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Yhdistyksen puheenjohtaja Tuula Karhila on kuvannut kauniin 
talvisen maiseman, jonka välityksellä toivotamme kaikille 
jäsenillemme hyvää alkanutta vuotta, valoisaa mieltä ja toivoa 
tulevaan! 
TUULAN TERVEHDYS JÄSENILLE:
Vuoden vaihtuminen ei tuonut tullessaan helpotusta jo pitkään 
kestäneeseen koronapandemiaan. Olemme joutuneet itse 
kukin sopeutumaan vallitsevaan tilanteeseen, niin myös 
yhdistyksen toiminnassa. Useat yhdistykset ovat ottaneet 
käyttöön erilaiset netin kautta pidettävät tapaamiset ja kokoukset. Nyt on tullut hetki, että 
yhdistyksemme ottaa askeleen etämaailman saloihin, sillä tammikuussa on mahdollisuus        
tutustua ilmaiseen, Shindo flow-rentoutusvenyttelytuntiin Zoom-linkin välityksellä. Kiitos tästä 
kuuluu uusille ja innokkaille asiasta tietäville hallituksen jäsenille. Päivät pitenevät ja valon      
määrä lisääntyy. Oikein hyvää kevään odotusta ja ollaan rohkeita kokeilemaan uutta!

OLEMME UUDISTANEET YHDISTYKSEN TAPAA TIEDOTTAA!                                                                         
TÄSSÄ KEVÄÄN JÄSENKIRJE KOKONAISUUDESSA JA AINA KUUKAUDEN VAIHTUESSA LÄHETÄMME 
MUISTUTUKSEN TULEVISTA TAPAHTUMISTA. VOIT JO NYT MERKITÄ TAPAHTUMAT KALENTERIISI.   
Seuraa yhdistystämme Facebookissa www.facebook.com/kskilpi ja Instagramissa #kskilpi.                   
Käy tykkäämässä sivujamme!                                                                                                                             
Sitä kautta saat ajantasaista tietoa tapahtumista ja kilpirauhasasioista.

                                                                                                                                                                        

Kilpirauhasliiton vuoden 2022 teema on 365 päivää hyvinvointia.             
Vuoden aikana liitto välittää hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää tietoa videoiden        
välityksellä, antaa käytännön vinkkejä ja ohjaa oikeisiin valintoihin. Yhteistyötä liiton 
kanssa tekevät eri alojen asiantuntijat. Yhdistyksemme on mukana kampanjassa. 
Jokaisella kuukaudella on oma teemansa. Siitä voit lukeaa Kilpi-lehdestä nro 4-2021   
sekä Kilpirauhasliiton sivuilta www.kilpirauhasliitto.fi/  365  .

                                                YHDISTYKSEMME OHJELMA KEVÄÄLLE 2022                            

Shindo flow-rentoutusvenyttelyä etänä verkossa (yhdistyksen jäsenille)                                              
ma 24.1 klo 19:30 ilmainen tutustumistunti                                                                                                                 
ma 7.2 – 25.4 klo 19:30 -20:30, kokonaismaksu 40 e                                                                                                   
Shindo flow-tunnit yhdistävät Shindon lempeät meridiaanivenytykset ja Jomonin rauhoittavat ja                     
palauttavat kierto-taivutusvenytykset. Shindo sopii lähes kaikille, sillä jokaisesta venytyksestä löytyy               
useita versioita. Shindon asennoissa rentoudutaan hengityksen avulla, venyminen ja liikkuvuus                       
lisääntyvät omaa kehoa kuunnellen. Lisää tukea, tehoa ja mukavuutta venytyksiin saa myös tyynyillä              
ja apuliinojen avulla.  Ohjaajana Katja Vuorela, vastaava Jomon-Shindo-kouluttaja-hoitaja.                               
Nyt voit huolehtia hyvinvoinnistasi kotona yhdistyksen Shindo flow-etätunneilla.                                                 
Ilmoittaudu to 20.1   mennessä   osoitteeseen kskilpparit@gmail.com joko vain tutustumistunnille                      
ma 24.1 tai koko kevääksi hintaan 40 e.                                                                                                                          
Sinulle lähetetään etukäteen sähköpostilla  Zoom-linkki, ohjeet sekä miten valmistautua etätuntiin.  
Tutustumistunnin jälkeen maksa 40 e yhdistyksen tilille FI12 5290 0220 2528 19 (viite 2401225), jos               
haluat osallistua viikoittain ja saada verkkokurssin käyttöösi.
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Pääsylipputuki kulttuuririentoihin
Yhdistyksen hallitus on päättänyt tukea jäsenistön osallistumista konsertti-, teatteri-, elokuva-,                         
museo- tai urheilutapahtumaan ajalla 1.2 – 30.6. Yhdistys maksaa jäsenelle puolet yhden lipun                       
hinnasta ja korkeintaan 20€. Vuoden 2022 jäsenmaksun tulee olla maksettu.                                                        
Lähetä maksamasi lippu tai valokuva lipusta kirjeellä, puhelimella tai sähköpostilla sekä nimesi ja 
pankkitilinumerosi. K-S Kilpirauhasyhdistys, Sulkulantie 36 a 19, 40520 Jyväskylä, 044 0902 004 tai  
kskilpparit@gmail.com      

                                                                                                                                                 

Resilienssi – mielen hyvinvointiluento                                                                                                              
to 17.2 klo 17-20, Sepänkeskus, Reaktorisali, Kyllikinkatu 1                                                                                
Luennoitsija Merja Pihlajasaari, mielenterveys-, päihde- ja väkivaltakoordinaattori tulee kertomaan                 
biopankki toiminnasta alueellamme. Positiivinen suhtautuminen elämään, asenne, jaksaminen,                       
sopeutuminen kilpirauhassairauden ja muiden elämän haasteiden kanssa.                                                             
Kaikille vapaa yleisötilaisuus. Tervetuloa!

Kevätkokous, buffet päivällinen ja vertaistukikeskustelu  
la 19.3.2022 klo 16-19 Hotelli Alban Clubi-kabinetissa, Ahlmaninkatu 4, Jkl
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat sekä yhdistyksen sääntömuutokset               
(mm. yhdistyksen nimi, vuosikokoukset ym). 
Tule paikanpäälle kertomaan millaista ohjelmaa haluat yhdistyksen järjestävän, keskustelemaan 
kilpirauhasasioista sekä nauttimaan yhdistyksen tarjoamasta päivällisestä vuosikokouksen ohessa. 
Sitovat ilmoittautumiset to 4.3 mennessä kskilpparit@gmail.com tai 044 0902 004.                                             
Kerrothan mahdolliset ruokarajoitteet ja -allergiat ilmoittautuessasi. Tervetuloa!

Mikä on biopankki? sekä ravitsemusvideoluento
to 21.4 klo 18-20, Sepänkeskus, Reaktorisali, Kyllikinkatu 1
Projektityöntekijä Senni Lipponen K-S biopankista, K-S sairaanhoitopiiristä tulee kertomaan 
biopankki toiminnasta alueellamme.
Biopankit ovat Fimean valvomia organisaatioita, jotka keräävät ja säilyttävät vapaaehtoisten                                   
näytteenantajien näytteitä ja terveystietoja lääke-, terveys-, ja liikuntatieteellisen tutkimuksen ja 
tuotekehityksen käyttöön. Jokainen näyte on tärkeä näytteenantajan iästä ja terveydentilasta                                 
riippumatta, mutta erityisen haluttuja ovat pitkäaikaissairauksia sairastavien näytteet.                                              
Yksittäisen tutkittavan henkilöllisyys ei käy ilmi tutkimustuloksista. Tule kuulemaan lisää paikan päälle!  
Lisätiedot ja biopankkisuostumuksen antaminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: 

www.ksshp.fi/biopankki ja biopankki@ksshp.fi 

Lopuksi katsomme Hanna Partasen videon Kilpirauhassairaudet ja ravitsemus. 
Avoin yleisötilaisuus kaikille. Tervetuloa! 

SISÄVESIRISTEILY on suunnitteilla touko-kesäkuulla. Siitä ilmoitellaan tarkemmin keväällä.                            
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