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PÄÄKIRJOITUS

Sairautemme pitää
ottaa vakavasti!

va ennen kymmentä. Kun astuu labraan sisään aamusta,
niin siellä saattaa olla jo 40 hengen jono. Siinä sitten istuu
ja miettii, ehdinkö ennen kymmentä. No, tänään en ehtinyt, huomenna taas uudestaan jonottamaan. Se kiukuttaa.

Kuva: Jarno Herranen

Tuntuu, että monin paikoin terveydenhuolto ei vieläkään ymmärrä mitä kilpirauhassairauksien hoito vaatii.
Edelleen on paljon vähättelyä, nappi naamaan ja ole hiljaa. Arvot ovat viitearvoissa. Monella ei viitearvoissa oleminen kuitenkaan tarkoita sitä, että lääkitys olisi kohdallaan. Ei niitä kaikkia laboratoriokokeita tarvitse ottaa, sanotaan usein. Itselläni on nyt reilun vuoden haettu oikeaa
lääkemäärää, 13 vuoden ajan hyvin toimineen lääkityksen
alkaessa mättää. Viikkotasolla muutoksen määrä Thyroxinissa oli vain 25 mikrogrammaa. Kahdeksan viikon kuluttua muutoksesta verikokeisiin ja muokkausta taas saman
verran. Hidastahan se on, mutta niin pienestä kiinni voi olla lääkkeen säätäminen. Tietääkö lääkärisi, että Thyroxinia
saa myös 25 mikrogramman vahvuisena? Tuntuu, että aina
ei tiedetä, koska muutokset ovat usein päivää kohti puolikas aikuisten tabletista. Viikkotasolla muutoksesta tulee
kuitenkin suuri. Ei ihme, että olotila voi vaihtua ojasta allikkoon. Myös lastentabletin voi puolittaa, niin kuin minä nyt
teen ja siten annoskoko on saatu hyväksi. Kysykää, vaatikaa.
Lääkärin tehtävä on hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla.
Moni tietysti niin tekeekin. Tuntuu vain, että kaikki lääkärit eivät vieläkään perehdy tarpeeksi eri hoitovaihtoehtoihin. Thyroxinia hienosäätämällä, kokeilemalla eläinperäistä valmistetta tai liotyroniinia saattaa löytyä apu.
Laboratoriossa käyminen on sitten taas oma juttunsa.
Terveydenhuollon rahatilanne on näkynyt myös siinä, että
labroja on suljettu kokonaan, tai ne ovat auki vain osan viikosta. Minun alueeni labraan tuli kymmeniä tuhansia asiakkaita lisää säästöjen takia. Välillä joudun jonottamaan monta kertaa ennen kuin pääsen kokeisiin. Tiedän, että kontrolliaamuna ei saa ottaa lääkettä ja että verikoe on otetta-

Kesän ajan oli Kilpirauhasliiton nettisivuilla käynnissä
kysely, jolla kartoitimme T3-valmisteiden käyttäjien kokemuksia. Kysely päättyi 31.8. Määräaikaan mennessä saimme yli 160 vastausta. Vastaajien määrä yllätti iloisesti ja Kilpirauhasliitto kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita. Aineisto analysoidaan syksyn aikana ja tuloksista raportoidaan
aikanaan sekä nettisivuilla että KILPI-lehdessä. Tulemme
jatkossakin selvittämään erilaisten kyselyjen avulla asioita, joihin haluamme vaikuttaa. Kyselyillä saamme tietoa,
jota voimme hyödyntää ja välittää eteenpäin kilpirauhaspotilaiden edunvalvontatyössä. Seuraa nettisivujamme ja
osallistu, näin autat yhteistä asiaamme.
Tänä vuonna lokakuussa olevilla kaksipäiväisillä, vain
lääkäreille tarkoitetuilla, Endopäivillä on teemapäivä kilpirauhassairauksista. Toivotaan, että siellä on uutta tietoa
maailmalta ja lääkärit menevät joukolla kuuntelemaan luentoja, vaikka päivillä on yhtä aikaan monia kiinnostavia
aiheita. Syyskuussa Pisassa, Italiassa, on Kansainvälisen kilpirauhasliiton kokous ja lääkäreille Euroopan kilpirauhaslääkäreitten tieteellinen konferenssi. Liiton edustajina Pisan tapahtumissa ovat LL Ulla Slama ja toiminnanjohtaja Asta Tirronen.
Monet yhdistykset järjestävät syksyllä tapaamisia uusilla paikkakunnilla. Katso tapahtumakalenterista koska on tilaisuudet Alajärvellä, Hämeenlinnassa, Kauhajoella ja Ähtärissä. Lisäksi Kuopiossa alkaa ryhmätoiminta ja Iisalmessa
tavataan ainakin kerran. Savossa on ollut yhdistys, mutta
toimijoita ei ollut tarpeeksi ja yhdistystoiminta kuihtui. Toivotaan, että nyt saadaan paljon aktiivisia ihmisiä mukaan
ja saadaan pikkuhiljaa yhdistyskin perustettua.
Syksy saapuu kaikkine väriloistoineen. Nauti hehkusta
ennen kuin harmaa sateentihkuinen marraskuu saapuu. Onneksi silloin monin paikoin nautitaan jo valkoisesta maasta. Nauttikaa loppuvuoden eri väreistä!
Kirsti Hänninen
puheenjohtaja
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Kilpirauhasen
vajaatoiminnan syyt
Krooninen autoimmuunitulehdus yleisin
Teksti: LL Ulla Slama

Kilpirauhasen vajaatoimintaan on useita syitä. Tavallisin syy nykypäivänä on krooninen autoimmuunitulehdus.
Siinä muodostuu vasta-aineita, jotka vaikuttavat elimistön
omiin soluihin ja jopa tuhoavat niitä. Tällaisessa tulehduksessa kilpirauhanen ei enää voi tuottaa riittävästi tyroksiinia ja elimistön aineenvaihdunta heikkenee.
Toiseksi yleisin vajaatoiminnan syy on kilpirauhasen liikatoiminnan hoitoon annettu radioaktiivinen jodi tai leikkaus.
Kilpirauhanen tarvitsee jodia tuottaakseen tyroksiinia.
Aikaisemmin jodin puute oli yleisin vajaatoiminnan syy.
Kompensoidessaan jodin puutetta kilpirauhanen kasvaa
ja muuttuu epätasaiseksi ja muhkuraiseksi.
Laajentunutta kilpirauhasta kutsutaan struumaksi. Suomessa oli aiemmin jodin puutetta, mutta vuodesta 1949 alkaen ruokasuolaan on lisätty jodia. Joissakin maissa jodin
puute on edelleen ongelma.

Harvinaisemmat syyt
Vajaatoiminta voi olla myös synnynnäinen. Suomessa vuosittain syntyvistä lapsista yhdellä 3 500:sta ei ole kilpirauhasta tai se ei toimi. Vastasyntyneen tutkimus voidaan tehdä napaverinäytteestä tai näyte voidaan ottaa kantapäästä.
Suomessa kaikki vastasyntyneet tutkitaan, jotta hoito
voidaan aloittaa ajoissa. Ilman hoitoa tilanne johtaa kehitysvammaisuuteen ja kasvuhäiriöihin. Tämän vuoksi vastasyntyneiden testaaminen on tärkeää ja tulee huomioi-

da esimerkiksi kotisynnytyksissäkin.
Tietyt lääkkeet voivat johtaa kilpirauhasen toimintahäiriöihin. Tällaisia ovat esimerkiksi sydämen rytmihäiriöihin
käytetty amiodaroni, kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon käytetty litium ja interferoni, jota käytetään esimerkiksi MS-taudin ja muiden immuunijärjestelmän sairauksien, tiettyjen syöpien ja C-hepatiitin hoitoon.
Jodia sisältävät aineet häiritsevät kilpirauhastoimintoja. Tällaisia voivat olla aineet, joita käytetään varjoainekuvauksessa, usein ruskeissa desinfiointiaineissa ja aikaisemmin yskänlääkkeissä.
Merilevässä ja tietyissä vihreissä teelaaduissa on paljon
jodia ja ne voivat vaikuttaa kilpirauhasen toimintaan suurina määrinä. Sekä liian pieni että suuri määrä jodia voi heikentää kilpirauhasen toimintaa.
Sentraalinen eli sekundäärinen vajaatoiminta johtuu siitä, että aivolisäke erittää liian vähän TSH:ta stimuloimaan
kilpirauhasta. Tällöin sekä TSH että T4V-arvot ovat matalat.
Tila ei ole yleinen, mutta on tärkeää että lääkäri kontrolloi
ainakin ensimmäisellä kerralla molemmat mainitut veriarvot. Jos potilaalla on aivolisäkeperäinen vajaatoiminta, tulee T4V:tä seurata. Primäärisessä vajaatoiminnassa, jolloin
tila johtuu kilpirauhasesta, seurataan yleensä TSH:ta.
Juttusarjan kaksi ensimmäistä osaa, joissa käsiteltiin kilpirauhasen vajaatoiminnan toteamista, oireita ja hoitoa, julkaistiin KILPI-lehden numeroissa 4/2011 ja 2/2012.

Ote kirjoituksesta

Kilpirauhashäiriöt ja ääni
Ihmisääni on erittäin herkkä sisäeritystoiminnan muutoksille. Ääniaallot syntyvät uloshengitysilmavirran ansiosta värähtelevissä limakalvoissa, jotka peittävät äänihuulilihakset. Jos kurkku on kuiva tai liian limainen, äänentuotto vaikeutuu. Meille kaikille on edullista nauttia päivän mittaan runsaasti nesteitä, jotta kurkunpään limakalvot pysyvät kosteina.
Tyroksiinin erityishäiriöissä voi äänihuulilihaksen ja epiteelikerroksen välinen tila olla joko turvonnut tai sitten kui-
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vettunut. Äänioireet sekä hypo- että hypertyreoosissa ovat
samanlaisia: kähetyttä, karheutta, voimakkuuden vähenemistä, äänialan kaventumista, palan tunnetta kurkussa ja
nk. äänen väsymistä. Toisaalta tällaiset oireet ovat tavallisia
muistakin syistä johtuvissa äänihäiriöissä. 			
Anja Juvas
johtava puheterapeutti, HYKS
Suomen Potilaslehti 3/1997

Kilpirauhanen ei ole päästänyt
Tuuni Parttia helpolla

Teksti: Juhani Hiltunen
Kuvat: Tuuni Partin kotialbumi

Raju sairaskertomus: Liikatoimintaa, epäonnistunut poistoleikkaus,
vajaatoimintaa ja vakavaa masennusta
Kiukkuileva kilpirauhanen ei ole todellakaan päästänyt
Tuuni Parttia helpolla.
Nainen on joutunut kokemaan rajut liikatoimintaoireet,
osittain epäonnistuneen kilpirauhasen poistoleikkauksen,
pahat vajaatoimintaoireet masennuksineen. Lisäksi hän on
kamppailut lääkäreiden ja potilasvahinkolautakunnan kanssa sekä kärsinyt laulajamuusikolle tärkeiden äänihuulten ja
kaulalihasten vioittumisesta.
Monen muun kilpirauhaspotilaan tavoin hän on kärsinyt myös niin rajusta painonlaskusta kuin huimasta lihomisestakin. Kaikki alkoi vuonna 2007, kun Partti alkoi käydä ylikierroksilla.
– Pystyin huimiin suorituksiin ja tunsin, että jaksan mitä vain. Sitten kädet rupesivat tärisemään, paino tippui minimaalisiin lukemiin ja kaula turposi niin, että hengittäminenkin tuntui hankalalta.
Myös unettomuus iski päälle.
– Saatoin valvoa monta monituista päivää putkeen. Ajantaju hämärtyi, enkä osaa sanoa kuinka monta päivää pahimmillaan valvoin. Sitten välillä saatoin nukkua puoli tuntia ja
valvoa taas vuorokausitolkulla.

Ei aavistustakaan
Partti sanoo, ettei hänellä ollut aavistustakaan mikä häntä
vaivasi. Aluksi hän epäili sen liittyvän lapsensa syntymään.
– Luulin, että kaikki se kuuluu tähän vaiheeseen ja että
se on normaalia.
Naisen olemus muuttui silmissä.
– Oli hyvä, ettei äitini saanut sydänkohtausta kun näki
minut pitkästä aikaa. Ihmettelin kyllä itsekin, ettei tämä ole
normaalia kun tunnen koko ajan kuristuvani.
Sittemmin Partilla diagnosoitiin kilpirauhasen liikatoiminta ja Basedowin oireyhtymä. Mutta eivät lääkäritkään
osanneet aluksi epäillä kilpirauhasta, mikä Parttia hämmästyttää edelleen suuresti.
– Minua taputeltiin olkapäälle ja sanottiin, että sinähän
olet juuri synnyttänyt, mutta ota tästä nyt vähän buranaa.
Kilpirauhaspainajainen jatkui myös sen jälkeen kun Partti pääsi ensimmäisen kerran sisätautipoliklinikalle.
– Ei sinua mikään vaivaa, vakuuttelivat.

lisen vuotta pulmien alkamisen jälkeen.
– Menin sairaalaan sovittuna aikana, minulle puettiin leikkausvaatteet ja annettiin esilääkitys. Kohta minulle kerrottiin, ettei leikkausta voidakaan tehdä, koska henkilökuntaa
on liian vähän sairastapausten vuoksi.
Partille puettiin siviilivaatteet päälle ja komennettiin menemään kotiin.
– Minulla ei ole mitään mielikuvia siitä miten olen kotiini päässyt. Olenko mennyt suoraan vai seikkaillut jossain,
koska olin annetusta esilääkityksestä ihan sekaisin. En ollut alkuunkaan tässä päivässä.
Partti ei voi käsittää, miten hänet siinä tilassa päästettiin sairaalasta ulos. Tokkuraiselle naiselle olisi voinut käydä mitä vain.

Vaikeaa aikaa
Leikkaukseen Partti pääsi kahta kuukautta myöhemmin.
Eikä sekään mennyt kuten Strömsössä.
– Tapasin kirurgin ennen leikkausta. Hän vaikutti kokeneelta, jolla hän jopa rehvasteli. Sanoi näitä leikkauksia tehdyn iät ja ajat. Ajattelin että olen hyvissä käsissä.
Operaation jälkeen kirurgi kertoi Partille, että oli joutunut poistamaan koko kilpirauhasen, eikä ollut voinut jättää
lisäkilpirauhasiakaan.

Kotiin täydessä tokkurassa
Kun liikatoiminta ja tulehtunut kilpirauhanen oli lopulta todettu ja kaulan myhkyrät tunnustettu, Partille ehdotettiin kilpirauhasen osittaista poistoa. Leikkaus koitti puo-

Tuuni Partti ja Ursula Länsman
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– Leikkauksessa osittain halvaantuneet äänihuulet, vahingoittuneet kaulalihakset ja äänijänteet rajoittavat äänenkäyttöä. Menin vuonna 2011 päiväkotiin töihin, jossa
sielläkin pitäisi ääntä käyttää. Minun pitää kuitenkin säästää ääntäni pystyäkseni puhumaan koko viikon.
Niinpä Partti saattaa olla työpäivät hiljaa ja puhua lapsille ja työkavereilleen vain elein, etenkin silloin, kun ääni
on huonona.
– Potilasvahinkolautakunnalta tuli lappu, jossa kysyttiin,
että miksei esitutkimuksia tehty ennen leikkausta. Enhän
herranen aika voi itselleni tutkimuksia määrätä. Ja kuinka
ollakaan, sain hylkäävän päätöksen. Lautakunnan mukaan
vahinko ei ole niin iso, että sitä olisi syytä korvata mitenkään.
Angelit keikalla

Vamma ei näy ulospäin

-Tämän jälkeen rumba vasta alkoikin todenteolla, Partti puuskahtaa.
Tyroksiinihoito alkoi, annosta nostettiin ja laskettiin, arvot heittelivät häränpyllyä pitkän aikaa.
– Tasapainoa ei löytynyt sitten millään.
Vuonna 2009 edelleen kilpirauhashoidon suhteen tasapainoton tila vei Partin syvään masennukseen.
– Katselin päivät pitkät seiniä tekemättä yhtään mitään.
Käsitin kyllä, että pitäisi pestä pyykkiä, silittää verhot tai ladata astianpesukone, mutta en vain saanut itseäni liikkeelle. Enkä voinut ymmärtää, että miksi en saa tehtyä mitään.
Mielenterveystoimistostakaan ei juuri apua ollut.
– Äitini sanoi lopulta, että nyt hoidot ei mene putkeen ja
asialle täytyy tehdä jotain.

Puheterapeutillakin Partti on käynyt ja terapeuttikin on
nostanut kädet pystyyn.
– Hän sanoo, ettei hänellä ole keinoja auttaa minua.
Äänen väärin käyttämisestä ei ole kyse.
– Tiedän laulajana, miten ääntä pitää käyttää ja miten sitä pitää huoltaa.
Tilanne on johtanut siihen, että ennen keikkoja Partti ei
uskalla tehdä äänelle rasittavaa – mutta toisaalta välttämätöntä kymmenen minuutin äänenavausta.
– Jos tekisin äänenavauksen, ääneni ei kestäisi keikkoja. Ja keikoillakin Ursula on joutunut laulamaan osuuksiani.
Partti tietää, että ihmisten on vaikea ymmärtää hänen
äänivammaansa.
– Se ei näy ulospäin. Minulla ei ole käsi poikki, enkä linkuta. Onhan sitä hirvittävän vaikea uskoa.

Apu löytyi Thyroidista
Partille etsittiin toinen lääkäri, joka teetti masennustestit, ne olivat negatiivisia. Sitten otettiin kilpirauhaskokeet.
– Arvot olivat päin peetä. Kun kerroin lääkärille aiemmat
vaiheet, niin hän nauroi kippurassa, eikä voinut uskoa kokemaani. Hän sanoi, että kilpirauhassairaus on maailman helpoin hoitaa, mutta se pitää hoitaa oikein.
Koska tyroksiinihoitoa ei oltu saatu tasapainoon, uusi
lääkäri määräsi tyroksiinin sijaan Thyroidia. Se tepsi, mutta vasta ajan kanssa.
– Kun olin syönyt Thyroidia kaksi kuukautta, oli kuin verhot olisi vedetty silmieni edestä auki. Saatoin vihdoin lähteä esimerkiksi kävelylle.
Tuohon mennessä, vajaan kolmen vuoden aikana Partin
vartaloon oli tullut 35 ylimääräistä kiloa.
– Thyroidin aloittamisen jälkeen puolessa vuodessa lähti 15 kiloa pois tekemättä yhtään mitään.

Taistelu on yhä kesken
Tänään Partti kokee voivansa suhteellisen hyvin.
– On tosin huonoja päiviä ja huonoja ajanjaksoja.
Mutta yksi taistelu on yhä kesken. Byrokratia ei ole päästänyt Parttia otteestaan. Hänen lukuisat valituksensa potilasvahinkolautakunnalle on hylätty yksi toisensa jälkeen.
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Angelin tyttö
Nimi Tuuni Partti ei kaikille musiikin ystäville vielä paljasta kuka hän on. Moni saattaa muistaa hänet tyttönimellään Tuuni Länsman. Viimeistään kun mainitsee lauluyhtyeen nimeltä Angelin tytöt, sittemmin pelkästään Angelit, saattavat aivosolut herätä.
Saamelaisyhtyeessä laulaa Tuuni Partin ohella hänen sisarensa Ursula Länsman. Yhtye on saanut alkunsa 1982 Riutulan ala-asteen edesmenneen opettajan Eino Kukkosen
ajatuksesta viedä saamenkieliset lapset saamelaisnuorten
taidetapahtumaan. Vuonna 1992 ensimmäisen CD julkaissut yhtye on tehnyt yhteensä viisi omaa albumia ja muistetaan myös yhteistyöstään Waltari-yhtyeen kanssa.
Nimensä yhtye on saanut kotikylänsä Angelin mukaan.
Tuuni Partti sanoo olevansa edelleen sataprosenttisesti
saamelainen, vaikka onkin asunut viimeiset 18 vuotta enimmäkseen Helsingissä.
– Sydämeni on yhä Saamenmaalla, Partti vakuuttaa.
Angelin tytöt tekevät edelleen 50-100 keikkaa vuosittain.
– Odotettavissa on myös uutta musiikkia, Partti lupailee.
Työn ja laulamisen lisäksi Partti jakaa kilpirauhastaistelussaan saamaansa tietoa muiden kilpirauhaspotilaiden hyväksi. Hän on aktiivinen keskustelija esimerkiksi Facebookin vilkkaasti toimivassa kilpirauhasryhmässä.

Kansainvälistä kilpirauhaspäivää
juhlittiin Kreikassa näyttävästi
Teksti ja kuva: Ulla Slama

Kansainvälistä Kilpirauhaspäivää vietettiin Hashimoton kilpirauhastulehduksen teemalla Kosin saarella Kreikassa 25.5.2012.
On kulunut sata vuotta siitä, kun kirurgi Hakaru Hashimoto Japanista ensimmäisenä maailmassa selvitti, mitä autoimmuunitulehduksessa tapahtuu. Hän leikkasi suurentuneita kilpirauhasia ja tutki niitä mikroskoopilla, jolloin hän
näki uudentyyppisen tulehduksen. Se sai myöhemmin hänen nimensä, Hashimoton kilpirauhastulehdus, mikä on nykypäivänä kilpirauhasen vajaatoiminnan tavallisin syy. Japanin kilpirauhaslääkäriyhdistyksen puheenjohtaja professori Yuri Hiromatsu oli kutsuttu Kosille kunniavieraaksi.
Toinen syy tapahtumaan oli se, että Euroopan, PohjoisAmerikan, Latinalaisen Amerikan ja Aasian kilpirauhaslää-

käriyhdistykset olivat nyt sopineet kansainvälisen kilpirauhaspäivän viettämisestä 25.5. Viisi vuotta sitten vain ETA
(Euroopan kilpirauhaslääkärit ja endokrinologit) sekä TFI
eli kilpirauhaspotilasliitto olivat tehneet sopimuksen päivämäärästä.
Kreikan johtava kilpirauhastauteihin perehtynyt endokrinologi, professori Leonidas Duntas oli kutsunut kilpirauhaslääkärit ja endokrinologit yhteen ja avasi tapahtuman.
Hän oli päättänyt viettää ensimmäistä koko maailman kilpirauhaspäivää sillä saarella, jolla Hippokrates, lääketieteen
isä oli toiminut. Samassa maassa olivat myös historian ensimmäiset olympialaiset.
Kosin kaupunginjohtaja toivotti avajaisissa osallistujat
tervetulleiksi ja Kreikan terveysministeri piti puheen. Ava-

Kansainvälisen kilpirauhaspäivän osallistujia Kosin saarella, Ulla Slama kuvassa neljäs vasemmalta.
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jaisista näytettiin pätkä jopa Kreikan television uutisissa.
Professori Hiromatsu Japanista piti luennon Hashimoton
kroonisesta kilpirauhastulehduksesta ja näytti kuvia Hashimoton elämästä ja työstä. Minulla on ollut kunnia tavata Hakaru Hashimoton nyt jo edesmennyt poika Kazuo Hashimoto 12 vuotta sitten. Hän lähetti minulle myöhemmin
elokuvan isänsä elämästä. Elokuva oli tallennettu vanhanaikaiselle nauhalle, mutta sain sen muutetuksi cd-muotoon
tietokonekauppiaan avulla. Oli sovittu, että näyttäisin elokuvan Kosin tapahtumassa. Japanilainen professori oli nähnyt vain muutaman pätkän filmistä aikaisemmin. Näytöksen
jälkeen lahjoitin elokuvan Japanin kilpirauhasyhdistykselle.
Konferenssissa pidettiin tieteellisiä luentoja vielä kaksi
päivää. Luennoilla kerrottiin muun muassa kilpirauhasen autoimmuunitulehduksen yhteydestä rintasyöpään sekä siitä,
kuinka ravinto voi vaikuttaa kilpirauhastautien kulkuun. Aihetta tutkitaan lisää. Elämäntapamuutokset voivat vaikuttaa myös kilpirauhastautiin samalla tavalla kuin diabeteksessa. Saksalainen nuori tutkija, professori Mathias Schott
kertoi, että eturauhassyöpään on löydetty rokote. Samantyyppinen rokote saattaisi olla mahdollista kehittää yleisimpään kilpirauhassyöpäänkin.
Kilpirauhaspäivänä kävimme tutustumassa Asklepioniin,
Hippokrateksen sairaalan paikkaan. Asklepios oli antiikin Kreikan jumala ja hänen tyttärensä Hygeia oli hyvän terveyden
jumalatar. Teatteriryhmä esitti Asklepionin sairaalan raunioilla pienen musiikkinäytelmän kilpirauhaspäivään osallistujille lääkärinvalaa vannovasta Hippokrateksesta.
Professori Leonidas Duntas korosti, kuinka tärkeää yhteistyö lääkäreitten ja potilaitten välillä on. Maailman kilpirauhaspäivä on omistettu kaikille kilpirauhaspotilaille ja
niille jotka pitävät huolta kilpirauhaspotilaista. Lääkärit yksin eivät riitä, potilaat tarvitsevat myös kilpirauhasyhdistysten tukea. Kansainvälinen kilpirauhaspäivä ja -viikko voivat
saada maiden hallituksia ja viranomaisia huomaamaan tämän laajan potilasryhmän tarpeineen.

HIPPOKRATEEN VALA
Minä vannon Apollonin, lääkärin, kautta ja Asklepioksen, Hygieian ja Panakeian ja kaikkien jumalien ja jumalattarien kautta, kutsumalla heidät todistajiksi, että tulen kykyni ja harkintani mukaan täyttämään tämän valan ja kirjallisen sitoumuksen.
Tulen pitämään vanhempieni arvoisena sitä, joka on
opettanut minulle tämän taidon, ja jakamaan hänen
kanssaan elatukseni, ja hänen tarvitessaan apua tulen
sitä antamaan. Hänen poikiaan olen pitävä veljinäni ja
opettava heille, mikäli he niin haluavat, tämän taidon ilman palkkaa ja sopimusta. Opastusta ja luentoja sekä
kaikkea muuta opetusta olen antava pojilleni ja opettajani pojille sekä niille oppilaille, jotka ovat sitoutuneet kirjallisesti ja valallisesti lääkärilakiin, mutta en kenellekään muulle.
Elintapoja koskevia ohjeita tulen käyttämään sairaiden hyväksi kykyni ja harkintani mukaan: tulen torjumaan kaiken, mikä voi olla vahingoksi ja vääryydeksi. En tule antamaan kenellekään kuolettavaa myrkkyä,
vaikka minulta sellaista pyydettäisiin, enkä neuvoa sellaisen valmistamiseen. Enkä tule antamaan naiselle sikiötä tuhoavia aineita.
Puhtaasti ja hurskaasti olen viettävä elämääni ja harjoittava tointani.
Niihin taloihin, joissa käyn, menen auttaakseni sairaita tekemättä tahallisesti mitään vääryyttä ja vahinkoa
sekä pidättyen rakkaudesta naisten ja miesten, vapaiden ja orjien kanssa.
Mikäli parannustyössäni tai sen ulkopuolella ihmisten parissa näen tai kuulen sellaista, mitä ei pidä levitettämän, vaikenen ja pidän sen salaisuutena.
Jos täytän tämän valan enkä riko sitä, sallittakoon minun nauttia sekä elämästä että taidostani kaikkien ihmisten ikuisesti arvostamana. Mutta jollen sitä pidä, vaan
teen väärän valan, tapahtukoon päinvastoin.
Lähde: http://www.laakariliitto.fi/etiikka/
hippokrates.html

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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TÄNÄÄN TOIMISTOLLA

Järjestöjen
toimintakyky
turvattava
vaikeinakin
aikoina
Kuva: Sanna Liimatainen

Kesän vaihtuessa syksyksi on talousnäkymienkin ylle laskeutumassa entisestään pitenevät varjot.Talousasiantuntijat
ennustavat yhä tiukempia aikoja ja taantuman syvenemistä. Selviävätkö kunnat lakisääteisten, jo ennestään ylikuormittuneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta.
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry julkaisi huhtikuussa vuosittaisen sosiaalibarometrin. Barometrikyselyyn vastaavat kuntien sosiaali- ja terveysjohto, sosiaalilautakuntien
puheenjohtajat sekä Kelan- ja Te-toimistojen johtajat. Viidennes sosiaalijohtajista ja 28 % terveyskeskusten johtajista kertoi tietoisesta alibudjetoinnista omalla alueellaan.
Terveystoimen alibudjetointi on yleisintä yli 10 000 asukkaan alueilla ja sen kerrottiin vaikuttavan henkilöstön ja sijaisten palkkaamiseen, erikoissairaanhoitoon ja vastaanottotoimintaan. SOSTE pitää alibudjetointia sekä taloudellisesti että sosiaalisesti lyhytnäköisenä toimintana. Palvelujen
tarvitsijan kannalta se voi merkitä esimerkiksi toimeentulotuen tai palvelujen kriteerien tiukentumista tai sitä, että ne
jäävät kokonaan saamatta. SOSTEn mukaan alibudjetointi
siirtää vastuun resurssien ja tarpeiden ristiriidan ratkaisusta rakenteiden ja päätöksenteon tasolta yksittäisen työntekijän ja asiakkaan vastuulle.
Kilpirauhasliiton toimistolle on erityisesti viimeisen vuoden aikana kiirinyt enenevässä määrin viestejä palvelujen
saatavuuden heikentymisestä. Vajaatoimintaa sairastavien on vaikea päästä terveyskeskuslääkärin vastaanotolle
tai saada edes puhelinaikaa, jotta voisi keskustella omasta
tilanteestaan. Vuosikontrollin jälkeen ilmoitetaan arvojen

olevan viiterajojen sisällä eikä asiakkaalle anneta mahdollisuutta keskustella lääkärin kanssa voinnissaan tapahtuneista muutoksista ja mahdollisesta lääkityksen korjaamisesta. Palvelujen saatavuudessa on ilman muuta alueellisia
eroja. Edellä kuvattu tilanne ei onneksi vielä ole arkipäivää
kaikkialla maassa, mutta olemme kuitenkin liitossa laittaneet viestit huolestuneina merkille.
Potilasjärjestön näkökulmasta haasteena ovat myös entistä suuremmat paineet järjestöjen roolista hyvinvoinnin
ylläpitäjänä. Järjestöjen asiantuntemuksen hyödyntäminen sekä yhteisöllisyyden, osallisuuden ja vertaistoiminnan tarjoaminen korostuvat juuri taloudellisesti vaikeina
aikoina. Mutta järjestötkään eivät voi olla toimintakykyisiä ilman siihen osoitettuja resursseja. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan kulmakivi on Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminta. Järjestötoimijana emme hyväksy
suunnitelmia RAY:n tuottojen suuntaamisesta kasvavassa
määrin valtion kassaan. Järjestöt tarvitsevat terveyden ja
hyvinvoinnin edistämistyössään kaiken RAY:ltä liikenevän
taloudellisen tuen.
Lokakuussa on kuntavaalit. Ota rohkeasti kontaktia vaalipiirisi ehdokkaisiin vaalikentillä ja kysy kuinka he aikovat
toimia palvelujen turvaamiseksi, jos tulevat valituiksi.
Synkistä talouden näkymistä ja suurista haasteista huolimatta suhtaudumme liitossa luottavaisina toimintamme
ja vaikuttamistyömme voimistumiseen.
Asta Tirronen
toiminnanjohtaja
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Puoliskan
kilpparin
aikamies
Tuon miespuolista mieltä ja puolta Oulun seudulta tähän meille miehille harvinaisemman taudin pyörteisiin. Tosin tunnen kaupunkiliikenteen ajoilta useampia miestyökumppaneitani, jotka ovat sairastuneet tavallani kilpirauhassyöpään. Lieneekö syynä vuosia ja vuosikymmeniä lämppärin kautta imetyissä pakokaasuissa vai Oulujoesta juodussa vedessä? Näistäkin on erilaisia mielipiteitä.
Olen 54-vuotias eläkeläinen. Sain oppivelvollisuuteni
suoritettua 14-vuotiaana. Silloin aloitin ensimmäisen seurustelusuhteeni, kumppaninani moottorisaha. Maatalon
poikana tein metsätöitä lisätöinä. Sitä kesti kuutisen vuotta.
Autokomppanian jälkeen sitten tien päälle, jossa tein ratinvääntäjänä sen oikean ammattiurani. Reilu vuosikymmen
sitä ja sairastuin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Siitä uudelleenkoulutukseen selkäleikkauksen jälkeen. Isona aikamiespoikana valmistuin markkinoinnin merkonomiksi.
Elämäni aikana olen toiminut kymmenessä eri ammatissa, eripituisia jaksoja.

Syöpä

kaan ymmärtänyt määrätä kilpirauhaskokeisiin, vaikka jotkut hormoniarvot olivat pielessä.
Sain myöhemmin leikkauksen jälkeen lukea papereistani, että jäljellä olevassa puoliskossakin on samanlainen
puolitoistasenttinen patti. Ohutneulanäytteet ovat osoittaneet kyseessä olevan samaisen follikulaarisen kasvannaisen. Sitä tässä nyt kantelen ja kuuntelen, välillä kontrollissa
käyden. Väsyä, väsyä sekä tehottomuutta potien. Onneksi
aamuisin herään kipuun, jolloin tiedän olevani elossa. Eikä
minun kolmen päikkärin poikana tarvitse olla kenenkään
kiukuttelevan työnantajan palveluksessa.

Harrastukset

Se viekeli iski salamyhkäisesti. Kaulasuoniani ultrattiin ja
sieltä löytyi pahkura kilpirauhasen oikeanpuoleisesta lohkosta. Sitä seurattiin ohutneulanäytteillä puolen vuoden
välein. Yksi päivä lääkäri soitti, että seurapiiriläistä epäillään
pahanlaatuiseksi. Almanakka näytti joulukuun alkua 2009.
Tunsin saaneeni negatiivisen joululahjan. Kuitenkin asiat alkoivat luistaa, vaikka matto oli kiskaistu jalkojeni alta kaikkien muiden sairauksien päälle. Pääsin muutaman päivän
päästä leikkaukseen perutun ajan täyttäjänä. Tosin joulun
mieli oli jo turmeltu. Leikkaus tehtiin itsenäisyyspäivän jälkeisenä päivänä. Oikeanpuolen kilpirauhasen lohko poistettiin. Leikkaava lääkäri kertoi tulosten valmistuvan kolmen viikon päästä. Se ei ehtisi jouluksi.
Follikulaarinen adenoma, elikkä kolmannen luokan syöpä, oli sitten todettu seuralaiselle nimeksi. Monta vaivaa oli
nyt selittynyt ainakin osittain. Kokenut lääkäri ei ollut kos-
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Olen kirjoittanut kuusi omakustannetta. Tyylilajini on
huumori. Jos sitä en omistaisi, niin kolmesti olisin jo itseni hirttänyt.
Kustantajia en ole kirjoituksillani vaivannut, opettajieni pyynnöistä huolimatta. En ole kirjailija, enkä kirjoittaja,
vaan kirjoittelija. Eivätkä nykyiset kustantamojen pehmoilijat ymmärtäisikään aivojeni aatoksia. Kirjoittajakursseilla
käyn talvisin. Työn alla on kolme erilaista teosta. Nyt vaan
on vaivana se kuuluisa luomisen tuska. Lieneekö osasyynä kilpirauhanen?
Timo Huttu
Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistyksen
varapuheenjohtaja

Lääketyöryhmä riemastui!
Sain kesälomareissussa ollessani mielenkiintoisen viestin:
Liotyroniini on saanut Kelan peruskorvauksen. Pessimisti ei
pety -asenteella ajattelin ensimmäisenä, että apteekissa on
tapahtunut virhe. Yllätys olikin iloinen, kun varmistui, että
korvattavuus oli myönnetty. Kiitos hakemuksen tehneelle
kaikkien valmistetta käyttävien puolesta!
Koska muutamat asiat herättivät kysymyksiä, kokosin
pienen tietopaketin aiheesta. Toivottavasti tämä vastaa
kysymyksiin.

Liotyroniinille Kelan peruskorvattavuus
Synteettinen liotyroniini (T3) kauppanimellä Liothyronin
20 µg (Nycomed) on erityisluvallinen kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoon käytetty valmiste, jota käytti vuonna 2011
reilu 400 potilasta. Valmiste on saanut Kelan peruskorvauksen ajalle 1.11.2011–30.4.2013. Korvattavuuspäätös on aina määräaikainen. Päätös tulee yleensä voimaan sen antamisesta seuraavan toisen kalenterikuukauden alusta. Tästä lähtökohdasta on kuitenkin voitu poiketa osassa erityisluvallisia valmisteita ja alkupäivä on tällöin sidottu yleensä
potilaan erityisluvan myöntämispäivään.
Liiton sivuilla on kerrottu, kuinka erityslupaa ja korvattavuutta haetaan. Myös jatkoa peruskorvattavuudelle on haettava ohjeessa kerrotusti, eli hakemuksen jättää joko potilas tai apteekki potilaan puolesta. Hintalautakunta pyrkii
käsittelemään hakemukset mahdollisimman nopeasti. Lainsäädännön mukaan päätökset on tehtävä 180 päivän kuluessa hinta- ja korvattavuushakemuksen saapumisesta. Lakisääteinen käsittelyaika ei kuitenkaan koske erityisluvallisia valmisteita. Hakemuksen jättäjän kannattaa varautua
esimerkiksi lisätietojen antamiseen.
Jokaisen liotyroniinia käyttävän potilaan ei tarvitse hakea korvattavuutta ja kohtuullista tukkuhintaa erikseen,
vaan hakemuksen vaikutus on yleinen: kun korvattavuus ja
tukkuhinta on hyväksytty yhden hakemuksen osalta, se on

voimassa jokaisella potilaalla joka valmistetta käyttää. Jos
erityisluvallisella valmisteella on ollut korvattavuus voimassa, uusintahakemusta koskeva päätös voi tulla voimaan takautuvasti edellisen päätöksen päättymisestä alkaen, mikäli päätös on myönteinen.
Apteekit saavat taksatiedostot, jotka sisältävät ajantasaisen tiedon myös erityislupavalmisteiden voimassa olevista korvauksista. Ne toimitetaan apteekeille kahden viikon välein joka kuukauden 1. ja 15. päivä. Korvauksen voimaan tullessa on voinut olla vaihe, jolloin apteekeilla ei ole
ollut tietoa korvattavuudesta tietojärjestelmässään. Potilas
ei ole välttämättä saanut korvausta myös siksi, että joskus
apteekki lukee reseptiä toimittaessaan edellisen ostokerran tiedot reseptiin liimatusta viivakoodista. Viivakooditieto ei välttämättä huomioi korvaustiedon muutosta. Mikäli
asiaankuuluva korvaus on jäänyt saamatta, sitä voi hakea
ostokuitin kanssa Kelan toimistosta jälkikäteen. Korvauksen hakua varten täytetään Kelan lomake SV 127, joka löytyy myös Kelan internet-sivuilta.

T3-kyselyn vastausaika on päättynyt
Kesän alussa julkaisimme liiton internet-sivuilla T3-kyselyn, jolla kartoitimme potilaiden hoitokokemuksia pelkällä
tyroksiinilla ja muilla valmisteilla. Kiitos kaikille vastanneille! Seuraavaksi vuorossa on tietojen yhteenveto ja analysointi. Palaan asiaan joulukuun numerossa.
Orion jatkaa työtä, jotta saisimme Thyroxiniin lisävahvuuksia. Kuten alussa varoitettiinkin, se ei tapahdu helposti. On kuitenkin ilo havaita, että yhteistyökumppanimme
on sitoutunut selvitystyöhön ja pitää meidät ajan tasalla
etenemisestä.
Tanja Väyrynen
lääketyöryhmän vetäjä

Savossa kokoonnutaan
Kuopiossa käynnistyy ryhmätoiminta

Kilpirauhastapaaminen Iisalmessa

Syksyn aikana järjestetään kilpirauhasillat tiistaina
11.9., 9.10., 6.11. ja 11.12. klo 18 alkaen. Paikkana on VireTori Valkeinen, Sairaalakatu 6-8, rakennus 1, 0-kerros,
Kuopio. Yhteyshenkilönä Anne Christiansen 045 2021
720. Iltojen aiheet ja mahdolliset vierailijat selviävät
syksyn mittaan. Tule kertomaan toiveesi ja keskustelemaan kilpirauhassairauksista. Tervetuloa!

Iisalmessa järjestetään tapaaminen 17. syyskuuta Nuorisotalolla, Kirkkopuistonkatu 25 klo 18 alkaen. Tule keskustelemaan kilpirauhasasioista vertaistuen merkeissä ja suunnittelemaan ryhmätoiminnan
aloittamisesta Iisalmessa. Mahdolliset kyselyt 050 593
1090. Tervetuloa!

Muista uusista ryhmistä tietoa tapahtumakalenterissa.
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KOLUMNI

Liikunta on
parasta
terveydenedistämistä

Liikunta eri muodoissa on kuulunut aina tärkeänä osana elämääni. Olen harrastanut mitä erilaisimpia liikuntalajeja satubaletista tanhuun ja lumilautailuun. Vaikka kansanedustajan työpäivät ovat pitkiä, eikä ylimääräiselle liikuntahetkelle aina tunnu löytyvän aikaa, olen pitänyt tärkeänä päästä liikkumaan vähintään muutaman kerran viikossa oman hyvinvointini ylläpitämiseksi.
Läheskään kaikki Suomessa eivät ikävä kyllä ole löytäneet liikunnan iloa – osa omasta tahdostaan, osa itsestään
riippumattomista syistä. Niin ikävää kuin se onkin todeta, on
liikkumattomuudesta tullut kansallinen ongelma Suomessa.
Asia koskee niin nuoria kuin vanhoja. Olemme viime vuosina joutuneet seuraamaan huolestuttavaa kehitystä suomalaisten terveyden rapautumisesta. Yhä useampi viettää
työpäivänsä istuma-asennossa ja myös illat tuppaavat itse
kullakin vierähtämään joko television tai tietokoneen äärellä.
Erityisen hälyttävää on nuorten terveyden heikentyminen ja kasvava ylipainoisuus. Nuorten suomalaisten ylipainoisten osuus on viimeisten 30 vuoden aikana kolminkertaistunut ja nyt 7–18-vuotiaista arvioidaan jopa 11–25 %
olevan ylipainoisia tai lihavia.
Ylipainoisuuden vanavedessä jakautuvat kansalaiset
entistä vahvemmin hyvä- ja huonokuntoisiin. Tämä on todellinen uhka terveyden tasa-arvolle. Esimerkiksi aktiivisesti harrastavat nuoret kiinnittävät usein enemmän huomiota ruokatottumuksiinsa, syövät terveellisemmin ja syövät
esimerkiksi aamiaisen säännöllisemmin kuin vähemmän
liikuntaa harrastavat. Ravitsemuksen, liikunnan ja erilaisten
sairauksien välisestä yhteydestä onkin hyvin laajaa näyttöä.
Asia on hälyttävä niin yksittäisten ihmisten kuin kansan-
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talouden näkökulmasta. Liian vähäisen liikunnan on arvioitu aiheuttavan Suomelle jopa 300 – 400 miljoonan euron
vuosittaiset kustannukset.
Suomessa hyvinvointipolitiikan painopiste tulisikin suunnata lasten ja nuorten liikuntaan. Tukea tarvitaan muun muassa lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen sekä päivittäisen liikunnan lisäämiseen. Varsinkin koulu- ja seuraliikunnan merkitys hyvien liikuntatottumusten edistäjänä on ensiarvoinen. Lapsena opitut liikuntatottumukset on helppo
siirtää aikuiselämään, jos urheilu on ollut mielekästä.
Terveys on paitsi ihmisen tärkeimpiä arvoja, myös tärkeä taloudellisen, sosiaalisen ja inhimillisen kehityksen kulmakivi. Jo muutama liikuntakerta viikossa kohentaa yleiskuntoa, parantaa lihasvoimaa, tasapaino- ja koordinointikykyä. Henkistä hyvinvointia liikunta lisää muun muassa
tuottamalla mielihyväntunteita, parantamalla stressinsietokykyä sekä vahvistamalla itsetuntoa. Monelle paineiden
kanssa kamppailevalle ihmiselle liikunta on tärkeä latautumistapa. Pienikin määrä liikuntaa kohentaa tuntuvasti mielialaa, mikä puolestaan auttaa joskus löytämään ratkaisuja
ylitsepääsemättömiltä tuntuviin ongelmiin.
Liikkumisen tulee olla ennen kaikkea hauskaa ja rentouttavaa, ei missään nimessä väkisin vääntämistä. Liikunnan ja hyvinvoinnin suhteen kannattaa olla itsekäs, sillä niihin käytetty aika maksaa itse itsensä takaisin korkojen kera. Tämän olen omakohtaisesti kokenut; liikunnalle kalenterista irrotettu tunti pitää mielen virkeänä ja lisää työtehoa moninkertaisesti.
Jaana Pelkonen
kansanedustaja

Vapaaehtoistoiminnalla
edistetään hyvinvointia

Teksti: Asta Tirronen

Syksy on järjestöissä aktiivisen toiminnan
aikaa, jolloin käynnistyy uusia toimintoja. Vapaaehtoisten mukaan saaminen on edellytys
järjestön toiminnalle, jo pelkästään perustoimintojen pyörittämiselle.
Vapaaehtoistoiminnan perusta on tahto toimia, erityistaitoja ei vaadita. Monenlainen erityisosaaminen ja vapaaehtoisen kokemus ovat kuitenkin järjestön hyödyksi ja vapaaehtoinen voi toteuttaa itseään ja kokea itsensä tarpeelliseksi.
Vapaaehtoistoiminnassa toteutetaan vahvasti kansalaisyhteiskunnan ajatusta, kansalaisen äänen saamista kuuluviin. Vapaaehtoistoiminnalla on merkittävä rooli hyvinvoinnin edistäjänä.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa
Aila Suokas

Selvitysten mukaan puolet suomalaisista on kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta. Vapaaehtoistoiminta paitsi
hyödyttää järjestöä, antaa myös vapaaehtoiselle osallisuuden kokemuksen sekä mahdollisuuden vaikuttaa.
Alueelliset kilpirauhasyhdistykset toimivat pelkästään
vapaaehtoisten panoksella. Kilpirauhasliitossakin tarvitaan
vapaaehtoisia. Kaipaamme muun muassa kirjoittajia KILPIlehteen, koska meillä ei ole mahdollisuutta maksaa juttupalkkioita freelancetoimittajille.
Vapaaehtoisen rooli ja tehtävät voivat olla hyvin monipuoliset. Vapaaehtoiseksi ryhtyjän kannattaa pohtia, mikä
itseä todella kiinnostaa. Onko valmis sitoutumaan pidemmäksi aikaa esimerkiksi johtokunta- tai työryhmätyöskentelyyn tai ryhmän vetäjäksi. Toisille sopii paremmin ”kertaluontoinen” aktiivisuus, vaikkapa jonkin tilaisuuden järjestämisessä.

Yhdessä isolla joukolla

- Yhdessä isolla porukalla tekeminen on mukavaa ja
isompaan porukkaan uskaltautuu helpommin uuttakin
verta mukaan, hän jatkaa.
Ailalla itsellään on pitkä kokemus vapaaehtoistoiminnasta.
- Olen ollut vapaaehtoisena 14 vuoden ajan kyläyhdistyksessämme toimien muun muassa puheenjohtajana, varapuheenjohtajana sekä joka vuosi kesäajan tapahtumien
arpamyyjänä, Aila kertoo.
Ailan harrastuksiin kuuluvat myös mönkijät sekä ajotapahtumien ja turvallisen ajon koulutuksien järjestäminen
aviomiehen kanssa.
Kilpirauhasen vajaatoiminnan diagnoosin Aila sai 12
vuotta sitten.
- Tiedän kuitenkin sairastaneeni jo noin 15-vuotiaasta lähtien.
( Ailan potilastarina on julkaistu KILPI-lehdessä 2-2011).

Hämeenlinnalainen sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja Aila Suokas on vuodesta 2011 lähtien toiminut vapaaehtoisena Kilpirauhasliiton lääketyöryhmässä. Innokkaana
netin käyttäjänä Aila tutustui liittoon ja siellä toimiviin ihmisiin. Päivätyönsä Aila tekee Hämeenlinnan Terveyspalveluilla palvelusihteerinä.
- Lääketyöryhmässä mukana olo on antanut paljon, olen
saanut etsiä itseäni kiinnostavaa lääketietoutta – eri kielilläkin, kertoo Aila.
Vaikka vapaaehtoistoiminta antaa uutta sisältöä elämään,
on Aila huolissaan vapaaehtoisten uupumisesta liian suuren tehtävätaakan alla.
- Toivoisin ihmisten antavan edes pienen osan ajastaan
vapaaehtoistyölle, vetoaa Aila.

Varainhankintaa ja tiedon jakamista
Minna Haapa-aho Nummi-Pusulasta on ahkera sharewoodilainen. Sharewoodissa voi mainoksia klikkaamalla
lahjoittaa ilmaiseksi rahaa hyväntekeväisyyskohteelleen.
Minna on kutsunut jo 80 uutta Sharewood-tukijaa Kilpirauhasliitolle. Teon mittavuudesta kertoo se, että neljäsosa Kilpirauhasliiton 326 tukijasta on Minnan hankkimia.
- Vapaaehtoistoimintaan tulin mukaan aivan huomaamatta, toteaa Minna.
– Sain itse ystävältäni kutsun Sharewood-hyväntekeväisyysfoorumiin.
Minna innostui Sharewoodin ideasta ja ryhtyi aktiivisekKILPI 3
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Minna Haapa-aho

Panu Vauhkonen

si uusien kannattajien hankkijaksi. Sharewoodin kautta on
Kilpirauhasliitolle kertynyt lahjoitusvaroja jo noin 880 euroa.
Pitkään erilaisista vajaatoiminnan oireista kärsineenä ja
lopulta avun saaneena, Minna pitää tärkeänä tiedon jakamista. Hänen mielestään se kuuluu meille jokaiselle muiden sairastuneiden elämänlaadun parantamiseksi.
Varainhankinnan lisäksi Sharewood toimii myös oivallisena tiedotuskanavana kilpirauhassairauksista ja liiton
toiminnasta.
– Suomessa on neljännesmiljoona kilpirauhasdiagnoosin
saanutta ja saman verran arvioidaan sairastavan tietämättään, joten asian eteen on vielä paljon tehtävää, sanoo Minna.
Kesäkuusta lähtien Minna on työskennellyt Apeced ja
Addison ry:ssä yhdistyksen ensimmäisenä palkattuna työntekijänä. Kilpirauhasliiton jäsenenä hän on ollut vuodenvaihteesta lähtien.
- Apeced-potilaista 20 prosentilla ja Addison-potilaista 70 prosentilla on kilpirauhassairaus. Kilpirauhaspotilaan
kannattaakin tutkituttaa muiden autoimmuunitautien mahdollisuus, muistuttaa Minna.
- Minulla todettiin vuonna 2011 samanaikaisesti sekä
kilpirauhassairaus että Addisonin tauti. Suvussani on ainakin kolmessa polvessa erilaisia kilpirauhasongelmia, Minna toteaa.

sä vajaatoimintaa sairastavien vertaistukiryhmässä.
- Aion osallistua vertaisryhmätoimintaan ja toisena tavoitteena olisi tehdä kilpirauhassairauksista dokumentti,
sanoo Panu. Hän toteaa, että dokumentin onnistumiseksi
hänen täytyy tietää aiheesta enemmän ja kuulla muidenkin kokemuksia.
- Meitä on kuitenkin 250 000 ja varovaisen arvion mukaan toinen mokoma vailla diagnoosia. Aihe ei siis karkaa
mihinkään. Ei ainakaan henkilökohtaisesti.
Panulla todettiin kilpirauhasen vajaatoiminta loppuvuodesta 2008.
- Syy lihomiselle, merkityksettömyyden tunteelle ja hitaalle ja katkeilevalle ajatuksenjuoksulle löytyi, kertoo Panu.
- Vaikka diagnoosin kuuleminen helpotti, en täysin ymmärtänyt mistä on kyse. Asia on valjennut tässä matkan varrella oikeaa lääkitysannosta hakiessa.

Vertaistukea
Helsinkiläinen freelancenäyttelijä Panu Vauhkonen on
aloittanut tänä vuonna vapaaehtoisena Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistyksessä toimien varajäsenenä johtokunnassa ja aloittaen ryhmävetäjänä syksyllä käynnistyväs-
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Yhteenkuuluvuutta ja arvonantoa
Parhaimmillaan vapaaehtoistoiminta on asioihin vaikuttamista, vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja saa meidät tuntemaan itsemme tarpeelliseksi ja kokemaan arvonantoa yhteisössämme. Ja kaiken edellä mainitun lisäksi se tuo arkeen
iloa ja elämään uusia tuttavuuksia. Ota rohkeasti yhteyttä
omaan yhdistykseesi tai mene jäseniltaan ja kerro, mitä sinä haluaisit tehdä.

HYVÄ OLO

Hoidot ja levä
Teksti: Annwyl Rottenbücher
(Spa-hoitola Kauneuspiste Cleopatra)
Kauneushoitolapalvelut piristävät mieltä ja kohentavat
oloa. On kuitenkin hyvä huomioida, että kaikki hoidot eivät välttämättä sovi jokaiselle. Kilpirauhasen toimintahäiriöt ovat vasta-aihe kaikille hoidoille, joissa käytetään levää
sisältäviä ihonhoitotuotteita, kyseisten tuotteiden korkeasta jodipitoisuudesta johtuen. Tällaisia hoitoja ovat yleisimmin vartalohoidot, mutta myös muut ihonhoitotuotteet
saattavat sisältää levää. Vaihtoehtoja kuitenkin löytyy. Pätevä kosmetologi ottaa huomioon terveydentilasi ja valitsee Sinulle sopivat hoitotuotteet ja metodit.
Kilpirauhasen toimintahäiriöistä kärsiville ei suositella
tehtäväksi hoitoja, joissa käytetään levää sisältäviä ihonhoitotuotteita näiden tuotteiden korkean jodipitoisuuden
vuoksi. Levien sisältämä jodi kulkeutuu verenkierron kautta kilpirauhaseen.

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

Meditaatio avuksi kehon ja
mielen hallintaan

Teksti: Asta Tirronen

Länsimainen meditaatio tunnetaan myös nimellä mindfullness. Kyse on hyväksyvään, tietoiseen läsnäoloon perustuvasta menetelmästä, jonka tunnetuin kehittäjä on yhdysvaltalainen professori Jon Kabat-Zinn. Perusajatuksena on
heittäytyminen nykyhetkeen. Jokainen arjen toiminto kuten syöminen, lasten hoito tai pyykin pesu tehdään keskittyneesti ja tietoisesti.
Meditaation keskeisiin harjoituksiin kuuluvat kehomeditaatio ja istumameditaatio, joissa keskittymistä harjoitellaan hengitystä tarkkailemalla. Muutaman minuutin harjoituksistakin sanotaan jo olevan myönteisiä tuloksia ja yksinkertaisen harjoituksen voi tehdä vaikkapa työmatkalla bussissa. Meditaatioon voidaan liittää myös joogaharjoituksia.
Mindfullness-menetelmän sanotaan laskevan stressihormonien tasoa, lisäävän vastustuskykyä, lisäävän keskittymiskykyä ja parantavan kykyä hallita kroonista kipua.
Lisätietoa menetelmästä saa esimerkiksi Kabat-Zinnin
kirjoista. Viikonlopun kestäviä mindfullness-kursseja järjestetään eri puolella maata.
Lähteet: Jon Kabat-Zinn ”Täyttä elämää” ja
www.tietoisuudentaito.fi

APTEEKISTA

Miellyttävä nopeasti imeytyvä perusvoide
koko kehon päivittäiseen ihonhoitoon.

perusvoide.ﬁ
30 g, 100 g, 200 g ja 400 g pumppupullo, SV-peruskorvattava reseptillä.
Lisätietoja numerosta 010 426 2928 klo 8–16 ja itsehoitoapteekki.ﬁ
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ETELÄ-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Vertaistuki/jäsenillat kuukauden kolmas keskiviikko, seuraavat illat 19.9.,
17.10., paikalla Kilpirauhasliiton edustaja ja 21.11. klo 18 Vapaaehtoiskeskus
Kuutinkulmassa, Valtakatu 23, Lappeenranta. Iltoihin pyrimme saamaan luennoitsijoita/asiantuntijoita kertomaan
eri aiheista ja keskustelemaan jäsenten
ja heidän läheistensä kanssa. Ryhmissä
on vapaata keskustelua kilpirauhasasioista, kiinnostuneet tervetuloa mukaan.
Seuraa ilmoitteluamme Etelä-Saimaassa, Vartti-kaupunkilehdessä ”Yhdistykset tiedottavat” palstalla ja Etelä-Karjalan radiossa.

HYVINKÄÄN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Mäntsälän ryhmät tiistaisin 11.9., 2.10.
ja 13.11. klo 14.30 Kellarikahvila Kulmiksessa, Keskuskatu 11 A. Yhteyshenkilö
Lahja Tainio p. 0400 975 777. Mäntsälän
ryhmille haetaan edelleen uutta vetäjää. Otathan yhteyttä Lahjaan mikäli
kiinnostaa!
Hyvinkään iltaryhmä torstaisin 13.9.,
11.10., 15.11. ja 13.12. klo 18 Järjestökeskus Onnensillan Kaarisillassa, Siltakatu
6. Yhteyshenkilö Orvokki Lehtonen, p.
040 7405 277.
Hyvinkään päiväryhmä maanantaisin
1.10., 5.11. ja 3.12. klo 13 Järjestökeskus
Onnensillan Kulmasillassa. Yhteyshenkilö Eila Vahanen p. 044 2833 048.
Hämeenlinnan ryhmän ensimmäinen
tapaaminen torstaina 20.9. klo 18 Tiiriön ABC:n neuvottelutiloissa osoitteessa
Paroistentie 1. Yhteyshenkilö Aila Suokas p. 050 3051 196.
Ryhmissä on vapaata keskustelua niin
kilpirauhas- kuin muistakin asioista. Uusia ideoita otamme mielellämme vastaan!
Lääkäriluento sunnuntaina 14.10. klo
14. Sisätautilääkäri, dosentti Esa Soppi
luennoi kilpirauhasen toiminnasta, häiriöistä ja niiden hoidosta. Paikkana on
Laurea Hyvinkää, Uudenmaankatu 22,
Rauhala-sali.
Sääntömääräinen syyskokous tors-
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taina 25.10.2012 klo 18 Järjestökeskus
Onnensillan Kaarisillassa. Esillä säännöissä määrätyt asiat. Tilaisuudessa on
kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Toiminnastamme ilmoitetaan myös
paikallislehtien seurapalstoilla, nettisivuillamme ja Kilpirauhasliiton Facebook-sivulla. Tilaisuuksiimme ovat tervetulleita kaikki kilpirauhassairauksista
kiinnostuneet.

KESKI-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Vertaistuki-illat torstaisin 20.9., 18.10.,
15.11. ja 20.12. klo 18 alkaen kahvila
Sohwin kabinetissa, osoitteessa Vaasankatu 21, Jyväskylä.
Sääntömääräinen syyskokous tiistaina 2.10.2012 klo 18 Jyväskylässä Kyllikinkatu 1, Sepänkeskuksessa. Tila ilmoitetaan myöhemmin. Kahvitarjoilu!

KYMENLAAKSON SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Kilpirauhasillat Kotkassa tiistaina
11.9., 9.10., 13.11. ja 11.12. klo 18–20.
Karhulan päiväsairaala, Vesivallintie 29,
Kotka. Sisäänkäynti katutasolta pihan
puolelta.
Iltojen
aiheet:
11.9:
”Vaivojen
päivittely”-keskustelua kilpirauhaseen
liittyen omalla porukalla,
9.10: Suolisto-ilta 2/Ossi Sakki, 13.11:
Diabetes-ilta/Kirsti Talsi-Sirkka, 11.12:
Omat jutut/pikkujoulu.
Kilpirauhasillat Kouvolassa maanantaina 8.10. ja torstaina 8.11. klo 18–20.
Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4,
2 krs, Kouvola. Sisäänkäynti sekä parkkipaikan että torin puoleisista ovista.
Iltojen aiheet: 8.10: Vertaistuki-ilta/illan aihe avoin, 8.11: Suolisto-ilta 2/Ossi
Sakki.
Sääntömääräinen syyskokous tiistaina 25.9.2012 klo 18.30. Toimitila Veturi,
Kouvola. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, mm. valitaan
yhdistykselle uusi puheenjohtaja. Tervetuloa!
Päivystykset toimitila Veturissa Kouvolassa maanantaina 8.10. ja torstaina
8.11. klo 16–18. Tutut ihmiset paikalla
ennen kilppari-iltaa. Tule juttusille!
Jos et ole saanut elokuussa ilmestynyttä jäsenkirjettä, ota yhteyttä puheenjohtajaan tai lue kirje yhdistyksen nettisivuilta (tiedot lehden yhteystiedot
-sivulla).

LAHDEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Sääntömääräinen syyskokous ja
vertaistapaaminen lauantaina 22.9.
2012 klo 13–15. Invakeskus, Hämeenkatu 26 A, 3. krs Lahti. Kahvitarjoilu.
Syyskokouksen jälkeen keskustelua
aiheesta Jaksanko – ja jos niin miten?
Asiaan johdattaa Jorma Penttilä, oman
kilpirauhasensa asiantuntija.
Infoa ja vertaistukea Trion terveyskioskilla keskiviikkona 3.10. klo 10–14.
Mukana myös Apeced ja Addison yhdistyksen edustaja.
Eläinperäislääkettä käyttävien ja asiasta kiinnostuneiden tapaaminen torstaina 18.10. klo 18–20 Invakeskus, Lahti.
Vertaisryhmätapaaminen
torstaina 8.11. klo 18–20. Invakeskus, Lahti.
Aiheena Jaksanko – ja jos niin miten?
Aiheesta jatkaa Jorma Penttilä, oman
kilpirauhasensa asiantuntija.
Joulumyyjäiset lauantaina 24.11. klo
10–14 Invakeskus, Lahti. Voit tuoda
myyjäistavaroita ja arpajaispalkintoja
etukäteen Invakeskukseen tai viimeistään perjantaina 23.11. klo 18 Invakeskukseen. Ota yhteys puheenjohtajaan
p. 040 774 6288.
Tervetuloa tapaamisiimme!
Tiedotamme tapahtumista myös nettisivuillamme sekä paikallis- ja ilmaisjakelulehtien järjestöpalstoilla.

LOUNAIS-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Vertaistuki-illat ovat Ruusukorttelissa
maanantaina 17.9., 15.10. ja 19.11. klo
18 kerhohuoneessa 5. Osoite Puistokatu 11, 20100 Turku. Seuraa ilmoittelua
yhdistyksen kotisivuilla sekä Turun Sanomien Menovinkit -palstalla. Illoissa
on kahvitarjoilu, tervetuloa!
Sääntömääräinen syyskokous pidetään syys- lokakuun vaihteessa. Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla sekä Turun Sanomissa heti kun
tilavaraus on varmistunut.

OULUN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Vertaistukiryhmä kilpirauhassyöpään sairastuneille (ensisijaisesti työikäisille) kokoontuu maanantaisin 17.9.,
8.10., 29.10. ja 19.11. klo 17.30–19.30
Oulun Hyvän mielen talossa, Puusepänkatu 4, 3 krs. ryhmähuone Toivo.

Oulun vertaistukiryhmä käynnistyy
jälleen. Ryhmän kokoontumisajat ilmoitetaan myöhemmin yhdistyksen
nettisivuilla, Oulu-lehden seuratoimintapalstalla ja Forum24 -järjestötoimintapalstalla.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion
alueen kilpirauhaspotilaiden vertaistukiryhmä tapaa kuukauden ensimmäinen tiistai klo 18.30–20.00 Ylivieskan keskustan kahvila Häggmanilla.
Ryhmän ohjelmasta ilmoitetaan tarkemmin edellisen viikon Vieskalaisessa
ja Nivala-lehdessä.
Lääkäriluento Ylivieskassa, LL Ulla
Slama luennoi aiheesta ”Kilpirauhassairaudet”. Luento pidetään Ylivieskassa
torstaina 4.10. klo 18.00–19.30 Jokirannan koululla.
Kuusamon vertaistukiryhmä aloittaa,
kun ryhmälle löytyy vetäjä.
Sääntömääräinen syyskokous (Oulussa) on lokakuussa.
Ryhmistä lisätietoja: tanja.tiainen76@
gmail.com
Tapahtumakalenterin
mahdollisista
muutoksista ilmoitamme yhdistyksen
kotisivuilla ja paikallislehdessä. Seuraa
nettisivuja tai Oulu-lehden seuratoimintapalstaa ja Forum24 järjestötoimintapalstaa.

PIRKANMAAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Vertaistoimintaryhmä Vanha Kirjastotalo, Mäkelän kabinetti lauantaina
klo 10.30–12.30, 6.10., 10.11. ja pikkujoulu (pikku paketti mukaan!) 8.12. Pikkujoulussa kahvitarjoilu lisukkeineen.
Uutta:“arkiryhmä” kokoontuu ensimmäisen kerran em. paikassa tiistaina
25.9. klo 17–19, puheenjohtaja paikalla.
Sääntömääräinen syyskokous lauantaina 6.10.2012 klo 12.30 alkaen em.
paikassa. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Tervetuloa!
Kuntoutumispäivä lauantaina 27.10.
klo 9.30–15.00 Varalan Urheiluopistossa, Tampereella. Tilaa on vielä (7.8.: 10
paikkaa). Ilmoittautua voi puheenjohtaja Anja Salvakselle p. 040 5093 650
(tekstiviestillä) tai sähköpostitse anja.
salvas@pp.inet.fi. Ilmoita, jos sinulla on jokin erityisruokavalio ja myös
osoitteesi tai sähköpostiosoitteesi ja
puhelinnumerosi (tärkeät!) Osallistumismaksu 15 €/ jäseneltä ja 20 € ei-jäseneltä maksetaan 24.9. mennessä yhdistyksemme tilille Nordea FI93 1457
3000 1028 97, lisätietoihin merkintä

”Varala”. Tulevat tapahtumat voit myös
käydä katsomassa nettisivuiltamme.

POHJOIS-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Sääntömääräinen syyskokous tiistaina 25.9.2012 klo 18 Vesselissä,
Koulukatu 24 B 2. kerros, Joensuu.
Kahvi/teetarjoilu. Tervetuloa!
Kilpirauhasilta tiistaina 30.10. klo 18
Vesselissä. Kilpirauhastietoutta ja mukavaa yhdessäoloa. Iltakahvi/teet ja
pientä purtavaa. Tervetuloa!

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Lääkäriluento maanantaina 10.9. klo
18–20. sisätautilääkäri, dosentti Esa
Soppi luennoin kilpirauhassairauksista.
Biomedicum Helsinki 1, Haartmaninkatu 8, P-kerros, luentosali 2 (170 paikkaa).
Vertaistuki- ja keskustelutilaisuus
torstaina 27.9. klo 16.30–18.00 Helsingissä, Töölön kirjasto Topeliuksenkatu
6, Mika Waltari –Sali, 4. krs. Keskustelussa voit esittää kysymyksiä, kertoa omia
ja kuulla muiden kokemuksia. Erityisaiheena suljetut vertaistukiryhmät.
Voit ilmoittautua ryhmiin (30.9. mennessä) tai kysyä lisätietoja yhdistyksen
puheenjohtajalta Tuija Rikkoselta, tuija.
rikkonen@saunalahti.fi tai puh 040 736
2025.
Sääntömääräinen syyskokous torstaina 27.9.2012 klo 18.30 Helsingissä,
Töölön kirjasto Topeliuksenkatu 6,
Mika Waltari –Sali, 4 krs. Kokousmateriaaleihin voi tutustua klo 18 päättyvän
vertaistuki-illan jälkeen. Tämä on virallinen kutsu kokoukseen. Kokouksessa
käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Vantaan Hyvinvointimessut Energia
Areenalla lauantaina 29.9. klo 10–16.
Messuilla esitellään vapaa-ajan ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia,
liikuntajärjestöjen tarjontaa ja sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaa.
Mukana on myös yrityksiä, joiden toiminnan ytimessä on erilaisten hyvinvointipalveluiden tuottaminen. Tule tapaamaan johtokunnan uusia ja entisiä
jäseniä, kuulemaan yhdistyksen suunnitelmista, kertomaan omia toiveitasi
ja hankkimaan tietoa kilpirauhassairauksista.
Method Putkisto Luonnollinen Kasvoklinikka lauantaina 6.10. ja 13.10.
klo 13.00–14.15, Hietalahdenkatu 8
(Helsinki Pilateksen tilat), ohjaaja Riikka

Mannermaa (http://www.riikkamannermaa.fi). Method Putkisto 3D Luonnollinen Kasvoklinikka antaa sinulle
keinot, joilla voit itse vaikuttaa kasvoihisi ja ulkonäköösi luonnollisesti. Sitovat ilmoittautumiset joko sähköpostilla
sirpa.carlsson@addvalue.fi tai 050 5581
775 klo 18 jälkeen. Maksu yhdistyksen
tilille Nordea FI82 1378 3000 2053 24
ilmoittautumisen jälkeen ennen kurssia. Kurssin hinta 28 € (normaali hinta
62 €).
Helsingin kaupunginteatterin komedia There is no Harri, torstaina 1.11. klo
19 Studio Pasilassa, Ratamestarinkatu
5. Yhdistyksen jäsenille on varattu 25
lippua (1 lippu/jäsen) hintaan 25 €/
lippu (normaali hinta 37 €). Tilaukset
sähköpostilla sirpa.carlsson@addvalue.
fi tai 050 5581 775 klo 18 jälkeen. Maksu yhdistyksen tilille Nordea FI82 1378
3000 2053 24, viitteeksi oma nimi ja
teatteri, liput toimitetaan tilausjärjestyksessä kotiosoitteeseen.

ROVANIEMEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Mahdollisuuksien tori lauantaina 8.9.,
klo 12–17 Sampokeskuksessa Rovaniemellä.
Hyvinvointipäivä Sallan Rykimäviikolla tiistaina 11.9. klo 11–16 Sallatunturin koululla, os. Kuusamontie 65, Salla.
Yhdistys osallistuu edellä mainittuihin
tilaisuuksiin esittelemällä toimintaansa,
lisäksi jaetaan sairausesitteitä ja KILPI –
lehtiä sekä myydään arpoja. Tule moikkaamaan ja tutustelemaan!
Vertaistuki-illat Rovaniemellä torstaina 13.9. klo 18, aiheena ”Miten vuodenajat vaikuttavat hyvinvointiini”, 18.10.
klo 18 ”Sairauteni ja perhe” ja 15.11. klo
18 ”Lepo, osaatko rentoutua?” osoitteessa Pohjolankatu 2, Eläkeläistila
Potkuri, Kipinä-Sali. Vertaistuki-illat on
tarkoitettu jäsenille ja annetut aiheet
eivät ole sitovia, vaan keskustelut käydään aina osallistujien tarpeiden mukaan. Tule keskustelemaan!
Sääntömääräinen syyskokous Rovaniemellä maanantaina 24.9.2012, klo
18, Pohjolankatu 2, Eläkeläistila Potkuri,
Kipinä-Sali. Tervetuloa kokoukseen!
Lääkäriluento Torniossa maanantaina 15.10. klo 18 Peräpohjolan Opiston
Joentalossa, os. Kiviniementie 13–15.
Luennoitsijana sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri Pirkko Nyländen,
aiheena tavallisimmat kilpirauhasairaudet. Lisää naisenergiaa tuo iltaan
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Tanssii Tätien kanssa -yhdistyksen Rokki-Mimmien tanssiesitys illan kevennykseksi. Illan aikana kerromme myös
yhdistyksestämme ja jaamme esitteitä
ja KILPI –lehtiä sekä myymme arpoja.
Tervetuloa!
Keilaillat Rovaniemellä keskiviikkona
3.10. ja 7.11. klo 18 urheiluopiston keilahallissa. Varattu kaksi rataa, yhdistys
maksaa ratamaksut ja alkeisopetustakin annetaan. Tule hauskanpitoon!
”Satumaa”, esittää Rovaniemen Teatteri lauantaina 1.12. klo 13 Jente-näyttämöllä, os. Maakuntakatu 6-8. Lippuja on
varattu 20 yhdistyksen jäsenmaksun
maksaneille jäsenille ilmoittautumisjärjestyksessä. Jäsenen omavastuu on 10
euroa. Ilmoittautuminen viimeistään
26.10. Raili Kuuselalle, p. 045 1371 008.
Tarkemmat ohjeet saat ilmoittautumisen yhteydessä. Tervetuloa viettämään
teatteripikkujoulua kanssamme!
Joulumyyjäiset maanantaina 10.12.
alkaen klo 9 Lapin keskussairaalan alaaulassa. Myytävänä käsitöitä, leivonnaisia ja arpoja. Myyjäis- ja arpajaistavaroita ottaa vastaan Taisto Tarkiainen, p.
040 5544 700. Kiitos tuestasi!
Yhdistyksemme esittelytilaisuuksia
suunnitellaan toteutettavaksi syksyn
aikana eri kunnissa. Paikallisia jäseniä
pyydetään ottamaan yhteyttä tarkan
ajankohdan ja tilajärjestelyjen suunnittelemiseksi, p. 045 1371 008/Raili Kuusela tai sähköpostitse raili.kuusela@
gmail.com.
Syksyn ohjelmaa päivitetään yhdistyksen nettisivuilla, lisäksi muutoksista ilmoitetaan Lapin Kansan seurapalstalla.

SATAKUNNAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Sääntömääräinen syyskokous ja
vertaistuki-ilta torstaina 20.9.2012
klo 18 Yhteisökeskus, Isolinnankatu
16-puutalo, Pori.
Lääkäriluento Raumalla lauantaina
13.10. klo 13 Kulttuuritalo Poselli, Nortamonkatu 12. Luennoitsijana LL Ulla
Slama.
Joulujuhla ja vertaistuki-ilta torstaina
15.11. klo 18 Yhteisökeskus, Isolinnankatu 16-puutalo, Pori.

SEINÄJOEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Vertaistukiryhmä Ähtärissä maanantaina 10.9. klo 18–20 Ähtärin sairaalan
kokoustila, sisäänkäynti terveyskeskuk-

18 KILPI 3

2012

sen pääsisäänkäynnin kautta, Sairaalantie 4, 63700 Ähtäri. Tarjolla pientä
purtavaa, tervetuloa!
Vertaistukiryhmä Kurikassa keskiviikkona 19.9., 17.10. ja 21.11. klo 18.30
Kurikan Intolassa, Seurapuistikko 6 C
27.
Sjögrenin syndrooma: torstaina 20.9.
klo 18 Marja Vainio ja Leena Kaunismäki kertovat Sjögrenin syndroomasta ja
sen yhteydestä kilpirauhassairauksiin
Seinäjoen järjestötalolla, Kauppakatu
1, 2. krs.
Sääntömääräinen syyskokous torstaina 20.9.2012 klo 19 Seinäjoen Järjestötalolla, Kauppakatu 1, 2. krs. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Vertaistukiryhmä Alajärvellä tiistaina 9.10. klo 17–19 Kanavan Kevarissa,
Myllykankaantie 5, 62720 Sissala. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Vertaistukiryhmä Kauhajoella torstaina 25.10. klo 18–20 Uimahalli Virkun
kokoustilassa, Urheilutie 3, 61800 Kauhajoki. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Teatteriin lauantaina 27.10. klo 19 Näillä palkoilla ei makseta -komedia, jonka
vierailevana tähtenä Oiva Lohtander,
Seinäjoen kaupunginteatteri, Alvar Aallon katu 12, Seinäjoki. Ilmoittaudu Arja
Kivistö-Rahnastolle 18.9. mennessä p.
040 547 9734 ja maksa 25.9. mennessä
yhdistyksen tilille POP FI89 4747 6020
0035 85. Jäsenhinta 16 € (normaalisti
23 €), ei jäsenet ryhmäalennushintaan
21 €, minimi osallistujamäärä 20 henkilöä.
Vertaistukiryhmä Seinäjoella torstaina 22.11. klo 18 Seinäjoen Järjestötalolla, Kauppakatu 1, 2. krs.

VAASAN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Terveyden ja hyvinvointimessut
maanantaina 1.10. klo 9–15 Vaasan
Botniahallissa. Esittelemme siellä yhdistystä ja jaamme tietoja kilpirauhassairauksista.
Lääkäriluento Pietarsaaressa ruotsiksi kilpirauhassairauksista keskiviikkona
3.10. klo 19 Pietarsaaressa, Lepplax. LL
Ulla Slama ja Dorrit Högbacka luennoivat ja kertovat kilpirauhasyhdistyksen
toiminnasta. Marttaliitto järjestää.
Lääkäriluento Ylivieskassa torstaina
4.10. klo 18 LL Ulla Slama luennoi kilpirauhassairauksista.
Lääkäriluento, endokrinologi Otto
Knutar luennoi syyskokouksessa Vaasan Vuorikodissa. Ajankohta ilmoite-

taan paikallislehdissä.
Teemailta marraskuussa.
Teatteri-ilta marras- joulukuussa. Katsokaa Pohjalaisen toimintapalstassa ja
Vaasan Ikkunassa.

VASANEJDENS SKÖLDKÖRTELFÖRENINGEN RF
Hälsomässa måndag 1.10. i Botniahallen. Vi har ett stånd, där vi presenterar
föreningen och berättar om sköldkörtelproblem.
Föreläsning om sköldkörtelsjukdomar på svenska Onsdag 3.10. kl 19 i
Pedersöre, Lepplax.
LL Ulla Slama och Dorrit Högbacka
föreläser och berättar om sköldkörtelföreningen. Ordnas av Marthaförbundet.
Föreläsning om sköldkörtelsjukdomar i Ylivieska torsdag 4.10. kl 18. LL
Ulla Slama föreläser.
Endokrinolog Otto Knutar från Vasa
Centralsjukhus ska föreläsa på höstmötet i Vasa Berghem. Tidpunkten
meddelas i lokalpressen.
Temakväll i november med Ulla Slama
på Berghem.
Teaterbesök i november eller december. Se i Vasabladets föreningslista.

Muita mielenkiintoisia tapahtumia:
6-8.9. TFI:n eli Kansainvälisen kilpirauhasliiton kokous Pisassa, Italiassa.
8-12.9. ETA:n eli Euroopan kilpirauhaslääkäreitten tieteellinen konferenssi
Pisassa. Liiton edustajina molemmissa
Pisan tapahtumissa ovat LL Ulla Slama
ja toiminnanjohtaja Asta Tirronen.
25–26.10. Endopäivät Helsingissä. Teemapäivä kilpirauhastaudeista. Lääkäritapahtuma.

JÄSENYHDISTYSTEN SIVUT

Lääkäriluento vihdoinkin!
Tänä syksynä toteutamme toivotun lääkäriluennon. Sisätautilääkäri Esa Soppi tulee lokakuussa puhumaan meille
kilpirauhasasioista. Lisätietoja löydät tapahtumakalenterista. Luentopaikka, Laurea Hyvinkää, on aivan keskustan tuntumassa, rautatieasemaltakin pienen kävelymatkan päässä.
Parkkipaikkoja on niin rakennuksen etu- kuin takapuolella. Tila on suurempi kuin aiemmalla luennolla, sinne mahtuu 220 henkilöä, joten vähän kauempaakin kannattaa tulla kuuntelemaan!

laista toimintaa ryhmässä kaivataan, mikä olisi hyvä paikka
kokoontumisilla ja kuinka usein ryhmä kokoontuu. Koska
jäseniä alueella on vain vähän, KILPI-lehti ei tavoita alueen
kilpirauhaspotilaita hyvin. Yritämme saada asiasta paikallislehtiin juttua. Levitäthän tietoa osaltasi!
Ovella ei kysellä jäsenkorttia, vaan kaikki ovat tervetulleita. Tietenkin toivomme, että ryhmän toiminta on sellaista,
että osallistujat joskus päättävät liittyä liittoon, mutta toki
toimintaan saa tutustua rauhassa ennen päätöksen tekoa.

Toiminta laajenee

Ensi vuotta suunnitellaan jo – mitä sinä toivoisit?

Hämeenlinnassa ei ole aikaisemmin ollut minkäänlaista vertaistukiryhmätoimintaa kilpirauhaspotilaille. Ei ole
ihme, ettei alueella ole paljoa jäseniäkään. Liitossa meneillään olevan aluetyöryhmäselvityksen innoittamina päätimme lähteä kokeilemaan, olisiko ryhmälle kiinnostusta. Kokoonnumme ensimmäisen kerran syyskuussa. Tästäkin on
lisätietoja tapahtumakalenterissa. Ensimmäisessä tapaamisessa mietimme tulevaa: Kuinka paljon kiinnostusta on, mil-

Syyskokouksessa vahvistetaan ensi vuoden toimintasuunnitelma. Onko sinulla mielessäsi idea, jonka toivoisit
meidän toteuttavan? Ota yhteyttä tai tule syyskokoukseen
keskustelemaan asiasta!
Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
		
Tanja Väyrynen
sihteeri

Katse kohti syksyä
Kesä on kääntynyt jo syksyyn ja sen myötä käännämme
katseen kohti yhdistystoimintaa. Kesän, joka olikin virkistävän viileä, latasimme akkujamme ja nyt sitten jaksamme taas
viettää aktiivisen syksyn. Syksyisinhän olemme aina innoissamme aloittamaan uusia harrastuksia tai jatkamme vanhojen, tuttujen harrastusten parissa. Yhdistystoiminta on meille monille yksi harrastusmuoto siinä missä jumppa tai käsityöt. Toivottavasti sinäkin innostut tulemaan mukaan tapahtumiimme ja sitä kautta tutustumaan yhdistyksemme toimintaan. Uusia aktiiveja tarvitsemme aina.
Tapahtumakalenterissa on syksyn ohjelmamme. Syyskokoukseen olette kaikki jäsenet tervetulleita. Siinä käsitellään
sääntömääräiset asiat, mm. ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Tule sinäkin mukaan suunnittelemaan en-

si vuoden tapahtumia. Jos sinulla on ehdotuksia toiminnan
kehittämiseksi etkä pääse paikalle syyskokoukseen, voit laittaa viestiä sähköpostilla tai soittaa minulle tai puheenjohtajalle. Kokouksen jälkeen jatkamme keskustelua jaksamisesta.
Siitä meillä kaikilla on monenlaisia kokemuksia ja ajatuksia.
Oman yhdistyksemme tukihenkilöt ovat: Raija Kerttula, iltaisin 040-7746 288, Sinikka Viskari 050 5350 764 ja Irja Karhu 040 8667 467.
Tavataan syksyn tapahtumissa!
Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
					
Irja Karhu
sihteeri
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Toimintaa ja
edunvalvontaa
Niin meni kesä nopeasti hieman viileähköissä merkeissä, mutta kyllä loma teki hyvää. Minunkin kilpirauhaslääketasapainoni tykkäsi stressittömyydestä ja olo on nyt mitä
mainioin ensimmäistä kertaa lähes kahteen vuoteen. Syksyn toimintaan lähdetään siis täysin akuin. Vertaistukiryhmät, jäsenillat ja luennot ovat syksyn toimintakalenterissa
ja ihan kaikki ei vielä ehtinytkään tähän KILPI-lehteen. Lisätietoja löytyy yhdistyksen nettisivuilta ja toiminta-alueen
ilmaisjakelulehdistä.
Yhdistyksen syyskokous on lokakuussa ja uusi hallitus valitaan tuolloin. Myös puheenjohtaja valitaan uudelleen vuosittain. Jos olet kiinnostunut hallituspaikoista, niin otathan
yhteyttä allekirjoittaneeseen tai hallituksen jäseneen. On
hienoa toimia puheenjohtajana yhdistyksessä, jossa jäsenien osallistuminen eri tilaisuuksiin on näin aktiivista. Toukokuun kilpirauhasviikon luennollekin osallistui yli 50 henkilöä. Myös uusia vapaaehtoisia eri tehtäviin on ilmoittautunut ja jäsenmäärä on kasvanut merkittävästi.
Yhdistyksen kevään eri tilaisuuksissa, ryhmissä ja valtakunnallisissa Facebookin Kilpirauhanen ja Kilpirauhassyöpä –ryhmissä on keskusteltu vilkkaasti hoidosta ja hoidon
saatavuudesta. Eri paikkakunnilla hoidon laatu ja saatavuus
vaihtelevat suuresti ja se on suuri vääryys. Kaikilla meillä on
oikeus saada hyvää hoitoa ja saavuttaa sellainen hoitotasapaino, että kykenemme tekemään työtä, hoitamaan perheemme ja elämään laadukasta ja kokonaisvaltaisesti hy-

Kuva: Maarit Ketonen

vää elämää. Tähän asiaan yhdistys aikoo ottaa kantaa ja laatii syksyn aikana kannanoton liittyen Oulun seudun kilpirauhassairauksien hoitoon. Työryhmään mahtuu mukaan
paljon innokkaita edunvalvojia. Pidetään huoli itsestämme, mutta myös toisistamme! Ihanaa ruskanväreissä hehkuvaa syksyä teille kaikille!
Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
		
					 Tanja Tiainen
				
puheenjohtaja

Syksyiset terveiset Pirkanmaalta

Varalan kuntoutumistapahtuman innokkaita osallistujia.

”Taas, kun kesä mennyt on, syksy saapuu..” laulun sanojen mukaan vuodenaikojen vaihtelu on väistämätöntä,
mutta meitä yhdistysaktiiveja syksy ei erota, vaan yhdistää
ja se on hyvä se.
Mennyt kevätkausi päätettiin toukokuun lopulla hyvissä merkeissä, kun endokrinologi Jorma Salmea oli tullut
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kuuntelemaan 80 innokasta kuulijaa. Luento oli erittäin monipuolinen ja asiantunteva. Kysymyksiä riitti ja luennoitsija
jaksoi vastata niihin perusteellisesti.
Ilolla olemme johtokunnassa laittaneet merkille, että
jokaisella kokoontumiskerralla vertaisryhmässä Mäkelän
kabinetti on ollut täynnä osallistujia.
Varalan kuntoutumistapahtuma huhtikuussa oli jälleen
voimaannuttava ja iloinen tapahtuma, johon osallistui myös
toiminnanjohtajamme Asta Tirronen. Hänelle iso kiitos mukanaolosta. Luento-osuutena oli ”Aivojumppa” ja asiantuntija Nora Salmijärvi opetti meille käytännön harjoitteilla
kuinka stressiä ja jännitystä saadaan kotikonstein lievitettyä.
Hilkka Malmille iso kiitos mahtavasta ja monipuolisesta
musiikkiesityksestä, on hienoa, että meillä on tällaisia taiteilijoita omassa yhdistyksessä. Osallistujat antoivat kuntoutumispäivän arvosanaksi kiitettävän.
Toiselle Varalan kuntoutumispäivälle lokakuun lopussa on vielä tilaa (tilanne 7.8.), ja puheenjohtajalta kannattaa tiedustella vapaita paikkoja. Myös kevään kuntoutu-

mispäivillä olleet voivat ilmoittautua. Ohjelmassa on kipuluento ja tietoa jalkojen hoidosta, liikuntaa, hyvää ruokaa
ja mukavaa seuraa.
Jäsenten toiveita on kuultu ja kokeilemme vertaisryhmän kokoontumista tänä syksynä myös arki- iltana (katso
tapahtumakalenterista), jotta esimerkiksi Tampereella työssä käyvät voivat töiden jälkeen osallistua vertaisryhmän
toimintaan. Puheenjohtaja tulee käynnistämään ryhmää.
Suunnitteilla on aloittaa vertaistoimintaa myös Virtain
suunnalla kunhan ryhmälle saadaan vetäjä ja sopiva kokoontumispaikka. Jos ryhmää ei saada aloitettua syksyn kuluessa, järjestetään siellä seutukuntatapahtuma ensi vuoden alussa.
Yhdistyksemme internet-sivuilta saa ajankohtaista tietoa
tulevista tapahtumista. Toiveena on edelleen saada käynnistettyä uusia vertaisryhmiä eri puolille Pirkanmaata, mutta ilman yhdistyksen jäsenten aktiivisuutta se ei onnistu. On
toivottavaa, että ryhmällä olisi käynnistäjä ja vetäjä omalta paikkakunnalta, jolla on tietoa kokoontumispaikoista ja
tuntumaa siihen onko toimintaan tarvetta.
Puheenjohtajaan voi ottaa suoraan yhteyttä asian tiimoilta, kuten muissakin yhdistysasioissa. Sähköposti on pa-

ras keino saada yhteyttä, mutta soittaakin voi ilta-aikaan ja
myös viikonloppuisin.
Yhdistyksemme internet-sivut uudistuvat syksyn aikana
yhdenmukaisiksi liiton sivujen kanssa.
Allekirjoittanut käänsi elämänsä suuntaa, otti opintovapaata ja aloitti 10 kuukauden jalkojenhoitaja -opinnot. Aion hyödyntää oppimaani myös yhdistystyössä.
Hoitotyö on edelleen sydäntä lähellä ja sillä linjalla jatketaan, mutta hieman ”kevennettynä”. Koulutus on juuri alkanut ja ensimmäisten päivien kokemusten perusteella ala
on todella mielenkiintoinen. Ryhmämme on motivoitunut
ja mukavanoloinen. Opettajat ovat alansa ammattilaisia ja
sydämellisiä. Kaikilla meillä opiskelijoilla on terveydenhuoltoalan koulutus opiskelun pohjana.
Kaunista syksyn alkua ja aktiivista osallistumista yhdistyksemme toimintaan. Lämpimät halaukset kaikille!
Pirkanmaan Kilpirauhasyhdistys ry
Anja Salvas
puheenjohtaja

Pääkaupunkilainen, löydä vertaisesi
Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistys käynnistää jäsenilleen lokakuussa neljä vertaistukiryhmää. Omat ryhmänsä on niin kilpirauhassyöpäpotilaille, vajaatoimintaa sairastaville kuin liikatoiminnasta kärsiville. Lisäksi miehille on luvassa oma vertaistukiryhmänsä.
Ryhmien vetäjinä toimivat yhdistyksen koulutetut jäsenet, joilla kaikilla on myös oma taustansa kyseisistä kilpirauhassairauksista. Ryhmät kokoontuvat aluksi kahdeksan kertaa ja niihin otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä
mukaan enintään kahdeksan osallistujaa.
Ryhmien tavoitteena on tukea arkea sairauden kanssa,

edistää jaksamista sekä vaihtaa kokemuksia saman elämäntilanteen läpikäyneiden kesken.
Tule keskustelemaan ryhmistä Töölön kirjastoon syyskuussa. (Katso tapahtumakalenteria.)
Lisää tietoa ryhmistä myös yhdistyksen nettisivuilla.
Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistys ry
Mia Selroos-Palmgren
johtokunnan jäsen

Sattuma-Villen kaverina
Yhdistyksemme esiintyy vieläkin vanhalla nimellään.
Sääntömuutosten vahvistaminen yhdistysrekisterissä käy
hitaanlaisesti. Tarkistaessani tilannetta netissä, sain selville,
että menossa on vasta marraskuussa 2011 tehdyt sääntömuutoshakemukset. Lain mukaan emme voi käyttää uutta
nimeämme ennen kuin patentti- ja rekisterihallitus on sen
vahvistanut ja merkinnyt yhdistysrekisteriin. Näillä mennään
todennäköisesti ainakin vuoden vaihteeseen asti.
Siispä odotellaan nimen vahvistusta, kuten myös on
odotettu menossa olevaa suvea. Sitä täällä pohjoisessa nimenomaan vain odoteltiin, KESÄÄ, jota ei näkynyt ei kuulu-

nut. Mutta onneksi ei kuitenkaan lumitöihin asti jouduttu.
Ajatus kesästä oli unelma, joka ei ihan toteutunut. Tähän
on elämässä totuttava. Kaikki ei aina toteudu siten kuin itse toivoo. Toki toivominen ei yksin riitä, unelmien eteen pitää myös tehdä työtä.
Kaikki me toivomme olevamme terveitä mahdollisimman pitkään, se on yksi unelmistamme. Senkin unelman
saavuttamiseksi pitää tehdä töitä, eikä toive siltikään ehkä toteudu. Olen alkanut uskoa ”Sattuma-Villeen”, joka hipaisullaan osaltaan vaikuttaa elämäämme. Saammeko olla terveinä, saammeko onnen, saammeko turvallisuutta, tai
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sitten ei. Ketään ei pitäisi syyllistää, vaan innostaa ja opastaa hoitamaan ja kunnioittamaan itseään ja tietysti kaveeraamaan Sattuma-Villen kanssa, joka ei valitettavasti oikeudenmukaisuudesta mitään tiedä, mutta joskus hipaisu tuo
terveyden, onnen ja turvallisuuden tai ainakin edes tietoisuuden niistä.
Tietoisuutta kilpirauhassairauksista yhdistyksemme pyrkii levittämään ja olemaan sillä tavoin se hyvää tuova Sattuma-Ville. Vapaaehtoistyöllämme on tuota Villen luonnetta,
asiasta kuullaan kaverilta sattumoisin, luetaan lehti-ilmoitus sattumoisin, mennään tilaisuuteen mukaan sattumoi-

sin jne. Annappa siis sanan kiertää, vaikka sattumoisin sattuisi kohdalleen!
Nautinnollista ja ruskanväristä syksyä
Rovaniemen Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
(Lapin Kilpirauhasyhdistys ry)
Raili Kuusela
puheenjohtaja

Toiminnan aktivoiminen alueella
Kuten viime lehdessä mainitsin niin suuntaamme uusille paikkakunnille vertaistukiryhmien muodossa. Valitettavasti yhtään yhteydenottoa asian tiimoilta ei ole tullut. Johtokunta on päättänyt järjestää syksyllä ryhmät Alajärvellä,
Kauhajoella ja Ähtärissä. Katsotaan niiden myötä mahdollisuuksia ja halukkuutta jatkuvampaan kokoontumiseen.
Pitkästä aikaa pidämme yhteisen kulttuuri-illan paikkana
Seinäjoen kaupunginteatteri. Tässä on oiva tilaisuus nauttia jäsenhintaan Dario Fon komediasta Näillä palkoilla ei

Tunnelmaa Taitopajassa. Kuva: Jaana Toivanen
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makseta!, jonka vierailevana tähtenä loistaa Oiva Lohtander. Katso tapahtumakalenteria ja tavataan tapahtumissa.
Muistathan pysähtyä nauttimaan syksyn ihanista väreistä
ja tuoksuista!
Seinäjoen Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Jaana Toivanen
puheenjohtaja

Keväällä virkistyttiin yhdessä
Huhtikuisena lauantaina Vaasasta ja Seinäjoen seudulta
suunnisti 53 osallistujaa Härmän kylpylään viettämää yhteistä virkistyspäivää. Alkuun kahvin kera kuunneltiin keitä oli paikalle saapunut ja millaista kilpitarinaa kullakin oli.
Kylpylän puolesta kuultiin paikan esittely ja hieman historiaa. Sitten harjoiteltiin Pohojalaisen Taijin pehmeitä liikkeitä ohjaajan opastuksella. Tällä välin osa porukasta tutustui
käsityömaailmaan Taitopajassa.
Ennen lounasta kuunneltiin lääkärimme Ulla Slaman luentoa kilpirauhassairauksista ja niiden hoidosta. Runsaan
buffetlounaan ääressä keskusteltiin ja vaihdettiin kokemuk-

sia. Toiset jäivät vielä jatkamaan juttua toisten siirtyessä sulattelemaan ateriaa kylpylän puolelle.
Päivä oli hyvä ja moni tyytyväinen sen antiin. Järjestelyjen osalta monta asiaa viisaammaksi ainakin allekirjoittanut tuli. Aika tuntui joka ohjelman kohdalla loppuvan kesken. Niin mukavaa oli, että hieman ideoitiin seuraavaa yhteistä aikaa ja vaikka pidempää reissua Pärnun kylpylään.
Jaana Toivanen
Vaasan ja Seinäjoen seudun yhdistysten puolesta

Kuntoutumiskurssit 2013
15.–17.2.2013 Hyvinkää, Hotelli Rantasipi Sveitsi.
Kurssi on tarkoitettu eläkeläisille. Hakuaika päättyy 9.1.2013
Osallistumismaksu 110 €/2 hh ja 160 €/1 hh. Erittäin pienen
eläkkeen saajille on mahdollisuus myöntää alennettu hinta
70 €, jolloin majoittuminen on kahden hengen huoneessa.
17.–19.5.2013 Espoo, Siikaranta.
Kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville tai lähiaikoina työelämään siirtyville. Hakuaika päättyy 9.4.2013.
Kolmas kurssi syksyllä.
Tarkemmat tiedot KILPI-lehden numerossa 4/2012. Helmikuun kurssille voi hakea jo nyt.
Yleistä kuntoutumiskursseista:
Kuntoutumiskursseille haetaan hakulomakkeella, joka löytyy Liiton nettisivuilta kuntoutustoiminnan alta. Lomakkeita voi myös tilata toimistosta p. (09) 8684 6550. Hakulomakkeet lähetetään toimisto@kilpirauhasliitto.fi tai postitse Suomen Kilpirauhasliitto, Vilhonkatu 4 B, 00100 Helsinki.
Ennen kurssilaisten lopullista valintaa keskustellaan jokai-

sen hakijan kanssa puhelimitse, joten muistathan ilmoittaa lomakkeella myös puhelinnumerosi. Kurssivalinnoissa ovat etusijalla ensikertalaiset.
Kuntoutumiskurssiin sisältyy täysihoito, saunat ja uinnit,
asiantuntijaluennot, mm. lääkäriluento sekä muut luennot
sekä ohjattua tai omaehtoista liikuntaa. Matkakulut maksaa kurssilainen itse.			
		
Hakija sitoutuu hakemuksen lähettäessään maksamaan
osallistumismaksun liitolle aiheutuvien kulujen kattamiseksi, mikäli hän peruu osallistumisensa kurssia edeltävän
viikon aikana.
Jos kurssilainen haluaa osallistua kuntoutumispäiville lemmikkieläimen kanssa, on hänen varattava erillinen yhden
hengen huone.
Kurssimme ovat hajusteettomia.
LOMAT 2013 KILPI-lehdessä 4-2012.

Elämäntehtävänä kilpirauhassairaudet
Kansainvälisen kilpirauhasliito TFI:n ensimmäisiä aktiivijäseniä ja toiminnan vetäjiä, amerikkalainen endokrinologi Lawrence ”Larry” Wood on omistanut
koko elämänsä kilpirauhaspotilaiden hoitoon. Omistautuminen
ulottuu aina auton rekisterinumeroon saakka, joka on TSH 1.
Rekisterinumerossa ovat arvot kohdallaan ja Larry puolisonsa Shannonin kanssa Bostonissa
toukokuussa 2011. Kuvat: Ulla Slama
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Kilpirauhasliiton vuosikokous
Teksti ja kuva: Kirsti Hänninen
Liiton vuosikokousta käytiin varsin leppoisissa tunnelmissa Helsingissä lauantaina 9.6. Lähes kaikki yhdistykset
olivat lähettäneet paikalle edustajansa. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Toiminnanjohtaja Asta
Tirronen esitteli kaikki kokousasiakirjat, jotka liiton hallitus
oli jo hyväksynyt
Toimintasuunnitelmia muokattiin keskustelun pohjalta
vielä paremmiksi. Liiton Raha-automaattiyhdistykseltä saatava avustus on varsin pieni, kun ajattelee, että liitto on kattojärjestö. Vuosikokous päätti hallituksen esityksestä, että
liitolle haetaan kahta uutta kokopäiväistä työntekijää. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja käyvät elokuun lopulla
neuvotteluja RAY:ssä. Neuvotteluissa tuodaan kaikki liiton
tarpeet esille. Ensi vuoden avustushakemukset lähetetään
syyskuun lopussa. Hakemuksissa selvitetään tarkkaan miten anottavat rahat tullaan käyttämään. Yleisavustusta voi

käyttää toimintojen ylläpitämiseen. Kohdennettu sopeutumisvalmennusavustus kuntoutumiskurssien järjestämiseksi on korvamerkitty vain tähän toimintaan.
Seuraaviksi kahdeksi vuodeksi hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi Irja Karhu (jatkaa) sekä kaksi uutta: Jaana
Toivanen, Seinäjoelta ja Timo Huttu, Oulusta. Valituista varajäsenistä aloitti hallituksessa heti Irma Heikkinen. Vuoden
alusta varajäseniksi valittiin Pirjo Gustafsson ja Anja Salvas.
Tänä vuonna hallitukseen valituista ei tarvinnut äänestää.
Monet kokousedustajat olivat tulleet pitkän matkan takaa, joten liitto tarjosi lounaan kaikille. Ruokaillessa oli mahdollisuus jutella myös monien kokousedustajien kanssa yhdistysten asioista.
Seuraavaksi yhdistysten vuoden 2013 puheenjohtajat
tapaavat puheenjohtajapäivillä marraskuun puolessa välissä Helsingissä.

Asta Tirronen esittelemässä toimintasuunnitelmaa. Kokousedustajat vasemmalta Maisa Airaksinen, Pirjo Gustafsson, Päivi Paavilainen,
Risto Rinta-Jouppi, Anja Salvas ja Hely Lepistö.
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Avoimet ovet
Teksti: Asta Tirronen Kuvat: Kirsti Hänninen

Kahvittelun lomassa riitti juttua kilpirauhassairauksista

Kilpirauhaspäivänä 25.5. oli Kilpirauhasliiton toimistolla Avoimet ovet. Vieraita kävi kolmisenkymmentä, kauimmaiset Joensuusta ja Tampereelta. Juttua kilpirauhassairauksista riitti kahvittelun lomassa. Vaihdettiin kokemuksia oireista ja hoidosta ja välillä rupateltiin kevyemmistä aiheista,
muun muassa alkavan kesän suunnitelmista.
Yksi vierailijoista oli Anneli Vänskä. Anneli on pitkän linjan yhdistysaktiivi.
Hän on ollut mukana jo ennen liittoa perustetussa Kilpirauhaspotilasyhdistyksen
toiminnassa ja osallistuu
edelleen Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistyksen
tapahtumiin.
Päivää ilahdutti läsnäolollaan myös Seppo Sten. Seppo on sairastanut vajaatoimintaa syntymästään lähtiAnneli Vänskä.
en. Hän on ollut muun muassa edesmenneen lasten sairauksien hoidon uranuurtajan, arkkiatri Arvo Ylpön potilas. Seppo vietti jo muutama
vuosi sitten 80-vuotispäiviään ja on rohkaiseva esimerkki kuinka hyvällä hoidolla voi elää täysipainoista elämää.
Avoimet ovet oli lämminhenkinen tapahtuma ja saa varmasti jatkoa ensi vuonna.

Kahvipöytä on katettu vierailijoille.

Seppo Stenillä todettiin vajaatoiminta pian syntymän jälkeen.
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LUKIJAN SIVUT
Merimiehen vahvat
lihapullat
4 400 g sika-nauta jauhelihaa
4 1 dl maustekorppujauhoja
4 1,5 tl pippuriseos
4 1 tl jauhelihamauste
4 1 tl kasvisliemijauhe
4 1 tl lihaliemijauhe (kasvispohjainen)
4 1 kpl lihaliemikuutio
4 1 dl maitoa tai kermaa
4 1 tl aromisuolaa
4 1 kananmuna
4 1 iso sipuli
4 2 dl vahvaa kahvia
Kuullota sipulit voissa sekä turvota maustekorppujauhe maidossa/kermassa. Lisää kahvi ja mausteet sipuliseokseen ja kiehauta. Kaikki aineet sekoitetaan keskenään ja pyöritetään lihapullat, jotka
paistetaan voissa.

Kuva: Pekka Horppu

SUDOKU

Kuva: Päivi Pöntys

Sudokun ratkaisu sivulla 28
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SAKSITTUA

!

Koonnut: Juhani Hiltunen

Hintatietoja yksityisistä
terveydenhoitopalveluista
Kela on julkaissut palvelun www.kela.fi/hintavertailu, jossa voi tutustua esimerkiksi erikoislääkäreiden keskimääräisiin palkkioihin sekä yleisimpien toimenpiteiden (röntgen- ja laboratoriotutkimusten) keskimääräisiin hintoihin.
Lisäksi palvelusta löytyy tietoa hammaslääkäreiden yleisimmistä toimenpiteistä. Tiedot perustuvat sairausvakuutuskorvausten maksamisen yhteydessä muodostuviin rekistereihin Kelassa.
Palvelun tarjoama tieto on mielenkiintoista ja hyödyllistä, mutta palvelun käytettävyys vaatisi vielä hieman
hiomista.
Apteekin hyllyltä 2.2012

Lääkekorvaussäästöt eduskuntaan
Kevään aikana julkistetut lääkekorvaustyöryhmän säästöehdotukset kirjataan vielä kesän aikana lain muotoon.
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa
eduskunnalle viimeistään syysistuntokauden alussa. Tavoitteena on säästää
valtion lääkekorvausmenoja vuositasolla 1113 miljoonaa euroa.
Esityksessä säästöjä tavoitellaan
laskemalla reseptilääkkeiden hintoja
ja asiakkaiden saamia Kela-korvauk-

sia. Paljon lääkkeitä käyttävien asiakkaiden asemaa helpotettaisiin alentamalla vuotuista lääkekustannusten
omavastuukattoa.
Esityksen mukaan lääkkeestä maksettava peruskorvaus olisi jatkossa 35
prosenttia (aikaisemmin 42). Erityiskorvattavien lääkkeiden Kela-korvaukset olisivat 65 (aikaisemmin 72) ja
sata prosenttia.
Lääkekattoa esitetään laskettavaksi 700 eurosta 650 euroon. Katon täyttyessä henkilö maksaa reseptilääkkeistä vain 1,50 euroa ostoskertaa kohti.
Lääkkeiden hintaa laskettaisiin alentamalla viitehintajärjestelmän ulkopuolisten lääkkeiden tukkuhintoja viisi prosenttia.
Lääkekorvaustyöryhmä jatkaa työtään hallitusohjelman mukaisesti. Lääkekorvausjärjestelmää on tavoitteena
uudistaa niin, että korvauksista hyötyvät erityisesti paljon lääkkeitä käyttävät henkilöt.
Apteekin hyllyltä 2.2012

Levotyroksiinista apua
sydänongelmiin
Levotyroksiinista näyttää olevan
apua vähäoireisesta kilpirauhasen vajaatoiminnasta johtuviin sydäntapah-

tumiin.Tutkimuksessa käytiin läpi 4 735
potilaan tiedot lähes kahdeksan vuoden ajalta. Levotyroksiinia käyttäneillä
40–70 -vuotiailla potilailla esiintyi vähemmän sydäninfarkteja kuin verrokeilla. Yli 70-vuotiailla ei havaittu vastaavaa hyötyä.
Apteekkari 6/2012

Nämä ovat oikeasti vakavia juttuja
Jani Wickhomilla on diagnosoitu
useiden suomalaisten vitsaus, kilpirauhasen vajaatoiminta. Elimistön kilpirauhashormonin puute hidastaa aineenvaihduntaa, mistä seuraa muun muassa väsymystä ja painonnousua. Erilaiset
oireet saattavat heikentää elämänlaatua huomattavasti.
– Terveyden kanssa on oikeasti ollut
ongelmia. Vaikka syön terveellisesti ja
elän suhteellisen terveellisesti, niin kilpirauhasen vajaatoiminta aiheuttaa ongelmia. Mulla on se paha juttu, että turpoan ja kilpirauhasen ongelmien kautta minulla on myös mahdollisuus kakkostyypin diabetekseen. Nämä ovat olleet oikeasti aika vakavia juttuja, joiden
kanssa joudun tekemään kovasti töitä
MTV3.fi

Kuva: Asta Tirronen

KILPI 3

2012 27

Orsakerna till underfunktion
i sköldkörteln
Kronisk autoimmuninflammation
är den vanligaste.
Orsakerna till underfunktion i sköldkörtel är flera. Den vanligaste orsaken
till hypotyreos är idag en kronisk inflammation i sköldkörteln. Den är av typ autoimmuninflammation. Vid en autoimmuninflammation produceras ämnen,
antikroppar, som motverkar kroppens
egna celler och t om förstör dem. Vid
en sådan inflammation i sköldkörteln
försvagas sköldkörtelcellerna så att
de inte längre kan tillverka en tillräcklig mängd tyroxin och kroppens ämnesomsättning försämras.
Den nästvanligaste orsaken till hypotyreos är behandling av överfunktion i sköldkörteln med radioaktivt jod
eller att sköldkörteln opererats bort.
För att kunna tillverka tyroxin behöver sköldkörteln jod. Tidigare var jodbrist den vanligaste orsaken till underfunktion i sköldkörteln. För att kompensera jodbristen kämpade sköldkörteln
och ökade sin storlek, den blev ojämn
och knölig.
En förstorad sköldkörtel kallas struma. Tidigare hade vi jodbrist i Finland,
men år 1949 började man sätta till jod
i matsaltet varvid jodbriststruman så

gott som försvann. I en del länder finns
problemet ännu kvar. En organisation
ICCIDD arbetar med att försöka minska jodbristen hos jordens befolkning.
Ovanligare orsaker
Hypotyreos kan vara medfödd. I Finland föds 1 barn av 3500 utan eller med
en felfungerande sköldkörtel. Man kan
undersöka detta genom ett blodprov
som tas från navelsträngen och ibland
från hälen hos den nyfödde.
I Finland undersöks alla nyfödda, så
att behandling kan påbörjas i tid. Utan
behandling leder total hypotyreos till
utvecklingsstörning och tillväxtrubbning, kretinism. Det är alltså mycket viktigt att de nyfödda testas, vilket också
bör beaktas vid t ex hemförlossningar.
Det finns mediciner som kan leda
till rubbningar i sköldkörtelfunktionen
och minskad tyroxinproduktion. Sådana är t ex amiodaron, som används för
hjärtrytmstörningar, litium, anv. vid behandling av bipolär sjukdom, interferon, som användes t ex för MS och andra sjukdomar med rubbningar i immunsystemet, vissa cancersjukdomar,
C-hepatit osv.
Jodhaltiga medel stör sköldkörtel-

funktionen, jod finns i röntgenkontrastmedel, i en del desinficerande salvor, som ofta har brun färg och tidigare i hostmediciner.
Havstång och vissa gröna téer innehåller mycket jod och kan i stora
mängder slå ned sköldkörtelfunktionen. Alltså både för liten och alltför
stor jodmängd kan nedsätta sköldkörtelfunktionen.
Central eller sekundär hypotyreos
beror på att hypofysen sänder ut för
litet TSH som stimulans åt sköldkörteln. Då är både TSH och T4V nedsatta i blodet. Åkomman är inte vanlig,
men det är viktigt att läkaren åtminstone vid den första diagnosticeringen
av en sköldkörtelsjukdom kontrollerar
både TSH och T4V. Hos patienter som
har svag hypofysfunktion är det T4V
som ska kontrolleras vid uppföljningen och behandlingen av sköldkörtelunderfunktion. Vid primär hypotyreos då felet ligger i själva sköldkörteln
uppföljer man vanligen TSH.
Artikelseriens första delar, där det
skrevs om diagnos, symptom och vård
av underfunktion i sköldkörteln, publicerades i KILPI-tidningens nummer 4/2011
och 2/2012.
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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 € sisältäen KILPI-lehden 4 numeroa/vuosi.

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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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@gmail.com

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
kskilpparit@gmail.com
www.keskisuomenkilpirauhasyhdistysry.com

Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistys ry
Tuija Rikkonen, tuija.rikkonen@saunalahti.fi
PL 235, 00171 Helsinki
p. 040 5466 173 (ma–ke 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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Tietoa
reumasairauksista
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.

KILPI 3

2012 31

M – Itella Oyj

