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Kesä tulee –
oletko valmis
nauttimaan siitä?
Kuva: Lotta Löfberg

Kilpirauhasliiton hallitus on kevään aikana tehnyt useita
isoja päätöksiä. Olemme tehneet Liitolle strategian vuoteen
2015 asti. Siinä on mietitty tarkkaan miten etenemme minäkin vuonna. Mitä pitää painottaa ja tuoda vahvasti esiin
eri vuosina. Olemme perustaneet lääketyöryhmän, josta on
toisaalla lehdessä juttua. Aluetyöryhmä miettii, miten yhdistysten toiminta turvataan jatkossa. Samalla katetaan koko Suomi yhdistysten alle. Yhdistyksiä saatetaan yhdistää,
koska nyt on jo suuria vaikeuksia saada luottamushenkilöitä yhdistysten virallisia asioita pyörittämään. Varsinkin ItäSuomessa on vielä laajoja alueita, joissa ei ole varsinaista
toimintaa. Teemme parhaamme, että vertaistuki-iltoja saadaan järjestymään ympäri Suomea. Kun yhdistykset ovat
suurempia, niin resursseja jää silloin vertaistukeen ja muuhun toimintaan enemmän.
Ilman järjestöpäällikön palkkaamista emme olisi tässä pisteessä. Jotta saavutamme tavoitteemme jatkossa, on ehdottoman tärkeää saada palkattua toinen kokopäiväinen työntekijä. Strategiaan kirjattujen toimenpiteiden toteuttaminen
vaatii henkilöstöresurssien vahvistamista. Näin työtehtävät
jakautuisivat kokonaisuuksiksi, jolloin pystyttäisiin vastaamaan paremmin myös jäsenistön tarpeisiin.
Keväällä seurasimme järkyttyneinä Japanin katastrofia.
Tsunamin lisäksi Fukushiman ydinvoimalan hajoaminen vaikuttaa miljooniin ihmisiin vuosikymmeniä. Luonto kärsii vähintään saman ajan. Tässä tilanteessa me suomalaiset olimme onnekkaita. Radioaktiivista säteilyä ei Suomeen asti tule.
Toisin oli 25 vuotta sitten. Tšernobyl räjähti. Laskeumia tuli
silloin Suomeen aika runsaasti. Kilpirauhassyövät eivät ole
onneksi juurikaan lisääntyneet. Vuosittain löytyy 380 kilpi-

rauhassyöpää. Niistä suurin osa on papillaarisia, joiden ennuste on varsin hyvä.
Oletko sinä niitä, jotka suunnittelevat kesäloman käytön
tarkkaan? Viikko siivousta, viikko kyläilyä, jne. Tai olet mökillä koko kesän ja sinulla on talven aikana kerätty lista kaikesta mitä täytyy kesän aikana tehdä? Nämä sukulaiset pitää
pyytää kylään tai siellä ja täällä käydä. Kutsuja kesäjuhliin
on melkein joka viikonlopulle. Nurmikko, pensaat ja puut
pitää leikata. Naapurillakin on niin hieno piha. Pysähdy –
muista, että kilpirauhassairautta sairastava tarvitsee paljon
enemmän aikaa tehdäkseen saman kuin terve ihminen. Se
on fakta, eikä kuvitelma. Muisti pätkii välillä niin, että on viisainta kirjoittaa kaikki lapuille ja lipuille. Sitten pitäisi vielä
muistaa missä ne kaikki lappuset ovat! Olisiko tänä kesänä
syytä vain nauttia olemisesta, lukea kirjoja, tehdä käsitöitä,
rassata autoa, käydä festareilla, löhötä varjossa kuunnellen
lintujen laulua. Käydä vain niissä juhlissa, joista oikeasti on
iloa itsellesi. Jos työvimma iskee, niin sitten niitä töitä tekemään, mutta ei pakolla. Ensi talvi on taas pimeä.
Nyt on aika ladata akut. Uskalla olla itsellesi lempeä!
Nuorena nautti kesästä täysin rinnoin, oli villi ja vapaa. Toki tuli joskus töpeksittyä. Nyt voisi ottaa ne pahimmat mokat pois ja olla sopivasti se nuori ja huoleton. Velvoitteita
vain vähän ja nautintoja paljon. Nauti oikeasti, ja laita muistoja talteen niitä harmaita hetkiä varten.
Nautinnollista kesän aikaa!
			
			
			

Kirsti Hänninen
Puheenjohtaja
Suomen Kilpirauhasliitto ry
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Kilpirauhasen kyhmyt ovat
yleisiä ja usein hyvänlaatuisia
Teksti: Ulla Slama

Tänä vuonna kansainvälisen kilpirauhaspäivän ja -viikon
teemana ovat kilpirauhasen kyhmyt. Ne ovat hyvin yleisiä.
Yli 50-vuotiaista naisista noin puolella on jonkinlainen kyhmy kilpirauhasessa. Useimmat kyhmyt löydetään sattumalta itse kaulaa tunnustellessa.
95 prosenttia kyhmyistä on hyvänlaatuisia. Vaikka vain
pieni osa on pahanlaatuisia, kyhmy kannattaa aina tutkia.

Tutkimukset
Ensisijainen tutkimus on kyhmyn palpaatio eli sormilla
tunnustelu. Lääkäri suorittaa tutkimuksen painelemalla kilpirauhasta takaapäin molemmilla käsillä. Hän saa näin tietoa kyhmyn koosta, kovuudesta ja muodosta.
Kilpirauhasen toimintakokeista otetaan ainakin TSH ja
T4V. Myös kilpirauhasvasta-aineet voidaan tutkia, sillä krooninen tulehdus voi aiheuttaa kilpirauhasen epätasaisuutta. Mahdollisesti havaittuun kilpirauhasen vajaa- tai liikatoimintaan aloitetaan hoito.
Ultraäänitutkimus voi antaa viitteitä kyhmyn laadusta.
Monet kokeneet röntgenlääkärit pystyvät melko hyvin päättelemään siitä onko kyhmy hyvän- vai pahanlaatuinen. Lisävarmuus saadaan vasta mikroskooppitutkimuksella tutkimuksen yhteydessä otetusta solunäytteestä.
Ultraäänitutkimus viittaa kasvaimen laatuun seuraavasti:
• Hyvänlaatuisuuteen viittaa pyöreä kyhmy, sileät reunat,
ohut niin sanottu halorengas kyhmyn ympärillä, ei mikrokalkkia, ei verisuonikasvua kyhmyn sisällä.
• Pahanlaatuisuuteen viittaa epätasainen kyhmy, jossa
ei ole rengasta, mutta siinä on mikrokalkkia tai verisuonitus. Vertikaalisuunnassa pidempi kyhmy viittaa useammin
pahanlaatuisuuteen.
Ohutneulanäyte suositellaan otettavaksi, jos kyseessä
on iso kyhmy. Monikyhmystruumassa otetaan näyte isommasta kyhmystä tai kyhmystä, joka on ultraäänitutkimuksessa epäilyttävän näköinen.

Uusia tutkimusmenetelmiä
Pariisin kansainvälisessä kokouksessa puhuttiin elastografia -nimisestä uudesta tutkimuksesta, jonka avulla voidaan tutkia kyhmyn kovuutta. Kova kyhmy viittaa enemmän pahanlaatuisuuteen.
Kehitteillä on verinäytteitä molekyylimerkkiaineista, joiden avulla voidaan saada informaatiota kyhmyn laadusta.
Esimerkiksi korkea kalsitoniini veressä viittaa medullaari-
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Ulla Slama Ushuaiassa Argentiinan Tulimaassa.
Kuvaaja: Manuel Ojeda

seen kilpirauhassyöpään. Sitä tutkitaan, jos suvussa esiintyy
tautia tai jos ultraäänitutkimus viittaa sentyyppiseen kasvaimeen. Näitä verinäytteitä ei ole toistaiseksi käytössä rutiininomaisesti kilpirauhaskyhmyn laadun tutkimuksessa.

Riskit
Pahanlaatuisuuden riski on hiukan suurempi jos potilas on:
• Alle 20-vuotias
• Yli 60-vuotias
• Mies
• Sädehoidettu tai tehty useita röntgentutkimuksia rintakehän tai kaulan alueelle
Kilpirauhasen syövät:
Syöpätyyppi		
Papillaarinen		
Follikulaarinen		
Medullaarinen		
Anaplastinen		
			
Lymfooma 		
Etäpesäke		
			

Kehittyy
Varsinaisista kilpirauhassoluista
Varsinaisista kilpirauhassoluista
C-soluista
Varhaisesta solutyypistä,
epämääräinen
Lymfasoluista
Muusta kehosta esiintyvästä
kasvaimesta

Ohutneulanäytteestä voidaan todeta papillaarinen tai
medullaarinen syöpä. Jos näytteessä on follikullaarisia soluja,
on vaikea erottaa onko kyhmy hyvän- vai pahanlaatuinen.
Tällöin suositellaan kyhmyn tai kilpirauhaslohkon poistoa.
Joskus ohutneulanäytteen solututkimuksen vastaukses-

sa lukee ryhmä 0 eli ei riittävästi soluja näytteessä, jolloin
diagnoosia ei voida tehdä. Silloin voidaan yrittää ottaa uusi näyte. Jos näytteen saanti on hankalaa, voidaan odottaa
noin puoli vuotta ja katsoa ultraäänellä onko kyhmy kasvanut ja ottaa uusi solunäyte.
Jos kyhmy ei ole muuttunut, voidaan solunäytteestä mahdollisesti luopua. Nesterakkula eli kysta voi myös sisältää
kiinteitä osia; syöpäriski on tällöin pieni, mutta ei täysin
poissuljettu.

Kyhmy voi olla oireeton
Useimmat kilpirauhaskyhmyt eivät aiheuta oireita. Yksittäistapauksessa iso kyhmy voi painaa ruoka- tai henkitorvea aiheuttaen nielemis- tai hengitysvaikeuksia ja jopa
astmankaltaista vinkunaa. Lähellä äänihermoa oleva kyhmy voi aiheuttaa käheyttä.
Aikaisemmin puhuttiin kylmästä tai kuumasta kyhmystä.
Kuuma kyhmy tuottaa omatoimisesti tyroksiinia, mikä johtaa kilpirauhasen liikatoimintaan. Kuuma kyhmy voidaan
diagnostisoida kilpirauhasen toimintakokeilla TSH, T4V tai
T3V sekä kilpirauhasen varjoainetutkimuksella, missä kilpirauhashormoneja erittävä kyhmy tulee näkyviin.
Joskus monikyhmystruumassa kilpirauhashormonia voi
erittyä liikaa useassa paikassa, kun taas toiset alueet ovat
kylmiä ja hormonituotanto on matala. Kyhmy voi muuttua kilpirauhashormonia itsenäiseksi tuottavaksi, esimerkiksi jos jodinsaanti muuttuu paljon. Tämä voi tapahtua
kun muutetaan maasta, jossa jodinsaanti on alhainen runsaamman jodinsaannin maahan. Maahanmuuttajilla tätä
voidaankin todeta.
Joskus jodipitoiset röntgenvarjoaineet voivat häiritä kilpirauhaskyhmyn hormonituotantoa. Näitä käytetään esimerkiksi suonikohjujen tai sepelvaltimoitten varjoainetutkimuksissa. Myös amiodaroni, jota käytetään usein ambulanssissa sydämen rytmihäiriön hoitoon voi vaikuttaa kilpirauhaskyhmyyn. Liikatoimintaa aiheuttavat kilpirauhaskyhmyt ovat harvemmin pahanlaatuisia.
Jos kyhmy on hyvänlaatuinen eikä aiheuta oireita, sitä
ei tarvitse poistaa. Se voi aiheuttaa huolta tai kosmeettista haittaa. Tällöin on mahdollista poistaa lohko, jossa kyhmy sijaitsee.

Hoitomenetelmät uudistuvat
Ulkomailla on pienennetty kilpirauhaskyhmyjä korkeaprosenttisella etanoli- eli alkoholi-injektioilla sekä laserilla,
jolla voidaan pienentää kyhmyn koko puoleen. Noin puolet kyhmyistä pienenee tyroksiinihoidolla.
TSH on kilpirauhasen kasvattaja-aine, ja kyhmyä voidaan
pienentää tyroksiinilla pitämällä TSH-arvo alle kahden. Iäkkäillä ihmisillä tämä on hankalampaa, koska he voivat saada sydänoireita jos TSH on liian matala.
Argentiinalaisen tutkimuksen mukaan metformiini, jolla hoidetaan kakkostyypin diabetesta, voi myötävaikuttaa

tyroksiinilla hoidetun kilpirauhaskyhmyn pienenemiseen.
Kakkostyypin diabetes voi estää tyroksiinin edullista vaikutusta kilpirauhaskyhmyyn. Liikunta saattaa olla eduksi.
Leikkaushoitoon päädytään, kun solunäytteen tulos on
epäilyttävä tai pahanlaatuinen. Tilanne on sama, jos kyhmy on iso (yli 4 cm) ja aiheuttaa paineoireita tai potilaalle ikävää kosmeettista haittaa tai kyhmy kasvaa nopeasti.
Kysta, joka uusiutuu useiden punktioiden jälkeen, poistetaan. Jos kudosnäytteen mikroskooppinen tutkimus antaa poistetusta follikulaarisesta kasvaimesta hyvänlaatuisen tuloksen, seuranta riittää. Jos tulos on pahanlaatuinen,
koko kilpirauhanen poistetaan toisessa leikkauksessa muutaman viikon päästä.

Muista seuranta
Kun kilpirauhasessa on kyhmy, on säännöllinen seuranta
tarpeen. Se tapahtuu ensisijaisesti palpaatiolla ja toimintakokeitten (TSH ja/tai T4V) ottamisella.
Suurin osa potilaista, jotka sairastavat kilpirauhassyöpää
paranevat. He joutuvat kuitenkin elämään ilman kilpirauhasta ja tautia on seurattava koko elämän ajan. Siksi onkin
väärin, että heille sanotaan usein, että jos saisi valita eri syöpien välillä, valitsisi kilpirauhassyövän.
Tulevissa Kilpi-lehden numeroissa kerrotaan tarkemmin kilpirauhasen eri syöpämuodoista ja niiden hoidosta.
Kirjoittaja on lääketieteen lisensiaatti
Lähteet:
Välimäki M, Schalin-Jäntti C. Struuma. Kirjassa: Välimäki M, Sane T, Dunkel L (toim.). Endokrinologia. 2. uudistettu painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2009. S. 238-239.
Mäenpää H, Arola J, Schalin-Jäntti C, Välimäki M. Kilpirauhasen
kasvaimet. Kirjassa: Välimäki M, Sane T, Dunkel L (toim.). Endokrinologia. 2. uudistettu painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2009.
S. 240-253.Kyhmy kilpirauhasessa tai suurentunut kilpirauhanen,
Lääkärin käsikirja, 18.10.2010, Camilla Schalin-Jäntti
2009 Dec;134(49):2498-503. Epub 2009 Nov 25.
Deutsche Medizinische Wochenschrift Diagnostic work-up of
euthyroid nodules: which nodules should undergo fine-needle aspiration biopsy? Relevance of ultrasound
Article in German
Ralf Paschke
Medizinische Klinik und Poliklinik III, Universitätsklinikum Leipzig
THYROID, Volume 20, Number 11, 2010, ª Mary Ann Liebert, Inc.
DOI: 10.1089/thy.2010.0189
Percutaneous Laser Ablation of Cold Benign Thyroid Nodules:
A 3-Year Follow-Up Study in 122 Patients, Roberto Valcavi,1 Fabrizio Riganti,1 Angelo Bertani,1 Debora Formisano, 2 and Claudio
M. Pacella 3
Cooper DS, Doherty GM, Haugen BR, Kloos RT, Lee SL, Mandel SJ,
Mazzaferri EL, McIver B, Pacini F, Schlumberger M, Sherman SI, Steward DL, Tuttle RM 2009 Revised
American Thyroid Association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid 19:1167–1214.
Hegedus L 2009 Therapy: a new nonsurgical therapy option for
benign thyroid nodules? Nat Rev Endocrinol 5:476–478.
Valcavi R, Frasoldati A 2004 Ultrasound-guided percutaneous
ethanol injection therapy in thyroid cystic nodules. Endocr Pract
10:269–275.
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Koko elämä
ilman kilpirauhasta
Neija Niemen vajaatoiminta
paljastui heti syntymän jälkeen,
kilpirauhasen kokonaan puuttuminen havaittiin vasta kaksivuotiaana.

Teksti: Juhani Hiltunen
Kuvat: Jaana Parkkali

Kuusi ja puolivuotias Neija Niemi syntyi ilman kilpirauhasta. Se tosin todettiin vasta tytön ollessa kaksivuotias ultraäänikuvauksessa.
– Kilpirauhasen vajaatoiminta kyllä huomattiin jo kolmen
päivän ikäisenä ja lääkitys aloitettiin heti, Neijan äiti Jaana
Parkkali kertoo.
Tyttö söi tyroksiinia vajaan kuukauden, jonka jälkeen lääkitys lopetettiin, koska sairaalan lääkärin mielestä arvot olivatkin kohdallaan.
– Lääkäri sanoi, että arvot poikkesivat vain vähän viitearvoista ja sairauden toteaminen oli vahinko, ja lääkitys voidaan lopettaa.
Parkkali kuitenkin näki ettei tytär ole kunnossa, jokin oli
vialla.
– Jonkin ajan kuluttua vein lapsen väkisin sairaalaan ja pakotin tutkimaan hänet uudelleen. Olin erittäin tiukkana. Silloin
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arvot tarkistettiin ja kilpirauhaslääkitys aloitettiin uudelleen.
Taukoa lääkityksessä ehti tulla neljä kuukautta.
– Se oli huono homma, kun lapsi kehittyy niin kovaa kyytiä ja lääkityksen katkaiseminen hidasti kehitystä. Sitä, kuinka paljon hallaa tästä aiheutui, voi vain arvailla.

Muitakin terveyshuolia
Kilpirauhasen puuttuminen ei kuitenkaan ole Neijan ainoa huolenaihe.
– Kun kilpirauhasen vajaatoiminta todettiin Neijan ollessa kolmen päivän ikäinen, hän oli sairaalassa tehohoidossa,
koska hänellä oli kaksi reikää sydämessään.
Sydämen reiät umpeutuivat itsestään, mutta uusia murheita oli edessä.

– Neijalta löytyi myös paha rasitusastma, joka säätelee jokapäiväistä elämää. Se ei ole mikään helppo juttu. Viime vuonna Neija vietiin kiireesti sairaalaan parikin kertaa sen vuoksi.
Lisäksi Neijalla on migreeni, jonka vuoksi tyttö joutuu käymään neurologin vastaanotolla ja epilepsiaakin epäillään.

Valtavaa hikoilua
Lukemansa perusteella Parkkali arvioi, että Neijan oireet
lääkityskatkoksen aikana olivat liki päinvastaiset vajaatoiminnan tyypillisiin oireisiin verrattuna. Silmiinpistävin oire
oli valtava hikoilu.
– Ihmettelin, miten pieni lapsi voi hikoilla noin valtavasti, vaikka meillä kotona ei ole kuuma, eikä tytöllä ollut liikaa
vaatteita päällä. Hiukset olivat monesti aivan märät ja muutenkin Neija oli kauttaaltaan hiessä.
Alkuvaikeuksien jälkeen Parkkali on tyytyväinen tyttärensä saamaan hoitoon.
– Neija on nyt ollut lasten kilpirauhassairauksiin erikoistuneen lääkärin hoidossa ja tarpeen mukaan käynyt muidenkin lääkärien vastaanotolla. Ja vastaanotolle pääsee nykyään
nopeasti. Lääkärille voi myös soitella tarpeen mukaan. Alun
hankaluuksien jälkeen meitä on autettu tosi hyvin.

Lääkärit ei kerro
Parkkali toivoisi, että lääkärit kertoisivat suoraan ja mahdollisimman tarkasti asioista.
– Mistään en saanut tietoa kilpirauhasasiassa enkä ole
osannut sitä oikein etsiäkään, Monessa asiassa olin ihan ulalla, eikä sitä lainkaan helpota se, etteivät lääkärit kerro asioita. Ajan mittaan Parkkali on oppinut hakemaan netistä tietoa, josta on ollut hiukan apua.
– Mutta ei sielläkään ole kilpirauhasairauksista kovin paljoa tietoa nimenomaan lasten kannalta, Parkkali on pannut merkille.

Haasteita riittää
Viisivuotiaana Neijalle tehtiin psykologiset testit kehityksen hahmottamiseksi.
– Testin mukaan asiat ovat hyvin, mutta kieltämättä ongelmia on joissain kohdin. Neija ilmeisesti jää tavallista lyhyemmäksi. Tosin nyt viime aikoina Neija on kuronut pituuttakin kiinni.
Neija käy edelleen myös fysikaalisessa toimintaterapiassa ja
jumpassa, varsinkin käsien ja silmien koordinaatio-ongelmien
vuoksi. Hän on kömpelö, kaatuilee herkästi ja on koko ajan mustelmilla. Lisäksi hänellä on maku-, tunto- ja kuuloyliherkkyys.
– Vaikea sanoa mikä johtuu mistäkin, mutta uskon, että kaikki sairaudet ovat sidoksissa toisiinsa ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kaiken selvittäminen tuntuu loputtomalta suolta, Parkkali huokaa.

Rankkaa aikaa
Parkkali myöntää, että viime vuodet ovat olleet rankkaa
aikaa, sillä Neija vaatii jatkuvaa seurantaa.
– Lapsen kanssa pitää olla koko ajan, huolehtia että hän
ottaa lääkkeensä ja vahtia ettei hän kompuroi kovin pahasti. Tyttö on vaivoistaan huolimatta reipas ja sosiaalinen, kova menemään.
Hankalimpia ovat kuitenkin yöt, yhäkin.
– Neija nukkuu erittäin levottomasti heräten tämän tästä. Joudun itsekin nousemaan ylös monta kertaa yössä, Parkkali kertoo.

Keskimmäinen lapsi
Neija on Kouvolassa asuvien Parkkalin ja Kari Niemen ensimmäinen yhteinen lapsi. Kuopus Noora on nyt neljävuotias. Lisäksi perheeseen kuuluvat Niemen 22-vuotias Janikatytär ja Parkkalin 13-vuotias Petteri-poika.
– Luojan kiitos, että Nooran kanssa ei ole niin kovaa kuin
mitä Neijan kanssa on ollut. Raskautta kyllä seurattiin tosi
tarkkaan. Seurannassa olivat niin sikiön sydän kuin kilpirauhanenkin. Mutta vaikka Neijalle sairauksia on kertynyt ja hän
vaatii paljon, niin paljon hän myös antaa, Parkkali muistuttaa.

Isältä nopeusgeenit
Kuten monesti, Neijankin kohdalla kilpirauhasongelmiin
on sukurasitetta.
– Myös isälläni ja Karin äidillä on vajaatoimintaa. Ennen
Neijaa asiasta ei ole ollut paljon puhetta, mutta tytön syntymän jälkeen isäni on ottanut paljon asioista selvää, Parkkali kiittelee.
Neijan liikkuvuus voi sekin olla perimää, sillä Kari Niemi
on entinen pikajuoksija, joka on voittanut Suomen mestaruudet 100 ja 200 metrillä parisenkymmentä vuotta sitten.
Tällä hetkellä Neijan kilpirauhasarvot ja lääkitys ovat kunnossa, eikä hänellä ole
kilpirauhaseen liittyviä oireita. Perhe odottaa kesän tuloa, sillä kevät pölyineen on Neijalle hankalin vuodenaika.
– Kesällä hän voi aina
paremmin. Ero on todella suuri, Parkkali kertoo.

KILPI 2

2011 7

TÄNÄÄN TOIMISTOLLA

Toteutuuko kansalaisten
yhdenvertaisuus
perusterveydenhuollossa?
Tätä kirjoitettaessa eduskuntavaalit on pidetty ja hallitusneuvottelut käynnistyneet. Kansalaiset odottavat vaalikentillä annettujen lupausten lunastamista. Keskustelu
kuntien palvelujärjestelmän uudistamisesta jäi sivurooliin
EU:n vakuusrahastojen, leikkauskohteiden, työiän pidentämisen ja tulevaisuuden energiaratkaisujen viedessä valtaosan vaalipaneeleissa.
Jää nähtäväksi, miten sosiaali- ja terveyspalvelut linjataan hallitusohjelmassa ja toteutuvat käytännön hallitustyöskentelyssä. Eteneekö vuonna 2005 käynnistynyt kuntien palvelurakenneuudistus PARAS-hanke tavoitteissaan
turvata palvelujen yhdenvertainen saatavuus, laatu ja vaikuttavuus. Pistetäänkö hanke jäihin, kuten eräs ministeriksikin uumoiltu vastavalittu kansanedustaja oli valmis tekemään vaalipäivän jälkeisessä haastattelussa.
Vappuna tuli voimaan uudistettu terveydenhuoltolaki.
Ensimmäisessä vaiheessa asiakas voi valita hoidostaan vastaavan terveysaseman oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen sisällä. Terveysaseman vaihtamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus ja hoitovastuu siirtyy valitulle terveysasemal-
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Kuva: Juhani Hiltunen

le viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen
terveysasemaan ja uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan
vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.
Erikoissairaanhoidon yksikön voi valita laajemmalta alueelta. Hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.
Lain toinen vaihe tulee voimaan 1.1.2014, jolloin valinnanvapaus laajenee koskemaan koko maan terveyskeskuksia ja erikoissairaanhoidon yksiköitä.
Kilpirauhasliitto seuraa sekä terveydenhuoltolain toteutumista käytännössä että palvelujärjestelmän uudistamisprosessin etenemistä. Teiltä lukijoilta toivomme palautetta
uudistusten vaikutuksesta ruohonjuuritasolla. Kertokaa kokemuksistanne jäsenilloissa tai olkaa yhteydessä toimistoon.
Toivotan kaikille lukijoille virkistävää kesää!
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
(Suljettu heinäkuussa ja arkipyhinä)

6800

Sattuma ja sinnikkyys

Teksti: Kirsi Muradjan

Saamme kiittää Helinä Parosta siitä, että hän oli aktiivisesti kokoamassa Kilpirauhaspotilasyhdistys ry:n perustajia. Hän on myös ollut etsimässä eläinperäistä kilpirauhaslääkettä.

Onnekas sattuma
Helinä oli 1970-luvulla töissä suuressa lääkefirmassa.
Hän tuli siellä maininneeksi, että Thyroxin jättää hänet väsyneeksi ja puolikuntoiseksi. Helinällä oli ollut kilpirauhasessa kystia, mikä johti kilpirauhasten poistoon. Leikkuksen jälkeen neljästä lisäkilpirauhasesta vain yksi toimi normaalisti.
Työtoverini kehotti kokeilemaan eläinperäistä Thyranon-valmistetta (Organon, Hollanti). Yölliset lihaskrampit
häiritsivät yöunta. Kalsiumaineenvaihdunta oli puutteellista. Synteettinen Thyroxin ei sisällä tarvittavaa lisäkilpirauhashormonia, parathormonia, jota luonnonmukaisessa valmisteessa on.
Helinä muistelee, miten terveyskeskuslääkäri ei uskaltanut kirjoittaa Thyranon-reseptiä, mutta työterveyslääkäri kirjoitti. Työtoverini antama vinkki eläinperäisestä lääkkeestä toimi alkusysäyksenä, joka vuosia myöhemmin johti oman potilasyhdistyksen perustamiseen.

Aika toimia!
Vuonna 1993 taivaalle ilmestyi mustia pilviä – EU ei hyväksynyt lääkkeen valmistusprosessia, eikä valmistaja halunnut investoida uusiin laitteisiin. Helinä päätti tiedustella asiaa kilpirauhaspotilaiden omalta järjestöltä, mutta sellaista ei ollut olemassakaan. Huoli lääkkeen löytymisestä ja
ajatus kohtalotovereista sai hänet toimimaan. Korvaavan
lääkkeen etsintä olisi ilman omaa ammatillista osaamista
ollut myös vaikeaa. Siihen aikaan ei vielä ollut internettiä
ja Googlea, josta etsiä tietoja.
Helinä kirjoitti yhdistyksen tarpeellisuudesta ja siitä, ettei synteettinen kilpirauhaslääke sopinut kaikille. Hän kirjoitti asiasta omalla nimellään ja myös nimimerkillä, sillä aivan kaikesta lääkitykseen liittyvästä ei uskaltanut kirjoittaa.
Hän onnistui myös saamaan viestinsä potilasyhdistyksen perustamishankkeesta television Resepti-ohjelmaan
joulukuussa 1993. Potilaslehdessä julkaistiin myös artikkeli lääkityksestä ja mahdollisuudesta ottaa yhteyttä Potilasliittoon. Siellä Anneli Juutinen oli pian hukkua kilpirauhaspotilaiden yhteydenottoihin. Heidän joukostaan löytyi
heti korvaavaa luonnonmukaista lääkettä kaipaava henkilö, jonka kanssa Helinä sai Yliopiston Apteekin avustuksella

Helinä Paronen
Kuva: Seppo Iivonen

Thyroid-valmistetta Kanadasta. Se huoli poistui, mutta pelko tämänkin lääkkeen valmistuksen loppumisesta kannusti jatkamaan yritystä saada oma potilasyhdistys.
Helinä oli aluksi mukana vastaamassa kyselyihin, mutta joutui pian jättämään sen tehtävän äänivaikeuksien takia. Aikakaan ei olisi riittänyt, sillä hän toimi eläkkeellä ollessaan 15 vuotta omaishoitajana huolehtien aviomiehestään ja isästään.

Saimme oman yhdistyksen
Vuonna 1995 sosionomi Ulla-Britta Talvitie tuli yhteyshenkilöksi. Ja hänen avullaan toimintaan saatiin mukaan
endokrinologit emeritusprofessori Bror-Axel Lamberg ja
professori Matti Välimäki. Koko Suomen kattava Kilpirauhaspotilasyhdistys ry rekisteröitiin 5.9.1996, kolme vuotta
ensimmäisten yhteydenottojen jälkeen. Helinä oli yksi yhdistyksen perustamisasiakirjojen allekirjoittajista.
Helinä sai innostettua mukaan yhdistyksen perustamiseen ja toiminnan aloittamiseen riittävän määrän osaajia
ja tekijöitä. Kertomus Suomen Kilpirauhasliiton edeltäjän
perustamisesta osoittaa, että yksikin ihminen voi saada liikkeelle isoja asioita.
KILPI 2
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Eläinperäisistä valmisteista
kolmenkymmenen vuoden kokemus
Ensimmäiseksi löysin vuonna 1979 Thyranon-valmisteen
(Organon, Hollanti). Se valmistettiin vasikan kilpirauhasmassasta. Siinä oli myös kaivattua lisäkilpirauhashormonia. Valmisteella oli lupa Suomessa 1966–1991. Erikoisluvalla sitä
sai vuoteen 1993 asti. Käyttäjämäärät olivat liian pienet, joten valmistus lopetettiin kannattomana (Lääketieteellinen
johtaja Kaisa Elomaa, MSD Finland). Valmisteesta sai myös
Kela korvauksen.
Keväällä 1994 löytyi Thyroid-valmiste (Parke Davis, Kanada). Se valmistettiin porsaan kilpirauhasmassasta. Se sai
myös Kela korvauksen ainoana luonnonmukaisena valmis-

teena. Myöhemmin sen valmistus lopetettiin.
Sitten löytyi erikoisluvalla saatava Armour Thyroid (Forest Pharmaceuticals, USA). Se valmistetaan myös porsaan
kilpirauhasmassasta. Siihen ei ole Kela korvausta saatu lukuisista hakemuksista huolimatta. Lääkkeen kalleuden on
arveltu olevat siihen syynä. Valmisteen saatavuudessa on
ollut välillä katkoksia.
Nyt saa erikoisluvalla myös Thyroid-valmistetta (Erfa, Kanada). Itselläni ei tästä valmisteesta ole kokemusta.
Helinä Paronen, farmaseutti, eläkkeellä

Liiton lääketyöryhmä
epäkohtien kimppuun
Kilpirauhasliiton hallitus on päättänyt tutkia lääkitykseen
liittyvät asiat perinpohjaisesti ja kävi kokouksessaan antoisan keskustelun aiheesta. Päätöksen pohjana on hallitukselle tullut esitys koskien vajaatoiminnan hoitoon käytettäviä eläinperäisiä valmisteita.
Thyroxin on suurimmalle osalle tuttu, osalle myös eläinperäiset, mutta esimerkiksi laktoositon tyroksiini on melko vieras asia.
Eräs ongelma on, että Thyroxinia tuodaan Suomeen vain
kahtena vahvuutena ja joissain tapauksissa annostuksen
säätäminen on tästä johtuen hankalaa. On maita, joissa vahvuuksia on huomattavasti suurempi määrä.
Harvinaisemmat vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetut valmisteet vaativat aina erityisluvan ja ovat kalliita. Kela-korvaustakaan niistä ei saa. Moni potilas on hakenut Lääkelaitoksen hintalautakunnalta korvattavuutta eläinperäisille
valmisteille, tähän mennessä tuloksetta.

ta. Kuinka lääkäri silloin osaa huomioida lääkityksen vaikutuksen potilaan tilaan?
Vaikka Kilpirauhasliitto ei voi itse jättää hakemusta valmisteiden Kela-korvattavuudesta, voimme etsiä tutkimuksia ja pyytää lausuntoja, joilla voimme antaa tukea tuleville hakemuksille. Merkittävä tehtävä on myös oikean tiedon jakaminen, niin hoitohenkilökunnalle kuin potilaille.

Työryhmä tutkii ja selvittää
Olen saanut tehtäväkseni koota ryhmän, joka etsii aktiivisesti tietoa asioista, jotka tuottavat kilpirauhaspotilaille
päänvaivaa. Ensimmäinen haasteeni on saada mukaan asioihin paneutunut lääkäri. Ilman lääkärijäsentä en usko työryhmän työn tuloksilla olevan suurta painoarvoa tai mahdollisuutta päästä eteenpäin muutoinkaan.

Hinta ei ainoa haaste

On myös koettu, ettei pelkkä hintalautakuntaan hakemuksen jättäminen ole riittävää. Työryhmän yksi tehtävä on
selvittää vaikuttamisen kanavat näissä asioissa, jotta asioita
voidaan lähteä viemään eteenpäin niiden kautta.

Vain pieni osa lääkäreistä tuntee Thyroxinin vaihtoehdot
ja voi siinä mielessä määrätä niitä potilailleen turvallisesti.
Kun osaaminen keskittyy pienelle lääkärijoukolle, ovat jonot
pitkät ja pulmatilanteissakin yhteydensaanti voi olla vaikeaa.
Lääkäri voi olla maantieteellisestikin tarkastellen kaukana.

Työryhmän tehtävä ei ole aivan pieni, ja siksi tulosten
konkretisoituminen ei tapahdu käden käänteessä. Lähden
kuitenkin kokoamaan ryhmää ja suunnittelemaan sen tekemistä toiveikkaana, tavoitteenamme potilaiden tasa-arvoinen oikeus hyvään hoitoon.

Moni joutuu käymään muilla lääkäreillä esimerkiksi tavanomaisten infektioiden vuoksi, ja asiaan perehtymättömälle lääkärille voi olla vaikeaa selvittää käytössä olevat
lääkkeet ja niiden annokset, jollei tämä tunnista valmistet-

Tanja Väyrynen
varapuheenjohtaja
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Hiusten lähtö ollut kovin pala
Saadessani kilpirauhasen vajaatoiminta- diagnoosin vuoden 2000 kesällä olin 39-vuotias. Nuorimmaiseni oli kolmevuotias ja olin ehtinyt olla neljä kuukautta töissä hoitovapaan jälkeen, joten en heti osannut kiinnittää huomiota väsymykseeni.
Työmatkani oli yhteen suuntaan noin 60 kilometriä ja jouduin ottamaan puolivälissä torkut, jotta jaksoin ajaa loppumatkan. Kaiken voittavan väsymyksen kanssa samaan aikaan
ilmaantuivat poskiontelotulehdukset, joihin söin monet antibioottikuurit peräkkäin ilman apua. Painoni nousi nousemistaan, vaikka syömistottumukseni eivät muuttuneet.
Lopulta tajusin itse pyytää kilpirauhaskokeet. TSH oli
9,39, T4-V 7,9 ja TPO -vasta-aineet yli tuhat. Terveyskeskuslääkärin lähetteellä päädyin erikoissairaanhoitoon,
jossa todettiin autoimmuunityreoidiitti ja sain Thyroxin-lääkityksen. Suvussani isäni puolella on struumaa, sisarellani ja tyttärelläni on jälkeeni todettu vajaatoiminta.

Vaihto Armouriin
Söin Thyroxinia vuoden 2006 syksyyn saakka, jolloin vertaistukipalstan innoittamana, kolme vuotta kestäneen selittämättömän kroonisen nokkosrokon sekä jatkuvien vajaatoimintaoireiden vuoksi päädyin antioksidanttiklinikalle Helsinkiin ja vaihdoin lääkitykseni Armour Thyroidiin. Armour poisti neljässä kuukaudessa ne vajaatoimintaoireet,
joista kärsin kuuden Thyroxin-vuoden aikana. Ummetus ja
hapen tunteen loppuminen kaikkosivat, hajuaisti ja hämäränäkö palasivat sekä hiusten kunto parani. Thyroxinin aiheuttamaa närästystä ei enää ollut ja myös sydämentykytykset vähenivät selvästi. Sain myös mittavan vitamiini- ja hivenaineohjeistuksen, jota edelleen noudatan. Nokkosrokkoa
ei Armourkaan poistanut, siitä kärsin jo kahdeksatta vuotta.
Armour Thyroidin saatavuusongelmien vuoksi jouduin
tekemään vaihdon Thyroidiin, mistä en ole kokenut min-

käänlaista olotilan huonontumista, vaan se pelittää kuten
Armourkin. Esimerkiksi sydämentykytykset, joita Armourinkin aikana siis aina välillä oli, ovat poistuneet lähes täysin.
Koen olevani siis parhaassa mahdollisessa kunnossa mihin
kilpirauhaslääkityksellä voin päästä.

Peruukkikin jo on
Oman vajaatoimintahistoriani uskon alkaneen jo noin
15-vuotiaana, jolloin hiukseni alkoivat ohentua päälaelta, eivätkä ole sen jälkeen tuuheutuneet enää. Peruukinkin jo omistan, mutta aika iso kynnys on se laittaa ensimmäisen kerran päähän. Hiusten lähtö onkin ollut kovin pala tässä sairaudessa.
Kuukautiskierto minulla oli täysin sekaisin 20-vuotiaasta lähtien. Painonpudotus on ollut lähes mahdotonta. Työmatkat hämäränäön puuttumisen vuoksi tuntuivat välillä kaaokselta.
Toivon että ihmiset osaisivat ajoissa epäillä vastaavissa
tapauksissa kilpirauhashäiriötä, koska lääkärit eivät sitä meidän puolestamme tee.
Lääkitystä olen jokaisen lääkkeen aikana säätänyt neljänneksillä, joten toivon todella, että Suomeen saataisiin useampaa vahvuutta olevia lääkkeitä. Myös T3-lääkkeistä toivon runsaasti lääkäreille lisätietoa sekä oppia viitearvojen
ja oireiden tulkintaan.
Mikäli Suomessa olisi ollut käytössä TSH:n muualla maailmalla oleva viitearvon yläraja 2,5, olisin saanut Thyroxinin
käyttööni todennäköisesti ainakin kymmenen vuotta aiemmin, jos lapsuudessani alkaneeseen jatkuvaan infektiokierteeseeni sekä edellä kuvaamiini varhaisaikuisiän oireisiin olisi osattu puuttua ja kilpirauhasarvot tulkita.
Aila Suokas

Mielipiteitä ja havaintoja
Olin jälkeenpäin tutkittavana kunnallisessa sairaalassa
mm. vaikeiden vatsavaivojen vuoksi. Sairaalan lääkäri kirjoitti minulle samoja lääkkeitä, joita yliopistollisen sairaalan lääkäri oli laittanut roskakoriin.
Kaksi yhteiskunnan palveluksessa olevaa lääkäriä on
päätynyt lääkkeitteni käytöstä ja tarpeellisuudesta aivan
vastakkaisiin ratkaisuihin. Kumpaa minun tulisi uskoa?
Olen saanut huomattavat ylimääräiset kustannukset
joutuessani ostamaan uudelleen roskakoriin heitetyt lääkkeet. Olen pohtinut sitäkin, eikö lääkäreillä ja sairaalalla olisi lääkkeitteni korvausvelvollisuus? Luulenpa, että riiteleminen on turhaa.
Nykyisin puhutaan paljon lääkkeiden tarpeettomasta

SUOMEN POTILASLEHTI
15 VUOTTA SITTEN

käytöstä. Poliklinikan kiireessä päädytään liian helposti hätiköityyn ratkaisuun. Entäpä, jos potilas kuitenkin tarvitsee
lääkkeensä? Päästäänköhän koskaan siihen, että me monitautiset saisimme rauhassa neuvotella lääkkeistämme ja
hoidostamme lääkärin kanssa, joka tietää asiat ja johon me
luotamme. Väestövastuulääkärikin on usein liian kiireinen,
jotta luottamuksellinen suhde syntyisi.
Monitautinen potilas
(Toimituksen huomautus: Tämä potilas sai korvauksen osasta lääkkeistään sen jälkeen, kun oli ottanut yhteyttä potilasasiamieheen. Enempää riitelemistä ei tarvittu)
Suomen Potilas 1-2/96
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Lahjoita rahaa
Kilpirauhasliitolle ilmaiseksi
Luit aivan oikein! Suomen Kilpirauhasliitto liittyi hyväntekeväisyysmedia
Sharewoodiin. Sharewoodissa voit lahjoittaa vastuullisten yritysten rahaa Kilpirauhasliitolle ilmaiseksi ja voittaa itsellesi upeita palkintoja. Liity sinäkin!
Uusi suomalainen hyväntekeväisyysmedia Sharewood jakaa mainostajien rahaa eri tavoin valitsemallesi hyväntekeväisyyskohteelle. Pelkästään
nettimainoksia klikkaamalla ja voittamalla arvonnoissa voit lahjoittaa vuodessa kymmeniä euroja.
Suomalaiset lahjoittavat hyväntekeväisyyteen vuodessa keskimäärin 20
euroa per pää. Me Sharewoodissa annamme suomalaisille mahdollisuuden
tuplata hyväntekeväisyytensä – ja täy-

sin ilmaiseksi, Sharewoodin toimituspäällikkö Jussi Karmala kertoo.
Sharewood on käyttäjille ja järjestölle ilmainen. Kaikki jaettava avustusraha tulee Sharewoodissa mainostavilta yrityksiltä. Suurimpia mainostajia
ovat Primula ja Aurinkomatkat. Nyt sinulla on mahdollisuus tukea Kilpirauhasliiton työtä liittymällä lahjoittajaksi.
Ahkera klikkailija lahjoittaa vuodessa helposti kymmeniä euroja, Karmala kertoo.
Rekisteröityminen Sharewoodiin
on turvallista. Kaikki käyttäjien tiedot
pysyvät salaisina ja ainoastaan Sharewoodin hallussa. Roskapostia ei tule.
Mainoksia tulee käyttäjän sähköpostiin lähinnä uutiskirjeen mukana noin

kerran viikossa. Käytön voi myös lopettaa koska tahansa, jolloin kaikki tiedot
poistuvat.
Tutustu Sharewoodiin osoitteessa
www.sharewood.org
Sharewoodissa arvotaan viikoittain
palkintoja kylpylälahjakorteista festivaalipaketteihin. Jos voitat, Sharewood
maksaa avustuskohteellesi kymmenen
prosenttia palkinnon arvosta.
Sharewoodissa on yli 15 200 käyttäjää, jotka ovat keränneet jo 22 200
euroa valitsemilleen avustuskohteille
maksamatta itse mitään.
Auta Kilpirauhasliittoa ja liity Sharewoodiin osoitteessa www.sharewood.
org jo tänään!

Keskustele kilpirauhasasioista netissä
Kilpirauhasasioista voi keskustella
Internetissä useallakin eri keskustelupalstalla. Niistä ainoa Suomen Kilpirauhasliitto ry:n ylläpitämä on liiton verkkosivuilla (www.kilpirauhasliitto.fi) oleva vieraskirja-osio. Liiton toiminta perustuu enemmän henkilökohtaiseen
kontaktiin, eikä keskustelupalstatoimintaa ole ainakaan toistaiseksi tarkoitusta laajentaa.
Kaikki muut netin keskustelupalstat ovat yksityishenkilöiden, lehtien tai
muiden tahojen ylläpitämiä. Niissä esitetyt mielipiteet ovat aina kirjoittajan
omia, minkä vuoksi niihin on syytä suhtautua varauksella, jopa kriittisesti. Tätä on syytä korostaa senkin vuoksi, että palstoilla keskustellaan anonyymisti nimimerkeillä.
Palstoilla liikkujan on myös syytä
tiedostaa, ettei niillä esitetty tieto ole
tarkastettua, ja tietoja värittävät usein
henkilökohtaiset kokemukset, joskin
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tietysti sekin on osa vertaistukea, mikä onkin näiden palstojen päätarkoitus.
Keskuspalstojen merkitystä ei silti
voi kiistää, eikä väheksyä. Monilla palstoilla kirjoittavilla on vuosien kokemus
kilpirauhasasioissa. Moni kokeekin keskustelupalstat erittäin tärkeiksi ja niiden ylläpitäjät ja aktiiviset kirjoittajat
tekevät tässä arvokasta työtä.

Muut kuin liiton palstat
Pelkästään kilpirauhasasioille pyhitettyjä keskustelupalstoja on kaksi, joista vanhempi on vuonna 2003 perustettu www.kilpirauhas.info Palstalle on rekisteröitynyt 1863 henkilöä.
Uudempi www.kilpirauhanen.com
-palsta on toiminut parisen vuotta ja
sille on rekisteröitynyt 353 käyttäjää.
Molemmilla sivustoilla on laajat tietopankit kaikista kilpirauhassairauksis-

ta. Kummassakin keskustelut on jaoteltu aihepiireittäin, esim. vajaa- ja liikatoimintaan, struumaan sekä kilpirauhassyöpään.
Kummallakin foorumilla voi keskustella myös esimerkiksi kilpirauhasarvoista, lääkityksestä ja oireista sekä muista kilpirauhaseen liittyvistä sairauksista.
Muita keskustelupalstoja, joissa on
oma osionsa kilpirauhasasioille, ovat
esimerkiksi:
www.kaksplus.fi
http://keskustelu.suomi24.fi/
debate/4232
http://keskustelu.plaza.fi/ellit/
www.vauva.fi
Perustietoa kilpirauhasesta löytyy
ainakin seuraavilta nettisivuilta:
www.kilpirauhasliitto.fi
www.poliklinikka.fi
www.terveyskirjasto.fi
www.hoitonetti.fi

Muistithan maksaa jäsenmaksusi
Jäsenjärjestösi ja samalla Suomen Kilpirauhasliiton jäsenenä olet tuomassa painoarvoa Kilpirauhasliiton edunvalvonta- ja vaikuttamistyölle. Mitä
suurempaa joukkoa edustamme, sitä vahvemmin
pystymme vaikuttamaan.
Kilpirauhasliiton ja oman yhdistyksesi tarjoamat
jäsenedut:
l KILPI-lehti 4 kertaa vuodessa. (Uusille jäsenille jäsenmaksun jälkeen seuraavasta numerosta lähtien.)
l Verkkosivut www.kilpirauhasliitto.fi. Sivuilta
saat perustietoa kilpirauhassairauksista ja ajankohtaista tietoa kilpirauhasasioista ja tapahtumista. Sivut uudistetaan 2011 aikana.
l Vertaistukea tukipuhelimessa.

l Toimiston jäsenpalvelut, tietoa ja tukea.
l Oman yhdistyksesi ja Liiton järjestämät lääkäriluennot ja muut asiantuntijatilaisuudet.
l Oman yhdistyksesi keskustelu- ja vertaistukitapaamiset, muuta tapahtumat ja virkistystoiminta.
l Oman yhdistyksesi verkkosivut.
l Rahanarvoisia etuja jäsenkortilla.
Yhteistyökumppaneiden tarjoamat jäsenedut:
l Alennukset Healthex-terveyskuntokeskuksen palveluista.
l Alennukset Instrumentariumin silmälaseista
ja muista terveystuotteista.
l Alennukset Restel Oy:n hotelliketjun majoitushinnoista.

KILPI-lehden ilmestymisestä
KILPI -lehti tulee jäsenetuna jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille. Muistathan maksaa tämän vuoden
jäsenmaksusi, jos haluat saada kaikki jäsenetusi. Numerosta 3 lähtien KILPI -lehti postitetaan ainoastaan jäsenmaksunsa 2011 maksaneille. Loppuvuoden ilmestymispäivät ovat 7.9. ja 16.12. Uudet jäsenet saavat lehden, jos jäsenmaksu on suoritettu ennen numeron ilmestymistä.

Kuntoutuskurssi syksyllä 2011
Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi 28.–30.10.
Hakuaika päättyy 26.9.2011.
Tällä kurssilla on liikuntaa normaalia enemmän!
Osallistumismaksut: 110 €/2hh ja 150 €/1hh. Työmarkkina-, toimeentulo- tai opintotuella tai kansaneläkkeellä oleville hinta 70 €/ 2hh
Yleistä kuntoutuskursseista:
Kuntoutuskursseille haetaan hakulomakkeella, joka
löytyy Liiton nettisivuilta www.kilpirauhasliitto.fi kuntoutustoiminnan alta. Lomakkeita voi myös tilata toimistosta p. 09 8684 6550. Hakulomakkeet lähetetään
toimisto@kilpirauhasliitto.fi tai postitse Suomen Kilpirauhasliitto, Vilhonkatu 4 B, 00100 Helsinki.

Ennen kurssilaisten lopullista valintaa olemme hakijoihin yhteydessä puhelimitse, joten muistathan ilmoittaa
lomakkeella myös puhelinnumerosi.
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, että
se soveltuu kaikille ikäryhmille.
Jos osallistuminen perutaan 2 viikkoa ennen tai sen jälkeen, joudumme perimään hotellikulut.
Jos tulet kuntoutuspäiville kahdestaan lemmikkieläimen kanssa, teille on varattava erillinen yhden hengen huone.
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YHTEYSTIEDOT
Suomen Kilpirauhasliitto ry
www.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
Puheenjohtaja Kirsti Hänninen, p. 050 4366 959
puheenjohtaja@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

Seinäjoen Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Annemaarit Anttila, p. 050 5554 961 (arki-iltaisin)
Tarsiantie 18, 61300 Kurikka
www.seinajoenseudunkilpirauhasyhdistys.fi

Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Marja-Leena Kuusimäki, p. 045 1271 940
Tornipolku 14 A 6, 90100 Oulu
marjaleena.kuusimaki@gmail.com
www.oulunseudunkilpirauhasyhdistys.fi

Vaasan Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Vasanejdens Sköldkörtelföreningen rf
Ulla Slama
Åvägen 10 C, 64200 Närpiö
ulla.slama@gmail.com
www.vakybotnia.nettisivu.org

Perhonjokilaakson ja Lestijokilaakson
Kilpirauhasyhdistys ry
Yhteydenotot Suomen Kilpirauhasliittoon

14 KILPI 2

2011

TAPAHTUMAKALENTERI

HYVINKÄÄN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Kansainvälisen kilpirauhaspäivän
25.5. tapahtumat: Hyvinkään Sairaalan Potilasoppimiskeskus Soppi klo
9-13, Hyvinkään Prisman Willan apteekki, Luotsi-palveluneuvontapiste
klo 16–20 ja Mäntsälän Kellarikahvila
Kulmiksessa, Keskuskatu 11 A, alakerta klo 9–12 ja 15.30–17.30
Yhdistyksen saunailta Herusten järven rannalla, Kesätie 112 tiistaina 7.6.
klo 16–22. Ennakkoilmoittautumiset
Anne Otavalle numeroon 040 7525 188
(iltaisin) 3.6. mennessä. Tarjolla sauna, viihtyisä ranta, ruokaa ja mukavaa
seuraa!
Hyvinkään päiväryhmä maanantaina
5.9. klo 13–15 Järjestökeskus Onnensillan Kulmasillassa, Siltakatu 6. Yhteyshenkilö Eila Vahanen p. 044 2833 048.
Hyvinkään iltaryhmä torstaina 15.9.
klo 18–20 Järjestökeskus Onnensillan
Kaarisillassa. Yhteyshenkilö Anne Otava p. 040 7525 188.
Mäntsälän ryhmille haetaan edelleen
vetäjää. Oletko kiinnostunut? Yhteyshenkilö Lahja Tainio p. 0400 975 777.
Ryhmissä on vapaata keskustelua niin
kilpirauhas- kuin muistakin asioista.
Muutakin mukavaa voidaan sopia ryhmän toiveiden mukaisesti. Kerro ideasi, niin järjestetään yhdessä!
Hallituksen kokous torstaina 25.8.
klo18 Järjestökeskus Onnensillan alakerrassa.
Ilmoittelemme toiminnastamme myös
paikallislehtien seurapalstoilla sekä
nettisivuillamme. Tilaisuuksiimme ovat
tervetulleita kaikki kilpirauhassairauksista kiinnostuneet.

KYMENLAAKSON SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Makkaranpaistoilta Kotkassa Katariinanniemessä VYT:n järjestämänä keskiviikkona 3.8. klo 18. Ilmoittautumiset
Leilalle 10.5. olevassa jäsentapaamisessa tai sähköpostitse 31.7. mennessä.
Kirpputoritapahtuma Kouvolassa
vanhalla torilla lauantaina 6.8. klo 7-13.
Yhdistyksemme on järjestämisvuorossa yhdessä Kouvolan Uimareiden

kanssa. Tule myymään tarpeettomat
tavarasi, myyntipaikan hinta 10 e, josta yhdistyksemme saa puolet tai tule
tapaamaan meitä vaikkapa kahvikupposen äärellä.
Jos haluat tulla iloiseen talkooporukkaan, soittele Riitalle, yhteystiedot Yhteystiedot-sivulla.
Saunaretki Inva-majalle Kouvolan Tykkimäkeen tiistaina 9.8. Sauna kuumana
klo 15 lähtien. Saunomme, paistamme
makkaraa ja juomme saunakahvit tuoreen pullan kera.
Asiasta lisää heinäkuussa ilmestyvässä jäsenkirjeessä. Laita päivä kuitenkin jo kalenteriisi.
Kilpirauhasillat Kotkassa tiistaina
13.9., 11.10., 8.11. ja 13.12. klo 18–20.
Paikka Karhulan päiväsairaala, Vesivallintie 29, Karhula. Sisäänkäynti katutasolta pihan puolelta.
Syyskuun iltaan saapuu vieraaksi Kilpirauhasliiton puheenjohtaja Kirsti Hänninen.
Muiden iltojen aiheet jäsenkirjeessä
loppukesästä.

LAHDEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
KesäMäsä-tapahtuma Vesijärven satamassa Lahdessa lauantaina 21.5. klo
12 - 17. Arpajaiset! Tanssit makasiinissa klo 18 alkaen!
Sääntömääräinen syyskokous ja syksyn avajaiset lauantaina 3.9. klo 13 15 Invakeskus, Hämeenkatu 26 A, 3.krs
Lahti. Kahvitarjoilu!
Puhelinpäivystykset kuukauden ensimmäisenä torstaina 1.9. ja 6.10. klo 11
- 14 puh. 044 574 6285.
Ennakkotietona Heinolan alueen
vertaisryhmätapaaminen torstaina
13.10. klo 17.30 Tuttavantuvalla. Tervetuloa!

LOUNAIS-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Kansainvälinen Kilpirauhaspäivä
25.5. Käväise klo 12 – 18 Ruusukorttelissa, Puistokatu 11, Turku, ja tule tutustumaan Lounais-Suomen Kilpirauhasyhdistyksen toimintaan. Paikalla
on yhdistyksen aktiivijäseniä, joilta voit

kysellä toiminnasta ja keskustella kilpirauhas- tai muista asioista. Tilaisuudessa on mahdollisuus ostaa Vuorenkilpi-tuotteita sekä nauttia kahvit tai
teet. Tervetuloa!
Vertaistuki-illat jatkuvat syksyllä. Ensimmäinen vertaistuki-ilta on tiistaina 6.9. klo 18, mikäli tilavaraus varmistuu. Seuraa ilmoittelu yhdistyksen kotisivuilla sekä Turun Sanomien Ts-liitteessä (entinen Treffi-liite). Syksyn tarkempi� aikataulu tulee KILPI-lehteen
numero 3.
Syyskauden avajaiset lauantaina 17.9.
klo 8.30 alkaen Leirikeskus Sinapissa,
Sinapintie 74, Kakskerta. Ohjelma on
vielä työn alla, mutta päivän aikana on
hyvään oloon ja jaksamiseen liittyvää
asiaa, liikuntaa, rentoa jutustelua ja yhdessäoloa. Osallistumismaksu on 15 €/
henkilö, johon sisältyy päivän ruokailut sekä mahdollisuus saunomiseen ja
uimiseen.
Sitovat ilmoittautumiset Maija-Liisa
Airaksiselle (Maisalle) viimeistään 7.8.
mennessä; puh. 0440 33 00 13 (arki-iltaisin klo 18 – 20), sähköposti kilpirauhasyhdistys.ls@gmail.com. Mainitse ilmoittautuessasi nimesi, puhelinnumerosi ja/tai sähköpostiosoitteesi. Kerro
myös jos sinulla on ruoka-aineallergia
tai erikoisruokavalio.

OULUN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Kevätkauden päättäjäiset tiistaina
24.5. klo 16–21 Myllyojan asukastuvalla, Jokivarrentie 5 (ent. Erikitie). Kahvit
ja makkaroiden paistoa grillikodassa.
Kansainvälinen kilpirauhaspäivä
25.5. klo 17.30–19.00 asiantuntijaluento Dosentti Pasi Salmela: Kilpirauhassyövän seuranta muuttuu, Oulun
kaupungin kirjasto, Pakkala sali.
Kunto- ja virkistysretki Sortavala Vanha Valamo-Viipuri 18. – 21.8. Ilmoittautuminen jatkuu, etumaksu 100 €
maksettava 1.6. mennessä yhdistyksen tilille.Yhteyshenkilö Liisa Pyrrö puh.
0400 387 212.
Jäsentapahtuma Kajaanissa tiistaina
27.9. klo 17.30 -19.30, KAKS:n auditorio. Asiantuntijaluento lääkkeiden yhteisvaikutuksesta, apteekkari Kirsi PauKILPI 2
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lamäki.
Sääntömääräinen syyskokous ja jäsenilta tiistaina 25.10. klo 17.30 -19.30
Aleksin kulma, Iso-Hansa.
Pikkujoulu tiistaina 22.11. klo 17.30
-19.30. Paikka avoin.

PIRKANMAAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Vertaistoiminta Vanha kirjastotalo,
Mäkelän kabinetti, Tampere lauantaina 3.9. ja 8.10. klo 10.30 - 12.30.
Sääntömääräinen syyskokous lauantaina 8.10. klo 12.30 alkaen em. paikassa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tämä on virallinen kutsu kokoukseen. Tervetuloa!
Tuleviin tapahtumiin voi myös tutustu
nettisivuillamme.

POHJOIS-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Kilpirauhasilta tiistaina 24.5. klo 18
Vesselissä. Tietoa ja tukea kilpirauhassairauksista.
Suunnitteilla kesäretki lauantaina 18.6.
Öllölään, lisätietoja kilpirauhasillassa ja
järjestöpalstan ilmoituksessa myöhemmin Karjalaisessa ja Heilissä. Kahvi/teetarjoilu. Tervetuloa!

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Kansainvälisenä kilpirauhaspäivänä 25.5. lääkäriluento klo 17–19
Biomedicum, luentosali 3, P-kerros,
Haartmaninkatu 8. Kardiologi Anneli
Seppälä-Lindroos luennoi meille sydämen terveyteen liittyvistä asioista. Anneli Seppälä-Lindroos vastaa mielellään
kysymyksiin, joita voit lähettää meille
etukäteen esimerkiksi vastaamalla jäsenkirjeessä lähetettyyn kyselyyn.
Kilpirauhassairautta sairastavien
lasten perhetapahtuma lauantaina
22.10. Tähän tapahtumaan on mahdollisuus osallistua koko maan alueelta.
Tapahtumasta saat lisätietoa erillisestä
ilmoituksesta tässä lehdessä.
Vertaistuki- ja keskustelutilaisuus
syyskuun lopussa Helsingissä. Aika ja
paikka varmistuvat myöhemmin. Mukaan ovat tervetulleita myös potilaiden
läheiset. Vertaistukikeskusteluissa usein
esitettyjä kysymyksiä ovat: milloin lääkäriin, miten sairauden kanssa elää, miten oireita ja omaa oloaan pystyy hel-
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pottamaan. Tilaisuudesta ilmoitetaan
tarkemmin syyskuun lehdessä.

VAASAN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

ROVANIEMEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Kansainvälinen kilpirauhaspäivänä
25.5. klo 15–17 yhdistys esittelee toimintaansa ja jakaa tieto kilpirauhassairauksista Vaasan torilla.
Yleisöilta Pietarsaaressa perjantaina
12.8. klo 15. Dorrit Högbacka ja Ulla Slama kertovat yleisölle ruotsiksi kilpirauhassairauksista ja yhdistyksen toiminnasta. Paikasta on tarkemmat tiedot paikallislehtien toimintapalstoilla.
Musikaali-ilta lauantaina 17.9. klo 19.
Ilmoittautuminen Pirjo Hannukselalle.
Sääntömääräinen syyskokous torstaina 6.10. klo 19–21, paikka Vuorikodin juhlasali, Vuorikatu 2-4, Vaasa
Vertaistuki-ilta torstaina 3.11.

Yleisimmistä kilpirauhassairauksista
-luento keskiviikkona 25.5. klo 18 Kemin Kulttuurikeskuksessa, Marina Takalon katu 3, pieni auditorio. Luennoitsijana sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri Pirkko Nyländen. Luennon yhdessä yhdistyksemme kanssa järjestävät Kemin Seudun Diabetesyhdistys ry
ja Suomen Kilpirauhasliitto ry.
3-sillan lenkki maanantaina 6.6. klo 18,
lähtö Jätkän patsaalta. Tule reippaalle
kevätkauden päättäjäislenkille ja suven aloituslenkille. Välttämättä ei tarvitse koluta kaikkia siltoja, joskus vähempi on enempi!
Vertaistuki-ilta keskiviikkona 14.9. klo
18 Rovakatu 2:ssa aloittaa syksyn ohjelman.
Ajantasainen ohjelmamme on nettisivuillamme ja lisäksi mahdollisista ohjelman muutoksista ilmoitamme myös
Lapin Kansan seurapalstalla.

SATAKUNNAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Liikunnallinen ja rento ilta tiistaina
24.5. klo 17 alkaen Porin Kirjurinluodon
grillipaikalla Kaarisillan vieressä. Saamme vieraaksemme Suomen Kilpirauhasliiton puheenjohtajan Kirsti Hännisen. Hän tulee kertomaan meille liiton
tuoreimmat kuulumiset ja tapaamaan
jäsenistöä. Makkarat ja juomat maksaa yhdistys! Tervetuloa kaikki mukaan
viettämään rentoa kevätiltaa!

SEINÄJOEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Keskusteluryhmä torstaina 19.5. klo
18.30 Kurikan Intolassa, Seurapuistikko 6 C 27. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki jäsenet ja kilpirauhasasioista kiinnostuneet. Lisätietoa paikallislehdessä ja Ilkan järjestöpalstalla.
Kansainvälisen kilpirauhasviikon
tapahtumia: Seinäjoen Järjestötalolla info-tilaisuus tiistaina 24.5. klo 10–15
Kauppakatu 1, 2.kerros. Mahdollisesti
joko Nurmon Prismassa kauppakäytävällä tai Seinäjoen Citymarketin kauppakäytävällä lauantaina 28.5. noin klo
10–15. Lisää infoa Ilkan järjestöpalstalla.

Yhdistys rekisteröityi 19.11.2001. Tämä
vuosi on siis 10-juhlavuosi. Vietämme
10-vuotisjuhlaa Vuorikodin juhlasalissa
täsmälleen 10-vuotispäivänä lauantaina 19.11. klo 13. Suomen Kilpirauhasliiton puheenjohtaja Kirsti Hänninen ja
järjestöpäällikkö Asta Tirronen tulevat
mukaan ja puhuvat juhlatilaisuudessa.
Jubileumsår
På internationella sköldkörteldagen
25.5. delar vi ut information om sköldkörteln och om föreningsverksamheten på Vasa torg.
Övrigt program till hösten:
Fredagen den 12.8. kl 15 besöker Dorrit Högbacka och Ulla Slama Jakobstad
och berättar på svenska för allmänheten om både föreningens och själva
sköldkörtelns verksamheter. Om platsen informeras i lokalpressen.
Lördagen den 17.9. kl 19 musikalkväll
på Vasa Stadsteater. Anmälan till Pirjo
Hannuksela.
Höstmöte 6.10. kl 19-21, plats Berghems
festsal, adr Berggatan 2-4, Vasa
Torsdag 3.11. temakväll.
Vasanejdens Sköldkörtelförening rf registrerades 19.11.2001. Nu är det alltså
10-årsjubileumsår. Vi fira 10-årsjubiléet
i Berghems festsal på precis på 10-årsdagen lördagen den 19.11. kl 13. Finlands Sköldkörtelförbunds ordförande
Kirsti Hänninen och organisationchef
Asta Tirronen kommer med på festen
och håller tal.

JÄSENYHDISTYSTEN SIVUT

Normaalia elämää ilman kilpirauhasta
Teksti ja kuva: Tanja Väyrynen
Suomessa todetaan synnynnäinen vajaatoiminta yhdellä 3500 vauvasta. Anne Otava on yksi heistä. Hänen vajaatoimintansa johtuu kilpirauhasen puuttumisesta.
Minulla oli syntyessäni lisäkilpirauhaset, mutta nekin
kuihtuivat pian pois, Anne kertoo.
Nykyisin vastasyntyneiltä mitataan TSH. Tavoitteena on
löytää poikkeamat mahdollisimman ajoissa. Kilpirauhasen
puuttuminen on vakava asia, sillä se voi ilman tyroksiinihoitoa johtaa psyykkisiin ja fyysisiin pysyviin vaurioihin.
Koe on merkittävä siksikin, että tila voi olla jopa oireeton.
Minulla kävi huono tuuri. Synnyin vain hetki ennen seulontojen aloitusta, Anne harmittelee.
Kilpirauhasen puuttumisesta ei tiedetty ennen kuin äitini kiinnitti huomiota siihen, etten syö kunnolla. Hän vei minut lääkäriin, mutta aluksi tilanteeseen ei suhtauduttu vakavasti. Äitini oli kuitenkin päättäväinen ja pääsin lastenklinikalle tutkimuksiin. Siitä asiat alkoivatkin edetä ja sain
vuoden ikäisenä lääkityksen.
Lääkityksen jälkeen Anne Otava alkoi kasvaa ja kehittyä.
Lapsuus oli kuitenkin rankka.
Kävin usein Helsingissä verikokeissa ja jouduin olemaan
pitkiäkin aikoja sairaalassa. Luustoni kehitys oli jäljessä ikäisistäni ja röntgenkin tuli todella tutuksi. Jouduin pitämään
tukikenkiä kaksivuotiaaksi, Anne muistelee.
Kuusivuotiaana Annella todettiin lievä aivotoiminnan
häiriö, joka tunnetaan lyhenteellä MBD. Ongelmat ilmenevät lähinnä keskittymisessä ja oppimisessa.
Teini-iässä tyroksiinin ottokin unohtui silloin tällöin, mikä
aiheutti masennusta ja muistiongelmia. Näitä ongelmia on
edelleen. Myös luustoni aiheuttaa vaikeuksia polvien, nilkkojen ja ranteiden kipuna. Jouduin lopettamaan koulutuksenikin kesken näiden vaikeuksien vuoksi, mikä tuntuu pahalta. Suunnittelen nyt opintoja alalla, jolla työskentelylle
nämä ongelmat eivät olisi este, Anne kertoo toiveikkaana.

Anne Otava

Silti, normaalia elämää
Anne Otavan perheeseen kuuluu 12-vuotias tytär, avomies ja hamsteri. Hänen harrastuksiaan ovat musiikin kuuntelu, kävely ja uinti.
Kilpirauhasyhdistyksen toimintaan tutustuin vuonna
2008 etsiessäni internetistä tietoa kilpirauhassairauksista. Sattumalta huomasin, että Hyvinkäällä kokoontui vertaistukiryhmä, ja päätin tulla tutustumaan sen toimintaan.
Tämän jälkeen Anne on ollut aktiivisesti mukana tapaamisissa. Viime syyskokouksessa häntä esitettiin puheenjohtajaksi. Oma tytärkin oli kokouksessa mukana ja kannusti
äitiään tarttumaan haasteeseen. Näin Anne Otava päätyi
Hyvinkään yhdistyksen puheenjohtajaksi.
Toivoisin, että myös nuoret löytäisivät vertaistukiryhmät,
eivätkä jäisi yksin sairautensa kanssa. Olen itse kokenut, että oikeaa tietoa on vaikeaa löytää. Jäseniltä otan mielelläni vastaan ideoita toteutettavaksi ja toivon aktiivista osallistumista tapahtumiimme, Anne toteaa.
Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys ry

Seitsemänvuotias Kymenlaakson Seudun
Kilpirauhasyhdistys elää ja voi hyvin
Kymenlaakson Seudun Kilpirauhasyhdistys sai alkunsa tammikuussa 2004 Kilpirauhasliiton järjestämässä tilaisuudessa, jossa silloinen puheenjohtaja Paavo Koistinen
esitteli liiton toimintaa ja lääkäri Ulla Slama kertoi kilpirauhassairauksista.
Sinä iltana yhdeksän naista allekirjoitti yhdistyksen perustamisasiakirjan. Alkuun päästiin kuitenkin monen mut-

kan jälkeen niin, että yhdistyksen perustava kokous pidettiin maaliskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2004. Allekirjoittanut lupasi hoitaa kaikki muut toimet, kunhan joku
alkaa puheenjohtajaksi. Ulla-Maija Suvanen Kotkasta uskaltautui tehtävään ja yhdistys saatiin perustettua.
Yhdistys tuli Kymenlaakson kilpirauhaspotilaiden kannalta suureen tarpeeseen. Se huomattiin heti ensimmäiKILPI 2
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sen vuoden aikana. Jäsenmäärä kasvoi liitolta ”saaduista”
muutamasta kymmenestä siten, että vuoden 2004 lopussa meitä oli 148. Jäsenmäärän kasvu jatkuu vauhdilla edelleen ja nyt meitä on jo melkein kolmesataa.
Yhdistyksen toiminta on alusta alkaen jakautunut Kotkassa ja Kouvolassa tapahtuviin jäseniltoihin, vain retket tai
vastaavat isot tapahtumat on tehty yhdessä. Viime vuosina
olemme järjestäneet lääkäriluennotkin molemmissa paikoissa erikseen. Näin olemme yrittäneet tehdä osallistumisen
tapahtumiin mahdollisimman helpoksi asuinpaikasta riippumatta. Maakuntatapaamisia olemme järjestäneet Haminassa ja seuraavaksi ovat vuorossa Iitti ja Pyhtää.
Yhdistyksen taloustilanne on ollut ja on hyvä. Jäsenmaksutulojen lisäksi Kymenlaakson kaupungeista Kotka ja Kouvola ovat alusta asti tukeneet toimintaamme. Edellisten lisäksi saamme avustuksia muista kohteista. Kouvolassa järjestettävät joka kesäinen kirpputoritapahtuma ja yhdistysten suuret joulumyyjäiset ovat myös varainkeruun tärkeitä kulmakiviä.

Kymenlaakson Seudun Kilpirauhasyhdistys elää ja voi hyvin. Jäsenmäärä on jatkuvassa kasvussa ja tapahtumissa on
mukavasti osanottajia. Aina on kuitenkin asioita, joissa voisi olla parempi. Meillä se on aktiivien vähyys.
Uutta puheenjohtajaa ei yrityksistä huolimatta löydy ja
jopa johtokuntaan on vaikea saada uusia ihmisiä. Yhdistykseen on liittynyt viime aikoina uusia nuoria jäseniä ja uskon
vakaasti, että he lähtevät jonain päivänä mukaan aktiivitoimintaan. Yhdistystoiminta on tärkeää, kivaa ja siitä saa itselleen ihan yhtä paljon kuin antaa muille.
Toivon valoa ja lämpöä teidän jokaisen elämään!
Kymenlaakson Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Riitta Tiainen
puheenjohtaja

Kymmenen vuoden aikana on jaettu
paljon tietoa kilpirauhassairauksista
Teksti ja kuvat: Pirjo Keskinen

Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistys ry vietti 10-vuotis
juhlaa 2.4. Ravintola Amandessa Lahdessa. Lämminhenkisen juhlan ohjelmassa kuultiin puheiden ja historiikin lisäksi
Satu Långin esittämiä lauluja ja Hollolan Nuorisoseuran aikuiskansantanssijoiden esitys. Juhlan juonsi värikkään tyylinsä mukaisesti yhdistyksen monitoiminainen Raija Kerttula.
Suomen Kilpirauhasliitto ry:n puheenjohtaja Kirsti Hänninen toi oman tervehdyksensä yhdistykselle.
   - Tiedottaminen on liitossamme iso ja haastava tehtävä.
Sairautemme ei ole mediaseksikäs ja sitä myös vähätellään.
Lääkäreillä ja hoitohenkilökunnalla ei ole riittävästi tietoa
kilpirauhassairauksista. Oireita ei aina uskota todeksi, katsotaan vaan koetuloksia, eikä useinkaan kuunnella potilaan vointia. Tiedotusta on tehtävä sekä kilpirauhassairautta sairastaville että hoitohenkilökunnalle, Hänninen toteaa.
   - Kelan viime vuoden lopun tilaston mukaan kilpirauhasen vajaatoimintaan syö lääkkeitä 234 418, liikatoimintaan 4 888 potilasta. Yhteensä 239 306. Luvuista puuttuvat
ei Kela korvattavat lääkkeet, sekä liikatoimintaa sairastavat, jotka ovat lääketauolla, mutta heitä seurataan. Vuonna 2010 kilpirauhassairautta sairastavia löydettiin 14 226
lisää. Kilpirauhasliitossa on n. 5 000 jäsentä, joten kilpirauhassairaisiin verrattuna jäseniä on vähän, hän jatkaa.
   - Liitto on juuri saanut valmiiksi strategian ja viestintästrategian vuosille 2011-2015. Kymmenen hengen työryhmä
on koostanut sitä. Siinä on tärkeimmät suuntaviivat seuraa-
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Toivo K. Wilen oli Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistyksen
ensimmäinen puheenjohtaja. Hänen vierellään yhdistyksen
puheenjohtaja Sinikka Rantala.

ville vuosille, joten työtä on paljon, Hänninen toteaa.
Historiikissa tuli esille kuinka tärkeää tiedon jakaminen
on ollut. Kymmenen vuotta sitten kilpirauhasairauksista tavallisilla ihmisillä ei juuri ollut tietoa. Yhdistys on järjestänyt
lähes vuosittain asiantuntijaluentoja salin täyteisille kuulijoille. Myös kaikki muu tiedottaminen, jäsentapaamiset, oma
esite ja tukipuhelin ovat olleet hyvin tärkeitä jäsenille. Jäsenmäärä on kasvanut koko ajan ja on tällä hetkellä lähes
300. Juhlassa muistettiin kukkasin yhdistyksen entisiä ja nykyistä puheenjohtajaa sekä tämän hetkisiä puuhanaisia. Rahastonhoitaja Leena Laaksoa ja tilintarkastaja Ulla-Maija

Rakkolaa kiitettiin vuorenkilpikorulla ja kukkasin 10-vuotisesta vapaaehtoisesta panoksesta yhdistyksen tilinhoitajina.
Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistyksen toiminta jatkuu vilkkaana. Yhdistys osallistuu mm. Kesä-Mäsä -tapahtumaan
Vesijärven satamassa Lahdessa. Yhteistyössä on voimaa.
Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistys ry

Satu Lång esitti lauluja juhlan kevennykseksi.

Sosiaalinen kanssakäyminen tärkein
toimintamuoto Pirkanmaan yhdistyksessä
Runsaan 300 jäsenen Pirkanmaan Kilpirauhasyhdistys
perustettiin Tampereella vuonna 2000, nykyään alueeseen
kuuluu 24 kaupunkia tai kuntaa. Tampereelta alkoi myös
yhdistyksen historia vuonna 1997, kun sinne perustettiin
paikallisjaosto.
Yhä tärkeämmäksi toimintamuodoksi on vakiintunut
vertaistoiminta. Kokoontumisia on kahdeksan kertaa vuodessa, lauantaisin Tampereen Vanhalla kirjastotalolla. Osallistujia on yleensä 10-20.
Toiminta on osallistujien toiveiden mukaista, yleensä
keskustelua, mutta tänä vuonna on suunnitteilla myös yhteinen teatterikäynti.
Tulevien vuosien haasteena on perustaa alueen muille
paikkakunnille uusia vertaisryhmiä, jos innokkaita ja motivoituneita toiminnan käynnistäjiä löytyy. Tämä on samalla kutsu vapaaehtoisille, puheenjohtajalle saa ilmoittautua.
Vuoden kohokohta on aina kiistatta ollut yhdistyksen järjestämä ja osittain kustantama kuntoutuspäivä, joka järjestetään toukokuussa jo 11. kerran. Paikkana on seitsemättä
kertaa Varalan Urheiluopisto Tampereella.
Päivän tarkoituksena on vertaistuen ohella herättää ja ylläpitää innostusta fyysisen kunnon ylläpitoon. Liikunnalla
on tunnetusti myönteinen vaikutus; esimerkiksi luusto vahvistuu, mieli virkistyy, hapenottokyky lisääntyy, nivelien ja
sydämen toiminta paranee ja stressi vähenee.
Kuntoutuspäivillä on ollut joka kerta erilaista ohjelmaa
asiantuntijaluennoista runouteen ja aina järjestelyt ovat
saaneet kiitettävän arvosanan.
Kahtena edellisvuotena yhdistys on järjestänyt Kansainvälisenä Kilpirauhaspäivänä luennon, mutta tänä vuonna
sitä ei pystytty järjestämään.
Yhdistyksen historiikki valmistui kymmenvuotisjuhliin
ja sen kirjoittivat ensimmäinen puheenjohtaja Aune Kari
ja allekirjoittanut. Historiikista käy ilmi, että yhdistys on järjestänyt alueellaan kymmenen vuoden aikana vapaaehtoisvoimin 31 luentoa, seitsemän seutukuntatapahtumaa, 11
kuntoutuspäivää, vertaisryhmiä, ollut mukana myyjäisissä,

Anja Salvas
Kuva: Jyrki Luukkonen

markkinoilla, osallistunut Kunnossa Kaiken Ikää – projektiin ja järjestänyt painonhallintaa. Siitä iso kiitos järjestäjille,
luennoitsijoille ja osallistujille, joita on ollut toista tuhatta.
Olemme tehneet valtavasti hyvää työtä, välittämällä tietoa kilpirauhassairauksista, tekemällä sairautta tunnetuksi ja
välittämällä satoja muita asioita, jotka liittyvät kilpirauhassairauksiin. Erilaisiin artikkeleihin on pyydetty yhdistykseltä haastattelua seitsemän kertaa, viimeisin artikkeli oli Kodin Pellervo- lehdessä muutama kuukausi sitten.
Olen sanomattoman kiitollinen, että olen ollut näkemässä myös yhteisen lehden ilmestyvän ja kiitän myös kaikkia,
jotka olette olleet edesauttamassa sen syntyä.
Nettisivuiltamme www.pirkanmaankilpirauhasyhdistys.
net löydät lisätietoja yhdistyksestä ja tapahtumista.
Toivon, että tänä kesänä kaikille aurinko paistaa riittävästi ja lämmintä ”piisaa”, ottakaa ilo irti ja pitäkää jalat maassa.
Pirkanmaan Kilpirauhasyhdistys ry
Anja Salvas
puheenjohtaja vuodesta 2004
KILPI 2
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Japanin ydinvoimalaonnettomuus
puhutti väkeä Pohjois-Karjalassa
Yhdistyksemme kevätkokous keräsi yllättävän suuren
määrän jäsenistöä. Japanin maanjäristyksen ja sen jälkeisen ydinvoimalan vaurioitumisen vaikutukset kiinnostivat monia.
Kysymyksiä herätti kilpirauhassairaudet ja joditablettien
ottaminen, miten toimia jos onnettomuus tapahtuu lähellä
meitä? Selkeitä toimintaohjeita kaivattiin. Tiedossa on, että
oikeaan aikaan otettu jodi suojaa vain kilpirauhasta, mutta
muut säteilyn vaarat ovat jääneet vähemmälle huomiolle.
Olin huhtikuun alussa Italiassa ja siellä oli jo kesä. Puut
kukkivat, hellepäiviä, terassilla istumista kaupunkikävelyn
välillä. Ruoka on yksi tärkeimmistä kokemuksista reissuilla
ja uusia makuja on maisteltava. Italialainen nauttii ruuasta, eri ruokalajit tuodaan erikseen, aikaa kuluu ja seurustelu on vilkasta. Kevyttuotteet eivät ole suosittuja, ruoka tehdään aidoista aineksista. Voi, sokeri, öljyt ja valkoinen leipä
ja pasta ovat perusasioita ainakin pohjoisessa. Leikkeleissä
ja juustoissa on rasvaa ja suolaa reilusti. Aamiaispöydässä ei
juuri vihanneksia näkynyt, aamukahvin seurana oli makeita leivonnaisia ja croisantteja. Monet ruuat jäivät mieleen,
salviaravioli, pähkinäpasta, raakalihapihvi ja aterian lopuksi lasillinen raikasta limoncelloa.
Suomalainen ruokailu on usein nopeata tankkausta, riittävästi ravintoa ja vitamiineja suositusten mukaan. Joskus
kiireen voisi unohtaa ja tarjota perheelle sekä ystäville välimerellisen illallisen ajan kanssa. Alkuruokana maisteluannos, sitten pasta tai risotto ja pääruokana esimerkiksi lihaa
tai kalaa, lopuksi pieni jälkiruoka. Kiireetöntä yhdessäoloa,
se on meille monesti ylellisyyttä.
Suomalaisia puhtaita elintarvikkeita kannattaa käyttää,
marjat peittoavat monen ulkomaisen terveystuotteen. Mahdollisimman vähän käsitelty, lisäaineeton ruoka olisi parasta. Piristystä arkeen saa helposti yrteillä ja mausteilla. Makumatka muiden maiden kulttuuriin on helppo ja halpa ta-

Päivi Paavilainen
Kuva: Juhani Hiltunen

pa ilahduttaa läheisiään.
Meidän ruokavaliomme on muuttunut paljon kun kaupan
tarjonta on lisääntynyt valtavasti. Lähes kaikkea on saatavilla ympäri vuoden. Vuodenaikojen vaihtelu unohtuu. Kaiken
runsauden keskellä on valinnanvaikeus, kukkaro tosin sanelee usein valintoja. Monesti meitä vielä syyllistetään, sillä
ekologisuus ja terveysvaikutukset olisi otettava huomioon.
Ruokailun tulisi olla myös nautintoa ja rentoutusta kiireen keskellä. Lomilla oppii ainakin vähäksi aikaa unohtamaan arjen kiireet.
Kaikille hyvää kesää, aurinkoa, ystäviä, makuelämyksiä,
tuoreita mansikoita ja uusia perunoita voin kanssa!
Pohjois-Karjalan Kilpirauhasyhdistys ry
Päivi Paavilainen
puheenjohtaja

Rollottaa
Met täälä pohojosessa emmä tyhyjästä mesua. Ei met tähän yhistyshommaankhan alettu iliman syytä.
Ei oo laitaa, että ihimiselle syötethän mielheen hyssy-hyssylääkheitä ko kilipirauhanen on kipijä. Kai sitä masentuu
ko ihimisen tärkeä elin alakaa nikottelemhan, ko palelee ja
läskillä roppa vyöttyy melekhein syömättä. Kyllä meitä vistottaa ko jokku sannoo, että ne kilipirauhassairauvet ovat
niin heleppoja, että ihan jos sais itte valakata sairhautensa
niin kilipparisairauven ottaisivat. Voi herratu aika, ei tiennyt
sekhän, mitä tuli sanonheksi. Vaan heleppohan se on nuin
sanua ko kilipirauhassairauvet eivät ole valintatalon hyllyltä otetavisa, ekkä sie niitä itte voi mitenkhään aiheuttaa. Ne
tulevat ko ovat tullakshen. Sitä met oomma monesti pohtin-
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he, että miksi nämä sairauvet ussein tullee vanahemmille
naisenpuolille. Eikö se riittäny, että met teimmä sen jäläkipoloven ja kärsime ne tiputukset ja vielä parhhaaseen elämän aikhaan ja sitten muorina vielä tämä. Mitä pahhaa met
akat oomma tehenhet, että näin pittää kiusata. Vai tulleeko se siitä, että met teimmäkin liikaa hyvvää, toisille. Kukhan tuotakhan vissiin ei oo tutkinu.
Mejän yhistys on toiminu vuesta 2004 alakhain ja jäsenmäärä on hilijalleen kasvanu. Jäseniä on joka puolelta Lappia, koska yhistys on Lapissa alansa ainua. Tähän asti oomma melekheen pysytelleet Rovaniemelä, mutta talavella järjestethiin luento myös Kemisä ko sinne ihan pyyethin. Ko
ihimiset eivät sielä sopinhet kaikki luentoa kuulemhan, niin

järjestämmä uuven luennon Kemhiin vielä kevväälä. Muualleki kyllä tulhaan ko pyyethään. Leville, sinne Suomi-äitin
oikean rinnan pääle on myös suunniteltu lääkäriluento huhtikuuksi, kutsumatta menhään. Kovasti mietimä miten ihimiset saataishin sinne tulemhan pohojoisimmista kunnista.
No, kesä on sitten viishaampi täsäki asiasa. Ei ko mesuthan.

Hyvvää ja aurinkoista suvenaikaa toivottaa Rollosta
Rovaniemen Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Raili Kuusela
puheenjohtaja

Kemissä valtava tiedonjano
Teksti ja kuva: Juhani Hiltunen

Tiettävästi kautta aikain ensimmäinen Kemissä järjestetty kilpirauhasluento yllätti järjestäjät totaalisesti väenpaljoudellaan.
Jo 20 minuuttia ennen tilaisuuden alkua noin 40 hengelle mitoitettu sali oli viimeistä paikkaa myöten täynnä.
Kun luento alkoi, eteinen ja viereinen pikkuhuone mukaan
lukien, laskettiin paikalla olevan noin sata henkeä. Heistäkin osa joutui kuuntelemaan luentoa seisaallaan. Lisäksi
noin 20–30 tilaisuuteen tulijaa kääntyi ovelta takaisin todettuaan tilanteen.
-Aiemmin järjestämillämme luennoilla oli ollut niukasti
osanottajia, johtokuntamme ja muutama muu. Sen vuoksi
emme osanneet varautua näin suureen väkimäärään, kertoo tilaisuuden paikallisjärjestäjänä toimineen Kemin Diabetesyhdistyksen puheenjohtaja Maarit Hautalampi. Luennon muut järjestäjät olivat Rovaniemen Seudun Kilpirauhasyhdistys ja Suomen Kilpirauhasliitto.
Mutta asiaa ei kauaa tuskailtu. Heti luennon jälkeen järjestäjät päättivät, että koska selvää tilausta on, tilaisuus otetaan uusiksi isommissa tiloissa. Tilaisuuden päivämääräksi päätettiin kansainvälinen kilpirauhaspäivä eli 25. toukokuuta. Paikkana on tuolloin Kemin Kulttuurikeskuksen auditorio, jonne mahtuu 130 henkeä.

Kilpirauhasluento täytti salin ääriään myöten.

tunut riski sairastua muihinkin autoimmuunisairauksiin,
vaikka ei tiedetäkään tarkkaan mikä autoimmuuniprosessin käynnistää, Nylanden totesi.
Uusi oiretieto monille oli, että suurentunut kieli voi kertoa kilpirauhasongelmista, kuten myös muistiongelmat.
- Myös vaikea yleissairaus voi näkyä kilpirauhasarvoissa, Nylanden totesi.

Asiapitoinen luento

Tyroksiini tyhjään vatsaan

Itse luento oli hyvin asiapitoinen. Länsi-Pohjan keskussairaalan sisätautien erikoislääkäri Pirkko Nyländen esitteli kilpirauhasen ja sen tehtävät ihmisen kehossa sekä miten
potilas tutkitaan kilpirauhassairautta epäiltäessä.
Nyländen luetteli myös tarvittavat laboratoriokokeet ja
sen, mitä ne kertovat.
Nyländen kävi läpi tiiviisti läpi kilpirauhasen yleisimmät
sairaudet, vajaa- ja liikatoiminnan, kilpirauhaskyhmyt ja -syövät, sekä niiden hoidon. Syövistä (papillaarinen, follikulaarinen, medullaarinen ja anaplastinen) Nyländen kertoi niiden erot ja yleisennusteet. Kuulijoille selvitettiin myös mitä autoimmuunitulehdus merkitsee.
-Jos ihmisellä on yksi autoimmuunisairaus, on suuren-

Tyroksiinia nauttivia Nyländen ohjeisti ottamaan sen
tyhjään vatsaan, jonka jälkeen oltava syömättä vähintään
kymmenen minuuttia.
-Rauta- ja kalkkivalmisteiden nauttimiseen tulee jättää
neljän tunnin väli. Myös epilepsia- ja kortisonilääkkeet vaikuttavat tyroksiinin imeytymiseen, Nyländen opasti.
Nyländen katsoo, että, että useimmilla vajaatoimintapotilailla tyroksiinin pitäisi riittää lääkitykseksi.
-Jos annos on oikea, tyroksiinin pitäisi poistaa oireet.
Kuitenkin joissakin tapauksissa Armour Thyroidista voi olla apua, kuten Liotyroniinistäkin. Molemmat näistä lääkkeistä vaatii erityisluvan. Armourin eräs ongelma on, ettei
sen koostumusta ei tiedetä niin tarkkaan kuin tyroksiinin.
KILPI 2
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Satakunnassa uusia yhteistyökuvioita
Kesä on kohta tuloillaan ja saamme vähän hengähtää
talven ahkeroinnista. Kulunut talvi onkin ollut uusia asioita tulvillaan.
Ensinnäkin saimme lukea ensimmäisen oman Kilpi-lehtemme. Saamani kommentit ovat olleet positiivisia. Keliakia- ja vastaavia juttuja kaivataan jatkossakin, koska niin
moni tauti voi liittyä kilpirauhassairauteen.
Myös me, koko jäsenistö, voimme olla mukana toimittamassa lehteä. Jokainen joka haluaa, voi kirjoittaa lehteen juttuja, antaa vinkkejä haastateltavista ja lähettää valokuvia.
Niitä voi lähettää liiton toimistoon suoraan tai yhdistyksellemme eteenpäin lähetettäväksi.
Yhdistyksemme on liittynyt tänä keväänä Satakunnan
Yhteisöt -yhdistykseen. Osoite on Isolinnankatu 16, Pori.
Liittymisen myötä saamme käyttämästämme tilavuokrasta alennusta 50 prosenttia.
Yhteisöön kuuluu satakuntalaisia yhdistyksiä. Yhteisön
tarkoituksena on muun muassa ohjata ja neuvoa jäseniään yhteistoimintaan kuuluvissa asioissa, sekä edistää yhdistysten kautta toiminnallaan väestön terveyttä sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.
Vertaistuki-iltamme ovat yleensä yhteisön tiloissa, muutoksista ilmoitamme lehdessä erikseen.
Lisätietoja internet www.yhteisokeskus.net ja palvelusihteeri Saara Korkeamäki puh. 044 740 9922.
Oman yhdistyksemme yhteystiedot löydät tästä lehdestä Yhteystietosivulta.
Lehden toisen numeron ilmestymisen aikoihin toukokuussa vietämme kansainvälistä kilpirauhasviikkoa. Tiistaina 24.5. saamme liiton puheenjohtajan Kirsti Hännisen vieraaksemme Poriin. Hän tulee kertomaan liiton kuulumisia.
Samalla vietämme kaunista (toivottavasti) kevätpäivää

Eila Tanttu ja Eija Helander ”Yhdistykset tutuksi” tapahtumassa
Porisssa syksyllä 2010.

Kirjurinluodossa, jossa grillipaikalla paistamme makkaraa.
Makkarat ja juomat maksaa yhdistys. Paikka on Kaarisillan
vieressä ja lähellä kesäteatterin parkkipaikkaa. Aloittelemme kello 17.
Tulkaa siis joukolla viettämään ulkoilupäivää yhdessä ja
kyselemään kuulumisia Kirstiltä.
Toivotan kaikille jäsenille oikein kaunista ja rentouttavaa
kesää. Kerätään voimia ja hoidetaan itseämme niin fyysisesti kuin henkisestikin. Siten jaksamme kesän jälkeen aloittaa
taas syksyn toimet.
Valoisaa kesää!
Satakunnan Kilpirauhasyhdistys ry

Toimiston aukioloajoista
Koska Kilpirauhasliitossa työskentelee kokopäivätoimisesti vain yksi henkilö, ei toimistolla ole kiinteitä aukioloaikoja. Pääsääntöisesti puhelimella tavoittaa ma-pe klo 10–16. Jos toimistolla ei vastata, jätä vastaajaan yhteystietosi. Otamme yhteyttä heti, kun se on mahdollista.

Heinäkuussa ajalla 4.–31.7. toimisto on suljettu.
Kilpirauhasliitto toivottaa lukijoille aurinkoista ja rentouttavaa kesää!
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Eila Tanttu
puheenjohtaja

KOLUMNI

Kortisoni ja
tekemisen
mieletön riemu
Kuva: Anna Muradjan

Toukokuun lopussa vietän 10-vuotisjuhlaa – olen ollut
niin kauan ilman kilpirauhasta ja Basedowin taudin aiheuttaman rajun liikatoiminnan ongelmia. Silmäoireiden kesyttäminen tosin vei aikaa seuraavaan vuoteen, mutta lopulta
kortisoni auttoi. Puolitoista vuotta sen tuomaa huumaa kesti.
Ihmettelen miten perhe kesti minua sen ajan. Kyllähän
minua varoiteltiin kortisonista, mutta kun en itse kärsinyt
lähes loppumattomasta energiasta, en huomannut kertoa
perheelle ylenmääräisen aktiivisuuteni johtuvan lääkkeestä. Ja että vähitellen palautuisin entiselleni kun kortisonilääkitys ajettaisiin alas.
Katselen parhaillaan pesua kaipaavia ikkunoita, mutta
enpä taida jaksaa edes etsiä pesijöiden puhelinnumeroita.
Kymmenen vuotta sitten kaikki oli toisin. Jättipulssi kortisonia suoraan suoneen ja tabletteina lisää. Yöunet jäivät 3
– 4 tuntiin, muun ajan etsin jotain tekemistä. Roikkuisin varmaan nyt ikkunasta yrittäen ylettyä sen ylimpään ruutuun.
Pesukierros olisi ehkä jo tämän kevään toinen.
Rakastin tiskaamista, pesin astiat käsin pienessä vadissa.
Vein kuulemma astiat pesuun ennen kuin kaikki olivat edes
syöneet annoksensa loppuun. Täytyy myöntää, että oikein
muistavat. Mutta tuli poltti hännän alla ja oli kiire rynnätä
seuraavan tekemisen pariin.
Toinen mielenkiintoinen askare oli mattojen nurjien puolien imurointi ja jalkalistojen pyyhkiminen. Imuri ei mielestäni puhdistanut listaa tarpeeksi hyvin. Kiinnostus moiseen
väheni kortisonilääkityksen jäädessä pois. Nyt meillä ei mattoja olekaan, mutta työpöydän vieressä oleva jalkalista lähes
hymyilee ja kutsuu toistamaan käsittelyn vuosien jälkeen.

tusta uudella tavalla. Aioin siirtää huonekalut elokuvan jälkeen, yön toimettomina tunteina. Aviomies sanoi kuitenkin
käyvänsä nopeasti suihkussa. Bang! Kun kylpyhuoneen ovi
meni kiinni, aloin toteuttaa illan aikana kypsynyttä suunnitelmaa. Vain televisio jäi entiselle paikalleen. Ehdin vaihtaa
seinillä olevat taulutkin uusiin paikkoihin.
Kun suihkunraikas mies tuli ovelle, hän ei tyrmistykseltään saanut sanaa suustaan. Kun puhekyky palasi, hän totesi uuden olohuoneen olevan hyvä, jopa parempi kuin entinen. Nyt mietin sanoiko hän niin vain rauhoitaakseen minut. Ehkä. Kokemuksesta hän jo tiesi, että muussa tapauksessa olisin mainoskatkolla laittanut kahvin joutumaan ja
aloittanut huonekalujen siirron entisille paikoilleen heti elokuvan loputtua. Sohvan siirtäminen ja kääntäminen maton
avulla onnistuu ehkä vieläkin. Onneksi en enää tunne pakottavaa tarvetta tehdä sitä.
Noiden turboahdettujen aikojen muisteleminen hirvittää. Mutta silti ottaisin ilomielin osan tuosta hurjasta energiasta nyt käyttöön. Kaksi muuta autoimmuunisairautta on
vienyt voimia, enkä 4 tunnin yöunien jälkeen muistaisi edes
omaa nimeäni! Haittasi unen lyhyys silloinkin. Muisti alkoi
pätkiä niin, että lopulta huomasin sen itsekin. Muut olivat
kummeksuneet sitä jo kuukausia.
Kun muiden nukkumaanmenoaika tuli, siirryin kaappeihin tekemään hiljaista järjestelytyötä. Viimeiset kadoksissa olleet tavarat löytyivät vasta pari vuotta sitten muutossa. Tai jos tarkkoja ollaan, viime viikolla löysin niistä vuosista asti kaverilta lainassa olleen dekkarin. En ehkä ihan heti
ilkeä olla lainaamassa häneltä sen jatko-osia. Sääli, sillä pidin kirjailijan tyylistä.
Kirsi Muradjan

Kerran lauantain elokuvaa odotellessa tekemisen tarve
alkoi kasvaa. Lojuin sohvalla ja järjestelin mielessäni sisusKILPI 2
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Vajjaisen oirheita
Mitäs sie akka raiska
kurkkuasi kipuelet,
äänikultaasi rahistelet,
laulujänteitäs raapustelet,
kaulalihojas kasvattelet ja
leuan alustaa levittelet.
Voi sie akka raiska
ko lantheitas leventelet,
kupheitas kuormittelet,
maha eessä tuulta halakoen
perä peittäin pienen kylän.
Minne sie akka raiska
kavotit kutrit kaunhit,
lainehtivat suortuvhaiset,
karvat muutkin sie kavotit,
lintusen lailla sulkas puotit.
Voi sie akka raiska
ko sie piät niin pimmeätä,
mieltä mustaa manan makuista,
palelet horkkatautisena,
ahkuna jäisenä kaliset,
sukat seittemät jalassa,
lammas määkii hartioillas.
Joko sie akka raiska
tiiät konstit tähän tauthin,
aamusuukkosen ensimmäisen,
valakian nappulaisen
veen kanssa viruttelet
parantamhan pahan tauvin.
Kyllä sie akka raiska tästä tokenet,
kohta hymmyillä raitilla rohkenet,
eshiin entisen ämmin kaivalet ja
keshään tanssaten kirmailet.
23.2.2011
Aivot sen ajattelevi ja suu
sanoiksi sylttäs
Raili Kuusela
kilpparivajjainen

Kuva: Raisa Kuusela
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Kuvia ja tarinoita
kaivataan!
Lukijan sivut odottavat juuri sinulta kuvia ja tekstejä. Voit kirjoittaa runoja, tarinoita, vitsejä ja pikku sattumia elävästä elämästä. Myös vinkit hyvään oloon ja terveyteen ilahduttavat.
Joskus pelkkä valokuva puhuttelee ilman tekstiä.
Kerro tarinasi kilpirauhassairauden kanssa. Se voi toimia vertaistukena lukijalle ja auttaa häntä ymmärtämään paremmin
sairauttaan. Voit halutessasi liittää kuvasi tarinaan.
Lähetä juttusi ja digikuvasi meille julkaistavaksi osoitteella toimisto@kilpirauhasliitto.fi. Liitä mukaan kuvaajan nimi ja
julkaisulupa. Lehden toimituskunta pidättää itsellään oikeuden valita julkaistavan aineiston.

Kuva: Asta Tirronen

Diabetes ja kilpirauhasen sairaudet
Diabetes ja kilpirauhasen toiminnan häiriöt ovat yleisiä sairauksia, minkä vuoksi ne voivat ilmaantua samalle henkilölle. Joskus kilpirauhasen sairaus voi ilmaantua ennen diabetesta, joskus voi tapahtua toisinpäin ja joskus ne todetaan samanaikaisesti. Toisinaan molempien taustalla on elimistön puolustusjärjestelmän
häiriö, mutta useimmiten syy-yhteyttä ei tiedetä. Tärkeintä on, että molemmat sairaudet todetaan mahdollisimman nopeasti ja hoidetaan tehokkaasti.

Sen perimmäistä aiheuttajaa ei vielä tunneta. Perinnöllisen
alttiuden lisäksi tarvitaan jokin tekijä, esimerkiksi virus, joka
tulehduttaa haiman insuliinia tuottavat beetasolut. Puolustautuessaan tulehdusta vastaan elimistö alkaa tuhota beetasoluja, jolloin insuliinineritys alkaa heikentyä ja loppuu sitten kokonaan. Sairaus voi ilmetä missä iässä tahansa, mutta
yleensä se puhkeaa lapselle, nuorelle tai nuorelle aikuiselle.

Diabetes on monimuotoinen sairaus

Useat kilpirauhasen liika- ja/tai vajaatoimintaa aiheuttavat sairaudet syntyvät samalla tavalla kuin tyypin 1 diabetes.
Kilpirauhasen liikatoiminta huonontaa insuliinin vaikutusta elimistössä ja nostaa sen vuoksi verensokeria. Kilpirauhasen liikatoiminta ja kohonnut verensokeri saattavat aiheuttaa nopean laihtumisen ja yleiskunnon alentumisen. Hyvä
sokeritasapaino on mahdollista saavuttaa vasta sen jälkeen,
kun kilpirauhasen liikatoiminta on hoidettu.
Synnytyksen jälkeinen ohimenevä kilpirauhasen liikatoiminta on yleisempi tyypin 1 diabetesta sairastavilla äideillä kuilla muilla. Tämä on hyvä muistaa erityisesti silloin,
jos äiti on poikkeavan voipunut tavallista pidempään synnytyksen jälkeen.
Kilpirauhasen vajaatoiminnalla on vähemmän vaikutus-

Diabetes voi aiheutua monesta syystä. Syntymekanismin
perusteella se jaetaan kahteen pääryhmään eli tyypin 1 ja
tyypin 2 diabetekseen. Näiden lisäksi on olemassa diabetesmuotoja, joiden taustalla on harvinaisia perinnöllisiä syitä tai jokin haimaa vaurioittava sairaus tai tapaturma. Diabetes kehittyy, kun haiman insuliinin tuotanto on liian vähäistä elimistön insuliinin tarpeeseen nähden.

Tyypin 1 diabetes on autoimmuunisairaus
Tyypin 1 diabetesta sairastavia on Suomessa noin 40 000.

Tyypin 1 diabetes ja kilpirauhanen
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ta sokeriaineenvaihduntaan kuin liikatoiminnalla. Poikkeava väsymys ja taipumus painonnousuun voivat olla ainoita
merkkejä kilpirauhashormonin puutteesta. Oireet voivat kehittyä hitaasti ja jäädä sen vuoksi huomaamatta. Sen vuoksi sekä TSH että T4V kuuluvat tyypin 1 diabeetikon seurantakokeisiin 2-3 vuoden välein tai tarvittaessa useamminkin.

Tyypin 2 diabetes on kansantauti
Tyypin 2 diabeteksessa verensokerin nousu johtuu sekä
alentuneesta insuliinin vaikutuksesta että tarpeeseen nähden liian vähäisestä insuliinintuotannosta.
Tyypin 2 diabeetikoiden tarkkaa määrää ei tiedetä. Sairaus
on todettu noin 250 000 suomalaisella, mutta heidän lisäkseen arvioidaan olevan yhtä suuri joukko tietämättään sairastavia. Tyypin 2 diabetes puhkeaa useimmiten aikuisiässä
ja on sitä yleisempi mitä vanhemmasta ikäluokasta on kyse.
Tyypin 2 diabetes on voimakkaasti perinnöllinen. Perimän vaikutus alkaa jo alttiudesta painonnousuun: osalla ihmisistä jo perusaineenvaihdunta kuluttaa vähemmän energiaa kuin muilla. Lisäksi geenit säätelevät, kertyykö ylimääräinen rasva haitallisesti vatsaonteloon (omenavartalo) vai
asettuuko se vähemmän harmia tuottavasti tasaisemmin
ihonalaiseen rasvakudokseen (päärynävartalo). Vatsaonteloon asettunut rasva altistaa verensokerin kohoamisen
lisäksi myös rasvamaksalle, rasva-aineenvaihdunnan häiriöille, verenpaineen nousulle ja siten myös sydän- ja verisuonisairauksille.
Tyypin 2 diabetes on ikävästi leimattu pelkästään epäterveistä elintavoista johtuvaksi ja siten itseaiheutetuksi
sairaudeksi. Onneksi elintavoilla voikin vaikuttaa siihen, miten geenit kehossamme toimivat. Geenien haitallista vaikutusta vastaan tarvitaan kuitenkin tietoista ponnistelua. Tätä ponnistelua vaikeuttaa oleellisesti kiire, stressi, vähentynyt arkiliikunta ja runsain määrin tarjolla olevat herkut. Epäsuotuisa kehitys terveydentilassa tapahtuu huomaamattomasti ja vähitellen.

Tyypin 2 diabeetikon hoito
Tyypin 2 diabeetikon hoidon perusta ovat terveelliset
elintavat. Pienikin painonpudotus on hyödyllistä, samoin
liikkumisen lisääminen. Näillä keinoilla tehostetaan insuliinin vaikutusta soluissa ja edistetään insuliinin eritystä haimasta. Usein tarvitaan myös lääkkeitä kohonneen verensokerin, verenpaineen ja rasva-aineenvaihdunnan häiriön hoitamiseksi. Hoito tulisi suunnitella aina yksilöllisesti.
Verensokeritableteista osa estää maksan liiallista sokerintuotantoa ja osa tehostaa insuliinin eritystä haimasta.
Uudet, suolistohormoneihin vaikuttavat ja niiden kaltaisesti toimivat lääkkeet vähentävät maksan sokerituotantoa ja lisäävät haiman insuliinineritystä ilman merkittävää
vaaraa liian matalasta verensokerista.
Tyypin 2 diabetes on etenevä sairaus, minkä vuoksi hoitoa joudutaan tehostamaan 1–2 vuoden välein. Useimmat
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kakkostyypin diabeetikot tarvitsevat jossain vaiheessa insuliinihoitoa. Insuliinihoito aloitetaan tabletteihin yhdistetyllä pitkävaikutteisella insuliinilla. Jotkut tarvitsevat myös
ateriainsuliinin, jolloin hoito on samankaltainen kuin tyypin 1 diabeetikoilla.

Tyypin 2 diabetes ja kilpirauhanen
Tyypin 2 diabetesta sairastavilla esiintyy 2–3 kertaa useammin kilpirauhasen vajaatoimintaa kuin muulla väestöllä.
Syytä tähän ei tiedetä. Joskus voi olla, että hoitamatta jäänyt kilpirauhasen vajaatoiminta on aiheuttanut haitallisen
painonnousun ja siten nopeuttanut tyypin 2 diabeteksen
puhkeamista. Joskus myös diabetekseen sairastuneen painonnousun takaa voi löytyä kilpirauhashormonin puute,
jonka hoitaminen auttaa painonhallinnassa.

Hyvä hoito on tärkeää
Diabeteksen ja kilpirauhasen sairauksien hyvä ja tehokas hoito on tärkeä asia jokapäiväiselle hyvinvoinnille. Kilpirauhashormoni on ”vauhtihormoni”, jonka puute tai ylitarjonta aiheuttaa vaikeuksia elimistön nopeuden säätelyssä. Diabetes taas on sairaus, jossa verensokerin heittelyt
voivat aiheuttaa samankaltaisia ongelmia jaksamisessa ja
suorituskyvyssä. Lisäksi riittämättömästi hoidettuun diabetekseen liittyy suuri lisäsairauksien kirjo sydän- ja verisuonisairauksista silmänpohjissa, munuaisissa ja hermostossa
ilmeneviin sairauksiin.
Hyvä uutinen on, että voimme nähdä lisäsairauksien vähenevän diabeteksen hyvän hoidon seurauksena. Lisäksi
hoitoa helpottamaan kehitetään lisää lääkkeitä ja välineitä - ja uusia hoitomenetelmiäkin tutkitaan.
Lääkäri Vuokko Kallioniemi
Diabetesliitto
Suomen Diabetesliitto ry on jäsenyhdistystensä muodostama liitto, jonka olemassaolo ankkuroituu vapaaehtoiseen toimintaan. Liitto on yhteisö, jonka tavoitteena on
diabeteksen voittaminen ja diabeetikoiden hyvinvoinnin
edistäminen.
Toiminta jakaantuu kansalaisjärjestö- ja palvelutoimintaan. Liitto on diabeetikon tukija, diabetesosaamisen edistäjä
ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Järjestössä on henkilöjäseniä
noin 60 000. Tampereella Diabeteskeskuksessa järjestetään
sopeutumisvalmennusta ja kuntoutusta eri-ikäisille diabeetikoille läheisineen. Diabetes-lehti ja muut julkaisut tukevat
diabeteksen omahoitoa. Lisää tietoa diabeteksesta ja järjestöstä saa verkkosivuiltamme.
Yhteystiedot:
Diabeteskeskus, Kirjoniementie 15, 33680 Tampere
p. 03 2860 111, diabetesliitto@diabetes.fi, www.diabetes.fi

Ydinkokeiden radioaktiivinen
laskeuma ei lisännyt syöpää Lapissa
Poronliha ja muut luonnontuotteet olivat 1950- ja 1960-luvuilla merkittävä säteilyn lähde ilmakehässä tehtyjen ydinasekokeiden radioaktiivisen laskeuman vuoksi. Runsaasti poronlihaa syövät poronhoitajat ja saamelaiset olivat eniten laskeumasta säteilyaltistusta saanut väestöryhmä.
Suomen Syöpärekisterin mukaan uusi tutkimus kuitenkin
osoittaa, ettei heillä ole muuta pohjoisen Suomen väestöä
enempää syöpäsairauksia, eikä arvioitu kokonaissäteilyaltistus ollut yhteydessä lisääntyneeseen syöpäriskiin.
Erityisesti saamelaisilla syöpäilmaantuvuus on pieni, kolmanneksen alempi kuin muulla väestöllä. Säteilyyn liittyvien syöpien kuten leukemian, kilpirauhassyövän ja rintasyövän ilmaantuvuus ei liioin ole suurentunut. Pieni syöpäriski saattaa johtua esimerkiksi ravinnosta, muista elintavoista tai perintötekijöistä.
Marraskuussa 2010 julkaistun tutkimuksen tekijät ovat
Päivi Kurttio, Taina Ilus, Tua Rahola ja Anssi Auvinen Säteilyturvakeskuksesta ja Eero Pukkala Syöpärekisteristä, joka on
syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos.

Tilastotietoa
Suomen Syöpärekisterin kokoamien tilastojen mukaan
uusia kilpirauhassyöpiä ilmeni vuosina 2004-2008 naisilla
267 ja miehillä 82.
Vuoden 2008 lopussa elossa olevia kilpirauhassyöpää sairastavia tai sen sairastaneita oli Suomessa yhteensä 6 887
henkilöä. Heistä naisia oli 5 580 ja miehiä 1 307.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana kilpirauhassyöpään kuolleiden määrä on laskenut miehillä 2,8 ja naisilla 2,8 prosenttia.
Vuosien 2004-2008 aikana kilpirauhassyöpään kuoli Suomessa 29 naista ja 15 miestä.
Kilpirauhassyöpien osuus samalla ajanjaksolla kaikista
syövistä oli naisilla 2,1 prosenttia ja miehillä 0,6 prosenttia.
Sairastumisvaara kilpirauhassyöpään on naisilla 0,7 ja miehillä 0.7 prosenttia.
Lähde: Suomen Syöpärekisteri:
www.cancer.fi/syoparekisteri

!
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Koonnut: Juhani Hiltunen
Asta Tirronen

Kilpirauhasen vajaatoiminta
tuntuu sydämessä
Vähänkin vajavaisesti toimiva kilpirauhanen saattaa heijastua sydämeen
ja lisätä kuoleman vaaraa, kertoo Jamalehdessä julkaistu tutkimus.
Amerikkalaistutkijat yhdistivät kaikkiaan 11 aiemmin tehdyn tutkimuksen aineistot, joissa oli mukana yli 55
200 ihmistä Yhdysvalloista, Euroopasta, Australiasta, Brasiliasta ja Japanista. Kuutisen prosenttia kärsi kilpirauhasen lievästä vajaatoiminnasta. Heillä veren tyreotropiinipitoisuus eli TSH
oli 4,5–19.
Tutkimusaikana lähes 4 500 ihmistä
sai sepelvaltimotaudin ja lähes 9 700
kuoli, vajaat 2 200 sydänperäiseen sairauteen. Tutkijat havaitsivat, että ne,
joiden TSH oli 10-19,9 kärsivät kaksi

kertaa muita useammin sydänoireista. Myös kuolleisuus oli tässä joukossa muita yleisempää. Alle kymmenenkin TSH-arvoilla sepelvaltimotautikuolleisuus oli yleisempää kuin normaaliarvoilla. Tutkijat eivät ottaneet kantaa
siihen, pienentääkö tyroksiinihormonihoito lievästä vajaatoiminnasta kärsivien sairastumisriskiä.
Kaulan juuressa, kurkunpään alapuolella sijaitseva kilpirauhanen on
yksi ihmisen tärkeimmistä umpirauhasista. Sen erittämä hormoni, tyroksiini, osallistuu aineenvaihdunnan säätelyyn joka puolella elimistöä. Kun kilpirauhanen toimii vajavaisesti, aivolisäke tuottaa vereen kilpirauhasta stimuloivaa TSH-hormonia. Sen pitoisuus on
normaali rajoissa 0,4-4,5. Pitoisuus suurenee, kun vajaatoiminta voimistuu. Arviolta lähes 100 000 suomalaista kärsii

kilpirauhasen vajaatoiminnasta. Vajaatoimintaa lääkitään tyroksiinilla.
Sydän-lehti 1/2011
Kilpirauhasen vajaatoiminta
vaikeuttaa siemensyöksyä?
Vaikeutunut tai estynyt siemensyöksy on huonosti tunnettu asia ja erittäin
vaikeahoitoinen. Ilmiötä esiintyy noin
viidellä prosentilla miehistä. Syynä voi
olla lääkitys (etenkin masennuslääkitys), liiallinen alkoholin käyttö, neurologiset sairaudet, diabetes, kilpirauhasen
vajaatoiminta, testosteronivaje, erektiohäiriö tai psykologiset tekijät.
Ilta-Sanomat 9.3.2011
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Liikatoimintaa poteva Mike Monroe:
”Olen yliviritetty jousi”
Notkeana lava-akrobaattina tunnettu Michael Monroe on kärsinyt viime
vuodet selkävaivoista. Pari kylkiluutakin murtui taannoin kesken Japanin
keikan, mutta mies jatkoi sitkeästi loppuun saakka.
- Hoidan keikat vaikka toinen jalka haudassa, hän vannoo.
Monroella on selkävaivojen lisäksi kilpirauhassairaus, johon hän syö
lääkkeitä loppuelämänsä. Lisäksi mies kärsii ajoittaisesta unettomuudesta, johon hän ei suostu kuitenkaan hakemaan apua purkista.
- Katselen vaikka leffoja, kunnes nukahdan. Käyn usein ylikierroksilla ja minun
on vaikea rauhoittua. En osaa rentoutua, mutten halua turvautua unilääkkeisiin. Olen tällainen yliviritetty jousi.
Ilta-Sanomat 5.3.2011
Maailmanmestari Ronaldolla
vajaatoimintaa
Brasilialainen maailmanmestari Ronaldo lopettaa jalkapallon pelaajauransa. Ronaldolla, 34, on sopimus Brasilian
liigan Corinthiansin kanssa tämän kauden loppuun, mutta loukkaantumiset
jouduttivat lopettamispäätöstä.
- En jaksa tätä enää. Haluaisin jatkaa,
mutta en pysty. Aika on täynnä, Ronaldo sanoi. Ronaldo kärsi urallaan pahoista polvivammoista. Kolme erittäin
vakavaa polvivammaa oli lopettaa uran
ennen aikojaan. Viime vuosina tähtihyökkääjä on kärsinyt myös kilpirauhasen vajaatoiminnasta.
Ilta-Sanomat 14.2.2011
Vastasyntyneiden tautiseulonta
pelastaisi useita lapsia
Vastasyntyneiden vauvojen seulontatutkimuksella voitaisiin estää
joka vuosi useiden lapsien vakava
vammautuminen tai jopa kuolema.
Professori Ilkka Mononen Turun yliopistollisesta keskussairaalasta kertoo,
että heidän kolmivuotisen hankkeensa aikana on löydetty kahdeksan vauvaa, jotka ovat sairastaneet harvinais-
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ta sairautta.
- Näytteestä tutkitaan kilpirauhasen vajaatoiminta, lisämunuaisen kuorikerroksen synnynnäinen liikakasvu ja noin 30 eri aineenvaihdunnan sairautta, kertoo Mononen.
Nämä kuuluvat harvinaisiin sairauksiin,
joita ei usein löydettäisi ajoissa ilman
veritipasta tehtyä tutkimusta. Turussa on kolmen vuoden aikana tutkittu
noin 10 000 muutaman päivän ikäistä vauvaa. Mononen toivoisi, että seulontaa laajennettaisiin koko Suomeen,
sillä sairauksien hoidoksi riittää usein
erityisruokavalio tai hormonihoito.
- Yhden vastasyntyneen seulonta maksaisi tuolloin 50-100 euroa ja
siinä seulottaisiin noin 30 sairautta.
Seulonnalla voitaisiin löytää vuosittain noin 10-20 harvinaista sairautta.
Monosen mukaan vastaavan laajuinen vauvojen tautiseulonta on otettu käyttöön muun muassa Ruotsissa
ja Norjassa.
STT 29.10.2010
Pitäisikö tyroksiini
sittenkin ottaa illalla?
Ennen nukkumaanmenoa otettu levotyroksiini paransi merkittävästi vapaan tyroksiinin plasmapitoisuuksia
verrattuna aamulla otettuun lääkkeeseen. Hollannissa tehtyyn tutkimukseen osallistui 105 potilasta. Nykyohjeistuksen mukaan tyroksiini otetaan
aamulla tyhjään vatsaan.
Apteekkari 1-2/2011
Hormonit ohjaavat
elimistömme toimintaa
Umpirauhasten erittämät hormonit
ohjaavat elimistömme toimintaa. Stressi tai vaikkapa synnytys voi lisätä hormonin eritystä. Kilpirauhanen erittää
kilpirauhashormoneja, kuten tyroksiinia. Nämä aineet vilkastuttavat aineenvaihduntaamme. Kilpirauhasen erittämä kalsitosiini lisää kalsiumin siirtymistä verestä luuhun.
Lisäkilpirauhasen erittävät puolestaan lisäkilpirauhashormonia, joka säätelee elimistössämme kalsiumin ja fosfaatin aineenvaihduntaa. Tällöin kalsiumia siirtyy luusta verenkiertoon ja

fosfaatin erittyminen virtsaan kiihtyy.
Apteekin Hyllyltä -lehti
Kilpirauhasarvot tarkistettava
diabeetikon vaihdevuosihoidoissa
Kilpirauhasarvot on tarkistettava
diabeetikon vaihdevuosihoidoissa, jos
käytössä on tyroksiinihoito kilpirauhasen vajaatoimintaan. Tutkimusaineistossani 26 prosentilla vuonna 1962
tai sitä ennen syntyneillä naisista, jotka ovat sairastuneet ykköstyypin diabetekseen lapsuusiässä, oli kilpirauhasen vajaatoiminta vaihdevuosi-iässä.
Terveyshuollon erikoislääkäri
Lena Sjöberg-Tuominen
Diabetes-lehdessä 4/2010
”Tabletit halki vain puolittajalla”
Tabletit tulisi halkoa vain puolittamiseen tarkoitetuilla välineillä. Käsin, veitsellä tai saksilla puolittaminen ei onnistu tarpeeksi tarkasti. Annosteluerot voivat aiheuttaa ongelmia varsinkin kapeaan terapeuttisen leveyden lääkkeillä.
Tabletin puolittajan käyttö aiheuttaa
myös vähemmän hävikkiä.
Journal of Advanced Nursing
Väitös: Odottavien äitien
kilpirauhasen toimintaan on
kiinnitettävä huomiota
Tuoreen väitöstutkimuksen tulosten
mukaan lapsen kohtukuoleman ja ensimmäisen elinviikon kuoleman riski on
suurempi, jos äidiltä todetaan raskauden aikana kilpirauhastulehdukseen
liittyviä vasta-aineita. Nämä vastasyntyneet olivat usein syntyneet hyvin ennenaikaisina, ennen 28. raskausviikkoa.
Tutkimustulosten perusteella olisi
tärkeää tunnistaa mahdollisesti jo ennen raskautta ne naiset, joilla on riski
sairastua kilpirauhasen vajaatoimintaan. Lisäksi raskaana olevien muuttunut kilpirauhasen toiminta pitäisi huomioida laboratoriotuloksia tulkittaessa.
Sikiö tarvitsee kilpirauhashormoneja normaaliin kasvuun ja kehitykseen.
Sikiön oma kilpirauhanen on toimintakykyinen vasta raskauden puolivälissä,

joten alkuraskaudessa äidin kilpirauhanen tuottaa kilpirauhashormoneja
myös sikiölle. Siksi äidin kilpirauhasen
toiminnan on tarpeen vilkastua raskauden aikana. Kuitenkin jopa joka kymmenennellä odottavalla äidillä voidaan
todeta kilpirauhasen toimintahäiriö.
”Raskaus on kilpirauhaselle kuin
stressikoe, koska raskauden aikana sen
toiminnan pitäisi vilkastua. Naisella, jolla on kilpirauhasen tulehdus tai lievä
vajaatoiminta, on suuri riski ajautua varsinaiseen kilpirauhasen vajaatoimin-

taan jo raskausaikana”, kertoo LL Tuija Männistö.
Männistön väitöstutkimuksessa todettiin, että raskaudenaikainen kilpirauhasen vajaatoiminta tai kilpirauhasvasta-aineiden esiintyminen lisäsivät
kuitenkin huomattavasti äidin riskiä
sairastua myöhemmin kilpirauhassairauksiin. Kilpirauhasen vajaatoimintaan
liittyi äideillä myös riski sairastua myöhemmin diabetekseen.
Männistö tutki väitöskirjatyössään
äidin raskaudenaikaista kilpirauhasen

vajaa- ja liikatoimintaa sekä kilpirauhasen vajaatoiminnalle altistavien kilpirauhasvasta-aineiden vaikutusta raskauden kulkuun, vastasyntyneen vointiin ja äidin myöhempään terveyteen.
Tutkimusaineistona oli Pohjois-Suomen syntymäkohortti vuodelta 1985–
1986. Aineisto kattaa kaikki vuoden aikana syntyneet lapset ja heidän äitinsä.
Lähde: THL 15.4.2011

KELAn tilastot 31.12.2010
kilpirauhaslääkityksellä olevista
Ikäryhmä
Yhteenä 2009
Yhteensä 2010
0-4 v
5-9 v
10-14 v
15-19 v
20-24 v
25-29 v
30-34 v
35-39 v
40-44 v
45-49 v
50-54 v
55-59 v
60-64 v
65-69 v
70-74 v
75-79 v
80-84 v
85-89 v
90-94 v
95-99 v
Yli 99 v

Thyroxin
Saajat
220 343
234 418
226
353
835
1 770
3 071
5 179
7 193
8 286
11 229
15 022
19 526
25 417
32 231
25 909
24 592
21 364
17 778
10 280
3 418
682
57

Tyrazol
Saajat
4 737
4 888
1
5
48
96
145
243
341
303
343
325
420
401
408
318
324
325
389
293
132
27
1

Kuva: Kirsti Hänninen

Onko perheessänne kilpirauhassairautta sairastava lapsi?
Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistys ja Suomen Kilpirauhasliitto järjestävät 22.10. alkaen klo 10 tapahtuman perheille, joissa on kilpirauhassairautta sairastava lapsi. Paikka selviää myöhemmin, mutta tapahtuma on pääkaupunkiseudulla.
Alustava ohjelma:
l Lasten endokrinologi Ilkka Sipilän luento, jonka yhteydessä on mahdollisuus esittää kysymyksiä
l Yhdessäoloa ja kokemustenvaihtoa
l Aamupala ja lounas
l Pienille lapsille on luennon ajaksi järjestetty omaa ohjelmaa
Tapahtuma on valtakunnallinen ja vanhempien lisäksi tervetulleita ovat lapset taaperoista teineihin. Osallistumismaksu on 15 €/perhe sisältäen ohjelman, lasten hoidon luennon aikana, aamupalan ja lounaan. Lisätietoja Kilpirauhasliitosta toimisto@kilpirauhasliitto.fi tai p. 050 3300 080.
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VUORENKILPI-TUOTTEET

1. Lasinen riipus
säädettävä

ovh 15 €

2. Lasinen rintakoru

ovh 15 €

3. Korvakorut
väri v.vihreä tai t.vihreä

4. T-paita miesten malli
koot L, XL ja XXL
väri musta tai punainen

ovh 15 €

5. T-paita naisten malli
koot 38, 40 ja 42
väri musta tai punainen

ovh 15 €

5. Pinssi

8. Meikkipussi
sisäpuoli kosteuden kestävä

ovh 21 €

9. Meikkipussi
sisäpuoli kosteuden kestävä

7. Kynttilät

iso
ovh 10 €
pieni kelluva ovh 6,50 €

ovh 18 €

ovh 2 €

ovh 24 €

Vuorenkilpi-tuotteita
myyvät paikalliset
kilpirauhasyhdistykset
tapahtumissaan.
Voit tilata tuotteita myös
toimistolta, jolloin hintaan
lisätään lähetyskulut.
Toimitusaika varastotilanteen
mukaan.
Korut, kynttilät ja
meikkipussit ovat kotimaista
design-tuotantoa.
10. Kylmälaukku
mitat K18 x L16 x S23
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ovh 15 €

11. Kangaskassi
mitat K41 x L41

ovh 10 €

Tuotteet kuvannut:
Hanna Raijas, FramePage

Kiitos uuden lehtemme saamasta
kannustavasta palautteesta!
Alla muutamia kommentteja lukijoilta
Arv. puheenjohtaja Kirsti Hänninen,
Sain eilen liiton oman julkaisun. Parhaat onnittelut sen
aikaansaamisen johdosta! Tällainen oma lehti tavoittaa jäseniä paljon paremmin kuin osana suuremmasta lehdestä.
Ja se on varsin tärkeä. Luin mm. Anna Muradjan omakohtaisista kokemuksista, joka osoittaa miten tärkeä on omakohtaiset todisteet. Tällöin tuli mieleeni että olisi syytä painottaa sitä, että tyroksiini ei ole lääke vaan kehon oma hormoni
jonka tuotto on vaillinaista tai puuttuva vajaatoiminnan yhteydessä. Tällä on mielestäni tärkeä psykologinen merkitys.
Kevättä odotellessa, parhaat terveiset Bror-Axel Lamberg

Juttuehdotuksia on tullut mukavasti. Kiitokset siitä! Vuodessa tulee kuitenkin vain neljä numeroa, joten katsomme
mitä kaikkea saamme lehteen mahtumaan.

Koonnut Kirsti Hänninen

”Olen lukenut melko tarkkaan suomenkieliset sivut ja erityisen iloinen olin Ulla Slaman artikkelista: ”Yleistietoa kilpirauhasesta”, sekä Keliakiaa koskevasta selvityksestä.
Ylipäätään koko lehden sisältö oli tärkeä ja lukemisen
arvoinen. Voin todeta, että olette onnistuneet täydellisesti lehden teossa. On ilo antaa lehteä lainaksi ja levittää tietoa eteenkinpäin.
Toivotan teille kaikille lehden tekijöille ja liitossa toimiville terveyttä, voimia ja iloa jokaiseen päivään!”
”Asiakas kävi tänään vastaanotolla, hän on kopioinut sivuja KILPI-lehdestä ja laittanut työpaikkansa seinälle.”
”Raikas, täynnä asiaa, luin kannesta kanteen.”
”Lehti on selkeä ja ”hyvälukuinen”.Kiitos siitä teille kaikille!”
”Kaikki olivat riemuissaan uudesta lehdestä ja kokevat
sen kovin tarpeelliseksi.”
”Meill on hanki ja jää - ja uusi Kilpi-lehti, joka oli tosi iloinen yllätys. Kunnon lehti!”

Kuva: Margarita Väisänen-Vasiljuk

”Oma lehti, nimenomaan sitä ominta asiaa, joku sanoi
jo lukeneensa kannesta kanteen.”
”Artikkeleista oli tykätty (Ulla Slama ja Keliakia erityisesti).”
”Keliakiajutun jälkeen joku oikein erityisesti odottaa diabetesjuttua, pyysi jo lääkärille vietäväksi.”
”Jutuilta, siis lääketieteellisiltä, toivotaan sitä, että ne on
suunnattu maallikoille.”
”Määrättyjä asioita toivotaan jopa silloin tällöin toistettavan, esim. mitä arvot tarkoittavat, miten lääkkeet otetaan.”

Kuva: Jaana Parkkali
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Kansainvälinen kilpirauhaspäivä
keskiviikkona 25.5.
Kilpirauhasviikko 23.–29.5.
HELSINKI
l Lääkäriluento Biomedicum, luentosali 3, P-kerros,(Haartmaninkatu 8) 25.5. klo 17–19
Kardiologi Anneli Seppälä-Lindroos luennoi sydämen terveyteen liittyvistä asioista.
HYVINKÄÄ
Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys esittelee toimintaansa. Jaossa esitteitä ja lehtiä.
l Sairaalan Potilasoppimiskeskus Soppi 25.5. klo 9–13 (myynnissä Vuorenkilpi-koruja)
l Prisman Willan apteekki Luotsi-palveluneuvontapiste 25.5. klo 16–20
JOENSUU
l Kilpirauhasilta 24.5. klo 18 Vesselissä. Tietoa ja tukea kilpirauhassairauksista.
KEMI
l Luento yleisimmistä kilpirauhassairauksista Kemin Kulttuurikeskus, pieni auditorio
(Marina Takalon katu 3) pieni auditorio 25.5. klo 18. Luennoitsijana sisätautien ja
nefrologian erikoislääkäri Pirkko Nyländen.
KOUVOLA
Kymenlaakson Seudun Kilpirauhasyhdistys esittelee toimintaansa
ja jakaa tietoa kilpirauhassairauksista
l Hansa-keskus (hissin vieressä) 27.5. klo 10–17.
MÄNTSÄLÄ
Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys esittelee toimintaansa. Jaossa esitteitä ja lehtiä.
l Kellarikahvila Kulmis (Keskuskatu 11 A, alakerta) 25.5. klo 9–12 ja 15.30–17.30
(myynnissä Vuorenkilpi-koruja)
OULU
l Lääkäriluento Oulun kaupungin kirjasto, Pakkala sali 25.5. klo 17.30–19.00
Dosentti Pasi Salmela luennoi aiheesta ”Kilpirauhassyövän seuranta muuttuu”.
PORI
l Liikunnallinen ja rento ilta 24.5. klo 17 alkaen Kirjurinluodon grillipaikalla Kaarisillan vieressä.
Saamme vieraaksemme Suomen Kilpirauhasliiton puheenjohtajan Kirsti Hännisen. Hän tulee
kertomaan meille liiton tuoreimmat kuulumiset ja tapaamaan jäsenistöä.
Makkarat ja juomat maksaa yhdistys! Tervetuloa kaikki mukaan viettämään rentoa kevätiltaa!
SEINÄJOKI
l Info-tilaisuus Järjestötalolla (Kauppakatu 1, 2.kerros) 24.5. klo 10–15
l Mahdollisesti Citymarketin kauppakäytävällä tai Nurmon Prismassa la 28.5. noin klo 10–15.
Lisää infoa Ilkan järjestöpalstalla.
TURKU
Lounais-Suomen Kilpirauhasyhdistys esittelee toimintaansa.
Tarjolla kahvia ja teetä sekä myynnissä Vuorenkilpi-tuotteita
l Ruusukortteli (Puistokatu 11) 25.5. klo 12–18.
VAASA
Vaasan Seudun Kilpirauhasyhdistys esittelee toimintaansa ja jakaa tieto kilpirauhassairauksista
l Vaasan torilla 25.5. klo 15–17.
På internationella sköldkörteldagen 25.5. delar vi ut information om sköldkörteln och
om föreningsverksamheten på Vasa torg.
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Knölar i sköldkörteln
är ofta godartade
Text: Ulla Slama, LL
Tema för internationella sköldkörteldagen och -veckan
är i år knölar i sköldkörteln. Knölar i sköldkörteln är vanliga. Hälften av kvinnorna i ålder över 50 år har någon slags
knöl i sköldkörteln. Ofta hittas knölen helt tillfälligt när man
känner på halsen.
95 % av knölarna är godartade. Fastän bara en liten del
är elakartade så bör knölen undersökas.
Undesökningen
Den första undesökningen är alltså palpation, alltså man
känner på knölen med fingrarna. Läkaren utför undersökningen så att han står bakom patienten och känner på sköldkörteln med båda händerna. Han får då en uppfattning om
knölens storlek, form och hårdhet.
Sköldkörtelfunktionen är oftast normal då man har en
knöl, men man kontrollerar ändå funktionsblodproven TSH
och T4V. Man kan också kontrollera sköldkörtelantikroppar,
TPOAb och TyglAb för att konstatera om kronisk inflammation, som kan göra sköldkörteln ojämn, föreligger. Om man
konstaterar en funktionsstörning som underfunktion eller
överfunktion i sköldkörteln, bör den skötas. Ibland kan knölen försvinna, när ett förhöjt TSH blir normalt.
Med ultraljundersökning får man information om knölens utseende, och man kan ta ett finnålsprov, som träffar
rätt ställe bättre, om man utför det under ultraljudkontroll.
Erfarna röntgenläkare kan med ultraljudundersökning dra
slutledningar om godartad eller elakartad struktur i knölen, men man får tilläggsinformation först när knölens celler har undersökts med mikroskop.
Följande kriterier tyder på godartat fynd:
• En rund knöl med släta kanter, en tunn s k haloring,
som omger knölen, ingen mikrokalk, blodkärl växer inte
in i knölen.
• Elakartade tecken är en ojämn knöl, som kan ha längdaxeln i vertikal riktning, ingen haloring, eller en tjock sådan,
mikrokalkinlagringar, blodkärlsinvasion.
Man rekommenderar, att knölar över 1 cm undersökes
med finnålsprov, speciellt om det gäller en enskild knöl. Enskilda knölar inom en knölstruma har samma malignitetsrisk som en helt ensam knöl i sköldkörteln. Man kan då ta
prov av den största knölen eller av sådana knölar, som i ultraljudundersökningen ser misstänkta ut.
Nya undersökningsmetoder
En speciell undersökning, som omnämndes på sköld-

körtelkonferensen i Paris 2010, är elastografi, med vilken
man kan mäta knölens hårdhet. Malignitetsrisken är högre i en hårdare knöl.
Det forskas också i en del molekylära ämnen, som kan
tyda på cancer. Blodprovet kalcitonin tages, ifall man i släkten har medullär sköldkörtelcancer eller om ultraljud resp.
finnålsprovet tyder på medullär cancer.
Risker
Orsak till cancer i sköldkörteln är i de flesta fall strålning.
En liten del påverkas av ärftlig benägenhet.
Då en knöl hittas i sköldkörteln är risken för cancer i
sköldkörtel är högre vid följande omständigheter hos patienten:
• Ålder under 20 år
• Ålder över 60 år
• Manligt kön
• Tidigare strålbehandling eller upprepade röntgenundersökningar i hals- eller bröstområdet
Cancerformer i sköldkörteln:
Cancertyp 	Utvecklas
Papillär 		
Utgående från
		
tyroxinproducerande sköldkörtelceller
Follikulär
”
Medullär
Från C-celler
Anaplastisk
Ur obestämda lågt utvecklade celltyper
Lymfom
Från lymfceller, något vanligare
		
vid kronisk inflammation
Metastas
Från annan tumör i kroppen
Man kan med finnålsprov konstatera papillär, follikulär
och anaplastisk sköldkörtelcancer. Om en follikulär knöl konstateras i cellprovet, är det inte möjligt att se om knölen är
godartad eller elakartad. Då rekommenderar man att hela
knölen eller sköldkörteldelen avlägsnas.
Ibland står det i provsvaret resultat noll, alltså inga sköldkörtelceller eller mycket få sådana hittades i provet. Det
går då inte att ställa diagnos. I detta fall borde man förKILPI 2
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söka ta ett nytt prov, bäst under ultraljudkontroll. Om det
är svårt att få ett prov taget av knölen, kan man vänta en
tid tills den vuxit något större och det blir lättare att få ett
finnålsprov taget. Om den inte växer alls på ½ – 1 år, så är
den högst sannolikt godartad och man kan avstå från ytterligare finnålsprov. En vätskeblåsa, alltså en cysta i sköldkörteln kan också innehålla fasta delar, cancerrisken är liten, men inte helt utesluten.
Knölen ger sällan symptom
De flesta knölar i sköldkörteln ger inga symptom. Någon gång kan en större knöl trycka på matstrupen eller luftröret och förorsaka sväljningsobehag eller astmaliknande
symptom som pipande andning. En knöl nära stämbandsnerven kan framkalla heshet.
Man har ibland talat om kalla eller varma knölar. En
varm knöl producerar tyroxin, som leder till sköldkörtelöverfunktion. En het knöl kan diagnosticeras via funktionsproven TSH, T4V eller T3V och genom en undersökning med
ett kontrastämne, som lagrar sig på stället där funktionen
är högre. Vid knölstruma kan sköldkörtelhormonet produceras ojämnt på flera ställen.
En kall knöl som inte producerar extra hormon kan förändra sig och bli het vid förändringar i jodtillförseln. Detta kan hända om man flyttar från ett land med låg jodhalt i
näringen till ett land där jodhalten är högre. Man kan konstatera detta t ex hos en del invandrare till Finland, då vi
här har haft tillräckligt med jod i maten sedan 1950-talet.
Vissa jodhaltiga röntgenkontrastämnen kan utlösa överfunktion i en knöl. Sådana kontrastämnen används t ex vid
röntgenundersökning av åderbråck eller kransartärer. Amiodaron, som används ofta i akutvården mot hjärtrytmstörningar, innehåller jod och kan medföra förändringar i sköldkörtelfunktionen hos personer med tyreoideaknölar. Knölar med överfunktion är mera sällan elakartade.
Om knölen är godartad och inte förorsakar symptom,
så behöver man inte avlägsna den. Den kan förorsaka oro
eller kosmetiskt förfång. Det är i så fall möjligt att operera bort den tillsammans med loben där den befinner sig.

Kuva:Sinikka Kyösti
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Behandlingsmetoder förnyas
Utomlands har man också förminskat sköldkörtelknölar
med högprocentig alkoholinjektion, men frångår nu detta
till förmån för behandling med laser. Knölen kan minskas
till halva storleken med sådan behandling.
Man kan också försöka sänka TSH-nivån med en liten
dos tyroxin. TSH kan nämligen öka storleken på sköldkörteln.
Tyroxinbehanling sköldkörtelknölar är något vanskligt hos
äldre personer, då ett lågt TSH kan förorsaka hjärtproblem.
Enligt en argentinsk forskare kan diabetes II inverka försämrande på tyroxinbehandlingsresultatet, medan tillsats
av metformin kan förbättra resultatet och knölen kan minska i storlek. Motion kan sammaledes vara till fördel.
Indikationer till operation av knöl i sköldkörteln:
Ett misstänkt eller elakartat fynd i finnålsprovet.
En stor knöl, som förorsakar trycksymptom eller kosmetiskt obehag (över 4 cm storlek).
En snabbt växande knöl.
En cysta, som återkommer efter upprepade punktioner.
Cellprovresultat, som visar follikulär växt. Om den mikroskopiska undersökningen av vävnadsprovet visar godartade celler, räcker det med att knölen avlägsnats, om fyndet
är elakartat, avlägsnar man hela sköldkörteln.
Kom ihåg uppföljning
Det behövs uppföljning, om man hittat en knöl i sköldkörteln. Den kan ske t ex på hälsocentral i samband med
andra hälsokontroller. Man palperar sköldkörteln och kontrollerar TSH och/eller T4V.
Största delen av patienterna, som får sköldkörtelcancer,
blir botade. Trots detta måste de leva utan sköldkörtel, och
uppfölningen måste ske hela livet. Därför är det inte helt rätt
som det ibland sägs, att ifall man kunde välja sjukdom, mellan olika cancersorter, så skulle man välja sköldkörtelcancer.
I något senare nummer av Kilpi-tidningen kommer sköldkörtelcancer att beskrivas närmare.
Referenser: Se den finska versionen av artikeln.

LFÖR BU ND ET

I FIN LA ND RF

2 / 2 0 11

| SKÖL DKÖR TE

KILPI

SU OM

SL IIT TO RY
EN KI LP IR AU HA

KILPI nro 3
ilmestyy 7.9.
Aineistot
8.8. mennessä.
Voit tilata lehden myös
sähköpostitse
toimisto@
kilpirauhasliitto.fi

ys
Neijan lääkit kausik si
u
katkaistiin ku vuok si
n
virhetulkinna
Sivu 6

Seuraavassa lehdessä:

Kilpirauhanen
ja sydän

en
Kansainvälin ä 25.5.
äiv
kilpirauhasp

kardiologi Anneli Seppälä-Lindroos

Kansainvälisen kilpirauhaspäivän
toritapahtuma Vaasassa 25.5.2010.

KILPI 2

2011 35

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 € sisältäen KILPI-lehden seuraavasta numerosta lähtien.
Haluan ilmaisen esitteen
o kilpirauhasen liikatoiminnasta
o kilpirauhasen syöpätaudeista
o suomeksi				

o kilpirauhasen vajaatoiminnasta
o lasten kilpirauhassairauksista
o på svenska
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Lehden tilaus
Haluan tilata Kilpi-lehden 30 €/vuosi sisältäen neljä numeroa kotimaahan postitettuna.
(Huom. Jäsenet saavat lehden jäsenetuna)
Nimi:
Osoite:
Postinumero ja postitoimipaikka:
Allekirjoitus:
/
20
Jos haluat tilata lehden lahjaksi, täytä alle lehden saajan tiedot.
Lasku tulee sinulle yllä olevaan osoitteeseen.
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