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Kuva: Juhani Hiltunen

Eteenpäin elävän mieli!
Pidät kädessäsi Kilpirauhasliiton ensimmäistä omaa lehteä. Olemme tehneet todella paljon töitä, että saisitte lehden jota kelpaa lukea niin juttujen kuin ulkoasun puolesta. Tätä ensimmäistä lehteä lähetetään tuhansia kappaleita eri sidosryhmille. Tahdomme antaa tietoa mahdollisimman monelle kilpirauhassairaalle ja heidän läheisilleen. Lisää lehden teosta toisaalla lehdessä.
Raha-automaattiyhdistys esittää yleisavustuksemme
nostamista 50%. Se on kerta kaikkiaan upeaa! Yleisavustuksemme ei ollut kovin suuri verrattuna moniin muihin liittoihin. Kerralla kuitenkin tällainen korotus on huikeaa. Juttelin Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton Loppiaiskutsuilla RAY:n osastopäällikkö Mika Pyykön kanssa. Hän
totesi, että olette varmasti tehneet tosi hyvää työtä ja sitä
on arvostettu näin. Vuonna 2010 liitossa on painettu töitä
tunteja laskematta, jotta liitto on saatu uuteen nousuun.
Suurena apuna on ollut ensimmäinen oma järjestötyöhön
palkattu työntekijä.
Meillä on silti edelleen vain yksi palkattu työntekijä. Resurssimme ovat todella pienet siihen työmäärään nähden,
mitä pitäisi tehdä. Meidän täytyy priorisoida tarpeemme ja
malttaa edetä asia kerrallaan eteenpäin. Tulevan kevään aikana on kuitenkin tarkoitus uusia nettisivumme, jotka ovat
ajan saatossa vanhentuneet.
Kilpirauhasliiton eteenpäinmenoa on myös koko ajan
kasvava jäsenmäärä. Jäsenistömme on myös aktivoitunut
lisää. Meille tulee monia hyviä vinkkejä eri asioista. Saamme teiltä lehtijuttuja kilpirauhassairauksista. Suomessa ilmestyy paljon sanoma- ja aikakausilehtiä, suuria ja pieniä,

sekä lisäksi paikallisia ilmaisjakelulehtiä. Ne eivät tule automaattisesti toimistollemme, joten on tärkeää, että jäsenistö
huolehtii niiden lähettämisestä meille. Kiitos siitä! Hienoa,
että olette niin aktiivisia. Keräämme kaikki jutut arkistoon.
Elämässä olemme välillä kuin ruuhkabussissa. Työ vie
leijonanosan ajastamme. Vapaa-aika tuntuu täyttyvän erilaisista pakollisista tekemisistä. Eletään ”sitku” –elämää kiireellisinä. Uni ei tahdo tulla, kun aivoissa pyörii monta hoitamatonta asiaa. Tuntuu pahalta, jos huilaa välillä. Ajatellaan, että sitten on omaa aikaa, kun lapsi on koulussa, kotoa lähtenyt, itse on eläkkeellä, vanhemmat saavat ulkopuolista apua, lapsenlapset ovat kyllin isoja. Tuleeko se aika
oikeasti koskaan? Tämä vuosi on uuden vuosikymmenen
alku. Aloita ”nyt” –elämä, ainakin kerran kuukaudessa päivän verran. Pidä huolta itsestäsi, katso rästiin jäänyt ohjelma, kokkaa niistä sadoista resepteistä joku uusi ruoka, pidä pyjamapäivä, käy leffassa tai teatterissa. Mahdollisuuksia on todella paljon. Nauti elämästäsi nyt kun vielä jaksat.
Sitten on mitä kiikkustuolissa muistella.
Hanget ovat vielä hohtavia. Kohta tulee hankikanto. Nyt
voi mennä hiihtolenkille tai kävellä ja kuunnella lumen narinaa, ja saada poskiin tervettä punaa. Kevättä kohti mennään ja valo lisääntyy koko ajan. Seuraavan lehden ilmestyessä kevät on jo pitkällä.
			
			
			

Kirsti Hänninen
Puheenjohtaja
Suomen Kilpirauhasliitto ry

Suomen Kilpirauhasliiton hallitus 2011:
Puheenjohtaja Kirsti Hänninen (Helsinki)
Varapuheenjohtaja Tanja Väyrynen (Hyvinkää)
Varsinaiset jäsenet: Irja Karhu (Lahti), Raili Kuusela (Rovaniemi), Päivi Paavilainen (Joensuu), Anja Salvas (Urjala), Ulla Slama (Närpiö)

Varajäsenet: Maija-Liisa Airaksinen, sihteeri (Turku), Marjatta Aittakumpu (Oulu), Annemaarit Anttila (Kurikka), Pirjo Gustafsson (Vahto), Marja-Leena Kuusimäki (Oulu), Eila Tanttu (Pori)
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Yleistietoa kilpirauhasesta
Kilpirauhanen on noin 20 gr painava perhosen muotoinen elin, joka sijaitsee kaulan etuosassa alhaalla. Se
rakentaa kilpirauhashormonia, joka ylläpitää kehon aineenvaihduntaa.
Tärkeimmät kilpirauhashormonit ovat tyroksiini (T4)
ja trijodityroniini (T3).

Aivolisäke, joka sijaitsee aivojen alaosassa juuri suulaen
yläpuolella, vaikuttaa kilpirauhasen hormonituotantoon. Se
tuottaa kilpirauhasta kiihdyttävää hormonia TSH:ta (englanniksi ”Thyroid stimulating hormone”). Jos kilpirauhanen
toimii laiskasti, erittää aivolisäke lisää TSH:ta. Vastaavasti, jos
kilpirauhanen toimii liikaa, TSH laskee.
Kilpirauhanen tarvitsee jodia, jotta se pystyisi rakentamaan kilpirauhashormonia. Monessa maassa jodin saanti
ravinnosta ei ole vielä tänäkään päivänä riittävä. Suomessakin oli aikaisemmin jodinpuutetta, mutta vuodesta 1949
lähtien on jodia lisätty ruokasuolaan. Päivittäinen jodin tarve on noin150 mikrogrammaa (µg). Raskaana olevat tarvitsevat 200 µg ja imettävät äidit 250 µg. 1980-luvulla päivittäinen jodinsaanti oli noin 300 µg. Viimeisimmässä kartoituksessa pari vuotta sitten keskimääräinen jodinsaanti oli
165 µg vuorokaudessa. Haitallista jodinsaanti on vasta silloin, jos se on yli 600 µg vuorokaudessa.
Jodia saadaan maidosta, merikaloista ja ruokasuolasta.
Aikaisemmin jodia saatiin myös kananmunista, mutta nykyisin vähemmän, koska kananrehuun lisätään aikaisempaa vähemmän jodia. Tietyt itäaasialaiset teelajit voivat sisältää erittäin paljon jodia. Jos jodinsaanti on puutteellista,
niin kilpirauhanen voi suurentua ja muuttua kyhmyiseksi.
Kilpirauhasen suurenemista sanotaan struumaksi.
Kilpirauhasessa voi esiintyä erilaisia häiriöitä: liikatoimintaa, vajaatoimintaa, tulehduksia ja kyhmyjä. Kilpirauhanen
vaikuttaa koko ihmisen toimintaan ja kehon kaikkiin elimiin
ja soluihin. Varsinkin lapsuuden ja raskauden aikana hyvä
kilpirauhasen toiminta on tärkeää. Kilpirauhasen toiminta
on myös tiiviisti yhteydessä sydän- ja verisuoniongelmiin.
Kilpirauhanen vaikuttaa vahvasti ihmisen mielialaan, ruoansulatukseen, luustoon ja hengitykseen.
Nykypäivänä yleisimmät syyt kilpirauhasen häiriöihin
ovat ns. autoimmuunitulehdukset. Autoimmuunitulehduksissa elimistössä kehittyy vasta-aineita, jotka häiritsevät kehon omia elimiä, sen sijaan että ne hävittäisivät vieraita bakteereja ja viruksia, joita tulee kehoon ulkoapäin.
Autoimmuunitulehduksia, joita voi esiintyä samoissa
suvuissa ja yksilöissä, ovat mm. kilpirauhasen vajaa- tai liikatoimintaa aiheuttavat tulehdukset, diabetes, Addisonin
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tauti eli lisämunuaisten vajaatoiminta, pernisiöösi eli B12puutosanemia, keliakia, MS-tauti, reuma, astma, vitiligo eli
valkoläiskätauti, alopecia eli läiskittäinen hiustenlähtö sekä munasarjojen monirakkulatauti.
Kilpirauhashäiriöt ovat erittäin yleisiä. Kelan tilastoista
saadaan tietoa kilpirauhassairauksien esiintyvyydestä. Kilpirauhasen syöpätaudeista saadaan tietoa vuonna 1953 perustetusta Suomen syöpärekisteristä. Suomessa kilpirauhassyöpään sairastuu tällä hetkellä vuodessa noin 380 ihmistä.
95 prosenttia kilpirauhasen kyhmyistä on hyvänlaatuisia.
Vuonna 2010 Suomessa noin 250 000 henkilöä sai Kelan
korvausta kilpirauhaslääkkeistä, mikä tarkoittaa 5 prosenttia Suomen väestöstä.
Ihmiset kysyvät usein, voidaanko ruokavaliolla vaikuttaa
kilpirauhasen toimintaan. Nykytiedon mukaan ei voida antaa tarkkoja suosituksia kilpirauhaspotilaan ruokavaliosta.
Pääosin kilpirauhaspotilaille suositellaan samoja terveellisiä ruokatapoja kuin diabeetikoille, verenpainepotilaille ja
koko väestölle. On hyvä syödä riittävästi tuoreita vihanneksia, kalaa pari kertaa viikossa ja säännöllistää aterioita.
Tupakointi lisää silmätaudin riskiä tietyillä kilpirauhaspotilailla. Liikunta on hyväksi myös kilpirauhaspotilaille, TSH
laskee jonkin verran säännöllistä liikuntaa harrastavilla vajaatoimintapotilailla.
Tulemme seuraavissa lehdissä käsittelemään yksityiskohtaisemmin eri kilpirauhassairauksia.

			

Ulla Slama, LL

Vapaaehtoistyölle on kysyntää
Alkanut vuosi 2011 on nimetty EU:n vapaaehtoistoiminnan teemavuodeksi. Sen tunnuksena on ”Vapaaehtoisena vaikutat”. Tämän teemavuoden tavoitteena on
lisätä vapaaehtoistyön arvostusta ja houkutella toimintaan mukaan uusia ihmisiä.

Suomalaista yhteiskuntaa voidaan tuskin ajatella ilman
järjestöjen vapaaehtoistoimintaa. Yli miljoonan suomalaisen arvioidaan osallistuvan vapaaehtoistyöhön. Ihmiset
ovat vuosikymmenien saatossa lähteneet omista elämän
kiireistään auttamaan ja tukemaan toisia ihmisiä. Erittäin
suuri merkitys tällä työllä on ollut ja on edelleen sosiaalija terveysjärjestöissä.
Hyvänä esimerkkinä on Suomen Kilpirauhasliitto. Pienestä yhdistyksestä alkanut toiminta on reilussa kymmenessä
vuodessa kasvanut merkittäväksi liitoksi, jossa on jäseniä
lähes 5000. Kilpirauhaspotilaat tarvitsevat oman järjestön.
Liitto yhdistyksineen tarjoaa jäsenistölle tietoa sairaudesta ja mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan toisten ihmisten
kanssa. Näin vertaistuesta on tullut myös Kilpirauhasliiton
jäsenille toiminnan keskeinen arvo.
Suomen Kilpirauhasliitolla on paljon tehtävää myös jäsenistönsä edunvalvonnassa. Sairauden varhainen toteaminen ja oikean hoidon saaminen ovat riippuvaisia terveydenhoidon hyvästä toimivuudesta. Erikoissairaanhoidosta
myös pitkäaikaissairaiden hoitovastuu on siirtynyt terveyskeskuksiin. On tärkeätä, että erikoislääkäri-asiantuntijuutta
perusterveydenhoidossa vahvistetaan. Sitä edellyttää myös
uusi terveydenhoitolaki.
Pitkäaikaissairaudella on myös huomattavat taloudelliset vaikutukset potilaalle. Lääkekulut ovat merkittäviä, poliklinikka ja sairaalajaksot lisäävät kustannuksia. Kilpirauhaspotilaiden edunvalvonnassa liitolle on tärkeätä jatkaa ponnisteluja nykyisten maksukattojen yhdistämiseksi. Omavastuut voivat nousta yli 1.300 euroon vuodessa. Tämä katto
pitäisi puolittaa. Monelle pienituloiselle potilaalle nykyinen
maksujen omavastuun taso on jatkuva huolen aihe.
Kilpirauhasliitto on toiminut hyvässä yhteistyössä toisten potilasjärjestöjen kanssa. Voimien ja asiantuntijuuden
yhdistäminen onkin nykyisin erityisen tärkeätä.
Vuosikymmenten kuluessa järjestöt ovat voineet vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhoidon lainsäädäntöön ja myös julkisten palveluiden kehittämiseen. Työtä tällä saralla riittää
jatkossakin. Meillä on suhteellisen hyvä lainsäädäntö, mutta etenkin viime vuosina on palveluverkoissa tapahtunut
yleistäminen, joka on johtanut siihen, ettei yksittäinen ihminen koe saavansa juuri hänen sairauteensa ja elämäntilanteeseensa liittyvää tietoa ja tukea riittävästi.

Kuva: Markku Hämäläinen

Potilasjärjestöillä on käsitys lakien ja budjettien vaikutuksista ihmisten arkielämään. Parhaimmillaan järjestöjen
kautta yhteiskunnan yleinen ymmärrys voi lisääntyä siitä,
mitä on elää sairauden tai muiden jatkuvien huolien kanssa. Yhteiskunnan tulee kuulla järjestöjen viestiä siitä, miten terveydenhoidon palveluja ja sosiaaliturvaa kehitetään.
Vapaaehtoistoiminta antaa tekijälleen iloa ja sisältöä elämään ja vahvistaa huolenpidon kohteena olevan ihmisen
omia voimavaroja. Tämä on arvo sinänsä. Yhteiskunnan ei
tule kuitenkaan siirtää vapaaehtoistyön vastuulle varsinaista hoiva- ja sosiaalityötä. Terveyshuolien kanssa elävät ihmiset tarvitsevat yhteiskunnan ylläpitämän turvaverkon.
Kun arvioidaan että joka kolmas suomalainen tekee jotain
vapaaehtoistyötä, niin sen kansataloudellinenkin merkitys
on erittäin suuri. Rahassa ei ole kuitenkaan mitattavissa, eikä rahaksi muutettavissa se sosiaalinen ja inhimillinen välittäminen, joka on vapaaehtoistyön liikkeellä pitävä voima.
Rakel Hiltunen
Kansanedustaja (SDP)
Suomen Reumaliiton valtuuston puheenjohtaja
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Kansanedustaja Tarja Tallqvist:

Kilpirauhassairaudet
samalle viivalle
muiden kansansairauksien kanssa

Kuva: Pekka Lehtinen

Teksti: Juhani Hiltunen
Kansanedustaja Tarja Tallqvistin mielestä kilpirauhassairaudet ovat jääneet Suomessa aivan liian vähälle huomiolle.
-Se on kummallista kun ajattelee kuin yleinen tauti tämä on. Kilpirauhassairaudet pitäisi nostaa samalle viivalle
muiden kansansairauksien, kuten syövän, sydäntautien ja
diabeteksen kanssa, Talllqvist painottaa.
Tallqvist sairastaa itse kilpirauhasen vajaatoimintaa. Se
diagnosoitiin vuonna 2003. Oireista Tallqvist muistelee kärsineensä vuoden verran ennen sen toteamista.
-Päällimmäisenä oli hirmuinen väsymys ja haluttomuus
kaikkeen. Olin täysin aloitekyvytön. Lihoin, vaikka en syönyt mitenkään paljon, en jaksanut liikkua, ja olin pahantuulinen, nainen luettelee tuolloisia oireitaan.
Sairaus järkytti Tallqvistin elämää pahemman kerran.
– Tein vain välttämättömän ja senkin haluttomasti. En
harrastanut enää mitään. Liikunta jäi pois ja jopa lukeminenkin vain nukutti. Mikään ei kiinnostanut.

Elämä samentui
Tallqvist muistaa kahdeksan vuoden takaa kuinka kamalalta tuntui kun elämä ikään kuin hidastui ja samentui.
– Se tuntui erityisen rankalta siksikin, kun olen perusluonteeltani vilkas ja nopea. Onneksi minulta ei lähtenyt tukka,
vaikka kaikki muut oireet minulla oli.
Diagnoosin Tallqvist sai mentyään lääkärille kovan fluns-
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san kourissa.
– Lääkäri määräsi kaikki mahdolliset kokeet huomattuaan etten ole ollut täydellisessä lääkärintarkastuksessa vuosikausiin.
Sairauden toteaminen kevensi mieltä.
– Kun kilpirauhasen vajaatoiminta löydettiin, sain lääkityksen ja aika pian oireetkin hävisivät. Myös pelkkä tieto siitä, mistä oli kysymys, helpotti.
Tallqvist sanookin olevansa tänään sinut vajaatoiminnan
kanssa ja tulevansa sairauden kanssa toimeen.
– Nyt voin hyvin ja olen taas entinen energinen itseni.
Olen siitä kiitollinen ja iloinen.

Tietoa lisää
Lääkitykseen ja saamaansa hoitoon Tallqvist on pääosin
tyytyväinen.
– Varsinkin lääkitykseen olen tyytyväinen. Mutta lääkäriltä olisin toivonut saavani enemmän tietoa, sillä itse en osannut kysyä oikein mitään, kun kilpirauhasen vajaatoiminta
oli minulle uusi asia. Kilpirauhasen ylitoiminnasta ja struumasta olin kylläkin tietoinen.
Niinpä Tallqvist teki kuten tuhannet kohtalotoverit, haki tietoa netistä.
– Sieltä sitä tietoa sitten löytyi. Tosin alussa hirvitti. Tämä
sairaus ei ole mikään pikkujuttu.

Haasteita kilpirauhassairauksien hoidossa riittää edelleen.
Tallqvist esimerkiksi katsoo, että vajaatoiminnan hoitoon
käytettävää kilpirauhashormonia tulisi saada useamman
vahvuisina valmisteina kuin nykyään. Suomessahan käytössä on vain kahta eri vahvuista valmistetta, kun esimerkiksi
Ruotsissa ja Yhdysvalloissa niitä on enemmän.
– Ilman muuta vahvuuksia tulisi olla enemmän. Tiedän
monen taiteilevan tablettien puolikkaiden tai jopa neljännestablettien kanssa.

Annostelu sekaisin
Ei tyroksiinin annostelu ole Tallqvistillekaan helppoa.
– Minulle on määrätty joka toiselle päivälle yksi ja joka
toiselle päivälle puolikas tabletti. Usein kuitenkin unohdan
mitä eilen otin ja yleensä otan mieluiten kokonaisen tabletin varmuuden vuoksi.
– Taidankin olla aika sekaisin annosteluni kanssa, kansanedustaja naurahtaa.
Silti espoolainen sanoo, että ainakin toistaiseksi kaikki
on mennyt hyvin.

– Olisi tietysti erittäin tärkeää, että annostelu olisi kohdallaan ja mahdollisuuksia oikean annoksen saamiseen tarpeeksi, Tallqvist lisää.
Tallqvist ei tunne työpaikaltaan eduskunnasta muita kilpirauhassairauksista kärsiviä.
– Mutta kun opiskelin lähihoitajaksi sairastumiseni aikoihin, niin uskallan sanoa että neljänneksellä Omnian silloisilla opiskelijoista oli joko kilpirauhasen vajaa- tai liikatoimintaa. Yhdelläkin nuorella naisella oli lähtenyt tukka melkein
kokonaan ennen sairauden havaitsemista. Niinpä Thyroxinia syötiin porukalla oikein olan takaa, Tallqvist muistelee.

Yleinen vaiva
Kilpirauhassairauksien yleisyyteen hän on törmännyt
muuallakin.
– Kun olen kertonut vajaatoiminnastani, niin yleensä samassa seurueessa tai tilanteessa saattaa olla useitakin, joilla on joko vajaa- tai liikatoimintaa. Tämä on tosiaankin hyvin yleinen vaiva.

Tarja Tallqvist
Kansanedustaja (KD) vuodesta 2007
Eduskunnan naisverkoston puheenjohtaja 2007–
2008, eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan jäsen, ETYJ:n varajäsen
Espoon kaupunginvaltuutettu
Toimittaja, tv-ohjaaja, dokumentaristi ja hoitotyöaktivisti
Keräsi Internetissä 428 000 nimeä vanhusten hoitajien työoloja ja omaishoitajia koskevaan adressiin
Opiskellut lähihoitajaksi ja on työskennellyt mm.
kodinhoidossa, palvelutalossa sekä dementiakodissa
Tallqvist on saanut lukuisia palkintoja dokumenteistaan ja elämäntyöstään
Hänet on palkittu mm. vuoden parhaan dokumenttisarjan tekijänä (Hopeinen kolmio (MTV3, 1990), Syöväntorjunnan ansiomitalilla 1998, Suomen Mielenterveysseuran mitalilla dokumenteista ja tietoiskuista mielenterveystyön hyväksi 1999, ET-lehden Vuoden tekopalkinnolla ja Helsingin sosialidemokraattien Yhteiskunnallinen teko – palkinnolla 2006.
Tallqvist sai valtion tiedonjulkistamispalkinnon ohjelmastaan Elämää Suomessa (YLE 1, 1997)
Vuonna 2006 Naisasialiitto Unioni nimesi Tallqvistin Vuoden Lyyliksi.
Julkaissut teoksen Tarjolla toivoa (1997) sekä yhdessä Elina Simosen kanssa teoksen Kuka vierelles jää.
Lähihoitajan raportti. 2007.

Kuva: Pertti Kangasniemi
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Kilpirauhasliitto
mukana kansainvälisessä yhteistyössä
TFI:n kokousosallistujia Lissabonissa, Ulla Slama takarivissä keskellä.

Suomen Kilpirauhasliitto on jäsenenä Kansainvälisessä
Kilpirauhasliitossa TFI:ssä (Thyroid Federation International) ja Pohjoismaisessa yhteistyöjärjestössä, jotka molemmat ovat myös potilasjärjestöjä. TFI perustettiin Kanadassa vuonna 1995 Diana Abramskyn aloitteesta. Hän sairasti kilpirauhassyöpää ja valitettavasti menehtyi myöhemmin sairauteensa.
Kilpirauhaslääkäreillä on neljä kansainvälistä järjestöä:
1. ETA, European Thyroid Association, jonka perustajajäseniä oli suomalainen endokrinologi ja emeritusprofessori Bror-Axel Lamberg.
2. ATA, American Thyroid Association
3. LATS, Latin American Thyroid Society
4. AOTA, Asian and Oceanian Thyroid Association
Kaikki kilpirauhaslääkärijärjestöt kokoontuvat joka viides
vuosi tieteelliseen koulutustapahtumaan. Järjestelyvastuu
kiertää maanosittain, vuonna 2000 kokous järjestettiin Aasiassa, 2005 Latinalaisessa Amerikassa ja vuonna 2010 Euroopassa, Pariisissa. Näiden kokousten välissä ETA järjestää
tapaamiset vuosittain. Seuraava tapaaminen on syyskuussa Puolan Krakovassa. Myös ATA, LATS ja AOTA kokoontuvat vuosittain omilla mantereillaan.
TFI kokoontuu vuosittain, yleensä syyskuussa ETA:n konferenssin yhteydessä. TFI tekee työtä kilpirauhaspotilaiden
hyväksi ja pitää tärkeänä, että yhteistyö lääkäri- ja potilasjärjestöjen kanssa toimii hyvin, jotta potilaat saisivat mahdollisimman oikeaa tietoa kilpirauhastaudeista. TFI julkaisee kerran vuodessa ilmestyvää Thyroworld nimistä lehteä,
jonka toimituskuntaan kuulun.
ETA:n ja TFI:n aloitteesta vietetään kansainvälistä kilpirauhaspäivää 25.5. ja päivän tienoilla kilpirauhasviikkoa. ETA ja
TFI valitsevat kilpirauhaspäivän teeman, joka viime vuonna oli kilpirauhanen ja raskaus. Tänä vuonna teema on kilpirauhasen kyhmyt.
Pohjoismainen yhteistyöjärjestö perustettiin tammikuussa 2004 Norjan Kilpirauhasliiton aloitteesta. Yhteistyöjärjestöön kuuluu Pohjoismaiden kilpirauhaspotilasyhdistykset.
Järjestön hallitukseen kuuluu kaksi jäsentä joka maasta, toi-
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sen on oltava maansa kilpirauhasjärjestön puheenjohtaja.
Puheenjohtajamaa vaihtuu joka toinen vuosi. Suomi oli puheenjohtajana vuosina 2007–2008. Tänä ja ensi vuonna puheenjohtajuus on Tanskalla.
Pohjoismainen yhteistyöjärjestö on esimerkiksi kääntänyt kilpirauhasesitteitä joillakin yleisimmillä maahanmuuttajakielillä sekä laatinut suosituksen kaikkien raskaana olevien naisten kilpirauhasseulonnoista.
Muita kansainvälisiä kilpirauhasjärjestöjä ovat ICCIDD (International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders) ja EUGOGO (European Group on Graves Orbitopathy).
ICCIDD kartoittaa eri maiden joditilannetta ja antaa tietoja
sekä suosituksia maiden terveydenhuoltoviranomaisille joditarpeesta. Järjestö julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää IDD Newsletter -lehteä, joka on luettavissa maksutta
netissä www.iccidd.org.
EUGOGO jakaa tietoa kilpirauhastauteihin liittyvistä silmäsairauksista. Organisaation puheenjohtajana on hollantilainen professori Wilmar Wiersinga. Hän järjesti syksyllä
2009 kokouksen Amsterdamissa, johon kutsuttiin edustajia eri maista allekirjoittamaan The Amsterdam Declaration - julkilausumaa, jossa sitoudutaan jakamaan tietoa eri
maiden terveydenhuoltohenkilöstölle ja potilasjärjestöille Kilpirauhaspotilaiden silmäongelmista. Allekirjoitimme
julkilausuman Suomen puolesta yhdessä dosentti Camilla Schalin-Jäntin kanssa.
Kansainvälisen verkostoitumisen kautta saadaan ja voidaan jakaa tietoa kilpirauhassairauksista ja tutkimustuloksista sekä eri maiden järjestöjen toiminnasta. Toivottavasti
tulevaisuudessa voidaan edistää kilpirauhaspotilaiden asemaa ja poistaa eriarvoisuutta maissa, joissa on vielä suuria
puutteita sairauksien hoidossa ja hoitomateriaaleissa. Esimerkiksi Georgiassa syöpäpotilaat tai liikatoimintaa sairastavat eivät saa sädehoitoa tai radiojodihoitoa. Vain varakkailla henkilöillä on mahdollisuus matkustaa näihin hoitoihin ulkomaille.
Ulla Slama, LL
TFI:n varapuheenjohtaja

NUORTEN PALSTA

Viides kerta toden sanoo?
Lääkäri kertoo diagnoosin kilpirauhasen toiminnan häiriöstä, antaa reseptin ja toteaa, että näillä lääkkeillä olo pyysyy normaalina. Entä miten kauan näitä vajaatoiminnan lääkkeitä pitää ottaa? Koko loppuelämä, yksi tabletti aamuisin.
Tuntuuko, että elämä loppuu juuri nyt tähän diagnoosiin?

Onko vajaatoimintaan tosiaan syötävä tyroksiinia koko loppuelämä jos lääkäri niin sanoo? Kyllä on, lääkäriin ja
labratuloksiin kannattaa luottaa. En ole lääkäri, mutta voin
kokemuksesta vakuuttaa asian olevan näin. Olen nyt aloittanut lääkityksen, viidennen kerran.

Vaikka lääkäreiden kuvaukset ovat selviä ja tarkkoja, moni kaipaa lisäksi tietoa siitä, miltä oireet ja hoito todella tuntuvat. Onko tosiaan helppo sopeutua koko elämän kestävään lääkitykseen? Onko normaali elämä enää mahdollista? Onhan se, ja siinä toiset saman sairauden kanssa tutuiksi tulleet voivat olla hyvänä apuna.

Sain diagnoosin 20-vuotiaana. Kun tyroksiinitaso alkoi
nousta, kaikki aika ei mennyt enää nukkumiseen. Aloin opiskella, ja energiaa riitti. Siinä vaiheessa olisi pitänyt käydä uusimassa resepti, mutta se jäi. Olohan oli muutenkin hyvä.

Kilpirauhasliittoon on tullut paljon 70- ja 80-luvulla syntyneitä jäseniä. Mukaan voit tulla, vaikka et olisikaan jäsen.
Facebookiin on avattu nuorille aikuisille suunnattu suljettu ryhmä. Mukaan pääset pyytämällä minut ystäväksi Facebookissa tai meilaamalla anna.muradjan@welho.com
Ajatuksia herättäviä aihepiirejä ovat mm. raskaus ja lapsen hankkiminen, ravitsemus, jaksaminen, ympäristön suhtautuminen, diagnoosi, hoitotasapainon etsiminen ja löytäminen, kilpirauhasarvot...
Tänä keväänä on tarkoitus kehittää nuorten toimintaa
pääkaupunkiseudulla järjestämällä virtuaalitapaamisten
ohelle yhteistä vapaa-ajan viettoa toiveiden mukaan. Kaikki ideat ovat tervetulleita. Liiton ja alueellisten yhdistysten
nettisivuilla on paljon ajankohtaista tietoa kilpirauhasen sairauksista. Niihin kannattaa käydä tutustumassa.

Vähitellen läheiset alkoivat ihmetellä oireiden palaamista. Iho hilseili, tukka lähti, nukutti, paino oli noussut yllättäen eikä aloitekyvystä ollut tietoakaan. Kun huomattiin, että
nukun pitkälle iltapäivään ja että minulla on paksun peiton
alla vielä legginsit ja villasukat, oli pakko varata aika lääkäriltä. Kävi ilmi, että vajaatoiminta oli lääkkeiden lopettamisen jälkeen palannut.
Puolen vuoden lääkityksen jälkeen voin taas hyvin. Jätin tyroksiinit ottamatta, ja oireet palasivat, ihan kuin aikaisemminkin. Toivon, että tarinani lukeminen estää monia
muita tekemästä samaa typerää virhettä. Lopulta, 27-vuotiaana tiedän, kuinka pieni ja huomaamaton vaiva on napata pilleri aamulla verrattuna oireisiin, jotka näkyvät kauas!
Kauniin valkoista talven jatkoa toivottaen,

Anna

Anna Muradjan
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TÄNÄÄN TOIMISTOLLA

Elämyksiä ja
virkistäytymistä
täysihoitolomalla
Lomakotien Liitto on tarjonnut taloudellisin, sosiaalisin
ja terveydellisin perustein tuettuja lomia jo 60 vuoden ajan.
Haku Lomakotien Liiton kilpirauhaspotilaille varatuille lomaviikoille on käynnistynyt. Ensi kesänä tarjolla on kaksi lomaviikkoa: 4.-9.7. Enon Haapalahdessa, pohjoiskarjalaisissa
maisemissa Pielisen rannalla ja 5.-10.9. Asikkalan Salonsaaressa, keskellä hehkeintä Hämettä.
Lomakoti Haapalahti sijaitsee Enon kunnassa kauniilla
paikalla Pielisen rannalla keskellä pohjoiskarjalaista maalaisidylliä. Haapalahdessa voi nauttia samalla kertaa monipuolisista elämyksistä puhtaassa pohjoiskarjalaisessa luonnossa ja kerätä voimia hiljaisuudesta nauttien. Ympäröivä
luonto sekä Pielisen rannat ja järvenselät rauhoittavat kiireistä mieltä.
Salonsaaren Lomakylä sijaitsee Asikkalan kunnassa Päijänteen rannalla.
Salonsaaressa kauniit maisemat ja luonto ovat lähellä. Vehmaaseen ympäristöön voi tutustua vaikka sauvakävelylenkillä. Lähiseudulla on myös paljon mukavia retkikohteita.
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Kuva: Juhani Hiltunen

Hakulomakkeita lomaviikoille tilataan Kilpirauhasliitosta, jonne myös täytetyt lomakkeet palautetaan. Kilpirauhasliitosta hakemukset toimitetaan edelleen Lomakotien
Liittoon, jossa lomalaisten valinta suoritetaan. Hakemukset käsitellään täysin luottamuksellisesti. Lomalainen maksaa itse omavastuuosuutena täysihoitovuorokaudesta 20
€, 5–15 vuotiaista lapsista peritään 5 € ja alle 5 vuotiaat
pääsevät maksutta vanhempiensa kanssa. Perhettä kohden tarvitaan vain yksi hakemus. Täysihoitoon sisältyy aamiainen, lounas ja päivällinen.
Majoittuminen on kahden hengen huoneissa tai perhehuoneissa. Molemmissa paikoissa on runsaasti lomaohjelmaa kuten retkiä, saunomista ja seurapelejä.
Lomakohteisiin voi käydä tutustumassa netissä www.lomakotienliitto.fi, josta löytyy myös lisätietoa lomatoiminnasta.
Asta Tirronen
järjestöpäällikkö

Tukipuhelimesta
vertaistukea
Kun haluat keskustella kilpirauhassairauksista tai kysyä mieltäsi askarruttavista asioista, soita kilpirauhasliiton valtakunnalliseen tukipuhelimeen. Puhelimeen vastaa henkilö, jolla on itsellään kilpirauhassairaus. Puhelut ovat luottamuksellisia.
Soittoaika on torstaisin
klo 18.00–21.00 numeroon 050

400 6800.

Oma lehti – unelma –
tällainen siitä tulee
Tässä tämä nyt sitten on! Oma lehti, joka on täynnä juuri sitä asiaa mistä kysellään vertaistuki-illoissa yhdistyksiltä ja Kilpirauhasliitosta. Jäsenlehti ilmestyy helmi-, touko-,
syys- ja joulukuussa. Katsele kannen väritystä eri numeroissa! Tämä numero on 32-sivuinen. Lehtemme voi olla jatkossa 24, 28 tai 32-sivuinen.

Joka numerossa on saksittua sivu. Toimittaja Juhani Hiltunen kerää eri lähteissä ollutta tietoa. Jäsenten oma sivu on
myös tärkeä. Siihen voit lähettää vaikkapa runosi tai muun
hengentuotteesi, mikä ettei kilpiaiheisen vitsin. Osaatko
vaikka tehdä helpon sudokun. Pientä mukavaa julkaistavaa kaivataan joka numeroon.

Lehteä on lähetetty monille eri tahoille 5 000 ylimääräistä kappaletta jotta lehti tavoittaisi mahdollisimman paljon
kilpirauhassairaita ja heidän läheisiään. Tämä numero on
myös kokonaan nettisivujemme kautta luettavana. Seuraavia numeroita netissä pääsevät lukemaan kokonaan vain jäsenemme jäsenkortissa olevalla vuosittain vaihtuvalla tunnusnumerolla. Lehti on tärkeä etu jäsenillemme!

Kaipaamme lukijoilta vinkkejä jutuista. Kaipaamme myös
erilaisia kuvia. Lehteen jää joskus tyhjiä paikkoja ja niihin
olisi hyvä saada jäsenten ottamia digikuvia. Lupa täytyy
olla mukana.

Ensimmäisen kerran omaa lehteä mietittiin kun Kilpirauhasliitto perustettiin 11 vuotta sitten.

Lehtemme hioutuu vielä vähän tämän vuoden kuluessa.
Kaikki ruusut ja risut ovat tervetulleita lukijoilta.

Liitto aloitti taipaleensa muuttolaatikoiden keskellä Käpylässä pikkuruisessa toimistossa. Silloin tärkeintä kuitenkin oli saada rattaat pyörimään. Unelma jäi elämään meille kaikille, jotka olimme liittoa perustamassa. Vuonna 2005
olimme jo perustaneet lehtityöryhmän ja viikolla 43 uusi
lehti piti olla jäsenillä. No, siitä ei sitten tullutkaan mitään
syystä tai toisesta.

Lehden toimituskunta pidättää itsellään oikeuden päättää mitä julkaistaan ja missä numerossa.

Unelma on nyt täyttynyt.
Kirsti Hänninen
Puheenjohtaja

Vertaat uutta lehteämme varmasti Potilaslehteen ja muihin järjestölehtiin. Toivottavasti pidät näkemästäsi. Halusimme lehdestä raikkaan. Emme kaipaa, että sairaudestamme
muistutetaan synkin värein. Siksi päätimme, että käytämme lehden väreinä logomme raikkaita värejä.
Lehteen tulee kirjoituksia monista aiheista. Kilpirauhassairautta koskevia, totta kai. Lisäksi tulee juttuja liitännäissairauksistamme. Esimerkkinä voi mainita tässä lehdessä
olevan jutun keliakiasta. Seuraavassa on juttua diabeteksesta. Lääkärien kirjoituksia on joka lehdessä. Tietoa terveysasioista tulee monelta eri kantilta.
Lehteen tulee myös erilaisia potilaskertomuksia. Haluatko sinä jakaa tarinan sairaudestasi lehden lukijoiden kanssa. Voit lähettää tarinasi. Tarvittaessa stilisoimme sitä. Liitä
mukaan yhteystietosi. Tarinat ovat vertaistukea heille, jotka
eivät pääse kenties käymään yhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa. On tärkeää päästä samaistumaan muiden kilpirauhassairaiden arkeen. Todeta, että muilla on samoja ongelmia. Huomata, että niiden kanssa voi elää ja saada jopa
vinkkejä miten oireista voi päästä eroon.
Hiihtäjän lepohetki.

Kuva Raili Kuusela

KILPI 1

2011 11

TAPAHTUMAKALENTERI

ETELÄ-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

KESKI-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

LAHDEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Sääntömääräinen kevätkokous keskiviikkona 23.3. klo 18 Vapaaehtoiskeskus Kuutinkulma, Valtakatu 23, Lappeenranta.
Vertaistuki- ja jäsenillat keskiviikkona 23.2. ja 27.4. klo 18 Vapaaehtoiskeskus Kuutinkulma.
Jäseniltoihin pyrimme saamaan luennoitsijoita / asiantuntijoita / esittelijöitä kertomaan eri aiheista ja keskustelemaan jäsentemme kanssa. Tilaisuuksista ilmoitellaan sanomalehtien järjestöpalstoilla Etelä-Saimaassa ja Vartti ilmaisjakelulehdessä sekä
Etelä-Karjalan radiossa. Seutukunnille
jalkaudumme pyydettäessä.Yhdistyksellä on myös jäsentiedote 2011, jota
jaamme illoissamme sekä terveysalan
toimipisteisiin.

Sääntömääräinen kevätkokous tiistaina 15.2. klo 18 Sepänkeskuksessa,
Kyllinkatu 1, Jyväskylä.
Vertaistuki-illat kuukauden kolmantena torstaina 17.3., 21.4., ja 19.5. klo
18 Sepänkeskuksen Happi-tilassa, Kyllikinkatu 1, Jyväskylä. Maaliskuun tapaamisessa esitellään ja kerrotaan
Aloe Vera -tuotteista.

Jäsentapaaminen ja sääntömääräinen kevätkokous lauantaina 5.3. klo
13–15 Invakeskus, Hämeenkatu 26 A,
3. krs Lahti. Kahvitarjoilu!
Yhdistyksen 10-vuotisjuhla lauantaina 2.4. klo 13 Ravintola Amande,
Aleksanterinkatu 11, Lahti.
Maakuntatapaaminen Kuhmoisissa torstaina 14.4. klo 11:30 Torstaitupa Kuhmola, Toritie 57, Kuhmoinen.
KesäMäsä-tapahtuma lauantaina
21.5. klo 12–17 Vesijärven satamassa, Lahdessa. Tanssit makasiinissa klo
18 alkaen!
Puhelinpäivystykset kuukauden ensimmäisenä torstaina 3.3., 7.4. ja 5.5.
klo 11–14 p. 044 5746 285.

HYVINKÄÄN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Hyvinkään päiväryhmä maanantaina 7.3., 4.4. ja 2.5. klo 13–15 Järjestökeskus Onnensillan Kulmasillassa, Siltakatu 6.
Hyvinkään iltaryhmä torstaina 17.2.,
17.3., 14.4. ja 12.5. klo 18–20 Järjestökeskus Onnensilta. Yhteyshenkilö Eila Vahanen p. 044 2833 048
Mäntsälän päiväryhmä tiistaina 22.3.
ja 19.4. klo 14:30 Kellarikahvila Kulmiksessa, Keskuskatu 11 A.
Mäntsälän iltaryhmä Vetäjää haetaan edelleen. Otathan yhteyttä, jos
kiinnostaa.
Ryhmissä on vapaata keskustelua niin
kilpirauhas- kuin muistakin asioista.
Muutakin mukavaa voidaan sopia ryhmän toiveiden mukaisesti. Kerro ideasi, niin järjestetään yhdessä!
Sääntömääräinen kevätkokous 24.3. klo 18 Järjestökeskus Onnensillan Kulmasillassa, Siltakatu 6,
Hyvinkää.
Hallituksen kokoukset 3.3., 25.8. ja
15.12. Järjestökeskus Onnensillassa.
Ilmoittelemme toiminnastamme
myös paikallislehtien seurapalstoilla
sekä osoitteessa
www.hyvinkaankilpirauhasyhdistys.net.
Tilaisuuksiimme ovat tervetulleita
kaikki kilpirauhassairauksista kiinnostuneet.
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KYMENLAAKSON SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Kilpirauhasillat Kotkassa tiistaina
8.3., 12.4. ja 10.5. klo 18–20 Karhulan
päiväsairaala, Vesivallintie 29, Karhula. Sisäänkäynti katutasolta pihan puolelta. Vertaistukea, tietoa ja yhdessäoloa. Iltojen aiheet: 8.3. vertaistuki-ilta,
johon yhdistyksen tukihenkilö Pauliina Palohalme saapuu vieraaksemme,
huhti- tai toukokuussa naurujoogaa
ym. Kotkan tapahtumien osalta tiedustelut Pirkko Talsille p. 044 321 0242.
Sääntömääräinen kevätkokous
torstaina 24.3. klo 19 Toimitila Veturi,
Pohjola-talo, Kauppamiehenkatu 4, 2
krs. Kouvola. Sisäänkäynti sekä parkkipaikan että torin puoleisista ovista. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Yhdistys tarjoaa pullakahvit!
Kilpirauhasilta Kouvolassa tiistaina
12.4. klo 18 Toimitila Veturi, Pohjola-talo, Kauppamiehenkatu 4, 2 krs. Kouvola. Illan aihe on vielä avoin.
Sauna – köyhän apteekki lauantaina 14.5. Vierumäenkatu 231, Kimola,
Jaala.
Viime vuotiseen tapaan lähdemme
hyvinvointiretkelle Jaalan Kimolaan.
Luvassa mm. savusauna maan alla, kylmä merisuola-allas, kuuma katajapalju, hierontaa. Lisäksi saunajuomat (ei
alkoholipitoisia) ja saunakahvit suolaisen ja makean kahvileivän kera. Mahdollisuus ostaa kuusenpihkatuotteita!
Mukaan mahtuu 21 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä, yhdistyksen
jäsenillä etusija. Hinta jäseniltä 25 euroa, muilta 30 euroa. Mukaan uikkarit,
pyyhe ja iloinen mieli. Sitovat ilmoittautumiset Riitalle, p. 044 519 4802,
viimeistään 2.5., jolloin saa tilinumeron maksua varten. Kun ilmoittaudut,
muista kertoa, jos sinulla on ruoka-aineallergia. Huomioi, että teemme retken kimppakyydeillä, joten kerro jos
autossasi on tilaa muille lähtijöille.

LOUNAIS-SUOMEN
KILPIRAUHASYHISTYS RY
Vertaistuki-illat maanantaina 28.2.,
14.3. ja 4.4. klo 18 Ruusukorttelissa,
kerhohuone 5, Puistokatu 11, Turku.
Suomen Kilpirauhasliiton puheenjohtaja Kirsti Hänninen vieraana 28.2. illassa.
Sääntömääräinen kevätkokous
maanantaina 21.2. klo 18 Ruusukorttelissa (kerhohuone 5, toinen kerros),
Puistokatu 11, Turku.
Kansainvälinen kilpirauhaspäivä
25.5. Ruusukorttelissa.
Johtokunnan kokoukset maanantaina 28.2. (huom! klo 17:30), vieraana
Kirsti Hänninen, 28.3., 18.4. ja 16.5.klo
18 Ruusukorttelissa.
OULUN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Jäsenilta ja sääntömääräinen kevätkokous tiistaina 15.3. klo 17:30–
19:30 Aleksin kulma, Iso Hansa, Aleksanterinkatu 9, Oulu.
Jäseniltapäivä lauantaina 26.3. klo
13–15, Kuusamon lukio, luennoitsija
kriisiterapeutti Soile Poijulla.
Teatteritapahtuma perjantaina
15.4. klo 19 Oulun kaupungin teatteri: Vilunsoittaja katolla Lippuvaraus 40 hengelle (Lipputiedustelut Liisa Pyrröltä)
Kansainvälinen kilpirauhaspäivä
ja kevätkauden päättäjäiset keskiviikkona 25.5. klo 17:30 Pakkala -sali,
asiantuntijaluento: Kilpirauhassyövän
seuranta muuttuu, dosentti Pasi Sal-

mela. Muun ohjelman ja paikan ilmoitamme myöhemmin. Ohjelman muutoksista ilmoitamme Oulu –lehdessä.
PIRKANMAAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Vertaistoimintaryhmä lauantaina
12.3. ja 16.4. klo 10:30–12:30 Vanha kirjastotalo, Mäkelän kabinetti, Tampere.
Sääntömääräinen kevätkokous lauantaina 12.3. klo 12 alkaen em. paikassa.
Kuntoutuspäivä lauantaina 14.5. klo
9:30 alkaen Varalan Urheiluopistossa,
Tampereella. Ilmoittaudu mahdollisimman pian puheenjohtaja Anja Salvakselle p. 040 5093 650 (tekstiviestillä) tai sähköpostitse anja.salvas@
pp.inet.fi. Osallistumismaksu 23 € jäseneltä / 28 € ei-jäseneltä maksetaan
MAALISKUUN LOPPUUN MENNESSÄ
yhdistyksemme tilille Nordea 145730102897, lisätietoihin merkintä “Varala”.
Tuleviin tapahtumiin voi myös tutustua netissä osoitteessa www.pirkanmaankilpirauhasyhdistys.net. Täältä
saat tietoa myös, kuinka yhdistyksemme viettää Kansainvälistä kilpirauhaspäivää 25.5.
POHOIS-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Sääntömääräinen kevätkokous keskiviikkona 30.3. klo 18 Vessel, Kauppakatu 24 B 2, 2. krs., Joensuu. Kahvitarjoilu.
Kilpirauhasillat jatkuvat, seuraa ilmoittelua Karjalaisen ja Heilin järjestöpalstalla. Tilaisuuksissa on pieni luento kilpirauhassairauksista.
PÄÄKAUPUNKISEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Ravintoluento tiistaina 1.3. klo 17–19
Itä-Pasilassa, Pääkirjaston luentosalissa, Rautatieläisenkatu 8 (sisäänkäynti
Kellosilta 9). Ravitsemustieteilijä, ETT
Marika Laaksonen puhuu terveellisestä ravinnosta ja vastaa kilpirauhaspotilaiden ravintoa koskeviin kysymyksiin. Salissa on 90 paikkaa.
Vertaistuki- ja keskustelutilaisuus
Helsingissä torstaina 31.3. klo 16:30–
18:00 Kampin palvelukeskuksen ruokasalissa, Salomonkatu 21 B. Mukaan
ovat tervetulleita myös potilaiden läheiset. Vertaistukikeskusteluissa usein
esitettyjä kysymyksiä ovat: milloin lääkäriin, miten sairauden kanssa elää,
miten oireita ja omaa oloaan pystyy
helpottamaan.
Sääntömääräinen kevätkokous torstaina 31.3. klo 18:30 Kampin palvelukeskuksen ruokasalissa, Salomonka-

tu 21 B. Kokousmateriaaleihin voi tutustua klo 18 päättyvän vertaistuki-illan jälkeen. Tämä on virallinen kutsu
kokoukseen. Kokouksessa käsitellään
sääntöjen määräämät asiat.
Potilaan oikeudet -luento maanantaina 4.4. klo 17:30–19:00 Kampin palvelukeskuksen juhlasalissa, Salomonkatu 21 B. Luennoitsija Eija BärlundToivonen, Helsingin kaupungin potilasasiamies. Luennon jälkeen voidaan
esittää yleisluontoisia kysymyksiä. Tilaisuuden järjestäjänä on helsinkiläisiä potilasjärjestöjä.
Vertaistuki-ilta Espoossa tiistaina
12.4. klo 18:00–19:45 Sellon kirjastossa, Akseli-Salissa. Tervetuloa keskustelemaan kilpirauhassairauksiin liittyvistä asioista kanssamme. Mukaan ovat
tervetulleita myös potilaiden läheiset!
Lääkäriluento keskiviikkona Kansainvälisenä kilpirauhaspäivänä
25.5. klo 17–19 Biomedicum, luentosali 3, P-kerros, Haartmaninkatu 8.
Luennoitsija varmistuu myöhemmin.
Ilmoitamme kaikista tapahtumistamme myös Internet-sivuillamme www.
pkkilpi.org.
ROVANIEMEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Vertaistuki-illat keskiviikkona 16.2. ja
16.3. klo 18–20, Rovakatu 2, kahvio. Vapaata keskustelua kilpirauhasaiheista,
yhdistys tarjoaa iltakahvit.
Tavallisimmat kilpirauhassairaudet–luento maanantaina 21.2. klo 18
Pruntsilla, Kauppakatu 28, Kemi. Luennoitsijana sisätautien ja nefrologian
erikoislääkäri Pirkko Nyländen. Luennon järjestää yhdistyksemme yhdessä
Kemin Seudun Diabetesyhdistyksen ja
Suomen Kilpirauhasliitto ry:n kanssa.
Sääntömääräinen kevätkokous
maanantaina 28.3. klo 18:15, Valtakatu 31, eläkeläistilat, kokoushuone 2.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen on mahdollisesti alustus terveyteen ja itsemme hoitoon liittyvästä aiheesta.
Myyjäiset maanantaina 18.4. klo
9–14 Lapin Keskussairaalan ala-aulassa. Myytävänä leivonnaisia, käsitöitä
ja arpoja. Myyjäis- ja arpajaistavaroita ottaa vastaan Taisto Tarkiainen, p.
040 5544 700.
Mahdollisista ohjelman muutoksista
ja lisäyksistä ilmoitamme Lapin Kansan seurapalstalla.
SATAKUNNAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Sääntömääräinen kevätkokous ja
vertaistuki-ilta torstaina 17.2. klo 18.
Silmäoireet kilpirauhaspotilaillaluento torstaina 17.3. klo 18.
Painon hallinta-luento torstaina 14.4.
klo 18.
Liikunnallinen ja rento ilta tiistaina 24.5. Kirjurinluodossa makkaraa
paistaen. Sateen sattuessa olemme
sisätiloissa. Suomen Kilpirauhasliiton
puheenjohtaja Kirsti Hänninen tulee
yhdistyksemme vieraaksi. Viikko on
valtakunnallinen kilpirauhasviikko. Tarkemmin vielä tapahtumasta
lehtemme 2. numerossa, joka ilmestyy toukokuussa. Ilmoitamme toiminnastamme Satakunnan Kansassa Virta liitteessä ja “tänään” palstalla sekä
yhdistyspalstalla.
SEINÄJOEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Yhdistyksen ylimääräinen kokous
torstaina 24.2. klo 18 Järjestötalolla,
Keskuskatu 1, 2.kerros, Seinäjoki. Kokouksessa valitaan puheenjohtaja vuosille 2011–2012.
Keskusteluryhmä torstaina 10.3. ja
14.4. klo 18–19 Järjestötalolla, Keskuskatu 1, 2.kerros, Seinäjoki.
Sääntömääräinen kevätkokous torstaina 24.3. klo 18 Järjestötalolla, Keskuskatu 1, 2.kerros, Seinäjoki.
Kauhajoen ja Kurikan keskusteluryhmät kokoontuvat myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Seuraa Ilkan ja paikallislehden ilmoittelua.
VAASAN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Teema- ja vertaistuki-ilta torstaina 24.2. klo 19 Vuorikodin juhlasalissa, Vuorikatu 2-4, Vaasa. Teema ”Kilpirauhanen ja mieliala”
Sääntömääräinen kevätkokous torstaina 31.3. klo 18.00 Vuorikodin juhlasalissa, Vuorikatu 2-4, Vaasa.
Virkistyspäivä lauantaina 7.5., Aalto Piste, Suolakamari, Saunapolku 3,
Huutoniemi. Tietoa hoidoista ja hinnoista www.aaltopiste.com tai p. (06)
3151 244. Hoitovaraukset ja ilmoittautumiset ovat sitovia.
Kansainvälinen kilpirauhaspäivä
keskiviikkona 25.5. Vaasan torilla.
Ruotsinkielinen lääkäriluento Pietarsaaressa. Paikka ja aika vielä avoinna.
Lue lisää paikallislehtien toimintapalstoilta.

Tapaamisemme ovat Satakunnan Yhteisöt ry:n tiloissa Isolinnankatu 16,
Pori.
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YHDISTYSTEN TIEDOT
Suomen Kilpirauhasliitto ry
www.kilpirauhasliitto.fi
Puheenjohtaja Kirsti Hänninen, p. 050 4366 959
puheenjohtaja@kilpirauhasliitto.fi
Vilhonkatu 4 B, 00100 Helsinki
p. 09 8684 6550, toimisto@kilpirauhasliitto.fi
Asta Tirronen, järjestöpäällikkö, p. 050 3300 080
asta.tirronen@kilpirauhasliitto.fi

Etelä-Karjalan Kilpirauhasyhdistys ry
Martta Hirvikallio, p. 040 8386 994 (arki-iltaisin)
Merenlahdentie 49 B 9, 53850 Lappeenranta
martta.hirvikallio@pp1.inet.fi

Pirkanmaan Kilpirauhasyhdistys ry
Anja Salvas, p. 040 5093 650 (miel. arki-iltaisin)
Kastintie 27, 31700 Urjala as.
anja.salvas@pp.inet.fi
www.pirkanmaankilpirauhasyhdistys.net

Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys ry		
Anne Otava, p. 040 7525 188 (iltaisin 17-21)
Pohjois-Karjalan Kilpirauhasyhdistys ry
Varuskunta Rak 45 as. 7, 11310 Riihimäki
Päivi Paavilainen, p. 041 4361 902
anne.k.otava@gmail.com
Kontionkatu 14, 80200 Joensuu
www. hyvinkaankilpirauhasyhdistys.net
p.paavilainen@luukku.com
Keski-Suomen Kilpirauhasyhdistys ry
Irma Heikkinen, p. 044 0902 004 (arki-iltaisin)
Suolehdontie 7 as. 5, 41330 Vihtavuori
kskilpirauhasyhdistys@gmail.com
www.kskilpirauhasy.suntuubi.com

Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistys ry
Marjatta Aittakumpu, p. 040 5466 173
PL 235, 00171 Helsinki
marjatta.aittakumpu@pkkilpi.org
www.pkkilpi.org

Kymenlaakson Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Riitta Tiainen, p. 044 5194 802
Vuorikatu 10 A 4, 45100 Kouvola
klkilpi@kymenlaaksonseudunkilpirauhasyhdistys.info
www.kymenlaaksonseudunkilpirauhasyhdistys.info

Rovaniemen Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Raili Kuusela, p. 045 1371 008 (iltaisin)
Hukanpolku 25, 96500 Rovaniemi
yhdistys@rovaniemenseudunkilpirauhasyhdistys.fi
www.rovaniemenseudunkilpirauhasyhdistys.fi		

Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Sinikka Rantala, p. 044 5746 285
Kansankatu 7 A 27, 15870 Hollola
lahdenkilpirauhas@suomi24.fi
www.neuvokas.org/yhdistys/lahdenkilpirauhas

Satakunnan Kilpirauhasyhdistys ry
Eila Tanttu, p. 045 3252 535
Kiertokatu 16 as. 21, 28130 Pori
eila.tanttu@gmail.com
www.salpanet.fi (palvelut -> yhdistykset ja järjestöt ->
Satakunnan Kilpirauhasyhdistys)

Lounais-Suomen Kilpirauhasyhdistys ry
Maija-Liisa Airaksinen, p. 044 0330 013 (arkisin 18-20)
Hakapellonkatu 8 C 29, 20540 Turku
kilpirauhasyhdistys.ls@gmail.com
www.lskilpirauhasyhdistys.net
Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Marja-Leena Kuusimäki, p. 045 1271 940
Tornipolku 14 A 6, 90100 Oulu
marjaleena.kuusimaki@gmail.com
www.oulunseudunkilpirauhasyhdistys.fi
Perhonjokilaakson ja Lestijokilaakson
Kilpirauhasyhdistys ry
Yhteydenotot Suomen Kilpirauhasliittoon
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Seinäjoen Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Uuden puheenjohtajan tiedot seuraavassa numerossa
www.seinajoenseudunkilpirauhasyhdistys.fi
Vaasan Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Vasanejdens Sköldkörtelföreningen rf
Ulla Slama
Åvägen 10 C, 64200 Närpiö
ulla.slama@gmail.com
www.vakybotnia.nettisivu.org

JÄSENYHDISTYSTEN SIVUT

Etelä-Karjalassa vertaistuki pääosassa
Terveiset täältä Etelä-Karjalasta! Hyytävän talventuntua
ilmassa on ollut ennätyksellisesti, kun on lunta ja pakkasta, ainakin täällä Lappeenrannassa. Kesä oli taas päinvastainen ihanan lämpöinen useimmiten, myös tulevasta kesästä toive ihanan lämpöisestä. Mennyt vuosi oli tapahtuma tarjonnaltaan hiljainen. Toivoisimmekin jäsenien tulevan juttusille vertaistuki / jäseniltoihin. Voisimme kokeilla
vertaistuki-iltoja tai tavata päivälläkin, myös muualla kuin
Lappeenrannassa. Puheenjohtajana olen heittänyt verkkoja kentälle kalastellen, että saisimme uusia toimijoita, jotka
ottaisivat osan tehtävistäni (mme).
Vuoden 2010 aikana pidettiin vertaistukitapahtumia joka kuukausi kevätkuukausina ja syksyllä jatkaen. Keväällä
oli yleisötilaisuus ”Miten hoidan itseäni”, jonka luennon veti liiton puheenjohtaja Kirsti Hänninen. Kiitän aktiivisia jäseniä, jotka antaumuksella osallistuivat vielä päivätyön jälkeen iltoihimme.
Vertaistuki-illat jatkuvat Kuutinkulmassa kuukauden neljäs keskiviikko klo 18. Kesäaikana, toukokuusta - elokuuhun
emme kokoonnu, vietämme silloin voimia antavaa kesää ja
aurinkoenergiasta nauttien. Tapaamisilloista tiedot näkyvät
tapahtumakalenterissa. Yritämme saada näkyvyyttä täällä
Etelä-Karjalassa järjestämällä tapahtumia.
Tiedon tarve lisääntyy kilpirauhassairauksien yleistyessä, kaikki eivät saa tarvittavaa tietoa. Kilpirauhassairauksia
pidetään ns. helppona sairautena. Kilpirauhanen vaikuttaa
yllättävän paljon koko ihmisen yleiseen vointiin. Oikealla diagnoosilla ja lääkityksellä elämä helpottuu. Haemme
asiantuntijaluennoitsijaa keväälle sekä syksyyn.

Martta Hirvikallio

Vuosi 2011 on yhdistyksemme seitsemäs toimintavuosi. Syyskokouksessa valittiin johtokuntaan varsinaiset: Martta Hirvikallio pj., Kaarina Terho vpj., Hilkka Hämäläinen, Marita Smeds, Leena Korhola, Tarja Villikka ja varajäsenet: Elma Tossavainen, Olavi Tossavainen, Maria Kenttä, Ella Repo ja Eija Jaarmo.
Toivon kaikille aurinkoisia kevätpäiviä ja hyviä hiihtokelejä voimien lataamiseen. Etsitään myönteisiä asioita ja arjen iloja jokaiseen päivään.
Etelä-Karjalan Kilpirauhasyhdistys ry
Martta Hirvikallio
puheenjohtaja

Keskusteluryhmät perustoimintaa
Hyvinkäällä

Kuva: Helena Aarnio

220 jäsenen Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys perustettiin vuonna 1998. Siihen kuuluu jäseniä Hyvinkään
lisäksi muun muassa Keravalta, Järvenpäästä, Tuusulasta,
Mäntsälästä ja Riihimäeltä. Osa hallituksen jäsenistä on ollut mukana toiminnassa yhdistyksen perustamisesta alkaen.
Perustoimintaa ovat keskusteluryhmät, joissa halukkaat
voivat saada vertaistukea. Osassa ryhmistä on etukäteen sovittu teema tai ulkopuolinen puhuja. Viimeisen vuoden aikana puhujina on ollut esimerkiksi proviisori ja homeopaatti. Ryhmien toiminta perustuu jäsenten toiveisiin. Toisinaan
ryhmissä voi jutella pelkästään mukavia, ellei kenelläkään
ole tarvetta keskustella sairauteen liittyvistä asioita. Joka
kerta edetään siis ryhmän ehdoilla. Aktiivisuus kannattaa,
eli omia toiveita kannattaa tuoda julki. Ryhmien kokoon-

Tanja Väyrynen

KILPI 1

2011 15

tumisajankohdat julkaistaan paikallislehtien ilmaispalstoilla, jäsenlehdessä ja jäsenkirjeessä.
Ryhmät kokoontuvat Hyvinkäällä kaksi kertaa kuukaudessa. Mäntsälässä oli aiemmin sama tilanne, mutta nyt ryhmillä ei ole vetäjää, ja toistaiseksi ryhmät siellä on peruttu.
Sinne tarvittaisiin toiminnasta vastaava henkilö, joka voit olla vaikkapa sinä. Ota puheenjohtajaan yhteyttä, jos kiinnostuit. Kokoontumispaikka on siis jo järjestyksessä.
Samalla nyt on sopiva hetki kiittää Lahja Tainiota vuosien työstä Mäntsälän ryhmän vetäjänä.
Järjestämme vuosittain myös kevyempää ohjelmaa, esimerkiksi pikkujoulut, saunaillan tai teatteriretken. Lääkäriluentoa toivotaan usein; mutta luennoivat, kilpirauhassairauksia hyvin tuntevat lääkärit ovat valitettavan vähissä. Tämän vuoksi olemme järjestäneet luentoja yhdessä muiden
Etelä-Suomen alueen kilpirauhasyhdistysten kanssa, ja järjestäneet niihin kuljetuksia.
Kirjoitan tämän jutun vielä yhdistyksen puheenjohtajana ollessani. Vuodenvaihteen jälkeen puheenjohtajamme
on riihimäkeläinen Anne Otava. Hän taitaakin olla koko

kilpirauhasliiton historian nuorin paikallisyhdistyksen puheenjohtaja. Näen tämän erittäin positiivisena asiana, sillä
myös nuorilla on paljon kilpirauhassairauksia, mutta yhdistystoiminta ei juuri nuoria houkuttele, ja vertaistuki on paljon internetin varassa. En suinkaan väheksy netin merkitystä, mutta siellä jaetussa tiedossa on aina riskinsä.
Nokikkain keskustellessa on helpompi muistaa, että keskustelukumppani on ”vain” toinen kilpirauhaspotilas, ei lääketieteen asiantuntija.
Muistattehan maksaa jäsenmaksunne? Sillä rahalla järjestämme toimintamme, ja kyse on siksi erittäin tärkeästä asiasta.
Toivotan kaikille mukavaa alkanutta vuotta, ja Annelle
menestystä uuteen tehtävään!
Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys ry

Tanja Väyrynen

Olemme oman lehden arvoisia
Uusi vuosi alkoi ja se tuo tullessaan kaikenlaista uutta ja
mukavaa. Se tuo mm. Kilpirauhasliiton oman, uuden lehden, jonka tulemista on odotettu jo vuosia.
Aikanaan omaa lehteä yritettiin saada aikaiseksi, mutta
silloin puuttui uskallusta. Samalla kun Liitto on saanut mahtavaa tuulta purjeisiinsa puheenjohtaja Kirsti Hännisen ja
järjestöpäällikkö Asta Tirrosen myötä, samalla se tuuli puhalsi uskoa siihen, että me kilpirauhaspotilaat tarvitsemme oman lehden. Lehden joka on tehty meitä varten, lehden joka kertoo meille tärkeistä asioista. Me olemme tämän
oman lehden arvoisia, me jokainen!
Oman yhdistyksen jäsenille on postitettu jäsenkirje tammikuussa. Siinä on paljon tietoa, joten tapahtumakalen-

terissa on vain muistutuksena tapahtumat. Kaikki joukolla mukaan!
Jos et ole saanut jäsenkirjettä, ota yhteyttä puheenjohtajaan.
Tämän uuden lehden ensimmäisen numeron myötä lähetän lämpimät terveiset kaikille oman yhdistyksen jäsenille ja kaikille ”kilppareille” ympäri Suomen.
Kymenlaakson Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Riitta Tiainen
puheenjohtaja

Lahdessa juhlavuosi, kymppi täyteen
Tervehdys Teille hyvät yhdistyksemme jäsenet!
Aloitamme vuoden 2011 mukavissa merkeissä. Ensinnäkin kädessäsi on Kilpirauhasliiton oma jäsenlehti, jota onkin
odotettu kauan ja hartaasti. Oman lehden kautta me saamme parhaiten tietoa sekä Suomen Kilpirauhasliiton asioista
että yleensäkin kilpirauhaseen liittyvistä asioista. Yhdistyksemme saa näin myös hyvin tiedotettua jäsenilleen toiminnastaan ja tapahtumista. Toiseksi yhdistyksellämme on tänä vuonna juhlavuosi, sillä toimintamme täyttää 10 vuotta.
Juhlimme sitä 2.4 klo 13 alkaen. Kutsusta löytyy tarkemmat
tiedot. Tervetuloa mukaan viettämään juhlaa kanssamme!
Kevätkautemme on jo alkanut helmikuun jäsentapaamisella. Seuraava jäsentapaaminen ja samalla sääntömääräinen

16 KILPI 1

2011

kevätkokous on 5.3. Maakuntatapaaminen on tänä vuonna
Kuhmoisissa 14.4. Laittakaahan siitä sana kiertämään Kuhmoisiin ja lähiympäristöön. Ilmoitamme siitä myös paikallislehdessä. Yhdistyksemme on kolmatta kertaa mukana
KesäMäsä-tapahtumassa Vesijärven satamassa 21.5. Esittelemme siellä yhdistystämme ja pidämme mm. arpajaiset.
Vietämme samalla myös kansainvälistä kilpirauhaspäivää.
Kts. tarkemmin kevään tapahtumat tapahtumakalenterista!
Nettisivuiltamme www.neuvokas.org/yhdistys/lahdenkilpirauhas löydät lisätietoja yhdistyksestä ja tapahtumista. Sieltä löytyy myös valokuvia vuosien varrelta ja luettelo
Vuorenkilpituotteista joita voi ostaa. Voit myös laittaa sähköpostia osoitteeseen lahdenkilpirauhas@suomi24.fi

Yhdistyksemme tukihenkilöt ovat Raija Kerttula, puh.
iltaisin 044-5746285 ja Sinikka Viskari, puh. 050 5350764.
Sihteerille voit ilmoittaa myös osoitteenmuutokset yms. jäsen asiat sähköpostilla tai soittamalla (0408667467) miel. iltaisin. Tervetuloa mukaan tapahtumiimme!

Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Irja Karhu
sihteeri

Yksineläjän sairastaminen
Kuva: Juhani Hiltunen

Kun muutamia vuosia sitten jouduin tapaturman vuoksi sairauslomalle, en osannut aavistaakaan, millaisia ongelmia tulisi eteen. Olen yksineläjä – onnellinen sellainen – ja
oli yllättävää huomata, kuinka paljon tapaturmassa kolhuja kärsinyt raaja vaikuttaisi koko elämääni. Sen lisäksi, että
kaikki tavalliset asiat, kuten kaupassa tai kirjastossa käynti,
olivat hankalia ja alkuun jopa mahdottomia, myös henkinen kantti joutui kovalle koitokselle. Minähän olin itsenäinen ihminen, joka pysyi hoitamaan omat asiansa muita vaivaamatta. Vai olinko?
Kuukausia kestäneen sairausloman aikana huomasin,
kuinka muista riippuvainen aikuinen ihminen voi ollakaan.
Avun pyytäminen saattaa tuntua todella vaikealta, vaikka
sukulaiset, ystävät ja työkaverit mielellään auttavatkin. Moni
ei vain osaa tarjota apua, jos avun tarvitsija ei uskalla pyytää.
Sairastunut yksineläjä voi tarvita apua myös silloin, kun
kyse ei ole niin hankalasta asiasta kuin liikuntakyvyn rajoittumisesta. Kun eräänä keväänä kolme päivää vatsataudissa oltuani hoipuin horjuvin jaloin ja pyörtymäisilläni ruokakauppaan, ei mielessäni ollut edes käynyt avun pyytäminen. Olisinhan voinut soittaa jollekin ystävistäni, kertoa
että jääkaappi on tyhjä ja vatsa myös ja voisitkohan kaupassa käydessäsi tuoda jotakin myös minulle? Olisin varmasti saanut apua.
Pyörtymäisilläni siivosin myös lattioita, kun rajun noroviruksen kourissa vatsa tyhjeni milloin missäkin. Siivoamattakaan kun ei voinut jättää ja enpä ketään juuri sillä hetkellä olisi paikalle saanut. Muutamaa vuotta aiemmin tapaturman takia sairauslomalla ollessani tein sopimuksen siivousyrityksen kanssa ja maksoin sen omasta kukkarostani. Teetetystä kotitaloustyöstä sai sentään verovähennyksen – siis
noin vuoden päästä, mutta hyvä sekin. Sairaalassa ollessani en ymmärtänyt, että olisi kannattanut keskustella sosiaalihoitajan kanssa kotiavun tarpeesta. Kukaan ei sitä minulle ehdottanut ja silloin en osannut ajatella mihin kaikkeen niin tavanomaiseen apua tarvitsee.
Tapaturman vuoksi sairauslomalle jääneen yksineläjän
on myös pystyttävä asioimaan esim. KELA:ssa tai vakuutusyhtiössä huolimatta siitä, jaksaako vai ei. Pitkä sairausloma
vaikuttaa aina sairastujan tulotasoon, oli perhetilanne mikä hyvänsä. Kun sairastaminen jatkuu kuukausia, palkka
pienenee, mutta normaalit elämisen kulut eivät. Yksineläjä
maksaa edelleenkin asumisensa, ruokansa, sähkölaskunsa
ja tv-lupansa omasta palkastaan. Siis siitä, mikä on pienen-

Maija-Liisa Airaksinen

tynyt kuin pyy maailman lopun edellä. Päivärahat eivät ainakaan omalla kohdallani vastanneet menetettyä palkkatuloa – varsinkin kun vielä paperit hävisivät vakuutusyhtiössä ja mitään ei maksettu, vaikka sairausloma jatkui. Kun
kivusta väsyneenä ja rahan loppumisesta pelästyneenä yritin puhelimitse saada asiaa korjatuksi ja sain osakseni ”emme-voi-tehdä-mitään” -asenteen, kiukun ja avuttomuuden
kyynelille ei voinut mitään. Onneksi työnantajani palkkatoimiston väki auttoi lähettämällä kopiot kadonneista papereista vakuutusyhtiöön ja asia selvisi lopulta.
Pitkän sairausloman aikana yksineläjän työ- tai opiskelupaikan sosiaalisen verkoston puuttuminen voi käydä raskaaksi, vaikka muutoin ei yksinäisyyttä potisikaan. Itse koin
putoavani jollain tavoin yhteiskunnan ja tietysti myös työyhteisön ulkopuolelle. Kun joku iltaisin soitti minulle ja kysyi mitä kuuluu, ainoa vastaukseni oli ”ei mitään”. Mitä kerrottavaa minulla olisi ollut? Sekö, että tänään luin hyvän
kirjan tai katselin luonto-ohjelman, vai se, että kävin lähikaupassa ostamassa omenoita? Pitääkseni edes jotenkin
pääkopan kasassa menin usein kaupungille vain juodakseni kupin kahvia kahvilassa, muita ihmisiä ja kaupungin
kuhinaa katsellen.
Nyt jo aikaa sitten takaisin työelämään palattuani voin
todeta, että olen sittenkin ihan omillani pärjäävä itsenäinen
ihminen. Samalla olen oppinut sen, ettei avun pyytäminen
ole väärin tai tee minusta huonompaa ihmistä. Suurin este
avun saamiselle voi olla oma asenne. Minä, kuten me kaikki perhesuhteista riippumatta, saamme olla myös heikkoKILPI 1
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ja ja pyytää apua. Onneksi kilpirauhassairauksien kanssa ei
tarvitse jäädä yksin, vaan saamme vertaistukea, kuntoutusta ja tietoa kilpirauhasliiton ja paikallisyhdistysten kautta.

Lounais-Suomen Kilpirauhasyhdistys ry
Maija-Liisa Airaksinen
puheenjohtaja

Lahdessa vietetään kymmenvuotisjuhlaa
Tänä vuonna kymmenen vuotta täyttävän Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistyksen jäsenmäärä on jo ylittänyt 200
jäsenen määrän. Myös toiminta on kasvanut ja kehittynyt
vuosien varrella
Yhdistyksen taival sai alkunsa 11.8.2000 pidetystä Kilpirauhasliiton tiedotustilaisuudesta, joka kokosi 75 kiinnostunutta. Liiton silloisen puheenjohtaja Marjatta Aittakummun ja Kirsti Hännisen avulla yhdistyksen perustaminen
potkaistiin liikkeelle työryhmän perustamisella.
Perustava kokous pidettiin 54 henkilön läsnä ollessa
24.3.2001. Kokouksessa valittiin toimihenkilöt ja yhdistys
rekisteröitiin 24. elokuuta samana vuonna.
Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistyksellä ei ollut alussa
vakituista kokoontumispaikkaa, vaan kokoonnuttiin missä
milloinkin, kuten Vuokon kahvilassa. Johtokunta kokoontui alussa usein, sillä kaikki oli uutta ja peruskuviot oli saatava toimimaan.
Jo perustavassa kokouksessa luennoinut Ulla Slama saatiin luennoimaan uudelleen saatuamme mittavan avustuksen yhdeltä jäseneltämme. Rahatilanne oli alkumetreillä heikko, sillä jäsenmäärä ei ollut kovin suuri, vaikka liitto
siirsi alueemme jäsenet yhdistyksen jäseniksi.
Myös onni oli myötä, sillä Päijät-Hämeen keskussairaalaan oli saatu endokrinologi, jonka saimme heti seuraavana vuonna luennoimaan täydelle salille. Tilaisuus keräsi ko-

meat 180 kuulijaa.
Heti alussa yhdistykselle tehtiin esite ja tukipuhelin avattiin potilaiden tueksi. Vuoden 2003 alusta yhdistys liittyi
Lahden Invakeskuksen jäseneksi ja tämä takasi vakituisen
kokoontumispaikan lisäksi toimistotilat käyttöön. Ja myöhemmin myös nettisivut yhdistykselle.
Nykyään jäsen- eli vertaistukitapaamisia järjestetään Lahdessa kuusi kertaa vuodessa, tukipuhelinhenkilöitä on kaksi ja omaa esitettä on päivitetty ja sitä jaetaan edelleen.
Maakuntatapaamisia on järjestetty kerran vuodessa alueen kunnissa. Tänä vuonna se järjestetään Kuhmoisissa. Heinolassa järjestetään joka vuosi oma vertaisryhmätapaaminen. Luennot keräävät edelleen salit täyteen väkeä ja onpa yhteisluentokin järjestetty muiden yhdistysten kanssa.
Kuntoutus on jätetty liiton hoidettavaksi voimavarojen
puuttumisen vuoksi. Yhdistys on ollut mukana esittelemässä toimintaansa Kesä-Mäsä tapahtumassa Vesijärven satamassa toukokuussa jo kahtena vuonna. Tapahtuma sattuu
mukavasti Kansainvälisen Kilpirauhaspäivän aikoihin.
Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Irja Karhu
sihteeri

Oulussa vaihtui puheenjohtaja
Vuoden 2010 lopussa yhdistyksemme puheenjohtaja Liisa Pyrrö halusi luopua tehtävästään. Sydämelliset kiitoksemme Liisalle tuloksekkaasta, pitkäjänteisestä ja yhteistyöhakuisesta toiminnasta sekä erityisesti kilpirauhaspotilaiden hyväksi tehdystä työstä. Hän iloksemme jatkaa hallituksen jäsenenä yhdistyksessämme. Vuoden 2011 alusta
puheenjohtajana toimii Marja-Leena Kuusimäki. Tulevan
kesän 2011 kohokohta on elokuussa tapahtuva kunto- ja
virkistysmatka Vanhasta Valamosta Viipuriin.
Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Marja-Leena Kuusimäki
puheenjohtaja
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Oulun uusi puheenjohtaja
Marja-Leena Kuusimäki

Pohjois-Karjalassa valmiutta jalkautua
Tervetuloa uuden lehden lukijaksi. Uudistumista ja muutoksia tarvitaan asioiden eteenpäin viemiseen, oma lehti on
suuri askel Kilpirauhasliitolle. Toivottavasti mahdollisimman
moni löytää tästä tietoa ja tukea.
Paikallisessa yhdistystoiminnassa tarvitaan myös erilaisia toimintamalleja ja vaihtelua. Jokaisella on mahdollisuus
esittää toiveitaan, yritämme yhdessä toteuttaa niitä. Kilpirauhasluentoja on moni kuunnellut jo useamman kerran.
Olin itse huolestunut, miten asiasta tekisi kiinnostavamman,
eikä aina toistaisi samaa. Yritämme saada jäsentilaisuuksiin
uusia henkilöitä puhumaan meitä kiinnostavista asioista.
Oma yhdistyksemme on pakostakin tullut eniten Joensuun alueen jäseniä palvelevaksi. Jalkautuminen muille paikkakunnille on edelleen tavoitteena. Jos teillä on mahdollisuus olla mukana järjestämässä vaikka luentoa ja vertaistuki-iltaa muualle, voimme toimia yhdessä. Paikkakuntalaiset
tietävät toimitiloista ja olen itse ainakin valmis ajelemaan
vaikka Ilomantsiin tai Outokumpuun.
Kilpirauhasliiton kuntoutuskurssit ja tuetut lomat ovat
hyvä etu meille jäsenille. Kannattaa rohkeasti yrittää ja hakea näitä monipuolisia ”paketteja”. Siellä on tietoa, tukea ja
virkistystä. Heinäkuussa on Enossa Haapalahdessa loma-

viikko, kauniit maisemat ja mukavaa toimintaa.
Keväällä eduskuntavaaleissa valitaan uudet henkilöt
maamme asioita hoitamaan. Otetaan selvää ehdokkaista,
kuka haluaa parantaa meidän asemaa, kenellä on asiantuntemusta. Terveyspalveluiden saatavuus, tasa-arvoisuus,
edullisuus, kaikki tärkeitä seikkoja. Pitäisi saada meille omat
”terveysteesit ”että pystyisimme hoitamaan itseämme. Vaadin asiantuntevia lääkäreitä, kunnollista neuvontaa, riittävästi laboratoriokontrolleja ja esim. psykologia tai perheterapeuttia tarvittaessa. Omalla kohdallani tarvitsin näitä
kaikkia, sairaus vaikutti koko perheeseen ja tuki oli tärkeä.
Onnea ja pitkää ikää lehdelle ja hyvää kevättä kaikille!
Maaliskuun lopulla on kevätkokous ja luvassa lisäksi muita
tilaisuuksia. Heilin ja Karjalaisen järjestöpalstalla ilmoitamme tilaisuuksista, tervetuloa.
Pohjois-Karjalan Kilpirauhasyhdistys ry
Päivi Paavilainen
puheenjohtaja
p.paavilainen@luukku.com

Voimia ja iloa kevääseen
kuntoutuskurssista
Syksyllä yllättänyt työmäärä oli ottaa yliotteen koko elosta ja viedä puhdin pois. Normaaliin vapaaseen ei jäänyt aikaa ollenkaan, joten stressiltäkään en välttynyt. Näin on
saattanut käydä monelle muullekin ja silloin jokainen varmasti miettii, mistä saada voimia ja iloa.
Olin lukenut Potilaslehdestä Kilpirauhasliiton järjestämistä kuntoutuskurssista. En ollut ihan vakuuttunut, olisiko
tämä nyt juuri sitä, mitä kaipaisin. Etten vain velloisi omassa sairaudessanikin vielä lisää, kun arvotkaan eivät olleet
ihan kohdallaan! Päätin kuitenkin yrittää ja viime tingassa tulleen peruutuksen vuoksi pääsinkin mukaan. Pusersin
työntäyteisten päivien joukkoon yhden perjantain vapaaksi
ja lähdin kylpylälomalle yhdessä toisen Pääkaupungin Kilpirauhasyhdistyksen jäsenen kanssa junalla kohti Imatraa.
Osallistuin kuntoutuskurssille ensimmäistä kertaa ja hieman jännitti, mitä tuleman piti. Junamatka sujui hienona
johdantona tulevaan. Jo matkalla alkoi nimittäin ”kuntoutus”, kun tulimme käyneeksi läpi elämän iloja ja suruja itkien ja nauraen vuorotellen.
Saavuimme Imatralle ja Valtionhotellin jugendlinna antoi
meille kauniit puitteet päivien viettämiselle, ja ohjelmassa
oli sopivia aukkoja myös kylpylässä rentoutumista varten.
Kun saavuimme paikalle, oli ryhmä jo kokoontunut ja osallistuimme illan keskusteluun. Kukin kertoi itsestään ja sai-

raudestaan oman halunsa mukaan. Keskustelu virisi mukavasta saman tien. Luottamuksellinen ja hyväksyvä ilmapiiri vallitsi joukossamme, vaikka emme tienneet toisistamme
muuta kuin etunimen ja sen, että kilpirauhanen yhdisti meitä! Vapaat yhteiset keskustelut varsinaisen ohjelman lisäksi osoittautuivat suureksi iloksi ja vähintään yhtä antoisiksi
kuin tietoa täynnä olevat luennot.
Saimme kuulla kahden lääkärin innostavat luennot. Uutta tietoa tuli mm. terveydestä, hyvän voinnin ylläpidosta,
ruokavaliosta ja kilpirauhassairauksien hoidosta. Jos onnistuu hyödyntämään edes yhden tai kaksi pientä ohjetta
näistä luennoista, voivat ne tehdä merkittävän eron omaan
hyvinvointiin.
Saimme myös kokeilla, miten elämän hallintaa voi harrastaa ajattelun voimalla tai miten kasvopilates laukaisee
lihasjännitystä ja kohentaa ilmettä! Vaikka kasvopilates ei
ole vielä päivittäiseksi harjoitukseksi, aamulla peiliin katsoessa tulee usein tehtyä ”silmäjumppaa” iloisemman ja virkeämmän ilmeen löytämiseksi!
Kuntoutuskurssi oli hieno kokemus. Kiitos vielä kerran
Astalle ja Kirstille, kaikille luennoitsijoille ja kanssaosallistujille viikonlopun onnistumisesta!
Kevään aikana Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistys
järjestää kaksi vertaistuki-iltaa, toisen Helsingissä ja toisen
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Espoossa. Terveellinen ruoka on aiheena maaliskuun alussa
ja lääkäriluento on suunnitteilla toukokuussa kilpirauhaspäivälle 25.5. Tarkemmat tiedot löytyvät tapahtumakalenterista. Tammikuussa LL Mika Siukon luento keräsi kuutisenkymmentä kuulijaa. Aiheena olivat sekä yleiset että kilpirauhassairauksiin liittyvät silmäsairaudet. Myös monet saivat vastauksia kysymyksiinsä luennon lopuksi.

Tervetuloa mukaan tapahtumiimme!
Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistys ry
Sirpa Carlsson
sihteeri

Seinäjoella kymmenvuotisjuhlat
Seinäjoen seudun yhdistys täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Niin se aika on mennyt.
Vuosia juhlitaan loppuvuodesta. Juhlien ohjelmasta ilmoitetaan myöhemmin tulevissa lehdissä… On se mukava
kun saimme vihdoinkin oman lehden meille kilpirauhasihmisille. Itse yhdistyksessä puhaltaa uudet tuulet...
Olen ilmoittanut väistyväni puheenjohtajan tehtävistä. Tulin siihen jo vuonna 2004. Toivottavasti saamme uuden puheenjohtajan uusin ajatuksin. Ei sovi antaa yhdistyksen loppua.
Tiedon tarve on suuri ja tiedon välittäjänä onnistuimme
kevään 2010 kilpirauhaspäivänä. Niin Järjestötalolla kuin
Prismassa olleessa tapahtumassa kiinnostuneita kävi pit-

kin päivää ja olimme positiivisesti yllättyneitä. Kiitos siitäteille hyvät ihmiset, tunsimme että meitä tarvitaan. Osallistukaa liiton järjestämille kuntoutuspäiville ja myös yhdistysten toimintaan. Silloin järjestäjistä tuntuu siltä että heidän
vapaaehtoistyö ei mene hukkaan. Ehdotelkaa myös mitä
pitäisi järjestää, niin saamme vinkkejä toimintaan ja silloin
myös me jaksamme niitä järjestää.
Täältä kinosten keskeltä
Seinäjoen Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Annemaarit Anttila (ent. Lavikainen)

Vaasan seudun yhdistys juhlii
Vaasan Seudun Kilpirauhasyhdistys ry rekisteröityi
19.11.2001. Tämä vuosi on siis 10-juhlavuosi. Syksyllä on
tarkoitus pitää juhlallisempi tilaisuus.
Järjestämme luentotilaisuuksia kevät- ja syyskokouksen yhteydessä. Kevätkokouksessa 11.3.2010 Vaasan Keskussairaalan endokrinologi Otto Knutar piti arvostetun
luennon.
Keväisin ja syksyisin järjestetään teemailta, joka on samalla vertaistuki-ilta, jolloin voidaan myös keskustella omista
kilpirauhasasioista. Teemailtoja pidettiin 28.1.2010 teemana oli kilpirauhasen tulehdukset, sekä 18.11.2010, jolloin
Ulla Slama kertoi syyskuussa 2010 Pariisissa pidetyn kansainvälisen kilpirauhaskonferenssin uutisista. Kevään virkistystapahtuma järjestettiin Kivitipun kuntoutuskeskuksessa Alahärmässä 24.4.2010. Siellä oli ohjattua vesijumppaa, ulkoilua, luento ja hyvää ruokaa. Kansainvälisen kilpirauhaspäivän yhteydessä 25.5. jaettiin kilpirauhasesitteitä
Vaasan torilla. Apteekkeihin ja sairaalan poliklinikalle vietiin myös esitteitä. Suomen Kilpirauhasliitto järjesti yhteistapahtuman Kokkolassa 23.11.2010, jossa luennoi Ulla Slama. 27.11.2010 käytiin Vaasan Kaupunginteatterissa katsomassa Ruukinkujaa.
Liikunta on kilpirauhaspotilaille tärkeätä ja yhdistys pitää kilpailumuotoisen liikuntaohjelman joka talvi. Ohjelma
ulottuu syyskokouksesta kevätkokoukseen saakka. Kevätkokouksessa arvotaan palkinto niiden kesken, jotka ovat
saavuttaneet vaaditun pistemäärän.
Liikuntaohjelma: Jokainen tekee oman liikuntakalen-
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terinsa.
Suositellaan, että joka viikko harrastetaan liikuntaa vähintään kaksi kertaa. Tästä liikunnasta lasketaan pisteitä. Poiketaan vain erityisistä syistä, pakollinen matka ilman liikuntamahdollisuutta, sairaus tms. Puolen tunnin kävely, lenkkeily, uinti, tanssi, kuntosalijumppa, hiihtäminen, luistelu tai
muu sopiva mainittu liikuntamuoto antaa yhden kuntopisteen. Samana päivänä hyväksytään korkeintaan kaksi pistettä. Tapahtuma alkoi kilpirauhasyhdistyksen syyskokouspäivänä 14.10.2010 ja jatkuu kevätkokouspäivään saakka
maaliskuuhun 2011. Kaikki, jotka ovat saaneet 40 pistettä
osallistuvat palkinnon arvontaan.
Vaasan Seudun Kilpirauhasyhdistys ry:n hallitus 2011:
Puheenjohtaja Ulla Slama (ulla.slama@gmail.com), varapuheenjohtaja Pirjo Hannuksela, sihteeri Dorrit Högbacka,
rahastonhoitaja Erja Kentta, varsinaiset jäsenet Anneli Tervasmäki,
Hilkka Heikkilä, varajäsenet Sirkka Liisa Tamminen, Annikki Torvi, Marja Tuomaala.
Lääketieteen säätiö Vaasassa on antanut tukea toiminnalle.
Vaasan Seudun Kilpirauhasyhdistys ry Vasanejdens Sköldkörtelföreningen rf
Ulla Slama
puheenjohtaja

KOLUMNI

Kummallisia
oireita
Minua paleli. Keskellä kesää. Jalkapallo-otteluun lähtiessäni piti farkkujen alle vetää pitkät kalsarit. Jalkoihin lämpimät sukat. Yläkropan peitoksi t-paita, pitkähihainen, villapaita. Ja päällimmäiseksi toppatakki. Nii-iin, heinäkuussa!
Ja silti paleli.
Elettiin kesää 2008.
Muitakin kummallisia oireita oli. Päällimmäisenä se, ettei mikään kiinnostanut, eikä innostanut. Ei mikään. Ei yhtään mikään.
Kaikki tuntui tylsältä ja tarkoituksettomalta. Aivan kaikki. Työ, harrastukset, kotihommat, ihmissuhteet. Jopa seksi.
Moinen tyhjyyden tunne ihmetytti, joku kehotti menemään lääkärille, kun asiasta kerroin. Mutta eihän suomalainen mies mene lääkärille ennenkuin pää kainalossa.
Ajattelin vain olevani laiska, joskin paljon normaalia laiskempi.

Hikoilu loppui
Hieman myöhemmin huomasin jälleen uuden kummallisen oireen. En enää hikoillut, en edes saunassa.
Mutta ei vieläkään lääkärille. Kunnes loppukesästä vatsakin alkoi oireilla. Turvotti, äklötti ja ilmavaivat vaivasivat.
Tuntui kuin suolet olisivat umpisolmussa. Ei yhdellä vaan
ainakin kymmenellä.
Silloin oli jo lähdettävä lääkärille.
Lääkäri kyseli vaivojen laadusta ja passitti verikokeisiin.
Tulosten odottaminen oli tuskallista.
Tiesin, että jotain on vialla, mutta en tiennyt, mikä.
Verikokeissa löytyi selitys vaivoille. Kilpirauhasarvoni olivat pahasti pielessä. TSH-arvo oli 69 ja T4V 5,9. Diagnoosi oli
kilpirauhasen vajaatoiminta.

Sairauden aiheutti kilpirauhasen krooninen tulehdus,
autoimmuunityreoidiitti, joka selvisi vasta-ainekokeella.
Lamaavat vasta-aineet olivat yli tuhannen lukemissa. Terveillä se on alle 35.
Kuitenkin onneni oli, että lääkäri hoksasi otattaa kilpirauhaskokeet heti, eikä aikojen päästä, kuten kuulemani mukaan monella on käynyt.
Ei tarvinnut kärvistellä epätietoisuudessa yhtään pitempään kuin mitä oli pakko.

68 oiretta
Ryhdyin etsimään lisää tietoa internetistä lääkäriltä saamaani informaation lisäksi. Silmiin osui esimerkiksi englanninkielinen lista, jonka otsikkona oli ”Kilpirauhasen vajaatoiminnan 68 yleisimmin raportoitua oiretta”.
Silloin aloin hieman ymmärtämään mistä tässä sairaudessa on kysymys.
Noista 68 oireesta pystyin täsmäämään itseeni reilut 20.
Edellä mainittujen lisäksi niitä olivat muun muassa jatkuva väsymys, kuulo-ongelmat, lihaskrampit ja -kivut, äänenkäheys, kulmakarvojen häipyminen, pulssin hidastuminen
ja kehon lämpötilan lasku vähän reiluun 35 asteeseen, nopeat mielialanvaihtelut ja erittäin kuiva iho.
Ei siis mikään helpoin mahdollinen sairaus, vaikkakin hoidettavissa oleva.
Mutta tämän kanssa sitä on nyt vain elettävä kera tyroksiinin.
Juhani Hiltunen

Kiitos nimiehdotuksista
Pyysimme Suomen Potilaslehden vuoden 2010 viimeisessä numerossa nimiehdotuksia uudelle jäsenlehdellemme. Saimmekin kohtalaisen mukavasti yhteydenottoja. Eniten ehdotetut nimet olivat Kilppari ja Kilpi – kirjoitusasuissa oli vaihtelua. Kilpirauhasliiton hallitus valitsi lehtityöryh-

män esityksestä tulokkaan nimeksi KILPI. Perusteluissaan
työryhmä piti nimeä sopivan lyhyenä, ytimekkäänä ja retrona. Palkitsemme Tuula Anttilan Sastamalasta Vuorenkilpi-riipuksella kiitokseksi nimiehdotuksesta.
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Elämän sietämätön kepeys tai raskaus
Ei elämän pitäisi olla kumpaakaan pitkään,
kepeyttä tai raskautta
Elämässä pitäisi löytää tasapaino
tasapaino
joka huonoina päivinä jaksaa nostaa ylös
ja liian kepeinä päivinä
pitää edes varpaan maan pinnalla
Elämä toisen kanssa on vaikeaa
ja sitä vaikeampaa se on
jos yhteinen kieli on päässyt piiloon
Onko sitä koskaan edes löydetty
Onko sitä koskaan haettu tosissaan
Ihmisen pitää antaa olla oma itsensä
eikä muuttaa sitä omaksi kuvakseen
joka miellyttää paremmin
Muutoksen voi tehdä vain itse
mutta pitää olla vapaus
aikaa muutokseen
jos siihen yrittää
Nyt olet kasvamassa mihin
Löytääkseen uudelleen minäsi
sielusi
Olet uudelleen se pieni siemen
maaäidin povessa
josta alat versota ihmiseksi
Nyt sinulla pitäisi olla voimaa
antaa minuutesi tulla ulos
Älä pelkää sitä,
kasva hiljalleen, kiirehtimättä
se pieni verso sisälläsi
saa välillä aurinkoa kukoistaakseen
Mistä on kysymys, mikä minua vaivaa? Pää on tyhjä, kehokin painaa, muisti pätkii, mitään en aikaan saa, hermot menee, pinna palaa, taidan kohta kaiken unohtaa, vetää peiton ylle ja olla vaan. Kun mietin aikaa ennen, mihin katosi ilo, nauru? Arjen toimet siinä sitä vois nitoa yhteen. MISTÄ
ON KYSYMYS? En ole laiska vaan oon sairas. Lääkäri diagnosoi vaivan... kilpirauhasessa on vikkaa, kirjoitti reseptin
ja jo diggaan... hidas äly ei ole vika, vaan nupista ei käskyt
kulkenut mulla. Nyt kun thyroxinin otan aamuin... elämääni takaisin sain... huomasin, päivät vieläkin kirjavat kuin tilkkutäkki, vaan kirkkaat raidat valon antaa. Tarkemmin kuin
pohdin tuota... väsyttää, viluttaa, veto on poissa, järki seisoo... toistuu kuvio... en masennu, vaan otan iisisti lepopäivän ja tuumaan, se kaikki kuuluu tähän. En ole yksin sairauteni kanssa... vertaisiani on paljon ja osa tietämättään ihmettelee, MIKÄ MUA VAIVAA? Jospa oireet sopivat, marssi
lääkäriin
Marita Saarinen, Tampere
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mutta se tarvitsee myös sateen kasvaakseen
ja rajuilman tullakseen vahvemmaksi
Et voi ymmärtää muita
jos et edes ymmärrä itseäsi
jos et myönnä toiveitasi
odotuksiasi
Kaiken täyttäminen on mahdotonta
ja myös tarpeetonta
pitäisi vain löytää
paikka maassa
jossa sinulla on voimaa juurtua
antaa itsesi kasvaa
kipeästikin
koska ilo ja suru ovat sukua
Tukenasi voi olla vain hetkittäin joku
joku, joka sillä kertaa ymmärtää
joku johon tarttua
pelastusrenkaan tavoin
Mutta sinun on kuitenkin
jaksettava itse
käydä itsesi läpi
myöntää puutteesi
myöntää elämän tarpeesi
Sinun sisälläsi on se voima
joka nyt on poissa
voima
joka antaa sinulle
kasvun mahdollisuuden
Vain sinä annat sille luvan
Kirsti Hänninen

Istun ratikassa numero 8
ja kuski huutaa mikkiin
joka pysäkillä: tämä on numero 8,
mulla on kilpivika.
Pitäisikö kysyä vajaa vai liika?
Ei saa vaihdettua opastenumeroa
kuutosesta kasiin.
Ratikassa istuva Asta lähetti tekstiviestin Kirstille

70 000 sairastaa keliakiaa tietämättään

Keliakia on koko elimistön sairaus
Keliakia on elinikäinen autoimmuunisairaus, jossa
vehnän, ohran ja rukiin sisältämä valkuaisaine, gluteeni
vaurioittaa ohutsuolen limakalvoa niin, että suolinukka tuhoutuu osittain tai kokonaan. Tämän vuoksi suolen imeytymispinta-ala pienenee eivätkä ravintoaineet
imeydy kunnolla.
Keliakia on osoittautunut aikaisemmin tiedettyä yleisemmäksi. Tutkimusten mukaan keliakiaa esiintyy noin
2 %:lla väestöstä. Keliakiadiagnoosin on saanut vasta
joka kolmas eli 30 000 suomalaista.

Keliakia on perinnöllinen sairaus. Jos keliakiaa esiintyy
lähisuvussa, vanhemmilla, sisaruksilla tai lapsilla on 10 - 15
%:n riski sairastua keliakiaan myös itse.
Keliakiaan voi sairastua missä iässä tahansa, lapsena, työikäisenä tai vasta myöhemmällä iällä. Nykyisin suurin osa
keliaakikoista diagnosoidaan aikuisiässä. Uusimpien tutkimusten mukaan iäkkäillä henkilöillä keliakiaa näyttää esiintyvän enemmän kuin nuoremmilla.
Keliakian tarkkaa syntymekanismia ei vielä tunneta, mutta
siihen tarvitaan tietty perinnöllinen alttius ja viljan gluteeni.
Lisäksi on vielä jokin tuntematon tekijä, joka vaikuttaa sairauden puhkeamiseen. Keliakiaa ei voida ehkäistä ennalta.

Oireita suolistossa…
Keliakiassa viljan tietty proteiini, gluteeni, aiheuttaa perimältään alttiille henkilölle ohutsuolen limakalvovaurion.
Suolinukka häviää osittain tai kokonaan ja sen vuoksi ravintoaineiden imeytyminen häiriintyy. Nykytiedon mukaan
keliakia on autoimmuunisairaus, jonka kehittyminen alkaa
ohutsuolessa reaktiona ravinnon gluteenia kohtaan. Tiedetään myös, että keliakia on koko elimistön sairaus, jonka aiheuttamia muutoksia voi esiintyä myös muualla elimistössä kuin ruoansulatuselimistössä.
Keliakian tyypillisiä oireita ovat erilaiset suolistovaivat, kuten vatsakipu, ripuli ja löysät ulosteet, vatsan turvotus, suoliston kouristukset ja ilmavaivat. Toisilla voi ilmetä myös pahoinvointia, ruokahaluttomuutta ja oksentelua. Myös anemia ja väsymys voivat olla keliakian oireita.

…ja suoliston ulkopuolella
Tunnetuin ohutsuolen ulkopuolinen ilmestymä on ihokeliakia (dermatitis herpetiformis). Sen oireena on pienirakkulainen, voimakkaasti kutiseva ihottuma, jota esiintyy
erityisesti kyynärpäissä, polvissa, pakaroissa ja hiusrajassa.

Keliakialiitto järjestää muutaman vuoden välein valtakunnallisen gluteenittomien tuotteiden ja palveluiden messutapahtuman,
jossa voi myös päivittää tietonsa keliakiasta ja sen hoidosta. Keliakiamessuilla 2010 runsaat 2 000 messuvierasta kävi päivittämässä
keliakiatietojaan sekä tutustumassa, maistelemassa ja ostamassa gluteenittomia tuotteita.
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Vaikka suolisto-oireet saattavat puuttua, kaikilla ihokelikaakoilla on kuitenkin myös suolen limakalvovaurio
Perinteiset suolisto-oireet ovat vain osa keliakian oirekuvasta. Epätyypillisiä, suoliston ulkopuolisia keliakian oireita
voivat olla mm. muutokset suun limakalvolla (aftat), pysyvien hampaiden kiillevauriot sekä erilaiset keskushermosto- ja niveloireet. Osteopenia tai osteoporoosi, psyykkiset
oireet sekä gynekologiset oireet, esimerkiksi lapsettomuus
tai toistuvat keskenmenot, kuukautisten alkamisen myöhästyminen tai menopaussin aikaistuminen voivat myös
olla keliakian epätyypillisiä oireita. Hoitamattoman keliakian vakavin, joskin harvinainen seuraus on suoliston imusolmukesyöpä. Lapsella kasvun hidastuminen tai myöhästynyt puberteetti voi olla oire keliakiasta.
Keliakia voi olla myös oireeton tai pitkään vähäoireinen,
minkä vuoksi oikean diagnoosin saaminen saattaa viivästyä. Tarkemmin keliakian oireista on oheisessa taulukossa.
Muita sairauksia, joihin liittyy lisääntynyt riski sairastua keliakiaan, ovat mm. tyypin 1 diabetes, kilpirauhasen liika- tai
vajaatoiminta, Sjögrenin oireyhtymä ja Downin oireyhtymä.

Keliakia todetaan ohutsuolen koepalasta
Keliakian diagnoosi tehdään ohutsuolesta mahantähystyksen eli gastroskopian yhteydessä otetusta koepalasta,
josta todetaan tulehdus ja suolinukan vaurio. Ihokeliakiassa diagnoosi tehdään ihokoepalasta, joka otetaan terveeltä ihoalueelta.
Keliakian diagnosoinnissa käytetään apuna verikoetta,
jossa tutkitaan keliakian vasta-aineita. Lopullinen keliakiadiagnoosi tehdään aina ohutsuolesta tai ihokeliakiassa
iholta otettavasta koepalasta.
Vasta-ainetutkimusten ansiosta keliakia voidaan todeta
varhaisemmin ja ennen kuin vakavia ohutsuolen vaurioita
ja imeytymishäiriöitä ehtii ilmaantua.
Suomessa on kehitetty helppo ja nopea keliakian pikatesti. Apteekista saatavalla pikatestillä voi kotona mitata
sormenpäästä otettavasta veritipasta samoja kudostrans
glutaminaasivasta-aineita kuin laboratoriotesteillä. Jos pikatestin tulos on positiivinen, henkilön tulee kääntyä lääkärin puoleen.
Pelkän vasta-ainetestin tai pikatestin tulosten perusteella ei saa siirtyä gluteenittomaan ruokavalioon, koska silloin
diagnoosi voi jäädä epäselväksi suolinukan alettua parantua ennen suolikoepalan ottamista.

Keliakia ei ole vilja-allergiaa
Usein keliakia sekoitetaan vilja-allergiaan. Keliakia ja viljaallergia ovat kuitenkin eri asioita. Keliakian vaikutusmekanismit elimistössä ovat erilaiset kuin allergian, vaikka hoito
on usein samankaltainen. Keliakia on elinikäinen perinnöllinen sairaus, jossa elimistö muodostaa vasta-aineita omia
kudoksiaan vastaan eli kyseessä on ns. autoimmuunisairaus.
Ruoka-allergiassa elimistö synnyttää vasta-aineita ruo-
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ka-aineiden valkuaisaineita, proteiineja, kohtaan. Vilja-allerginen voi olla allerginen yksittäiselle tai usealle viljalle,
myös gluteenittomille viljoille kuten tarttarille tai hirssille.
Tärkeä ero on myös sairauden kestossa. Ruoka-allergioita esiintyy useimmiten pienillä lapsilla ja ne väistyvät yleensä iän myötä. Keliakia ei koskaan parane, vaikka oireet hellittävät tarkalla ruokavaliohoidolla.

Ruokavalio on keliakian ainoa hoito
Keliakian ja ihokeliakian ainoa hoito on tarkka ja elinikäinen keliakiaruokavalio. Ihokeliakiassa voidaan hoidon alussa tarvita lisänä myös lääkehoitoa. Ruokavaliohoito aloitetaan aina vasta ohutsuolen koepalasta varmistetun diagnoosin jälkeen. Ruokavaliota on noudatettava huolellisesti ja tarkasti läpi koko elämän, sillä suolen limakalvo vahingoittuu uudelleen pienestäkin gluteenimäärästä huolimatta
siitä, saako oireita vai ei. Keliakiaruokavalion myötä oireet
helpottuvat.
Tarkkaa keliakiaruokavaliota noudattamalla keliaakikko
pysyy oireettomana sekä työ- ja toimintakykyisenä.
Keliaakikon ruokavaliosta poistetaan vehnä, ruis, ohra sekä kaikki näitä viljoja sisältävät ruoat ja elintarvikkeet. Poistettujen viljojen sijasta käytetään gluteenittomia viljoja (riisi, maissi, tattari ja hirssi), gluteenitonta kauraa ja prosessoitua vehnätärkkelystä sekä näistä valmistettuja tuotteita. Gluteeniton kaura on viljelty ja käsitelty siten, ettei siihen ole sekoittunut missään tuotantoprosessin vaiheessa
vehnää, ohraa tai ruista. Muuten keliaakikkoa koskevat samat suositukset ruokavalion koostamisesta ja ravintoaineiden saannista kuin väestöä yleensä.
Keliakiaakikon ruokavaliota koskevat nimitykset ja keliaakikolle soveltuvien elintarvikkeiden turvallisuutta osoittavat raja-arvot muuttuvat vuoden 2012 alusta, kun voimaan
astuu uusi EU-gluteeniasetus koko EU:n alueella. Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että keliaakikolle soveltuvat
tuotteet ovat entistä turvallisempia käyttää.
Uuden asetuksen myötä EU-maiden käyttämät merkinnät gluteenittomista elintarvikkeista yhtenäistyivät. EU-asetuksen mukaan tuotteita, jotka sisältävät gluteenia enintään 20 mg/kg, kutsutaan ”gluteenittomiksi”. Keliaakikolle
soveltuvista erityisruokavaliovalmisteista, joiden gluteenipitoisuus on yli 20 mg/kg mutta enintään 100 mg/kg, käytetään nimitystä ”erittäin vähägluteeninen”.
Ruokavaliohoidosta aiheutuu keliakiaa sairastavalle ylimääräisiä kuluja. Keliakiaa sairastavat voivat hakea Kelan
maksamaa ruokavaliokorvausta, joka on 21 euroa kuukaudessa. Alle 16-vuotiaille lapsille voidaan myöntää Kelan pitkäaikaisesti sairaalle lapselle tarkoitettua vammaistukea, joka on 85,93 €/kk (v. 2011).

Kauppa on keliaakikon apteekki
Koska ruoka on keliakian ainoa lääke, ruokakauppa on keliaakikon apteekki. Keliaakikolle soveltuvien tuotteiden vali-

koima on nykyisin monipuolinen. Gluteenittomana on saatavana lähes kaikkea mitä tavanomaisinakin tuotteina, kuten leipää, leivonnaisia, pitsaa, pastaa, näkkileipää ja keksejä.
Gluteenittoman tuotteen merkki helpottaa keliaakikoiden ja heidän lähipiirinsä arkea. Gluteenittoman tuotteen
tunnistaa nopeasti pakkauksessa olevasta viljantähkämerkistä. Keliakialiitto voi myöntää merkin sellaisille tuotteille,
jotka täyttävät gluteenittomien tuotteiden merkkijärjestelmän kriteerit. Markkinoilla on myös lukuisia gluteenittomia
tuotteita, joilla ei ole merkkiä, vaikka kyseiset tuotteet soveltuvat keliaakikolle.

Keliakialiitto auttaa keliaakikkoa arjessa

terveydenhuollon, keliakiatutkimuksen, elintarviketeollisuuden, kaupan, viranomaisten ja ravitsemisalan kanssa.
Yhteistyö vahvistaa eri alojen ammattilaisten keliakiaosaamista sekä tuottaa uusia gluteenittomia tuotteita ja palveluita keliaakikoille.
Keliakialiitto julkaisee jäsenlehteä, viidesti vuodessa ilmestyvää Keliakia-lehteä sekä tuottaa oppaita, esitteitä ja
muuta aineistoa. Keliakialiiton verkkosivut (www.keliakialiitto.fi) palvelevat tietoa hakevia ja sivujen extranet toimii
jäsenten vertaistuen verkkona. Liitto tarjoaa myös ravitsemus- ja tuoteneuvontaa sekä järjestää sopeutumisvalmennuskursseja. Lisää tietoa keliakiasta ja sen hoidosta sekä Keliakialiitosta: www. keliakialiitto.fi.
Leena Kokko, viestintäpäällikkö, Keliakialiitto ry

Keliakialiitto auttaa keliaakikkoa arjessa
Keliakialiitto ry on valtakunnallinen kansanterveys- ja potilasjärjestö, jonka tavoitteena on parantaa keliaakikoiden ja
heidän perheidensä hyvinvointia toimimalla etu-, neuvonta- ja palvelujärjestönä. Vuonna 1976 perustettu Keliakialiitto on 30 paikallisen keliakiayhdistyksen katto-organisaatio. Keliakiaa sairastavat kuuluvat jäseninä paikallisiin keliakiayhdistyksiin, joissa on 20 000 jäsentä. Lisäksi Keliakialiittoon kuuluu terveydenhuollon ja ravitsemisalan ammattilaisia. Keliakialiiton keskustoimisto sijaitsee Tampereella ja
liitolla on aluetoimistot Oulussa, Kuopiossa ja Helsingissä.
Keliaakikon ”lääkkeet” ovat hajallaan eri kaupoissa ja ravitsemispalveluissa. Jotta keliaakikko voi hoitaa sairauttaan
hyvin, se edellyttää turvallisia gluteenittomia tuotteita ja
palveluita. Tätä työsarkaa hoitaa Keliakialiitto. Keliakialiiton toiminta perustuu laajaan ja läheiseen yhteistyöhön

Taulukko 1. Keliakian suolistonulkoisia ilmentymiä
Ihokeliakia eli dermatitis herpetiformis
Neurologiset oireet
Ataksia
Polyneuropatia
Dementia ja aivoatrofia
Epilepsia
Niveloireet
Niveltulehdus
Nivelkivut
Gynekologiset ja obstetriset ongelmat
Hedelmättömyys
Toistuvat keskenmenot
Lasten pieni syntymäpaino
Puberteetin viivästyminen
Menopaussin aikaistuminen
Luukato (osteopenia ja osteoporoosi) tai osteomalasia,
luunmurtumat
Pituuskasvun hidastuminen lapsilla
Suun ja hampaiden muutokset
Toistuvat aftat
Pysyvien hampaiden kiillevaurio
Maksasairaudet
Maksaentsyymiarvojen lievä suureneminen
Maksatulehdus (jopa maksan vajaatoiminta)
Maksan muun autoimmuunitaudin paheneminen
Psyykkiset oireet
Väsymys, aloitekyvyn puute
Masennus
Taulukon lähde: Katri Kaukinen, Pekka Collin ja MarkkuMäki. Keliakia – diagnostinen ja hoidollinen haaste. Katsaus. Duodecim 2010:245-54.

Keliakiaviikko (vko 36) on Keliakialiiton tärkein vuosittainen
kampanjatapahtuma, joka toteutetaan yhteistyössä liiton
paikallisyhdistysten kanssa vuosittain vaihtuvin teemoin. Tietoa
keliakiasta on jaettu viime vuosina niin kaupoissa, ravintoloissa
kuin apteekeissakin.
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Thyroxin jälleen korvattavuuden piiriin
maaliskuun alussa
Korvattavuus sairausvakuutuksesta edellyttää lääkkeiden hintalautakunnan hyväksymää hintaa. Thyroxinin hinnan oltua entisellä tasolla koko 2000-luvun ajan Orion halusi saada hintaa nostetuksi kustannusnousujen vastapainoksi. Hinnankorotuksen takia Orion irtisanoi Thyroxinin
korvattavuuden päättymään vuodenvaiheessa.
Viime lokakuussa haettiin korvattavuutta korotetulle hinnalle, joka otettiin käyttöön vuodenvaihteessa. Tammikuun
puolivälissä Lääkkeiden hintalautakunta hyväksyi Thyroxin
valmisteiden uudet hinnat korvattavuuden piiriin 1.3.2011
alkaen. Näin ollen Thyroxinit ovat jälleen peruskorvattavia ja
erityiskorvattavia maaliskuun alusta lukien entiseen tapaan.
Ennen EU-aikaa lääkevalmisteille hyväksyttiin usein vuosittain kustannusnousuihin liittyviä hinnankorotuksia. Sittemmin uudet patentoidut lääkkeet ovat tulleet korvattavuuden piiriin usein korkeilla hinnoilla. Patentin päättymisen jälkeen hinnat ovat sitten jopa romahtaneet eikä hin-

nankorotuksia ole juuri nähty. Näin vanhoille halvoille valmisteille hinnankorotusten saaminen on ollut harvinaista.
Yleisiä kustannusnousuja ei ole juurikaan huomioitu perusteena. Hintataso jossain läheisessä EU-maassa on voinut olla korotuksen esteenä.
Ennen vuodenvaihdetta käytetyin Thyroxin 0,1 mg 100
tablettia maksoi tukkuhintaisesti 2,73 euroa ja apteekin hintana 5,01 euroa. Uusi vastaava korotettu tukkuhinta on 3,68
euroa ja hintana apteekissa 6,56 euroa. Pohjoismaisestikin
uusi hinta on edullisella tasolla.
Pekka Järvensivu,
Lääketieteellinen asiantuntija, sisätautilääkäri
Peter Lindström, reseptilääkkeiden markkinointijohtaja
Orion Pharma

Miten Thyroxin
tabletti otetaan
Professori Matti Välimäki HUS:sta muistuttaa, että Thyroxin-tabletti on otettava veden kanssa tyhjään vatsaan. Muita lääkkeitä ei pitäisi ottaa samalla kertaa.
Aamiainenkin kannattaa aloittaa vasta 10 minuuttia Thyroxinin ottamisen jälkeen.
Tyroksiinin imeytymistä vaikeuttaa rauta, kalkki, vitamiinitabletit ja vatsahappolääkkeet, jotka pitäisikin ottaa aikaisintaan 4 tuntia Thyroxinin jälkeen.

Matti Välimäki

Vuorenkilpi-kuvia kaivataan!
Suomen Kilpirauhasliiton logo kuvaa vuorenkilpeä - kukkaa, joka nousee ensimmäisten joukossa keväällä lumen alta. Vuorenkilvessä on samaa voimaa ja kestävyyttä, jota kilpirauhassairauksien kanssa tarvitaan. Vuorenkilpi on suosittu puutarha- ja puistokasvi, joka kukkii hehkeänä keväisin ja alkukesästä.
Toivomme kuvia vuorenkilvestä. Kuvassa voi olla yksittäinen kukka tai kokonainen kukkapenkki. Kuva voi olla talvi-
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nen, keväinen, kesäinen tai syksyn ruskan värittämä.
Kuvassa kukka voi olla täydessä kukinnossaan tai vasta
nupullaan. Kaipaamme erilaisia kuvia, joita voimme käyttää
kuvituksena jäsenlehdessämme.
Lähetä digikuvasi meille julkaistavaksi osoitteella
toimisto@kilpirauhasliitto.fi. Liitä mukaan kuvaajan nimi
ja julkaisulupa. Lehden toimituskunta pidättää itsellään oikeuden valita julkaistavat kuvat.

!

SAKSITTUA

Kilpirauhassairaus ei synny
huonoilla elämäntavoilla
Kilpirauhasvaivoista kärsivälle on
huojentavaa kuulla, että kilpirauhassairaus ei synny huonoilla elämäntavoilla. Sairauden syitä ei tosin perin juurin tiedetä. Yleensä sairauden puhkeamisen taustalla on jonkinlainen tulehdus, jolloin elimistö käynnistää vastaainetuotannon, ja oma keho hyökkää
omia kudoksia vastaan. Sairaus kulkee
kuitenkin ainakin osittain suvussa eli
on koodattuna geeneihin.
Eräiden arvioiden mukaan jopa 400500 000 suomalaista saattaa sairastaa
kilpirauhassairauksia. Moni oireilee tietämättään ja syö jopa masennuslääkkeitä vaivoihinsa.
Kilpirauhanen saattaa ongelmoida
myös liikatoimintana. Kelan mukaan
liikatoimintaa sairastaa Suomessa viitisen tuhatta henkilöä. Kilpirauhasen
vajaatoimintaa on diagnosoitu noin
220 000 suomalaisella.
YLE Keski-Pohjanmaa 23.11.2010

Vajaa- ja liikatoiminta
vaativat hoitoa
HYKS:n endokrinologian erikoislääkäri Schalin-Jäntti korostaa, että kilpirauhasen liika- ja vajaatoiminta vaativat
ehdottomasti hoitoa. Vaikka potilaat
voivat ajatella, että kyllä oireiden kanssa voi elää, hoitamattomalla liika- ja vajaatoiminnalla on vakavat seuraukset.
Hoitamaton vajaatoiminta on suurempi sydän- ja verisuonitautien riskitekijä kuin liikunnan puute, ylipaino tai

tupakointi. Vastaavasti pitkään jatkuva liikatoiminta altistaa potilaan sydämen rytmihäiriöille ja osteoporoosille.
Camilla Schalin-Jäntin mukaan potilas on silloin hoidettu hyvin, kun hänen olonsa on normaali.
– Jos vajaatoimintaa sairastava tuntee olonsa edelleen vetämättömäksi
ja liikatoimintaa sairastava hikoilee ja
hermoilee hoidosta huolimatta, hoito ei ole onnistunut. Silloin kannattaa
tarkistaa kilpirauhasarvot ja räätälöidä
hoito uudestaan.
Jani Kaaro
Hyvä Terveys

Tärkein mittari on potilaan vointi
– Joskus vajaatoiminnasta kärsiviä
ihmisiä pidetään laiskoina. Sairastuneella ei ehkä ole luonnostaan huono
itsetunto, mutta vajaatoiminnan jatkuessa pitkään itsetunto huononee ja
mukaan saattaa tulla muistihäiriöitä.
Sairastuneet alkavatkin hävetä tilaansa ja vetäytyvät syrjään, kuvailee psykiatrian erikoislääkäri Heikki Pitkänen.
Varsinaista vajaatoimintavaihetta voi
edeltää esivaihe, jolloin verikokeiden
tulokset ovat vielä normaalit, mutta vajaatoiminnan oireita on jo havaittavissa. Myös lievissä häiriöissä laboratoriotulokset voivat olla aivan normaaleja.
Jos alitoimintaa epäillään oireiden
perusteella, voidaan tehdä hoitokoe
pienellä annoksella tyroksiinia. Kaikista
tärkein mittari on potilaan vointi.

Potilas vai kuluttaja
Puheenjohtaja Södergård haluaa herättää keskustelun
seuraavasta aiheesta: Potilaan asema sosiaali- ja terveydenhuollossa muuttuu erittäin nopeaa vauhtia, jonka vuoksi
monet haluavat laajempaa vaikutusmahdollisuutta. Tutkimukset osoittavat, että varsinkin nuoremmat haluavat ottaa suuremman vastuun omasta terveydestään.
”Potilas” tarkoittaa kärsivä, kärsivällinen, ts. henkilö, joka
alistuneesti kärsii. Onko perinteinen ”potilas”-nimikkeen rin-

Sari Sudensalmi
Karjalainen

Lieväkin vajaatoiminta
altistaa sydänoireille
Lieväkin kilpirauhasen vajaatoiminta saattaa suurentaa sydänoireiden ja
niistä johtuvan kuoleman vaaraa, vahvistaa Yhdysvaltojen lääkäriliiton lehdessä julkaistu tutkimus. Riski todetaan
etenkin henkilöillä, joiden veren tyrotropiinipitoisuus (TSH) on yli 10 mIU/l.
Lievä vajaatoiminta on aiemminkin
yhdistetty sydänriskeihin. Mahdollisesti yhteys johtuu aineenvaihdunnan ja
verisuoniston haitallisista muutoksista,
joita lievään vajaatoimintaan voi kuulua. Tarkkaa syytä ilmiölle ei tiedetä.
Tutkimuksessa yhdistettiin 11 aikaisemman tutkimuksen aineistot, jotka
yhteensä koostuivat yli 55 000 henkilön tiedoista. Lievänä vajaatoimintana pidettiin 4,5–19,9 mIU/l:n tyrotropiinipitoisuutta henkilöllä, jonka tyroksiinihormonin pitoisuus on normaali.
Tämän määritelmän mukainen lievä
vajaatoiminta todettiin noin kuudella
prosentilla osallistujista.
Seurantojen kuluessa yhteensä
4 500 osallistujaa sai jonkin sepelvaltimotautioireen ja 9 700 kuoli. Kuolemista 2 200 johtui sydäntaudeista.
Analyysissa paljastui, että riski kärsiä sepelvaltimotaudin oireista oli lähes
kaksinkertainen henkilöillä, joiden TSHpitoisuus oli 10–19,9 mIU/l. Sydänoireista johtuvat kuolemat olivat heillä
noin 60 % yleisempiä kuin osallistujilla, joiden TSH oli normaali. Myös 7–9,9
mIU/l:n TSH-pitoisuus liittyi sepelvaltimotautikuolleisuuteen.
Helsingin Sanomat

SUOMEN POTILASLEHTI
15 VUOTTA SITTEN
nalle tuotava ”terveyspalvelukuluttaja”? Valistunut ja tietoinen palvelukuluttaja ottaa aktiivisesti vastuuta omasta terveydestään, ja haluaa valita sairaalan ja lääkärin sekä saada
todenmukaista ja oikeaa informaatiota palvelun tuottajasta ja hänen pätevyydestään ja kokemuksestaan.
Suomen Potilas 1-2/96
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Kuntoutuskurssit ja lomat 2011
Rantasipi Hyvinkää Sveitsi, 13.–15.5.
Hakuaika päättyy 11.4.2011.

Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi 28.–30.10.
Hakuaika päättyy 26.9.2011.

Kuntoutuskurssiin sisältyy täysihoito, saunat ja uinnit. Asiantuntijaluennot, mm. lääkäriluento sekä
muut luennot sekä ohjattua tai omaehtoista liikuntaa. Matkakulut maksaa kuntoutuja itse.		

Kuntoutuskurssien ohjelma on suunniteltu siten,
Osallistumismaksut: 110 €/2hh ja 150 €/1hh. Työettä se soveltuu kaikille ikäryhmille.
markkina-, toimeentulo- tai opintotuella tai kansaneläkkeellä oleville hinta 70 €/ 2hh
Jos osallistuminen perutaan 2 viikkoa ennen tai sen
jälkeen, joudumme perimään hotellikulut.
Yleistä kuntoutuskursseista:
Kuntoutuskursseille haetaan hakulomakkeella, joJos tulet kuntoutuspäiville kahdestaan lemmikkika löytyy Liiton nettisivuilta www.kilpirauhasliitto.fi
eläimen kanssa, teille on varattava erillinen yhden
kuntoutustoiminnan alta. Lomakkeita voi myös tihengen huone.
lata toimistosta p. (09) 8684 6550. Hakulomakkeet
lähetetään toimisto@kilpirauhasliitto.fi tai postitLomakotien Liitto tarjoaa jäsenillemme ensi kese Suomen Kilpirauhasliitto, Vilhonkatu 4 B, 00100
säksi seuraavat tuetut lomat:
Helsinki.
Haapalahti, Eno 4.-9.7.2011
Ennen kurssilaisten lopullista valintaa olemme haSalonsaari, Vääksy 5.-10.9.2011
kijoihin yhteydessä puhelimitse, joten muistathan
Tilaa hakulomake toimistolta.
ilmoittaa lomakkeella myös puhelinnumerosi.

Tervetuloa 10-vuotisjuhlaan
la 2.4. klo 13 alkaen Ravintola Amande Aleksanterinkatu 11, Lahti
Ohjelma mm: Kilpirauhasliiton pj. Kirsti Hännisen puhe, yhdistyksen historiikki ja
Hollolan Nuorisoseuran aikuiskansantanssijoiden esitys. Kahvitarjoilu!
Huomionosoitukset yhdistyksen tilille Sampopankki 811507-10512414

Kokouskutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen
Suomen Kilpirauhasliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 21.5. klo 11.30 alkaen Helsingissä,
os. Vilhonkatu 4 B, 2.krs Heron kokoustilassa.
Valtakirjojen tarkastus ja kahvitus klo 10.30 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kokoukseen
ovat kaikki jäsenet tervetulleita!
Säännöt 12 § 6)
Jäsenyhdistysten äänivaltaa käyttävät jäsenyhdistysten valtuuttamat kokousedustajat. Varsinaisena jäsenenä olevalla
yksityisellä henkilöllä on yksi (1) ääni liiton kokouksessa ja
hän voi valtuuttaa jonkun jäsenyhdistyksen edustajan käyttämään äänioikeuttaan.
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Säännöt 12 § 7)
Liiton jäseneksi hyväksytyllä jäsenyhdistyksen jäsenellä on
läsnäolo- ja puheoikeus liiton kokouksissa.
Kokousmateriaali toimitetaan jäsenyhdistysten puheenjohtajille viimeistään 9.5.
Kokouksessa käsiteltävät asiakirjat ovat nähtävillä liiton toimistossa 9.5. alkaen sekä kokouspaikalla ennen kokousta.
		
Suomen Kilpirauhasliitto ry/Hallitus

Framåtsträvande
är levandets sinne!
Du håller i din hand Sköldkörtelförbundets första, egna tidning. Vi har
gjort mycket för att tidningen ska vara intressant, både vad gäller artiklarna och utseendet. Denna första tidning skickas till olika intressegrupper
i drygt tusen exemplar. Vi vill förmedla information till så många som möjligt med sköldkörtelrubbningar och till
deras närstående. Mer om hur tidningen kommer till finns i detta exemplar
av tidningen.
Penningautomatföreningen förslår
en höjning på 50 procent av vårt allmänna understöd. Det är helt fantastiskt! Vårt allmänna understöd har inte
varit speciellt stort jämfört med många
andra förbund. En engångshöjning av
detta slag är otroligt. Jag talade med
RAY:s avdelningschef Mika Pyykkö vid
en inbjudning ordnad av Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa på
trettondedag jul. Han konstaterade att
ni alla har gjort ett gott arbete och att
det har uppskattats. Under det gångna
året har våra medlemmar arbetat hårt
utan att räkna arbetstimmar, för att vårt
förbund ska få ett nytt uppsving. Vi har
anställt en person som enbart tar hand
om förbundsarbetet.
Fortfarande har vi dock bara en an-

ställd person i förbundet. Våra resurser är verkligen knappa i förhållande
till det arbete som borde göras. Vi måste prioritera våra behov och ha tålamod att ta
ett steg i taget. Under den kommande våren har vi dock tänkt förnya vår
webbsida som under årens lopp har
föråldrats.
Vårt ständigt växande medlemsantal är också ett tecken på att Sköldkörtelförbundet utvecklas. Våra medlemmar har också blivit mer aktiva. Vi får
också många bra tips, t.ex. tidningsartiklar om sköldkörtelsjukdomar. Det
ges ut många dags- och veckotidningar, små och stora och dessutom lokala gratistidningar i Finland som vi inte får automatiskt till vårt kontor, därför är det viktigt att våra medlemmar
skickar dem till oss. Tack för det! Det är
trevligt att ni är så aktiva. Vi arkiverar
alla tidningsartiklar.
Livet är ibland som att sitta i en buss
under rusningstid. Arbetet kräver en
lejonpart av vår tid. Fritiden tycks fyllas av olika slag av obligatoriska göromål. Man tänker ”sen när jag får tid” och
har det bråttom. Det är svårt att somna med huvudet fullt av ogjorda sa-

ker. Man får dåligt samvete om man vilar emellanåt. Man tänker att sen när
man får tid, när barnet är i skolan, har
flyttat hemifrån, man själv gått i pension, föräldrarna får utomstående hjälp,
barnbarnen är tillräckligt stora. Kommer den tiden någonsin egentligen?
Det här året är början på ett nytt decennium. Starta ett ”nu”-liv, åtminstone en dag en gång i månaden. Ta hand
om dig själv, se på det där programmet som du brukar missa, laga en ny
rätt med hjälp av alla de där hundratals recepten, håll en pyjamasdag, gå på
bio eller teater. Möjligheterna är verkligen många. Njut av ditt liv när du ännu kan. Då har du något att minnas i
gungstolen.
Snödrivorna gnistrar fortfarande.
Snart blir det skare. Nu kan man åka på
en skidtur eller gå och lyssna på snöns
knastrande under skorna och få färg
på kinderna. Vi går mot våren och ljusets mängd ökar hela tiden. När nästa tidning kommer ut är våren långt
framskriden.
Kirsti Hänninen
Ordförande
Sköldkörtelsförbundet i Finland rf

Kirsti Hänninen ja Asta Tirronen vierailivat
joulukuussa Keliakialiitossa.
Kuvassa järjestöpäällikkö Marjo Aspegren
(vas.), toiminnanjohtaja Leila Kekkonen ja
viestintäpäällikkö Leena Kokko.
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Allmänt om sköldkörteln
Sköldkörteln är ett fjärilsformat
organ på framsidan av halsen nedtill. Dess vikt är ca 20 gr. Den tillverkar sköldkörtelhormon, som reglerar kroppens ämnesomsättning.
De viktigaste sköldkörtelhormonen är tyroxin (T4)och trijodtyronin
(T3).

och till en liten del ur ägg. Vissa ostasiatiska tesorter innehåller överstora
mängder jod. Havstång (kelp)innehåller stora mängder jod.
Om jodintaget är otillräckligt, så brukar sköldkörteln växa och kan bli knölig. En förstorad sköldkörtel kallas för
struma.

Hypofysen eller hjärnbihanget, som
ligger i nedre delen av hjärnan just
ovanför gommen, inverkar på sköldkörtelns hormonproduktion. I hypofysen bildas TSH ( förkortningen kommer från engelskans Thyroid stimulating hormone) , som stimulerar sköldkörtelns bildande av tyroxin. Om sköldkörteln fungerar svagt och bildar för
litet tyroxin, så ökar hypofysen sin TSHutsöndring för att stimulera sköldkörteln. Motsvarande om sköldkörteln bildar för mycket tyroxin, så sjunker hypofysens TSH i blodet. Alltså första tecknet
på underfunktin i sköldkörteln brukar
vara att TSH stiger i blodet, vid överfunktion i sköldkörteln sjunker TSH.

Det kan förekomma olika sorters
störningar i sköldkörteln som överfunktion, underfunktion, inflammationer och knölar.

För att sköldkörteln ska kunna bygga upp sköldkörtelhormonet tyroxin så
behöver den jod. I många länder, också i vissa länder i Europa, finns det inte ens idag tillräckligt med jod i maten.
I Finland hade man tidigare jodbrist,
men 1949 tillsattes jod i matsaltet. Det
dagliga behovet av jod är ca 150 mikrogram för en vuxen, under graviditet
200 μg och under amning ca 250 μg. På
1980-talet fick man via näringen i genomsnitt i Finland ca 300 μg jod, men
vid senaste kartläggning för ett par år
sedan hade jodintaget minskat till ca
165 μg /dygn. Detta dels pga att man
dricker mindre mjölk, äter mindre salt
pga risk för högt blodtryck, dessutom
sätter man inte längre till jod i hönsfodret, så att äggens jodhalt har minskat. mikgr/vrk. Skadligt är jodet först
om den dagliga tillförseln är över 600
μg . Gravida kan vara i risk att få för litet jod nu igen.

Den vanligaste orsakerna till störningar i sköldkörtelfunktionen är idag
autoimmuninflammationer. Vid en autoimmuninflammation uppkommer
ämnen, antikroppar, som istället för att
försvara kroppen mot utifrån kommande bakterier och virusar, sätter igång
och skadar kroppens egna celler. Olika sorters autoimmuninflammationer
kan förekomma hos samma individ eller i närsläkten. Sådana autoimmuninflammationer är t ex inflammationer i
sköldkörteln som leder till över- eller
underfunktion, diabetes I och nyligen
upptäckt även diabetes II, Addisons
sjukdom eller binjuresvikt, perniciös
anemi eller B-12-bristanemi, som är en
autoimmuninflammation i magslemhinnan varvid man inte kan ta upp tillräckligt med B-12 vitamin ur maten, keliaki, MS-sjukdom, reuma, astma,vitiligo
eller vitfläcksjukdom i huden, alopeci
eller fläckvis t om helt håravfall, cystiska äggstockar etc.

Man får jod ur komjölk, salt, havsfisk
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Sköldkörteln är som en motor för
hela kroppen. Den sköter om ämnesomsättnigen och inverkar på kroppens
alla organ och celler.
Speciellt viktigt är en bra sköldkörtelfunktion under barndomen och vid
graviditet. Sköldkörtelns funktion står
också i nära samband med problem
i hjärt- och blodkärlssystemet. Den inverkar i hög grad på människans psyke, på matsmältningen, benbyggnaden, andningen och fruktsamheten..

Störningar i sköldkörteln är synnerligen vanliga. I Fpa:s statistik över sköldkörtelmedicinersättning kan man få
uppgifter om antalet människor som
använder sköldkörtelmedicin, i detta
nu ca 250 000 människor i Finland, vilket betyder ca 5 % av Finlands invånare. Finlands cancerregister, som grundades år 1953,visar, att nu ca 380 personer per år insjuknar i sköldkörtelcancer i Finland.Tätheten är högst i östra
Lappland.
Folk frågar ofta, om man kan påverka sköldkörtelfunktionen med diet. Enligt nuvarande uppfattning kan man
inte ge några detaljerade föreskrifter
om en specialdiet för sköldkörtelpatienter. Att rekommendera är också
för sköldkörtelpatienten samma hälsosamma kost som gäller för diabetiker och blodtryckspatienter, alltså tillräckligt med färska grönsaker, fisk ett
par gånger i veckan och regelbundna
måltider. En god dygnsrytm med tillräckligt nattsömn är bra för sköldkörtelpatienten. Skiftesarbete kan för vara
ansträngande för sköldkörtelpatienten,
då ämnesomsättningsregulationen inte är lika flexibel som hos friska. Regelbunden motion är mycket viktigt, syrsättningen av kroppen blir bättre, och
TSH sjunker något för dem som motionerar regelbundet. Eftersom sköldkörtelpatienten har samma ökade risk för
blodkärlssjukdomar som personer som
har högt blodtryck och diabetes är det
viktigt att sköta om hjärta och blodkärl
med lämplig regelbunden motion. Tobaksrökning är speciellt skadlig för den
som har sköldkörtelögonsjukdom.
Vi kommer att ta upp olika störningar i sköldkörteln mera detaljerat i kommande sköldkörteltidningar.
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Voit tilata lehden myös
sähköpostitse
toimisto@kilpirauhasliitto.fi

Lehden tilaus

Kirjeposti-

Haluan tilata Kilpi-lehden 30 €/vuosi

merkki

sisältäen neljä numeroa kotimaahan postitettuna.
Nimi:

Osoite:

Postinumero ja postitoimipaikka:

Päiväys ja allekirjoitus:

Suomen
Kilpirauhasliitto ry
Vilhonkatu 4 B,
00100 Helsinki

M – Itella Oyj

!

Suomen Kilpirauhasliitto ry
Haluan liittyä jäseneksi
paikallisyhdistykseen
Paikallisyhdistyksen jäsen on automaattisesti yhdistyksensä kautta
Suomen Kilpirauhasliiton jäsen.
Löydät lähimmän paikallisyhdistyksen tämän lehden yhteystietosivulta.
Jäsenmaksu vuonna 2011 on 15 €.
Haluan ilmaisen esitteen
o kilpirauhasen liikatoiminnasta
o kilpirauhasen syöpätaudeista

o kilpirauhasen vajaatoiminnasta
o lasten kilpirauhassairauksista

o suomeksi					

o på svenska

Sukunimi:
Etunimi:

o mies
o nainen

Osoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Puhelin:
Sähköpostiosoite:
Syntymävuosi: (tilastointia varten)
Lähetä kuponki kuoressa postimerkillä varustettuna osoitteeseen:
Suomen Kilpirauhasliitto ry, Vilhonkatu 4 B, 00100 Helsinki
Jäseneksi voit liittyä myös sähköpostitse, Internet-sivuillamme ja puhelimitse:
toimisto@kilpirauhasliitto.fi
www.kilpirauhasliitto.fi
puh. (09) 8684 6550

