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Kesälomalla Splitissä 1985



Alopecia Areata
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TOXIC
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ALA-ASTE

Yliopistollinen keskussairaala

Lastentaudit, sairauskertomus

Kokeiltu Alopeciaan kortisoniliuosta. Ei vastetta. 

Hoitokokeilu lopetettu toistaiseksi. Osa pälvistä 

kasvanut luonnollisesti umpeen mutta tilalle  

tullut myös uusia pälviä muualle päähän  

Vanhemmat jäävät seuraamaan  

tilannetta.
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Yliopistollinen keskussairaala

Lastentaudit, hoitokertomus 

 
Kokeiltu alopeciaan SUP-hoitoa. 

Kohtalainen vaste. Potilaan iho ei kestä 

enempää hoitoa. Hoitokokeilu lopetettu 

toistaiseksi. Vanhemmat jäävät 

seuraamaan tilannetta.

Yliopistollinen keskussairaala

Lastentaudit, sairauskertomus

Kokeiltu Alopeciaan kortisoniliuosta. Ei vastetta. 

Hoitokokeilu lopetettu toistaiseksi. Osa pälvistä 

kasvanut luonnollisesti umpeen mutta tilalle  

tullut myös uusia pälviä muualle päähän  

Vanhemmat jäävät seuraamaan  

tilannetta.



Alopecia Totalis
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YLÄASTE
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OK
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RING!
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Alopecia Universalis
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LUKIO
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* Hei, lähdetään johonkin muualle. Jonnekin, missä ei tartte tuijottaa tuon akan kaljua.

*
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KAMPAAMO ONNI

MPAAMO ONNI
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Synteettinen hius, synteettinen elämä.
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KANSANOPISTO
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Onneksi olkoon.
Teidät on hyväksytty opiskelemaan 

taiteiden tiedekuntaan.

Oppilaitos tiedottaa

Tervetuloa!
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TAIDEKOULU
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* Ludwig XIV, Andy Warhol, Lady Gaga!
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Keinokuidusta valmistetut:- kutittaa- sopivan kokoisia, mallisia  

ja värisiä on vaikea löytää

- pysyy päässä huonosti
- kuluu huonokuntoiseksi 
nopeasti- näyttää ja tuntuu 

keinotekoiselta- haastellista tehdä 
kampauksia, letittää ja  

pitää ponnarilla kuidun  
ja pohjan takia- ei voi pestä eikä kuivattaa 

omassa päässä- pitää varoa kuumaa
- keinokuitu taipuu  
miten sattuu- saumat painavat kipeästi

- vakiomallinen keinokuituperuukki saattaa 

lähteä vahingossa päästä

- vaatii huoltoa usein+ halvempia kuin hiusperuukit+ kesällä viileä+ heti mukaan

Aidosta hiuksesta valmistetut:
+ ei kutita+ sopivan kokoisia, mallisia  

ja värisiä on helppo teettää

+ pysyy päässä hyvin
+ kestää hyväkuntoisena  
pitkään+ näyttää ja tuntuu  

aidolta+ helppo tehdä kampauksia, 

letittää ja pitää ponnarilla  

hiuksen ja pohjan 
ansiosta+ voi pestä ja kuivattaa  

omassa päässä+ ei tarvitse varoa kuumaa

+ hiusta voi taivuttaa  
miten haluaa+ saumat eivät paina

+ mittatilaystyönä tehty 
aitohiusperuukki ei  

lähde vahingossa päästä
+ vaatii huoltoa harvoin- kallis

- kesällä kuuma,  todella kuuma- valmistaminen kestää  
kuukausia

HIUSRATKAISUJA
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sopivan 
kokoinen

väärän  
värinen

tummanruskea,
lyhyehkö,
taipuisa,

paksu

oikean värinen,  
liian iso ja pitkä

sopivan kokoinen  
ja värinen

liian lyhyt  
ja kihara

sopivan  
mallinen  
ja värinen

liian  
pieni

52cm
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66°:25° #3
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TOILET



120 121



122 123

Sunnuntaina



Aidot hiukset, aito elämä?
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”...aitohiusperuukki  

muutti elämäni...”
”...niin minunkin, en tulisi 

sitä ilman toimeen...”

”...kunnollinen apuväline 
paransi elämänlaatuani 

huomattavasti...”

”...mutta sellasen valmistus kestää 

kahdesta neljään kuukauteen  

ja maksaa paljon...”

”...eurooppalainen hius  
on kalliimpaa,  

intialainen halvempaa...”

”...aitohiusperuukki…ongelma…

ongelma…ongelma…” 
”...ja heti ensimmäisessä pesussa 
se meni aivan takkuun ja jouduin 

taas odottamaan uutta monta 
kuukautta...”

”...ei mitään kuluttajansuojaa  
eikä vakuutus korvaa...”

”...aito hius tuntuu niin aidolta...” 

”...mulla kaikki on mennyt tosi 

hyvin eikä mitään ongelmia  

ole ollut..”

”...se lääkäri käski minun käyttää 

peruukin sijasta pipoa ettei mun 

peruukki kuluis niin nopeasti..”

”...se on tosi kuuma käytössä enkä 
siksi voi käyttää sitä kesällä...”

”...meidän perheessä on kaksi alopeetikkoa 

ja me molemmat tarvitsemme 

mittatilaustukat. Ne ovat olosuhteisiin 

nähden välttämättömiä mutta 

kustannukset ovat tosi kovat...”

”...mun vanha peruukki on jo 
ihan kulunut mutta mulla ei 

ole rahaa uuteen..” 

”...mittatilaustukat on suunniteltu 
ihmisille joilla pää on pelkkää 

nahkaa...”

”...yritin hakea asiakasmaksulain 
mukaista maksusitoumusta 

kunnolliseen apuvälineeseen 
mutta ylilääkäri vain sanoi 

röyhkeästi puhelimessa etten minä 
mitään mittatilaustukkaa tarvitse.  

Mistä sekin sen tietää kun ei  
ole koskaan minua tavannut  

tai hoitanut...”
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TAMMI

HELMI

MAALIS
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Luovuttaja: 
eurooppalainen

Käsittely: 
käsittelemätön

Kiharuus: 
suora

Luovuttaja: 
intialainen

Käsittely: 
värjätty

Kiharuus: 
luonnonkihara/laine



138 139



140 141



142 143



Hiukset. Elämä.
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Kiitos Pauli Kervinen, Äiti, Isä, Inari Kiuru ja Kaisli Kiuru perheineen ja ystävät.  
Ilman teitä ei olisi mitään!  

 
Kiitos myös vertaistuelle, muille alopeetikoille ja niille  

hius- ja terveysalan ammattilaisille jotka kriisissä auttavat ja ymmärtävät. 

Kiitos Paula Malinen, Suvi Humalisto, Ella Kivinen, Tuuli Juntunen,  
Yasmin May Jafaar, Shaun Tan, Kaisa Leka, Maija Savolainen, Aleksi Manninen,  

Hilda Törmänen, Ross Hvidsten, Anniina Zabelin ja kaikki te jotka autoitte, kannustitte 
ja osoititte kiinnostusta projektiani kohtaan.  

 
Kiitos myös Jasso-kissa, Tenavat, Corto Maltese, Silence, Tarkastaja Ankardo, 

Hämähäkkimies ja Batman.



1. Suojaavat päätä ja helpottavat ihmisen tunnistamista. Anna kasvaa 
tai leikkaa pois. Värjää, kiharra, suorista, laita lisäke, leiki. Tee miten 
parhaaksi näet. Jos niitä ei kasva, se ei haittaa mitään. Joskus käy niin. 
Hanki peruukki jos tunnet tarvitsevasi sellaista.

2. Estävät hikeä valumasta silmiin ja on tärkeä elekielen väline. Anna 
kasvaa, nypi tai höylää pois. Ihan miten haluat. Värjääminenkin on  
ihan ok. Jos niitä ei kasva, ole ilman, ota kestopigmentointi tai piirrä itse.

3. Suojaavat silmiä roskilta ja hieltä. Taivuta, värjää, liimaa lisäkkeet tai 
unohda ja keskity johonkin muuhun – ei niitä montaa ole kuitenkaan.

4. Myös naisille voi kasvaa partakarvoja. Niin se vaan on. Ennen kaikilla 
kasvoi naamassa karvaa. Älä välitä, muotoile, höylää tai poistata.

5. Jos niitä kasvaa, anna kasvaa, höylää tai nypi pois. Ne ovat vain  
jäänne jostain historiasta, eikä niillä ole kovinkaan suurta merkitystä.

6. Vähiten huomioidut naisen karvat. Mitähän niillä voisi tehdä?

7. Toiset höyläävat, sokeroivat tai vahaavat kaikki pois, toiset siistivät 
reunoilta ja toiset antavat kasvaa. Valitse näistä tai keksi jotain uutta.

8. Suojaavat korvia lialta. Kai. Mutta sympaattisia ne kyllä ovat.

9. Suojaavat nenäkäytävää ja keuhkoja roskilta ja hiukkasilta, sekä estävät 
räkää valumasta valtoimenaan. Itse luulin lähes kolmekymppiseksi, että 
vain miehillä kasvaa nenäkarvoja. 

10. Melkein kaikilla ne kasvavat ja melkein kaikki ajelevat ne pois. Miksi?

11. Joku joskus alkoi ajelemaan niitä. Ehkä huvikseen, ehkä 
miellyttääkseen muita. Eipä tainnut tietää mitä tuli aloittaneeksi.

PS. Miehet, teille kasvavat nämä samat karvat ja te voitte tehdä niillä  
ihan noita samoja juttuja kuin naisetkin. Ihmiset, ilon kautta!

Naisen karvat vuonna 2016

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

11.

10.

9.

8.

Karvat jaloissa  
ja varpaissa

Kainalokarvat

 Noin 100 000 hiusta

Kulmakarvat

Ripset
Nenäkarvat

Korvakarvat

Partakarvat

 Selkäkarvat, 
rintakarvat ja 

 karvat rinnoissa

 Karvat käsissä  
ja sormissa

Napa- ja häpykarvat  
sekä karvat  

takapuolessa. 

= karvankasvualue



koska niistä puuttuu pigmentti. Vähitellen 
hius muuttuu normaaliksi. Noin 
yhdeksällä kymmenestä pälvikaljualueita 
saattaa ilmaantua jossain elämän 
vaiheessa uudelleen.

Keskimääräistä vaikeaoireisempi alopecia 
on silloin, kun pälvialueet laajenevat 
nopeasti, kulmakarvat ja silmäripset 
irtoavat ja potilaalla on kynsimuutoksia. 
Lapsuusiässä puhjenneen taudin ennuste 
on yleensä hieman huonompi kuin 
murrosiän jälkeen alkaneessa alopeciassa. 
Naisilla on jonkin verran parempi ennuste 
kuin miehillä.

Kaljuuntumisen ja karvattomuuden 
aiheuttamaa haittaa on pyritty 
vähättelemään. Kaljuuntumisella on 
kuitenkin vaikutusta sairastuneen 
minäkuvaan. Epävarmuus sairauden 
oireiden kulusta voi aiheuttaa potilaalle ja 
myös hänen perheelleen henkistä stressiä. 
Hiuksettomuuden tai karvattomuuden 
jatkuessa useita kuukausia, sopeutuminen 
ulkonäön muutokseen ja sen kanssa 
eläminen vaatii aikaa ja totuttelua. Kun 
sairastava alkaa päästä sinuksi oman 
itsensä kanssa, niin ympäristön kohtelu 
saattaa edelleen olla julmaa. Sairaus 
voi vaikuttaa haitallisesti sairastuneen 
sosiaaliseen elämään.

Lähde www.alopecialiitto.fi, 2015

Moni alopeetikko tarvitsee arjesta 
selviytyäkseen toimivan apuvälineen, 
korvaavat hiukset. Niiden turvin 
alopeetikko pääsee kotiovestaan ulos  
ja alkuun uuden ulkomuotonsa kanssa. 
Joillekin apuväline voi olla välttämätön 
läpi elämän.

Korvaavat hiukset ja peruukki eivät ole 
sama asia (vrt. fashion wig vs. medical 
wig). Peruukki toimii apuvälineenä vasta 
sitten kun se pysyy kunnolla päässä,  
ei kiristä, hankaa tai kutita ja näyttää  
sekä käyttäytyy kuin omat, aidot hiukset. 

Korvaavia hiuksia eli hiusproteesia voi 
verrata muihin kehoon kiinnitettäviin 
proteeseihin, kuten raaja-, silmä-, tai 
hammasproteeseihin. Niidenkin tulee 
istua hyvin, pysyä kiinni kehossa ja 
imitoida menetetyn ruumiinosan 
ulkonäköä ja tehtävää yksilöllisesti.

Apuvälineen tarkoitus on helpottaa 
käyttäjänsä elämää ja turvata fyysinen  
ja psyykkinen toimintakyky.

Alopeetikon apuvälineen avainsanat ovat 
korvaavat hiukset, käyttäjälähtöisyys  
ja yksilöllisyys. Apuvälineemme koostuu 
kahdesta tärkeästä osasta: kantajalleen 
oikean kokoisesta, mallisesta ja 
päässä kiinni pysyvästä pohjasta sekä 
kantajalleen oikean pituisesta, mallisesta 
ja värisestä hiuksesta.

Vain käyttäjälleen sopiva apuväline 
helpottaa arjesta selviytymistä.

Kukka-Maria Kiuru, 2015

Alopeetikon apuvälineet

Alopecian, pälvikaljun tyypillinen oire 
on läiskittäinen hiustenlähtö. Alopecia 
areata ei aina rajoitu päänahkaan, vaan 
karvoja saattaa lähteä myös parran 
alueelta, kulmakarvoista, silmäripsistä tai 
muualta kehosta. Kun hiukset katoavat 
koko pään alueelta, käytetään nimitystä 
alopecia totalis ja kun sekä hiukset että 
kehon ihokarvat katoavat kokonaan, 
käytetään nimeä alopecia universalis. 
Alopecia totalis ja alopecia universalis 
ovat sairauden harvinaisempia muotoja. 
Kun päänahka kaljuuntuu viivamaisesti 
hiusreunalta, käytetään tilasta nimeä 
ofiasis. Alopecia areata/totalis/universalis 
on luokiteltu tulehdukselliseksi 
autoimmuunisairaudeksi.

Läiskittäistä hiustenlähtöä, pälvikaljua 
esiintyy niin miehillä, naisilla kuin 
lapsillakin ja se voi puhjeta missä 
iässä tahansa. Pälvikaljun perussyy on 
edelleen tuntematon. Sen on kuitenkin 
todettu olevan yhteydessä atooppiseen 
yliherkkyyteen ja pienellä osalla potilaista 
pälvikaljua ja kaljuuntumista esiintyy 
myös suvussa. Stressin on arveltu joissain 
tapauksissa vaikuttavan sen alkamis- tai 
pahenemishetkeen.

Sairauden oireet ja toteaminen

Alopecia areata, pälvikalju, alkaa yleensä 
ilman varoittavia tuntemuksia yhden 
tai useamman pyöreähkön, kaljun 
läiskän ilmaantumisena hiuspohjaan. 
Pälvikaljuun saattaa liittyä myös 
kynsien kasvuhäiriöitä: pieniä kuoppia 
kynsilevyllä, kynsien epätasaisuutta ja 

harjamaisia muutoksia kynsissä. Kynsien 
väri saattaa olla harmahtava. Toisinaan 
pälven syntyvaiheessa saattaa päänahassa 
esiintyä ärsytystä, kutinaa, arkuutta 
tai tunnottomuutta. Taudin kulku on 
yksilöllinen. Pälvi paranee yleensä 
itsestään muutamassa kuukaudessa. 
Sairauden edetessä uusia pälviä saattaa 
syntyä 36 viikon välein. Lähellä toisiaan 
olevat pälvet saattavat sulautua yhteen, 
jolloin hiustenlähtö on nopeaa.

Varhaisimmat kudosmuutokset, joita 
voidaan todeta hiuspohjassa alopecia 
areatan alkuvaiheessa, ovat sidekudoksen 
rappeutuminen hiusnystyröiden ympärillä 
ja tulehdussolujen kerääntyminen 
alueelle. Hiusnystyrät pienentyvät 
vähitellen ja niiden ympärillä olevat 
hiussuonet surkastuvat, jonka 
seurauksena verenkierto huononee ja 
nystyn ravinnonsaanti vaikeutuu. Myös 
talirauhastoiminta päänahassa huononee 
ja sen seurauksena päänahka kuivuu. 
Hiusnystyt säilyvät toimivina kuitenkin 
pitkään, joten hiusten uudelleenkasvuun 
on mahdollisuuksia pitkäänkin 
kestäneessä sairaudessa.

Alopecian ennuste on arvaamaton, 
mutta tiettyjä viitteitä taudin kulusta on 
kuitenkin olemassa. Hiustenlähtö loppuu 
useimmilta potilailta yhtä yllättäen kuin 
se alkoikin ja hiukset kasvavat takaisin 
70 %:lle vaikeusasteesta riippumatta. 
Noin joka kolmannella pälvet paranevat 
puolessa vuodessa ja joka toisella vuoden 
kuluessa. Kun hiukset kasvavat uudelleen, 
ovat karvat aluksi hentoja ja valkoisia, 

Alopecia areata/totalis/universalis: 
hiuksettomuutta ja karvattomuutta aiheuttava ihotauti




