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PÄÄKIRJOITUS

Raha on tärkeä osa
toimivaa järjestöä

Kuva: Jarno Herranen

Kilpirauhasyhdistyksiin on liittynyt tänä vuonna jo lähes
700 uutta jäsentä. Kilpirauhasliitto ja yhdistykset tekevät
parhaansa tarjotakseen teille tukea ja iloa jäsenyydestänne. Yhdessä olemme voimakkaita.
Edelleenkään meillä ei ole kuin yksi palkattu kokopäiväinen työntekijä. Tarvitsemme lisää rahoitusta, jotta saamme palkattua toisen työntekijän. Se on äärettömän tärkeää työmme jatkuvuutta ajatellen. Monella jäsenmäärältään
pienemmällä järjestöllä saattaa olla moninkertainen määrä palkattua henkilökuntaa.
Olemme saaneet osaksemme ihmettelyä kuinka saamme aikaiseksi kuitenkin jo näin paljon. Se on mahdollistunut jäsentemme eteen tehdyllä vapaaehtoistoiminnalla
niin Liitossa kuin jäsenyhdistyksissä. Tällä hetkellä itselläni
on mahdollisuus tehdä paljon vapaaehtoistyötä. Se ei ole
kuitenkaan pysyvä ratkaisu Liiton toiminnan jatkuvuutta
ajatellen, koska emme voi edellyttää tulevilta puheenjohtajilta yhtä suurta vapaaehtoispanostusta. Eihän se useimmille olisi mahdollistakaan päivätyön ohessa. Vapaaehtoistoiminnallakin on rajansa: ihmiset uupuvat, kilpirauhassairaus ei ole hoitotasapainossa tai muuten kaivataan sapattivuotta yhdistystoiminnasta. Ympäri Suomea kaivataan lisää toimijoita yhdistyksiin. Mieti, voisitko Sinä tulla mukaan
vaikka vuodeksi tai pariksi.
Jäsenmäärän kasvu vahvistaa sen, että teemme tärkeää työtä.
Elämmekö yhä raaistuvammassa yhteiskunnassa? Olemme viime aikoina saaneet lukea varsin julmista koko perhettä koskevista uutisista. Mikä on muuttunut? Kuinka kova paine ihmisillä on suorittaa koko ajan jotain? Töissä, kotona, vapaa-ajalla.
Ihmiset tekevät myös hirvittäviä tekoja päästäkseen hoi-

toon. Annoin itse kovaa kritiikkiä silloin kun avohoito purettiin. Mitään ei annettu tilalle. Ihmiset priorisoitiin hautausmaalle. Nyt näemme jatkuvasti päätösten vaikutuksia.
Eikä edelleenkään tehdä mitään konkreettista.
Masennus on kansansairaus. Miksi ei vieläkään tajuta
kuinka tappava tauti se pahimmillaan voi olla. Kuinka moni vajaatoiminnasta kärsivä on saanut masennusdiagnoosin, jonka kanssa hän taistelee ja taiteilee päivittäin. Moniko miettii, olisiko minusta uutisoinnissa näkyviin tekoihin.
Masennusta on vaikea hoitaa pelkästään lääkkeillä, koska
ne eivät vie syitä pois. Terapia on tärkeää. Masennuspotilailta pitää ottaa kilpirauhaskokeet, koska osa masennuksesta voi selittyä kilpirauhasen toimintahäiriöllä.
Jäsenmaksujen eräpäivä oli helmikuussa. Toukokuussa
jäsenmaksunsa on maksanut 88 % jäsenistämme. Jotta järjestömme kasvaa ja toiminta vahvistuu, tarvitsemme edelleen uusia jäseniä. Jäsenmaksun turvin myös alueyhdistykset pystyvät järjestämään toimintaa, esimerkiksi asiantuntijaluentoja. Järjestö on yhtä vahva kuin sen jäsenistö.
Pystyt lukemaan KILPI-lehden myös netin kautta. Lukuoikeuden saa syöttämällä jäsenkortissa olevan tunnusluvun.
Keskustelupalstoilla olen huomannut, että henkilöt jotka eivät syystä tai toisesta halua maksaa jäsenmaksua pyytelevät toisilta jäsenkortin tunnuslukua lehden lukemista varten. He ovat vapaamatkustajia. Onko todella niin, että 19
euron jäsenmaksu on ylivoimainen summa siitä työstä, jota yhdistyksissä ja Liitossa tehdään kilpirauhassairauksista
tiedottamisessa, jäsenistön etujen ajamisessa ja jäsenlehden tuottamisessa. Vai onko kyse ”minulle kaikki heti” periaatteesta ilman omaa panostusta. Kyse on joka tapauksessa ajattelemattomasta ja lyhytnäköisestä työmme jatkuvuutta haittaavasta toiminnasta.
Kesä, tuo Suomen suvenaika yöttömine öineen. Ethän
ole mitoittanut lomaasi täyteen pakko- tai velvollisuusmenoja tai kutsunut mökille/kotiin kaikkia ystäviä, joita
koet laiminlyöneesi pitkinä talven kuukausina. Kesällä pitäisi pystyä keräämään voimia itselle ja lataamaan akkuja.
Listaa asioita, joista pidät ja valitse sieltä lomallesi mukavia asioita. Pari velvollisuuttakin kannattaa ehkä ottaa mukaan. Miksi ajattelemme, että meistä ajatellaan pahaa, meitä arvostellaan, jos emme jaksa sitä tai tuota. Ajatteletko sinä läheisistäsi tai tutuistasi niin? Jos et ajattele, niin miksi
joku muu ajattelisi sitä Sinusta.
Toivotan nautittavaa kesää KILPI-lehden tuhdin lukupaketin kera. Sitä voi lukea vaikka riippumatossa lojuen varjossa kuunnellen laineiden liplatusta. Näin minä aion tehdä.
Kirsti Hänninen
puheenjohtaja
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Elämää
vuoristoradalla
Kilpirauhasen vajaatoiminnan hoito ei ole salatiedettä,
mutta ei aina kovin helppoakaan
Teksti: LL Ulla Slama

Kun kilpirauhashormonin puute on todettu, se täytyy korvata. Kilpirauhashormonia kutsutaan tyroksiiniksi. Suomessa on tällä hetkellä kaksi tyroksiini-vahvuutta:
- Thyroxin 0,1 mg, joka vastaa 100 mikrogrammaa ja
- Thyroxin 0,025 mg, joka vastaa 25 mikrogrammaa (µg)
Saman mittayksikön käyttö vähentäisi sekaannusten mahdollisuutta. Vahvuus ilmoitetaan nyt 0,1 mg:na vahvemman
tabletin ja 25 mikrogrammana miedomman tabletin osalta.

Lääkitys aloitetaan varovasti
Lääkitys aloitetaan yleensä lopullista tyroksiinin tarvetta pienemmällä annoksella. Tämä johtuu siitä, että sairaus
on voinut olla kauan ja elimistö on tottunut tähän tilaan.
Erityisesti vanhuksilla ja sepelvaltimotautia sairastavilla
aloitus tehdään pienellä annoksella. He saavat harvoin väsymystä poistavan annoksen, mutta TSH täytyy pitää korkeammalla tasolla. TSH voi olla vanhuksella varsin hyvällä
tasolla jopa ollessaan 7,5.
Tyroksiini aloitetaan 12,5 mikrogramman annoksella ja sitä nostetaan hitaasti 6-8 viikon välein. Nuorempien annosta
voidaan nostaa nopeammin, mutta jos potilaalla on rytmihäiriötaipumusta, aloitetaan lääkitys varovasti. Jos potilaalla on eteisvärinätaipumusta saattaa TSH-taso olla pakko pitää hieman korkeampana kuin muilla potilailla.
Korkea tyroksiiniannos lisää vanhuksilla osteoporoosin ja
luunmurtumien riskiä. Alle 50-vuotiailla tyroksiinia lisätään
lähtötilanteen mukaan. Useimmat ihmiset voivat parhaiten,
kun TSH on tasolla 1-2. T4V voidaan pitää viitearvon keskitasolla. Pienellä beetasalpaaja-annoksella voidaan aluksi estää rytmihäiriöitä siihen taipuvaisilla.
Subkliinisestä tai kilpirauhasen lievästä vajaatoiminnasta puhutaan, kun TSH on alkanut nousta, mutta T4V on vielä normaalilla tasolla. Jotkut tuntevat väsymystä jo tässä
vaiheessa. Tällöin voidaan tehdä puolen vuoden hoitokokeilu tyroksiinilla ja katsoa, paraneeko vointi. Hoidosta on
mahdollisesti hyötyä nuorilla sepelvaltimotaudin ehkäisyssä, mutta hoito voi lisätä osteoporoosin riskiä.

Riittääkö tyroksiini?
Usein kysytään, riittääkö tavallinen tyroksiini, T4. Useimmille riittää. On vain löydettävä oikea annos.
On myös yleistä, että potilailla on sydämentykytyksiä, hermostuneisuutta ja yleisesti epämukava olo, ja laboratoriokokeiden tulokset vaihtelevat. Yleensä nämä potilaat käyt-
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tävät joka toinen päivä eri annosta, esimerkiksi puoli tablettia 0,1 mg:n tyroksiinia joka toinen päivä ja kokonainen
tabletti seuraavana päivänä.
Teoriassa tyroksiinin puoliintumisaika on pitkä, eikä pitäisi olla väliä, vaikka tyroksiinin ottaisi kerran viikossa. Käytännössä kuitenkin potilas pidetään näin elossa, mutta hänen elämänlaatunsa ei yleensä ole hyvä - ihminen on kuin
vuoristoradalla.
Eri annos eri päivinä voi toimia melko hyvin muutamia
vuosia, mutta hyvin usein nämä potilaat sanovat, että jotain on vialla. Silloin ratkaisuksi voi riittää säätää tyroksiiniannos samalla annoksella päivittäin 12,5 mikrogramman
tarkkuudella.
Alussa voi olla tarpeen olla usein yhteydessä lääkäriin
hyvän tason saavuttamiseksi. Jatkossa riittää yleensä kerran vuodessa kontrollointi.

Vain oikein otettu lääke auttaa
Tyroksiini otetaan tyhjään vatsaan aamulla noin 15–30
minuuttia ennen aamiaista. Esimerkiksi kalsium, rauta, kolesterolilääkitys ja vatsahappolääkkeet pitää ottaa neljä tuntia myöhemmin. Jotkut potilaat tuntevat voivansa paremmin ottamalla tyroksiinin eri aikaan päivästä.
Koska kahvi sisältää magnesiumia, pitäisi odottaa tunti ennen kuin juo kahvia tyroksiinin oton jälkeen. Jos voi
hyvin nykyisillä toimintatavoilla, voi jatkaa niiden mukaan.
Jos aloittaa estrogeenin (e-pillerit tai vaihdevuosioireiden
vuoksi) on suositeltavaa tarkistaa kilpirauhasarvot 6-8 viikkoa aloituksen jälkeen, sillä estrogeeni voi nostaa tyroksiinin tarvetta.

T3-valmisteiden käyttö
Kilpirauhashormoni, T4, eli tyroksiini (levotyroksiini) sisältää neljä jodiatomia, ja sitä käytetään tavallisimmin tyroksiinitableteissa. T4 muuttuu elimistössä T3:ksi, trijodityroniiniksi, joka vaikuttaa aineenvaihduntaan. T3 on paljon
vahvempi vaikutukseltaan kuin T4. Se on myös huomattavasti lyhyempi vaikutusajaltaan.
Pieni osa potilaista kokee, etteivät he voi hyvin käyttäessään pelkkää tyroksiinia, vaikka kilpirauhasarvot ovat oikealla tasolla. Ensin kannattaa yrittää säätää TSH tasolle 1-2.
T3-valmisteet lisäävät taipumusta sydämen rytmihäiriöön,
mikä voi etenkin ikääntyneillä olla vaarallista.
Näitä valmisteita käytettäessä hoidosta vastaavan lääkärin

on tunnettava ne hyvin. Valitettavasti osa potilaista säätelee
lääkitystä omin päin ja voivat näin vaarantaa terveytensä.

T3 vaatii aina erityisluvan
Suomessa T3-valmisteet vaativat aina erityisluvan. Tästä
aiheesta löydät enemmän tietoa KILPI-lehden numerosta
4/2011 ja Kilpirauhasliiton internet-sivuilta.
T3:a on saatavana synteettisenä trijodityroniinina tuotenimellä Liothyronin, jota käytetään yhdessä tyroksiinin kanssa.
Toinen muoto koostuu kuivatusta sian kilpirauhasesta tablettina. Sitä käytettiin ennen synteettisen tyroksiinin
saamista nimellä Thyranon. Nyt sian kilpirauhasesta uutettua valmistetta saa tuotenimillä Armour Thyroid ja Thyroid.
Nämä sisältävät sekä T4- että T3-hormonia, joskin siassa on
suhteessa enemmän T3:a kuin ihmisessä. Yleensä näiden
rinnalla ei käytetä tyroksiinia.

Mielipiteitä puolesta ja vastaan
Potilaat ja lääkärit eivät ole samaa mieltä T3:n käytön
eduista.

Osa lääkäreistä on sitä mieltä, että vertailevissa tutkimuksissa ei ole käytetty oikeita potilasryhmiä, jotka voisivat hyötyä T3:sta. Moni potilas tuntee itsensä pirteämmäksi saadessaan T3:a.
Joissakin maissa endokrinologit haluavat kieltää T3:n.
Oma näkemykseni on, että sitä voi kokeilla valvonnan alaisena jos potilas vointi sillä paranee.

Kilpirauhasen toiminnan seuranta
Jos tila on vakaa, riittävät kilpirauhaskokeet kerran vuodessa. Ensisijaisesti otetaan TSH, joillakin tarvitsee seurata
myös T4V:tä. Alussa, kun sopivaa annosta haetaan, otetaan
kokeet kahden kuukauden välein, kunnes sopiva annos löytyy. Jos terveydentilassa tapahtuu muutoksia, on hyvä testata arvot uudestaan.
Juttusarjan ensimmäinen osa, jossa käsiteltiin kilpirauhasen vajaatoiminnan toteamista ja oireita, julkaistiin KILPI-lehden numerossa 4/2011. Kolmas osa, jossa käsitellään vajaatoiminnan syitä, julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.

Ote kirjoituksesta

Kilpirauhaspotilasyhdistys
kasvussa
Kilpirauhaspotilaiden ohjattu kuntoutus on aloitettava
mahdollisimman pian. Moni elämäntapojaan tarkkaileva
kilpirauhaspotilas on huomannut, että ravinto, liikunta ja
muut elämäntavat vaikuttavat hänen kuntoonsa. Vaikkakin
lääketiede ei ole tietoinen kilpirauhaspotilaiden kuntoutusmahdollisuuksista, on potilailla itsellään selkeä näyttöä siitä, että pystymme jossain määrin vaikuttamaan omaan hy-

SUOMEN POTILASLEHTI
15 VUOTTA SITTEN

vinvointiimme ja oireittemme voimakkuuteen. Koska kilpirauhashäiriö on niin kokonaisvaltainen kuin se on, on myös
meidän kuntoutuksen oltava kokonaisvaltaista. 		
Ulla-Britta Talvitie
puheenjohtaja
Suomen Potilaslehti 2/1997

Kokouskutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen
Suomen Kilpirauhasliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 9.6.2012 klo 11.30 alkaen
Helsingissä, Hotelli Arthurissa, os. Vuorikatu 19. Valtakirjojen tarkastus ja kahvitus klo 10.30 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Lisäksi valitaan eronneen varajäsenen tilalle varajäsen ajalle 10.6.–
31.12.2012. Tervetuloa!
Suomen Kilpirauhasliitto ry/Hallitus
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KILPI-lehden pilapiirtäjä huomasi
sairastavansa itsekin vajaatoimintaa
Teksti: Juhani Hiltunen
Kun kuopiolainen pilapiirtäjä Kari Kuronen lupautui tekemään piirroksia KILPI-lehteen, hän ei tiennyt sairastavansa itsekin kilpirauhasen vajaatoimintaa. Masennuslääkkeitä hän oli tosin syönyt syksystä 2010 lähtien, jolloin hän sai
masennusdiagnoosin.
Kilpi-lehden jutuilla oli merkittävä vaikutus, että osasin
pyytää lääkäriltä pääsyä kilpirauhaskokeisiin. Alkaessani
piirtämään KILPI-lehteen luin lehdestä miten monelle on
käynyt, että ensin saa masennusdiagnoosin ja myöhemmin kun kilpirauhasen vajaatoiminta paljastuu ja saa lääkityksen, oireet helpottuvat, Kuronen kertoo.
Tosin jo masennusdiagnoosin tehnyt lääkäri ehdotti kilpirauhaskokeessa käyntiä, mutta silloin se jäi, Kuronen lisää. Kilpirauhasarvot kohenivatkin pian, jo puolessatoista
kuukaudessa Thyroxin-hoidolla.
- Tarkkoja arvoja en muista, mutta TSH oli viitearvojen
rajoilla.

Voimakasta alakuloisuutta
Oireina Kurosella oli voimakas alakuloisuus, eikä hän oikein innostunut mistään.
- Työtehtäviä mielellään lykkäsi tulevaan aikaan. Mieluiten olisin vain makaillut pitkällään sängyssä. Ihmettelin oikein, miten jotkut jaksoivat innostua pienistä asioista.
Keväällä 2011 mies joutui yli kahdeksi kuukaudeksi sairauslomalle. Sen aikana Kuronen haki ja sai vuorotteluvapaata. Sen ensimmäinen jakso päättyi marraskuussa ja toinen
jakso alkoi vappuna kestäen lokakuulle saakka.
Vajaatoimintadiagnoosi oli Kuroselle helpotus.
- Kaikki ei nähtävästi ollutkaan masennusta. Olen virkistynyt, mutta olen edelleen syönyt myös masennuslääkkeitä ja ne aiheuttavat väsymystä. Nyt vuorotteluvapaani toisen jakson alkupuolella on tarkoitukseni vähitellen luopua
masennuslääkkeistä.

Työpaikalta löytyi heti kohtalotoveri
Kuronen kertoo, ettei hänen suhteensa kilpirauhasen vajaatoimintaan ole mitenkään dramaattinen.
- Se vain on nyt paljastunut minulle, miten yleistä tämä
on. Esimerkiksi työpaikalla paljastui heti ainakin yksi kohtalotoveri, kun kerroin vajaatoiminnastani. Suvussa en tiedä ketään, mutta epäilen, että muutamalla jo edesmenneellä vajaatoiminta olisi ollut hoitamattomana. Esimerkiksi äitiäni paleli hyvin herkästi. Kesälläkin hänellä piti olla paljon vaatetta päällä.

Piirtämistä jo nuoresta pitäen
Innostuksen piirtämiseen Kuronen sai jo hyvin nuorena.
- Äitini jaksoi kannustaa aina minua. Säännöllisemmin
piirustuksia alkoi olla lehdessä vuonna 1982. Ensimmäinen lehti, joka julkaisi piirustuksia oli Kiuruvesi-lehti. Siitä lähtien olen piirtänyt lehtiin pilapiirustuksia ja sarjakuvastrippejä. Pitempi katko piirtämiseen oli vain Tampereella opiskelun ajan.
- Nyt olen neljättä vuotta piirtänyt niin sanotusti suuremmalla vaihteella. Tällä hetkellä lehtiä, jotka julkaisevat
piirustuksiani on 20. Ideoita K. Rauhanen -piirroksiin Kuronen saa esimerkiksi lukemalla KILPI-lehteä.
- Sitten menen ulos kävelylle. Olen huomannut, että kävellessä ideat tulevat paljon herkemmin kuin sisällä istuessa.

Kari Kuronen
51-vuotias, asuu Kuopiossa.
Työskentelee rakennusarkkitehtinä Puolustushallinnon palveluksessa.
Perheeseen kuuluvat vaimo Mirja ja lapset, 20-vuotias Ville, 18-vuotias Veli ja 16-vuotias Venla. Perheen
täydentävät tyttökissat Viiru ja Täplä.
Pilapiirtämisen lisäksi harrastuksiin lukeutuvat kävely ja musiikin kuuntelu.
Piirros: Kari Kuronen
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Kansainvälinen kilpirauhaspäivä
perjantaina 25.5.
VIIKKOJEN 21 JA 22 TAPAHTUMIA
HELSINKI
• Perjantaina 25.5. klo 14–18 ”Avoimet ovet” Kilpirauhasliiton toimistolla, Vilhonkatu 4 B, 4. krs. Tule juttelemaan, hakemaan tietoa ja juomaan kuppi kahvia. Mukana myös Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistyksen aktiivijäseniä.
• Itiksen Terveyspysäkillä torstaina 24.5. ja keskiviikkona 30.5. klo 11–17 teemapäivät kilpirauhassairauksista. Mukana
Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistys ja Kilpirauhasliitto.
HYVINKÄÄ
• Tervetuloa tutustumaan Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistyksen toimintaan perjantaina 25.5. klo 15-20 Hyvinkään
Willan (uusi ostoskeskus) Palveluneuvolapiste Luotsissa.
JYVÄSKYLÄ
• Tule tutustumaan Keski-Suomen Kilpirauhasyhdistyksen toimintaan 24.5. klo 17. Kokoonnumme Shasassa Kauppakatu 11, jonka jälkeen vierailemme myös Hyvänolon Kauppa Säteessä.
• Keski-Suomen Kilpirauhasyhdistys esittelee toimintaansa perjantaina 25.5. Jyväskylän keskussairaala, Terveystietokeskus Palanssi.
KOUVOLA
• Kymenlaakson Seudun Kilpirauhasyhdistys esittelee toimintaansa ja jakaa tietoa kilpirauhassairauksista Kauppakeskus
Hansassa perjantaina 25.5. klo 10–16.
LAHTI
• Esteetön KesäMäsä lauantaina 26.5. klo 12–17 Lahden satamassa. Päivän päätteeksi tanssit klo 18 alkaen makasiinissa.
MÄNTSÄLÄ
• Tervetuloa tutustumaan Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistyksen toimintaan torstaina
24.5. klo 9-12.30 Mäntsälän Kellarikahvila Kulmiksessa (Keskuskatu 11 A, alakerta).
OULU
• Jäsenilta tiistaina 22.5. klo 17.30. Luennoimassa FT, sh Marja-Leena Kuusimäki aiheesta ”Kuinka jaksaa kilpirauhassairauden kanssa”.
PORI
• Tilaisuus tutustua kilpirauhassairauksiin ja sen liitännäissairauksiin perjantaina 25.5. klo 14–17 Porin Nuorisotalolla. Isolinnankatu 12. Tiedustelut p. 045 3252 535.
ROVANIEMI
• Lauantain 26.5. ohjelma on vielä avoin. Seuraa nettisivuja www.rovaniemenseudunkilpirauhasyhdistys.fi ja Lapin Kansan seurapalstaa.
SEINÄJOKI
• Seinäjoen Seudun Kilpirauhasyhdistys jakaa tietoa ja kertoo toiminnastaan keskiviikkona 23.5. klo 10–15 Seinäjoen
Järjestötalolla, Kauppakatu 1, 2 krs.
• Seinäjoen Seudun Kilpirauhasyhdistys jakaa tietoa ja kertoo toiminnastaan perjantaina 25.5. klo 11–17 Hyllykallion
Prisma, Hyllykalliontie 2, Hyllykallio.
TAMPERE
• Lääkäriluento kilpirauhassairauksista tiistaina 22.5. klo 17–20. Luennoitsijana dosentti, endokrinologi Jorma Salmi.
Vanha Kirjastotalo, luentosali.
TURKU
• Tule tutustumaan Lounais-Suomen Kilpirauhasyhdistyksen toimintaan perjantaina 25.5. klo 12–18, Ruusukortteli, Puistokatu 11. Paikalla on yhdistyksen aktiivijäseniä, joilta voit kysellä toiminnasta ja keskustella kilpirauhassairauksista. Tilaisuudessa on mahdollisuus ostaa Vuorenkilpi-tuotteita sekä nauttia kahvit tai teet.
VAASA
• Perjantaina 25.5. jaetaan esitteitä kilpirauhassairauksista Vaasan Torilla klo 16 -17, sateen sattuessa Rewell Centerissä.
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TÄNÄÄN TOIMISTOLLA

Lain uudistaminen
ei nopeuttanut
lääkärin
vastaanotolle
pääsyä
Kuva: Sanna Liimatainen

Uusi terveydenhuoltolaki astui voimaan vuosi sitten
toukokuun alussa. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL)
teki lokakuussa 2011 selvityksen perusterveydenhuollon
hoitoon pääsystä. Selvitykseen vastasi 159 terveyskeskusta. Selvityksestä ilmenee, että kiireettömän ajan saaminen
terveyskeskuslääkärille helpottui hieman keväästä 2011.
Vastaanotolle pääsy ei juuri nopeutunut.
Odotusaika terveyskeskuslääkärin vastaanotolle oli lyhentynyt vain hieman. 77 prosenttia väestöstä asui alueilla,
joista lääkärin vastaanotolle joutui odottamaan kaksi viikkoa tai pidempään (keväällä 2011 80 prosenttia). Yli neljän viikon odotusaika terveyskeskuslääkärin vastaanotolle oli hyvin todennäköinen Länsi-Pohjan ja Etelä-Karjalan
sairaanhoitopiireissä.
Terveydenhuoltolain mukaan terveyskeskusten on julkaistava internetissä tiedot odotusajoista vähintään neljän
kuukauden välein. Vastanneista terveyskeskuksista 32 pro-

senttia ei täyttänyt tätä velvoitetta. Osa terveyskeskuksista
ilmoitti, että ei julkaise lainkaan odotustietoja.
Joka kolmannen vastanneen terveyskeskuksen lääkärin viroista vain alle 60 prosenttia on täytetty vakinaisella
viranhaltijalla, joka ei ole virkavapaalla ja vain joka kymmenennessä terveyskeskuksessa virat on kokonaan täi lähes
kokonaan täytetty vakinaisella viranhaltijalla.
Erikoissairaanhoidon puolella on sen sijaan tapahtunut
myönteistä kehitystä, sillä hoitoon pääsy nopeutui huomattavasti syksyn 2011 aikana ja hoitojonot lyhenivät syksyllä
lähes kaikilla erikoisaloilla.
Lähde: www.thl.fi
Toivotamme toimistolta kaunista kesää!
Asta Tirronen
toiminnanjohtaja

Kuopiossa viritellään vertaistoimintaa
Teksti: Asta Tirronen
Maaliskuussa järjestettiin kilpirauhaspotilaiden keskusteluilta Kuopiossa Ammattikorkeakoulu Savonian auditoriossa. Tilaisuuden puuhanaisena ja järjestelyjen vastaavana
toimi terveydenhoitajaopiskelija Anne Christiansen. Annella on itsellään kilpirauhasen vajaatoimintaa, joten ammatillisen kiinnostuksen lisäksi hänellä on myös omakohtaista
kokemusta sairaudesta. Tilaisuuden järjestämisen Anne toteutti opiskeluihin liittyvänä sisätautien harjoittelujaksona.
Tilaisuus ei ikävä kyllä houkutellut paikalle kovinkaan
isoa yleisöä, vain noin 15 henkilöä, vaikka tapahtumasta tiedotettiin melko laajasti paikallisissa lehdissä, radiossa, ilmoitustauluilla ympäri kaupunkia ja jopa henkilökohtaisin sähköpostein. Ulkona riehunut lumimyräkkä saattoi rajoittaa
merkittävästi osallistumista. Paikalla selviytyneet olivat si-
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täkin innostuneempia vertaistoiminnan käynnistämisestä.
Keskusteltiin myös mahdollisesti myöhemmin perustettavasta yhdistyksestä Pohjois-Savoon, mikäli saadaan riittävästi innokkaita toimijoita.
Kuluvalle keväälle ei enää uutta tilaisuutta ehditty kutsua koolle, mutta ajatuksena on käynnistää vertaistoimintaryhmä ensi syksynä. Toiminta on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä Ammattikorkeakoulu Savonian yhteydessä toimivan VireTori Valkeisen kanssa. VireTorilla Savonian opiskelijat tarjoavat hyvinvointipalveluja kaiken ikäisille ihmisille,
muun muassa terveysmittauksia, toimintakyvyn arviointeja sekä neuvontaa ja ohjausta. Toivottavasti jo seuraavassa
KILPI-lehdessä voimme kertoa tarkemmin kokoontumisista.

KILPI-lehden kolumnistit
KILPI-lehden kolumnisteiksi ovat lupautuneet Rakel Hiltunen, Helena Sutinen, Jaana Pelkonen ja Markus Henriksson.
Rakel Hiltunen aloitti kolumnistina vuoden ensimmäisessä lehdessä. Hiltunen on SDP:n kansanedustaja ja toimii
puheenjohtajana muun muassa Kuntaliiton hallituksessa,
Helsingin Reumayhdistyksessä ja Terhokotisäätiön valtuustossa. Hiltusella on vahva sosiaali- ja terveysalan tuntemus.
Kädessäsi olevassa KILPI-lehdessä kirjoittaa Helena Sutinen. Sutisen sanoin hän on huonosta olosta mutta hyvistä kilpirauhasarvoista kärsinyt farmaseutti, jonka mielestä
jokainen hoitamaton kilpirauhaspotilas on yksi liikaa. Hän
edustaa kolumneissaan kilpirauhaspotilaiden näkökulmaa.

Rakel Hiltunen

Helena Sutinen

Syksyn numerossa kolumnoi Kokoomuksen ensimmäisen kauden kansanedustaja Jaana Pelkonen. Pelkonen on
valtiotieteiden maisteri, juontaja-toimittaja ja Helsingin
kaupungin sosiaalilautakunnan jäsen. Eduskunnassa Pelkonen on varsinainen jäsen lakivaliokunnassa ja tulevaisuusvaliokunnassa
Joulukuun lehdessä kirjoittaa Valviran valvontaosaston
ryhmäpäällikkö, lääkintäneuvos Markus Henriksson. Henrikssonin sanoin hänen työssään tärkeää valvontatyötä on
uusien niin sanottujen valvontaohjelmien mukainen valvonta, joka koskee muun muassa hoitoon pääsyä eli hoitotakuuta. Hän toimii aika ajoin myös sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikön tehtävissä.

Jaana Pelkonen

Markus Henriksson

Jos haluat keskustella
kilpirauhassairaudestasi…
…tai kysyä mieltäsi askarruttavista asioista, soita Kilpirauhasliiton valtakunnalliseen
tukipuhelimeen. Saat puhelimesta vertaistukea henkilöltä, jolla on itsellään kilpirauhassairaus. Puhelut ovat luottamuksellisia.
Soittoaika on torstaisin klo 18–21 numeroon 050 400 6800.
Tukipuhelin on suljettu arkipyhinä ja heinäkuussa.
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Hyvät arvot
mutta
huono olo
Kilpirauhassairauksia pidetään lääkärien keskuudessa
helposti löydettyinä ja hoidettuina vaivoina. Rohkenen olla eri mieltä niin hoidosta olemassa olevan tiedon, vertaistukipalstoilla lukemieni potilaskokemusten kuin omien kokemustenikin pohjalta.
Kilpirauhasongelmista voi kärsiä vuosia ilman että saa
hoitoa, eikä hoidon tarve aina edes näy arvoissa. Näin kävi
itselleni. Usein hoidon viivästyminen ehtii haitata elämää
kovastikin. Diagnoosin saaneiden tilanteet kuitenkin vaihtelevat: sairaus voi tulla potilaalle myös yllätyksenä näkyen
pelkissä arvoissa, mitään oireita ei ole ollut. Monilla taas on
ollut kummallisia oireita, mutta niitä ei ole osattu yhdistää
kilpirauhaseen, ennen kuin mitataan arvot, jotka ovat pielessä. Väsymys, saamattomuus, masentuminen ja monet
kummalliset fyysiset vaivat saavat selityksen ja avun saaminen on suuri helpotus.
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Mutta sitten on lukuisa joukko ihmisiä, jotka eivät saa
apua, vaikka he kärsivät tyypillisistä kilpirauhasen vajaatoiminnan oireista. Syyksi avun epäämiseen ovat liian hyvät
kilpirauhasarvot. Normaalit laboratoriokokeet TSH ja T4V eivät tällöin ole riittäviä sulkemaan kilpirauhashoidon mahdollisuutta pois, vaan tulisi mittauttaa myös kilpirauhasen
vasta-aineet, T3V ja/tai tehdä hoitokokeilu.
Entä sitten me hoidon piirissä olevat potilaat, kuinka hyvin hoitomme toteutuu? Tämäkin joukko on monen kirjavaa: on heitä, joiden hoito toimii kuin unelma ja olo on hyvä
Thyroxinilla. Toisessa ääripäässä ovat potilaat, joiden hoito
vaatii paljon säätämistä ja kokeiluja ja jossa lääkärin koko
tietotaito on valjastettu käyttöön hyvän olon löytämiseksi.
Tähän väliin mahtuu joukko potilaita, joiden olossa olisi
vähän toivomisen varaa; edelleen esiintyy vajaatoiminnan
oireita, mutta niitä ei liitetä kilpirauhaseen, eikä lääkitystä
nosteta, koska ”arvot ovat oikein hyvät”.
Sitten on heitä, joiden lääkitystä kyllä nostetaan, mutta
jokin oire vielä jää. Jatkuvasti saa kuulla lääkärin sanoneen,
että jäljelle jäävien vaivojen syy ei ole kilpirauhasessa ja että tie hoidossa on kuljettu loppuun. Tai että kyseiset oireet
kuuluvat kilpirauhasen vajaatoimintaan.
Kilpirauhasen hoitamista tehtävistä elimistössämme ei
vastaa TSH eikä T4-hormoni, vaan kaveri nimeltään trijodityroniini, eli T3. Vajaatoiminnan oireista kärsivä, mutta hyvät arvot omaava henkilö saattaakin kaikessa hiljaisuudessa kärsiä T3-hormonin vajeesta ja se aiheuttaa oireilun. Miten sitä siten hoidetaan? Siihen on olemassa T3-hormonia
sisältäviä kilpirauhaslääkkeitä.
Kilpirauhasen tuottamista hormoneista noin 80 prosenttia on tyroksiinia eli T4-hormonia ja vain 20 prosenttia T3hormonia. Saadakseen tärkeää ”vaikuttavaa ainetta” eli T3:a,
elimistön täytyy muuntaa kilpirauhasen tuottama T4-hormoni T3:ksi. Muuntoprosessissa tarvitaan muun muassa seleeniä. Jos potilaan solut muuntavat kilpirauhashormoneja normaalisti, riittää, että potilas saa riittävästi Thyroxinia,
siis T4-hormonia. Vaikka TSH tällöin painuisi mittaamattomiin, se ei ole merkki liikatoiminnasta, koska tyroksiini tulee purkista, ei liikatoimintaisesta kilpirauhasesta.
Mutta entä jos tämä muunto ei toimi kunnolla? Silloin potilas voi kärsiä kilpirauhasen vajaatoiminnan oireista, vaikka T4V-arvo näyttäisi kuinka hyvältä tahansa. Itse olin juuri
tällainen ihminen ja hoitoa sain kunhan löysin oikean lääkärin. Ikävä kyllä tämä kohta muodostuu hoidon saannissa
varsinaiseksi pullonkaulaksi, koska liian harva lääkäri hallitsee nämä asiat. Siihen toivoisin muutosta.
					Helena Sutinen
helena.kilppari@gmail.com

Muistithan maksaa
jäsenmaksusi!
Jäsenjärjestösi ja samalla Suomen Kilpirauhasliiton jäsenenä olet tuomassa painoarvoa Kilpirauhasliiton edunvalvonta- ja vaikuttamistyölle. Mitä suurempaa joukkoa
edustamme, sitä vahvemmin pystymme vaikuttamaan.
Kilpirauhasliiton ja oman yhdistyksesi tarjoamat edut:
• KILPI-lehti 4 kertaa vuodessa. (Uusille jäsenille jäsenmaksun jälkeen seuraavasta numerosta lähtien.) Numerosta 3 lähtien KILPI -lehti postitetaan ainoastaan jäsenmaksunsa 2012 maksaneille.
• Verkkosivut www.kilpirauhasliitto.fi. Sivuilta saat perustietoa kilpirauhassairauksista ja ajankohtaista tietoa
kilpirauhasasioista ja tapahtumista.
• Verkkosivut www.facebook.com/kilpirauhasliitto. Sivuilta saat tietoa jäsenyhdistyksesi vertaistapaamisista ja
asiantuntijaluennoista sekä Kilpirauhasliiton ajankohtaisista tapahtumista.
• Edunvalvonta- ja vaikuttamistyö, muun muassa yhdenvertaisuuden edistäminen lääkehoidossa ja korvauskäytännöissä.
• Tuetut lomat ja kuntoutumiskurssit.
• Vertaistukea tukipuhelimessa.
• Toimiston jäsenpalvelut, tietoa ja tukea.
• Oman yhdistyksesi ja Liiton järjestämät lääkäriluennot ja muut asiantuntijatilaisuudet.
• Oman yhdistyksesi keskustelu- ja vertaistukitapaamiset, muuta tapahtumat ja virkistystoiminta.
• Oman yhdistyksesi verkkosivut.
• Rahanarvoisia etuja jäsenkortilla.
Yhteistyökumppaneiden tarjoamat jäsenedut:
• Alennukset Healthex-terveyskuntokeskuksen palveluista.
• Alennukset Instrumentariumin silmälaseista ja muista terveystuotteista.
• Alennukset Restel Oy:n hotelliketjun majoitushinnoista.

Monikäyttöinen
perusvoide
koko perheelle
Kosteuspitoisin
Aqualan Gel
Aqualan L
Aqualan Duo
Aqualan Plus
Aqualan
Aqualan Oil
Rasvapitoisin

Jäsenyys kannattaa aina!

Satu Laitilan opinnäytetyö
sairauden vaikutuksesta
arkielämään
Vaasan ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmassa on valmistunut Satu Laitilan opinnäytetyö ”Elämä kilpirauhasen vajaatoiminnan kanssa”. Laitila haluaa
lähettää KILPI-lehden välityksellä kiitokset tutkimukseen
vastanneille. Opinnäytetyö on lähiaikoina luettavissa Liiton nettisivuilla. Tutkimuksen tuloksia esittelemme myös
lehden seuraavassa numerossa. Kilpirauhasliitto kiittää
Laitilaa tärkeän aiheen käsittelystä opinnäytetyössään,
koska tutkimustietoa kilpirauhasen vajaatoiminnan vaikutuksesta jokapäiväiseen elämään ei juuri ole.

APTEEKISTA

Miellyttävä nopeasti imeytyvä perusvoide
koko kehon päivittäiseen ihonhoitoon.

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
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Ruokakeskustelu käy vilkkaana
Teksti: Asta Tirronen
Kuvat: Peero Lakanen, Marika Laaksosen kotialbumi ja Kirsti Hänninen
Ravinto puhuttaa tänä päivänä kenties enemmän kuin koskaan aikaisemmin.Viikoittain saamme lukea tämän tai tuon ruoka-aineen edullisista tai haitallisista vaikutuksista terveyteemme.
Milloin ruisleipä aiheuttaa tai ehkäisee syöpää, omena päivässä
pitää tohtorin loitolla tai ravinnostamme puuttuu elämälle tärkeitä kivennäis- ja hivenaineita.
Ruokavalioiden runsaus hämmentää
Keskustelu hiilihydraateista ja eläinrasvoista on saanut välillä fanaattisia piirteitä ja jopa lääkärit ja ravintoasiantuntijat ovat
asettuneet omiin leireihinsä asian puolesta tai vastaan. Mihin sitten tavallinen kuluttaja voi uskoa? Edes oman olotilan kuulostelu ja valintojen tekeminen kehon puhetta kuunnellen ei asiantuntijoiden mielestä ole aina riittävää.
Vaikka esimerkiksi vähähiilihydraattinen ravinto poistaisi vatsan ympärille kertynyttä rasvaa ja toisi vireyttä, voi uhkana olla
kuitujen vähäisyyden seurauksena suolistosairaudet ja kolesterolin kohoaminen tai eläinrasvojen lisääntyneen käytön seurauksena sydän- ja verisuonisairaudet.
Onko ”kohtuus kaikessa” elämän mottona riittävää oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä? KILPI-lehti päätti laittaa lusikkansa soppaan ja kuunnella asiantuntijoita.
Asiantuntijoiden ajatuksia ravinnosta
Marika Laaksonen on ravitsemustieteilijä ja elintarviketieteiden tohtori, joka on toiminut Helsingin yliopistossa tutkijana ja
työskentelee tällä hetkellä Valiolla ravitsemusasiantuntijana. Marika on tuttu osalle pääkaupunkiseudun jäsenistämme yhdistyksen järjestämiltä ravintoluennoilta.
Marikan mielestä ruokavaliossa on tärkeää kiinnittää huomiota energia- ja ravintoainetiheyteen, sopivaan määrään ja säännölliseen ateriarytmiin. Terveellinen ruokavalio on mahdollista
koostaa yksilöllisesti, sillä hyviä ruokavaliomalleja voi olla yhtä
paljon kuin on syöjiäkin.
Luennoillaan Marika puhuu Itämeren ruokavalion puolesta.
Aterioiden tulisi koostua sopivassa suhteessa kasviksista, marjoista ja hedelmistä, lihasta ja kalasta sekä maito- ja viljatuotteista.
Superfoodit ovat viime vuosina tulleet ravintoasioita seuraavien ihmisten tietoisuuteen vauhdilla. Superfoodilla tarkoitetaan
ravinnetiheitä, luonnonmukaisesti tuotettuja ruoka-aineita.Yleisimmin tunnettuja superruokia ovat eksoottisiltakin kuulostavat
maca, goji-marja, spirulina, kookostuotteet ja raaka kaakao. Kotimaisia superfoodeja ovat muun muassa mustikka ja pakurikääpä.
Yksi maamme tunnetuimmista superfoodien puolestapuhujia on Jaakko Halmetoja. Jaakko on tamperelainen ravintovalmentaja, luennoitsija ja suklaa-alkemisti. Jaakko käy luennoimas-
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Marika Laaksonen

Jaakko Halmetoja

sa sekä valmentaa ja konsultoi huippusuorituskyvystä kiinnostuneita ihmisiä yritys- ja urheilumaailmassa. Lisäksi hän osallistuu
luennoitsijana sekä kurssien ja workshopien vetäjän erilaisiin hyvinvointiaiheisiin yleisötapahtumiin ja teemapäiviin. Jaakko puhuu ruuan alkuperäisyydestä, puhtaudesta, jalostamattomuudesta ja laadusta.
Jotta saisimme edes jonkinlaisen tolkun, mitä suuhun kannattaa pistää, esitimme Marikalle ja Jaakolle muutaman keskeisen
kysymyksen, joita perusruokailija pohtii.
1. Mitä hyvää on mielestäsi Itämeren ruokavaliossa/superfoodeissa?
2. Mitä rohkaisevaa sanoisit tavalliselle kuluttajalle, joka yrittää
tehdä valintoja ristiriitaisen ravintotietotulvan keskellä?
3. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät asiat, mitä hyvään ravintoon sisältyy?
4. Jos ihminen syö nykykäsityksen mukaan epäterveellisesti,
onko pienistä muutoksista ruokailutottumuksissa lainkaan hyötyä?
Marikan vastaukset:
1. Riippuu miten superfood määritellään? Voisimme periaatteessa sanoa vaikkapa tavallista maitoa superfoodiksi, sillä sen sisältämille useille ravintoaineille kuten kalsium, D-vitamiini ja Bvitamiinit on Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto myöntänyt
useita terveysväitteitä, esimerkiksi B12 vitamiini vähentää väsymystä ja kalsium vahvistaa luustoa. Minusta kotimainen, metsästä kerätty mustikka on paitsi lähiruokaa myös superfoodia ravintoarvojensa ansiosta. Minusta superfoodia ovat kaikki ruoka-aineet, jotka sisältävät luonnollisesti merkittäviä määriä ravintoaineita ja mahdollisimman vähän terveydelle epäedullisia ainesosia. Kun tällainen ruoka vielä maistuu hyvältä ja syöjä saa sen
nauttimisesta mielihyvää, vaikkapa mustikka piirakassa nautittuna, on ruoka todellista superfoodia!
2. Terveellisen ruokavalion peruskriteerit eivät ole muuttu-

neet ratkaisevasti vaikka koko ajan saadaan lisää tietoa ravitsemustutkimuksista. Yksittäiset tutkimustulokset voivat olla melkeinpä vastakkaisia suosituksiin nähden, mutta silti niiden perusteella ei pidä kokonaan muuttaa ruokavaliota.Vasta kun useammat hyvin tehtyjen kliinisten tutkimusten tulokset osoittavat samaan suuntaan, on syytä muuttaa suosituksia ja ruuan käyttöä.
Nykyisten ravitsemussuositusten osalta ei ole suuria ja mullistavia muutoksia luvassa vaan tulevaisuudessa kyse on lähinnä hienosäädöstä ravintoaineiden saantisuosituksissa sekä yksilöllisyyden huomioimisesta. Ehkäpä jossain vaiheessa tulevaisuudessa
meille kaikille voidaan rakentaa ruokavalio joka huomio perinnölliset erot ravintoaineiden imeytymisessä ja niiden vaikutuksissa.
3. Runsaasti kasviksia monen värisenä, täysjyväviljaa, kasviöljyjä, kalaa säännöllisesti sekä vähärasvaisia maitotuotteita
ja kohtuullisesti lihaa. Silloin tällöin hallitusti myös herkkuja hyvällä omalla tunnolla!
4. Ehdottomasti pienistä muutoksista on hyötyä! Ruokatottumusten muutoksissa kannattaa keskittyä niihin ruokiin joita syö
usein ja paljon. Kun keskittyy tekemään pieniä muutoksia arkiruokavaliossa, se on kuin laittaisi rahaa säästöön, sillä muutosten terveyshyödyt ikään kuin ”kasvavat korkoa” ajan kanssa. Silloin tällöin herkuttelu ei romuta hyvää perusruokavaliota. Kannattaa valita muutokset sellaisiksi, että niitä voi toteuttaa koko
loppuelämän. Muutokselle on hyvä antaa aikaa eli rauhassa harjoitella jonkun aikaa yhtä tai paria muutosta kerrallaan ja kun ne
sujuvat siirtyä vasta seuraavaan. Kun ajan kuluessa pikkuhiljaa
on onnistunut toteuttamaan useita pieniä muutoksia, on yllättäen saanutkin paljon aikaan! Oman ruokavalion kehityskohteisiin pureutuvat pienet välitavoitteet ovat motivoitumisen ja uusiin tottumuksiin sitoutumisen kannalta useimmille ihmisille helpompia tarttua kuin tämänhetkisestä ruokavaliosta radikaalisti
eroavat ruokaremontit.

Teoksen ovat kirjoittaneet ravitsemusterapeutit Eliina Aro, Liisa Heinonen ja Eija Ruuskanen. Kirjassa on selkeästi esitelty
Itämeren ruokakolmio ja terveellisen ruokavalion koostamista.
Itämeren ruokakolmio on syntynyt Diabetesliiton, Sydänliiton ja
Itä-Suomen yliopiston ravitsemusasiantuntijoiden yhteistyönä.
Ravinnosta puhuttaessa on tärkeää muistaa suoliston kunto
ja hyvinvointi, josta voit lukea artikkelistamme Olemme mestareita! Suolistoasiaa löytyy myös muun muassa Kaisa Jaakkolan
teoksesta Hormonidieetti.

Jaakon vastaukset:
1. Itämeren ruokavalio korostaa peruselintarvikkeiden merkitystä ja tarjoaa käytännöllisiä välineitä toteutettavaksi jokaisen
arjessa. Keskeisessä roolissa ovat marjat, kasvikset ja kala, jotka
ovat meille helposti saatavilla olevaa ravintoa.
2. Saturoi itsesi laadukkaalla informaatiolla äläkä sokaistu valtamedian huomionhakuisista lööpeistä. Ravitsemustieto ei lopulta
ole erityisen ristiriitaista. Kaikki asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että meidän tulisi syödä enemmän marjoja, vihanneksia, kasviksia jne. Erilaiset variaatiot ja palaset, joista jokainen voi poimia inspiraatiota ovat mielestäni indikaattoreita siitä, että aihe
kiinnostaa tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon. Lopulta median
luomien mielikuvien alla on kuitenkin äärimmäisen samanlaisia
pääpilareita, jotka lähes jokainen ihminen jo tietää entuudestaan.
3. Laatu: tuoreus, puhtaus, jalostamattomuus ja prosessoimattomuus. Näistä palasista syntyy myös herkullinen maku, nautinto, ravinnetiheys ja terveellisyys.
4. Jokainen pienikin muutos terveellisempään suuntaan on
aina mahtava juttu! Pienten tekijöiden merkitys korostuu toki
enemmän vasta kun niitä aletaan tarkastella 10, 20 tai 50 vuoden toistamisen mittakaavassa.

Totutuista ruokailutavoista irrottautuminen ja uuteen siirtyminen vaatii ruoka-aineisiin perehtymistä ja suunnittelua sekä
tuoteselosteiden tarkkaa lukemista. Mitä huolellisemmin sen
tekee, sitä helpommin totuttelu sujuu. Jos tarvitset korjausta
omaan ruokavalioosi, tee muutoksesta seikkailu, jossa hankit tietoa välttämättömistä ravintoaineista ja niitä sisältävistä ruoka-aineista. Valitse vaikka joka kuukaudelle uusi ravintotuttavuus, johon perehdyt sekä lukemalla että nauttimalla. Kesällä muutos
on helpompi toteuttaa runsaan kasvis- ja marjatarjonnan myötä.
Ole avoin uusille ajatuksille, mutta älä unohda kysyä ja kyseenalaistaa. Mikään yksittäinen ruoka-aine ei yksin riitä tuomaan terveyttä ja onnea. Monipuolinen, runsaasti kasvikunnan
tuotteita sisältävä ruokavalio ja mahdollisimman puhtaat raakaaineet ovat hyvä lähtökohta muutoksessa terveellisempään ravintoon. Olemme koonneet avuksesi joitakin linkkejä ravinnosta ja painonhallinnasta.
Pian pääsemme nauttimaan kesäkokkaamisesta. Saatavilla
on monenlaista kevyttä kesäherkkua. Jos kesäsi ei ole kesä ilman
grilliherkkuja, nauti myös niistä hyvällä omallatunnolla. Kiireetön
ruokailu ja ystävien seurassa nautiskelu on ihan yhtä ravitsevaa
kuin se, mitä lautasellesi keräät. Herkullista kesää!
http://opetus.ruokatieto.fi
www.kiloklubi.fi
www.laihduttaminen.info
www.superfoodit.com
www.sydanliitto.fi/voi_hyvin

Diabetesliitto julkaisi viime vuoden lopulla kirjan Väriä ja voimaa, Parhaat ruokavalinnat diabeteksen hoidossa ja ehkäisyssä.

Vinkkejä kilpirauhasen hyväksi
Kilpirauhasta sairastavia kiinnostaa kilpirauhasen toimintaan
vaikuttavat ravintoaineet. Yksiselitteistä tutkimustietoa ei löydy.
Lääkärit kehottavat kohtuuteen ja monipuoliseen ravintoon.
Runsaasti jodia sisältävää ravintoa, kuten merilevää ja joitakin
vihreitä teelaatuja, suositellaan nautittavan hyvin kohtuullisesti.
Liikatoimintaa potevan olisi muistettava maltti runsaasti oksaalihappoa sisältävien ruoka-aineiden kuten raparperin nauttimisessa. Kohtuus on syytä muistaa myös punajuuren ja pinaatin kanssa niiden sisältämän oksaalihapon vuoksi.
Seleeniä tarvitaan T4 hormonin muuntumiseksi elimistössä
T3:ksi. Esimerkiksi parapähkinät ovat erinomainen seleenin lähde, jo muutama pähkinä päivässä riittää.
Kookosöljy on noussut kilpirauhasta sairastavien keskustelupalstoilla suosituksi puheenaiheeksi. Sen sanotaan vilkastuttavan kilpirauhasen toimintaa. Kookosöljyn on oltava laadukasta,
kylmäpuristettua luomutuotetta. Kyseessä on siis aivan eri tuote
kuin muinoinen munkinpaistorasva. Useat ovat kokeneet myönteisiä vaikutuksia myös muiden superfoodien käytöstä.
Kesän herkut pian tarjolla

KILPI 1

2011 13

Olemme mestareita!
Valitettavasti ei ole aihetta hymyyn, sillä suomalaiset ovat Euroopan sairain kansa. 80 prosenttia meistä sairastuu kansansairauteen, ja tekee sen kymmenen vuotta nuorempana kuin ruotsalainen. Yli 50 prosenttia suomalaisista on ylipainoisia. 30–40 vuotiaista
puolet on pitkäaikaissairaita. Yli 50-vuotiailla luku on
80 prosenttia. Tällaiset luvut latasi pöytää asioihin paneutunut Mirva Partanen maaliskuisessa ravintoillassa Hyvinkäällä.
Mirvalla todettiin endometrioosi raskauden jälkeen. Vaikeat kivut vaativat usein sairaalahoitoa. Lääkeriippuvuuskin
syntyi. Puolisolla Petrillä ei rekkakuskina ollut helppoa, kun
satojen kilometrien päähän saatettiin soittaa, että vaimo on
viety ambulanssilla taas sairaalaan. Lisäksi perheen tyttärellä
Jadella todettiin suolen pullistuma, geenipohjainen maitoproteiiniallergia ja keliakia. Pahimmillaan Jade oli aliravittu.
Mirvan hoitosuhde naistenklinikalla katkaistiin, sillä mitään ei ollut tehtävissä. Ongelman ratkaisuksi tarjottiin vain
joko raskautta tai kohdun ja munasarjojen poistoa. Raskaudesta ei uskaltanut edes unelmoida, eikä toinenkaan vaihtoehto tuntunut oikealta. Mirva alkoi itse selvitellä kuinka häntä ja Jadea voisi auttaa. Samanaikaisesti Petrillä todettiin vahvaa kipulääkitystä vaativa välilevyn pullistuma.
Mirvan muistot ovat vieläkin niin vaikeita, että ravintoillassa Petri kertoo tuosta ajasta. Painoa tuli 25 kiloa lisää, iho ja
hiukset menivät huonoon kuntoon, naama oli kuin paistettu
kukkakaali, kuvailee nyt hyvinvoiva Mirva mennyttä aikaa.
Koska apua ei löytynyt Suomesta, Mirva alkoi etsiä sitä
ulkomailta. Laborantin koulutuksesta oli epäilemättä hyötyä tiedon haussa ja käsittelyssä. Mirva lähetti hiuksensa hivenaineanalyysiin, jonka tuloksena todettiin noin kolmenkymmenen hivenaineen puute. Hän tutustui hivenaineterapiaan ja päätti, että kokeilemalla ei menetä mitään. Noin
kymmenen kuukauden päästä Mirva sai endometrioosin
osalta terveen paperit. Vanhat tuhot eivät tietenkään voi
parantua, mutta sairaus ei enää edennyt.
Mikä nykypäivän ravinnossa on vikana?
Elämän pitäisi olla energistä, positiivista ja nautittavaa.
Keskeisin asia sen saavuttamiseksi on ravinto – siis ihan arkipäiväisesti ruoka! WHO on julkaissut 2010 tiedon siitä, että noin 70 prosenttia kansansairauksista on ravintoperäisiä.
WHO:n ennusteen mukaan vuonna 2020 75 prosenttia ihmisten kuolemista tulee olemaan ravintoperäisiä. Samalla saadaan uusi sukupolvi, joka on kooltaan XXXXL. Hurjaa,
vai mitä, kysyy Mirva.
Nykypäivän ruoka on yllättävän ravintoköyhää. Syitä ovat
tehomaatalous, jonka tuloksena maaperä on väsynyt ja kasvuajat liian nopeita. Ilmansaasteet, pitkät kuljetusmatkat ja
varastointiajat, jotka edellyttävät valtavia säilöntäainemääriä tekevät osansa. Stressi ja kiire vaikuttavat ihmisiin. Yksilö voi tehdä valintoja sen suhteen, paljonko liikkuu, syö so-
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keria, vihanneksia, valmisruokia ja niin edelleen. Suuri osa
kaupan tarjonnasta on usein valmisruokia, terveellisempiä
ruokia on tarjolla paljon vähemmän. Tämä kertoo jo kulutustottumuksista.
Vastustuskyky asuu suolistossa
Suolistoa vähätellään, eikä siitä puhuta mielellään vaikka sillä on suuri merkitys kehoon. Vastustuskyky on lähtöisin suolistosta, joka toimii elimistön lajittelukeskuksena: mikä poistetaan ulosteen mukana, mikä lähtee eteenpäin soluihin. Nykypäivänä tämä prosessi ei toimi aina oikein. Ulosteessa voi poistua sellaista, minkä pitäisi jäädä
elimistön käyttöön ja päinvastoin. Ihmiset kokevat turvotusta, ummetusta tai ripulia ja huonoa oloa, jotka ovat elimistön hälytyssignaaleja tästä tilasta. Kun suolistoon kertyy kuona-aineita, ne estävät myös kaiken hyvän imeytymisen, kertoo Mirva.
Elimistöön voi päästä myös rosvoja. Monet lääkkeet voivat vaikuttaa esimerkiksi sinkin, seleenin ja magnesiumin
imeytymiseen. Elimistön oikea happamuuden tasokin on
tärkeä. Päänsärky voi olla oire liian happamasta elimistöstä. Kivennäisaineiden puutostilat voivat aiheuttaa luustoongelmia, hampaiden huonoutta ja monia muita ongelmia.
Yksi suuri rosvo on e-pillerit, muistuttaa Mirva.
Omalle keholle on annettava mahdollisuus!
Jos ravinnosta ei saada kaikkea tarvittavaa, tarvitaan ravintolisiä. Ne eivät kuitenkaan saa kuormittaa elimistöä lisää.
Partasen perhe tutustui omia terveysongelmia ratkoessaan
tuotesarjaan, jonka tuotteet ovat vesiliukoisia, ja näin elimistö käyttää tarvitsemansa ja loppu poistuu virtsan mukana.
Molemmat tunnustavat olleensa alkuun skeptisiä, etenkin
Petri. Mutta kun vaimon ja tyttären vointi parani, hänkin
uskalsi kokeilla. Nyt koko perhe kokee, että nämä valmisteet toimivat. Jadekin elää normaalia pikkutytön elämää.
Tuotteiden taustalla on vuosien tutkimustyö, jossa on
ollut lääkäreitä mukana. Tuotteet on tehtyä ruoasta uuttamalla, eivätkä ne sisällä väri- tai lisäaineita. Allergisoivat
osat poistetaan valmistusvaiheessa ja testaus on tarkkaa.
Mirvalle ravintoasioista puhumisesta on tullut päivätyö.
Toivoisin lääkäreiltä enemmän laajakatseisuutta, koululääketieteen rinnalle hivenaineterapiaa, miettii Mirva, jolle koululääketiede ei
apua tuonut.
Hengitys, liikunta ja lepo
ovat tärkeitä, mutta
ravinto on keskeisin asia
hyvinvoinnissamme, opettaa
Mirva Partanen.

TAPAHTUMAKALENTERI
ETELÄ-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Vertaistuki/jäsenillat jatkuvat syyskuussa Vapaaehtoiskeskus Kuutinkulmassa. Seuraa ilmoitteluamme EteläSaimaassa ”Yhdistykset tiedottavat”
palstalla, Vartissa ja Etelä-Karjalan radiossa.

HYVINKÄÄN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Kevätkauden lopetus Haukilammella
(Haukilammentie 35, Nurmijärvi) maanantaina 21.5. klo 12 alkaen. Yhdistys
tarjoaa jäsenille ruokailun, saunan ja
mukavaa yhdessä oloa. Muutamia paikkoja vielä vapaana! Ilmoittautumiset
Orvokki Lehtoselle. Muista mainita, jos
tarvitset tai voit tarjota kyydin!
Tervetuloa tutustumaan yhdistyksen
toimintaan torstaina 24.5. klo 9-12.30
Mäntsälän Kellarikahvila Kulmiksessa
(Keskuskatu 11 A, alakerta) ja perjantaina Kansainvälisenä kilpirauhaspäivänä 25.5. klo 15–20 Hyvinkään Willan
(uusi ostoskeskus) Palveluneuvolapiste Luotsissa.
Hyvinkään iltaryhmä torstaina 24.5. ja
13.9. klo 18 Järjestökeskus Onnensillan
Kaarisillassa, Siltakatu 6. Yhteyshenkilö Orvokki Lehtonen, p. 040 7405 277.
Hyvinkään päiväryhmä maanantaina 3.9. klo 13 Järjestökeskus Onnensillan Kulmasillassa. Yhteyshenkilö Eila Vahanen p. 044 2833 048.
Mäntsälän ryhmät hakevat edelleen
vetäjää. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä Lahja Tainioon p. 0400 975 777.
Ryhmissä on vapaata keskustelua niin
kilpirauhas- kuin muistakin asioista ryhmän toiveiden mukaisesti. Ilmoittelemme toiminnastamme myös paikallislehtien seurapalstoilla sekä nettisivuillamme. Tilaisuuksiimme ovat tervetulleita kaikki kilpirauhassairauksista kiinnostuneet.

KESKI-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Kansainvälisellä kilpirauhasviikolla
tapaamme Shasassa torstaina 24.5. klo
17, osoiteessa Kauppakatu 11, jonka
jälkeen vierailemme myös Hyvänolon
Kauppa Säteessä (on vastapäätä).
Kansainvälisenä kilpirauhaspäivä-

nä perjantaina 25.5. esittelemme yhdistystä Jyväskylän keskussairaalassa,
Terveystietokeskus Palanssi.

KYMENLAAKSON SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Kansainvälisenä kilpirauhaspäivänä
25.5. klo 10–16 Kauppakeskus Hansassa (hissin vieressä) Kouvolassa yhdistys esittelee toimintaansa ja jakaa tietoa kilpirauhassairauksista.
Makkaranpaisto-ilta Kotkassa Katariinan niemessä VYT:n järjestämänä keskiviikkona 8.8. klo 18. Ilmoittautumiset
viimeistään 6.8. sähköpostilla vanamo@
kymp.net tai numeroon 0400 280 744,
mielellään tekstiviestillä.
Kirpputoritapahtuma Kouvolassa
vanhalla torilla lauantaina 8.9. klo 7-13.
Yhdistyksemme on järjestämisvuorossa yhdessä Kouvolan Uimareiden kanssa. Tule myymään tarpeettomat tavarasi, myyntipaikan hinta 10 euroa, josta
yhdistyksemme saa puolet tai tule tapaamaan meitä vaikkapa kahvikupposen äärellä. Jos haluat tulla iloiseen talkooporukkaan, soita pj. Riitalle.

LAHDEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Esteetön KesäMäsä lauantaina 26.5.
klo 12–17 Lahden satamassa. Päivän
päätteeksi tanssit klo 18 alkaen makasiinissa.
Kesäkuukausina ei ole toimintaa!
Sääntömääräinen syyskokous ja vertaistapaaminen lauantaina 22.9.2012
klo 13–15. Invakeskus, Hämeenkatu 26
A, 3. krs, Lahti. Kahvitarjoilu. Syyskokouksen jälkeen keskustelua aiheesta Jaksanko – jos niin miten? Asiaan johdattaa Jorma Penttilä, oman kilpirauhasensa asiantuntija.
Ennakkotietoa: Eläinperäislääkettä
käyttävien ja asiasta kiinnostuneiden
tapaaminen torstaina 18.10. klo 18–20
Invakeskus, Lahti.
Tervetuloa tapaamisiimme!
Tiedotamme tapahtumista myös nettisivuillamme sekä paikallis- ja ilmaisjakelulehtien järjestöpalstoilla.

LOUNAIS-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Kansainvälinen kilpirauhaspäivä

perjantaina 25.5. Käväise klo
12–18 Ruusukorttelissa, Puistokatu
11, Turku ja tule tutustumaan Lounais-Suomen Kilpirauhasyhdistyksen toimintaan. Paikalla on yhdistyksen aktiivijäseniä, joilta voit kysellä toiminnasta ja keskustella kilpirauhas- tai
muista asioista. Tilaisuudessa on mahdollisuus ostaa Vuorenkilpi-tuotteita
sekä nauttia kahvit tai teet. Tervetuloa!
Vertaistuki-illat jatkuvat syksyllä. Ensimmäinen vertaistuki-ilta on 20.8. klo
18.00, mikäli tilavaraus varmistuu. Seuraa ilmoittelua yhdistyksen kotisivuilla.
Syksyn tarkempi aikataulu tulee KILPIlehteen numero 3.
Syyskauden avajaiset lauantaina 8.9.
klo 8.30 alkaen Leirikeskus Sinapissa,
Sinapintie 74, Kakskerta. Ohjelma on
vielä työn alla, mutta päivän aikana on
hyvään oloon ja jaksamiseen liittyvää
asiaa, liikuntaa, rentoa jutustelua ja yhdessäoloa. Osallistujilta peritään pieni
osallistumismaksu, johon sisältyy kaikki päivän ruokailut sekä mahdollisuus
saunomiseen ja uimiseen.
Sitovat ilmoittautumiset Maija-Liisa Airaksiselle (Maisalle) viimeistään 10.8.
mennessä; puh. 044 0330 013 (arki-iltaisin klo 18–20), sähköposti kilpirauhasyhdistys.ls@gmail.com. Mainitse ilmoittautuessasi nimesi, puhelinnumerosi ja/tai sähköpostiosoitteesi. Kerro
myös jos sinulla on ruoka-aineallergia
tai erikoisruokavalio.

OULUN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Oulun vertaistukiryhmä kilpirauhassyöpään sairastuneille (ensisijaisesti
työikäisille) kokoontuu 15.5. klo 17.30–
19.00 Oulun Hyvän mielen talossa, Puusepänkatu 4, 2 krs. ryhmähuone Hilja.
Jäsenilta tiistaina 22.5. klo 17.30. Luennoimassa FT, sh Marja-Leena Kuusimäki aiheesta ”Kuinka jaksaa kilpirauhassairauden kanssa”.
Kevätkauden päättäjäiset (Oulu) aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Seuraa nettisivuja tai Oulu-lehden seuratoimintapalstaa ja Forum24 järjestötoimintapalstaa.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion
alueen kilpirauhaspotilaiden vertaistukiryhmä tapaa kuukauden ensimmäinen tiistai klo 18.30–20.00 Ylivieskan keskustan Häggmanilla. SeuKILPI 2
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raava kokoontuminen tiistaina 5.6.
Syksyn ensimmäinen tapaaminen kesätauon jälkeen on tiistaina 4.9. Ryhmän ohjelmasta ilmoitetaan tarkemmin edellisen viikon Vieskalaisessa ja
Nivala-lehdessä.
Kuusamon vertaistukiryhmä aloittaa,
kun ryhmälle löytyy vetäjä.
ryhmistä lisätietoja: tanja.tiainen76@
gmail.com.
Tapahtumakalenterin mahdollisista
muutoksista ilmoitamme yhdistyksen
kotisivuilla ja paikallislehdessä.

PIRKANMAAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Lääkäriluento kilpirauhassairauksista tiistaina 22.5. klo 17–20, Kansainvälisellä kilpirauhasviikolla. Luennoitsijana dosentti, endokrinologi Jorma Salmi.
Vanha Kirjastotalo, luentosali.
Vertaistoimintaryhmä lauantaina 8.9.
ja 6.10. klo 10.30-12.30, Vanha Kirjastotalo, Mäkelän kabinetti.
Sääntömääräinen syyskokous lauantaina 6.10.2012 klo 12.30 alkaen Vanha
Kirjastotalo, Mäkelän kabinetti. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Syksyn tapahtumien varaukset varmistuvat vasta huhtikuun lopulla, joten tarkista kokoontumiset joko Aamulehden menot-palstalta, yhdistyksen nettisivuilta tai puhelimitse puheenjohtajalta!
Kuntoutumispäivä lauantaina 27.10.
klo 9.30–15.00 Varalan Urheiluopistossa, Tampereella. Osallistuja määrä max 25 henkilöä. Ilmoittautua voi
jo puheenjohtaja Anja Salvakselle p.
040 5093 650 (tekstiviestillä) tai sähköpostitse anja.salvas@pp.inet.fi. Ilmoita, jos sinulla on jokin erityisruokavalio
ja myös osoitteesi ja puhelinnumerosi
(tärkeät!) Osallistumismaksu 15 euroa/
jäseneltä ja 20 euroa ei-jäseneltä maksetaan 15.syyskuuta mennessä yhdistyksemme tilille Nordea FI93 1457 300
0 1028 97, lisätietoihin merkintä ”Varala
2 ”.Tulevat tapahtumat voit myös käydä
katsomassa nettisivuiltamme.

POHJOIS-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Kilpirauhasilta tiistaina 12.6. klo 18
Vesselissä, Koulukatu 24 B 2. kerros. Liiton kuulumisia ja tietoa ja vinkkejä hyvinvointiin. Iltakahvit/teetarjoilu, tervetuloa.
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Kilpirauhasilta tiistaina 28.8. klo 18
Vesselissä. Kilpirauhanen ja muu hormonitoiminta. Miksi kilot kertyvät ja
mieliala vaihtelee. Sairaanhoitajaluento ja keskustelua. Kahvit/teet ja pientä
purtavaa, tervetuloa.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Kansainvälinen Kilpirauhasviikko,
Itiksen Terveyspysäkillä torstai 24.5.
ja keskiviikko 30.5. klo 11–17. Mukana
Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistys ja Kilpirauhasliitto.
Terveyspysäkki on uudenlainen helsinkiläisten itsehoitokykyä edistävä terveyspalvelu, joka toimii Itäkeskuksen
kauppakeskuksessa Hansasillalla. Tervetuloa!
St. Peter Linen Princess Marialla risteily Pietariin. Lähtö Helsingistä perjantaina 24.8. klo 19, paluu Helsinkiin
sunnuntaina 26.8. klo 8, lauantai Pietarissa. Hinnat B2 hytti: 286 euroa/hytti (143 euroa/ hlö 2 hh hytissä). Bussikuljetus: 25 euroa/hlö (pakollinen viisumittomilla risteilyillä). Puolihoitopaketti 65 euroa/hlö (sisältäen 2 buffetaamiaista ja 2 buffet-illallista). Hintoihin
lisätään toimistokulut 10 euroa ja laskutuslisä 5 euro.
Varausmaksu 50 euroa maksetaan viikon sisällä varauksesta, loput kuukausi ennen matkan alkua.
Matkalle tarvitaan passi! Passin voimassaolo vähintään 6 kk matkan jälkeen.
Lisää tietoa matkasta ja eri retkivaihtoehdoista saat matkatoimistosta
osoitteesta http://stpeterline.com/fi/
Kohteet/Pietari.aspx.
Ilmoittautumiset puh. 05 344 0611,
sähköpostitse natalia.serova@monicatours.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan passin numero ja sen voimassaoloaika sekä syntymäaika. Mainitse varatessasi Kilpirauhasyhdistys.
Myös muut matkatoimiston virkailijat
ottavat vastaan varauksia. Yhdistyksen
yhteyshenkilö matkaan liittyvissä asioissa Sirpa Carlsson p. 050 5581 775, iltaisin klo 18 jälkeen tai sirpa.carlsson@
addvalue.fi.
Lääkäriluento kilpirauhassairauksista,
dosentti Esa Soppi luennoi maanantaina 10.9. klo 18–20 Biomedicumissa.

ROVANIEMEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY		
Kilpirauhaspäivän ohjelma lauantaina 26.5. ei ole vielä päätetty, mutta jossain muodossa päivän vietto tapahtuu.
Seuraa nettisivujamme ja Lapin Kansan
seurapalstaa.
Kilpirauhaspäivän jälkeen yhdistyksen toiminnassa alkaa kesäloma. Syksyn toiminnasta ilmoitetaan elo-syyskuun taitteessa jäsenkirjeessä ja KILPI-lehdessä 3/2012 sekä yhdistyksen
nettisivuilla.

SATAKUNNAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Tilaisuus tutustua Kilpirauhassairauksiin ja sen liitännäissairauksiin kansainvälisenä kilpirauhaspäivänä, perjantaina 25.5. klo 14–17 Porin Nuorisotalolla. Isolinnankatu 12, Pori. Tiedustelut
p. 045 3252 535

SEINÄJOEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Kilpirauhasviikon tapahtumassa
jaamme tietoa keskiviikkona 23.5. klo
10–15 Seinäjoen Järjestötalolla, Kauppakatu 1, 2 krs, 60100 Seinäjoki.
Kilpirauhaspäivän tapahtumassa
jaamme tietoa perjantaina 25.5. klo 11–
17 Hyllykallion Prisma, Hyllykalliontie 2,
60510 Hyllykallio.Keskusteluryhmä tiistaina 24.4. klo 18 Seinäjoen Järjestötalolla, Kauppakatu 1, 2 krs. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

VAASAN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Kansainvälisenä kilpirauhaspäivänä
perjantaina 25.5. jaetaan esitteitä kilpirauhasesta Vaasan Torilla klo 16 -17, sateen sattuessa Rewell Centerissä.

SUOMEN KILPIRAUHASLIITTO RY
”Avoimet ovet” Kilpirauhasliiton toimistolla perjantaina 25.5. klo 14–18 Vilhonkatu 4 B, 4. krs. Tule juttelemaan,
hakemaan tietoa ja juomaan kuppi
kahvia. Mukana on myös Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistyksen aktiivijäseniä.

Lomat 2012
Hyvinvointilomat ry tarjoaa jäsenillemme ensi kesäksi seuraavat tuetut lomat:
l Lomakoti Onnela, Haukipudas 2.-7.7. Hakuaika
päättynyt.
l Lautsian Lomakeskus, Hauho 27.8.–1.9. Hakuaika päättyy 29.5. jolloin hakemusten on oltava Kilpirauhasliitossa.
Loman omavastuuosuus on Onnelassa 20 €/hlö/täysihoitovrk, Lautsiassa 22 €/hlö/täysihoitovrk. Alle 16 v. vanhempien kanssa veloituksetta, 16 v. täyttäneestä aikuisen
maksu. Hakulomakkeita voit tilata Kilpirauhasliiton toimistosta p. 09 8684 6550 tai toimisto@kilpirauhasliitto.fi.
Jokainen lomanhakija täyttää hakemuksen täydellisesti,
puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä. Mahdolliset ruokavaliot ja liikuntarajoitteet merkitään hakemukseen, jos ne halutaan huomioitavan lomakohteessa.
Lomakkeet palautetaan osoitteeseen Suomen Kilpirauhasliitto, Vilhonkatu 4 B, 00100 Helsinki.
Tuetun loman voi saada enintään joka toinen vuosi.
Hyvinvointilomat lähettää lomalle valituille maksukirjeet
ja lomakohteet lähettävät ennen lomaa lomalaisille kohteen esitteen ja lomaohjelman.
Mahdollinen peruutus on tehtävä hakemuksen palautuspäivään mennessä, myöhemmin tehdystä peruutuksesta
peritään 50 % lomajakson täysihoitokuluista.

Kuva: Seppo Hiltunen

Toimisto on suljettu lomien vuoksi ajalla 2.7. – 3.8.
Kilpirauhasliitto toivottaa lukijoille

aurinkoista ja
rentouttavaa kesää!
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Kuva: Kirsti Hänninen

KELAn tilastot 31.12.2011
kilpirauhaslääkityksellä olevista

Thyroxin
Tyrazol
Saajat
Saajat
Yhteensä 2009
220 343
4 737
Yhteensä 2010
234 418
4 888
Yhteensä 2011
246 950
4 904
Ikäryhmittäin			
0-4 v
255
1
5-9 v
382
10
10-14 v
867
50
15-19 v
1 827
105
20-24 v
3 327
127
25-29 v
5 550
211
30-34 v
7 734
355
35-39 v
8 862
282
40-44 v
11 470
320
45-49 v
15 327
349
50-54 v
20 023
411
55-59 v
26 274
421
60-64 v
32 652
412
65-69 v
27 979
332
70-74 v
27 368
341
75-79 v
22 406
338
80-84 v
18 992
392
85-89 v
11 000
277
90-94 v
3 873
139
95-99 v
731
28
Yli 99 v
51
3

			

PAINOTYÖT
edullisesti ja nopeasti
l lehdet l esitteet l lomakkeet
l kirjat l kirjekuoret
l digitaalinen tulostuspalvelu
l ym. painotuotteet

Lehmilaidantie 6, 35300 Orivesi
Puh. (03) 358 9500 Fax (03) 358 9535
myynti@orivedenkirjapaino.fi

www.orivedenkirjapaino.fi
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JÄSENYHDISTYSTEN SIVUT

Hyvinkäällä hallinto
kunnossa taas
Kevätkokous valitsi loppuvuodeksi puheenjohtajaksi Orvokki Lehtosen, joka on yhdistyksen arkea pyörittänytkin
vuoden alusta varapuheenjohtajana edellisen puheenjohtajan jouduttua luopumaan tehtävästään kesken kauden.
Hallitus kokoontui kevätkokouksen jälkeen ja uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Tytti Ainikkamäki, joka aloitti hallituksen jäsenenä vuoden alussa. Näin saimme taas
hallinnon järjestykseen ja samalla vastuuhenkilöiden joukkoon uudet kasvot.
Maaliskuussa kuulimme mielenkiintoisen luennon ravintoasioista. Siitä on oma juttunsa toisaalla tässä lehdessä.
Vetäydymme hiljalleen nautiskelemaan kesästä. Syksy
tuo tullessaan jäsenkirjeen lisäksi lääkäriluennon. Luento
on sovittu lokakuulle, ja päivä tulee olemaan sunnuntai.
Päivämäärä tarkentuu myöhemmin.

KILPI-lehteä tutkittiin kiinnostuneina ennen ravintoillan alkua.

Sopivan lämmintä kesää jokaiselle toivotellen
Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
		
Tanja Väyrynen
sihteeri

Aurinkoiset terveiset Keski-Suomesta!
Yhdistys on viettänyt monia iloisia hetkiä myyjäisten parissa. Olemme pitäneet arpajaisia, on leivottu leipiä, kakkuja, makeita piirakoita ja niitä suosittuja karjalanpiirakoita.
On pidetty myös kahviota kohtuullisen hyvällä menestyksellä Sepänkeskuksessa, Jyväskylässä. Siellä olemme myös
tavanneet vertaistuen merkeissä aina kuukauden kolmantena torstaina (paitsi kesäaikaan).
Keski-Suomen Kilpirauhasyhdistys ry
Kirsti Valta
varapuheenjohtaja

Kymenlaaksossa etsitään uutta
puheenjohtajaa
Vanha sanonta kuuluu; kaikella on aikansa!
Nyt on tullut aika löytää yhdistyksellemme uusi tarmokas puheenjohtaja, koska allekirjoittanut lopettaa puheenjohtajuutensa tämän vuoden lopussa.
Yhdistyksemme jäsenmäärä on huimassa kasvussa ja
meitä on jo pitkästi yli 300. Uskon, että tästä joukosta löytyy ihminen, jolla on tarmoa luotsata tätä hyvää yhdistys-

tä eteenpäin. Tuoda sen toimintaan uusia toimintatapoja,
joilla voimme palvella jäsenistöämme entistä paremmin.
Puheenjohtajuus näin hienossa yhdistyksessä, hyvän johtokunnan ja upeiden jäsenien kanssa antaa elämään ihan
uusia ulottuvuuksia ja toivon, että joku teistä uskaltaa ottaa
haasteen vastaan. Olen mukana auttamassa ja tukemassa
tulevaa puheenjohtajaa alkuun pääsemisessä ja johtokunKILPI 2
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toehtomme vähissä. Todennäköisin vaihtoehto on hienon
yhdistyksemme lopettaminen ja jäsenten siirtyminen jonkin toisen yhdistyksen jäseniksi.
Toivon todella, ettei niin tapahdu!
Sinä, joka voit edes harkita puheenjohtajuutta, ota pian yhteyttä allekirjoittaneeseen (tiedot löytyvät yhdistysten yhteystieto-sivulta). Nähdään ja keskustellaan asiasta!
Tapahtumasivuilta löytyy muutama kesän ”juttu”.Elokuun
alussa postitetaan jäsenkirje, josta selviää syksyn tapahtumat.
Toivon auringonpaisteisia päiviä jokaiselle yhdistyksemme jäsenelle ja kaikille Suomen ”kilppareille”!
Kuva: Kirsti Hänninen

Kymenlaakson Seudun Kilpirauhasyhdistys ry

ta on luvannut tehdä samoin.
Jos yhdistys ei löydä uutta puheenjohtajaa, ovat vaih-

Riitta Tiainen
puheenjohtaja

Esteetöntä KesäMäSää kaikille!
Esteetön KesäMäSä -tapahtuma järjestetään tänä vuonna kymmenettä kertaa. Jo perinteeksi Lahden seudulla
muodostunut vammaisjärjestöjen tapahtuman ajankohta
on lauantai 26.5. klo 12 – 17 Lahden Satamassa. Tilaisuuden juontaa meille kaikille niin tuttu Antero Mertaranta.
Mikä on ”Esteetön KesäMäSä?”
Se on kesän kynnyksellä järjestettävä Päijät-Hämeen alueella toimivien vammais- ja potilasjärjestöjen oma tapahtuma. MäSä on lyhennys sanoista minä ja sinä, siis yhdessä! MäSä tarkoittaa myös sitä, että olemme ehkä myös vähän ”rikkinäisiä”. Esteetön KesäMäSä on avoin kaikille ja niin
kuin otsikko kertoo, myös pyörätuolilla ja lastenrattailla voi
osallistua kaikkiin aktiviteetteihin. Mukana on noin 30 eri
vammais- ja potilasjärjestöä Päijät-Hämeen alueelta. Myös
useita alan yrityksiä on mukana.
Tapahtuman organisoi ja järjestelyistä vastaavat tänäkin
vuonna Päijät-Hämeen MS-yhdistys ry, Liipolan Lähiöseura
ry ja nyt mukana on myös Invalidiliitto ry. Paikallisten yhdistysten talkoojoukot ovat korvaamaton apu päivän onnistumisessa. Mukana edelleen ovat tapahtuman ehdottomat puuhaihmiset: Tuomo Haarala ja Ulla Valkeapää.
Tapahtuman ohjelma on monipuolista. Mukana on laulua, tanssia ja lausuntaa ohjelmalavalla. Ohjelmassa on myös
perinteinen julkkiskisa, suunnistusta ja ”Vuoden Mäsäläisen”
julkistaminen. Päiväohjelman jälkeen tanssahdellaan makasiinissa elävän musiikin tahdissa, aina iltatunneille asti.
Mukaan saapuu myös Bay City Bikers MCC yhdistyksen
moottoripyöräilijät, jotka ajeluttavat halukkaita moottoripyörillään. Tätä monet odottavat innolla, muun muassa yhdistyksemme tiedottaja Anneli Santakivi!
Yhdistys on tänä vuonna mukana tapahtumassa neljättä kertaa. KesäMäSä ajoittuu sopivasti Kansainväliselle Kil-
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Moottoripyörän kyydissä Anneli Santakivi. Kuva: Pirkko Kosonen

pirauhasviikolle. Tapahtumassa yhdistyksellämme on oma
teltta, jossa voi näppärästi piipahtaa hakemaan esitteitä ja
tietoa kilpirauhassairauksista. Järjestämme myös arpajaiset, joissa tunnetusti on hyvät palkinnot! Viime vuonna kävijöitä oli noin 3000 ja ilma suosi tapahtumaa. Allekirjoittanut ei valitettavasti päässyt mukaan, kun samana päivänä oli Suomen Kilpirauhasliiton vuosikokous Helsingissä.
Esteetön KesäMäSä -tapahtuma on niin mukava, kotoisa
ja lämminhenkinen, että suosittelisin tällaisten tapahtumien järjestämistä muillakin paikkakunnilla. Tervetuloa mukaan ottamaan mallia Lahdesta!
Aurinkoista kesää kaikille
Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Raija Kerttula
puheenjohtaja

Oulun Seudun
kilpirauhasyhdistyksen
uudet tuulet
Paljon on muutoksia tapahtunut yhdistyksemme hallituksessa viimeisen vuoden aikana. Kevätkokouksessa valittiin uusi puheenjohtaja eronneen puheenjohtajan tilalle ja
tulin valituksi tehtävään tiukan äänestyksen jälkeen. Kevätkokouksen jälkeen hallituksesta erosi vanhoja jäseniä melkein puolet, joten varajäsenet astuivat remmiin täydellä tohinalla. Varapuheenjohtajaksi hallituksen kokouksessa valittiin Timo Huttu.
Jotain uudesta puheenjohtajasta. Olen 35-vuotias Filosofian maisteri Oulusta. Olen kahden lapsen äiti ja työskentelen aluepäällikkönä valtakunnallisessa järjestössä. Työni
kautta sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuntemukseni on
laaja ja järjestömaailma kaikilla tavoin on tuttu minulle. Harrastan vapaaehtoistyötä, kuntosalilla käymistä, lukemista ja
perheen kanssa liikkumista.
Kilpirauhasasiat ovat sydäntäni lähellä, koska sain itse kilpirauhassyöpädiagnoosin syyskuussa 2010 ja kasvaimen lisäksi leikattiin pois koko kilpirauhanen. Kahden radiojodihoidon jälkeen sain ns. terveen paperit syövän osalta helmikuussa 2012.
Mielestäni yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä on tuoda
esille kilpirauhassairauksia ja niiden ympärillä ilmenneitä
epäkohtia, järjestää asiantuntijaluentoja, vertaistukiryhmiä
ja resurssiensa mukaan toimia yhdistyksen jäsenten edunvalvojana. Myös monipuolinen yhdistyksen asioista tiedottaminen mahdollisimman monella foorumilla on tärkeää.
Yhdistyksemme on jäsenmäärältään iso (526 jäsentä maaliskuu 2012) ja laajalla alueella toimiva, ja näin ollen tiedottamisen tärkeys kasvaa, jotta saadaan kuulumiset ja tarpeet

tietoon kauempaakin.
Tarvitsemme aktiivisia kaikenikäisiä ihmisiä mukaan toimintaamme, jatkamaan aktiivista yhdistyksen toimintaa jäseniltojen, luentojen, virkistäytymisen, vertaistukiryhmien
järjestämiseen. Jos joku esimerkiksi haluaisi alkaa järjestää
kevätkauden päättäjäisiä, olkaa yhteydessä allekirjoittaneeseen. Toivon ideoita ja toiveita yhdistyksen toiminnasta ja
seuraavissa jäsenilloissa tulenkin kyselemään näitä asioita.
Tervetuloa toimintaan mukaan uudet ja vanhat!
Kiitos luottamuksesta ja ihanaa kevättä!
Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Tanja Tiainen
yhdistyksen uusi puheenjohtaja

Terveiset Pohjois-Karjalasta
Kilpirauhanen ja sydän-teema on ollut esillä alkuvuoden. Tammikuussa osa johtokunnasta vieraili Ilomantsissa
Sydänyhdistyksen tilaisuudessa ja puheenjohtaja luennoi
kilpirauhasesta ja sen vaikutuksesta myös sydänsairauksiin.
Sama aihe oli myös huhtikuussa Joensuun Sydänyhdistyksen iltapäivässä. Monella sydänpotilaalla on myös kilpirauhaslääkitys ja esimerkiksi lääkkeiden yhteisvaikutuksesta
on tärkeää tietää.
Yhdistyksemme jäsenmäärän kasvu on ollut meille ilo
ja sen mukana tulee myös vastuuta. Kevään kilpirauhasilta toi ennätysyleisön ja kannustaa järjestämään tilaisuuksia lisää. Tämän lehden ilmestymisen aikoihin Helatorstaina teemme retken Valamoon Heinävedelle. Alkukesästä ja

elokuun lopulle on varattu kilpirauhasillat Vesseliin. Yritämme saada myös ulkopuolista luennoitsijaa mukaan joihinkin iltoihin. Lääkäriluento on haave, teemme töitä sen eteen.
Vapaaehtoistyö on mielenkiintoista ja haastavaa, koko
ajan joutuu opiskelemaan lisää ja kehittämään toimintaa.
Kilpirauhassairauksista olen oppinut paljon näiden vuosien myötä ja samalla koko kehon toiminnasta ja omasta
vastuusta sen hyvinvointiin. Kilpirauhasillat on yksi foorumi vaihtaa kokemuksia ja lisätä tietoa sairaudestaan. Polkupyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, toistenkin kokemuksista voi oppia!
Olemme saaneet nauttia upeista keväthangista ja Joensuussa sai hiihtää hyvillä laduilla Pyhäselällä. Lumien sulaKILPI 2
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essa liikuntalajit vaihtuvat mutta liike jatkuu. Mahdollisuuksien mukaan ulos ja jokaiselle löytyy joku mukava muoto
liikuntaharrastukselle. Mieli kohentuu ja huoletkin ainakin
pienentyvät raikkaassa ulkoilmassa. Ei kannata miettiä rajoituksia vaan mahdollisuuksia.

Hyvää ja aurinkoista kesää kaikille!
Pohjois-Karjalan Kilpirauhasyhdistys ry
Päivi Paavilainen
puheenjohtaja

Pääkaupunkiseudulla uusi puheenjohtaja
Olen Tuija Rikkonen, 43-vuotias espoolainen ja kahden
teini-ikäisen lapsen äiti.
Peruskoulutukseltani olen insinööri, mutta työskentelen
tällä hetkellä kouluttajana, valmentajana ja työnohjaajana.
Aloitin pääkaupunkiseudun kilpirauhasyhdistyksen puheenjohtajana tämän vuoden alusta.
Olen itse sairastanut papillaarisen kilpirauhassyövän, joka leikattiin vuonna 2008. Samana vuonna sain kaksi kertaa radiojodihoitoa syöpäklinikalla Helsingissä. Tällä hetkellä käyn vuosikontrolleissa erikoissairaanhoidossa Jorvissa.
Vuoden alussa sain kontrollikäynniltä matkaani mukaan hyviä uutisia; laboratorioarvot hyvät ja kaulan alueen ultra ok.
Thyroxinia syön toki päivittäin. Kilpirauhasen vajaa- sekä liikatoiminta ovat tulleet tämän myötä tutuksi, kun on
etsitty sopivaa lääketasapainoa. Omalla kohdallani hieman
useammin tasapaino heilahtaa liikatoiminnalle. Myös kalkkitabletit ja D-vitamiini ovat vakiokumppanini.
Pääkaupunkiseudun kilpirauhasyhdistyksessä teemme
entiseen malliin töitä, jotta saisimme teille jäsenille järjestettyä erilaisia tilaisuuksia liittyen asiantuntijaluentoihin,
vertaistuki- ja virkistystoimintaan. Olemme myös mukana
erilaisten yhteistyökumppaneidemme tapahtumissa, jotka
liittyvät terveyteen ja hyvinvointiin. Näistä saat ajankohtaisia tietoja mm. KILPI-lehdessä ja nettisivuillamme.
Kilpirauhasliiton Internet-sivut ovat uudistuneet vuoden
alussa ja tulemme uudistamaan vuoden aikana myös pääkaupunkiseudun yhdistyksen sivustoa. Samoin aktivoimme
toimintaamme myös sosiaalisessa mediassa.
Kilpirauhasasiat ovat olleet viime aikoina mukavasti esillä mediassa. Tietoisuuden lisääminen näissä asioissa on aina hyväksi. Tämä näkyy myös yhdistyksemme jäsenmäärän kasvuna; pääkaupunkiseudun yhdistyksessä meitä on
jo yli 1100 jäsentä.
Syksyllä vertaistukitoimintaa
Jäsenistön toiveen mukaisesti tulemme panostamaan
erityisesti vertaistukitoimintaan kuluvana vuotena. Tulevan syksyn aikana tavoitteemme on käynnistää pilotteja
suljetuista vertaistukiryhmistä, jotka kokoontuvat ohjattuina säännöllisesti.
Syksyn pilottiryhmiä ovat Kilpirauhasen vajaatoiminta: ohjaajana Panu Vauhkonen, Kilpirauhasen liikatoiminta: ohjaajana Anne Piskonen, Kilpirauhasen syöpä: ohjaajana Mia Selroos-Palmgren sekä miesten ryhmä: ohjaaja-
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na Risto Rinta-Jouppi.
Pilottiryhmiin osallistumisesta voi jo nyt esittää halukkuutensa, mieluiten sähköpostitse, yhdistyksellemme. Kuhunkin ryhmään otamme maksimissaan 8 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tulemme myös jatkossa kouluttamaan halukkaita vapaaehtoisia vertaisryhmänohjaajia tuleville vertaisryhmille. Koulutuksista ja niiden aikatauluista ilmoittelemme tarkemmin alkusyksystä. Kouluttajana toimii allekirjoittanut eli
Tuija Rikkonen. Ole yhteydessä, mikäli haluaisit ottaa vertaisryhmän ohjattavaksesi tai haluaisit syksyn koulutukseen.
Toiveita ja kysymyksiä kilpirauhasasioihin sekä yhdistyksen toimintaan liittyen voi jatkossakin esittää mm. sähköpostitse osoitteeseen pkkilpi@pkkilpi.org. Ole yhteydessä
myös, mikäli haluaisit, muodossa tai toisessa, tehdä aktiivisemmin vapaaehtoistyötä yhdistyksessämme. Otamme
mielellämme auttavia käsiä vastaan.
Haluan lopuksi kiittää jäsenistön eteen tehdystä työstä
edeltäjääni Marjatta Aittakumpua sekä koko pääkaupunkiseudun kilpirauhasyhdistyksen johtokuntaa ja muita yhdistyksen toimintaa tukeneita henkiöitä, erityisesti, kun sitä on tehty vapaaehtoisvoimin ja pitkienkin matkojen takaa. Tältä pohjalta on nykyisen johtokunnan ollut hyvä jatkaa toimintaa.
Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistys ry
				
Tuija Rikkonen
puheenjohtaja

Koko Lapin yhdistys
Rovaniemen Seudun Kilpirauhasyhdistys ry on kevätkokouksessaan muuttanut nimensä Lapin Kilpirauhasyhdistys ry:ksi. Virallisesti nimi tulee voimaan, kun se on rekisteröity. Jo nyt yhdistyksen jäseniä on kaikista Lapin kunnista,
siksi nimenmuutos oli aiheellinen.
Kuluvan talven aikana yhdistys on tehnyt itseään tunnetuksi Kemijärvellä, Sallassa, Ranualla ja Kittilässä. Kittilään on
myös perustettu vertaistukiryhmä vetäjänä Johanna Savolainen. Toiminta on alkanut vireästi tapaamisilla. Ensi syksynä yhdistys jatkaa kiertoaan Lapin kunnissa. Lokakuun puolen välin tienoissa sisätautien erikoislääkäri Pirkko Nyländen luennoi Torniossa kilpirauhassairauksista. Yhdistyksen
esittelytilaisuuksia on suunniteltu pidettäväksi ainakin, Posiolla, Sodankylässä ja resurssien mukaan muuallakin. Eh-

dotuksia tilaisuuksien järjestämiseksi otetaan yhdistyksessä mielellään vastaan.
Pimeän ja kylmän talven jälkeen nyt on aika nauttia valosta ja lämmöstä, viheriöivästä luonnosta ja vapaana lainehtivistä joista ja järvistä. Anna niiden hoitaa itseäsi.
Aurinkoista suven aikaa Rollosta
Rovaniemen Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
(Lapin Kilpirauhasyhdistys ry)
Raili Kuusela
puheenjohtaja

Jäsenten vertaistukea kaivataan
Yhdistyksemme, kuten monen muunkin, toimialue on
laaja ja tarvitsemme toimintaan mukaan ihmisiä eripuolilta aluettamme. Vertaistukiryhmiä olisi hyvä järjestää uusilla paikkakunnilla. Tällaisen järjestämiseen ei tarvita erityisosaamista, riittää kun on halua olla mukana, kuunnella ja
keskustella. Siitähän vertaistuessa on kyse. Jos tiedät paikkakunnaltasi tilan, jossa ryhmä voisi edullisesti kokoontua
niin ota yhteyttä. Järjestellään asiaa yhdessä.
Yhteistyön tiivistäminen muiden yhdistysten kanssa on
lähtenyt mukavasti käyntiin. Vaasan kanssa yhteiseen virkistyspäivään tuli kaksi kertaa enemmän osallistujia kuin odotimme. Ensi numerossa kuulumisia päivän tiimoilta. Syksyksi

suunnittelemme yhdessä toisen sairausryhmän potilasyhdistyksen kanssa lääkäriluentoa. Sopivan luennoitsijan haku on meneillään. Lehden ilmestyessä kevään tapahtumista on enää jäljellä kilpirauhasviikko. Kesän pidämme lomaa
ja tapahtumat jatkuvat syyskuussa.
Toivotamme virkistävää kesää kaikille!
Seinäjoen Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Jaana Toivanen
puheenjohtaja

Vaasan yhdistyksen virkistyspäivä Härmän
Kuntokeskuksessa kolme vuotta sitten.
Seuraavassa lehdessä juttua huhtikuussa
järjestetystä virkistyspäivästä yhdessä
Seinäjoen Seudun Kilpirauhasyhdistyksen
kanssa.
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Lääketyöryhmä kerää
kokemuksia T3-valmisteista
Tutkimustiedon puute on eräs ongelma, joka varjostaa
niin eläinperäisten kuin synteettistenkin T3-valmisteiden
käyttöä. Muutamia tutkimuksia on kyllä tehty, mutta niiden
tulokset eivät juurikaan tue näiden valmisteiden käyttöä.
Tutkimuksia onkin kritisoitu siitä, että ne ovat olleet lyhytkestoisia ja tutkittava, suhteellisen pieni potilasjoukko on
koostunut potilaista, joiden voinnissa ei ole ollut ongelmia
tyroksiinilääkitykselläkään. Tällaiset tutkimustulokset eivät
edesauta sitä, että yhä useammat lääkärit tutustuisivat näihin valmisteisiin ja harkitsisivat niiden määräämistä potilailleen silloin, kun oireet eivät poistu tyroksiinilla riittävästi.

Potilastutkimus alkaa kesäkuussa
Kilpirauhasliitto toteuttaa tutkimuksen yhteistyössä Satu Suvisaaren kanssa. Suvisaarella on bioanalyytikon koulutus ja hän on valmistumassa sosiologiksi Turun yliopistosta. Sivuaineinaan hän on opiskellut lääketieteellisiä opintoja, sosiaalipsykologiaa ja biologiaa.
Kilpirauhasliitto.fi:n etusivulle ilmestyy viikolla 23 linkki
potilaskyselyyn. Pääpaino tulee olemaan siinä, kuinka potilas on kokenut asioita – niin fyysisen vointinsa kuin esimerkiksi mielialansa – käyttäessään pelkkää tyroksiinia ja myöhemmin käyttäessään T3:a sisältävää valmistetta. Erityislupia näille valmisteille myönnettiin viime vuonna yli 1500,
joten odotamme saavamme paljon kokemusperäistä tietoa. Kysely on tarkoitettu kaikille T3:a sisältävää valmistetta käyttäville potilaille riippumatta siitä, onko tämä Liiton
jäsen. Kyselyyn annetaan vastausaikaa elokuun loppupuolelle saakka, jotta kaikki lomalaisetkin ehtivät osallistumaan.
Varsinaiset vastaukset annetaan nimettömästi, eli yksittäisten vastaajien henkilöllisyys ei tule edes tutkimusryh-

Suvisaari on kiinnostunut
terveystutkimuksesta ja on tehnyt
viime vuonna pro gradu- työnään
tutkimuksen MS-sairaiden arjen
selviytymisestä.

män tietoon. Pyydän siitä huolimatta erityisesti rehellisyyttä
ja avoimuutta vastauksiin, sillä vain oikealla tiedolla voimme viedä asioita eteenpäin.
Halutessaan vastaaja voi antaa yhteystietonsa, joita ei
yhdistetä vastauksiin missään vaiheessa. Yhteystiedot kerätään mahdollista jatkotutkimusta varten. Tietojen antaminen ei velvoita vastaamaan jatkokysymyksiin tai osallistumaan haastatteluun.

Tuloksilla tiedonjakoon
Lääketyöryhmän tehtäviin kuuluu muun muassa parantaa tiedonsaantia T3-valmisteista niin lääkäreille kuin potilaille. Suvisaari koostaa syksyn aikana vastauksista raportin,
jonka jakelua mietimme vielä tarkoin, mutta tavoitteena on
että nämä kokemukset saadaan lääkäreiden tietoon. Tulosten analysoinnin jälkeen pohdimme, olisiko tutkimustulosten tiivistelmästä apua Kela-korvausten hakijoille ja kuinka
voimme tässä asiassa tukea.
Työryhmässä on mietitty myös lääkäreille suunnatun
kyselyn tekemistä. Tähän asiaan palaamme myöhemmin.
Toivon aktiivista vastaamista ja muistutan vielä, että kyselyn linkkiä on toivottavaa jakaa myös erilaisilla keskustelupalstoilla, joilla T3-valmisteiden käyttäjät käyvät aktiivisesti.
Tanja Väyrynen
varapuheenjohtaja

Kilpirauhasen lievät toimintahäiriöt yhteydessä sydänriskeihin
Kilpirauhasen lievä liika- tai vajaatoiminta voivat kummatkin altistaa sydänriskeille, vaikka varsinaisen liika- tai vajaatoiminnan kriteerit eivät täyttyisi. On myös mahdollista, että riskit korjaantuvat kilpirauhaslääkityksellä, tuoreet tulokset osoittavat.
Tiedot ilmenevät kahdesta Archives of Internal Medicine
-lehdessä julkaistusta tutkimuksesta, joista toisessa selvitettiin lievän liikatoiminnan yhteyksiä sydänriskeihin ja toisessa levotyroksiini-kilpirauhaslääkkeen vaikutusta lievää vajaatoimintaa potevien sydänriskeihin.
Tulokset osoittivat kilpirauhasen lievän liikatoiminnan liittyvän suurentuneeseen riskiin sairastua eteisvärinä-rytmihäiriöön, sydän- ja verisuonitautien muihin oireisiin sekä riskiin
kuolla niihin tai muihin sairauksiin. Yhteys ei selittynyt osallistujien sukupuolella, iällä, sydäntautien riskitekijöillä eikä
aikaisemmilla sydän- ja verisuonioireilla.
Toisessa tutkimuksessa levotyroksiinia lievään kilpirauha-
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sen vajaatoimintaan saaneiden potilaiden havaittiin sairastuvan sydänoireisiin selvästi harvemmin kuin lääkitsemättömien. Keskimäärin seitsemänvuotisen seurannan aikana
neljä sadasta lääkitystä ja seitsemän sadasta lääkitsemättömästä sairastui iskeemiseen sydänoireeseen. Tämä havaittiin kuitenkin vain alle 70-vuotiailla potilailla. Sitä vanhempien riskeihin levotyroksiini ei vaikuttanut.
Kilpirauhasen lievä liika- tai vajaatoiminta on aiemminkin yhdistetty sydänriskeihin, mutta tulokset ovat vaihdelleet tutkimuksesta toiseen. Nyt julkaistut tulokset eivät nekään sano asiasta viimeistä sanaa. Siihen tarvitaan suuria satunnaistettuja ja lumekontrolloituja tutkimuksia.
Lähde: Uutispalvelu Duodecim 7.5.2012
Kansainvälinen kilpirauhaspäivä 25.5. teemalla ”Kilpirauhanen ja sydän”.

Olisinpa silloin tiennyt...
Teksti: Liisa Vesisenaho
Perustimme muutaman kilpirauhaspotilaan kanssa yhdessä noin vuosi sitten vertaistukiryhmän peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueelle. Kuntayhtymään kuuluvat
Ylivieska, Alavieska, Nivala ja Sievi. Kaipasimme tietoa sairauteemme. Sitä olemme myös saaneet ja jakaneet suuren joukon kanssa.
Olemme kokoontuneet kesätaukoa lukuunottamatta
kerran kuussa. Alussa kokoontumispaikka oli Ylivieskan terveyskeskuksen kokoushuone. Kuntayhtymä suhtautuu potilasryhmiin myötämielisesti, eikä peri tilavuokraa. Kokoustilojen mentyä remonttiin, siirryimme Ylivieskassa keskustan kahvila Häggmanin kokoushuoneeseen.
Suurin osa tapaamisistamme on keskustelua kulloinkin askarruttavista asioista, kerromme eri lääkäreiltä kuulemiamme tietoja ja ohjeita sekä jaamme kokemuksia. Terveyskeskuslääkäri Markus Jaatinen on ollut vieraanamme,
samoin fysioterapeutti kertomassa liikunnasta särkyjen ja
kolotusten kanssa.
Ravinnon merkitys ja tarvittavat lisäravinteet kiinnostavat kaikkia ja etsimme kokemuksia sekä tietoa aiheesta. Kilpi -lehden artikkelit ovat usein keskustelun virittäjinä.

Hyvä yhteys terveyskeskukseen
Jaatisen vierailun aikana käydyssä keskustelussa nousi

Kuva: Kirsti Hänninen

esiin idea omahoitajasta kilpirauhaspotilaille. Teimme siitä
aloitteen kuntayhtymälle, mutta vielä ei tärpännyt. Aloitteeseemme kuitenkin suhtauduttiin asiallisesti ja uskomme se
vielä joskus toteutuvan. Muutenkin hyvä yhteys hoitavaan
terveyskeskukseen on tärkeä.
Kilpirauhasliiton puheenjohtaja Kirsti Hänninen vieraili
ryhmässämme maaliskuussa matkallaan Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistyksen kevätkokoukseen. Vierailu sai liikkeelle
ennätysjoukon kilpirauhaspotilaita ja tupa oli viimeistä sijaa myöten täynnä. Myös alueen lehdet ja radio haastattelivat Hännistä. Näin tietoa saivat laajasti myös sellaiset, jotka eivät vielä ole löytäneet ryhmiä tai jäseniltoja.
Moni vertaistukiryhmäläinen jakaa varmasti yhden mukana olevan huokauksen.
- Olisinpa tiennyt kaiken tämän silloin, kun sairastuin.

Kuningasravusta uusi lääke kilpirauhassairauksiin?
Teksti: Juhani Hiltunen

Venäjällä tutkitaan voisiko kuningasravusta kehittää uuden lääkkeen kilpirauhassairauksien hoitoon. Murmanskin
meribiologian instituutin mukaan paljon parjattu kuningasrapu voi olla hyvinkin hyödyksi.
Instituutin mukaan kuningasravun ja ihmisen hormonimäärät kilpirauhasessa ovat identtiset. Tämän vuoksi instituutissa uskotaan, että kuningasravusta voidaan saada edullinen ja kotimainen lääke kilpirauhassairauksiin.
- Nykyään kilpirauhaspotilaat saavat hoitoa ulkomailla ja
se maksaa paljon, instituutin edustaja Viktor Zenzerov kertoi maaliskuussa Komsomolskaja Pravda -lehdelle.
Instituutti on tutkinut erityisesti Kamtshatkan alueelta
Venäjän Kaukoidästä Barentsinmerelle istutettua saksikättä.
- Olemme tutkineet myös ravun reaktioita geomagneettisiin myrskyihin, joita oli paljon myös viime helmikuussa. Tutkimusten avulla voidaan ehkä helpottaa ihmiselle aiheutuvia vaivoja myrskyistä.
Lääketieteellisen käytön lisäksi kuningasrapu on herkkua ruokalautasella. Murmanskin kaupoissa sitä on kuitenkin harvoin myynnissä. Ja jos on, se maksaa liikaa tavallisen
venäläisen kukkarolle. Niinpä venäläisten kalastama kunin-

gasrapu menee pääosin vientiin.
Komsomolskaja Pravdan mukaan Barentsinmeren kuningasravun tarina alkaa jo 1930-luvulta. Tuolloin kaukaa Kamtshatkalta tuotua rapua kokeiltiin istuttaa ensimmäisen kerran läntiselle merelle. Kokeilu epäonnistui ja asiaan palattiin
vasta 1960-luvulla. Barentsinmeren ensimmäinen kuningasrapu pyydystettiin kuitenkin vasta vuonna 1974.
Kuningasravun istutusta on kritisoitu Venäjällä, koska se
varsinkin 1990-luvulla valtasi elintilaa alkuperäisiltä lajitovereiltaan ja muilta merieliöiltä. Väitettiin, että se tuhoaa kaiken merenpohjaa myöten ja syö kalat.
- Kalastajat puolestaan ovat vihanneet kuningasrapua,
koska se on repinyt verkot käyttökelvottomiksi, Komsomolskaja Pravda kirjoittaa.
Zenzerovin mukaan tilanne on kuitenkin muuttunut 19902000 -luvuilla.
- Nyt Barentsinmeressä on aiempaa vähemmän kuningasrapua, koska kalastajat ovat alkaneet pyytää sitä hyvien tulojen vuoksi. Myös salakalastus vähentää kuningasrapukantaa, Zenserov kertoo.
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LUKIJAN SIVUT

Kesän ensimmäiset
punajuuret
4 pieniä punajuuria
4 raastettua piparjuurta
4 rypsiöljyä
4 voisulaa
4 halloumijuustoa

Kuva: Kaisu Humalajoki

Keitä punajuuret ja kuori lämpiminä. Asettele tarjoiluvadille tai vuokaan kokonaisina, kaada päälle keskenään sekoitetut rypsiöljy, voisula ja raastettu piparjuuri.Tarjoa grillissä tai pannulla kullanruskeaksi paistettujen halloumi-viipaleiden kanssa.

SUDOKU

Sudokun ratkaisu sivulla 29
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Koonnut: Juhani Hiltunen

Jos ummetus vaivaa
Suurin osa ummetuksesta johtuu ravintoperäisistä syistä eli ravinnon pienestä kuitupitoisuudesta. Myös liikunnan vähäisyydellä ja potilaan iällä on
suuri merkitys vaivan syntyyn ja sen
kestoon. Yli 65-vuotiaista jopa 40 prosentilla esiintyy ummetusta.
Tilapäistä ummetusta voi tulla kenelle tahansa. Matkalla liikunta ja nesteiden juominen jäävät usein vähäisiksi ja tämä saa aikaan tilapäistä mahavaivaa. Myös monet ruoka-aineet, kuten vaalea leipä, pasta, tee, banaani ja
sokeri aiheuttavat suolen toiminnan
hidastumista.
Ummetuksen jatkuessa pidempään
on hakeuduttava lääkäriin.Tällöin suljetaan pois suoliston rakenteelliset syyt.
Myös monet sairaudet voivat aiheuttaa ummetusta, esimerkiksi diabetes,
kilpirauhasen vajaatoiminta, MS-tauti,
aivohalvaus tai psyykkiset syyt.
Apteekin hyllyltä -lehti 1.2012

Käsien tärinä alkoi epäilyttää
”Kymmenisen vuotta sitten olin tuttujen luona kylässä.Tapasin miehen, joka kuulemma näkee sairaudet silmistä.
Hän sanoi, että sairastan vakavaa tautia. En hätkähtänyt, sillä olin mielestäni hyvässä kunnossa ja uskon koululääketieteeseen.
Asia palasi mieleen, kun kävi ilmi, että
sairastan kilpirauhasten liikatoimintaa.

Oireilu alkoi käsien ja sormien tärinällä. Potkin yöllä peittoa pois, vaikka vaimo valitteli kylmyyttä. Laihduin.
Kerran aamukahvilla vaimoni sanoi,
että oletpa sinä kurjan ja kuolevan näköinen. Olo ei itsestäkään tuntunut hyvältä. Menin tutkimaan nettiä. Kaikki oireet viittasivat kilpirauhasiin. Mainitsin
oireista, kun kävin lääkärillä muista syistä. Asia ei silloin edennyt mihinkään.
Sitten myös jalkani alkoivat täristä.
Ihmettelin myös, kun kunto ei pysy entisellään, vaikka olen aina liikkunut paljon. Syke ei laskenut liikunnan jälkeen.
Mainitsin oireista tutulle sairaanhoitajalle. Hän sanoi, että ne liittyvät liikatoimintaan ja kehotti menemään kokeisiin. Lääkäri sanoi, että selvä tapaus. Jatkotutkimuksilla suljettiin pois
muut sairaudet.
Käyn nyt kontrollissa kaksi kertaa
vuodessa. Oireet ovat poissa. Olen huomannut, että tarvitsen lääkettä enemmän kesällä ja talvella vähemmän.
Tiedän, että olen päässyt helpolla,
kun vertaan muiden tarinoihin.”
Risto Rinta-Jouppi, 73, Espoo,
Helsingin Sanomissa 5.3.2012

Potilaita kuunneltava
herkällä korvalla
Väsyttää, masentaa, paino nousee.
Oireet viittaavat masennukseen tai uupumukseen, mutta niiden takana voi
olla kilpirauhanen.

Kilpirauhasen sairauksista on tullut
kansantauti. Kilpirauhasen vajaatoimintaan saa lääkitystä 240 000 suomalaista. Liikatoimintaa sairastaa 50 000.
Etenkin lievä vajaatoiminta voi jäädä lääkäriltä huomaamatta.
- Oireet voivat viitata moneen sairauteen. Potilaalla voi olla oireita, vaikka veriarvot olisivat normaalin rajoissa, sanoo endokrinologian ylilääkäri
Vesa Ilvesmäki Päijät-Hämeen keskussairaalasta.
Jos kilpirauhasarvot ovat normaalit, mutta potilas ei voi hyvin, Ilvesmäki suosittelee hoitokokeilua. Siinä potilaalle annetaan pieniä annoksia kilpirauhashormonia. Jos oireet helpottavat, lääkitystä jatketaan.
Ilvesmäki toivoo, että potilaita kuunneltaisiin herkemmällä korvalla ja katsoo, että kilpirauhaskokeita pitäisi tehdä enemmän.
- Se olisi hyödyllisempää kuin mitata
rutiininomaisesti esimerkiksi hemoglobiinia oireettomilta ihmisiltä.
Hän neuvoo potilaita pyytämään
kokeita, jos voimakas väsymys ja uupumus eivät mene ohi lepäämällä. Liikatoimintaa kannattaa epäillä silloin,
jos keho tuntuu käyvän ylikierroksilla.
- Tärkeää on myös selvittää, onko muilla suvussa kilpirauhasongelmia. Usein lähisuvusta löytyy muitakin potilaita.”
Helsingin Sanomat 5.3.2012

Kuva: Asta Tirronen
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Livet i berg- och dalbana
Text: Ulla Slama, LL

Behandlingen av hypotyreos inte
är en ockult vetenskap, men inte alltid så lätt
När en brist på sköldkörtelhormon
har konstaterats måste detta ersättas.
Sköldkörtelhormonet heter tyroxin. Vi
har i Finland två styrkor :
- Thyroxin 0,1 mg vilket är samma
som 100 mikrogram och
- Thyroxin 0,025 mg vilket är samma som 25 mikrogram (µg)
Det vore bra om styrkorna kunde
anges i samma enhet för att undvika
förväxlingar.
Det står nu på burken 0,1 mg för
den starkare tabletten och 25 mikrogram för den svagare tabletten.
Medicinering börjas försiktigt
Man påbörjar medicineringen vanligtvis i en lägre dos än den man slutligen behöver för att täcka bristen på
tyroxin. Detta beror på att man kan ha
haft sjukdomen en längre tid och organismen har vant sig vid låg funktion.
Man börjar med riktigt svag dos hos
äldre människor och hos individer med
kransartärsjukdom. De klarar sällan av
en sådan dos som tar bort tröttheten,
utan man måste nöja sig med att hålla TSH på en högre nivå. TSH kan vara
helt bra på nivå upp till 7,5 för en äldre
människa.
Man börjar hos dessa med tyroxindosen 12,5 mikrogram och ökar dosen
sakta med 6-8 veckors mellanrum.Yngre människor klarar sig med snabbare
ökning av dosen, men de som har tendens till hjärtrytmstörningar får också ta det försiktigt. Har man förmaksflimmertendens ska TSH-nivån vara litet högre än för dem som är helt friska.
För hög tyroxindos hos äldre människor ökar risken för osteoporos och
benbrott. För yngre människor under
50 år ökas tyroxinet beroende på utgångsnivån av sköldkörtelunderfunk-
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tionen. De flesta mår bäst om TSH är
på nivå 1-2. Om T4V får också hållas på
medelnivå om man börjat med medicin. De som har små hjärtrytmstörningar som t om kan bero på underfunktionen kan i början använda en liten
dos betablockerare för att hindra hjärtklappningar.
Man talar om subklinisk hypotyreos eller svag underfunktion i sköldkörteln då TSH börjat stiga, men T4V
ännu är på normalnivå. En del känner
sig trötta redan vid detta tillstånd. Man
kan då göra ett halvt års tyroxinvårdförsök med en liten dos tyroxin och
se om man mår bättre. Eventuellt kan
vård av subklinisk hypotyreos vara till
fördel hos yngre människor med tanke på förhindrande av framtida kransartärsjukdom. Men övervård kan öka
risken för osteoporos.
Räcker tyroxinet?
Det frågas ofta, om det är tillräckligt med vanligt tyroxin T4. För de flesta är det så. Bara man hittar rätt dos för
den enskilda individen så är behandling med vanligt tyroxin helt tillräckligt.
Nu förekommer det mycket ofta, att
patienter kommer med hjärtklappningar, nervositet och allehanda obehag,
och laboratorieproven varierar. De använder ofta varannandagsbehandling
med t ex en halv tablett tyroxin 0,1 mg
varannan dag och en hel nästa dag.
I teorin heter det att tyroxinets halvvärdestid är lång och att det inte har
någon betydelse fast man skulle ta tyroxin ens en gång i veckan. Patienten
hålls nog vid liv på detta sätt, men livskvaliteten brukar inte vara bra, han sitter som i en berg-och dalbana.
Det kan gå helt bra i några år med
variationsdos, men mycket ofta kommer dessa patienter och berättar att något är fel hos dem. Då kan det räcka till
med att justera tyroxindosen till samma dos varje dag med 12,5 mikrograms

noggrannhet.
Man blir i början tvungen att ta till
några extra läkarkontakter för att få
en bra nivå inställd. Sedan brukar det
räcka med en kontroll en gång per år.
Endast korrekt tagit läkemedel
för att hjälpa
Tyroxinet ska vanligen tas på tom
mage om morgonen ca 15-30 minuter
före frukost. Om man använder kalsium, järn, kolesterolmedicin, magsyremedicn så bör dessa tas på minst fyra
timmars avstånd från tyroxintabletten.
Ett fåtal patienter mår bättre av att ta
tyroxin på annan tid av dygnet.
Kaffe innehåller magnesium, och
man kan gärna vänta med morgonkaffet till en timme efter tyroxintabletten,
alltså kanske övergå till en förmiddagskaffekopp. Om man mått bra med de
vanor man tidigare haft kan man fortsätta på det sättet. De som börjar använda estrogenpreparat i form av p-piller eller mot klimakteriesymptom rekommenderas kontrollera sköldkörtelproven efter 6-8 veckor, då estrogenet
kan kräva en aning högre tyroxindos.
Användning av T3-preparat
Sköldkörtelhormonet T4 eller tyroxin
(levotyroxin) innehåller fyra jodatomer,
och är det ämne som finns i den vanligen använda Thyroxin - tabletten. T4
omvandlas i kroppen till T3 eller trijodtyronin, vilket är den verksamma substansen för ämnesomsättningen.T3 har
betydligt kraftigare effekt än T4. Det har
också betydligt kortare verkningstid.
En liten grupp patienter upplever
sig inte må bra, fastän sköldkörtelproven befinner sig på rätt nivå. Först lönar det sig att försöka justera TSH till
nivå 1-2 med vanligt tyroxin. T3 preparat kan hos individer som har tendens
till hjärtrytmstörning och för äldre personer vara farligt och förorsaka svåra

hjärtrytmstörningar.
Ska dessa preparat användas så bör
det ske under övervakning av en läkare
som känner till preparaten. Tyvärr har
en del patienter som använder dessa preparat tendens att på egen hand
manipulera med dem och hamna in i
en ohälsosam situation.

tiserat också i Finland torkad grissköldkörtel, tabletten hette Thyranon. Nu kan
man beställa grissköldkörtelpreparat
som heter Armour Thyroid ellet Thyroid
från utlandet. Detta innehåller både T4
och T3, men grisen har mera T3 i förhållande till människan. Om man använder grissköldkörtel, ska man vanligtvis
inte använda Thyroxin vid sidan om.

T3 kräver alltid specialtillstånd
Åsikter för och emot
I Finland har man möjlighet att beställa T3 från utlandet via specialtillstånd. Mera information av specialtillstånd finns i KILPI 1/2012 on www.kilpirauhasliitto.fi.
Det finns i syntetiserad form trijodtyronin, marknadsnamn Liothyronin,
detta ska användas i kombination med
det vanliga tyroxinet.
Den andra formen består av torkad
grissköldkörtel i tablettform. Man använde tidigare före tyroxinet blev synte-

Undersökningar där forskarna har
jämfört T4 och T3 har gett olika resultat
i välbefinnandet hos patienterna och
läkarna är inte eniga om det är någon
nytta med att använda T3. En del läkar
anser att man inte undersökt de rätta
grupperna av patienter så att man inte har fått fram dem som kan ha nytta
av T3. Flera patienter tycker, att de blir
betydligt piggare när de fått T3.
I en del länder vill endokrinologer

förbjuda användning av T3. Min egen
mening är att man kan under övervakning försöka preparaten om patienten
mår bättre.
Uppföljning av
sköldkörtelfunktionen
Om tillståndet är stabilt räcker det
med att kontrollera sköldkörtelfunktionen en gång per år. Man tar i första
hand blodprovet TSH, någon behöver
uppföljning av T4V. I början när man
ställer in dosen bör kontrollerna ske ca
varannan månad tills man hittat rätt
dos. Om hälsotillståndet förändras är
det bra att kontrollera proven.
Första delen av serien, som handlade
on symptom av hypotyreos publicerades i
KILPI 4/2011. Den tredje delen, som handlar om orsakerna till hypotyros kommer
att publiceras senare i år.

Kuntoutumiskurssit
5.-7.10. 2012 Summassaari, Saarijärvi.
Hakuaika päättyy 3.9. Kurssin teemana on ”Voimavaroja
luonnosta”.Ohjelmassa muun muassa: kilpirauhassairauksista luennoi LL Ulla Slama, luonnossa liikkumista, vertaistukea ja keskustelutilaisuuksia.
Osallistumismaksut: 100 €/2hh /henkilö ja 140 €/1hh.
Työmarkkina-, toimeentulo- tai opintotuella tai kansaneläkkeellä oleville 60 €/2hh/henkilö.
Yleistä kuntoutumiskursseista:
Kuntoutumiskursseille haetaan hakulomakkeella, joka löytyy 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
lomakkeella 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 kuntoutuja itse.			
Muut ehdot:		
Jos osallistuminen perutaan myöhemmin kuin 2 viikkoa
ennen kurssin alkamista, perimme osallistumismaksun.
Jos tulet kuntoutumiskurssille kahdestaan lemmikkieläimen
kanssa, teille on varattava erillinen yhden hengen huone.
Kurssilaisilta edellytetään osallistumista koko ohjelmaan
ja majoittumista kurssipaikassa.
Kurssit ovat ehdottomasti hajusteettomia.
Ennakkotietoa vuoden 2013 kursseista:
Helmikuun 2013 kurssi on tarkoitettu eläkeläisille. Kurssipaikan valinnassa huomioidaan esteettömyys. Tarkemmat
kurssitiedot syyskuussa ilmestyvässä KILPI-lehdessä 3/2012.
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YHTEYSTIEDOT
Suomen Kilpirauhasliitto ry
www.kilpirauhasliitto.fi
www.facebook.com/kilpirauhasliitto
Vilhonkatu 4 B, 00100 Helsinki
p. 09 8684 6550, toimisto@kilpirauhasliitto.fi
Asta Tirronen, toiminnanjohtaja, p. 050 3300 080
asta.tirronen@kilpirauhasliitto.fi
Puheenjohtaja Kirsti Hänninen, p. 050 4366 959
puheenjohtaja@kilpirauhasliitto.fi
Etelä-Karjalan Kilpirauhasyhdistys ry
Martta Hirvikallio, p. 040 8386 994 (arki-iltaisin)
Merenlahdentie 49 B 9, 53850 Lappeenranta
martta.hirvikallio@pp1.inet.fi

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

Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys ry		
Orvokki Lehtonen, p. 040 7405 277
Pohjois-Karjalan Kilpirauhasyhdistys ry
Tuomentie 9 D 35, 05840 Hyvinkää
Päivi Paavilainen, p. 041 4361 902
orvokki.lehtonen@gmail.com
Kontionkatu 14, 80200 Joensuu
www. hyvinkaankilpirauhasyhdistys.net
p.paavilainen@luukku.com
Keski-Suomen Kilpirauhasyhdistys ry
Irma Heikkinen, p. 044 0902 004 (arki-iltaisin)
Suolehdontie 7 as. 5, 41330 Vihtavuori
kskilpirauhasyhdistys@gmail.com
www.keskisuomenkilpirauhasyhdistysry.com

Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistys ry
Tuija Rikkonen, tuija.rikkonen@saunalahti.fi
PL 235, 00171 Helsinki
p. 040 5466 173 (ma–ke arki-iltapäivisin)
www.pkkilpi.org

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

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

Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Raija Kerttula, p. 040 7746 288 (arki-iltaisin)
Hollolankatu 3 B 36, 15110 Lahti
lahdenkilpirauhas@suomi24.fi
www.neuvokas.org/yhdistys/lahdenkilpirauhas

Satakunnan Kilpirauhasyhdistys ry
Kaarina Lammi, p. 045 3252 535
Kankaantie 7 C 2, 28760 Pori
kaarina.lammi@hotmail.com
www.salpanet.fi (palvelut -> yhdistykset ja järjestöt ->
Satakunnan Kilpirauhasyhdistys)

Lounais-Suomen Kilpirauhasyhdistys ry
Maija-Liisa Airaksinen, p. 044 0330 013 (arkisin 18-20)
Hakapellonkatu 8 C 29, 20540 Turku
kilpirauhasyhdistys.ls@gmail.com
www.lskilpirauhasyhdistys.net
Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Tanja Tiainen, p. 045 1271 940
tanja.tiainen76@gmail.com
www.oulunseudunkilpirauhasyhdistys.fi

Seinäjoen Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Jaana Toivanen, p. 040 7752 782
info@seinajoenseudunkilpirauhasyhdistys.fi
www.seinajoenseudunkilpirauhasyhdistys.fi
Vaasan Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Vasanejdens Sköldkörtelföreningen rf
Ulla Slama
Åvägen 10 C, 64200 Närpiö
ulla.slama@gmail.com
www.vakybotnia.nettisivu.org

Perhonjokilaakson ja Lestijokilaakson		
Kilpirauhasyhdistys ry
Yhteydenotot Suomen Kilpirauhasliittoon
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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.
Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa
nro 2020/2011/4071.
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M – Itella Oyj

!

Suomen Kilpirauhasliitto ry
Haluan liittyä jäseneksi
paikallisyhdistykseen
Paikallisyhdistyksen jäsen on automaattisesti yhdistyksensä kautta Suomen Kilpirauhasliiton jäsen.
Löydät lähimmän paikallisyhdistyksen tämän lehden yhteystietosivulta.
Jäsenmaksu 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)

o mies
o nainen

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

!

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

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