

Hormonitasapainon hyödyt: 

 Antaa virtaa ja suorituskykyä päivään 

 Lisää elinvoimaa ja tunnetta hyvinvoinnista ja tasapainosta 

 Lisää fyysistä voimaa 

 Pitää yllä hyvää mieltä, motivaatiota, onnellisuuden tunnetta ja aloitekykyä 
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 Parantaa stressinhallintaa 

 Aineenvaihdunta pysyy vilkkaana 

 Tehostaa immuunijärjestelmän toimintaa ja auttaa pysymään terveenä 

 Elimistön puhdistusjärjestelmä toimii tehokkaasti 

 Pitää makeanhimon ja muut ruokahimot kurissa 

 Ehkäisee ennenaikaista vanhenemista ja pitää ihon, lihakset ja toimintakyvyn nuorek-

kaana 

 Pitää veriarvot kunnossa 

 Auttaa ylläpitämään virkeää libidoa ja seksuaalista suorituskykyä, lisää seksuaalista 

nautintoa 

 Helpottaa painonhallintaa 

 Auttaa pitämään krooniset rappeumasairaudet loitolla. 

Mistä hormonien epätasapaino syntyy? 

 Mielen stressi 

 Fysiologinen stressi 

 Huono uni 

 Vatsaongelmat 

 Hiljainen tulehdus 

 Insuliiniresistanssi, korkea verenpaine, verensokeriongelmat 

 Vaihdevuodet 

 Huono rasvahappo-tasapaino 

 Lihavuus 

 Huono ruokavalio 

 Yleissairaudet 

 Ikääntyminen 

 Syömishäiriöt ja alipaino 

 Ravinne- ja antioksidanttivajeet 

 Masennus ja negatiiviset tunnetilat 

 Ympäristö 

 Lääkkeet 

 Huono hammasten ja suun terveys, amalgaamipaikat 
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Suoliston hyvinvointi on erittäin tärkeä terveytemme kannalta. Se vaikuttaa monien sai-
rauksien kehittymiseen niin vatsassa kuin sen ulkopuolellakin. Voit vaikuttaa suolistosi 
kuntoon elintavoillasi ja valinnoillasi. Yhdenkin pienen säännöllisesti käytössä olevan 
elintarvikkeen korvaaminen terveellisempään vaihtoehtoon voi kohentaa terveyttä pit-
källä tähtäimellä merkittävästi. 

Muutama linkki: 

• Iltalehti: Monien bakteerien juuret ovat suoliston bakteereissa –näin ruokit niitä oi-
kein  

• Tekniikka & talous: Suolistosta löytyi ensi kertaa aivojen kemikaaleja syövä bakteeri –
Vaikuttaa masennukseen?   

• Helsingin sanomat: Tutkimus: Syy masennukseen voi löytyä suolistosta   

• Yle 19.2.2014: Suoliston bakteerit ja mielen terveys    

• Suomen kuvalehti: Vatsan kautta    

 
HUOM! Tämä sama luento tullaan järjestämään webinaarina tämän vuoden aikana! 

Seuraava lehti 

Seuraava lehti ilmestyy kesäkuussa 2018, aiheina siinä on mm. sosiaaliturva ja etuudet 
sekä edunvalvonta.  

Mikäli sinulla on juttuvinkkiä tai toivetta, tai voisit kirjoittaa lehteen potilastarinan tai ta-
rinan jostain tapaamisesta, otathan yhteyttä tiedottaja Krista Sävilahteen  
krista.savilahti@gmail.com 

Lehden toteutus: Krista Sävilahti ja Ritva Helin 

https://www.is.fi/kukatjamehilaiset/art-2000001935893.html
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