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PÄÄKIRJOITUS

Lehden kivijalkana
lääkärien artikkelit

Viime aikoina on puhetta riittänyt valelääkäreistä. Syyl-
lisiä etsitään ja mietitään rangaistuksia. Tietysti on tärke-
ää, että lääkärit täyttävät ne vaatimukset, jotka heille ase-
tetaan. Meidän kilpirauhaspotilaiden kannalta olisi tärke-
ää saada lääkärit kiinnostumaan enemmän sairaudestam-
me. Etsimään potilaistaan aktiivisesti kilpirauhassairautta. 
Kuuntelemaan hänen vointiaan, eikä tuijottaa vain viitear-
voja. Hakemaan ratkaisua oireisiin, joita vielä esiintyy lääki-
tyksestä huolimatta. Monille tarjotaan vielä masennuslääk-
keitä, eikä oteta edullista verikoetta, jolla kilpirauhassairau-
den saisi todettua

Kilpirauhasen vajaatoiminta on saanut runsaasti julkisuut-
ta elokuun jälkeen. Media huomasi vihdoinkin, kuinka pal-
jon sairautta on. Lähes yhtä paljon kuin kakkostyypin diabe-
testa. Nyt kilpirauhassairaudet ovat saaneet uuden statuk-
sen, ”kansasairaus”. Kymmenissä medioissa on käsitelty sai-
rautta. Toivottavasti se edistää kilpirauhassairauksien löytä-
mistä. Käykääpä hakemassa apteekista juuri ilmestynyt Ter-
veydeksi -lehti, jossa on juttua myös kilpirauhaspotilaasta.

Hallitus on tehnyt tänä vuonna toimintastrategian vuo-
teen 2015 asti. Meillä on nyt selvä päämäärä työssämme ja 
painopisteissä. Toki vuosittain strategia käydään läpi katso-
en onko tarvetta muuttaa sitä joltain osin. Nyt työmme on 
kuitenkin selkeästi raamitettu. Toisen kokopäiväisen työ-
tekijän tarvitsemme ehdottomasti, jotta saamme suunni-
tellut työt tehtyä.

Työtä on vielä paljon, mutta eteenpäin menemme ko-
ko ajan. 

Kulunut vuosi on ollut kiireinen. Sen aikana on saatu pal-
jon aikaa. Vuosi alkoi oman KILPI -lehden tekemisellä. Lehti 
on saanut paljon kiitosta. Monet ovat kehuneet lukeneen-
sa sen kannesta kanteen. Hyvä palaute antaa meille leh-
den tekijöille onnistumisen tunnetta. Samalla myös pieni 
paineen tunne lisääntyy. Jatkossa on saatava yhtä hyviä tai 
parempia lehtiä aikaan. 

Lääkärien kirjoittamat artikkelit ovat lehden kivijalka. Si-
tä kautta saamme jaettua tärkeää tietoa jäsenistöllemme ja 
kaikille muillekin lehtiä lukeville vaikkapa kirjastoissa ja si-

sätautien poliklinikoilla. Lehti on tärkeä jäsenetu. Toimitus-
kunta on marraskuussa jo suunnitellut ensi vuoden lehtien 
pääsisällön. Tuhti lukupaketti on tulossa joka numerossa.

Uutta lehdessä on jo tästä numerosta alkaen Hyvä Olo-
palsta. Siinä tulee olemaan kirjoituksia liittyen sekä henki-
seen että fyysiseen hyvinvointiin. Lukijoilta toivomme vink-
kejä haastateltavista, hyvään oloon liittyvistä kirjoista, vaih-
toehtohoidoista, uusista liikuntamuodoista ja yleisestä hy-
vinvoinnista.

Myös sarjakuva on uutuus, joka on meille kilpirauhassai-
raille suunnattu. Kari Kuronen myös kuvittaa lehteämme jos-
kus. Uutuus, joka saattaa jakaa mielipiteitä lukijoiden kes-
kuudessa on mainosten ilmestyminen lehteen. Lehden sivu-
määrä lisääntyy mainosten myötä, joten mitään ei jää pois. 
Päinvastoin mainoksista saaduilla rahoilla saamme elävöi-
tettyä lehteä. Mainokset tulevat olemaan eettisesti hyväk-
syttäviä ja hyvällä maulla valittuja.

 
Uudet nettisivut tulevat käyttöön vuoden vaihteessa. 

Tekniikkaa olemme päivittäneet paljon.
Alkuvaiheessa emme saa vielä juurikaan uutta tietoa si-

vuille. Visuaalinen ilme tulee muuttumaan alkuun eniten. 
Ensi vuonna panostamme sivujen tietojen kehittämiseen. 
Moni paikallisyhdistys on tulossa mukaan loppukeväästä. 
Näin visuaalinen ilme tulee olemaan sama kaikilla yhdistyk-
sillä. Sivujen päivittäminen muuttuu teknisesti helpommak-
si, jolloin sivujen ajankohtaisuus paranee huomattavasti.

Kaikkia mukavaa on siis luvassa jatkossa. Pienestä pysähty-
neisyyden tilasta olemme startanneet taas kunnolla vauhtiin. 

Kiitän, että olet jäsenemme! Ensi vuonna tapaan taas mo-
nia teitä. Yhdistykset on nyt kertaalleen kierretty. Jatkan tois-
ta kierrosta ensi vuonna! Nauttikaa joulun ajasta. Antakaa 
itsellenne lupa levätä ja nauttia elämästänne. 

   
Lämminhenkistä joulun aikaa ja
onnentäytteistä vuotta 2012!

Kirsti Hänninen
puheenjohtaja 

Kuva: Taru Saine
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Kilpirauhasen 
vajaatoiminnan oireet
ja toteaminen

Teksti: LL Ulla Slama

Kilpirauhasen vajaatoiminta (hypotyreoosi) syntyy, kun 
kilpirauhanen ei enää pysty tuottamaan riittävästi kilpirau-
hashormoneja. 

Kilpirauhashormoni (tyroksiini) ylläpitää kehon aineen-
vaihduntaa ja vaikuttaa kaikkiin kehon soluihin, joten mah-
dollisia oireita on paljon. Vaikeassa vajaatoiminnassa oireet 
ovat yleensä selkeitä, mutta koska ne tulevat usein hitaas-
ti ja salakavalasti, potilas voi tottua niihin eikä liitä niitä sai-
rauteen. Diagnoosin voi saada myöhässä nykyäänkin. La-
boratoriokokeet voivat olla viitearvoissa, mutta jos potilaal-
la on oireita, voi hoitokokeilu pienellä tyroksiiniannoksella 
kannattaa, jotta nähdään paraneeko tilanne. 

On muistettava, että on olemassa muitakin terveyson-
gelmia kuin kilpirauhassairaudet, jotka voivat aiheuttaa sa-
manlaisia   oireita. 

Erilaisia oireita on paljon

Vajaatoimintaan liittyviä erilaisia oireita on paljon  . Yksi-
löllisyydestä johtuen toisella voi olla täysin erilaiset oireet 
kuin toisella. Esimerkiksi kuulon heikkeneminen, matalam-
pi ääni ja tasapaino-ongelmat voivat liittyä vajaatoimin-
taan. Ohessa on kuvattu tyypillisimpiä oireita tarkemmin.

Väsymys: Pidemmän yöunen tarve, epätavallinen väsy-
mys työpäivän jälkeen ja päiväunien tarve. On vaikea saa-
da mitään aikaan ja aloitekyky vähenee. Nukkuminen voi 
olla pinnallista ja yöllinen heräily aiheuttaa väsymystä päi-
vällä. Uniapneaakin voi ilmetä.

Masennus: Masennuspotilailta pitäisi mitata kilpirauha-
sarvot. Masennusta voi ilmetä muutenkin, mutta joskus sen 
syynä on kilpirauhasen vajaatoiminta. Potilas saattaa väsyä, 
masentua ja ärtyä, koska ei jaksa normaalisti. Jos masennus 
johtuu kilpirauhassairaudesta, se hoidetaan, mutta psyko-
terapia tai mielialalääkkeet voivat nopeuttaa avun saan-
tia. Joskus masennus tai muu psyykkinen stressi häiritse-
vät kilpirauhashormoneja, jotka normalisoituvat itsekseen 
tilanteen parantuessa. Masennusoireita voi ilmetä myös 
vain autoimmuunitulehduksissa ilman että kilpirauhasar-
vot ovat epänormaalit.

Kylmyyden tunne: Vilunväristykset, sisäinen kylmyyden 
tunne lähinnä rintakehän alueella. Joillakin voi olla kylmät 
kädet ja jalat, ja yöllä on käytettävä villasukkia. Aivojen läm-
mönsäätelykin voi olla häiriintynyt, mutta palelu voi johtua 
myös kilpirauhasen vajaatoiminnasta aiheutuvasta veren-
kierron heikentymisestä.

Näköhäiriöt: Useat vajaatoimintapotilaat valittavat, et-
tä hämäränäkö heikkenee ja kohteiden havaitseminen lä-

heltä ja kaukaa hidastuu, mikä voi olla häiritsevää esimer-
kiksi ajaessa.

Suolisto-oireita ja sydänvaivoja

Suolisto-oireet: Yleensä ummetustaipumus, ilmavaivat. 
Toisilla on ripulia, joka yleensä yhdistetään kilpirauhasen 
liikatoimintaan. Ripuli kilpirauhasen vajaatoiminnassa voi 
johtua ruoansulatuskanavan entsyymien erityksen hidas-
tumisesta suolistossa, mikä häiritsee ruoansulatusta. Sap-
piteiden toiminta on hidasta ja sappikiviä voi ilmetä. Osalla 
kilpirauhaspotilaista on myös keliakia ja laktoosiongelmia.

Lihaskipu: Harjoituksen jälkeen lihakset palautuvat ta-
vanomaista myöhemmin. Lihakset voivat tuntua jäykiltä tai 
jänteet muuttua jäykemmiksi. Fibromyalgian tapaiset kivut 
ja Akilles-refleksin katoaminen ovat mahdollisia. 

Sydänvaivat: Sydänlihas voi toimia hitaammin ja sydänli-
haksesta tulee veltto. Tämä saattaa näkyä vain hitaana syk-
keenä tai tuntua ”muljahteluina” nukkumaan mennessä. 
Ajan kanssa voi ilmaantua sydämen vajaatoimintaa ja sy-
dämen ultraäänessä tai rinnan röntgenkuvassa voi nähdä 
sydämen laajentuneen. EKG:ssa voidaan havaita poikkea-
mia. Potilas hengästyy helposti.

Verenkiertohäiriöt ja rasva-aineenvaihdunta

Verenkiertoelimistön häiriöt: Verisuonet supistuvat äärei-
salueilla kuten käsissä, jaloissa ja nenässä, mikä on osasyy 
palelulle. Verenpaine voi laskea velton sydänlihaksen vuoksi. 
Kun verisuonet ovat ahtaat, voi diastolinen (alempi) paine 
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Teksti: LL Ulla Slama

olla korkeampi, ja molemmat painearvot ovat lähellä toisi-
aan. Joillain potilailla molemmat verenpainearvot voivat ol-
la korkeat ja laskevat, kun potilas saa tyroksiinia. Koska ve-
renpaine reagoi eri tavalla eri kilpirauhaspotilailla, on lää-
kärin oltava varovainen tyroksiinin aloituksessa. Tyroksiini 
voi nostaa potilaan verenpainetta, mutta toisen verenpai-
ne voi laskea. Joskus verenpainelääkitys on tarpeen ennen 
kuin tyroksiinihoito voidaan aloittaa, mutta osa potilaista 
voi lopettaa verenpainelääkityksen myöhemmin. Hoito on 
siis räätälöitävä potilaskohtaisesti.

Rasva-aineenvaihdunta hidastuu pitkäaikaisessa vajaa-
toiminnassa, erityisesti haitallisen LDL-kolesterolin mää-
rä nousee ja verisuonten seinämiin kertyy rasvaa. Jatkues-
saan pitkään tämä lisää riskiä sairastua sepelvaltimotautiin 
ja sydäninfarktiin.

Turvotus: Kädet ja jalat voivat turvota. Joskus turvotusta 
on solisluun yläpuolella, missä normaalisti on kuoppa. Kä-
det ja käsivarret yhdistävä jänne voi olla jäykkä ja aiheut-
taa rannekanavaoireyhtymän, jossa kädet puutuvat ja ovat 
heikot. Kasvot voivat pöhöttyä ja turvotusta esiintyä silmi-
en alueella.

Iho-, hius- ja limakalvo-ongelmia

Iho voi kuivaa. Kyky hikoilla vähenee. Kuuma sää ja fyy-
sinen rasitus voi tuntua pahalta, jos ei hikoile. Kuiva iho ja 
turvotukset jaloissa saattavat altistaa ruusulle. Streptokok-
ki-infektiot jaloissa eivät nekään ole epätavallisia.

Limakalvot: Suun ja sukuelinten limakalvot voivat olla 
kuivat ja aiheuttaa ongelmia. Nielurisoihin tulee helpom-
min streptokokkitulehduksia.

Hiukset voivat olla kuivat ja helposti katkeilevat. Kamma-
tessa ja harjatessa voi irrota paljon hiuksia. Hiukset muut-
tuvat yleensä ohuiksi.

Paino voi nousta kymmenen kiloa tai jopa enemmän ly-
hyessä ajassa, ja tulleita kiloja on vaikea saada pois. Aineen-
vaihdunta ja kalorien kulutus on hitaampaa. Lihavuuteen 
liittyy usein hieman alhaisempi kilpirauhashormonitaso. 
Liikunnalla ja ruokavaliolla voidaan vaikuttaa kuten diabe-
teksenkin puhkeamiseen hidastavasti.

Seksihalukkuus voi vähentyä

Ruokahalu: Vaikka paino nousee, voi ruokahalu vähen-
tyä ja ravinteiden monipuolisuus vähenee. Raudanpuute 
ja anemia eivät ole harvinaisia  .

Kuukautiskierto, seksi ja raskaus: Kuukautiset voivat muuttua 
runsaiksi, koska kohdunkaulan lihakset veltostuvat. Kuukautis-
ten väli muuttuu pidemmäksi ja ne voivat loppua kokonaan. 
Seksuaalinen halukkuus vähenee sekä naisilla että miehillä. 
Raskaaksi tulo vaikeutuu ja raskaudenaikainen keskenme-
noriski kasvaa, etenkin jos veressä on kilpirauhasen vas-
ta-aineita. 

Kuinka kilpirauhasen vajaatoiminta todetaan? 

Ensimmäisenä tulee selvittää potilaan tausta. Potilaan 

kannattaa kertoa, jos lähisuvussa on kilpirauhassairauk-
sia. Lääkärille pitää kertoa myös jos itsellä tai perheessä on 
muita autoimmuunisairauksia kuten diabetes, reuma, ast-
ma, B12-vitamiinin puutos, lisämunuaisen vajaatoiminta 
(Addison) tai MS-tauti, sillä tällöin kilpirauhassairaudetkin 
ovat yleisempiä. 

Seuraavaksi selvitetään, mitä sairauksia potilaalla on ollut, 
varsinkin jos sairaus on ollut kilpirauhasessa. Potilas kertoo 
oireistaan ja niiden ilmenemisajankohdasta. Osalla oireita 
on ollut murrosiässä tai raskauden jälkeen. On hyvä ottaa 
mukaan aiemmat laboratoriotulokset ja sairaskertomukset.

Näiden selvitysten lisäksi lääkäri tutkii potilaan ja mää-
rää tarvittavat laboratoriokokeet.

Yleisimmät tutkimukset

Toiminnalliset testit ovat TSH (kilpirauhasta stimuloiva 
hormoni) ja T4-V (vapaa tyroksiini). Lisäksi voidaan mitata 
kilpirauhasen vasta-aineet TPOAb ja TyglAb ja selvittää, on-
ko aiheuttajana krooninen autoimmuunitulehdus. TPOAb 
on usein koholla autoimmuunitulehduksessa, mutta joilla-
kin potilailla voi olla vain kohonnut TyglAb.

Ultraäänitutkimus saattaa kertoa onko kilpirauhanen tu-
lehtunut, jolloin kudos on paksumpi. Ultraäänellä ei voida 
erotella sitä, onko tulehdus krooninen tulehdus (Hashimo-
to), joka johtaa hitaasti vajaatoimintaan vai Basedow joka 
liittyy liikatoimintaan vai onko kyseessä subakuutti tuleh-
dus, joka menee yleensä ohi. Ultraäänitutkimus ei ole vält-
tämätön kilpirauhasen vajaatoiminnan tutkimuksessa, mut-
ta kyhmyjen tutkimisessa sitä tarvitaan.

Vajaatoiminnassa tavallisesti TSH nousee ja T4-V laskee. 
Aivolisäkkeen toimintahäiriössä sekä TSH että T4-V laskevat, 
mutta se on harvinaisempi vajaatoiminnan syy.

Stressihormonitesti voi olla tarpeen

TPOAb ja TyglAb ei tarvitse mitata kuin kerran, ellei tut-
kimuksissa ilmene sitä edellyttävää. Raskaana olevilla nai-
silla ne voi olla tarpeen tarkastaa, sillä kohonneet kilpirau-
hasen vasta-aineet lisäävät keskenmenoriskiä. Tämä tulee 
ottaa huomioon sairaslomatarpeessakin. Tutkijat selvittä-
vät, onko tarpeen aloittaa TSH ja TPOAb-testaus raskaana 
olevilta. Yleisiä suosituksia ei vielä ole, mutta tietyt riskiryh-
mät tutkitaan.

Stressistä selviytyäkseen keho tarvitsee tarpeeksi stres-
sihormonia, kortisolia, jota lisämunuaiset erittävät. Sen ta-
so veressä on hyvä kontrolloida. Lisämunuaisen toiminta-
häiriö voi aiheuttaa samoja oireita kuin kilpirauhasen vajaa-
toiminta. Tila on hoidettava ennen tyroksiinin aloitusta. Ty-
roksiini lisää aineenvaihduntaa ja potilas voi huonosti, jos 
kortisolia on liian vähän.

Potilasjärjestö voi auttaa lisätiedon saannissa. Kilpirau-
hashoitajia Suomessa ei ole, kuten joissakin maissa. Suo-
messa vastaavia on diabetespotilaille.

Ensi vuoden KILPI-lehdissä julkaistaan artikkelit vajaatoi-
minnan hoidoista ja syistä.
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Näyttelijä ja ohjaaja Panu Vauhkosella on tulevaisuudel-
leen vain yksi toive.

Terveys.
Vauhkonen myöntää, että toki muitakin haavei-

ta on, mutta hän näkee asian niin, että terveys mah-
dollistaa elämisen ja elämisen kautta syntyy asioita. 
Vauhkonen sai kilpirauhasen vajaatoimintadiagnoosin 
joulukuussa 2008. Diagnoosi tuli miehelle suurena hel-
potuksena kolmen vuoden väsymysoireilujen jälkeen. 
– Oireillani oli selkeä aiheuttaja. Diagnoosista alkoi matka 
ikään kuin omilta äärialueilta kohti sisempää itseä. En tiedä. 
Tältä kolmen viime vuoden matka on tuntunut. Ja se mat-
ka on ollut takaisin elämään, Vauhkonen kertoo.

Alakuloinen ja energiaton olotila
 

Vauhkonen kertoo olotilansa olleen ennen diagnoosia ala-
kuloinen ja energiaton. 

– Vaikka tein paljon asioita ja vastapainoksi lepäsin ja 
söin hyvinkin terveellisesti, tuntui ettei energia riitä mihin-
kään. Ja lopulta mikään ei oikein tuntunut kiinnostavan. 
Vauhkonen syytti itseäni laiskuudesta ja ajatteli myös ole-
vansa hidasälyinen.

– Jotenkin kyllä tajusin asioita, mutten oikeasti ymmär-
tänyt niiden merkityksiä. Jossain vaiheessa ajattelin ole-
vani masentunut. Vaimoni, joka työskentelee psyykkisten 
sairauksien parissa, piti minua enemmänkin alakuloisena 
kuin masentuneena.

Päivästä ei selvinnyt ilman päiväunia
 

Syksyllä 2008 Vauhkonen alkoi olla tosi väsynyt.
– Päivästä ei vain selvinnyt ilman parin kolmen tunnin 

päiväunia. Eikä niiden jälkeenkään oikein päässyt käyntiin. 
Olin jättänyt tupakoinnin ja alkoholin kokonaan pois, mut-
ta sekään ei auttanut.

Väsymyksen lisäksi asiat tuntuivat menettäneen mer-
kityksensä.

– Tiesin, mitä värit ovat, mutta ne eivät aiheuttaneet mi-
tään tunnereaktiota. Lisäksi en ollut moneen vuoteen ko-
kenut esimerkiksi onnistumisen tunteita. Näön kanssa al-
koi myös olla ongelmia. Kaikki ympärillä alkoi olla yleisku-
vaa vailla syvyyttä. Lisäksi paino tuntui nousevan, vaikka 
söi vain ruisleipää. Kaikki nämä ongelmat niputin väsymyk-
sen aiheuttamaksi. Kuvittelin, että vastikään syntyneen pie-
nen tytön isän kuuluukin olla väsynyt, Vauhkonen kuvailee.

Panu Vauhkonen:

”Menetettyjen 
mahdollisuuksien 
hyväksyminen
ollut suuri asia”
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Äidillä ja siskolla sama vaiva
 

Lopulta heräsi epäily vaivojen syystä, kun hänen äidillään ja 
siskollaan todettiin kilpirauhasen vajaatoiminta.

– Vetosin sukurasitteeseen ja lääkäri kirjoitti heti lähet-
teen. Verikoe varmisti asian. Minun kohdallani ei ollut epäi-
lystäkään asian suhteen.

Vauhkosen TSH oli 19, T4v-arvoa hän ei enää muista.
– Näiden kahden balanssia opettelen tunnistamaan. Tie-

dän mitä ne tarkoittavat, mutten täysin tunnista fyysises-
ti arvojen heittoa.

Sairauteensa liittyen Vauhkosella on ollut suuri asia ope-
tella hyväksymään menetetyt mahdollisuudet.

– Entä jos olisin silloin ja silloin ollut täydessä iskussa? Mi-
tä olen menettänyt ja niin edelleen, helsinkiläinen miettii. 
Vauhkonen kääntää asian myönteiseksi, vaikka välillä ajatusten 
aallot lyövätkin kallon laidasta toiseen ja tuntuu, ettei herää. 
– Elämästä on kuitenkin nautittava. Joka päivä voi antaa 
mielen piirtää oman maailman uusiksi.

 

Muiden kokemukset kiinnostavat
 

Vauhkosta on häirinnyt lääkärien suhtautuminen kilpirau-
hasvaivoihin.

– Lääkäri esimerkiksi mainitsi, että jos joku saira-
us pitäisi valita, niin se olisi kilpirauhasen vajaatoimin-
ta. Vähättelevästä sävystä huolimatta se rauhoitti mieltä. 
Lääkäri ohjeisti miehen kontrolliin puolivuosittain ja ker-
toi, miten lääke otetaan. Vauhkonen ei itse hakenut juuri-
kaan lisätietoa muualta, vaan on enemmänkin keskittynyt 
havainnoimaan omia tuntemuksia.

– Nyttemmin kun nämä tuntemukset ovat vaihdelleet 
välillä päivittäinkin, on herännyt kiinnostus tietoa kohtaan. 
Erityisesti muitten ihmisten kokemukset asiasta kiinnosta-
vat. Oireethan ovat hyvinkin yksilöllisiä. Taidealalla kun olen 
ja tyroksiini on elintoimintoja ylläpitävä hormoni, niin sai-
raudesta on sujuvasti tullut itselleni elämän metafora jat-
kuvan olotilan vaihtelun myötä.

 

Vertaistuki erittäin tärkeää
 

Ketään syyttämättä, Vauhkonen on varma, että kilpirauha-
sen vajaatoimintaa sairastavia ihmisiä on paljon enemmän 
kuin viralliset tilastot kertovat.

– Yksi tai muutama verikoe on helppo tapa tarkistaa asia. 
Se on halpa hinta verrattuna hoitamattomuuteen tai vää-
rään diagnoosiin. 

Vauhkonen perustaa käsityksenä siihen, että melkein 
jokaisella, jonka kanssa hän on asiasta puhunut, on joku 
kilpirauhasen vajaa- tai liikatoimintaa sairastava sukulai-
nen tai tuttu.

Vertaistukea Vauhkonen pitää erittäin tärkeänä. 
– Puhuminen toisen saman sairauden kanssa painiskele-
van ihmisen kanssa on parasta henkistä hoitoa. Se auttaa 
havainnoimaan ja tunnistamaan myös omia oireita, joita ei 

”Menetettyjen 
mahdollisuuksien 
hyväksyminen
ollut suuri asia”

välttämättä ole huomannut.
Myös Kilpirauhasliitolle lohkeaa kiitosta.
– Liiton toiminta edesauttaa tiedon leviämistä ja kil-

pirauhassairauksiin kiinnitetään enemmän huomiota. It-
selleni diagnoosi oli käänteen tekevä asia elämässäni. 
Nykyisin Vauhkonen on suht´koht sinut kilpirauhasen-
sa kanssa, mutta ei elo sen kanssa ongelmatontakaan ole. 
– Päivät menee hyvin. Aamuisin mieli saa kehon kiin-
ni vasta parin kolmen tunnin kuluttua heräämisestä. 
Vajaatoimintaansa Vauhkonen hoitaa vain tyroksiinilla. 
– Lisäksi pidän alkoholin käytön aikalailla minimissä. 
Olen huomannut, että alkoholi kiihdyttää jotenkin liikaa 
ja aiheuttaa pahaa oloa, vaikka nauttisi kohtuudellakin.  
  
  

”Näytteleminen on erityisen
hauskaa vastuuttomuudessaan”

Virtasalmella vuonna 1972 syntynyt Panu Vauhko-
nen on teatteritaiteen maisteri, näyttelijä ja av-työn 
ammattilainen. Hän opiskeli teatterikorkeakoulussa 
vuosina 1995–1999.

Vauhkonen on näytellyt lukuisissa tv-sarjoissa, ku-
ten Kylmäverisesti sinun, Kotikatu, Taivaan tulet ja Ala-
villa mailla hallanvaara sekä elokuvissa, kuten Vares –
sukkanauhakäärme.

– Mielenkiintoisimmat teatteriduunit ovat olleet 
kaksi tekemääni ohjausta Teatteri Imatraan vuosilta 
2004 ja 2006 ja Helsingin kaupunginteatterin näy-
telmät Jeesus hyppää metroon ja Gagarinin tie. Tä-
nä syksynä kuvattu Helsingin Herra oli myös jollain 
tapaa haastava.

Ohjaamista Vauhkonen pitää vaativana.
– Näytteleminen puolestaan on vastuuttomuudes-

saan erityisen hauskaa, mies vertailee.
Viime vuonna Vauhkonen opiskeli tv-dokumen-

taristiksi.
– Ensimmäinen virallinen työ on tekeillä. Toimin sii-

nä apulaisohjaajana. Ohjaajana on kurssitoverini Ilk-
ka Kilpeläinen. Jos asiat menee suunnitellusti, doku-
mentti tulee ulos keväällä 2012 ja on nimeltään Do-
mus Perkele. Omaa dokumenttia alan kuvaamaan 
vuoden vaihteessa, Vauhkonen kertoo. 

 
Näyttelijä Panu Vauhkonen ryhtyi Kilpirauhasliiton Sha-
rewood-tukijaksi oman kilpirauhassairautensa myötä.
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Kilpirauhaspotilaille omahoitaja
Kokosimme muutaman vastauksia omiin oireisiinsa etsi-

vän kilpirauhaspotilaan kanssa viime huhtikuussa vertais-
tukiryhmän peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueelle (Ala-
vieska, Nivala, Sievi, Ylivieska).

Kerran kuussa olemme keskustelleet muun muassa KIL-
PI -lehden artikkeleista, laboratoriotuloksista ja niiden tul-
kinnoista, yhteisistä oireista, väsymyksestä ja monella tapaa 
huonosta olosta, joille ei ole löytynyt selitystä lääkärin mää-
räämissä kokeissa. 

Meillä on ollut vieraita Oulun Seudun Kilpirauhasyhdis-
tyksestä ja lääkäri Markus Jaatinen peruspalvelukuntayh-
tymä Kalliosta. Suunnittelemme myös yhteistyössä kansa-
laisopiston kanssa ensi kevääksi kilpirauhasaiheisia luentoja.

Ryhmä katsoo kokemustensa pohjalta yksimielisesti, että 
kilpirauhaspotilaan on otettava lääkärikäyntien ja laborato-
riokokeiden lisäksi itse selvää taudinkuvastaan, koetulosten 
tulkinnasta ja kilpirauhasen toimintahäiriöihin liittyvistä oi-
reista, jos haluaa saada parannusta oloonsa.

Viitearvot eivät kerro kaikkea

Vastaanottoavustajan laboratoriotuloksista puhelimes-
sa antama vastaus ” viitearvoissa, kaikki kohdallaan” on vain 
kalpea aavistus siitä kokonaisvaltaisesta hoidosta, mitä kil-
pirauhaspotilaat tarvitsevat. Moni on kokenut, että vaikka 
laboratoriotulokset näyttäisivät olevan viitearvoissa, juuri 
mikään ei ole kohdallaan.

Sääteleehän terve kilpirauhanen kaikkia elintoiminto-
ja ja sairaan kilpirauhasen vajaus näkyy siis kaikissa elin-
toiminnoissa.

Näistä syistä peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen 
Kilpirauhaspotilaiden Vertaistukiryhmä esittää, että 
kuntayhtymä nimeää kilpirauhaspotilaille oman hoitajan, 
kilpirauhashoitajan.

Kilpirauhashoitaja lyhentäisi potilasjonoja

Kelan viime vuoden tilastoissa kilpirauhaslääkkeiden 
käyttäjiä oli Kallion alueella 1681.  Pohjanmaalla ja Kalli-
on alueella tiedetään olevan muuta maata enemmän kil-
pirauhaspotilaita. Kilpirauhassairauksista puhutaan niiden 
nopean lisääntymisen vuoksi jo uutena kansantautina. Sii-
täkin syystä kilpirauhashoitaja on yhtä perusteltu kuin dia-
beteshoitaja, reumahoitaja ja sydänhoitaja. 

  Saattaapa käydä niinkin, että ennakkoluulottomasti ja 
kokonaisvaltaisesti työtään tekevä kilpirauhashoitaja ly-
hentää oman ovensa takana odottavan potilasjonon lisäk-
si monta muutakin terveyskeskuksen potilasjonoa, kun po-
tilasta kuunnellaan jo ensimmäisellä kerralla ja hänen oi-
reensa tunnistetaan.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen
Kilpirauhaspotilaiden Vertaistukiryhmä

Perheet koolla Kaisankodissa
Ensimmäisen kerran Suomen Kilpirauhasliiton histori-

assa oli mahdollista koota yhteen perheitä, joissa on kilpi-
rauhasta sairastava lapsi tai lapsia, kun Pääkaupunkiseudun 
Kilpirauhasyhdistys ja Kilpirauhasliitto järjestivät valtakun-
nallisen lapsiperhetapaamisen. Lokakuisena lauantaina ko-
koontui historiaa huokuvassa Kaisankodissa Espoossa seit-
semän perhettä eri puolilta Suomea.

Päivään virittäydyttiin Laura Juuselan ohjaamana nau-
rujoogaharjoituksella. Lasten välitön harjoituksiin heittäy-
tyminen rentoutti vanhempienkin poskilihakset hymyn ja 
hihitysten kautta ronskiin hohotukseen. 

Vanhemmat saivat lasten endokrinologi Ilkka Sipilän lu-
ennolta runsaan tietopaketin lasten kilpirauhassairauksis-
ta. Lapset askartelivat ja piirsivät MLL:n lastenhoitajien oh-
jauksessa. Lounastauolla keskusteltiin luennolla kuullusta 

ja vaihdettiin kokemuksia. Iltapäivällä oli ohjelmassa ren-
toutumisharjoituksia. Päivä päätettiin yhteiseen keskuste-
lu- ja palautetilaisuuteen. 

Tietoa ja vertaistukea pidettiin päivän parhaimpana an-
tina. Päivä koettiin myönteiseksi ja perheet toivoivat jat-
kotapahtumaa tulevaisuudessa. Liiton toivottiin myös jär-
jestävän perheille suunnatun sopeutumisvalmennuskurs-
sin. Ennen kotimatkaa useat perheet vaihtoivat sähköpos-
tiosoitteita jatkoyhteydenpitoa varten. 

Järjestäjien puolelta päivää pidettiin tärkeänä avauksena 
lapsiperheiden toiminnassa ja kokemus kannustaa suunnit-
telemaan tulevaisuudessakin perhetapahtumia. 

Asta Tirronen
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TÄNÄÄN TOIMISTOLLA

Kuva: Sanna Liimatainen

Työntäyteinen vuosi Liitossa on kallistumassa lopuil-
leen.  Olemme koostaneet kuvakollaasin lyhyin tekstein 
kuluvan vuoden tapahtumista sivuille 26-28. Tässä kirjoi-
tuksessa haluan nostaa vain pari työn alla olevaa tai tule-
vaa tehtävää tarkempaan pohdintaan.

Kilpirauhasen vajaatoiminnan Käypä hoito
-suositukselle ei vihreää valoa 

Toimintastrategiassa vuosille 2011–2015 on edunvalvon-
ta ja vaikuttamistyön kohdalla mainittu Käypä hoito suosi-
tuksen laatiminen kilpirauhassairauksista. Liitto näkee erityi-
sen kiireellisenä suositusta kilpirauhasen vajaatoiminnasta. 

Käypä hoito suositus olisi työkalu lääkäreille vajaatoimin-
nan hoidossa ja ennen kaikkea potilas saisi potilasohjeis-
tuksen, kun sairaus on diagnosoitu. Valitettavan usein va-
jaatoimintapotilaalle ei kerrota riittävästi, millaisesta sairau-
desta on kyse ja mikä merkitys kilpirauhasella ja sen tuot-
tamilla hormoneilla on koko kehon toiminnalle.

Kilpirauhasliitto lähetti vetoomuksen Suomen Endo-
krinologiyhdistyksen hallitukselle aloitteen tekemises-
tä Käypä hoito- johtoryhmälle suositustyön valmistelun 
käynnistämisestä.  

Juuri lehden painoon mennessä tuli postia Endokrino-
logiyhdistykseltä.  Yhdistyksen hallitus oli päätynyt siihen, 
ettei yhdistys lähesty vetoomuksella Käypä hoito suosituk-
sia laativaa työryhmää. 

Perustelut päätökselle ovat 1) ”Yleislääkärin käsikirjan” 
painos on uudistettu ja siitä löytyy päivitetyt ohjeet kilpi-
rauhassairauksista. Kirja on myös verkossa kaikkien terveys-
keskuslääkäreiden käytössä. 2) Endokrinologian oppikirja 
päivitettiin ja uusittu painos ilmestyi vuonna 2009. 3) En-
dokrinologiyhdistys järjestää säännöllisesti koulutusta kil-
pirauhassairauksista muun muassa vuosittain Endopäivil-
lä. 4) Vuoden 2010 Lääkäripäivillä yhtenä teemana oli kil-
pirauhassairaudet.

Kilpirauhasliitto ei kuitenkaan lannistu Endokrinologiyh-
distyksen päätöksestä, vaan pohtii jatkotoimenpiteitä eri-

tyisesti vajaatoiminnan hoidon tason paranemiseksi pe-
rusterveydenhuollossa.

Vertaistoimintaa
 
Vertaisryhmätoiminta on paikallistoimintaa parhaim-

millaan. Liiton strategiassa vertaistoiminta on nostettu yh-
deksi painopistealueeksi lähivuosien toiminnassa.  Valitet-
tavasti vertaistoiminta – kuten ei paikallisyhdistystoimin-
takaan – ulotu vielä valtakunnan joka soppeen.  Vapaaeh-
toisvoimin pyöritettävissä yhdistyksissä ei aina riitä aktii-
vitoimijoita organisoimaan riittävää vertaisryhmäverkos-
toa. Vertaistoiminta edellyttääkin meidän kaikkien yhteis-
tä panostusta.  Edellisellä sivulla löytyy hieno esimerkki yk-
sittäisten jäsenten aktiivisuudesta niin vertaistoiminnassa 
kuin vaikuttamistyössäkin. 

Kilpirauhasliitto on hakenut vuodelle 2012 yleisavustuk-
sen korotusta Raha-automaattiyhdistykseltä.  Mikäli koro-
tushakemukseen tulee myönteinen päätös, palkataan Liit-
toon toinen kokopäiväinen työntekijä. Toisen työntekijän 
toimenkuvaan sisällytetään vertaistoiminnan valtakunnal-
linen koordinointi.     

Liiton rooli vertaistoiminnassa on a) mahdollistaa pai-
kallisyhdistysten vertaistoiminnan kehittäminen järjestä-
mällä vertaisohjaajakoulutusta, b) huolehtia osaltaan toi-
minnan tavoitteellisuudesta ja jatkuvuudesta, vaikka aktii-
vitoimijat vaihtuisivatkin ja c) tukea toimintaa niin, että se 
olisi mahdollisimman vähän haavoittuvaa. 

Uskoakseni peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen ver-
taisryhmän syntyminen toimii rohkaisuna muillekin vertais-
toimintaa kaipaaville. Jos olet kiinnostunut käynnistämään 
ryhmätapaamisia omalla paikkakunnallasi, ole yhteydes-
sä lähimpään yhdistykseen tai suoraan Liiton toimistoon.

Tässä yhteydessä ei sovi unohtaa vertaistukea verkos-
sa. Esimerkiksi Facebookissa toimii jo suljettuja keskuste-
luryhmiä kilpirauhassairauksista.  Myös vertaistukiryhmi-
en perustaminen verkkoon voi olla vaihtoehto silloin, kun 
kasvokkain kokoontuva ryhmä ei ole mahdollinen esimer-
kiksi pitkien välimatkojen vuoksi.  Verkkoryhmissä on yh-
tälailla tärkeää sopia yhteiset säännöt ja toimintaperiaat-
teet. Mikäli kiinnostuit vertaistoiminnasta verkossa, ole ih-
meessä yhteydessä Liiton toimistoon. 

Asta Tirronen
järjestöpäällikkö

Liiton toimisto on joululomalla 23.–31.12. 
Anneli ja Asta toimistolta toivottavat tun-
nelmallista joulun aikaa ja kiittävät kaikkia 
jäseniä, paikallisyhdistyksiä ja yhteistyöta-
hoja kuluneesta vuodesta.
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Hiljaa hyvä tulee
– myös lääkeasioissa

Lääketyöryhmä on saanut edellisen lehden julkaisun jäl-
keen aikaiseksi yhtä sun toista. Valitettavasti kuitenkin on 
niin, että lääkkeisiin liittyvät asiat eivät ole koskaan yksin-
kertaisia ja asiat etenevät hitaasti. 

  Kävimme Asta Tirrosen ja Kirsti Hännisen kanssa Orio-
nilla keskustelemassa eri tyroksiinivaihtoehdoista. Saim-
me erittäin lämpimän vastaanoton. Asiaamme kuunnel-
tiin ja meillä on nyt kumppani, jonka kanssa asioiden sel-
vittelyä jatketaan. 

  Työryhmä sai toimeksi myös kirjoittaa ohjeet siitä, kuin-
ka B-todistus haetaan ja mitä asioita on huomioitava erityis-
luvallisten valmisteiden yhteydessä. Nämä ohjeet ovat nyt 
valmiit. Sekä Fimea (entinen lääkelaitos) että Kela ovat tar-
kastaneet ohjeet, joten ne ovat ajantasaiset.  Erityisluvallis-

ten valmisteiden osio julkaistaan jo tässä lehdessä ja B-to-
distukseen liittyvä ensi vuoden aikana. Ohjeet julkaistaan 
myös internet-sivuillamme hieman myöhemmin. Erityis-
luvallisten valmisteiden internet-versiossa tulee olemaan 
myös kattava linkkilista aiheesta. 

  Paikallisyhdistyksiin ja tukipuhelimen päivystäjille on 
toimitettu tietoa eläinperäisistä valmisteista, jotta kysy-
myksiin on helpompi vastata. Näiden valmisteiden osalta 
tekemistä on vielä paljon, jotta vaihtoehdoista tulisi ylei-
semmin tunnettuja. Näiden kela-korvauksen piiriin saami-
seksi tulemme kulkemaan vielä pitkän tien. Eteenpäin, sa-
noi mummo lumessa!

    Tanja Väyrynen
     varapuheenjohtaja

Kuntoutumiskurssit 2012 

10.–12.2. Tampereen Kylpylä.
Hakuaika päättyy 9.1.
Kurssille otetaan myös pariskuntia ja heille on osittain 
omaa ohjelmaa.
Ohjelmassa muun muassa: lääkäriluento kilpirauhassairauk-
sista, vertaistukea, keskustelutilaisuuksia, liikuntaa. 
Osallistumismaksut: 110 €/2hh /henkilö ja 150 €/1hh. Työ-
markkina-, toimeentulo- tai opintotuella tai kansaneläkkeel-
lä oleville 70 €/2hh/henkilö.

18.–20.5. Rantasipi Hyvinkään Sveitsi.
Hakuaika päättyy 16.4. Kurssin teemana on ”Miten jaksan 
työelämässä”.
Osallistumismaksut: 110 €/2hh /henkilö ja 150 €/1hh. 

5.-7.10. Summassaari, Saarijärvi.
Hakuaika päättyy 3.9. Kurssin teemana on ”Voimavaroja 
luonnosta”. Osallistumismaksut: 100 €/2hh /henkilö ja 140 
€/1hh. Työmarkkina-, toimeentulo- tai opintotuella tai kan-
saneläkkeellä oleville 60 €/2hh/henkilö.

Yleistä kuntoutumiskursseista:
Kuntoutumiskursseille haetaan hakulomakkeella, joka löy-
tyy Liiton nettisivuilta www.kilpirauhasliitto.fi. 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 lomak-
keella myös puhelinnumerosi.

Kuntoutumiskurssiin sisältyy täysihoito, saunat ja uinnit. 
Asiantuntijaluennot, mm. lääkäriluento sekä muut luennot 
sekä ohjattua tai omaehtoista liikuntaa tai muuta kurssin 
teeman mukaista ohjelmaa. Matkakulut maksaa kuntoutu-
ja itse. 
  
Jos osallistuminen perutaan 2 viikkoa ennen tai sen jälkeen, 
joudumme perimään hotellikulut. 
Jos tulet kuntoutumiskurssille kahdestaan lemmikkieläimen 
kanssa, teille on varattava erillinen yhden hengen huone.

Kuva: Kirsti Valta
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Olen pieni kuusi, kasvan kerrostalon edessä. Vieressä on 
puiston penkki, jossa ihmiset usein istuvat juttelemassa. 
Ihan kaikkea en heidän puheistaan ymmärrä, mutta on kui-
tenkin kiva saada seuraa. Kuulin huoltomiesten suunnitte-
levan miten he laittavat aamulla ylleni jouluvalot ja tähden. 
Olen kuulemma kasvanut jo niin isoksi, että oksani jaksa-
vat kannatella sähkökynttilöitä. Sitten tuli puhe tähdestä. 
Huoltomies nousi tikkaille ja pelkäsin hänen ilmoittavan,   
että tilalleni pitää etsiä toinen kuusi. Pari talvea sitten katolta   
pudotettu lumi ja jää katkaisi latvani. Iloinen joulun odotus   
päättyisi tähän. Pettymys olisi saanut minut itkemään jos kuuset   
osaisivat itkeä.

Mietin miten parin kuukauden kuluttua aurinko alkaisi va-
laista. Kevään edetessä puiden lehdet kasvaisivat ja muutto-
linnut rakentaisivat pesiään. Aluksi lehdet olisivat vaalean vih-
reitä, kesällä syvän vihreitä ja syksyllä kauniin keltaisia. Sitten 
tuuli pudottelisi lehdet alas. Me kuuset olemme koko vuoden 
tasaisen vihreitä, ja nyt on parasta unohtaa joulun kynttilätkin. 

Tuen antaminen ja saaminen 

”Tänne saa sen isomman joulutähden, tuetaan se noi-
hin yläoksiin ja runkoon.” Huoltomies tunnusteli vielä ok-
siani. Hän selitti millaisen tuen laittaisi tähdelleni. En enää 
ymmärtänyt kaikkea, toistelin vain mielessäni murheet 
poispyyhkivää uutista. Saan tähden, saan tähden! Ihmi-

Pieni kuusi miettii
elämän suuria asioita

set puiston penkillä olivat usein puhuneet tuen antami-
sesta ja saamisesta, jostain vertaistuesta. Jos ymmärsin oi-
kein, huoltomies antaa minulle tukea ja sen avulla pystyn 
tuomaan valoa ympärilleni. Toivon, että tähteni tuo iloa ja 
toivoa sitä ihaileville, niin kuin se ensimmäinen tähti pa-
ri tuhatta vuotta sitten. Yöllä alkoi sataa lunta ja sen tip-
puessa kauniisti oksilleni mieleeni tuli uusi kysymys. Onko 
niin, että apuaan toisille antava saa siitä itsekin hyvän mielen. 
 

Ilon kyyneleet
 

 Aamulla huoltomiehet kantoivat pihalle laatikollisen säh-
kökynttilöitä ja maailman kauneimman tähden. Ensin he kie-
puttivat kynttilöiden johdot ympärilleni ja eilen tuesta puhu-
nut kiinnitti tähden. Pihalle tulleet talon asukkaat pysähtyivät 
ihailemaan kaupungin kauneinta kuusta, kuten he sanoivat. 
Tähden tukenut mies pyyhkäisi rukkasella silmäkul-
maansa. Hän kuiskasi, että hakee joulukoristeet pois lop-
piaisena. Siihen asti saisin jakaa kauneutta ja joului-
loa ympärilleni. Silmien hymy kertoi, että hyvän tekemi-
nen toi hänelle itselleenkin iloa. Kun A-rapun eläkeläis-
mummo   kosketti oksaani ja kiitteli valoja, jotka hän-
kin näkee, kyyneleet valuivat ensi kertaa runkoani pitkin. 
 Tästä tulee sittenkin ensimmäinen oikea jouluni!

 
 

Kirsi Muradjan
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TAPAHTUMAKALENTERI

ETELÄ-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Vertaistuki/jäsenillat kuukauden kol-
mas keskiviikko, seuraavat illat 18.1. ja 
15.2. klo 18 Vapaaehtoiskeskus Kuutin-
kulmassa, Valtakatu 23, Lappeenranta. 
Iltoihin pyrimme saamaan luennoitsi-
joita/asiantuntijoita kertomaan eri ai-
heista ja keskustelemaan jäsenten ja 
heidän läheistensä kanssa. Seuraa il-
moitteluamme Etelä-Saimaassa ”Yh-
ditykset tiedottavat” palstalla, Vartissa 
ja Etelä-Karjalan radiossa.

HYVINKÄÄN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Hyvinkään päiväryhmä maanantaisin 
2.1. ja 6.2. klo 13 Järjestökeskus Onnen-
sillan Kulmasillassa, Siltakatu 6. Yhteys-
henkilö Eila Vahanen p. 044 2833 048.
Hyvinkään iltaryhmä torstaisin 12.1. 
ja 16.2. klo 18 Järjestökeskus Onnen-
sillan Kaarisillassa. Yhteyshenkilö An-
ne Otava p. 040 7525 188.
Mäntsälän päiväryhmä tiistaina 10.1. 
klo 14.30 Kellarikahvila Kulmiksessa, 
Keskuskatu 11 A. 
Mäntsälän iltaryhmä tiistaina 7.2. klo 
17 Kellarikahvila Kulmiksessa. 
Mäntsälässä yhteyshenkilönä Lahja Tai-
nio p. 0400 975 777.
Ryhmissä on vapaata keskustelua 
niin kilpirauhas- kuin muistakin asi-
oista. Muutakin mukavaa voidaan so-
pia ryhmän toiveiden mukaisesti. Kerro 
ideasi, niin järjestetään yhdessä! 
Hallituksen kokoukset 15.12. ja 19.1. 
klo 18 Järjestökeskus Onnensillan Kul-
masillassa.
Keväällä on tarkoitus järjestää muun 
muassa lääkäriluento, mutta sen ajan-
kohta on vielä auki.
Ilmoittelemme toiminnastamme myös 
paikallislehtien seurapalstoilla sekä 
nettisivuillamme. Tilaisuuksiimme ovat 
tervetulleita kaikki kilpirauhassairauk-
sista kiinnostuneet. 

KESKI-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Vertaistuki-ilta torstaina 19.1., 16.2. ja 

15.3. klo 18 Sepänkeskuksessa Happi-ti-
lassa, Kyllikinkatu 1, Jyväskylä. Kilpirau-
hasasioista kiinnostuneet tervetuloa 
vaihtamaan kokemuksia toisten kanssa.

KYMENLAAKSON SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Kilpirauhasillat Kotkassa tiistaina 
10.1. ja 14.2. klo 18–20
Karhulan päiväsairaala, Vesivallintie 
29, Karhula. Sisään katutasolta pihan 
puolelta. 
Tammikuun illassa vieraana Helvi Met-
säranta, joka esittelee mm. terveyspat-
joja ja -tyynyjä. Lue lisää kevään iltojen 
aiheista tammikuussa tulevasta jäsen-
kirjeestä.
Kilpirauhasillat Kouvolassa tiistaina 
31.1. ja 28.2. klo 18-20 Toimitila Vetu-
ri, Pohjola-talo, Kauppamiehenkatu 4, 
2 krs. Kouvola. Sisäänkäynti sekä park-
kipaikan että torin puoleisista ovista.
Tammikuun iltaa vietämme otsikolla 
”Ilosta eteenpäin”. Toivottu tuttu An-
na-Leena Toivanen saapuu luoksem-
me. Myynnissä hänen ihanat kuusen-
pihkatuotteensa.
Lue iltojen aiheista tammikuussa tule-
vasta jäsenkirjeestä.

LAHDEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Vertaistuki-ilta, erityisesti uusille ”kilp-
parilaisille” tiistaina 14.2. klo 18–20 In-
vakeskus, Hämeenkatu 26 A, 3. krs Lah-
ti. Tervetuloa mukaan saamaan tietoa 
ja vertaistukea!
Puhelinpäivystykset (kuukauden en-
simmäinen torstai) 5.1., 2.2. ja 2.3. klo 
11–14, p. 044 5746 285. Tiedotamme ta-
pahtumista myös paikallis- ja ilmaisja-
kelulehtien järjestöpalstoilla.

LOUNAIS-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY 

Vertaistuki-ilta maanantaina 16.1. ja 
13.2. klo 18 Ruusukorttelissa, kerho-
huone 5. Puistokatu 11, Turku. Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa!
Muut kevään tapahtumat ilmoitetaan 
seuraavassa lehdessä, kun tilavarauk-

set ovat varmistuneet.

OULUN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Luentoilta tiistaina 17.1. klo 17.30 
Aleksin kulma, Iso-Hansa, Aleksanterin-
katu 9. Oulun Op:n puheenvuoro Hel-
jä Rahikkala. Ilta jatkuu luennolla ”Ra-
vinto ja kilpirauhanen” klo 18–19.30, 
asiantuntijana ravitsemusterapeutti Ei-
ja Orreveteläinen. Kahvia ja arvontaa.
Luento ”Kilpirauhassairauksien hoi-
to erikoislääkärin näkökulmasta” 
tiistaina 28.2. klo 17.30–19.30, Aleksin 
kulma, Iso-Hansa, Aleksanterinkatu 9. 
Luennoitsijana LT Pertti Kuusela. Kah-
via ja arvontaa.
Virkistysmatka Kuusamon Tropiik-
kiin 21.–24.4. Hinta-arvio noin 200 eu-
roa, matkat kustannettava itse. Sitovat 
ilmoittautumiset 30.12.2011 mennessä 
tekstiviestillä yhdistyksen puhelimeen 
045 1271 940 (mukaan mahtuu enin-
tään 26 henkilöä). 
Jäsenilta ja luento Kuusamossa: ” Mi-
kä se kilpirauhanen on?” maanan-
taina 23.4. klo 17.30–19.30 Kuusamon 
kaupungintalon valtuustosali, Kaite-
rantie 22. Luennoi ylilääkäri Niilo Ke-
ränen. Kahvia ja arvontaa.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion 
alueen kilpirauhaspotilaiden ver-
taistukiryhmä kuukauden toinen tiis-
tai klo 18.30–20 Ylivieskan terveyskes-
kuksen kokoushuoneessa. Ryhmän oh-
jelmasta ilmoitetaan tarkemmin edel-
lisen viikon Vieskalaisessa ja ilmoitus-
tauluilla.
Oulun vertaistukiryhmä tiistaina 
24.1., 21.2. ja 20.3. klo 17–18 Hyvän 
mielen talossa, Puusepänkatu 4, 2 kr. 
ryhmähuone Hilja. 
Oulun 2. vertaistukiryhmä alkaa ko-
koontua vuoden 2012 alusta Hyvän 
mielen talossa, Puusepänkatu 4, 2 krs. 
ryhmähuone Hilja. Ryhmä on tarkoitet-
tu ensisijaisesti kilpirauhassyöpään sai-
rastuneille ja siitä toipuville työikäisil-
le. Ryhmien kokoontumisajasta ilmoi-
tetaan
http://www.hyvanmielentalo.fi/
toiminta/vertaisryhmat/muut- 
ryhmat.html ja Oulu-lehden seuratoi-
mintapalstalla.
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Kuusamon vertaistukiryhmä alkaa 
kokoontua vuoden 2012 alusta, Kuusa-
mon kaupungin Atimo-talossa Raista-
kantie 1. Aloituksesta ilmoitetaan pai-
kallislehdessä. 
Tapahtumakalenteriin tulleista muu-
toksista ilmoitamme yhdistyksen ko-
tisivuilla ja paikallislehdissä.

PIRKANMAAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Vertaistoimintaryhmä Vanha Kirjasto-
talo, Mäkelän kabinetti klo 10.30–12.30, 
lauantaina 14.1., 4.2. ja 17.3.
Sääntömääräinen kevätkokous lau-
antaina 17.3.2012 klo 12.30 alkaen, Van-
ha Kirjastotalo, Mäkelän kabinetti. Kah-
vitarjoilu. Tervetuloa!
Kuntoutumispäivä lauantaina 21.4.klo 
9.30–15.00 Varalan Urheiluopistossa, 
Tampereella. Ilmoittautua voi jo nyt 
puheenjohtaja Anja Salvakselle p. 040 
5093 650 (tekstiviestillä) tai sähkö-
postitse anja.salvas@pp.inet.fi. Ilmoi-
ta, jos sinulla on jokin erityisruokavalio 
ja myös osoitteesi ja puhelinnumerosi 
(tärkeät!) Osallistumismaksu 15 €/ jä-
seneltä ja 20 € ei-jäseneltä maksetaan 
15. maaliskuuta mennessä yhdistyk-
semme tilille Nordea FI93 1457 3000 
1028 97, lisätietoihin merkintä ”Vara-
la”. Tulevat tapahtumat voit myös käy-
dä katsomassa nettisivuillamme. 

POHJOIS-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Kilpirauhasillat Vesselissä tammikuus-
sa ja helmikuussa.  Päivämäärät ilmoi-
tamme Karjalaisessa ja Heilissä järjestö-
palstalla. Ajankohtaista tietoa kilpirau-
hassairauksista, keskustelua ja iltakahvit. 
Ilomantsissa Sydänyhdistyksen kans-
sa yhteinen ilta tammikuussa. Tervetu-
loa mukaan toimintaamme.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Vertaistuki-ilta Espoossa tiistaina 
10.1. klo 18–19.45 Sellon kirjastossa 
Akseli-salissa. Tervetuloa pohtimaan 
kilpirauhassairauksiin liittyviä asioita 
kanssamme! Mukaan ovat tervetullei-
ta myös potilaiden läheiset.
Lääkäriluento alkuvuodesta 2012. 
Olemme suunnittelemassa lääkärilu-
entoa helmikuulle. Aikataulusta ja lu-
ennoitsijasta ilmoitetaan joko vuoden 
2012 ensimmäisessä KILPI-lehdessä tai 
lähetämme kaikille jäsenille kirjeen ai-
heesta. Seuraa postiasi.
Pietarin-risteily. Suunnitelmissa on 
järjestää Pietarin-risteily pääkaupun-
kiseudun yhdistyksen jäsenille kesällä 
2012. Seuraa KILPI-lehden ilmoituksia 
keväällä. Aikataulu, hinta ja ryhmän ko-
ko varmistuvat myöhemmin. 

ROVANIEMEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY  

Vertaistuki-illat torstaina 19.1. ja 16.2. 
klo 18. Rovakatu 2, kahvio. Keskustelua 
sairauksistamme ja niihin liittyvistä asi-
oista kahvikupposen keralla.
Sääntömääräinen kevätkokous maa-
nantaina 26.3.2012 klo 18.  Rovakatu 2, 
kahvio. Iltakahvit. Tervetuloa!
Keilaillat keskiviikkona 25.1. ja 22.2. klo 
18 urheiluopiston keilahallissa. Varattu 
kaksi rataa, yhdistys maksaa ratamak-
sut. Tule kokeilemaan!
Lääkäriluento Kemijärvelle suunnit-
teilla helmi- tai maaliskuulle. Seuraa yh-
distyksen nettisivuja ja Kotikympin ja 
Lapin Kansan seurapalstaa!
Liikuntaluennon ja –tapahtuman 
suunnittelu kevättalvella Rovaniemel-
le on vielä kesken. Seuraa tiedotuksia!
Kevätmyyjäiset maanantaina 2.4. al-
kaen klo 9 Lapin keskussairaalan ala-
aulassa. Myytävänä käsitöitä, pääsiäis-

leivonnaisia ja arpoja. Myyjäis- ja arpa-
jaistavaroita ottaa vastaan Taisto Tarki-
ainen, p. 040 5544 700. 
Yhdistyksemme esittelytilaisuus on 
suunnitelmissa järjestää seuraavaksi 
Sallassa, Sodankylässä ja Ranualla ke-
vään 2012 aikana. Pyydän paikallisia jä-
seniä ottamaan yhteyttä ajankohdan 
ja tilajärjestelyjen suunnittelemiseksi 
p. 045 1371 008/Raili Kuusela.
Jäsenkirje lähetetään viikolla 2/2012.
Kevään ohjelmaa päivitetään yhdis-
tyksen nettisivuilla ja lisäksi tapahtu-
mista ilmoitellaan Lapin Kansan seu-
rapalstalla.

SATAKUNNAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Vertaistuki-ilta torstaina 12.1. klo 18 
Satakunnan yhteisökeskuksen tiloissa, 
Isolinnankatu 16. Apteekista alustaja 
kertoo lääkkeiden yhteisvaikutuksista.
Sääntömääräinen kevätkokous ja 
vertaisilta torstaina 16.2.2012 klo 18 
Satakunnan yhteisökeskuksen tilois-
sa, Isolinnankatu 16. Sääntömääräis-
ten asioiden lisäksi valitaan yhdistyk-
selle puheenjohtaja ajalle 17.2.2012 – 
31.12.2013.  

SEINÄJOEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Keskusteluryhmä keskiviikkona 18.1. 
ja 15.2. klo 17 Seinäjoen Järjestötalolla, 
Kauppakatu 1, 2 krs.
Keskusteluryhmä keskiviikkona 15.2. 
ja 21.3. klo 18.30 Kurikan Intolassa, Seu-
rapuistikko 6 C 27.

VAASAN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY 

Vertaistuki-ilta torstaina 9.2. klo 19 
Vuorikodissa, Vuorikatu 2-4.

TUKIPUHELIMESTA VERTAISTUKEA
Kun haluat keskustella kilpirauhassairauksista tai kysyä mieltäsi askarruttavis-
ta asioista, soita kilpirauhasliiton valtakunnalliseen tukipuhelimeen. Puheli- 
meen vastaa henkilö, jolla on itsellään kilpirauhassairaus. Puhelut ovat luottamuksellisia.
Soittoaika on torstaisin
klo 18.00–21.00 numeroon 050 400 6800
(Suljettu arkipyhinä)

)
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Kymenlaaksossa uusia ja rohkeita tuulia

Yhdessä eteenpäin!

Onnensilta palvelee kuntalaisia vauvasta vaariin.
Kuva: Pirkitta Hyvönen

JÄSENYHDISTYSTEN SIVUT

Pienen yhdistyksen toiminta voi olla haastavaa, mut-
ta esimerkiksi Hyvinkäällä saamme tarvitsemaamme tu-
kea paikallisesti Vaje ry:n kautta. Haluankin tässä samal-
la kiittää Vajeen aktiivitoimijoita ja kertoa muillekin Va-
jeesta – kenties muissakin kunnissa on vastaavaa toi-
mintaa, josta voisi olla hyötyä toiminnan kehittämisessä. 
  Näen, että juuri yhteistyö eri potilasjärjestöjen, etenkin au-
toimmuunisairaita edustavien kanssa, on meille tärkeää ja 
sitä tulee kehittää edelleen. Verkostoitumisesta ei ole aina-
kaan haittaa!

Hyvinkään Vammaisjärjestöjen Yhteistyöelin Vaje ry toimii 
Hyvinkäällä paikallisten vammais- ja potilasjärjestöjen yhteis-
työelimenä sekä Hyvinkään kaupungin vammaisneuvostona.

Vaje ry ylläpitää myös yhteystietoja kaikista Hyvinkään 
perusturvan toimialaan liittyvistä sosiaali- ja terveysjärjes-
töistä sekä vastaa Siltakatu 6:ssa sijaitsevan järjestöjen yh-
teisen toimintakeskuksen Järjestökeskus Onnensillan arjen 
toiminnoista.  Vaje ry:n internetsivuilta (www.vaje.fi) löytyy 
tietoa Vajeen, Onnensillan ja eri järjestöjen toiminnoista ja 
tapahtumista.

Edunvalvontaa

Vaje ry:n tehtävänä on muun muassa toimia paikalli-
sena vammaisten ja sairaiden henkilöiden edunvalvoja-
na sekä seurata vammaisten oikeuksiin liittyvien etuuksi-
en ja asioiden toteutumista Hyvinkäällä. Vuosittain Vaje ry 
järjestää itse tai yhdessä eri tahojen kanssa koulutusta, vir-
kistystä ja asiantuntijaluentoja, joista osa on avoimia kai-
kille kuntalaisille.  

  Hyvinkäällä toimii lähes kolmekymmentä vammais- ja 

potilasjärjestöä, joista 23 on Vaje ry:n jäsenjärjestöjä. Yksi 
jäsenjärjestöistä on Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdis-
tys, jonka kanssa Vaje ry on toiminut tiiviissä yhteistyössä. 

  Onnensillassa perusturvan eri järjestöt kokoontuvat omiin 
harrastetoimintoihinsa ja siellä on myös Vaje ry:n toimisto. 
Onnensilta toimii järjestöväen lisäksi myös kaikkien kunta-
laisten kodikkaana kohtaamispaikkana. Ovet ovat avoinna 
ma-to klo 10–14  ja tarjolla on kaikille avoimena erilaista toi-
mintaa, palveluja ja kahvio.  Esitetelineestä löytyvät myös 
Kilpirauhasliiton esitteet ja uusin KILPI-lehti. 

Tapaamisiin Onnensillassa!

Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys ry

Tanja Väyrynen

Vuosi on lopuillaan ja nyt on aika valmistautua joulun tu-
loon ja kaiken sen tohinan jälkeen rauhoittua nauttimaan 
joulusta ja keräämään voimia tulevalle vuodelle.

Yhdistyksen kannalta vuosi on mennyt tavanomaisia la-
tujaan. On järjestetty monenmoista tapahtumaa, joista toi-
set ovat saaneet liikkeelle väkeä hyvinkin, mutta sitten on 
taas tapahtumia, jotka on jouduttu perumaan, kun kiinnos-
tuneita ei ole ollut. Näitäkin pohditaan johtokunnassa en-
si vuotta ajatellen.

On ollut kuitenkin ilo havaita, että uusia jäseniä on liitty-
nyt joukkoomme aikaisempia vuosia enemmän, joten us-
kon, että yhdistyksemme on paikkansa täyttänyt.

Loppuvuosi toi yhdistykselle iloisen yllätyksen, kun Kou-
volan toimitila Veturista vapautui toimistohuone, jonka vii- Riitta Tiainen. Kuva: Kirsti Hänninen
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Lahdessa vaihtuu puheenjohtaja
Me käymme joulun viettohon... Mutta ennen sitä katsaus 

menneen syksyn ja tulevan alkuvuoden tapahtumiin. Sään-
tömääräinen syyskokous valitsi yhdistyksen puheenjohta-
jaksi vuosille 2012-13 Raija Kerttulan. Tervetuloa Raija uu-
delleen mukaan yhdistyksen puuhanaiseksi. Ja kiitokset Si-
nikka Rantalalle, joka hoiti puheenjohtajan tehtävät kii-
tettävästi lupaamansa kaksi vuotta. 

Johtokuntaan vuodelle 2012 valittiin Irja Karhu, Pirjo Kes-
kinen, Sinikka Rantala, Anneli Santakivi, Liisa Tuomi ja Sinik-
ka Viskari. Varajäseniksi valittiin Marjatta Juvonen, Sirkka 
Kiiski, Soile Kortinen, Ritva Pekko ja uutena Leo Pelkonen.

Kiitokset Berner-edustajille Lea Lampinen-Steursille se-
kä Pirjo ja Kalevi Lehdolle, jotka kävivät vierainamme lo-
kakuun tapaamisessa. Heinolan vertaistapaamiseen saa-
tiin mukaan myös uusia ”kilppareita”. Trion kauppakeskuk-
sen terveyskioskilla yhdistyksemme vierailu sai taas hyvän 
vastaanoton. Paikan päällä kävi tietoa hakemassa viitisen-
kymmentä ihmistä.

Terveyskioski hyvä kanava 

Kiitokset yhdistyksen aktiiveille, vertaistukea ja tietoa an-
taneille Annelille, Liisalle ja Sinikoille. Terveyskioski on ollut 

hyvä kanava tiedottaa kilpirauhassairauksista ja paikallisyh-
distyksen toiminnasta. Näin saadaan tietoa leviämään heil-
lekin, jotka eivät ole vielä yhdistyksen jäseniä.

Vuonna 2012 vertaistapaamiset pidetään pääsääntöises-
ti arki-iltaisin. Kevät- ja syyskokoukset säilyvät entisillä pai-
koillaan lauantai-iltapäivässä. Helmikuun vertaistukitapaa-
minen on tarkoitettu ensisijaisesti äskettäin sairastuneille 
ja haluavat saada tietoa sairaudestaan. Mutta toki muutkin 
ovat tervetulleita mukaan.

Sääntömääräinen kevätkokous ja vertaistapahtuma pi-
detään la 17.3 klo 13-15 Invakeskuksessa. Myös kilpirau-
hasluento järjestetään keväällä Lahdessa. Lisätietoa seu-
raavassa lehdessä. 

Oman yhdistyksemme tukihenkilöt ovat: Raija Kerttula, 
iltaisin 040 7746 288 ja Sinikka Viskari 050 5350 764.

….taas kuusin, kynttilöin. Puun vihreen oksat kiedomme 
me hopein, kultavöin. 

Rauhallista joulun aikaa ja Hyvää Uutta Vuotta toivottaa 

Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistys ry   
       

Johtokunta

si yhdistystä vuokrasi yhdessä toimintojaan varten. Johto-
kunnan rohkea päätös lähteä tähän mukaan nostaa yhdis-
tyksen toiminnan ihan uudelle tasolle.

Nyt meillä on mahdollisuus aloittaa vaikkapa päivystys 
joinain päivinä kuukaudessa, jolloin kilpirauhaspotilaiden 
olisi mahdollista tulla hakemaan tietoa muulloinkin kuin 
jäsenilloissa.

Hyviä ideoita kaivataan

Asia on vielä niin uusi, ettei kaikkia mahdollisuuksia ole 
vielä ehditty pohtia, mutta niitä mietitään ja tammikuussa 
postitettavassa jäsenkirjeessä on jäsenistölle toivon mu-
kaan jo uutta kerrottavaa. Hyvät ideat uuden tilan suhteen 
otetaan kiitollisena vastaan!

Vuoden 2012 puolella jatkuvat Kotkan jäsentapaami-
set entiseen malliin eli siellä kokoonnutaan joka kuukau-

den toinen tiistai klo 18 -20. Vuoden alusta lähtien Kouvo-
lan tapaamiset ovat jokaisen kuukauden viimeinen tiistai 
samaan aikaan. Alkuvuoden tapahtumat löytyvät tämän 
lehden tapahtumakalenterista ja tammikuussa tulevassa 
jäsenkirjeessä on lisää kevään tapahtumista. Nyt päivämää-
rät kalenteriin saman tien.

Haluan tämän lehden välityksellä kiittää kaikkia teitä, yh-
distyksemme ihanat ihmiset, jotka olette olleet apuna ja tu-
kena kuluneen vuoden aikana. Vain yhdessä toimien saam-
me tuloksia aikaan!

Samalla toivotan kaikille ”kilppareille” ympäri maan rau-
haisaa Joulun aikaa ja enkeleitä vuodelle 2012! 

Kymenlaakson Seudun Kilpirauhasyhdistys ry

Riitta Tiainen
puheenjohtaja 

Laivaretki Vanhaan Valamoon Teksti ja kuva: Timo Huttu

Oulun Kilpirauhasyhdistys järjesti Valamon matkan 18.–
21.8. Lähdimme torstaiaamuna sadesäällä Oulun linja-au-
toasemalta hieman myöhässä. Onneksemme touhukkaat 
emäntämme olivat laittaneet sämpylät valmiiksi ja onni-
kan keittimellä keitetyt kahvit saivat pienet vastoinkäymi-

set unohtumaan. 
Matkanjohtajat olivat järjestäneet pientä ohjelmaa. Yh-

teislaulua laulettiin monella sävellajilla yhtä moneen tah-
tiin. Ruokailun jälkeen, ennen rajalle tuloa, laulettiin kara-
okea yhteen ääneen.
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Rajanylitys meni joustavasti. Kuskimme hallitsi paikal-
lisen murteen ja kertoi naisväkemme toivomuksesta tul-
livirkailijoille kyydissämme olevista vanhoista matkaajis-
ta. Näin meitä armahdettiin kaiken matkatavaran turhilta 
vääntelyiltä. Matka jatkui Niiralasta kohti Sortavalaa, jossa 
yöpaikkamme odotti.

Kuoppainen oli naapurin tie

Naapurin puolella tie muuttui tutun kuoppaiseksi. Pa-
ri kertaa onnikan perä jysäytti tiehen. Jossakin Ruskealan 
kieppeillä oli tien varressa vanha suomalaisten tekemä kylt-
ti, jossa luki ”Tule kirkolle”. 

Sortavalassa majoituimme ja nautimme lounaan idäs-
sä. Seuraavana aamuna ykköspalojen jälkeen asetuimme 
kantosiipialukseen. Matka Valamoon alkoi pilvisessä sääs-
sä. Vanhaa taivasta alkoi kuitenkin pilkottamaan kauniin 
Laatokan horisontista lähestyessämme luostaria. Luosta-
ri oli päättänyt ottaa valoisasti vastaan vanhat hallitsijansa.

Putinin komea lomasaari
 
Oppaamme odotti satamassa. Hän kierrätti meitä kau-

niissa luostariympäristössä ja kertoi sen historiaa. Saimme 
kuulla pienen konsertin kolmen luostarilaisen miehen lau-
lamana. Se oli tosi komeaa. Saimme kuulla oppaaltamme, 
että pääministeri Putin piti komeaa Valamon saarta lomai-
lukohteenaan.               

Ruokailimme toisella puolen saarta tutustumiskierrok-
sen päätteeksi. Ruoka oli hyvää Laatokan kuhaa. Sitten kan-
tosiipialuksella takaisin Sortavalaan, iltaruokailu ja omatoi-
minen tutustuminen kaupunkiin.

Suomalaista arkkitehtuuria

Lauantaiaamun ohjelmassa oli oppaan kanssa kierto-
ajelu. Tuli sellainen käsitys, että vain suomalaiset arkkiteh-

dit olivat suunnitelleet Sortavalan kuuluisimmat rakennuk-
set. Siltä se tosin näyttikin.

Matka kohti Viipuria alkoi kiertoajelun jälkeen. Reissun 
edetessä sää muuttui aurinkoiseksi. Tien varrella oli paljon 
sienestäjiä. Jossakin Kurkijoen ja Hiitolan seutuvilla, män-
nikkömetsässä, pujotteli vanhoja juoksuhautoja. Panssa-
riesteitäkin näkyi. 

Monrepoon puisto jäi haaveeksi

Saavuimme Viipuriin iltapäivällä neljän kieppeillä. Opas-
tusta emme saaneet, koska olimme kaksi tuntia sovitusta 
myöhässä. Yritimme Monrepoon puistoon, mutta parkki-
tilaa ei ollut. Ajoimme sitten Johanneksen kylään, 20 kilo-
metriä etelään, jossa majoituimme.

Saimme syödä kurniviin vatsoihimme maukkaan lou-
naan. Pääruokana oli härän pihviä ja makoisia perunoita. 
Tämän jälkeen teimme ostoksia. Seuraava päivä oli sun-
nuntai ja kotimatka alkamassa Viipurin ostosreissun jälkeen. 

Aamupalan jälkeen lähdimme kohti Viipuria. Tutustuisim-
me nyt Monrepoon puistoon. Odotimme puistosta nähtä-
vyyttä kuulemamme perusteella, mutta porttiin se upeus 
tyssäsi. Kaukana näkyi se kuuluisa kaarisilta. Sinne asti em-
me ehtineet aikapulan vuoksi.

Kävimme vielä kauppahallissa ostoksilla. Kotimatka alkoi 
kurvailulla Saimaan kanavan vartta kohti kotimaata. Raja-
nylitys Vainikkalassa meni vielä kivuttomammin kuin Nii-
ralassa tulomatkalla. Lappeenrannassa saatiin kenties reis-
summe paras ateria.

Oulussa olimme aikataulussa ennen puolta yötä. Väki oli 
väsynyttä, mutta onnellista.

Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
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Pirkanmaa saanut runsaasti uusia jäseniä
Syksy on mennyt yhdistyksessä rauhallisesti, mutta ilok-

semme olemme saaneet todeta, että vertaisryhmään on tul-
lut uusia jäseniä. Toivottavasti innostus säilyy ensi vuonnakin.      

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin lokakuun alussa 
ja allekirjoittanut valittiin edelleen puheenjohtajaksi vuo-
sille 2012–2013. Kiitokset luottamuksesta!

Johtokunnan muodostavat varsinaiset jäsenet Anja Sal-
vas, Hely Lepistö, Kaisu Hyppönen ja Pirjo Heikkilä sekä va-
rajäsenet Anne Mäkinen, Seija Nieminen, Toini Pitkänen ja 
uutena Ritva Viitamäki. Jäsenmaksun suuruudeksi päätet-
tiin ensi vuodeksi 19 euroa.

Syksyn aikana on tullut paljon huomiota kilpirauhassai-
rauksia kohtaan, kiitos liiton hyvän toiminnan mediaa apu-
na käyttäen. Myös Pirkanmaan Kilpirauhasyhdistykseen on 
liittynyt runsaasti uusia jäseniä ja olen saanut paljon pa-

lautetta artikkelista, jossa olin ”keulakuvana”. Tuttavilta on 
myös tullut kiitoksia, kun ”oudot oireet” on tutkittu ja niil-
le on saatu looginen selitys. Tämä innostaa tekemään tä-
tä työtä edelleen.

Toivomme, että myös ensi vuonna yhdistyksemme jä-
senet osallistuvat innokkaasti tapahtumiin ja lähettävät 
vaikka sähköpostitse uusia ideoita toimintaan. 

”Lapsen lailla jouluun kulje, kuusen luona silmät sulje”. 
Muista joulut entiset, tuoksut, valon, lämmön rakkauden.

Joulun rauhaa ja onnea vuodelle 2012!

Pirkanmaan Kilpirauhasyhdistys ry

Anja Salvas
puheenjohtaja

Pohjois-Karjalassa iloa, eloa ja kuntoilua

Syksy on kääntymässä talveksi. Lyhyitä hämäriä päiviä 
ollut jo viikkokausia. Ensimmäinen pikkujoulu jo vietetty , 
oman yhdistyksemme porukkaa oli syömässä, laulamassa 
ja seurustelemassa perjantaina 11.11.11. Kiitokset kukista 
ja toivottavasti tavataan mahdollisimman monen kanssa 
tulevissa tilaisuuksissa. 

Lokakuussa Joensuun HealthExissa oli hyvinvoinnin ilta-
päivä. Yhdistyksemme oli myös siellä esittäytymässä. Moni 
tuli kysymään kilpirauhassairauksista ja yhdistyksestä. Esit-
teet olivat suosittuja ja monella oli omakohtaisia kokemus-
ta kilpirauhasen häiriöistä. Johtokunnan jäsen Aune kertoi 
toiminnastamme ja minä tein vyöhyketerapiakoulutukseen 
kuuluvia harjoitushoitoja. Oli ilo nähdä siellä monia aikui-
sia henkilöitä hoitamassa kuntoaan. Päivä oli todella ener-
gisoiva ja useamman henkilön kanssa pääsi syvällisem-
päänkin keskusteluun.

Liikuntaa sohvailun sijaan

Vaikka sohva houkutteleekin pimeinä iltoina, sinne ei ai-
na kannata jäädä. Liikunta ja muut harrastukset auttavat säi-
lyttämään aktiivisuuden myös vanhempana. Oma isäni on 
82-vuotias ja ikäisekseen hyvässä kunnossa. Hän on liikku-
nut aina paljon, opiskelee espanjaa, käy puutyöpiirissä, ve-
sijumpassa ja hirvimetsällä. Lisäksi on seuraelämää, mies-
tenpiiriä ja omakotitalon hommia ja uusia rakennussuun-
nitelmia on muhimassa.

Tylsistymistä ehkäistään monella tapaa, elämä on rikas-

ta ja uuttakin voi oppia. Ruokavalioon kuuluu mahdollisim-
man vähän lisäaineita sisältävää kotiruokaa, marjoja, riistaa 
ja kasviksia. Aamupuuron kanssa lusikallinen kylmäpuristet-
tua rypsiöljyä niveliä voitelemaan. Ruuan päälle välillä voi 
ottaa ettoneet ja kesällä savusauna rentouttaa. Struuma lei-
kattu kymmeniä vuosia sitten, kilpirauhasarvot normaalit.

Positiivisuus tuo intoa elämiseen

Olen aina ihaillut henkilöitä, jotka innostuvat jostakin 
asiasta ja ovat valmiita tekemään töitä sen eteen. Positiivi-
suus, luottamus oman tavoitteen onnistumiseen kannatta-
vat ja tuovat intoa elämiseen. Jokainen voi löytää omia jut-
tujaan mistä saa iloa ja voimaa. Opiskella voi vanhanakin ja 
miten onkaan virkistävää kun pääsee jonkun uuden asian 
sisälle ja tulee halu oppia lisää. Ympäristöllekin on valmis 
jakamaan hyvää oloa.

Mukava ilta yhdistyksessä, mielenkiintoinen keskuste-
lu puhelimessa ja kiitokset kannustavat jatkamaan vapaa-
ehtoistyötä. 

Kiitokset liitolle, meidän johtokunnalle ja kaikille toimin-
taamme osallistuneille.

Kaikille hyvää joulunaikaa ja valoisaa vuotta 2012!

Pohjois-Karjalan Kilpirauhasyhdistys ry

Päivi Paavilainen
puheenjohtaja



18   KILPI 4    2011

Satakuntaan perustettiin Kilpirauhasyhdistys vuonna 
2005. Olin itse mukana perustamiskokouksessa. Kilpirau-
hasen vajaatoimintaa olin sairastanut siihen mennessä 20 
vuotta. Suurin syy miksi halusin toimintaan mukaan, oli 
tarve saada lisää tietoa sairaudestani. Aloitin jäsensihtee-
rin tehtävistä. Pian myös aviomieheni tuli mukaan toimin-
taan ja yhdistystoiminnasta tuli yhteinen harrastuksemme.

Vuodet ovat kuluneet ja tietoa on todellakin tullut paljon 
lisää. On ollut ilo jakaa sitä muillekin vertaisilloissa ja vas-
taamalla tukipuhelimeen. Koulutusten kautta saatua tietoa 
on voinut hyödyntää myös omassa työssään.

Yhdistyksessä toimiminen on tuonut meille lukuisia ys-
täviä, joiden kanssa olemme voineet jakaa iloja ja suruja. 
Arkea on ollut monta kertaa helpompi jatkaa kokoontu-
mistemme jälkeen.

”Aikansa kutakin” sanotaan. Elämäntilanteet muuttuvat 
ja meistä kukin tarvitsee välillä uusia haasteita ja hengäh-
dystaukoa. Johtokunnassamme on useita, jotka ovat jo kau-

Kuva: Jaana Parkkali

Rovaniemen Seudun
Kilpirauhasyhdistys ry
kiittää kuluneesta vuodesta jäseniään,
kumppaniyhdistyksiä
ja liittoa sekä toivottaaa
antoisaa tulevaa vuotta

Yhdistysaktiivina oleminen –
rasite vai henkireikä?

Eija Helander

an toimineet yhdistyksessämme. Välillä tuntuu, että uusia 
ideoita toimintaan ei kerta kaikkiaan synny ja toiminta al-
kaa tuntua väkinäiseltä. Silloin se on rasite. Kenenkään ei 
toivottavasti tarvitse palaa loppuun yhdistystoiminnassa, 
vaan sen tulisi olla mielekästä.

Haastammekin tästä syystä uusia aktiivisia ja innokkai-
ta ihmisiä Satakunnan alueelta mukaan toimintaan, josta 
tosiaan on iloa. Tällä hetkellä tarvitsisimme yhdistykseem-
me uuden puheenjohtajan ja johtokunnan jäseniä. Jos olet 

2012!

Liiton puheenjohtaja vauhditti
keskustelua pääkaupunkiseudulla

Yhdistyksemme kokouksien yhteydessä on tapana pitää 
myös vertaistuki-ilta.

Niin oli tälläkin kertaa 29. syyskuuta. Paikalla oli 40 osan-
ottajaa. Vieraaksemme oli saapunut Kilpirauhasliiton pu-
heenjohtaja Kirsti Hänninen.

Hänen puheenvuoronsa liiton toiminnasta ja kilpirau-
hassairauksista sai aikaan vilkkaan keskustelun. Keskustelu 
ja esitetyt kysymykset antoivat ajattelemisen aihetta jokai-
selle. Illan osanottajat olivat kiitollisia saamistaan tiedoista 
ja kiittivät Kirsti Hännistä aktiivisesta ja asiantuntevasta ot-
teesta tehtävässään.

Olen nyt vuoden vaihteessa jättämässä puheenjohta-
juuden yhdistyksessä. Tehtävä on ollut mielenkiintoinen 

ja haastava. Olen saanut tutustua uusiin ihmisiin ja samal-
la solminut uusia ystävyyssuhteita.

Nyt syyskokouksessa valittiin Pääkaupunkiseudun Kilpi-
rauhasyhdistykselle uusi puheenjohtaja, Tuija Rikkonen. 
Voin hyvillä mielin jättää tehtävän uuden puheenjohtajan 
käsiin. Uskon hänellä olevan innostusta ja voimia yhdistyk-
sen toiminnan hoitamisessa ja kehittämisessä. Toiminta on 
omalta osaltaan kilpirauhaspotilaiden tukemista tiedotta-
misen ja vertaistuen avulla.

Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistys ry

Marjatta Aittakumpu
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Kuva: Jaana Parkkali

kiinnostunut yhdistystoiminnasta, niin ota rohkeasti yhteyt-
tä! Pääsyvaatimuksia ei ole. 

Joulurunon myötä haluan toivottaa kaikille yhdistyksem-
me jäsenille iloista joulua! 

Valoa ja hiljaisuutta, joulurauhan ihanuutta.
Nauti joulun tunnelmasta, lämpimästä ihanasta.                
                   

Satakunnan Kilpirauhasyhdistys ry

Eija Helander
varapuheenjohtaja

Hyvän vuosikymmenen
voimin kohti uutta

Vuosi on ollut kilpirauhasasioiden tiedotuksen suhteen 
onnistunut, sillä sairautemme on saanut paljon julkisuut-
ta. Vaikka myös negatiivista palautetta on tullut, joka ta-
pauksessa asiamme on ollut lehtien palstoilla ja ihmisten 
huulilla. Hyvä niin!

Yhdistyksemme vietti tänä vuonna kymmenvuotisjuh-
lia. Tapausta juhlistettiin Seinäjoen Järjestötalolla 14. loka-
kuuta. Saimme nauttia Maire Lopen mainiosta aito poho-
jalaasesta murretuokiosta sekä Nina Karhun herkästä lau-
lusta. Yhdistyksemme pitkäaikainen puheenjohtaja Anne-
maarit Anttila kertasi yhdistyksen historiaa. Hän myös il-
moitti jättävänsä puheenjohtajan tehtävät, mutta iloksem-
me jatkaa johtokunnan jäsenenä.

Haluan kiittää Annemaaritia hänen yhdistyksen hyväk-
si tekemästään työstä sekä muita yhdistyksemme pitkäai-
kaisia johtokunnan jäseniä ja aktiiveja. Ilman teitä yhdistys-
tämme ei olisi enää olemassa.

Uudet TSH-viitearvot tulossa

Vuoden muista tapahtumista parhaiten mieleeni jäivät 
toukokuussa vietetty Kilpirauhasviikko sekä elokuinen lää-
käriluento. Kilpirauhasviikolla jaoimme tietoa Seinäjoen jär-
jestötalolla ja Prismassa. Lääkäriluennolla saimme nauttia 
endokrinologi Ilkka Vauhkosen selkeästä ja perusteellises-
ta luennosta. Vauhkonen mainitsi, että jo pitkään työn alla 
olleet uudet viralliset TSH-viitearvot ovat pian tulossa käyt-
töön. Hän muistutti, että tästä huolimatta edelleen potilaan 
oma olo on ensisijainen hyvinvoinin mittari.

Uusi vuosi on pian alkamassa ja yhdistyksemme jatkaa 

uuden puheenjohtajan voimin. Syyskokouksessa 24. loka-
kuuta tehtävään valittiin allekirjoittanut. Kiitän minua koh-
taan osoitetusta luottamuksesta ja pyrin hoitamaan teh-
tävää niin, että muutkin kuin minä, voimme olla tyytyväi-
siä. Onneksi tukenani on kokenut ja aktiivinen johtokunta.

Ensi vuonna jatkamme Seinäjoen ja Kurikan vertaistuki-
ryhmiä ja jo perinteen mukaan juhlistamme  Kilpirauhas-
viikkoa. Toivotamme kaikki jäsenemme mukaan tapahtu-
miin. Ideoita yhteiseen tekemiseen voit laittaa nyt vaikka 
Facebookin kautta; Seinäjoen Seudun Kilpirauhasyhdistys 
ry. Muut ja osin uudistuneet yhteystiedot löydät tämän leh-
den yhteystiedot -sivulta.

Toivotan kaikille lukijoille ihanaa joulunalusaikaa. Muis-
tetaan pysähtyä maistelemaan joulun taikaa vaikka upeas-
ti somistetun jouluisen näyteikkunan äärellä tai kotona hil-
jentyen glögin ja piparin kera.

Seinäjoen Seudun Kilpirauhasyhdistys ry

      Jaana Toivanen

Sihteeri Arja Kivistö-Rahnasto ojentaa käsintehtyjä muistoja 
kiitokseksi Annemaarit Anttilalle.



20   KILPI 4    2011

HealthExin terveysliikuntakonsep-
tin luoja Jouni Herranen.

Vuoden vaihtuessa moni aloittaa uu-
den liikuntaharrastuksen tai aktivoituu 
jo tutun liikuntamuodon parissa. Jos 
keskitalvi ei houkuttele ulkoliikuntaan, 
voi hyvää oloa hakea sisälajeista. Kan-
salaisopistoilla, urheiluseuroilla ja kun-
tokeskuksilla riittää tarjontaa.

Varteenotettava vaihtoehto sään-
nöllistä ja ympärivuotista liikuntaa ha-
kevalle voi olla yhteistyökumppanim-
me HealthExin tarjoamat terveysliikun-
tapalvelut. KILPI-lehti otti selvää, mitä 
terveysliikunta -käsite pitää sisällään.

Terveysliikunnalla terveyskuntoa

Liikuntaa suositellaan fyysisen kun-
non ylläpitämisen ja parantamisen ohel-
la yhä enemmän terveyden ylläpitämi-
seksi ja edistämiseksi. Terveyskunnon 
osa-alueita ovat aerobinen eli kestä-
vyyskunto, motorinen kunto ja kehon 
koostumus. Näitä ominaisuuksia voi-
daan ylläpitää ja parantaa terveyslii-
kunnan avulla. 

HealthEx -terveysliikuntapisteiden 

Liikuntaa terveydeksi,
iloksi ja hyödyksi

toiminnan tarkoituksena on madal-
taa erityisesti työikäisen ja ikääntyvän 
väestön kynnystä harrastaa liikuntaa. 
Liikuntaan tottumaton tarvitsee alus-
sa motivoivaa tukea sekä riittävän hel-
pon ja sopivasti rasittavan liikuntamuo-
don. Tätä HealthExin terveysliikunta-
konsepti lupaa. 

- Liian kovatehoinen liikunta kuor-
mittaa liikaa tuki- ja liikuntaelimistöä 
ja aiheuttaa liikuntavammoja ja lihas-
kipuja, sanoo konseptin keksijä ja luo-
ja, yrityksen hallituksen puheenjohta-
ja Jouni Herranen.

- Olemme luoneet ainutlaatuisen 
kolmivaiheisen terveysliikuntamene-
telmän joka on helppoa, hauskaa ja te-
hokasta. Liikeideamme perustuu ter-
veysliikuntaa varten erityisesti suun-
niteltuun 30 minuuttia kestävään ter-
veysliikuntaohjelmaan ja laitteistoon, 
Herranen jatkaa.

Liikunta voi olla helppoa ja hauskaa

Fysioterapeutti tekee terveyskunto-
kartoituksen perusteella jokaiselle asi-
akkaalle yksilöllisen terveysliikuntaoh-
jelman. Fysioterapeutti auttaa myös oh-
jelmaan perehdyttämisessä ja varmis-
taa, ettei liikuntaa aloiteta liian koval-
la intensiteetillä. Ohjelma tallennetaan 
asiakkaan avainkortille, jolloin laite tun-
nistaa käyttäjän ja säätää toistomäärät 
ja vastuksen automaattisesti. Laitteiden 
käyttö on helppoa ja asiakkaan aikaa ei 
tuhraudu laitteiden vastusten säätöön, 
vaan liikuntaohjelma voidaan suorittaa 
sujuvasti 30 minuutissa.    

Terveysliikuntaohjelma koostuu sy-
dän-, verisuoni- ja hengityselimistöä 
kuormittavasta harjoituksesta. Liikun-
taharjoitukset tehdään turvallisella ja 
dokumentoivalla ilmanpainelaitteis-
tolla. Liikuntaohjelman lopussa on li-
hasten venyttelyä varten suunniteltu 
venyttelylaitteisto, jonka tarkoitukse-
na on parantaa lihasten elastisuutta.

Välineistöstä saatavan dokumentaa-
tion avulla harjoittelun määrästä saa-

daan luotettavaa tietoa, jota voidaan 
hyödyntää liikunnan vaikutusten seu-
rannassa. Asiakkaan harjoittelutiedot 
tallennetaan tiedostoon, jonka avulla 
harjoitusohjelmaa voidaan myös päivit-
tää automaattisesti kehityksen myötä.

Herranen kertoo, että HealthEx teki 
asiakkailleen hyvinvointikyselyn loka-
kuussa 2011. 

- Vastanneista yli 90 prosenttia pi-
ti harjoittelua helppona, 65 prosent-
tia turvallisena ja vajaa 40 prosenttia 
hauskana. 

Mitä sanovat asiakkaat?

Kari Poutasuo on ollut vuoden 
verran HelathExin asiakkaana Helsin-
gin Kampissa. Hän oli mielessään kai-
vannut säännöllistä harjoittelupaikkaa 
kunnon ylläpitämiseen ja kohentami-
seen. Häntä ei houkuttaneet voimailu-
salit, joissa kolistellaan aina vain paina-
vampia puntteja. 

- Yhtenä päivänä huomasin kaupan 
kuitissa mainoksen toisenlaisesta kun-
tosalista. Kiinnostuin ja otin yhteyttä 
HealthExiin. Kävin kokeilemassa paik-
kaa ja siitä se alkoi.

Karille säännöllisistä salilla käynneis-
tä on tullut pysyvä tapa. Hän käynnis-
tää päivän vähintään kahtena aamuna 
viikossa HealthExissa kuntoillen.

- Kuntokierrokseni alkaa aina Cros-
strainerilla sopivan lämmön saamisek-
si ennen treenaamista eri lihasryhmiä 
kuntouttavissa laitteissa, kertoo Kari.

- Laitteiden ja venytyspenkin jäl-
keen pehmitän selän ja niskan jänni-
tyksiä vielä hierontatuolissa, hän lisää.

Rovaniemeläinen Raili Kuusela on 
käynyt treenaamassa Rovaniemen Healt-
hExissa kaksi vuotta. Raili sanoo käyvän-
sä salilla terveytensä vuoksi.

- Ihmisen kropan kaikki osat kaipaa-
vat liikuntaa, HealthExin laitteissa kaik-
ki suuret lihasryhmät saavat osansa. To-
ki kaiken voisi tehdä muuallakin, mut-
ta HealthExiin on helppo oleutua, ker-
too Raili.

HYVÄ OLO

Teksti : Asta Tirronen
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Liikuntaa terveydeksi,
iloksi ja hyödyksi

Kari Poutasuolle säännöllisistä salil-
la käynneistä on tullut pysyvä tapa.
Kuva: Asta Tirronen

- Pyrin käymään salilla kolme ker-
taa viikossa, mutta aina se ei onnistu 
muiden menojen takia. Kesällä käyn-
tejä tulee vähemmän, silloin pitää olla 
enemmän ulkona.

Railin mielestä parasta treenaukses-
sa on se, ettei tarvitse jonotella, eikä it-
se laittaa vastuksia.

- Kortti apparaattiin ja hommiin, 
hän toteaa.

- Salilla on rento tunnelma, saa olla 
hiljaa, jos on mietinnässä ja saa räpät-
tää, jos on sillä mielellä ja samanhenki-
siä sattuu paikalle. Pullistelijat ja teks-
tiilikeikistelijät puuttuvat tyystin, kaik-
ki ovat tavallisia immeisiä.

Vaikutukset selkeästi nähtävissä

Kari näkee salilla käynnin myöntei-
set vaikutukset tietokoneelta tulostet-

tavasta suoritusten seurantaraportista. 
Hän kertoo myös huomanneensa, mi-
ten alussa kovaa ponnistusta vaatineet 
suoritukset ovat muuttuneet helpom-
miksi ja laitteiden vastusta on pystyt-
ty lisäämään.

- Pelaan säännöllisesti viikoittain ten-
nistä ja siinä olen selvästi huomannut, 
että kunto kestää aivan toisella tavalla 
kuin ennen. Parin tunnin pelaamises-
sakaan jalat eivät enää väsy.

- Hyvä kunto pitää mielen vireänä, 
toteaa Kari lopuksi.

Treenaus auttaa ”mymmeliäkin”

Raili kertoo huomanneensa kropan 
ja lihasten olevan huomattavasti jous-
tavammat kuin ennen. Hän uskoo tree-
nauksen auttaneen myös parantavasti 
selän kuntoon.

- Laihtumista en ole havainnut, mut-
ta lihasta on tullut. Lisäksi uskon käyn-
tien vaikuttavan mieleeni. Tulee todel-
la hyvä mieli, kun saa käytyä salilla ja 
ehkä osaa antaa myös itselleen arvoa, 
kun minä, mymmeli, kykenen tähän 
vielä, Raili nauraa.

Kuitenkaan pelkästään salilla käyn-
ti ei riitä.

- On liikuteltava itseään myös muu-
ten: kävellen, juosten, hiihtäen, piha-
hommissa, marjassa, siivoten ja tans-
sien. HealthEx on hyvä lisä oman kro-
pan huoltoon ja lisäksi se antaa hyvää 
mieltä. Useammin kuin kerran kuulee 
”Teinpä sen taas”.

Hyötyliikunta arvoon

Raili Kuuselan lopputoteamus muis-
tuttaa meitä hyötyliikunnan arvostami-
sesta. Marjastus, sienestys, siivoaminen, 
pihatyöt ja portaiden kävely ovat kaikki 
liikuntaa kuten varsinainen treenaami-
nenkin. Erilaisia askareita suoritettaes-
sa kannattaa liikkeet tehdä ajatuksella 
ja hieman liioitellen, jolloin hyödyn saa 
koko keholle. Tehokkaan hyötyliikun-
nan jälkeen on syytä myös venytellä, 
kroppa kiittää eivätkä lihakset kipeydy. 

HealthEx terveyskuntokeskukset myön-
tävät kilpirauhasyhdistysten jäsenille 10 
% alennuksen kausimaksuista. HelathEx 
löytyy seuraavilta paikkakunnilta: Hel-
sinki, Joensuu, Kotka, Lappeenranta, Ou-
lu ja Rovaniemi.

Raili Kuusela kertoo treenauksen 
auttaneen selän kuntoon.
Kuva: Outi Huttunen

Terveyskunnon osa-alueet
Aerobinen kunto/kestävyyskunto
- Tuki- ja liikuntaelimistön kunto
- Lihasvoima
- Lihaskestävyys
- Liikkuvuus
- Luiden vahvuus

Motorinen kunto
- Tasapaino
- Liikkeiden hallinta/koordinaatio

Kehon koostumus
- Kehon rasvan määrä
- Rasvan jakautuminen
   (vyötärön ympärys)

Koonnut Päivi Paavilainen

Jalkojen hyvinvointi vaikuttaa ko-
ko kehoon. Kipeillä jaloilla on vaikea 
hymyillä. Jalkakylpy on helppo tapa 
rentoutua. Laita lämmintä vettä vatiin 
ja lisää merisuolaa noin ruokalusikal-
linen. Veteen voi lisätä vähän kasviöl-
jyä tai kesällä koivunlehteä munuais-
ten toimintaa piristämään. Hunaja hel-
lii myös ihoa.

Yksinkertaisen ihonkuorinnan voi 
suorittaa suola-öljyseoksella tai sokerilla. 

Kylmät jalat voi saada lämpene-
mään Frantsilan lohikäärmesalvalla. 
Vaihtokylvyt ovat hyväksi verenkier-
rolle ja avantouinti parantaa ääreisve-
renkiertoa. Villasukat jalkaan, lämmin-
tä ja hengittävää!

Moni aikuinen nainen jättää rasvo-
jen syönnin minimiin lihomisen pelosta. 
Öljyjen merkitys on kuitenkin tärkeä jo 
pelkästään hormonitoiminnan kannal-
ta. Rasvahapot ovat solujen ja kudos-
hormonien raaka-aineita. Hyvälaatui-
sia mielellään kylmäpuristettuja öljyjä 
tulisi kuulua ruokavalioon, lisäksi päh-
kinät, mantelit. Ihokin tarvitsee rasvaa 
myös sisäisesti nautittuna!

Omega-rasvahappojen puute voi 
aiheuttaa verenpaineen kohoamista, 
verisuonten kalkkeutumista, iho-on-
gelmia, tulehdustaipumusta, lasten 
ylivilkkautta ja jalat ja kädet saattavat 
olla kylmät.

Muutama vinkki
hyvinvointiin
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Erityislupa tarvitaan kaikkien niiden valmisteiden poti-
laalle myyntiin, joilla ei ole myyntilupaa Suomessa. 

Kilpirauhasen toimintahäiriöiden hoidossa tämä kos-
kee kaikkia muita paitsi vajaatoiminnan hoitoon käytettä-
vää Thyroxinia ja liikatoiminnan hoitoon käytettävää Tyra-
zolia, eli käytännössä seuraavia:

l Eläinperäiset valmisteet (T4 + T3)
 o Armour Thyroid
 o Thyroid
l Synteettinen trijodityroniini (T3)
 o Liothyronin
l Laktoosittomat valmisteet (T4)
 o Eferox     
 o L-Thyrox Hexal
l Muut (T4)
 o Thyrax duotab

Ajantasalla olevan tilanteen voi tarkastaa osoitteesta 
www.fimea.fi/ammattilaiset/erityisluvat/erityisluvalliset_
laakeainevalmisteet  

Samasta osoitteesta löytyy myös suomenkielistä perus-
tietoa näistä valmisteista sekä linkit englannin- tai saksan-
kielisiin valmisteyhteenvetoihin.

Erityislupa

  Lääkevalmistetta voidaan myydä kuluttajille, kun sillä 
on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) 
myöntämä myyntilupa. Jos lääkkeellä ei ole myyntilupaa, 
Fimea voi erityisistä hoidollisista tai kansanterveydellisistä 
syistä myöntää erityisluvan lääkkeen kulutukseen luovut-
tamisesta (lääkelaki 21 f §).

Erityislupaa voidaan hakea, jos potilaan hoitoon ei ole 
käytettävissä muuta hoitoa tai muulla hoidolla ei saavute-
ta toivottua hoitotulosta (lääkeasetus 10 b §). Tällöin lääkä-
ri antaa potilaalle lääkemääräyksen lisäksi erityislupahake-
muksen, jossa lääkäri perustelee lääkkeen tarpeen. Asiak-
kaan tulee esittää hakemus apteekissa yhdessä lääkemää-
räyksen kanssa, jolloin apteekki hakee erityislupaa asiak-
kaan puolesta Fimealta.

Potilas voi valita hakemukselleen normaali- tai pikakä-
sittelyn: 

Normaali: 12 € (käsittelyaika yleensä muutama viikko) 
Pika: 18 € (käsittelyaika joitakin päiviä) 
Käsittelymaksu maksetaan apteekille. 
Jos Fimea hyväksyy hakemuksen, apteekki voi luovut-

taa valmisteet potilaan käyttöön. Valmistetta ei välttämät-
tä ole apteekissa valmiina, vaan se voidaan joutua tilaa-
maan tukusta. 

Sekä lupa että resepti ovat voimassa vuoden. Lupa jää 
siihen apteekkiin, johon se ensimmäistä erää haettaessa on 
viety, minkä vuoksi kannattaakin valita apteekki, jossa pää-

Erityisluvalliset valmisteet

see helposti asioimaan. 

Erityislupahakemuksen kirjoittavan lääkärin ei tarvitse 
välttämättä olla erikoislääkäri. Lääkevalmisteesta riippuen 
myös yleislääkäri voi sen kirjoittaa. Kannattaa muistaa, et-
tä potilasturvallisuuden kannalta on tärkeää että kyseinen 
lääkäri tuntee hyvin määräämänsä valmisteen. 

  Erityislupa on potilas- ja lääkemääräyskohtainen. Fimea 
voi kuitenkin myös ilman eri hakemusta antaa lääkkeelle 
määräaikaisen erityisluvan. Potilaskohtaista erityislupaa 
ei tällöin tarvitse hakea, sillä lääke toimitetaan apteekista 
lääkemääräyksellä kuten myyntiluvalliset lääkkeet.  Kilpi-
rauhasen toimintahäiriöiden hoitoon ei ole tällä hetkellä 
tällaisia valmisteita.

Kela-korvaus

Asiakas saa Kela-korvauksen suoraan apteekista, kun 
hän esittää jokaisen reseptilääkkeen oston yhteydessä Ke-
la-korttinsa. Valmiste voidaan korvata, jos sosiaali- ja ter-
veysministeriön yhteydessä toimiva lääkkeiden hintalau-
takunta (Hila) on hyväksynyt sille korvattavuuden ja koh-
tuullisen tukkuhinnan. 

Lääkekorvauksia maksetaan kolmessa korvausluokassa:
l peruskorvaus on 42 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta
l alempi erityiskorvaus on 72 % lääkkeen hinnasta tai 

viitehinnasta
l ylempi erityiskorvaus on 100 % lääkkeen hinnasta tai 

viitehinnasta; asiakas maksaa kuitenkin 3 euron omavas-
tuun jokaisesta ostamastaan lääkkeestä.

Erityiskorvauksen saaminen edellyttää lääkärin kirjoit-
tamaa B-todistusta, jonka Kela on hyväksynyt ja asiakas on 
saanut uuden Kela-kortin, jossa on tästä oikeudesta mer-
kintä. Kela-korvauksen saa ostaessaan reseptin ohjeiden 
mukaisesti enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaa-
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van määrän.
Erityisluvallisesta valmisteesta ei saa Kela-korvausta, mi-

käli valmisteella ei ole hintalautakunnan hyväksymää kor-
vattavuutta ja kohtuullista tukkuhintaa. Tällöin Kela-kor-
vauksen saamiseksi tehdään hakemus hintalautakuntaan. 
Hakemuksen voi tehdä asiakas itse tai apteekki asiakkaan 
puolesta. Näin voidaan hakea erityisluvalliselle valmisteel-
le vain peruskorvattavuutta. Erityiskorvattavuus käsitellään 
vain viranomaisen aloitteesta.

 Hakemusta varten on olemassa lomake ja täyttöohjeet, 
jotka löytyvät hintalautakunnan internet-sivuilta (artikkelis-
ta tulee myös nettiversio, jossa on linkit edellä mainittuun).

Lomake kannattaa täyttää huolella. Sen käsittely maksaa 
30 €. Käsittelymaksu maksetaan etukäteen ja siitä liitetään 
maksutosite hakemukseen. Käsittelyajat vaihtelevat, mutta 
kannattaa varautua siihen että käsittely voi kestää kuukau-
sia. Hintalautakunta voi pyytää lisätietoja hakemukseen en-
nen lopullista päätöstä. 

Kielteinen päätös Hintalautakunnalta?  

Hintalautakunnan kielteisestä päätöksestä voi valittaa 
Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen (KHO). Kielteisen päätök-
sen mukana tulee tästä tarkemmat ohjeet. Myös KHO:n kä-
sittely on maksullinen. Käytännössä KHO ei tee kuitenkaan 
päätöstä Kela-korvattavuudesta, vaan voi vain palauttaa 
hakemuksen Hintalautakunnan uudelleenkäsiteltäväksi.

Toistaiseksi kaikki hakemukset ovat päätyneet kieltei-
seen päätökseen. Kilpirauhasliitto kerää tietoa, jonka avul-
la hakijoiden asema paranisi hakuprosessissa. 

 Tiedot kokosivat lääketyöryhmän jäsenet:
 Aila Suokas 
 Tanja Väyrynen

www.perusvoide.fi

30 g, 100 g, 200 g ja 400 g pumppupullo, SV-peruskorvattava reseptillä. 
Lisätietoja numerosta 010 426 2928 klo 8–16 ja www.itsehoitoapteekki.fi

Miellyttävä nopeasti imeytyvä perusvoide 
koko kehon päivittäiseen ihonhoitoon.

Monikäyttöinen 
 perusvoide 

koko perheelle

APTEEKISTA

Kosteuspitoisin

Rasvapitoisin

 Aqualan Gel

Aqualan L

Aqualan Duo

Aqualan Plus

Aqualan

Aqualan Oil

Lomakotien Liitto ry, Perhelomat ry, Maaseudun Kunto- ja 
virkistyslomasäätiö rs (aiemmin Pienviljelijäväen Loma-
kotisäätiö) sekä Kotien Puolesta Keskusliitto ry perustivat 
9.5.2011 Hyvinvointilomat ry:n. Nämä järjestöt ovat tähän 
saakka myöntäneet lomatuen vuosittain noin 18 000 tar-
vitsijalle. Voimien yhdistämisellä halutaan kehittää toimin-
nan määrää ja laatua.
Toiminnan käynnistyessä Lomakotien Liiton 20 ja Kotien Puo-
lesta Keskusliiton 19 jäsenyhdistystä edistävät paikallisella 
tasolla Hyvinvointilomien tavoitteita. Järjestörakennetta ke-
hittämällä pyritään luomaan kattava alueellinen verkosto.

Hyvinvointilomat ry tarjoaa jäsenillemme ensi kesäksi seu-
raavat tuetut lomat:

l Lomakoti Onnela, Haukipudas 2.-7.7.
l Lautsian Lomakeskus, Hauho 27.8.–1.9.
     (Huom! paikka muuttunut.) 

Tarkemmat tiedot hakumenettelyistä ja maksuista KILPI-leh-
dessä nro 1-2012.

Lomatoiminta
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PL 33, 35301 ORIVESI
Puh. 03-358 9500  Fax 03-358 9535

myynti@orivedenkirjapaino.fi
www.orivedenkirjapaino.fi

LUKIJAN SIVUT

Currysilli
Ainekset:
- 1 pkt matjés sillifileitä (2 filettä)
- 2-4 salottisipulia koosta riippuen
- 1 prk kermaviiliä
- 2 tl jauhettua currya
- 1 tl sitruunapippuria
- (tillisilppua)
Kuutioi sillifileet ja silppua sipuli ja sekoita ne keskenään. Sekoita curryjau-

he hyvin kermaviiliin ja yhdistä silli-sipuliseokseen. Lisää sitruunapippuri ja til-
lisilppu ja sekoita hyvin. Anna maustua kylmässä muutama tunti tai yön yli. 
Tarjoa joulupöydässä keitettyjen perunoiden kanssa.  (Vinkki: Currysilli mais-
tuu myös juhannuspöydässä uusien perunoiden kera.)

Kirjoitukseni KILPI-lehden nume-
ro 3 Lukijan-sivulla herätti suurta mie-
lenkiintoa.

Yhteydenottoja on tullut paljon, 
lämmin kiitos niistä kaikista. On ollut 
ilo todeta, kuinka monet ovat saaneet 
elämäänsä uutta puhtia parantuneen 
voinnin myötä. Yhteydenotoissa on ol-
lut paljon kysymyksiä, joten tässä vas-
tauksia niihin.

Minä otan Thyroxinin illalla ennen 
nukkumaan menoa ja sitä ennen olen 
kaksi tuntia syömättä. Tästä olen yrit-
tänyt pitää kiinni. Jos menee myöhään, 
otan ”pillerit” ja vesilasin yöpöydälle ja 
luen samalla kun odotan ajan kulumista.  

Thyroxinin oton jälkeen voi toki syö-
dä, jos on tottunut syömään illalla, 10–
20 minuutin kuluttua, aivan samoin kuin 
aamulla otettaessa!

Tontut lumimajassa.
Kuva: Jaana Parkkali

Viime hetken jouluherkku

Runo teoksesta Maire Loppi:

Silimieni takaa
maisema puhutteloo
saa ihimettelemähän
taivas ja vesi samaan kuvioon
muuttuvin färiin
silimieni taa tallennettuna
ammennettavaksi
pannunkylykiä vasten liekki
lepattava niinku
lämpöönen syrän, räiskyvä
suurien tunteeren färinen
seittemän kynttilän
punaanen varijo tuvankatos
tietää elävänsä
elää tietäen
luonnon suuren voimman
 
moomma ystäviä hyväs ja pahas
vaikka oommaki erimoisia
niinku koivu ja mänty ja vaahtera
ja
isoo pusikko muita puita ja pensahia.

Jos menen aamulla laboratorioko-
keisiin, en ota edellisenä iltana Thyro-
xinia, vaan kokeen oton jälkeen otan 
ihan pienen osan päivän annoksesta 
tyhjään vatsaan ja sitten saman päivän 
iltana normaalin annoksen. Tämä ei ole 
sekoittanut ainakaan minun olotilaani.

Minuun voi ottaa yhteyttä, jos tulee 
eteen asioita, joista tässä en ole kerto-
nut. Yhteystietoni löytyvät KILPI-lehden 
yhdistysten yhteystietosivulta.

Riitta Tiainen
Kouvola

Jos sinulla on kolesterolilääkitys tai mui-
ta illalla otettavia lääkkeitä, varmista nii-
den yhteensopivuus Thyroxinin kanssa.

Aamulla vai illalla, osa 2

Sudokun ratkaisu
sivulla 31
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SAKSITTUA!Koonnut: Juhani Hiltunen
                      

Niin pieni, ja niin paljon vartijana

Kilpirauhanen on kumma elin. Niin 
pieni - ja niin paljon vartijana. Jos kil-
pirauhanen ei toimi, ei kakka taikka 
ajatus kulje.

Itselläni ei ole kilpirauhasta lainkaan. 
Hengissä pysyn synteettisesti valmiste-
tun kilpirauhashormonin tyroksinin an-
siosta. Keskimääräisesti minä voin hy-
vin, kun saan hormonia tarkkaan mie-
tityn annoksen vuorokaudessa. Mutta 
auta armias niitä hetkiä, kun hormonia 
pitäisi olla enemmän tai sitten vähem-
män, kuten kesän helteillä tai talvisina 
pakkaspäivinä.

Oireet ovat outoja ja moninaisia. Hy-
tisen tulisen saunan lauteilla tai aamu-
väsymys vie kaiken voiman, etten pää-
se ylös sängystä.

Minulla on ollut diagnoosi siitä saak-
ka, kun kilpirauhanen sai lähtökäskyn. 
Mutta sääliksi käy niitä epätietoisia, joi-
den oireille ei löydy selitystä. Vaikka se-
lityksen voisi antaa yksi, halpa verikoe.

Tuija Yli-Lonttinen 
 
Aamulehti 26.8.2011

Monroe kertoo elämänkerrassaan 
kilpirauhasvaivoistaan

Ari Väntäsen kirjoittama Michael 
Monroen elämänkertaopus käy kat-
tavasti läpi kaiken rockista verovelkoi-
hin, huumeiden käyttämisestä saira-
uksiin. Michael Monroe kärsii kilpirau-
hasen vajaatoiminnasta, jonka vuoksi 
hän joutuu käyttämään lääkitystä lop-
puelämänsä ajan.

  Sairaus kävi ilmi vuonna 2007 kun 
Michael meni lääkärintarkastukseen. 
Hänen suvussaan on muillakin todet-

tu kilpirauhasen vajaatoimintaa.
  Muutamaa vuotta aikaisemmin hän 

puolestaan ihmetteli erityisen ulkone-
viksi muuttuneita silmiään.

- Mulla todettiin silmäoireyhtymä 
nimeltä Basedowin tauti. Sain rankan 
kortisonikuurin, jonka avulla silmät 
palautuivat normaaleiksi, laulaja ker-
too kirjassa.

Iltalehti 28.10.2011

Kilpirauhanen syrjäyttää turhaan 
työelämästä

Yleislääketieteen erikoislääkäri Sei-
ja Eskelinen kirjoitti (AL 6.9), että kilpi-
rauhassairauksien markkinointi saat-
taa johtaa ylilyönteihin kyseisen sai-
rauden hoidossa.

Itselläni oli vajaatoimintaan kuulu-
via masennusoireita 20 vuotta, ennen 
kuin sain tänä kesänä tyroksiinilääkityk-
sen ja oloni koheni ensimmäisen ker-
ran masennuksen alkamisesta. Kilpirau-
hasarvoni olivat kuitenkin viiterajojen 
sisällä, eli lääketieteen mukaan minun 
olisi pitänyt olla terve.

Ensimmäisen kerran epäilin kilpirau-
hasen vajaatoimintaa vuonna 2004 sillä 
perusteella, että hoidossa oleva masen-
nukseni ei parane ja molemmilla van-
hemmillani oli kilpirauhasen vajaatoi-
mintaa. Silloin minulle sanottiin, että 
syy ei ole kilpirauhasessa.

Tänä keväänä sain kuitenkin kuul-
la, että pelkkien arvojen perusteella ei 
voida sulkea pois sairauden mahdolli-
suutta, vaan pitää huomioida myös oi-
reet. menin taas lääkäriin ja kilpirauha-
sarvoni olivat lähes identtiset vuoden 
2004 tulosten kanssa. Jouduin mene-

mään erikoislääkärille, sain tyroksiini-
reseptin. Voin sanoa, että tunnen itseni 
hyvinvoivaksi ja terveeksi ensimmäistä 
kertaa 20 vuoteen. Ihmetyttää se, min-
kä takia TSH-hormonia pidetään sai-
rauden mittarina, vaikka se antaa pal-
jon vääriä tuloksia.

Toinen minua ihmetyttävä asia on, 
että käypä hoito -suosituksen mukaan 
hoidossa tulee pyrkiä siihen, että TSH 
olisi välillä 1–2 ja T4V ainakin viitealu-
een puolivälin yläpuolella. Miksi tämä 
sama ei päde diagnosoimattomien ih-
misten kohdalla, jos oireita on. Siis pai-
notan: jos oireita on. Minkä takia diag-
nosoiduille ja diagnosoimattomille on 
erilaiset viitearvot?

Eskelisen mukaan kilpirauhasen va-
jaatoiminta ei ole työkyvyttömyyseläk-
keelle johtava sairaus. Asianmukaises-
ti hoidettuna ei varmasti olekaan, mut-
ta hoitamattomana epäilemättä on. Ja 
hoitamatta se laajalti on.

Jos minäkin pystyin kävelemään ka-
dulla 20 vuotta tietämättä, että sukura-
site on puhjennut minullekin 18-vuo-
tiaana, ja lähes syrjäydyin sen takia, 
niin on edelleen paljon sairaita ihmi-
siä ilman apua ja hoitoa. He syövät eh-
kä masennus- ja särkylääkkeitä, mutta 
syrjäytyvät koska se pääsumu ja jaksa-
mattomuus on invalidisoivaa. Herätkää 
tutkijat ja päättäjät, tähän täytyy saa-
da muutos ja ensimmäinen askel oli-
si asiallisen tiedon ja lisätutkimuksen 
saaminen tästä sairaudesta.

Helena Sutinen
Farmaseutti

Aamulehti 19.9.2011

        -lehti toivottaa lukijoilleen
tunnelmallista Joulun aikaa ja

onnellista vuotta 2012!Sudokun ratkaisu
sivulla 31

KILPI
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VUOSI 2011

Tammikuu

Yhdistysten puheenjohtajat kokoontuivat Tampereelle puheenjohtajapäiville. Kuvat: Juhani Hiltunen

Helmikuu

Jyväskylän kuntoutuskurssia vietettiin lumen ja pakka-
sen keskellä. Kuva: Kirsti Hänninen

Kilpirauhasluento täytti salin ääriään myöten Kemissä. 
Kuva: Juhani Hiltunen

Maaliskuu

Hallitus päätti perustaa aluetyöryhmän ja lääketyöryh-
män. Kuva: Asta Tirronen

Huhtikuu

Hallitus sai syksyllä 2010 aloittamansa strategiatyös-
kentelyn päätökseen huhtikuussa. Kuva: Asta Tirronen
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Toukokuu

Kansainvälinen kilpirauhaspäivä Vaasan torilla.
Kuva: Ulla Slama

Kesäkuu

Rahaa alkoi ropista päivittäin Liiton hyväksi mainoksi-
en klikkauksesta Sharewoodissa. Kuva: Asta Tirronen

Heinäkuu

Enon Haapalahdessa
lomailtiin.
Kuva: Seppo Hiltunen

Elokuu

Imetyksen Tuki ry:n projektikoordinaattori Leena Pik-
kumäki yhteistyötapaamisessa Liiton toimistolla.
Kuva: Kirsti Hänninen

Vuorenkilvessä on samaa voimaa ja kestävyyttä, jota 
kilpirauhassairauksien kanssa tarvitaan.
Kuva: Margarita Väisänen-Vasiljuk

Toimisto oli suljettu hei-
näkuun helteiden ajan.
Kuva: Jaana Parkkali
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Syyskuu

Yhteistyöpalaveri Orionilla. Kuva: Kirsti Hänninen

Lokakuu

Rovaniemelle kokoonnuttiin kuntoutumaan ja virkisty-
mään lokakuussa.

Lapsiperhetapahtuma lokakuisena viikonloppuna Es-
poossa. Kuva: Asta Tirronen

Marraskuu

Usea paikallisyhdistys juhli 10-vuotista toimintaansa, 
marraskuussa oli Vaasan seudun yhdistyksen vuoro.
Kuva: Kirsti Hänninen

Joulukuu

Liiton nettisivut uudistuvat.  Uudesta ulkoasusta vastaa 
Oriveden Kirjapaino, missä myös KILPI-lehti painetaan.
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Apeced ja Addison ry
Teksti : Taina Väänänen

Apeced ja Addison ry on valtakun-
nallinen, vapaaehtoisuuteen pohjau-
tuva potilasyhdistys, jonka tavoittee-
na on toimia APS I (APECED-oireyhty-
mä) ja APS II (Schmidtin oireyhtymä) 
sekä Addisonin tautia sairastavien ja 
heidän läheistensä yhdyssiteenä, tu-
kijana ja edunvalvojana. 

  Toimintansa yhdistys rahoittaa jä-
senmaksuilla ja RAY:n tuella.  Vuonna 
1995 perustetussa yhdistyksessä on 
noin 200 jäsentä. Nykyisen nimensä 
yhdistys sai vuonna 2009. 

Toiminta

Etujärjestönä toimivan yhdistyk-
sen tarkoituksena on tukea harvinai-
sia autoimmuunimonirauhassairauk-
sia sairastavia ja heidän läheisiään se-
kä edistää heidän fyysistä, henkistä ja 
sosiaalista hyvinvointiaan. 

Yhdistyksen yksi tärkeimmistä teh-
tävistä on vertaistuki, mahdollisuus 
kontakteihin, jossa kanssamatkusta-
jat perheineen voivat jakaa kokemuk-
siaan. Sen avulla voi hallita sairauden 
aiheuttamaa epävarmuutta ja jäsen-
tää sairaudesta saatua tietoa. 

Jäsentapaamisissa on usein luen-
noimassa asiantuntijoita. Ajankohtai-
set asiat ovat esillä niin kokouksissa, jä-
sentapaamisissa kuin -kirjeissäkin. Yh-
distys tiedottaa harvinaisista sairauksis-
ta myös hoitohenkilökunnalle ja ylei-
sölle muun muassa nettisivujen kaut-
ta. Sivusto tarjoaa paljon tietoa ja lää-
ketieteellistä ohjeistusta. Siellä on esi-
merkiksi potilasohje ja ensiapuohjeet 
suomeksi ja englanniksi. 

Yhdistyksen aloitteesta Invalidiliiton 
Lahden Yksikkö järjestää Kelan rahoit-
tamaa kuntoutusta APECED- ja Addi-
son-potilaille. Invalidiliiton ja Harvinai-
set sairaudet-yksikön kautta jäsenistö 
saa erilaisia palveluita sekä mahdollisuu-
den osallistua kursseille ja tapaamisiin.  

APS I ja APS II

Molemmissa elimistön bakteere-
ja, viruksia, sieniä ja syöpäsoluja tor-
jumaan tarkoitettu puolustus- eli im-

muunijärjestelmä on viallinen siten, et-
tä sillä on taipumus tuhota omia (=au-
to) kudoksia, erityisesti hormonirauha-
sia. Tästä tulee nimi autoimmuuni mo-
nirauhassairaus eli AutoimmuuniPoly-
endokrinopatiaSyndrooma, APS. Endo-
krinopatia tarkoittaa hormonisairaut-
ta, poly (=moni) endokrinopatiassa voi 
kehittyä monen hormonin vajaus tai 
joskus hormonien ylimäärä.

APS I eli APECEDSS

Nimi APECED on lyhenne nimestä 
Autoimmuuni-PolyEndokrinopatia-
Candidoosi-Ektodermi-Dystrofia, jo-
ka ilmaisee sairauden kolmea kompo-
nenttiryhmää. 

Candidoosi tarkoittaa hiivasienen ai-
heuttamaa tulehdusta. Autoimmuuni-
hyökkäystaipumuksen lisäksi APECE-
Diin kuuluu heikkous limakalvojen ja 
ihon hiivataudin torjunnassa. Se ilme-
nee kaikilla ajoittain, etenkin suussa. 
Ektodermidystrofia tarkoittaa pinta-
kudosten (ektodermin) rakennemuu-
tosta eli dystrofiaa. Muutoksia voi olla 
hampaissa, ihossa, silmän sarveiskal-
voilla ja korvien tärykalvoilla.

APECED on hyvin harvinainen. Se 
kuuluu ”suomalaiseen tautiperintöön” ja 
on suomalaisilla selvästi yleisempi kuin 
useimmilla muilla kansoilla. Se on yh-
den muuttuneen geeniparin määrää-
mä, peittyvästi periytyvä ja yhtä ylei-
nen molemmilla sukupuolilla. 

APECED tunnistettiin Suomessa vas-
ta 1950-luvulla ja tautitapauksia on to-
dettu siitä lähtien lähes sata. Aiemmin 
uusia potilaita ilmeni vuosittain keski-
määrin kaksi. Viime vuosina sairauden 
ilmeneminen näyttää tuntemattomasta 
syystä vähentyneen. Tällä hetkellä po-
tilaita on noin 60. 

APS II eli Schmidtin

syndrooma 

APS II on moninkertaisesti APECEDia 
yleisempi ja kaikkialla esiintyvä. Suoma-
laisia potilaita on tuhansia, joista mie-

hiä noin  neljäsosa. Alttius sairauteen 
periytyy useiden geenien yhteisvaiku-
tuksena. Ympäristötekijöillä lienee ”lau-
kaiseva” osuus sairauden ja sen osatau-
tien ilmaantumiseen.

Addisonin tauti

 Addisonin tauti johtuu lisämunuai-
sen kuorikerroksen erittämien gluko-
kortikoidien vähentymisestä. Syynä 
glukokortikoidien määrän vähenty-
miseen veressä voi olla lisämunuaisen 
vajaatoiminta, joka puolestaan voi joh-
tua monista syistä. Se saattaa esiintyä 
tautikomponenttina APS I ja II:ssa tai 
muusta ei autoimmuunisyystä.

Yhteystiedot: www.apeced.org
pj@apeced.org, sihteeri@apeced.org 
Vertaistukipuhelin 040 8776 932,
torstaisin.

Puheenjohtaja Arja Nurmela
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Ilmoita kaikki yhteystiedoissasi tapahtuvat muutokset suoraan Kilpirauhasliiton toimistoon p. 09 8684 6550 tai toimis-
to@kilpirauhasliitto.fi. Liitto ylläpitää paikallisyhdistysten jäsenrekistereitä. Huomioithan, että Postiin tehty osoitteenmuu-
tos ei välity Kilpirauhasliittoon.

Muutokset jäsentiedoissa

APECED ja APS II

  APECED APS II 

Uusia tapauksia Suomessa 0-4 /vuosi 150-200 / vuosi

Ilmaantumisikä 0-15-v, harvoin myöhemmin, huippu 5-10-v välillä aikuisikä,  huippu 30-v 

Sukupuoli yhtä yleinen molemmilla potilaista  ¾ naisia, ¼  miehiä

Periytyvyys peittyvästi geenimutaatiossa; esiintyy sisaruksissa monitekijäinen;

  esiintyy lähisukulaisilla 

Pinnallinen hiivatauti  MCC 100% usein ensimmäinen osatauti, kaikilla ei aina esillä ei esiinny

Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta HP tavallisin ja usein ensimmäinen hormonihäiriö yli 80% ei esiinny

Lisämunuaiskuoren vajaatoiminta AD joskus ensimmäinen hormonihäiriö yli 80% 20%# naisilla yleisempi

Sokeritauti DM 23%  yleistyy myöhään 60%, miehillä yleisempi,

  joskus lapsuudesta

Kilpirauhasen autoimmuunitauti 21%  vain vajaatoiminta 70%, naisilla yleisempi,

  paitsi hypertyreoosi ##

Munasarjatuho 69% 10%

Kivesten vajaatoiminta 28% yleistyy myöhään 5%

Kasvuhormonin vajaus 5% harvinainen

Katesolutuho, B12-vit. imeytymishäiriö 28% 13%

Sarveiskalvon tulehdus 22% ei esiinny

Karvakato 39% 6%

Valkopälvitauti 31% 20%

Kuumeilu ja ihottuma 15% harvinainen

Krooninen ripuli 22% keliakiaa esiintyy

Pernan puutos/vajaatoiminta 19% ei esiinny

Maksantulehdus 18% harvinainen

Vaikea ummetus 26% ei tietoa

Munuaistauti 10% ei esiinny

Kiillevajaus pysyvässä hampaistossa 77% ei esiinny

Sormenkynsien pistekuoppaisuus 52% ei esiinny

Tärykalvokalkkeutumia 33% ei esiinny

# APS-II:n määritelmä vaihtelee, joidenkin tutkijoiden mukaan APS-II-diagnoosi edellyttää, että potilaalla on AD tai ainakin lisämunuais-

kuori-vasta-aineita. Tässä kirjoituksessa ei tuota kriteeriä hyväksytä, jolloin AD:n esiintyvyys on 20%. Muut yleisyysluvut eivät suuresti 

muutu tuosta kriteeristä riippuen.

APECEDin osalta prosenttiluvut antavat arvion yleisyydestä 40 vuotiaana..

## puolet tapauksista liikatoimintaa (hypertyreoosi), puolet vajaatoimintaa tai kaulakupua (ilman toimintahäiriötä)
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Kilpirauhasliiton hallitus on nimennyt vuosikokouksessa 
käydyn keskustelun perusteella aluetyöryhmän, johon kuu-
luvat Riitta Tiainen (pj) Kouvolasta, Maija-Liisa Airaksinen 
Turusta ja Tanja Väyrynen Hyvinkäältä. 

  Työryhmän tehtävä on kartoittaa Suomi niin, että koko 
maa on tulevaisuudessa paikallisyhdistysten kattama. Tällä 
hetkellä on suuria alueita, jotka eivät kuulu millekään yhdis-
tykselle ja toisaalla taas yhdistysten alueet menevät pääl-
lekkäin. Samalla työryhmä kartoittaa yhdistysten halukkuut-
ta yhdistymiseen toisen yhdistyksen kanssa. Tämä siksi, et-
tä ympäri maan on tullut viestejä aktiivisten toimijoiden vä-
hyydestä, joka tarkoittaa töiden keskittymistä samoille ihmi-
sille. Sääntömääräisten asioiden vähentyessä olisi aktiivitoi-
mijoilla mahdollisuus panostaa vaikkapa vertaistukiryhmi-
en jatkamiseen ja uusien aloittamiseen eri puolilla aluetta. 
Yhdistyminen perustuu kuitenkin aina vapaaehtoisuuteen 

ja siitä päättää kukin yhdistys itse.
  Aloitimme työn lähettämällä paikallisyhdistyksien pu-

heenjohtajille kyselyn tämän hetken tilanteesta. Kysyimme 
muun muassa aktiivisten toimijoiden määrää, hallituksen/
johtokunnan kokoon saamisen helppoutta, yhdistyksen toi-
mialueen kokoa ja sen sopivuutta. Kysyimme myös yhdistys-
ten halukkuutta yhdistymiseen toisen yhdistyksen kanssa se-
kä mitä hyvää tai huonoa asiassa olisi.

  Vastaaminen oli aktiivista ja haluankin kiittää lämpimäs-
ti teitä kaikkia siitä, että koitte tämän asian tärkeäksi ja an-
noitte työryhmälle eväitä viedä asioita eteenpäin. Kokoam-
me vastauksista yhteenvedon, joka lähetetään yhdistyksille 
jatkokommentointia varten.

Riitta Tiainen    

Aluetyöryhmä kiittää avusta

Potilasyhdistyksemme on rekisteröity 5.9.1996. Rekiste-
röinnin yhteydessä potilasyhdistyksen nimeä täsmennet-
tiin Patentti- ja rekisterihallituksen ehdotuksesta. Käyttä-
mämme nimi: Kilpirauhaspotilaat yhdistys muutettiin ni-
meksi Kilpirauhaspotilasyhdistys r.y. Ruotsiksi nimemme 
on Sköldkörtelpatientföreningen r.f.

Olen todella iloinen, voidessani kertoa tämän rekisteröin-
tiuutisen. Yhdistyksemme ei ole enää epävirallinen potilas-
ryhmittymä vaan virallinen potilasjärjestö kaikkien muiden 

potilasjärjestöjen joukossa. Tehdään pienuudestamme ja 
nuoruudestamme voimavara. Molemmat ominaisuudet-
han ovat, kuten ihmiselämässäkin, ohimeneviä. Tärkein-
tä on että käytämme hyvät kasvumahdollisuutemme vii-
saasti ja rakentavasti. 

Ulla-Britta Talvitie
puheenjohtaja

Otteita kirjoituksesta

Kilpirauhaspotilas-
yhdistyksen kuulumiset

SUOMEN POTILASLEHTI
15 VUOTTA SITTEN

Suomen Potilas 3-4/96

Sudokun
ratkaisu
sivulta 26

2

1 2 4 3 7 9 6 5 8

9 8 7 6 5 4 3 2 1

6 5 3 8 2 1 9 7 4

8 7 9 5 4 6 2 1 3

5 4 6 2 1 3 8 9 7

3 1 2 9 8 7 5 4 6

7 9 8 4 6 5 1 3 2  

4 6 5 1 3 2 7 8 9

2 3 1 7 9 8 4 6 5Kuva: Jaana Parkkali
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Underfunktion i sköldkörteln, också 
kallat hypotyreos, uppstår när sköld-
körteln inte längre förmår producera 
sköldkörtelhormon eller tyroxin i til-
lräcklig mängd.

Eftersom sköldkörteln påverkar he-
la kroppens ämnesomsättning och al-
la kroppens celler är symptomen ota-
liga. Läkarna som behandlar sköldkör-
telpatienter får höra allehanda beskriv-
ningar av de känningar som sköldkör-
telunderfunktionspatienterna har. Vid 
uttalad hypotyreos är symptomen of-
tast klara, men eftersom symptomen 
ofta kommer långsamt och smygan-
de kan det hända att patienten vänjer 
sig vid obehagen och inte alltid sam-
mankopplar dem med sjukdom. Diag-
nosen kan ännu idag komma sent. La-
boratorieproven kan visa enbart gräns-
värden, men om man har besvärande 
symptom kan det var värt att försöka 
behandla en tid med en minidos sköld-
körtelhormon för att se om tillståndet 
då förbättras. 

Man måste emellertid komma ihåg, 
att det finns andra åkommor än sköld-
körtelsjukdom, som kan ge liknande 
symptom.

Symptomen är otaliga och varierande

Individerna är olika och en person 
kan ha helt andra symptom än en an-
nan. Symptom kan vara till exempel 
nedsatt hörsel, djupare röstläge, ba-
lansproblem eller domningar.

Följande symptom är vanliga: 
Trötthet: Längre sömnbehov, ovan-

lig trötthet efter arbetsdagen. Ofta be-
hövs det en middagsvila. Det är svårt 
att få något till stånd, initiativförmågan 
minskar, man blir oföretagsam och kän-
ner sig trög. Nattsömnen kan bli ytlig 
och man vaknar upp flera gånger om 
natten och känner sig sedan trött om 
dagen. Sömnapné är vanligt. 

Depression: Samtliga patienter med 
depression borde testas med sköldkör-
telblodprov. Depression kan förekomma 

oberoende och samtidigt som sköld-
körtelsjukdomen, men ibland är orsa-
ken till depressionen underfunktion i 
sköldkörteln. Man kan känna sig trött, 
nedstämd och blir lättretlig då man 
inte orkar. Om depressionen beror på 
sköldkörtelunderfunktion behandlas 
denna, men det är heller ingen skam 
att få psykoterapi eller psykofarmaka 
vid sidan om och på så vis få snabba-
re hjälp. Ibland kan en depression eller 
annan psykisk stress störa sköldkörtel-
hormonen, som sedan normaliseras 
av sig själv om den psykiska situatio-
nen eller åkomman förbättras. Depres-
sionssymptom kan också förekomma 
enbart vid autoimmuninflammation i 
sköldkörteln utan att sköldkörtelfunk-
tionstesten blir avvikande. 

Frusenhet, frossa: Vissa patienter 
berättar att de upplever en inre köld, 
mest i bröstområdet, andra har kal-
la händer och fötter, de behöver anv-
ända yllesockor nattetid. Värmeregu-
lationen från hjärnan kan vara störd, 
men frusenheten beror delvis på för-
sämrad blodcirkulation vid underfunk-
tion i sköldkörteln. 

Synförändringar: Flera hypotyreos-
patienter klagar över att mörkersynen 
försämras och anpassningen till att se 
föremål på nära och långt håll är för-
långsammad, vilket kan vara störande 
t ex vid bilkörning.

Tarmsymptom och hjärtproblem 

Tarmsymptom: Vanligen förstopp-
ningstendens, gasbesvär. Andra igen 
kan däremot ha lös mage, vilket van-
ligtvis hör ihop med sköldkörtelöver-
funktion. Lös mage vid hypotyreos kan 
bero på att matsmältningsenzymernas 
utsöndring i tarmen är förlångsammad 
och matsmältningen störs. Rörligheten 
i gallgångarna är långsam, och gallsten 
kan uppstå. En del sköldkörtelpatienter 
har keliaki och laktosproblem.

Muskelvärk: Efter motion återhäm-
tar sig musklerna senare än vanligt. 

Styvhet, stelhet,
fibromyalgiliknande värk, senorna 

blir stelare, läkaren kan märka att achil-
lessenreflexen är slocknad. 

Hjärtproblem: Hjärtmuskeln funge-
rar långsammare och hjärtmuskeln blir 
slapp. Detta kan visa sig i långsam puls 
eller små blindslag från hjärtat speciellt 
när man ska gå och lägga sig. Långt gån-
get kan detta visa sig som hjärtsvikt, i 
hjärtultraljud eller i thoraxröntgen kan 
man konstatera att hjärtat blir förstorat. 
Ekg visar låga volter, alltså svaga slag. 
Patienten blir lätt andfådd. 

Störningar i blodcirkulationen och
blodfettomsättningen

Störningar i blodcirkulationen och 
blodkärlen: Blodkärlen i periferin, i hän-
der och fötter, näsan, drar ihop sig, vil-
ket är en delorsak till frossan. Blodt-
rycket kan sjunka, då hjärtmuskeln är 
slapp. Men då blodkärlen i periferin är 
sammandragna, så kan ibland det di-
astoliska (lägre) blodtrycket bli högre, 
och de båda blodtrycksvärdena kom-
mer nära varandra. En del patienter kan 
ha båda blodtrycksvärdena höga, och 
blodtrycket sjunker när de får tyroxin. 
Eftersom blodtrycket reagerar olika 
hos olika sköldkörtelpatienter, en del 
har högt och andra har lågt blodtryck, 
måste läkaren ta det försiktigt vid inle-
dande av tyroxinbehandlingen. Tyroxi-
net kan hos en patient köra upp blodt-
rycket, men en annan kan få lågt blodt-
ryck. Ibland behöver man få blodtrycks-
medicin innan tyroxinet kan påbörjas, 
men en del patienter får avsluta blodt-
rycksmedicinen när man kommit igång 
med tyroxinet. Behandlingen ska allt-
så skräddarsys för var och en.

Vid långvarig hypotyreos blir blod-
fettomsättningen förlångsammad, spe-
ciellt det skadliga LDL-kolesterolet stiger 
i blodet och blodkärlen får fettinlagrin-
gar. Håller detta på länge så ökar risken 
för kransartärsjukdom och hjärtinfarkt. 

Svullnader: Huden blir pastös, hän-

Underfunktion i sköldkörteln, 
symptom och undersökning Text: Ulla Slama, LL
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Text: Ulla Slama, LL

der och fötter kan svälla, ibland uppstår 
pösighet ovanför nyckelbenet, där man 
annars har en grop. Svullnaden i händer 
och underarmar kombinerat med sty-
va senor gör att en del hypotyreospa-
tienter får carpal tunnel syndrom med 
domningar och svaghet i händerna. Hu-
den i ansiktet kan vara pösig, svullna-
der förekommer i ögonområdet, så att 
ögonen kan se ut som springor. Svull-
nader i hela kroppen vid sköldkörtelun-
derfunktion kallas myxödem. 

Hud-, hår- och slemhinneproblem

Torr hud: Huden blir torr och kan fjäl-
la. Svettningsförmågan avtar. Man kan 
må speciellt illa när det är varmt och vid 
ansträngning, om man inte kan svettas. 
Pga torr hud och svullnader i benen får 
är rosinflammation med streptokocker 
i benen inte ovanligt. 

Torra slemhinnor: Slemhinnorna i 
mun och genitaler kan vara torra och 
åsamka besvär. Muntorka och brän-
nande tunga är vanligt. Också tonsil-
lerna blir lättare inflammerade med 
streptokocker. 

Håret blir torrt och bryts lätt. Vid 
kamning och borstning kan stora hår-
tussar följa med. Håret blir allmänt tunt, 
oftast först i hjässområdet. 

Vikten kan gå upp med tio kg eller t 
om mera på en kort tid, när tilläggskilo-
na en gång infunnit sig är det svårt att 
få bort dem. Ämnesomsättningen och 
förbrukningen av kalorier är långsam-
mare. Hög kroppsvikt är ofta förenat 
med en något lägre halt av sköldkörtel-
hormon. Får man ned vikten med mo-
tion och diet kan en lindrig sköldkörte-
lunderfunktion hållas i styr, liksom dia-
betesutbrott kan fördröjas med sam-
ma åtgärd. 

Nedsatt aptit: Fastän vikten smyger 
sig uppåt kan matlusten vara nedsatt 
och den mångsidiga näringstillför-
seln minskar. Järnbrist och anemi är 
inte ovanligt. 

Sexlusten kan minska

Menstruationsrubbningar och stör-
ningar i det genitala systemet: Menstrua-
tionerna kan bli rikligare pga att livmo-
dermuskeln förslappas. Däremot blir 
avstånden mellan menstruationerna 

längre och till sist kan de utebli. 
Det blir svårare att bli gravid och vid 

graviditet ökar missfallrisken, speciellt 
vid samtidig förekomst av sköldkörte-
lantikroppar i blodet. Libido minskar för 
både kvinnor och män.

Hur diagnosticerar man hypotyreos?

Vid första besöket hos en läkare ska 
patienten berätta om sin bakgrund. Det 
lönas att berätta om det finns perso-
ner med sköldkörtelsjukdom i den nä-
ra släkten. Man ska också berätta om 
det förekommer andra autoimmuna 
sjukdomar som diabetes, reuma, ast-
ma, B12-vitaminbrist, binjuresvikt (Ad-
dison), MS i släkten, eller om man själv 
har en sådan åkomma, i så fall är ock-
så sköldkörtelsjukdom vanligare. Se-
dan ska man berätta om sig själv, vilka 
eventuella sjukdomar man haft, spe-
ciellt om man haft sjukdom eller ope-
ration i sköldkörteln.

Man berättar om vilka symptom man 
har och när de uppkommit. En del kan 
ha haft symptom till exempel under pu-
berteten eller efter graviditet. Det är bra 
att ha med kopia av tidigare laborato-
rieprov och eventuella sjukberättelser. 

Läkaren gör sedan en status, alltså 
undersöker patienten. Sedan tas labo-
ratorieprov, som ska passa ihop med 
de kliniska fynden, alltså resultatet av 
sjukberättelsen och undersökningen. 

De vanligaste proven

Funktionstesten som tas är TSH (tyre-
oidea stimulerande hormon) och T4-V 
(fritt tyroxin).  Man kan också ta sköld-
körtelantikroppar TPOAb och TyglAb 
för att konstatera om det är en kronisk 
autoimmuninflammation, som förorsa-
kar underfunktionen. TPOAb är oftare 
förhöjt vid autoimmuninflammation, 
en del nöjer sig med att ta detta prov, 
men hos några patienter kan TyglAb 
vara förhöjt ensamt. Ultraljudunder-
sökning kan visa att sköldkörteln är in-
flammerad, strukturen av vävnaden är 
då grövre. Man kan i ultraljud inte skil-
ja på om inflammationen är en kronisk 
sk Hashimoto-inflammation som sakta 
leder till underfunktion, en Basedow-
inflammation som hör ihop med över-
funktion eller om det är fråga om en 

subakut inflammation som brukar gå 
över. Ultraljudundersökning är ingen 
obligatorisk undersökning vid hypo-
tyreos pga att resurserna är begrän-
sade, ultraljud hör mera ihop med un-
dersökning av knölar.

TSH går vanligtvis upp vid under-
funktion och T4-V sjunker. Bara vid fel 
i hypofysen är både TSH och T4V låga, 
men detta tillstånd är mera sällsynt.

TPOAb och TyglAb behöver inte tas 
upprepade gånger såvida man inte via 
forskning kommer till andra rekommen-
dationer. Hos gravida kan det vara skäl 
att kontrollera antikropparna, eftersom 
de gravida som har förhöjda sköldkör-
tel antikroppar har något ökad missfal-
lrisk, vilket kan beaktas vid övervägan-
de om sjukskrivning vid livmodersam-
mandragningar. Forskarna håller på och 
undersöker, om det vore skäl att börja 
testa TSH och TPOAb hos alla gravida. 
Detta har ännu inte insatts i de allmän-
na rekommendationerna, men man un-
dersöker vissa riskgrupper.

Nivån av stresshormoner kan vara 
en viktig bit av informationen

Det är också bra att kontrollera hal-
ten av binjurehormonet kortisol i blo-
det, då svikt i binjurarna kan ha samma 
symptom som sköldkörtelunderfunkti-
on. Om man ska ha tyroxin i vanlig dos 
bör man sköta en eventuell binjuresvikt 
före. För att klara av stress bör kroppen 
ha tillräckligt av stresshormonet kor-
tisol. Tyroxinet ökar ämnesomsättnin-
gen, och man orkar dåligt med detta 
om det finns för litet kortisol. 

Patientorganisationer kan hjälpa till 
med att ge ytterligare information. I Fin-
land har vi ännu inga sköldkörtelskö-
terskor. Vi har diabetesskötare. 

I nästa års KILPI-tidningar publiceras 
artiklar om behandlingar och orsaker 
till hypotyreos på sköldskörtelhormon.
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Etelä-Karjalan Kilpirauhasyhdistys ry Pirkanmaan Kilpirauhasyhdistys ry
Martta Hirvikallio, p. 040 8386 994 (arki-iltaisin) Anja Salvas, p. 040 5093 650 (miel. arki-iltaisin)
Merenlahdentie 49 B 9, 53850 Lappeenranta Kastintie 27, 31700 Urjala as.
martta.hirvikallio@pp1.inet.fi 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
Keskuskatu 13 A 4, 11100 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 Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistys ry
Irma Heikkinen, p. 044 0902 004 (arki-iltaisin) Tuija Rikkonen, tuija.rikkonen@saunalahti.fi
Suolehdontie 7 as. 5, 41330 Vihtavuori PL 235, 00171 Helsinki
kskilpirauhasyhdistys@gmail.com p. 040 5466 173 (arki-iltapäivisin)
www.kskilpirauhasy.suntuubi.com www.pkkilpi.org

Kymenlaakson Seudun Kilpirauhasyhdistys ry Rovaniemen Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Riitta Tiainen, p. 044 5194 802 Raili Kuusela, p. 045 1371 008 (iltaisin)
Vuorikatu 10 A 4, 45100 Kouvola Hukanpolku 25, 96500 Rovaniemi
klkilpi@kymenlaaksonseudunkilpirauhasyhdistys.info yhdistys@rovaniemenseudunkilpirauhasyhdistys.fi
www.kymenlaaksonseudunkilpirauhasyhdistys.info www.rovaniemenseudunkilpirauhasyhdistys.fi  
 

Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistys ry Satakunnan Kilpirauhasyhdistys ry
Raija Kerttula, p. 040 7746 288 (arki-iltaisin) Eija Helander, p. 045 3252 535 (arki-iltaisin 16–20)
Hollolankatu 3 B 36, 15110 Lahti eila.helander@netti.fi
lahdenkilpirauhas@suomi24.fi www.salpanet.fi (palvelut -> yhdistykset ja järjestöt ->
www.neuvokas.org/yhdistys/lahdenkilpirauhas Satakunnan Kilpirauhasyhdistys)
 

Lounais-Suomen Kilpirauhasyhdistys ry Seinäjoen Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Maija-Liisa Airaksinen, p. 044 0330 013 (arkisin 18-20) Jaana Toivanen, p. 040 7752 782
Hakapellonkatu 8 C 29, 20540 Turku info@seinajoenseudunkilpirauhasyhdistys.fi
kilpirauhasyhdistys.ls@gmail.com www.seinajoenseudunkilpirauhasyhdistys.fi
www.lskilpirauhasyhdistys.net 
  
 Vaasan Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys ry Vasanejdens Sköldkörtelföreningen rf
Marja-Leena Kuusimäki, p. 045 1271 940 Ulla Slama
Tornipolku 14 A 6, 90100 Oulu Åvägen 10 C, 64200 Närpiö
marjaleena.kuusimaki@gmail.com ulla.slama@gmail.com
www.oulunseudunkilpirauhasyhdistys.fi www.vakybotnia.nettisivu.org
 
  
Perhonjokilaakson ja Lestijokilaakson 
Kilpirauhasyhdistys ry
Yhteydenotot Suomen Kilpirauhasliittoon

Suomen Kilpirauhasliitto ry 
www.kilpirauhasliitto.fi

www.facebook.com/kilpirauhasliitto

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

YHTEYSTIEDOT 
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Voit tukea Kilpirauhasliiton toimintaa lahjoittamalla
haluamasi summan tilille

FI19 8000 1970 4661 82
Lahjoituksia voit tehdä myös netin kautta

www.kilpirauhasliitto.fi
Lahjoituspainike löytyy etusivulta.

Kertyneillä varoilla tuemme paikallisten kilpirauhasyhdistysten 
järjestämiä asiantuntijaluentoja. 

Ohjaamme varoja myös kilpirauhassairauksien
tutkimustoiminnan edistämiseen. 

Keräyslupa nro POHADno/2010/2586.
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M – ITELLA OYj

paikallisyhdistykseen

o mies
o nainen

!Suomen Kilpirauhasliitto ry
Haluan liittyä jäseneksi

Paikallisyhdistyksen jäsen on automaattisesti yhdistyksensä kautta Suomen Kilpirauhasliiton jäsen.
Löydät lähimmän paikallisyhdistyksen tämän lehden yhteystietosivulta.
Jäsenmaksu vuonna 2012 on 19 €.

Haluan ilmaisen esitteen
o kilpirauhasen liikatoiminnasta o kilpirauhasen vajaatoiminnasta
o kilpirauhasen syöpätaudeista o lasten kilpirauhassairauksista
o suomeksi    o på svenska

Sukunimi:

Etunimi:

Osoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Puhelin:

Sähköpostiosoite:

Syntymävuosi: (tilastointia varten)

!
Lähetä kuponki kuoressa postimerkillä varustettuna osoitteeseen:
Suomen Kilpirauhasliitto ry, Vilhonkatu 4 B, 00100 Helsinki.

Lehden tilaus
Haluan tilata Kilpi-lehden 30 €/vuosi sisältäen neljä numeroa kotimaahan postitettuna.
(Huom. Jäsenet saavat lehden jäsenetuna) Kestotilaus 26 €/vuosi, joka jatkuu kulloinkin 
voimassa olevaan kestotilaushintaan niin kauan kuin itse haluat.

Nimi:

Osoite:       Puhelin:

Postinumero ja postitoimipaikka:

Allekirjoitus:                 /            20

Jos haluat tilata lehden lahjaksi, täytä alle lehden saajan tiedot.
Lasku tulee sinulle yllä olevaan osoitteeseen.

Lehden saaja:

Osoite:          

Postinumero ja postitoimipaikka:

Jäseneksi voit liittyä myös sähköpostitse, Internet-sivuillamme ja puhelimitse:
toimisto@kilpirauhasliitto. fi, www.kilpirauhasliitto.fi, puh. (09) 8684 6550


