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Lapin Kilpirauhasyhdistys ry - 15 vuotta alueellista potilasjärjestötyötä 

Kilpirauhasseminaari  

15.2.2019 klo 11.00 – 15.30  

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Auditorio,  

Viirinkankaantie 1, Rovaniemi 

 

Kutsu ja Ohjelma 

klo 11.00 - 11.15      Ilmoittautuminen ja kahvi                                                    

klo 11.15 - 11.25      Seminaarin avaussanat,  

Satu Saari, KERRO JA KUUNTELE -projektin projektikoordinaattori  

klo 11.25 - 11.40      Mietteitä vapaaehtoisuudesta        

Tanja Sälevä, Lapin Kilpirauhasyhdistys ry, Hallituksen jäsen  

klo 11.40 - 12.00  Ansiomerkkien jako ja Historiikin julkistaminen             

Airi Rautiainen, Lapin Kilpirauhasyhdistys ry, Hallituksen puheenjohtaja 

Satu Saari, KERRO JA KUUNTELE -projektin projektikoordinaattori 

klo 12.00 - 12.10  Suomen Kilpirauhasliiton tervehdys,  

Asta Tirronen, toiminnanjohtaja  

klo 12.10 - 12.20  Tauko                                                                              

klo 12.20 - 13.10  Minun tarinani, 

Anne Roth, kokemusasiantuntija  

klo 13.10 - 13.25  Keskustelua                                                                   

klo 13.25 - 15.20    ”Lääkärin tarina – haasteet ja mahdollisuudet kilpirauhaspotilaan hoidossa 

(vuonna 2019)” 

Ville Pöntynen, Kilpirauhasen vajaatoiminnan eri hoitovaihtoehtoihin 

perehtynyt yleislääkäri 

klo 15.00 - 15.20  Keskustelua                                                                 

klo 15.20 - 15.30    Seminaarin päätös   Tervetuloa! 

Kilpirauhasseminaari on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille ja se on maksuton tapahtuma. 

Seminaariin paikan päällä osallistuvilla on mahdollisuus ruokailla omakustanteisesti Ravintola Hillassa, (alkaen klo 

10.00) ennen seminaarin alkua. Etäyhteydellä osallistuminen mahdollista. Lisätietoa etäosallistumisesta osoitteessa 

www.lapinkilpi.com - etusivu - ajankohtaista. 

Ilmoittautumalla oheisen linkin kautta mahdollisimman pian, varmistat paikkasi seminaarissa.  

Ilmoittautumiset 7.2.2019 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/EA22B532E4DC72E2 

Lisätietoja seminaarista: satu.saari(at)lapinkilpi.com 

 

http://www.lapinkilpi.com/
http://www.lapinkilpi.com/
https://link.webropolsurveys.com/S/EA22B532E4DC72E2
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Vajjaisen oirheita 
 

Mitäs sie akka raiska 
kurkkuasi kipuelet, 

äänikultaasi rahistelet, 
laulujänteitäs raapustelet, 
kaulalihojas kasvattelet ja 

leuan alustaa levittelet. 
 

Voi sie akka raiska 
ko lantheitas leventelet, 
kupheitas kuormittelet, 

maha eessä tuulta halakoen 
perä peittäin pienen kylän. 

 
Minne sie akka raiska 
kavotit kutrit kaunhit, 

lainehtivat suortuvhaiset, 
karvat muutkin sie kavotit, 
lintusen lailla sulkas puotit. 

 
Voi sie akka raiska 

ko sie piät niin pimmeätä, 
mieltä mustaa manan makuista, 

palelet horkkatautisena, 
ahkuna jäisenä kaliset, 
sukat seittemät jalassa, 

lammas määkii hartioillas. 
 

Joko sie akka raiska 
tiiät konstit tähän tauthin, 

aamusuukkosen ensimmäisen, 
valakian nappulaisen 
veen kanssa viruttelet 

parantamhan pahan tauvin. 
 

Kyllä sie akka raiska tästä tokenet, 
kohta hymmyillä raitilla rohkenet, 
eshiin entisen ämmin kaivalet ja 

keshään tanssaten kirmailet. 
 

23.2.2011 Aivot sen ajattelevi ja suu 
sanoiksi sylttäs Raili Kuusela kilpparivajjainen 

http://www.lapinkilpi.com/

