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Meidät on huomattu.
Onko siitä apua
myös taloudelle?
  

Vuosi on lopuillaan. Kulunut vuosi on ollut vauhdikas lii-
ton kannalta. Jäsenmäärämme on kasvanut huikeasti, noin 
23 prosenttia. Kasvu on todella suuri järjestömaailmassa. 
Se kertoo meille konkreettisesti kuinka tärkeänä liittom-
me toimintaa pidetään. Meillä on silti vain 6 500 jäsentä. 
Luku on pieni, kun vertaa kilpirauhassairautta sairastavien 
määrään. Kasvunvaraa on runsaasti, jotta jäsenmäärämme 
olisi reilu 10 prosenttia lääkityksellä olevista. Edunvalvonta 
on tärkeää työtämme. Isolla jäsenmäärällä on paljon hel-
pompi vaikuttaa kun tietää, että järjestöllä on vahva kivi-
jalka jäsenistössä.

Kilpirauhassairauksista on ollut artikkeleita eri lehdissä 
yli 40 viimeisten 16 kuukauden aikana, näistä yli kolman-
nes aikakauslehdissä.  Apteekkari-lehti kirjoitti hiljattain 
lääkevahvuuksista ja kertoi liiton lääketyöryhmän työstä. 
Tuntuu todella hyvältä, että terveydenhuolto on havainnut 
taistelumme sairauden vähättelyä vastaan. 

Joulukuun 20. päivä on meille tärkeä päivä. Silloin rat-
keaa Raha-automaattiyhdistyksen ensi vuodelle ehdotta-
ma avustuksen määrä. Avustus varmistuu lopullisesti vasta 
helmikuussa valtioneuvoston päätöksen jälkeen. Olemme 
anoneet rahaa kahden uuden kokopäiväisen työntekijän 
palkkaamiseen. Silloin voisimme satsata kunnolla edunval-
vontaan ja tukea yhdistyksiä ja sitä kautta jäsenistöä. Suun-
nitteilla on myös vertaisohjaajakoulutuksia ympäri Suomea 
ja paljon muita tärkeitä tehtäviä.

Jos avustustasomme ei nouse, olemme heikoilla vastaa-
maan isoihin uusiin haasteisiin. Emme millään pysty myös-
kään verkostoitumaan ja verkottumaan siinä laajuudessa, 
joka olisi toiminnan kannalta tärkeää. Itse olen pystynyt 

Kuva: Jarno Herranen

PÄÄKIRJOITUS

puheenjohtajana ollessani antamaan suuren vapaaehtois-
työpanoksen liitolle. Tuhat tuntia on vuodessa mennyt rikki.  
Pidemmän päälle tämä ei kuitenkaan ole kestävä ratkaisu.

KILPI-lehteä on kehuttu paljon, myös terveydenhuollon 
puolelta. Haasteita hyvän lehden tekemisessä on paljon. Yk-
si niistä on löytää lääkäreitä kirjoittamaan artikkeleita eri 
kilpirauhassairauksiin liittyvistä asioista. Meillä on pitkä lis-
ta aiheista, joihin etsimme kirjoittajia. Jos tiedät jonkun pä-
tevän lääkärin kirjoittamaan, niin vinkkaa siitä meille. Moni 
lääkäri on niin kiireinen, että lehteen kirjoittamiseen ei jää 
aikaa. Tässä numerossa on paljon pyydetty kirjoitus kilpi-
rauhassairauden vaikutuksesta raskauteen.  Lehden bud-
jetti sallii numeroa lähetettävän ympäri Suomea neuvo-
loihin. Mietinnässä on teemanumeroita. Miehille olisi hy-
vä suunnata yksi lehti. Miehet eivät hakeudu niin helpos-
ti lääkäriin joka vaivasta. Näin voi kilpirauhassairaus jäädä 
piiloon ja haitata tarpeettomasti elämää.

Nettisivujen uudistamisen ykkösvaihe on lopuillaan. Kil-
pirauhassairaus-painikkeen alle on vielä tulossa lisää teks-
tejä. Useimpien paikallisyhdistysten nettisivut istutetaan lii-
ton nettisivuille. Formaatti on silloin yhdistyksillä sama. Si-
vuilla pääsee helposti sukkuloimaan liiton ja yhdistysten 
sivujen välillä. Liiton nettisivujen etusivulla on aina viimei-
simpiä uutisia. Käy kurkkaamassa niitä aina välillä!

Valoisaa Joulun Aikaa ja Taikaa
sekä Onnekasta Uutta Vuotta!

Kirsti Hänninen
puheenjohtaja
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Kysymyksiä
raskaudesta

1.  Jos käytössä on vain Liothyronin lääkityksenä, on-
ko ihan ok suunnitella raskautta? Muistelen lukenee-
ni jostain että sikiö tarvitsee T4:ää. Onko pelkän T3:n 
käyttö turvallista raskausaikana?

Raskautta suunnitteleva nainen ja raskaana oleva nainen 
tulee käyttää yksinomaan tyroksiinia (T4:ää). Tutkimukset 
ovat osoittaneet, että sikiön keskushermoston kehitys riip-
puu nimenomaan riittävästä tyroksiinin saannista. Liothy-
roninia ei tule käyttää raskauden aikana.

2.  Thyroid lääkitys raskausaikana? Mitä arvoja seura-
taan ja kuinka usein? 

Kuivattuja sian kilpirauhasvalmisteita, kuten Thyroidia ei 
tule käyttää raskauden aikana lainkaan.  Raskauden aikana 
tulee käyttää yksinomaan tyroksiinia (T4:ää). 

Camilla Schalin-Jäntti,
Vs Professori,

Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen 
keskussairaala, Sisätaudit, Endokrinologian klinikka

Tyroksiinin (T4) tarve lisääntyy raskauden aika-
na, jonka takia odottavan äidin kilpirauhanen 
joutuu koetukselle. Terve kilpirauhanen pystyy 
kompensoimaan tämän tuottamalla noin 30-50% 
enemmän tyroksiinia raskauden aikana. Lievää 
kilpirauhasen vajaatoimintaa potevalla naisel-
la tyroksiinin tuotanto on jo valmiiksi häiriinty-
nyt, minkä takia tila voi syventyä varsinaiseksi 
hypotyreoosiksi raskauden aikana. Tähän altis-
taa taustalla oleva ns krooninen autoimmuuni-
tyreoidiitti. Kroonisessa autoimmunityreoidiitis-
sa seerumin tyreoideaperoksidaasivasta-aineet 
(S-TPO-va) ovat koholla. Kohonneita TPO-vasta-
ainetasoja voidaan osoittaa 5-15 %:lla raskaa-
na olevista naisista. Hedelmällisessä iässä ole-
vista naisista noin 1-2 % käyttää tyroksiininkor-
vaushoitoa, ja heidän annostaan tulee suuren-
taa heti alkuraskaudessa. S-TSH:n tavoitteena 
ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana on 
luokkaa < 2.5 mU/l, toisen ja viimeisen raskaus-
kolmanneksen aikana noin < 3.0 - 3.5 mU/l. Riit-
tävä tyroksiinipitoisuus on välttämätön sikiön 
keuhkojen, luuston ja aivojen normaalille kehi-
tykselle. Sikiö on riippuvainen äidin tyroksiinipi-
toisuudesta ennen kaikkea alkuraskaudessa. Si-
kiön oma kilpirauhashormonien tuotanto käyn-
nistyy kunnolla vasta noin viikolla 20.

3.  Sikiön kasvun seuranta? Onko Basedow -vasta-aineilla 
(S -TSHRAb) vaikutusta raskautumiseen totaalipoiston 
jälkeen ja mikä on niiden merkitys raskauden aikana?

Sikiön huolellinen seuranta on tarpeen jos odottava äiti 
sairastaa Basedowin taudin hypertyreoosia, tai on sairasta-
nut Basedowin taudin hypertyreoosia, ja hänellä todetaan 
kohonneita TSH reseptorivasta-ainetasoja (TSHRAb) vie-
lä loppuraskauden aikana. TSHRAb:t on siis syytä tarkistaa 
näissä tilanteissa. TSHRAb-tasot laskevat kuitenkin useimmi-
ten spontaanisti toisen raskauskolmanneksen jälkeen. TSH 
reseptorivasta-aineet voivat siirtyä äidistä sikiöön ja aihe-
uttaa sikiön hypertyreoosin. Sikiötä seurataan näissä har-
vinaisissa tapauksissa ultraäänitutkimuksin ja KTG:n avulla. 
Olennaista raskauden käynnistymiselle on raskautta suun-
nittelevan naisen normaali kilpirauhastoiminta ja/tai oikea 
tyroksiinikorvausannos. Liika- tai vajaatoiminta tulisi hoi-
taa pois jo ennen raskautta. Raskauden aikaisen vajaatoi-
minnan esiintyvyys on 0.3-0.4% ja liikatoiminnan 0.1-0.4%.

4.  Kilpirauhasen vajaatoiminnan yhteys raskausdiabe-
tekseen? Insuliinin vaikutus thyroid tai tyroksiini lää-
kitykseen? Seurataanko kilpirauhasarvoja useasti ras-
kauden aikana, jos lääkkeen annostusta täytyy raskaa-
na ollessa nostaa? Kuinka paljon tyroksiiniannostusta 
normaalisti nostetaan raskaaksi tultua ja kuinka usein 
annostusta seurataan verikokein raskauden aikana?

Raskauden aikana vallitsee insuliiniresistenssi. Siksi dia-
betes voi puhjeta raskauden aikana, jos elimistön oma in-
suliinin eritys raskauden aikana jää riittämättömäksi. Ylipai-
no altistaa raskausdiabetekselle. Riski sairastua raskausajan 
diabetekseen on myös suurempi, jos lähisuvussa esiintyy 
diabetesta. Raskaana, tyroksiinikorvaushoidossa olevan nai-
sen tyroksiiniannosta tulee suurentaa heti alkuraskaudessa 
ja mielellään vallitsevan TSH-arvon perusteella. TSH-arvo on 
siis hyvä tarkistaa jo raskauden suunnitteluvaiheessa. Tarvit-
tava annosnosto on keskimäärin 30%, se riippuu muun mu-
assa TSH-tasosta ja käytössä olevan korvausannoksen suu-
ruudesta. Ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana TSH:n 
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tavoitteena on < 2.5 mU/l. TSH- ja T4v-arvot olisi hyvä tar-
kistaa  kerran kuussa ensimmäisen raskauspuoliskon aika-
na, ja kerran 6 viikon välein toisen raskauspuoliskon aikana. 

5.  Pitäisikö raskautta yrittäessä jo nostaa lääkeannos-
ta? Onko raskaaksi tuleminen vaikeampaa vajaatoi-
mintaa sairastavalla henkilöllä (kuin terveellä), vaikka 
on lääkityksellä?

Tyroksiinikorvaushoidossa olevan naisen TSH on hyvä ol-
la tasolla < 2.5 mU/l jo raskautta yrittäessä. Jos TSH on sel-
västi tätä korkeammalla tasolla, raskaaksi tuleminen voi ol-
la vaikeampaa kuin terveellä.

6.  Kuinka todennäköistä on, että lapselleni tulisi myös 
vajaatoiminta?

Tärkeintä lapsen kannalta on, että tyroksiinikorvaushoi-
dossa olevan odottavan äidin tyroksiininsaanti on riittävä. Tä-
mä turvaa sikiön tyroksiinintarpeen raskauden aikana. Syn-
nynnäinen kilpirauhasen vajaatoiminta on erittäin harvinais-
ta.  Suomessa vastasyntyneiden vajaatoiminta  seulotaan.

7.  Onko vajaatoimintaa sairastavalla joitain erityisiä 
riskejä/ongelmia raskauden aikana?

Odottavan äidin hoitamaton raskauden aikainen vajaa-
toiminta lisää mm keskenmenon ja ennenaikaisen synny-
tyksen riskiä ja altistaa lapsen alhaiselle syntymäpainolle. Sy-
vä, ennen kaikkea alkuraskauden hoitamaton vajaatoiminta 
on myös liitetty jälkeläisen pienentynyt älykkyysosamäärä.

8.  Miten kilpirauhasen totaalipoisto vaikuttaa ras-
kautumiseen ja mahdolliseen raskauteen?

Kilpirauhasen totaalipoisto ei heikennä raskaaksi tule-
mista eikä raskauden kulkua, edellyttäen että tyroksiinikor-
vausannos on kohdallaan.

9.  Olen kahden lapsen äiti, mutta oli vaikeata tul-
la raskaaksi. Meni useita vuosia. Toistakin lasta odo-
teltiin, kunnes yllättäen tuli puheeksi ystävä kätilön 
kanssa”optimaallinen” kilpirauhasarvo, että raskaus 
onnistuisi.  Hän ei muistanut ulkoa sitä, mutta pläräsin 
nettiä ja löysin 1.9-2.7 arvot.  Ja , näinpä sitten olinkin 
jo raskaana! Voiko olla totta nämä arvot ja miksi siitä ei 
tiedetä neuvoloissa ja muissa yleisissä keskusteluissa? 
Muutenkin neuvoloissa ollaan todella huonosti perillä 
raskausajan kontrolleista ja lääkityksen seuraamisesta.

Olennaista tässä on, onko taustalla piilevä kilpirauhassai-
raus vai ei.  Jos TPO-vasta-aineet ovat koholla (katso edel-
lä) kroonisen autoimmuunityreoidiitin merkkinä, tyroksiini-
hoito tulee herkästi aloittaa raskauden suunnitteluvaihees-
sa, mikäli TSH-pitoisuus toistomittauksella varmennettuna 
on suurempi kuin 2.5 mU/l. TSH-arvoja tulisi myös seurata 
raskauden aikana kroonisessa autoimmuunityreoidiitissa.

10.  Voiko raskausaikana todettu kilpirauhassyöpä ai-
heuttaa syntyneelle terveelle lapselle myöhemmin elä-
mässä kilpirauhaseen liittyviä sairauksia? Lapsi sai rin-
tamaitoa 7 kk ikäiseksi (jolloin sain radiojodihoidon), 
kasvain kuitenkin poistettiin lapsen ollessa 2,5 kk. On-
ko sairaus voinut vaikuttaa rintamaidon laatuun hait-
taavasti? Voiko uusi raskaus aktivoida kilpirauhassyö-
vän jotenkin uudelleen?

Raskausaikana todettu kilpirauhassyöpä ei huononna 
rintamaidon laatua, eikä se aiheuta lapselle myöhemmin 
elämässä kilpirauhaseen liittyviä sairauksia. Uusi raskaus 
ei altista kilpirauhassyövän uusiutumiselle.

11.  Haaveissamme on toinen lapsi mahdollisimman pi-
an. Kuinka pitkään radiojodihoidon jälkeen pitäisi ol-
la tulematta raskaaksi ja miksi? Onko vuoden varoaika 
oikeasti tarpeen? Mitä jodi voi aiheuttaa sikiölle?  Saan 
lähiaikoina hoitoannoksen radiojodia radiojodikartoi-
tusta varten. Onko tämän pienen annoksen jälkeen jo-
kin aika, joka pitäisi olla tulematta raskaaksi? 

Radiojodihoito on vasta-aiheinen raskaana olevilla ja imet-
tävillä äideillä. Radiojodihoidossa käytetään siis radioaktiivis-
ta jodia joka annetaan kapselin muodossa. Radiojodihoidon 
jälkeen suositellaan 4-6 kuukauden ehkäisyä, myös miehet 
tulevat huolehtia ehkäisystä 4-6 kk radiojodihoidon jälkeen. 

12.  Minulla diagnosoitiin aivolisäkkeen vajaatoimin-
nasta johtuva kilpirauhasen vajaatoiminta sekä sent-
raalinen Addisonin tauti 4/2011 vuosien sairastelun jäl-
keen.  Thyroxin lääkitys aloitettiin arvoilla S-T4-V 8,8 (9-
19) ja S-TSH 2,83(0,5-3,6). Diagnoosien johdosta pyy-
sin kaikki verikoetulokset vuosien varrelta ja niistä sel-
visi minulta otetun kilpirauhasverikokeet kolmannen 
raskauden puolessa välin raskausviikolla 25 joiden tu-
los oli S-T4-V arvolla 8, viite ilmaistu *(---)- sekä S-TSH 
arvolla 1,59 viite –(*--)-. Thyroxin lääkitystä ei kuiten-
kaan aloitettu, enkä osannut sitä silloin vaatia. Tiesin 
vain äidilläni, äitini isällä sekä nyt vuonna 2010 veljel-
läni todetun ongelmia kilpirauhasessa josta muistin ai-
na mainita lääkärille.

Nyt 5 vuotta täyttäneellä pojalla oli puheen viiväs-
tyminen sekä on jatkuvia oppimisvaikeuksia. Poika oli 
kahden vuoden iässä puheterapeutilla ja nyt uudel-
leen. Hän ei esimerkiksi osaa vieläkään nimetä värejä 
vaikka niitä on kaksivuotiaasta asti treenattu puhete-
rapiassa sekä kotona. Lisäksi on hahmotusvaikeuksia. 
Silmälääkärissä on käyty kaksi kertaa ja asiat on kun-
nossa niiltä osin. Pojan isosiskot, 9 ja 7-vuotiaat, ovat 
koulussa kympin oppilaita. Lapsien isällä on lukihäiriö.

- Onko mahdollista että nuorimman lapseni puheen 
viivästyksen ja oppimisvaikeuksien taustalla on äidin ras-
kausaikainen hoitamaton kilpirauhasen vajaatoiminta?

Kilpirauhasen vajaatoiminta on noin 95 %:ssa tapauksis-
ta kilpirauhasperäistä. Kilpirauhasperäisessä vajaatoimin-
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nassa TSH on koholla, viitevälin yläpuolella ja T4v viitevälin 
alapuolella.  Noin 5 %:ssa tapauksista kilpirauhasen vajaa-
toiminta on aivolisäkeperäistä, jolloin aivolisäkkeen puut-
teellisestä TSH-erityksestä johtuen klipirauhasen hormoni-
tuotanto heikkenee.  Kyseessä on siis melko harvinainen ti-
la, jossa diagnoosi herkästi viivästyy. Diagnoosiin päästään 
vajaatoimintaoireiden ja yleensä selvästi viitevälin alapuo-
lella olevan T4v:n määrityksen avulla. TSH-arvo on harvoin 
viitevälin alapuolella. Aivolisäkkeen muu hormonieritys voi 
myös olla heikentynyt ja johtaa esimerkiksi kortisolin puut-
teeseen. Raskauden aikaiset TSH:n tavoitetasot eivät päde 
aivolisäkeperäisessä vajaatoiminnassa.  Tässä pitää seurata 
T4v:n pitoisuutta ja se vaatii erityisosaamista. Diagnoosi ja 
hoidon aloitus kuuluu erikoissairaanhoitoon, endokrinolo-
gille ja raskauden aikainen seuranta ja tyroksiininannostelu 
kuuluu niin ikään erikoissairaanhoitoon, Äitiyspoliklinikalle.  
Yksittäiseen tapaukseen on hyvin vaikea ottaa kantaa näin 
jälkikäteen. On kuitenkiin selvä että vaikea raskauden aikai-
nen tyroksiinin (T4) puute on sikiölle haitallista. Naisen he-
delmällisyys on toisaalta myös heikentynyt vaikeassa aivo-
lisäkeperäisessa vajaatoiminnassa, eikä raskaus näin ollen 
käynnisty kovin herkästi.  

Kirjallisuutta

Schalin-Jäntti, C. Kilpirauhassairaudet ja raskaus. Suo-
men Lääkärilehti 35:2795-2800, 2008 

Heinrichs M ym. Maternal Thyroid Function during 
Early Pregnancy and Cognitive Functioning in Early 
Childhood: The Generation R Study. J Clin Endocrinol 
Metab 2010

2012 ETA guidelines: The use of L-T4 + L-T3 in the Treat-
ment of Hypothyroidism.

2012; The American Association of Clinical Endocrinol-
ogists and American Thyroid Association Taskforce on 
Hypothyroidism in Adults. Clinical Practice Guidelines 
for Hypothyroidism in Adults

Kansikuvapoika kolmen viikon ikäisenä. Kuva: Kirsti Hänninen
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 Gynekologi löysi kilpirauhassyövän

Minulla on todettu 2001 kilpirauhassyöpä (Carcionoma 
papillare glandulae thyreoidea).

Sairauteni huomasi vuositarkastuksessa gynekologini, 
joka kokonaisvaltaisesti vastaanotolla huomioi vointini ja 
kokeili myös kaulaani, jolloin hän huomasi muutoksia kau-
lallani. Sain lähetteen jatkotutkimuksiin kahden viikon ku-
luessa ja ohutneulanäytteen ja ultraäänikuvauksen jälkeen 
diagnoosi johti leikkaushoitoon. 

Kuukauden sisällä olin leikkauksessa ja oikeasta kilpirau-
hasesta poistettiin 2 cm:n ja vasemmasta ½ cm:n läpimittai-
nen papillaarinen tyreoideakarsinooma. Leikkauksesta kuu-
kauden kuluttua sain ablaatiohoitoannoksen 120mCi:tä (ra-
diojodihoito). Se vähentää taudin uusiutumista ja helpot-
taa taudin myöhempää seurantaa. Silloin jouduin olemaan 
kolmen päivän karanteenissa, eli en saanut olla tekemisis-
sä muiden ihmisten kanssa. Silloin oli pääsiäinen ja mum-
mon tupa tyhjillään joten sain viettää retriittiä siellä luki-
en ja rentoutuen. Sen jälkeen olen saanut sairauteni hyvin 
hoidettua lääkityksellä ja säännöllisillä vuositarkastuksilla 
keskussairaalassa. 

Nyt sairastumisestani on kulunut kymmenen vuotta ja 
hoitoni on siirtynyt terveyskeskukseen. Olen tyytyväinen 

hyvään hoitopolkuun ja vertaistukeen, jota olen saanut 
kilpirauhasyhdistykseltäni, johon liityin heti sairastuttuani. 

Ennen sairauteni toteamista pari kolme vuotta aiemmin 
olin väsynyt ja palelin helposti jaloista. Vuotta ennemmin 
minulla oli iho-oireita ja tukkaani lähti tavallista enemmän 
kammatessa. Myös silmissäni oli ajoittain kuivuutta ja ros-
kan tunnetta. Lääkärissä kävin iho-oireista mutta niihin ei 
löytynyt vastausta. Tässäkin huomaa miten hankalaa kilpi-
rauhassairaudet on huomata ajoissa. Tämän vuoksi yhdis-
tysten toiminta ja osallistuminen niihin on tärkeää. Vertais-
tuki antaa turvallista tukea hoitaa sairautta ja saada tietoa. 
Toivottavaa on, että terveydenhuoltohenkilöstö osaa jo 
sairauden alkuvaiheessa ohjata sairastuneita etsimään tie-
toa ja tukea yhdistyksistä.  Yhdistysten tulisi entistä enem-
män tiedottaa ja tehdä yhteistyötä terveydenhuoltohen-
kilöstön kanssa.

Aktiivisia toimijoita tarvitaan yhdistystoimintaan, tällöin 
arvostamme itseämme ja osaamme hoitaa sairauttamme, 
sekä jaksamme elämässämme itseämme ja lähimmäisiäm-
me hoitaen, jolloin kaikki on hyvin.

Nimimerkki ”Aktiivista elämää”

Jos haluat keskustella 
kilpirauhassairaudestasi…

…tai kysyä mieltäsi askarruttavista asioista, soita Kilpirauhasliiton valtakunnalliseen 
tukipuhelimeen. Saat puhelimesta vertaistukea henkilöltä, jolla on itsellään kilpirau-
hassairaus. Puhelut ovat luottamuksellisia.
 Soittoaika on torstaisin klo 18–21 numeroon 050 400 6800. 
 Tukipuhelin on suljettu arkipyhinä ja heinäkuussa.
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Kuva: Sanna Liimatainen

Minulle on usealta taholta kerrottu, että vajaatoiminnan 
perusteella ei saisi sairauslomaa.  Sain myös viestiä eräältä 
jäseneltämme asiasta, kiitos hänelle aktiivisuudesta. Hän oli 
kuullut, että Kela käyttäisi perusteluna muun muassa sitä, 
että sairaus on hoidettavissa.  Jäsenemme piti aivan aiheel-
lisesti perustelua järjettömänä, koska hyvin moni muu sai-
raus on yleensä hoidettavissa. Sain häneltä myös selkeästi 
muotoillut kysymykset lähetettäväksi Kelaan.     

Vastauksessaan Kelan virkailija kirjoitti muun muassa: 
Kilpirauhasen vajaatoiminnan aiheuttama oirekuva voi olla 
vaihteleva ja siten myös siitä aiheutuva työkyvyttömyyden 
aste. Ratkaisut tehdään tapauskohtaisesti, eikä tiedossani 
ole mitään erityisiä linjauksia työkyvyttömyyden arvioinnis-
ta juuri tässä sairaudessa. 

Tarvitsemme teiltä lukijat tietoa tapauskohtaisista rat-
kaisuista. Onko sairauslomasi syyksi kirjoitettu joku muu 
diagnoosi tilanteessa, jossa työkyvyttömyys on johtunut 
selkeästi vajaatoiminnasta? Toteutamme aiheesta nettiky-
selyn tammikuussa, käythän vastaamassa. Voimme vaikut-
taa epäkohtien korjaamiseksi parhaiten, jos meillä on riit-
tävästi osoittaa todennettua tietoa epäkohdista.

Oikeat lääkityksellä olevien luvut vihdoin esillä

Vajaatoiminta on vuosia ollut vähätelty sairaus. ”Nappi 
naamaan aamulla auttaa” tai ”jos minun pitäisi valita joku 
sairaus, se olisi tämä” ovat lausahduksia, joita potilaat vali-
tettavasti ovat joutuneet kuulemaan lääkärin suusta. Tällai-
sen suhtautumisen seurauksena ovat vajaatoimintaa sai-
rastavat itsekin ehkä sortuneet sairautensa vähättelyyn ei-
vätkä ole osanneet liittää huonoa vointiaan johtuvaksi sii-
tä, ettei sairaus ole hoitotasapainossa. 

Osa syynsä vähättelyyn on varmasti myös lääkäreiden 

TÄNÄÄN TOIMISTOLLA

Saako vajaatoiminnan
perusteella sairauslomaa?

Lapsiperhetapahtuma
Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistys ja Kilpirau-

hasliitto järjestävät jo toisen kerran valtakunnallisen ta-
pahtuman perheille, joissa on kilpirauhasta sairastava 
lapsi tai lapsia. Tapahtuma on suunniteltu toteutettavak-
si syksyllä 2013 pääkaupunkiseudulla. Ajankohta ja ohjel-

ma tarkentuvat talven mittaan, mutta jo nyt voit olla yh-
teydessä liiton toimistoon ja antaa yhteystietosi, mikäli 
haluat osallistua tapahtumaan.  Yhteydenotot asta.tirro-
nen@kilpirauhasliitto.fi tai p. 050 3300 080.

Päivitä tietosi
Kun sähköpostiosoitteesi muuttuu, lähetäthän siitä tie-

don joko www.kilpirauhasliitto.fi etusivulla Muokkaa yhte-
ystietojasi-palkista tai ilmoita toimisto@kilpirauhasliitto.fi. 

Ilmoita myös syntymävuotesi tilastointia varten. 
Sekä yhdistykset että liitto saattavat tulevaisuudessa lä-

hettää tiedotteita ja jäsenkyselyjä sähköpostin välityksellä. 

tietämättömyys vajaatoiminnan suuresta esiintyvyydestä. 
Lääkäriluennoilla käytettiin pitkään sairauden esiintyvyyttä 
kuvaamaan lukua, joka kertoi B-lausunnon saaneiden poti-
laiden määrän. Tämä luku, joka on vain kolmasosa tyroksii-
nia käyttävistä, ilmoitettiin myös Lääkäriseura Duodecimin 
ylläpitämässä terveyskirjasto.fi sivustolla. Kilpirauhasliitto 
oli kolme kertaa yhteydessä Duodecimiin ja pyysi oikaise-
maan tiedon. Tämän syksyn aikana luku on vihdoin oikein 
myös Terveyskirjastossa, mistä kiitoksemme Duodecimille.

Suomen Endokrinologiyhdistyksen vuosittaisten Endo-
päivien yhteydessä järjestetyssä Kilpirauhassymposiumis-
sa esitettiin Kelan tilastoihin perustuvat todelliset lääkkei-
tä käyttävien luvut, jotka olimme välittäneet luennoitsijalle. 
Esillä olivat myös eri T3-valmisteita käyttävien lukumäärät. 
Kilpirauhasliitossa uskomme, että oikeat luvut herättävät 
ymmärtämään vajaatoiminnan yleisyyden ja tunnistamaan 
sairauden aikaisempaa paremmin.  

Toimistolta toivotamme rauhaisaa joulun aikaa ja terve-
yttä vuodelle 2013!

Asta Tirronen
toiminnanjohtaja

Toimisto on joululomalla ajalla 21. – 31.12. 
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Kohti parempaa 
omavalvontaa

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) 
toiminnan yksi painopiste on palvelukentän omavalvon-
nan edistäminen. Mitä ihmettä on omavalvonta? Tarkoit-
taako se sitä, että viranomainen pyrkii laistamaan omista 
tehtävistään ja siirtämään niitä jo valmiiksi kuormittuneille 
sairaaloille, terveyskeskuksille ja muille toimintayksiköille?

Terveydenhuollon potilasturvallisuutta verrataan usein 
ilmailuturvallisuuteen, jälkimmäisen eduksi. Lentämisen 
turvallisuus on Suomessa huippuluokkaa, mutta tätä ei ai-
na valitettavasti voida todeta terveydenhuollosta. Potilas-
vahingot eivät ole lisääntyneet, mutta terveydenhuollos-
sa on monenlaisia turvallisuushaasteita, joita ei voitaisi hy-
väksyä ilmailussa. Ilmailuturvallisuus perustuu ratkaiseval-
la tavalla lentäjien, lentoyhtiöiden lennonjohtajien, lento-
kenttälogistiikan, lentokoneiden huollon ja muiden alan 
toimijoiden erinomaiseen omavalvontaan. Liikenteen tur-
vallisuusvirasto Trafin lupa- ja valvontatoiminta on tärke-
ää, mutta ilmailuturvallisuus ei olisi mahdollista ilman toi-
mijoiden omavalvontaa, jota Trafi tukee. Sosiaali- ja terve-
ydenhuollossa on päästävä kohti samanlaista omavalvon-
nan tasoa ja asennetta kuin ilmailualalla. 

Omavalvontaa on se, että sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimintayksikön kaikki ohjeet ovat kunnossa ja että esimie-
het katsovat, että niitä noudatetaan. Omavalvontaa on se, 
että henkilöstön rekrytointi, perehdyttäminen ja tehtäviin-
sä sijoittaminen tapahtuu asianmukaisesti. Omavalvontaa 
on, että yksiköissä on haittatapahtumien raportointijärjes-
telmät, ja että puutteisiin ja ongelmiin tartutaan nopeasti. 
Potilasasiakirjoista ja niiden tietosuojakysymyksistä huo-
lehtiminen on osa omavalvontaa. 

Terveydenhuollon valvontaviranomaiset Valvira ja alue-
hallintovirastot (AVIt) voivat edistää kentän omavalvontaa 
monin tavoin. Viranomaisvalvonta voidaan jakaa reaktiivi-
seen valvontaan, suunnitelmaperusteiseen valvontaan ja 
valvontaan liittyvään ohjaukseen. Reaktiivinen valvonta 
tarkoittaa jonkin epäillyn epäasianmukaisuuden tai laitto-
muuden selvittelyä, yleensä johonkin yksittäistapaukseen 
liittyen. Reaktiiviset valvonta-asiat tulevat vireille lähinnä 
kanteluina, toisen viranomaisen lausuntopyynnön johdos-
ta tai ilmoitusasioina. Jokaisen reaktiivisia asioita koskevi-
en päätösten valmistelussa käydään nykyisin huolellises-
ti läpi se, voitaisiinko organisaation omavalvonnalle antaa 
jokin ohjausviesti. Ovatko esimerkiksi sairaalan potilastur-
vallisuusohjeet kunnossa? Valvira on reaktiivisten asioi-
den yhteydessä esimerkiksi kiinnittänyt huomiota siihen, 
että leikkaussalien tarkistuslistojen (check-list) käyttöä pi-
täisi tehostaa. Leikkaussalien tarkistuslistojen käyttö on-

kin voimakkaasti lisääntynyt viimeisten parin vuoden ai-
kana. Monia Valviran ja aluehallintovirastojen esiin nosta-
mia vastaavia asioita on liitetty osaksi sairaaloiden potilas-
turvallisuussuunnitelmia, joita kenttä on ansiokkaasti päi-
vittänyt varsinkin, kun uudessa terveydenhuoltolaissa on 
asiasta erikseen säädetty.

Suunnitelmaperusteinen valvonta tarkoittaa jonkin ko-
konaisen toiminta-alan valvontaa, joka perustuu valtakun-
nalliseen valvontaohjelmaan. Valvira ja AVIt ovat valmistel-
leet ja toteuttaneet viimeisten parin vuoden aikana lukui-
sia valvontaohjelmia, joista tunnetuin on hoitoon pääsyn 
(ns. hoitotakuun) valvontaohjelma. Tässäkin ohjelmassa 
on omat osionsa sille, miten hoitoon pääsyn tiedonkeruu-
ta ja omavalvonnan keinoja voidaan tehostaa sairaaloissa. 
Ainakin erikoissairaanhoidossa ohjelma on tuottanut tu-
losta. Sosiaalihuollon valvontaohjelmissa on paljon oma-
valvonnan edistämisen kohtia, muun muassa kohta, joka 
koskee turvallisen lääkehoidon menettelytapoja vanhus-
tenhuollon toimintayksiköissä. Yksityiselle terveydenhuol-
lolle on annettu yksiköiden omavalvontasuunnitelmien si-
sältöä koskeva määräys.

Valvira on viime vuosina lisännyt huomattavasti erilais-
ta ohjaus- ja koulutustoimintaansa, ja tässäkin toiminnassa 
yksi keskeinen osa on tuki kentän omavalvonnalle. Olem-
me osallistuneet lukuisiin potilasturvallisuustapahtumiin 
ja tuoneet esille sitä tietoa, jonka valvontaviranomaiset 
työssään saavat. Tavoitteena on, että viranomaiset omalta 
osaltaan ovat estämässä ikäviä tapahtumia, eivät vain sel-
vittelemässä niitä jälkeen päin. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet muuttuvat ko-
ko ajan monimutkaisemmiksi, kun erilaiset ostopalvelujen 
hankintaketjut pitenevät. Tämä lisää omavalvonnan merki-
tystä entisestäänkin: esimerkiksi sairaalatilaajan on valvot-
tava tilaamiensa palveluiden laatua, ei ainoastaan omien 
seiniensä sisällä tapahtuvaa toimintaa. Meidän viranomais-
ten tärkeänä tehtävänä on kehittää menetelmiämme, joil-
la parhaiten voimme edistää omavalvonnan toteuttamis-
ta. Itse uskon, että sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ken-
tällä että sen viranomaisvalvonnassa voimme vieläkin op-
pia paljon ilmailusta ja siellä tehtävästä turvallisuustyöstä 
– ja asenteesta turvallisuuteen.

Markus Henriksson
Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos

Valvira
Kirjoittaja toimii myös

Trafin asiantuntijalääkäritehtävissä sivutoimisesti

KOLUMNI
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Kuluttajaparlamentti vaati

Kuluttajaparlamentti keskusteli, väitteli ja äänesti kun-
tavaalien alla kolmesta ajankohtaisesta aiheesta. Terve-
yskeskusten käyntimaksulle sanottiin lähes ehdoton ei. 

Suomen historian toinen Kuluttajaparlamentti kokoon-
tui lokakuussa eduskuntaan täysistuntoonsa. 

Tilaisuudessa oli koolla hieman vajaa kolmekymmentä val-
takunnallisesti merkittävää sosiaali- ja terveysalan järjestöä.

Järjestöjen edustajat keskustelivat kuntavaalien alla ajan-
kohtaisista kysymyksistä. Pitäisikö terveyskeskusten käyn-
timaksu poistaa ja alkoholimainonta kieltää? Entä pitäisi-
kö kansalaisten oikeusturvaa parantaa vakuutusyhtiöiden 
ja muutoksenhakuelinten päätöksenteossa?  Lisäksi tilai-
suudessa oli paneelikeskustelu, jonka aiheena oli terveys- 
ja sosiaalipalveluiden turvaaminen kuntauudistusten yhte-
ydessä. Parlamentin puhemiehenä toimi toistamiseen toh-
tori Pentti Arajärvi.

Jokaisen kysymyksen käsittely aloitettiin kahden asian-
tuntijan - asian puolustajan ja vastustajan - välisellä väit-
telyllä. Tämän jälkeen paikallaolijat saivat esittää puheen-
vuoroja, jonka jälkeen järjestöjen edustajat äänestivät käsi-
teltävästä kysymyksestä. Äänestyksen tuloksena muodos-
tuneet kannanotot luovutettiin eduskuntaryhmille 23.10. 
eduskunnan lähetystöjen vastaanottotilassa.

Alkoholimainonta kokonaan pois

Alkoholimainonnan kieltämisestä syntyi ponteva väitte-
ly. Kieltämistä vastusti parlamentissa Panimo- ja virvoitus-
juomateollisuusliiton toimitusjohtaja Elina Ussa.

Jos alkoholimainonta kielletään, voidaan muutaman vuo-

den kuluttua huomata, ettei nuorten alkoholin kulutus ole 
vähentynyt mutta ollaan tehty vakavaa haittaa suomalaisel-
le panimoteollisuudelle. Kiellon jälkeen jäljelle jää vain hin-
takilpailu. Se ei ole alaikäisen kannalta hyvä asia, Ussa sanoi. 

Ussa kuvasi myös täyden markkinan periaatetta. Esimer-
kiksi hammastahnan tai pesuaineiden myyntimääriä ei voi 
paljon lisätä. Mainonnalla on merkitystä siihen, minkä tuot-
teen tarjolla olevista kuluttaja valitsee. 

EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi puolus-
ti mainonnan kieltoa ja vastusti samantien Ussan vertaus-
ta. Alkoholi ei voi verrata hammastahnaan. Alkoholi kuu-
luu ei-välttämättömiin tuotteisiin, joissa yhden valmistajan 
onnistunut kampanja lisää myös kilpailijoiden menekkiä.

Kumpaa arvotamme tärkeämmäksi, alaikäisten suojele-
mista ja alkoholikulttuurin muuttamista vai teollisuuden oi-
keutta edistää myyntiä ja saada voittoa, Aalto-Matturi kysyi. 

Kuluttajaparlamentissa järjestöjen äänet jakaantuivat 
Jaa 19, Ei 5 ja Tyhjää 3. Kuluttajaparlamentti vaatii alkoho-
limainonnan täyskieltoa, koska sillä voitaisiin vaikuttaa ny-
kyiseen alkoholimyönteiseen asenneilmapiiriin sekä tukea 
terveysvalistuksen vaikuttavuutta.

Muutoksenhaku läpinäkyväksi

Kuluttajaparlamentti kävi myös ikuisuushaasteen kimp-
puun. Tuleeko kansalaisten oikeusturvaa parantaa vakuutus-
yhtiöiden ja muutoksenhakuelinten päätöksenteossa?  Fak-
tapitoisen tiiviin väittelyn asiasta kävivät Tampereen yliopis-
ton julkisoikeuden professori Raija Huhtanen puolustaja-
na ja Kevan johtajaylilääkäri Tapio Ropponen vastustajana.

Teksti: Marianne Saine & Jenni Vainioranta
Kuvat: Antero Aaltonen

alkoholimainonnan täyskieltoa,
terveyskeskusten käyntimaksun pois
ja parempaa oikeusturvaa

Kuluttajaparlamentin täysistunnon sosiaali- ja terveysalan 
järjestöjen virallisia edustajia.

Täysistunnon puhemiehenä toimi tohtori Pentti Arajärvi.
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Parlamentti äänesti yksimielisesti, että kansalaisten oi-
keusturvaa pitää parantaa lainsäädäntöä ja toimintatapoja 
muuttamalla. Toisin kuin muissa käsitellyissä aiheissa, parla-
mentti esitti toimenpidelistan oikeusturvan parantamiseksi. 
Nykyään tuiki harvinaista suullista käsittelyä pitää muutok-
senhakulautakunnissa ja vakuutusoikeudessa lisätä, vaati-
vaan päätöksentekoon pitäisi osallistua aina alan asiantun-
tijalääkäri, päätökset pitää perustella selkeästi ja lääkäreil-
lä pitäisi olla ilmoittamisvelvollisuus sidonnaisuuksistaan.

Terveyskeskusmaksu rasittaa köyhää 

Kuluttajaparlamentti vaatii terveyskeskusten käyntimak-
sun poistamista, koska käyntimaksut ovat epäoikeudenmu-
kaisia ja rasittavat erityisesti pienituloisia. 

Poistamista puolustava Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki totesi puheenvuo-
rossaan, että maksun poistamista on helppo puolustaa. On 
niukasti perusteita, miksi maksu pitäisi periä. Maksulle ei ole 
terveyspoliittisia perusteita. Sen ohjausvaikutukset terve-
yskeskusten käyttöön ovat huonot. Maksuttomuus saattaa 
toki lisätä turhia käyntejä mutta maksullisuus vähentää tar-
peellista käyttöä. Suomessa terveydenhuollon käyttömak-
sut ovat muihin OECD- ja EU-maihin verrattuna korkeat. 

Suomen Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtajan 
Tarja Myllärisen mukaan helppo on puolustaa säilyttämis-
täkin. Ihannemaailmassa saisimme kaikki palvelut maksut-
tomasti, maksu ei ole kunnille merkitykseltään vähäpätöi-
nen. Keskustelu terveyskeskusmaksuista pitää suhteuttaa 
muihin palveluihin. Jos maksu poistetaan niiltä, jotka ky-
kenevät omin jaloin kävelemään terveyskeskukseen, pois-
taminen voi korottaa esimerkiksi liikuntakyvyttömän van-
huksen kotisairaanhoidon maksua. 

Kuluttajaparlamentti äänesti terveyskeskusten käynti-
maksun poistamisen puolesta äänin Jaa 24 ja Ei 1. 

Parlamentin mukaan terveyskeskusten käyntimaksun 

Mikä Kuluttaja-
parlamentti?

Kuluttajaparlamentti on Kuluttajaliiton koordinoi-
maa valtakunnallisesti merkittävien kansalaisjärjes-
töjen yhteistoimintaa kuluttaja-asioiden edistämisek-
si. Kuluttajaparlamentissa kansalaisjärjestöt keskuste-
levat, väittelevät ja tarvittaessa äänestävät keskeisis-
tä oman alansa ajankohtaisista ja kuluttajien kannalta 
merkittävistä asioista. 

Kuluttajaparlamentin täysistuntoon kutsutaan jär-
jestöjen lisäksi alan asiantuntijoita, kansanedustajia 
ja ministereitä. Toimintavuoden lopuksi täysistunnon 
kannanotot luovutetaan eduskuntaryhmien edustajille. 
Kuluttajaparlamentin sihteeristö seuraa kannanottojen 
vaikuttavuutta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Kuluttajaparlamentin kautta poliittiset päättäjät tule-
vat tietoisiksi keskeisten kansalaisjärjestöjen näkemyk-
sistä ja kannoista merkittäviin poliittisiin kysymyksiin.

poistaminen valtakunnallisesti tukisi vähävaraisia ja voisi 
vähentää terveyseroja väestöryhmien välillä. 

Suomen Kilpirauhasliiton hallitus päätti liiton kannaksi 
”Jaa”  oikeusturvan parantamista ja terveyskeskusmaksu-
jen poistamisesta koskeviin äänestyksiin.

Alkoholin mainontaa koskevaan kohtaan päätettiin, että 
liiton toiminnanjohtaja voi virallisena edustajana ratkaista 
kannan istunnossa esitettäviin argumentteihin perustuen. 
Koska aiheesta järjestetyssä väittelyssä ei tullut yksiselittei-
siä puolesta tai vastaan faktoja, äänesti liitto asiasta tyhjää.

Mielipiteesi ja kokemuksesi ovat meille tärkeitä
Kilpirauhasliitto ja kilpirauhasyhdistykset tulevat to-

teuttamaan tulevaisuudessa erilaisia jäsenkyselyjä kehit-
tääkseen toimintaansa vastaamaan entistä enemmän jä-
senistön odotuksia ja tarpeita. Liitto kerää myös tietoa esi-
merkiksi sairauteen liittyvistä hoitokokemuksista ja ter-
veyspalvelujen saatavuudesta. Toisinaan voidaan pienillä 
mielipidekyselyillä selvittää nettisivuilla vierailevien kan-
taa erilaisiin ajankohtaisiin ja kiinnostaviin asioihin. Vaik-
ka et kävisikään säännöllisesti liiton nettisivuilla, kannat-

taa silloin tällöin käydä katsomassa, onko Sinua kiinnos-
tava kysely meneillään.

Ensimmäinen nettikysely toteutettiin kesän aikana. 
Kattavalla kyselyllä selviteltiin T3-valmisteita käyttävi-
en kilpirauhassairaiden kokemuksia lääkityksestä. Kyse-
lyä analysoidaan parhaillaan. Kun kyselyn tulokset ja ra-
portointi valmistuvat, tiedotamme niistä sekä nettisivuil-
la että KILPI-lehdessä.
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15.–17.2.2013 Hyvinkää, Hotelli Rantasipi Sveitsi.
Kurssi on tarkoitettu eläkeläisille. Hakuaika päättyy 9.1. 
Osallistumismaksu 110 €/2 hh ja 160 €/1 hh. Erittäin 
pienen eläkkeen saajille on mahdollisuus myöntää alen-
nettu hinta 70 €, jolloin majoittuminen on kahden hen-
gen huoneessa.
Kurssilla luennoi kardiologi Anneli Seppälä-Lindroos kil-
pirauhasen toiminnan merkityksestä sydän- ja verisuo-
nisairauksissa. 

17.–19.5.2013 Espoo, Siikaranta.
Kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville tai lähiaikoina 
työelämään siirtyville. Hakuaika päättyy 9.4. Osallistumis-
maksu 130 €/2 hh ja 190 €/1 hh. 
Kilpirauhassairauksista luennoi endokrinologi Niina Mati-
kainen. Työssä jaksamiseen liittyvistä luennoista ja harjoi-
tuksista vastaa työhyvinvoinnin valmentaja Jari Puranen. 

4.–6.10.2013 Sokos Hotel Eden, Oulu.
Kurssi on yleiskurssi ja sille voivat hakea kilpirauhasen 
toimintahäiriötä sairastavat. Hakuaika päättyy 12.8. Osal-
listumismaksu 130 €/2 hh ja 190 €/1 hh. Työmarkkina-, 
toimeentulo- tai opintotuella tai kansaneläkkeellä olevil-
le 85 €/2hh/henkilö.

Yleistä kuntoutumiskursseista:
Kuntoutumiskursseille haetaan hakulomakkeella, jonka 

voi täyttää liiton nettisivuilla Kurssit ja lomat-valikon alla. 
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 jo-
kaisen hakijan kanssa puhelimitse, joten muistathan il-
moittaa lomakkeella myös puhelinnumerosi. Kurssiva-
linnoissa ovat etusijalla ensikertalaiset.

Kuntoutumiskurssiin sisältyy täysihoito, saunat ja uinnit, 
asiantuntijaluennot, mm. lääkäriluento sekä muut luen-
not sekä ohjattua tai omaehtoista liikuntaa. Matkakulut 
maksaa kurssilainen itse.   
  
Hakija sitoutuu hakemuksen lähettäessään maksamaan 
osallistumismaksun liitolle aiheutuvien kulujen kattami-
seksi, mikäli hän ei osallistukaan kurssille eikä ole peru-
nut osallistumistaan viimeistään kurssia edeltävän vii-
kon aikana. 
Jos kurssilainen haluaa osallistua kuntoutumispäiville 
kahdestaan lemmikkieläimen kanssa, on hänen varatta-
va erillinen yhden hengen huone. 

Kurssimme ovat hajusteettomia.

Kuntoutumiskurssit 2013

Kirsti Hänninen tutustumassa Siikarannan aktiviteetteihin
Kuva: Asta Tirronen

Suomen Kilpirauhasliitto ry

Sköldkörtelförbundet i Finland rf

Puhelin 09 8684 6550

www.kilpirauhasliitto.fi

JÄSENKORTTI

Voimassa 04/2014

Vuoden 2013 
jäsenkortti ja -maksu 
lähetetään kuoressa 
KILPI-lehden 1-2013 
mukana.

Lehti ilmestyy
22. helmikuuta.
Muistathan ottaa 
jäsenkorttisi talteen.
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TAPAHTUMAKALENTERI

ETELÄ-KARJALAN 
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Vertaistuki/jäsenillat kuukauden kol-
mas keskiviikko klo 18 Vapaaehtoiskes-
kus Kuutinkulmassa, Valtakatu 23, Lap-
peenranta. Iltoihin pyrimme saamaan 
luennoitsijoita/asiantuntijoita kerto-
maan eri aiheista ja keskustelemaan 
jäsenten ja heidän läheistensä kanssa. 
Seuraa ilmoitteluamme Etelä-Saimaas-
sa ”Yhdistykset tiedottavat” palstalla, 
Vartissa ja Etelä-Karjalan radiossa.
Sääntömääräinen kevätkokous kes-
kiviikkona 20.3.2013 klo 18 Vapaaeh-
toiskeskus Kuutinkulma, Valtakatu 23, 
Lappeenranta. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat.

HYVINKÄÄN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Hyvinkään päiväryhmä maanantaina 
7.1., 4.2. ja 4.3. klo 13 Järjestökeskus On-
nensillan Kulmasillassa. Yhteyshenkilö 
Eila Vahanen p. 044 2833 048.
Hyvinkään iltaryhmä torstaina 17.1., 
14.2. ja 14.3. klo 18 Järjestökeskus 
Onnensillan Kaarisillassa, Siltakatu 6. 
Yhteyshenkilö Orvokki Lehtonen, p. 
040 7405 277.
Hämeenlinnan ryhmät keskiviikkona 
16.1. ja torstaina 21.2. ja 21.3. klo 18 Nä-
kövammaisten toimintakeskuksessa, 
Brahenkatu 21. Yhteyshenkilö Aila Suo-
kas p. 050 3051 196.
Mäntsälän päiväryhmät tiistaina 
22.1., 19.2. ja 19.3. klo 14.30 Kellarikah-
vila Kulmiksessa, Keskuskatu 11 A. Yhte-
yshenkilö Lahja Tainio p. 0400 975 777. 
Mäntsälän iltaryhmille haetaan edel-
leen uutta vetäjää. Otathan yhteyttä 
Lahjaan mikäli kiinnostaa!
Sääntömääräinen kevätkokous tors-
taina 21.3.2013 klo 18 Järjestökeskus 
Onnensillassa. Virallinen kutsu on seu-
raavassa lehdessä.
Ryhmissä on vapaata keskustelua niin 
kilpirauhas- kuin muistakin asiois-
ta. Uusia ideoita otamme mielellämme 
vastaan!
Toiminnastamme ilmoitetaan myös 
paikallislehtien seurapalstoilla, netti-
sivuillamme ja Kilpirauhasliiton Face-
book-sivulla. Tilaisuuksiimme ovat ter-
vetulleita kaikki kilpirauhassairauksista 
kiinnostuneet. 

KESKI-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Vertaistuki-illat kuukauden kolman-
tena torstaisin alkaen 17.1. klo 18  Jy-
väskylässä Kyllikinkatu 1, Sepänkeskuk-
sessa. Tervetuloa!

KYMENLAAKSON SEUDUN 
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Kilpirauhasillat Kotkassa tiistaina 8.1. 
ja 12.2. klo 18-20. Karhulan päiväsairaa-
la, Vesivallintie 29, Kotka. Sisäänkäynti 
katutasolta pihan puolelta. Iltojen ai-
heet ovat vielä avoinna, mutta kaikkea 
mielenkiintoista on tulossa.
Kilpirauhasillat Kouvolassa. Kouvo-
lan tammikuun päivämäärä on vielä 
avoinna. Paikka on kuitenkin entinen 
eli Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 
4, 2 krs, Kouvola. Sisäänkäynti sekä park-
kipaikan että torin puoleisista ovista. 
Päivystykset toimitila Veturissa Kou-
volassa jatkuvat entiseen malliin.Tutut 
ihmiset paikalla ennen kilppari-iltaa. 
Tule juttusille! 
Tiedotamme päivämääristä ja aiheista 
yhdistyksen nettisivuilla ja paikallisis-
sa lehdissä heti, kun saamme tiedot 
varmennettua. Lisää tietoa helmikuun 
KILPI-lehdessä.

LAHDEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Vertaisryhmätapaaminen vastasai-
rastuneille ja/tai lisätietoa haluaville 
tiistaina 12.2. klo 18–20  Invakeskus, 
Hämeenkatu 26 A, Lahti. Tervetuloa 
saamaan tietoa ja vertaistukea!
Sääntömääräinen kevätkokous lau-
antaina 23.3. klo 13–15, em. paikassa. 
Kahvitarjoilu! Tervetuloa mukaan ta-
pahtumiimme!
Tiedotamme tapahtumista myös net-
tisivuillamme sekä paikallis- ja ilmaisja-
kelulehtien järjestöpalstoilla.

LOUNAIS-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Vertaistuki-illat ovat Ruusukorttelissa 
maanantaina 14.1., 11.2., 11.3. ja 8.4.  klo 
18 kerhohuoneessa 5. Vertaistuki-illois-
sa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Sääntömääräinen kevätkokous kes-
kiviikkona 20.3.2013 klo 18 Ruusukort-
telissa, kerhohuone 5, Puistokatu 11, 

Turku. Kokouksessa käsitellään
sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!
Ruusukorttelin osoite on Puistokatu 11, 
20100 Turku. Kerhohuone 2 on ensim-
mäisessä kerroksessa ja kerhohuone 
5 toisessa kerroksessa, jonne pääsee 
myös hissillä. Yhdistyksen tapahtumien 
ilmoitukset löydät myös Turun Sano-
mien Yhdistykset -palstalta sekä netti-
sivuiltamme.

OULUN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Vertaistukiryhmä kilpirauhassyö-
pään sairastuneille (ensisijaisesti työ-
ikäisille) kokoontuu maanantaisin 14.1., 
11.2., 11.3. ja 8.4. klo 17.30–19.30 Oulun 
Hyvän mielen talossa, Puusepänkatu 4, 
2 krs. ryhmähuone Kulma.
Oulun vertaistukiryhmä 
Ryhmän kokoontumisajat ilmoitetaan 
myöhemmin yhdistyksen nettisivuilla 
ja Oulu-lehden seuratoimintapalstalla 
ja Forum24 järjestötoimintapalstalla.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion 
alueen kilpirauhaspotilaiden vertaistu-
kiryhmä tapaa kuukauden ensimmäi-
nen tiistai klo 18.30–20.00 Ylivieskan 
keskustan kahvila Häggmanilla. 
Ryhmän ohjelmasta ilmoitetaan tar-
kemmin edellisen viikon Vieskalaisessa 
ja Nivala-lehdessä.
Kempeleellä vertaistukiryhmä, joka 
kokoontuu 23.1., 20.2. ja 20.3. klo 18-20 
Kempeleen asukastuvalla, Asematie 1 
(kunnantalo).
Kuusamon vertaistukiryhmä aloittaa, 
kun ryhmälle löytyy vetäjä.
Jäseniltoja tai luentoja järjestetään 2-4 
kevään aikana. Seuraa nettisivuja tai 
Oulu-lehden seuratoimintapalstaa ja 
Forum24 järjestötoimintapalstaa.
Ryhmistä lisätietoja: tanja.tiainen76@
gmail.com.
Tapahtumakalenterin mahdollisista 
muutoksista ilmoitamme yhdistyksen 
kotisivuilla ja paikallislehdessä. 

PIRKANMAAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Vertaistoimintaryhmä Vanha Kirjas-
totalo, Keskustori 4, Tampere, Mäkelän 
kabinetti klo 10.30–12.30,  lauantai-
na 12.1., 9.2. ja 16.3., jonka jälkeen  on 
sääntömääräinen kevätkokous.
“Arkiryhmä” kokoontuu  em. paikassa 
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tiistaina 15.1., 12.2. ja 12.3 klo 17-19.
Sääntömääräinen kevätkokous lau-
antaina 16.3.2013 klo 12.30 alkaen em. 
paikassa. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Tervetuloa!
Tuleviin tapahtumiimme voit myös tu-
tustua uusituilla nettisivuillamme! 

POHJOIS-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY  

Kilpirauhasillat jatkuvat Vesselissä 
tammikuussa. Valitettavasti emme voi-
neet vielä varata iltoja, ilmoitamme niis-
tä  myöhemmin Karjalaisessa ja Heilissä. 
Alkuvuodesta pidämme nuorten illan ja 
moni on toivonut myös uusintaa hor-
monien merkityksestä. 
Sääntömääräinen kevätkokous on 
maaliskuussa. Tarkemmin seuraavassa 
lehdessä.
Tervetuloa mukaan toimintaamme!

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY  

Cambridge painonhallintaryhmä al-
kaen tiistaina 8.1. klo 18. Valmentajana 
kehoterapeutti, Cambridge-valmentaja 
Sari Heerman. Kurssipaikka Hyvinvointi 
Sakuran hoitotila, Lars Sonckin kaari 12, 
Espoo. Ryhmätapaamisen hinta 10 €/
henkilö/kerta. Ryhmätapaamisessa käy-
dään läpi jokin painonhallintaan liittyvä 
teema, tehdään henkilökohtaiset pun-
nitukset ja käydään läpi painonhallin-
nan motivaatiotekijöitä tulevia viikkoja 
silmällä pitäen. Ryhmäistunnon kesto 
on 1 tunti. Minimiosallistujamäärä on 
5 ja maksimi 7 henkilöä. Tapaamisryt-
mitys sovitaan ensimmäisellä kerralla 
ryhmän kanssa yhdessä. Mahdollisuus 
sopia valmentajan kanssa myös yksilö-
tapaamisia (12 €/hlö) sekä yksilöllisiä 
elämäntapavalmennuksia (50 €/hlö). Li-
sätiedot ja ilmoittautumiset 20.12. men-
nessä suoraan Sari Heermanille, puh. 
040 840 0042, sari.heerman@
hyvinvointisakura.fi 
Kilpirauhasen liikatoiminnan ja syö-
vän vertaistukiryhmät käynnistyvät 
maanantaina 14.1. klo 18–20, Coaching 
Point, Savilankatu 1, Helsinki (Sonera 
Stadiumin lähellä). Jatkotapaamiset so-
vitaan ensimmäisellä kerralla ryhmien 
kanssa. Ilmoittaudu ryhmiin 20.12. men-
nessä ryhmien ohjaajille. Minimiosallis-
tujamäärä on 4 henkilöä ja maksimi 8. 
Ohjaajina Anne Piskonen (liikatoimin-
taryhmä) anne.piskonen@gmail.com ja 
Tuija Rikkonen (syöpäryhmä) pkkilpi@

gmail.com tai 040 736 2025. 
Miesten vertaistukiryhmään voit 
ilmoittautua Risto Rinta-Joupille, ris-
ton1@welho.com tai 050 377 1438.
Kurssi intialaisen päähieronnan pe-
rusteet lauantaina 2.2. klo 10–16, Hy-
vinvointi Sakuran hoitotila Lars Sonckin 
kaari 12, Espoo. Kurssilla käydään läpi 
teoriaa ja runsaasti käytännön harjoit-
telua pareissa, ohjaaja Sari Heerman. 
Ryhmän koko minimissään 4 henkilöä 
maksimissaan 6. Hinta on 80 €/henki-
lö, sis. aamukahvin. Lounaan kustantaa 
osallistuja itse. Ilmoittautumiset Sirpa 
Carlssonille 25.1. mennessä sirpa.carls-
son@addvalue.fi tai iltaisin 050 5581 
775. Lisää tietoa kurssista löytyy koti-
sivuiltamme www.pkkilpi.org
Lääkäriluento tiistaina 12.2. klo 18–20. 
yleislääketieteen erikoislääkäri Päivi 
Mäkeläinen luennoi aiheesta Kilpirau-
hanen: toiminta, häiriöt, testit, hoito. Bio-
medicum Helsinki 1, Haartmaninkatu 8,  
P-kerros, luentosali 2 (170 paikkaa). 
Mindfulness–valmennus kolmena 
iltana keskiviikkoisin 6.3, 13.3. ja 20.3. 
klo 18–20, Coaching Point, Savilanka-
tu 1, Helsinki. Hinta 90 €/ henkilö. Mi-
nimiosallistujamäärä 6 ja maksimi 10 
henkilöä. Tutustutaan Mindfulnessin 
perusteisiin ja tehdään perusharjoituk-
sia mindfulness-valmentaja Heljä Oran 
johdolla. Tutkittuja hyötyjä mindfulnes-
sista ovat mm. stressin väheneminen, 
keskittymiskyvyn paraneminen, unen 
laadun paraneminen, kivun, pelkotilo-
jen ym. hallitseminen. Lisää tietoa net-
tisivuiltamme. Ilmoittautumiset 25.2. 
mennessä sirpa.carlsson@
addvalue.fi tai iltaisin 050 5581 775.

ROVANIEMEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY  

Vertaistuki-illat Rovaniemellä torstai-
na 17.1., 14.2. ja 18.4. klo 18 Kipinäsalissa 
Eläkeläistila Potkurissa os. Pohjolankatu 
2, sisäänkäynti torin puolelta. Iltakahvit. 
Tervetuloa! 
Kittilän ja Sallan kevään vertaistuki-
tapaamisista pyrimme ilmoittamaan 
tammikuussa lähetettävässä jäsenkir-
jeessä sekä nettisivuillamme.
Sääntömääräinen kevätkokous  maa- 
nantaina 25.3.2013 klo 18 Kipinäsalissa 
Eläkeläistiloissa. Kokouskahvit. Tervetu-
loa!
Keilaillat Rovaniemellä keskiviikkona 
23.1., 20.2. ja 13.3. klo 18 urheiluopiston 
keilahallissa. Varattu kaksi rataa, yhdistys 
maksaa ratamaksut. Tule kokeilemaan!

Kevätmyyjäiset maanantaina 29.4. 
klo 9 alkaen Lapin keskussairaalan ala-
aulassa. Myytävänä leivonnaisia ja kä-
sitöitä sekä pika-arpajaiset.  Myyjäis- ja 
arpajaistuotteita ottaa vastaan Taisto 
Tarkiainen, p. 040 5544 700.
Vertaistukitapaamisia on suunnit-
teilla myös muihin kuntiin. Ehdotuksia 
tapaamispaikoista ja ajankohdista ote-
taan vastaan, p. 045 137 1008/Raili Kuu-
sela. 
Täydennetty kevään ohjelma julkais-
taan tammikuun jäsenkirjeessä ja netti-
sivuillamme.

SATAKUNNAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY 

Vertaistuki-illat torstaisin 17.1. klo 18 
(paikalla esittelijä Nivelpiiristä), 14.2. klo 
18.30 (paikalla esittelijä YO-Apteekista) 
ja 18.4. klo 18 on taideterapiailta.
Sääntömääräinen kevätkokous tors-
taina 21.3.2013.
Tapahtumat ovat Satakunnan Yhteisö-
keskus, Isolinnankatu 16 puutalo, Pori. 
Tervetuloa!

SEINÄJOEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY 

Vertaistukiryhmä Kauhajoella keski-
viikkona 23.1. ja tiistaina 5.3. klo 18 Ui-
mahalli Virkun kokoustilassa, Urheilutie 
3.
Vertaistukiryhmä Kurikassa keskiviik-
koisin 20.2. ja 20.3 klo 18.30 Kurikan In-
tolassa, Seurapuistikko 6 C 27.
Sääntömääräinen kevätkokous kes-
kiviikkona 20.3.2013 klo 19.30 Kurikan 
Intolassa, Seurapuistikko 6 C 27.
Vertaistukiryhmä Seinäjoella keskiviik-
koisin 16.1. ja 13.3. klo 18 järjestötalolla, 
Kauppakatu 1, 2 krs.
Luento Kilpirauhassyövästä yhteis-
työssä Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen 
kanssa keskiviikkona 10.4. klo 18, Kam-
pustalo, Seinäjoki-sali, Keskuskatu 34, 
Seinäjoki. Luennoitsijana Otto Knutar 
endokrinologian ylilääkäri Vaasan kes-
kussairaala, sisätautien ja endokrinolo-
gian erikoislääkäri.

VAASAN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY 

Teatteri-ilta Vaasan kaupunginteatte-
rissa perjantaina 25.1. klo 19, Operetti 
Iloinen leski. Ilmoittautumisia ottavat 
vastaan Pirjo Hannuksela, puh 050 
5719531 iltaisin, tai Anneli Tervasmäki 
puh 040 7010846. Hinta 26 euroa jäse-
nille ja 36 euroa ei jäsenille. Kahvi ja kes-



  KILPI 4     2012   15

kustelua yhdessä tauolla.
Vertaistuki-ilta torstaina 7.2. klo 19–21, 
Kumppanuuskeskus, Vuorikoti, Vuorika-
tu 2-4, Vaasa.
Ruotsinkielinen osasto perustetaan 
maanantaina 25.2. klo 18. Suunnitte-
lemme yhdessä ruotsinkielistä tapah-
tumakalenteria. Tärkeää, että kaikki 
kiinnostuneet tulevat mukaan, jotta 
saamme aikaan myös ruotsinkielistä 
toimintaa. Teemme yhteistyötä muitten 
ruotsinkielisten alueiden kanssa Suo-
messa. Kokouspaikka Vaasassa Vuoriko-
din Kumppanuuskeskus, Vuorikoti 2-4, 
C-porras, 3 kerros. Myös suomenkieliset 
ja muut jotka haluavat harjoittaa ruot-
sin kieltä ovat tervetulleita.
Sääntömääräinen kevätkokous tors-
taina 21.3.2013 klo 19. Lisäksi luento ja 
liikuntaohjelman osanottajien kesken 
palkintoarvonta. Paikka on vielä avoin.
Virkistysretki perjantai-lauantai 26.-
27.4. Oulun Eden kylpylän kautta Ra-
nuan eläinpuistoon tervehtimään Suo-
men Kilpirauhasliiton kummijääkarhun 
poikasta, joka syntyi tyroksiinilääkkeen 
ansiosta. Tunnin kilpirauhasluento 
matkan varrella. Ilmoittautumisia ulla.

slama@gmail.com tai tekstiviestillä p. 
040 5851 348.
Seuratkaa myös Pohjalaisen toiminta-
palstaa ja Vaasan Ikkunaa!

VASANEJDENS SKÖLD-
KÖRTELFÖRENINGEN RF 

Teaterkväll på Vaasan kaupunginteat-
teri fredag 25.1. Iloinen leski (Operett 
Glada änkan), Anmälningar mottages 
av Pirjo Hannuksela, tel 050 5719 531 
kvällstid, eller Anneli Tervasmäki tel 040 
7010 846.
Samtalskväll på Kumppanuuskeskus, 
torsdag 7.2. kl 19–21 Berghem, Bergga-
tan 2-4, Vasa.
En svenskspråkig avdelning startas 
måndag 25.2. kl 18. Vi gör upp egna pro-
gramevenemang på svenska. Viktigt att 
ni kommer med så vi får mera svensk-
språkig verksamhet. Vi ska samarbeta 
med andra svenskspråkiga områden 
i Finland. Mötesplats i Kumppanuus-
keskus i Berghem, Berggatan 2-4. Vasa. 
Finskspråkiga eller andra som vill prak-
tisera svenska är naturligtvis också väl-
komna.

Vårmöte, stadgeenliga ärenden, före-
läsning, motionslistorna tas emot, lotteri 
för prisbelöning åt deltagarna torsdag 
21.3.2013 kl 19.
Rekreationsutfärd fredag-lördag 26.-
27.4. via Uleåborg och Edens badanstalt 
för att hälsa på Finlands Sköldkörtelför-
bunds fadderisbjörn och hennes unge, 
som föddes med hjälp av tyroxin. På 
resan hålles även en timme sköldkör-
telföreläsning. Anmälningar med email 
till ulla.slama@gmail.com eller per text-
meddelande till tel 040 585 1348
Följ också med informationen i Vasabla-
dets händelsekalender!

SAVO 

Vertaisryhmä Kuopiossa kokoontuu 
tiistaina 15.1., 12.2. ja 12.3.  klo 18 VireTo-
ri Valkeisessa, Sairaalakatu 6-8, rakennus 
1, 0-kerros.
Kevätkaudeksi on suunnitteilla ryhmä-
tapaamisia Iisalmessa, Savonlinnassa ja 
Mikkelissä. Tarkempaa tietoa seuraavas-
sa lehdessä, liiton Facebook-sivuilla ja 
paikallisissa lehdissä. 

Hyvinvointilomat ry tarjoaa jäsenillemme ensi kesäksi seu-
raavat tuetut lomat:
• Lomakoti Onnela, Haukipudas 22.–27.7. Hakuaika päät-
tyy 17.4. jolloin hakemusten on oltava Kilpirauhasliitossa.
• Lautsian Lomakeskus,  Hauho 26.–31.8. Hakuaika päät-
tyy 24.5. jolloin hakemuksen on oltava Kilpirauhasliitossa.

Loman omavastuuosuus on Onnelassa 20 €/hlö/täysihoi-
tovrk, Lautsiassa 22 €/hlö/täysihoitovrk. Alle 16 v. vanhem-
pien kanssa veloituksetta, 16 v. täyttäneestä aikuisen mak-
su. Majoitus on kahden hengen huoneissa, perhelomilla 
perhehuoneissa.
Hakulomakkeita voit tilata Kilpirauhasliiton toimistosta p. 
09 8684 6550 tai toimisto@kilpirauhasliitto.fi. 

Jokainen lomanhakija täyttää hakemuksen täydellisesti, 
puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä. Mahdolli-
set ruokavaliot ja liikuntarajoitteet merkitään hakemukseen, 
jos ne halutaan huomioitavan lomakohteessa. Hakemuk-
set palautetaan osoitteeseen Suomen Kilpirauhasliitto, 
Vilhonkatu 4 B, 00100 Helsinki. Hakemukset on ehdot-
tomasti toimitettava liittoon, ei suoraan Hyvinvointilomiin.
Tuetun loman voi saada enintään joka toinen vuosi.

Hyvinvointilomat lähettää lomalle valituille maksukirjeet ja 
lomakohteet lähettävät ennen lomaa lomalaisille kohteen 
esitteen ja lomaohjelman.
Mahdollinen peruutus on tehtävä hakemuksen palautus-
päivään mennessä, myöhemmin tehdystä peruutuksesta 
peritään 50 % lomajakson täysihoitokuluista.

Lomat 2013

Tutkijan kiitokset
Kiitokset kaikille pitkäaikaissairauden ja työelämän suh-

teita käsittelevään tutkimukseeni osallistuneille yhteyden-
otoista. Kiitän myös Suomen Kilpirauhasliittoa mahdollisuu-
desta tavoittaa tutkimuksesta kiinnostuneita, kilpirauhasen 
vajaatoimintaa sairastavia henkilöitä KILPI-lehden 1/2012 
kautta. Tutkimuksessa selvitetään miten pitkäaikainen sai-
raus vaikuttaa subjektiivisesti koettuun työelämän toimi-

juuteen ja millaisia ratkaisuja ihmiset työelämässä toimijoi-
na ovat tehneet ja tekevät liittyen eri tavoin sairauteen. To-
teutan sosiologian väitöskirjatutkimukseni Lapin yliopistos-
sa vuosina 2011–2016. Yhteydenotot sähköpostitse: atam-
mela@ulapland.fi

Aila Tammela, YTM
Lapin yliopisto
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JÄSENYHDISTYSTEN SIVUT

Uusi vuosi,
ehkä uusia
kujeitakin!

Jäsenmäärämme on huikeassa nousussa.  Hieno juttu! 
Keskusteluryhmiin osallistuminen on ollut vilkasta – myös 
tänä syksynä aloitetussa Hämeenlinnan ryhmässä - ja lää-
käriluennollekin pääsi osallistumaan moni. Toivottavasti lu-
ento vastasi kilpirauhassairauksien peruskysymyksiin. Ensi 
vuoden luennoista ei ole vielä päätetty. Esimerkiksi ravin-
toterapeuttia on mietitty. Pohdiskelemme myös, voisimme-
ko järjestää yhteisen asiantuntijaluennon jonkun muun hy-
vinkääläisen potilasjärjestön kanssa. Meillähän on paljon 
yhteistä esimerkiksi reumaa, keliakiaa tai diabetesta sai-
rastavien kanssa. 

Uusi hallitus saatiin taas koottua ja jatkamme pitkälti 
vuoden 2012 kokoonpanolla.  Orvokki Lehtonen jatkaa 
puheenjohtajanamme seuraavat kaksi vuotta. 

Toivotamme lukijoille rauhallista joulua ja hyvää tule-
vaa vuotta!

Tonttulakit päähän ja nautitaan joulusta! 
Kuva: Tanja Väyrynen

Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys ry

Tanja Väyrynen
sihteeri

Keski-Suomen Kilpirauhasyhdistys ry

Kilpirauhasliiton puheenjohtaja Kirsti Hänninen kävi Jyväskylässä tapaamassa  yhdistyksen jäseniä lokakuun alussa. Kirsti kertoi liiton 
kuulumisia ja jäsenmäärän kasvusta yhdistyksissä. Myös yhdistyksemme jäsenmäärä on kasvanut mukavasti kuluneena vuonna.
Kuva: Kirsti Hänninen
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Uusi vuosi,
ehkä uusia
kujeitakin!

Kymenlaaksoon uusi puheenjohtaja 
Mahdottomalta tuntuvan etsimisen jälkeen yhdistyksem-

me uusi puheenjohtaja löytyi lähempää kuin osasin odot-
taa. Nykyinen rahastonhoitajamme Anne Nuora aloittaa 
toimessa vuoden 2013 alusta. Olen aidosti onnellinen, että 
upean yhdistyksemme toiminta jatkuu. Nyt toivonkin juu-
ri sinulta, yhdistyksemme jäsen, että tulet mukaan toimin-
taan ja yrität omalta osaltasi auttaa Annea yhdistyksen vie-
misessä eteenpäin.

Uusi johtokunta

Johtokunta vuoden 2013 alusta on seuraava: puheen-
johtaja on Anne Nuora. Varsinaiset jäsenet ovat Leila Saar-
man-Palmu (varapj.), Olavi Ropponen (sihteeri), Irmeli Ha-
kulinen (rahastonhoitaja), Virve Lassy ja Marja Ratia. Vara-
jäsenet ovat Anja Koskela, Veli Koskela, Pirkko Lonka, Pirjo 
Nikkanen ja Marjatta Ritari.

Tulevia muutoksia 

Tulevan vuoden myötä muutamat yhdistyksen käytän-
nön asiat muuttuvat. Johtokunta teki päätöksen, että yhdis-

tyksen omaa jäsenkirjettä ei toistaiseksi lähetetä, vaan opet-
telemme itse kukin käyttämään omaa KILPI-lehteämme tie-
don saamisessa. Lehdessä on Tapahtumakalenteri, johon py-
rimme saamaan tapahtumat, jotka ovat ennen seuraavan 
lehden ilmestymistä. Jos näin ei jostain syystä tapahdu, il-
moitetaan tapahtumista paikallisten lehtien järjestöpals-
toilla ja menokalentereissa. Lehdestä löytyy myös Jäsenyh-
distysten omat sivut, joilla kerromme yhdistyksen asioista. 
Yhdistyksen nettisivuilta löytyy myös paljon tärkeää tietoa. 

Yhdistyksen puhelimeen vastaaminen muuttuu jatkos-
sa myöskin. Uusi puheenjohtaja on mukana työelämässä ja 
jatkossa hän vastaa puhelimeen mahdollisuuksiensa mu-
kaan arkisin klo 17-19.

Jättäessäni puheenjohtajuuden vuoden vaihteessa, toivon 
koko sydämestäni Aurinkoa ja Enkeleitä juuri sinun elämään!   

Kymenlaakson Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
       

    Riitta Tiainen  
puheenjohtaja 

  

Uusi toimintavuosi 2013 alkaa
Yhdistyksen syyskokouksessa kartoitettiin tulevan vuo-

den toimintaa ja periaatteessa jatkamme samoilla linjoilla: 
Vertaistukitapaamisia jäsenille niin vastasairastuneille kuin 
eläinperäistä käyttäville on tulossa, myös läheiset ovat ter-
vetulleita tapaamisiin. Kevään ensimmäinen vertaistukita-
paaminen on tiistaina 12.2.klo 18. Ensi vuonna toukokuus-
sa osallistutaan taas KesäMäsä – tapahtumaan. Uutena ta-
pahtumana päätettiin järjestää kuntoutus- ja virkistyspäivä 
työikäisille. Tähän tapahtumaan otamme mielellämme vink-
kejä vastaan (sähköpostitse lahdenkilpirauhas@suomi24.fi 
tai puh. 044-5746 285). Tietoiskuja jatketaan Trion-terveys-
kioskilla myös ensi vuonna. Syksyllä 2012 kävijöitä oli n. 40. 
Ja tietysti luennon järjestämme keväällä!

Heinolaan tarvitsisimme puuhanaista tai – miestä orga-
nisoimaan Heinolan alueen jäsenille kevättapaamista ver-
taistuen ja kahvittelun merkeissä. Jos olet kiinnostunut niin 
ota yhteyttä, osoitteet yllä.

Syyskokouksessa valittiin uusi johtokunta: Karhu Irja, 
Penttilä Jorma (uusi), Rantala Sinikka, Santakivi Anneli, Tuo-
mi Liisa ja Viskari Sinikka. Varajäsenet: Kiiski Sirkka, Kortinen 
Soile, Pekko Ritva, Pelkonen Leo ja Toivanen Ritva (uusi). Pu-
heenjohtajana jatkaa Raija Kerttula. Tervetuloa mukaan uu-
det jäsenet ja kiitokset Pirjolle ja Marjatalle, jotka jäivät täl-
lä kertaa johtokunnasta pois.

Yhdistyksemme tukihenkilöt ovat Raija Kerttula, (iltai-
sin) 040-7746288 ja Sinikka Viskari (iltaisin) 050-5350764.

Kuvassa vasemmalta: Apeced ja Addison ry:n Anneli Alvenius ja 
Lahden Kilpirauhasyhdistyksestä Raija Kerttula, Anneli Santakivi ja 
Sinikka Rantala. 
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”Karhun mielessä joulu väikkyy
 kynttilän valo silmissä läikkyy, 
 mieli on auvoinen, mieli on avoin 
 viettääkseen joulua jouluisin tavoin.” 
- Elina Karjalainen - 

Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistys ry johtokunta toivottaa
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta! 
Yhdistys kiittää yhteistyökumppaneitaan kuluneesta 

vuodesta!
Irja Karhu ja Raija Kerttula
sihteeri ja puheenjohtaja

Kilpirauhastietoa täydelle salille 
Puolitoista vuotta Ylivieskassa kokoontunut peruspalve-

lukuntayhtymä Kallion alueen kilpirauhaspotilaiden vertais-
ryhmä on koko olemassa olonsa ajan toivonut kilpirauhasen 
toimintaa ja ongelmia käsittelevän lääkäriluennon järjestä-
mistä. Lokakuun alussa toive vihdoin toteutui. Ylivieskan Jo-
kirannan koulun liikuntasali täyttyi hyvissä ajoin odottamaan 
LL Ulla Slaman asiantuntevaa luentoa. Salin täyteinen kuu-
lijakunta osoitti, että muutkin kuin vertaisryhmäläiset kai-
paavat kilpirauhastietoa. Olipa kuulijoiden joukossa bussi-
lastillinen oululaisiakin. Yhdistys kustansi matkan jäsenilleen. 

Luennon järjestivät yhteistyössä Oulun Seudun Kilpirau-
hasyhdistys ja Ylivieskan kansalaisopisto. Kallion alueen ver-
taisryhmä ja kaikki kuulolla olleet ovat iloisia yhdistyksen 
aktivoitumisesta, koska sen ansiosta Slamankin luento tu-
li mahdolliseksi. 

Illan aikana käytiin läpi kilpirauhasen liika- ja vajaatoimin-
taa, niiden syntyä ja hoitoa sekä lääkitystä. Tiivis luento ei juu-
ri jättänyt tilaa yleisökysymyksille, mutta luennon jälkeen no-
peimmat ympäröivät luennoitsijan kysymyksineen. Tiiviillä 
”yksityisvastaanotolla” moni sai valaistusta pohtimiinsa ky-
symyksiin. Kaikki tykkäsivät luennosta. Ainut miinus siinä oli 
se, että aika oli rajallinen. Kysymyksiä olisi ollut monella. Sii-
nä varmaan olisi aikaa tärvääntynyt tuntitolkulla, jotta kaik-

kien kysymykset olisi käyty lävitse. Ehkä seuraavalla kerral-
la otamme etukäteen kysymyksiä vastaan, joihin lääkäri lu-
ennon aikana vastaa.

Slaman viesti oli, että kilpirauhasen ongelmat kannattaa 
hoitaa perusteellisesti potilaita kuunnellen, koska hoitamat-
tomana ja huonossa hoidossa kilpirauhassairaudet aiheut-
tavat tukun uusia ongelmia ja sairauksia. Hoitotasapainon 
löytäminen vaatii aktiivisuutta ja oman voinnin seuraamis-
ta myös potilaalta.

Yhdistyksemme syyskokouksessa valittiin puheenjohtaja 
ja uusi hallitus, joka aloittaa toimintakautensa tammikuussa. 
Puheenjohtajaksi valittiin Tanja Tiainen ja hallitukseen var-
sinaisiksi jäseniksi Timo Huttu, Liisa Vesisenaho, Raili Raitti-
nen, Marita Kukkonen, Mira Heikkinen ja Outi Piipponen ja 
varajäseniksi Kerttu Hannila, Marita Haukipuro, Tuula Ruh-
kala, Marja-Leena Kuusimäki, Tuulikki Åman ja Marjo Väisä-
nen. Onnea uusille jäsenille ja suuri kiitos vanhoille hallituk-
sen jäsenille hyvin tehdystä työstä!

Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys ry

Liisa Vesisenaho
Kallion alueen vertaisryhmän kokoonkutsuja

Ulla Slaman luento kilpirauhassairauksista keräsi Jokirannan koulun saliin Ylivieskaan yli 200 kuulijaa. Kallion alueen vertaisryhmä kokoaa 
Ylivieskaan kerran kuussa ryhmäläisiä Ylivieskasta, Alavieskasta, Sievistä ja Nivalasta hakemaan tietoa toisten kokemuksista.
Kuva: Liisa Vesisenaho
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Vilkas syksy jatkuu vilkkaana keväänä!

Lämpöiset terveiset täältä Pirkanmaalta kaikille. Nyt ol-
laan sitten lähellä joulunaikaa, jonka rauhaa, rakkautta ja 
lämpöä jokainen varmaan odottaa. Syksy on mennyt yh-
distyksessä joutuisasti ja keskusteluryhmät ovat toimineet 
kerran kuukaudessa sekä arkena että lauantaina ja ryhmis-
sä on ollut vilkas osanotto. Ensi vuonna ryhmät kokoontu-
vat samaan tapaan ja niiden ajat löytyvät tapahtumakalen-
terista ja nettisivuilta.

Syyskokouksessa valittiin johtokunta, jossa ensi vuonna 
Anja Salvas heiluttelee puheenjohtajan nuijaa vielä vuo-
den, muut varsinaiset jäsenet: Kaisu Hyppönen, Hely Lepis-
tö, Pirjo Heikkilä ja varajäsenet: Seija Nieminen, Ritva Viita-
mäki, Anne Mäkinen ja uutena Anja Mäkinen, joka toivote-
taan lämpimästi tervetulleeksi johtokuntaan. Kiitos Toini 
Pitkäselle, joka hoiti tehtäväänsä yhden kauden, mutta nyt 
halusi jättäytyä pois. Toiminnantarkastajaksi valittiin Aune 
Kari ja hänen varalleen Anna Nurmi. Pöytäkirjan tarkastaji-
na toimivat Mirja-Liisa Tuovila ja Anja Mäkinen.

Varalan lokakuinen kuntoutumispäivä meni mukavas-
ti vaikka jäisellä pihalla kävely oli melko haasteellista, on-
neksi mitään tapaturmia ei sattunut. Kokoontumispaik-
ka Villa Varala oli todella kaunis talo, josta oli  Pyhäjärvelle 
henkeäsalpaavan kauniit näkymät ja  jossa saimme viettää 
mukavia hetkiä. Allekirjoittanut piti jalkaluennon ja paljon 
saimme asian tiimoilta keskustelua aikaiseksi ja toivotta-
vasti kotitehtävä, jonka annoin, tuli kaikkien tehtyä :) Kep-
pijumpan meille ohjasi Olli Toikkonen ja hän piti huolen, 
että liikkeet tehtiin oikein ja lopussa oli riittävän pitkä ve-
nyttely.  Vielä lämmin kiitos kaikille osallistujille ja muista-
kaa, että keväällä taas kuntoillaan Varalassa. Toivon, että yh-
teisiin tapahtumiin osallistutaan ensi vuonna yhtä innok-
kaasti kuin vuonna 2012.

Opiskeluni jalkojenhoitajaksi sujuu hyvin, nyt on ohi 
seitsemän viikon työharjoittelu opiskelijahoitolassa ja pal-

Kuva: Asta Tirronen

jon on tullut nähtyä ja hoidettua erikuntoisia jalkoja. Sen 
olen ymmärtänyt, että paljon on vielä oppimista, onneksi!

Pirkanmaan Kilpirauhasyhdistys ry:n johtokunta toivot-
taa kaikille Hauskaa Joulua ja Paljon Onnea Vuodelle 2013!

Anja Salvas
puheenjohtaja

Kuulumisia Pohjois-Karjalasta
Pimeä syksy on vaihtumassa talveen ja tällä hetkellä lu-

mi taas kerran sulanut, aurinkokin pilkahti pitkästä aikaa. 
Sateisen kesän jälkeen pohdiskelin jaksamista kun valoa ja 
lämpöä oli ollut liian vähän. Päivällä pitäisi olla enemmän 
ulkona valoisaan aikaan. Monesti silloin on tekemistä koto-
na ja aamu-unisen päivä vierähtää äkkiä iltaan. Onneksi on 
mukavia harrastuksia ja ne pelastavat pelkäksi sohvaperu-
naksi joutumiselta. Lenkkiporukka, uinti ja tanssi ovat tar-
peellisia monien kokousiltojen vastapainoksi.

Toimintavuosi alkaa olla lopullaan ja uutta on suunnitel-
tu. Jäsenmäärämme on ilahduttavasti kasvanut ja kilpirau-
hasillat saavuttaneet menestystä. Meillä on ollut eri-ikäis-
tä väkeä tilaisuuksissa ja nyt on tarve myös nuorten illoille. 

Kevään suunnitelmissa onkin pitää juuri nuorten kilpirau-
haspotilaiden ongelmiin pohjautuvaa iltaa. 

Moni jäsenistämme on jo eläkkeellä ja jonkun tilaisuu-
den voisi pitää päivällä, itsellä vuorotyöläisenä olisi hyvä 
mahdollisuus tähän. Joensuun ulkopuolella yritämme jär-
jestää luentoa ja kävin Outokummussa katsomassa sopivaa 
paikkaa. Kevään tai alkukesän aikana teemme yhteisen ret-
ken, paikka on vielä auki, ehdotuksia voi antaa. Viime tou-
kokuun Valamon reissu sai vielä suuremman merkityksen 
kun Lintulan luostaria esitellyt igumenia Marina menehtyi 
vain kuukausi retkemme jälkeen. Harvoin tapaa niin karis-
maattista henkilöä, älykäs, huumorintajuinen ja muisti toi-
mi iästä huolimatta.



20   KILPI 4    2012

In Memoriam

Maanantaina elokuun 20. päivänä sain suruviestin. Yh-
distyksemme sihteeri Riitta Liisa Tuhkanen oli kuollut pit-
källiseen ja vaikeaan sairauteen. Kaipaamaan Riittaa jäivät 
tytär, avopuoliso, isä, sisarukset ja ystävät ja tuttavat. Yhdis-
tyksemme menetti perustajajäsenensä ja aktiivisesti johto-
kunnan työskentelyyn osallistujan. Henkilökohtaisesti ko-
en menettäneeni hyvän ystävän.

  Sanotaan, että niin kauan on toivoa kuin on elämää. Niin 
myös Riitta ja me kaikki jaksoimme loppuun asti uskoa, et-
tä kaikki kääntyy hyväksi. Monta kertaa niin myös kerrottiin 
ja jatkoaikoja tuli. Mutta toisin oli tarkoitettu.

  Tapasin Riitan ensimmäisen kerran vuonna 2004, jol-
loin perustimme yhdistyksen. Aluksi Riitta toimi sihteeri-
rahastonhoitajana, ja kun saimme aktiiveja lisää, Riitalle jäi 
sihteerin tehtävät, mikä oli oikea ratkaisu kiireisen yrittä-
jän tehtävien helpottamiseksi. Yhdistyksessä jäimme kai-
paamaan Riitan positiivista otetta ja hymyä kokouksiim-
me ja tekemisiimme.

Raili Kuusela

Syyskausi alkoi Vessel-keskuksessa Joensuussa. Osanottajamäärä ylitti kaikki odotukset, paikalle kokoontui 39 kuulijaa, illan aiheena oli 
”Hormonit”, joista Päivi Paavilainen kertoi eloisalla tavallaan. 
Kuva: Pirkko Tolvanen

Tyttäreni on sairaanhoitajaksi opiskelun viimeisessä har-
joittelussa sisätautienosastolla. Hänkin oli huomannut mi-
ten yleisiä kilpirauhassairaudet ovat. Lääkkeitä jakaessa ni-
menomaan huomaa sen ja joskus tulen itse tekemään tilas-
toa Thyroxinin yleisyydestä sydänpotilailla. Vien aina KILPI-
lehden osastolle ja toivon sen tuovan tietoa potilaillemme. 
Jäseniä mahtuu vielä lisää joukkoomme!

Joulunaika on toivottavasti myös rentoutusta ja taukoa 
arjen kiireistä. Itsestä on karissut jo aikoja sitten pyrkimys 
täydelliseen jouluun ja moneen muuhun asiaan. Joskus 

nuorempana varasi liikaa ruokaa ja otti paineita lahjois-
ta ja kylättelystä. Joskus voisin jopa kiittää kilpirauhastani, 
että se on pakottanut välillä pysähtymään ja lepäämään. 

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta kaikille!

Pohjois-Karjalan Kilpirauhasyhdistys

Päivi Paavilainen
   puheenjohtaja
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Kiertueella Lapissa

Olen ollut viitisentoista vuotta kilpirauhasyhdistystoimin-
nassa mukana. Olen ilmeisesti ollut siinä uskossa, että kilpi-
rauhassairaudet tänä päivänä tunnetaan ja tunnistetaan pa-
remmin kuin vaikka vain kymmenen vuotta sitten. Tyrmis-
tykseni oli suuri kun vähän aikaa sitten kuulin useamman 
tuoreen tapauksen, jossa terveydenhuollon taholta oli mie-
lestäni osoitettu suoranaista piittaamattomuutta kilpirau-
hasvaivasta kärsivän hoidossa. Näin ollen, kuten jäsenistöl-
täkin on kuultu, on kilpirauhasasioiden tiedotusta pyrittävä 
edelleen lisäämään varsinkin hoitohenkilökunnan osalta.

Uusien paikkakuntien vertaistukiryhmien menestys on 

ollut vaihteleva. Sen mukaan olemme miettineet ryhmien 
jatkoa. Ja vihdoinkin, pitkään luennoitsijaa etsittyämme, 
voimme järjestää tilaisuuden kilpirauhassyövästä yhteistyös-
sä Pohjanmaan syöpäyhdistyksen kanssa. Tämän varsinai-
sen työvoiton myötä toivotan teille rauhaisaa joulun aikaa!

Seinäjoen Seudun Kilpirauhasyhdistys ry 

Jaana Toivanen
puheenjohtaja

Tehtävää tiedotuksen saralla

Vaikka vuosi 2012 on ollut surujen vuosi, on siihen mah-
tunut myös paljon myönteistä. Yhdistyksen jäsenmäärä on 
kasvanut ja toimintaamme on jo Kittilässä. Vertaistoimin-
taa suunnitellaan myös Sallaan, jonne on jo vertaistuki-il-
tojen vetäjäkin ehkä löydetty. Toiminta voinee alkaa vuo-
den 2013 alusta. Myös muille paikkakunnille etsimme ver-
taistuki-iltojen vetäjiä.

Yhdistys on käynyt esittäytymässä tänä vuonna Kittiläs-
sä, Ranualla, Sallassa, Torniossa ja lisäksi Rovaniemellä osal-
listunut erilaisiin tapahtumiin. Marraskuussa ovat vuorossa 
Posio ja ehkä vuoden alussa Pelkosenniemi.  Kaikki nämä ta-
pahtumat, myös myyjäiset, vaativat vapaaehtoisia, jotta ne 

voidaan toteuttaa. Kiitän kaikkia vapaaehtoisia osallistumi-
sesta meidän viestimme eteenpäin viemiseen. 

Yhdistyksen jäsenkirje lähetetään tammikuussa ja siinä 
julkaistaan tarkennettu kevätkauden tapahtumakalenteri.

Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta!

Rovaniemen Seudun Kilpirauhasyhdistys
 

Raili Kuusela
puheenjohtaja

 

Olen jo kauan ollut vakuuttunut siitä, että kaikilla ihmisil-
lä on jo syntymästään saakka omat ”heikot kohtansa”, omat 
”Akilleen kantapäänsä”, jokaisella on omat henkilökohtaiset 
taipumuksensa eri sairauksiin. Itse sairauden puhkeaminen 
on kuitenkin seurausta pitkäaikaisesta ylirasituksesta – hal-
litsemattomasta stressistä.

Mikä sitten aiheuttaa sen, että tietyt ihmiset sairastuvat 
tiettyihin sairauksiin? Ja mitkä ovat näiden ihmisten riskite-

kijät? Uskon myös, että mitä vahvempi on ihmisen henkinen 
terveys, sitä korkeampi on hänen psyykkinen kuntonsa, ja 
sitä paremmin selviää hän elämän paineissa ja muutoksissa.

   
Lill-Ann Junell

Suomen Potilaslehti 4/1997

Ote kirjoituksesta

Terveyden edistäminen –
elämäntapa koko ihmiselle

SUOMEN POTILASLEHTI
15 VUOTTA SITTEN
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LUKIJAN SIVUT

Kuva: Asta Tirronen

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

myynti@orivedenkirjapaino.fi
www.orivedenkirjapaino.fi

Jouluinen vuokaleipä
(gluteeniton)

4 5 dl piimää
4 1 dl puolukkahilloa
4 ¾-1 dl siirappia
4 1 dl sokerijuurikaskuitua hiutaleina
4 1 dl pellavansiemeniä
4 1 tl kokonaisia kuminoita
4 1 tl kokonaista fenkolia
4 1 tl suolaa
4 2 tl soodaa
4 6 ½ dl hienoa gluteenitonta jauheseosta

Sekoita piimän joukkoon puolukkahillo ja siirappi. 
Yhdistä kuivat aineet hyvin keskenään ja sekoita 
ne taikinaan. Täytä voideltu 2 litran leipävuoka 
taikinalla.
Paista 175-asteisessa uunissa 1 tunti 10 minuuttia.

Resepti: Keliakialiitto
 Sudokun ratkaisu sivulla 29

SUDOKU
3 4 6

7 1 4

5 9

7 6 8 1 5

2 3 6
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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

Miellyttävä nopeasti imeytyvä perusvoide 
koko kehon päivittäiseen ihonhoitoon.

Monikäyttöinen
perusvoide

koko perheelle

APTEEKISTA

Kosteuspitoisin

Rasvapitoisin

Aqualan Gel

Aqualan L

Aqualan Duo

Aqualan Plus

Aqualan

Aqualan Oil

Kilpirauhasen toimintahäiriöt ym. 
Lääkäri Tiina Keldriman vastaanotto 
Luontaiskeskus Marius, Porvoo 
www.mariusporvoo.fi A J A N V A R A U S  

045 112 4834
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Reumasairauksien kirjo
on laaja

Reumasairaudet voidaan jakaa tulehduksellisiin ja 
ei-tulehduksellisiin reumasairauksiin. Ei-tulehduksel-
liset sairaudet kuten nivelrikko ja selän degeneratiivi-
set sairaudet ovat yleisiä. Myös muihin sairauksiin esi-
merkiksi kilpirauhasen toimintahäiriöihin voi liittyä tu-
ki- ja liikuntaelinoireita. 

Yleisin haitta tuki- ja liikuntaelinten sairauksista on kipu. 
Pitkäaikaista kipua ja kolotusta nivelissä, lihaksissa ja luissa 
kutsutaan kansanomaisesti reumatismiksi.

Luut tukevat kehoamme, lihakset ja jänteet liikuttavat si-
tä. Tuki- ja liikuntaelimistö, lyhennettynä tule, käsittää luut, 
nivelet, nivelsiteet, lihakset ja jänteet. Yli puolet ihmisen ke-
hon massasta on luuta, lihasta ja jännettä. Aikuisen normaa-
lirakenteisen ihmisen 206 luuta muodostavat noin 20 pro-
senttia kehon koko painosta, lihakset yli 40 prosenttia. Lihas-
ten paino tosin vaihtelee suuresti. Miesten lihakset painavat 
enemmän kuin naisten, nuorten enemmän kuin vanhusten. 

Tulehduksellisten reumasairauksien kirjo on laaja. Näihin 
kuuluvat tulehdukselliset nivel- ja selkäsairaudet sekä myös 
harvinaisemmat, taudinkuvaltaan monimuotoiset systee-
miset reumasairaudet.  

Tuki- ja liikuntaelimistössä on samoja sairauksia kuin muis-
sakin elimistön osissa: synnynnäisiä ja perinnöllisiä vikoja, 
infektioita  ja muita tulehduksia, aineenvaihdunnan häiri-
öitä, syöpää, vammoja ja rappeutumista.

Miljoona kärsii tule-oireista

Kansanterveyden kannalta tärkeimpiä tule-sairauksien 
riskitekijöitä ovat liikapainoisuus, liikunnan puute, tupa-
kointi, tapaturmat ja työn kuormitustekijät.

Tuki- ja liikuntaelinongelmista kärsii noin miljoona ai-
kuista jossain elämänsä vaiheessa. Kelan tilastojen mukaan 
erityiskorvattavia reumalääkkeitä käytti vuonna 2009 Suo-
messa 96 000 henkilöä. Nivelreumaa sairastetaan erityisen 
paljon Pohjois-Savossa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. 
Tule-sairauksien vuoksi sairauspoissaolojaksoja alkaa vuo-
sittain yli 100 000 ja joka vuosi jää lähes 8000 ihmistä työ-
kyvyttömyyseläkkeelle tule-sairauden vuoksi.

Luustossa, lihaksissa ja sidekudoksessa voi olla geenivir-
heistä aiheutuvia perinnöllisiä tauteja. Ne ovat harvinaisia, 
vaikka niitä tunnetaan kymmenittäin ja uusia löytyy.  Nii-
den vaikeusaste vaihtelee. Perinnöllisiin tauteihin ei ole pa-
rantavaa hoitoa.

Elävien bakteereiden, virusten tai muiden mikrobien ai-
heuttamat tulehdukset, infektiot, ovat antibioottien keksi-
misen jälkeen menettäneet merkitystään. Tekonivelten leik-
kauksen jälkeinen kudosten märkiminen on uusi ongelma. 
Punkin puremasta tarttuva borrelioosi on vanha tauti, mut-
ta määritelty vasta pari vuosikymmentä sitten. 

Näiden sairauksien varhainen toteaminen ja riittävän 
tehokas hoito estävät usein sairauden etenemisen ja py-
syvät muutokset.

Tuki- ja liikuntaelimistä alkavat syöpätaudit ovat harvi-
naisia, mutta muualta alkaneet syövät voivat lähettää etäis-
pesäkkeitä luustoon. 

Immuunisairaudet
vaikeimpia

Kaikkien vaikeimpia tuki- ja liikuntaelinten sairauksia ovat 
reumaattiset immuunitaudit kuten nivelreuma, SLE, Sjögre-
nin tauti, lastenreuma ja eräät muut harvinaiset sairaudet. 

Näissä sairauksissa sairastuneella on reumatekijä veres-
sä tai muita elimistön immunologisen puolustusjärjestel-
män virheisiin viittaavia tekijöitä. Immuunisolut pyrkivät ta-
vallaan taistelemaan sairastuneen omaa elimistöä vastaan.

Nämä taudit ovat pitkäaikaisia tulehduksia, joiden syytä 
ei tunneta. Enemmistö sairastuneista on naisia. Oireita on 
yleensä nivelissä, mutta lähes mikä tahansa elin voi sairastua. 
Kipu ja liikkumisvaikeudet liittyvät usein näihin sairauksiin. 

Hoitomahdollisuudet ovat parantuneet suuresti viime 
vuosina tutkimuksen, uusien hoitomuotojen ja uudentyyp-
pisten lääkkeiden myötä. 

Selkärankareumaan sairastuvat nuoret

Selkärankareuma ja sen sukulaistaudit kuten reaktiivinen 
atriitti, nivelpsoriaasi ja  lastenreuman yksi muoto ovat myös 
tulehduksia. Ne esiintyvät lähes yksinomaan henkilöillä, joilla 
on näille taudeille altistava perinnöllinen kudostyyppi HLA-
B27. Nämä taudit ovat tavanomaisimpia juuri suomalaisilla. 

Sairastuneet ovat yleensä nuoria, potilaiden enemmistö 
on miehiä, eikä heillä ole reumatekijää veressä. Taudit voi-
vat aiheuttaa tulehduksen sekä raajojen että selkärangan 
nivelissä ja myös silmän etuosassa (iriitti) sekä joskus sydä-
messä ja aortan seinämässä. Vaikka niveltulehdukset voi-
vat olla aluksi hyvin vaikeita, monet niistä paranevat, osa 
jopa ilma hoitoa. 

Kihti on aineenvaihdunnan sairaus, jossa huonoliukois-
ta virtsahappoa, uraattia , kerääntyy elimistöön niin paljon, 
että se alkaa saostua pieninä kiteinä. Kihti on yleistynyt vii-
me vuosina elintapojen muutosten myötä. Nesteenpoisto-
lääkkeiden sivuvaikutuksena voi syntyä kihti.

Nivelrikko kehittyy iän myötä kaikille

Kun nivelruston sileä pinta rikkoutuu tulehduksen, vam-
man tai liian kovan kuormituksen seurauksena, ruston ra-
kenne alkaa hajota ja rusto kulua ohuemmaksi. Nivelrus-
ton vauriosta alkaa nivelen hidas rappeutuminen, jota kut-

Teksti: Riitta Katko
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Sopiva liikunta ylläpitää tuki- ja liikuntaelinsairaan toimintakykyä. Vesiliikunta on nivelystävällistä ja tehokasta liikuntaa. Kuva Suomen 
Reumaliiton Vesihumppa-tapahtumasta Maailman reumapäivänä 12.10.2012 Turun Impivaaran uimahallista.
Kuva: Mika Okko

sutaan nivelrikoksi. Iän mukana kaikille tulee nivelrikkoa, 
mutta useimmille siitä on vain vähäistä haittaa. Sairaudes-
ta voidaan puhua silloin, kun nivelrikko aiheuttaa haittaa-
via oireita.  Ylipaino, raskas työ ja perinnöllinen taipumus 
lisäävät sen riskiä. 

Tuki- ja liikuntaelimistössä voi esiintyä paikallisia vaivoja 
kuten nyrjähdyksiä, venähdyksiä, rasitusvammoja, jännetu-
lehduksia ja sijoiltaan menoja. Monet niistä ovat äkillisiä. Hi-
taasti kehittyvä vika on vaivaisenluu ukkovarpaan tyvessä. 

Alaselkäkivut ovat erittäin yleisiä. Selkäkipujen tarkkaa 
syytä ei aina saada selville. Aiemmin terveen selän kivut 
pitää kuitenkin tutkia, koska selkäkivun syy saattaa olla tu-
lehdus, murtuma tai joskus jopa muualla oleva syöpätau-
din etäispesäke. 

Fibromyalgian oireyhtymään liittyy laaja-alainen pitkä-
aikainen kipu, uupumus sekä lepoa antamaton uni. Diag-
noosin varmistaa kipukohtien löytyminen. Parantavaa hoi-
toa ei tunneta. Sairaus ei aiheuta pysyviä muutoksia eikä 
altista muille sairauksille. Tärkeintä hoidossa on itsehoito.

Yleisimpiä luuston tauteja ovat lasten riisitauti, luukato 
eli osteoporoosi ja aikuisten luun pehmeneminen eli osteo-
malasia, joka aiheutuu liian vähäisestä D-vitamiinin saannis-
ta.  Aikuisilla D-vitamiinin puutosta esiintyy erityisesti talvi-
aikaan. Vaarassa ovat lähinnä yksipuolisesti syövät vanhuk-
set, jota eivät oleskele ulkona auringossa. 

Syy selvitettävä - hoito oireen mukaan

Kipu on tuki- ja liikuntaelinsairauksien yleisin oire ja siksi 
kivun hoito on yleisin hoitomuoto. Kipua hoidetaan muun 
muassa tulehduskipulääkkeillä ja fysikaalisilla hoidoilla. Li-
hasten venyttelyjä, voimistelua ja myös lämpö- ja kylmähoi-
toja voidaan käyttää itsehoitona kotonakin fysioterapeutin 
antamien ohjeiden mukaan. 

Liikunnan merkitys on suuri sekä tule-vaivojen ehkäisys-
sä että niiden hoidossa. Suositeltavia liikuntamuotoja kipu-
jen ehkäisyyn ovat pehmeät lajit kuten uinti, hiihto, sauva-
kävely ja voimistelu. Liikunta parantaa myös toimintakykyä, 
lihasvoimaa ja liikkeiden hallintaa. 

Vaikeimmissa sairauksissa joudutaan turvautumaan eri-
koislääkkeisiin ja ortopedisiin leikkauksiin. Yleisiä leikkauksia 
ovat esimerkiksi tekonivelet, polven nivelkierukan korjauk-
set ja poistot, reumanivelten leikkaukset ja selkäleikkaukset.  

Oma aktiivisuus ja tiedonhankinta ovat tärkeitä tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien hoidossa. Keskustelu hoitohenkilö-
kunnan ja läheisten kanssa sekä vertaistuki auttaa selviy-
tymään jokapäiväisessä elämässä.  

Lähde:  professori Heikki Isomäki. Tuki- ja liikuntaelinsai-
raudet -esite, Suomen Reumaliitto ry. , Tietoa reumasairauk-
sista ja hoidosta www.reumaliitto.fi/reuma-aapinen 

Kirjoittaja on Reumaliiton viestintäpäällikkö.
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SAKSITTUA !
Koonnut: Juhani Hiltunen ja Kirsti Hänninen

Lieväkin kilpirauhashäiriö
lisää sydänriskiä

Hyvin lieväkin kilpirauhasen toiminta-
häiriö saattaa lisätä riskiä sairastua sydän-
sairauksiin. Tämä pätee niin kilpirauhasen 
liika- kuin vajaatoimintaankin. Kilpirauhas-
lääkityksellä voitaneen pienentää nuorten 
ja ja keski-ikäisten sairastumisriskiä, mut-
ta ikäihmisten riskiin lääkitys ei vaikuta.

Toisessa tutkimuksessa tarkasteltiin yli 
52 000 ihmisen potilastietoja. Heistä run-
saalla neljällä prosentilla oli kilpirauha-
sen lievää liikatoimintaa. Seuranta-aika-
na kilpirauhashäiriöistä kärsivistä muita 
useampi sairastui tai menehtyi sydän- ja 
verisuonitauteihin. Myös kuolleisuus mui-
hin sairauksiin oli heidän keskuudessaan 
yleisempää.

Englantilaistutkimuksessa oli mukana 
yli 4 700 potilasta, jotka sairastivat lievää 
kilpirauhasen vajaatoimintaa. Runsaat 3 
000 kuului ikäryhmään 40-70 vuotta ja 
vajaa 1 700 oli iäkkäämpiä. Puolet kum-
massakin ryhmässä sai levotyroksiinilää-
kitystä (Thyroxin).

Potilaita seurattiin keskimäärin lähes 
kahdeksan vuotta. Lääkitystä saaneessa 
ryhmässä neljä sadasta sai iskeemisen sy-
dänsairauden, kun lääkitsemättömissä sai-
rastuneita oli lähes seitsemän saasta. Lää-
kitys näytti kuitenkin auttaneen vain nuo-
remmassa potilasjoukossa. Yli 70-vuotiai-
den ryhmissä ei havaittu eroja.

Tutkimukset julkaistiin Archives
of Internal Medicine -lehdessä
Sydän -lehti 4/2012

Kilpirauhanen ja diabetes
Kilpirauhasen toimintahäiriöt vaikut-

tavat diabetekseen. Vajaatoiminnassa ai-
neenvaihdunta hidastuu ja insuliinin tar-
ve voi vähentyä. Ylitoiminnassa insuliinin 
tarve voi lisääntyä.

Diabetes 7/2012

Ultraäänitutkimus ensisijainen
seurantatutkimus

Yleisesti hyväennusteisille papillaarisel-
le ja follikulaariselle kilpirauhassyövälle on 
tyypillistä riski taudin uusiutumiseen jopa 
vuosikymmeniä primäärihoidon jälkeen. 
Pitkäaikaisen seurannan järjestäminen si-
ten, että mahdolliset uusiutumat löyde-
tään ajoissa ja ilman turhia tutkimuksia, 
on kasvava haaste. Tähän tarvitaan tie-
toa uusiutumista ennustavista tekijöistä.

Hanna Pelttarin väitöstutkimuksessa 
selvitettiin 495 papillaarista tai follikulaa-
rista kilpirauhassyöpää sairastavan poti-
laan hoidon tulos. Kaikki kuuluivat alku-
tilanteen perusteella hyvän ennusteen 
ryhmään. Tutkimuskohortin seuranta-
ajan mediaani oli 16 vuotta. Tänä aika-
na 51 potilasta koki taudin uusiutumi-
sen. Valtaosa näistä havaittiin normaa-
lissa     seurantatutkimuksessa, tyreoglo-
buliinipitoisuuden kasvamisena tai kau-
lan ultraäänitutkimuksessa.

Kaulan ultraäänitutkimus onkin nos-
tettu nyt hoitosuosituksissa hyvän en-
nusteen potilaiden ensisijaiseksi seuran-
tatutkimukseksi.

Lääkärilehti 39/2012

Kaikki alkoi tasapainohäiriöistä
Siitä on 18 vuotta, kun aloin potea omi-

tuisia tasapainohäiriöitä. Töistä lähtiessä 
piti ottaa sähkötolpista kiinni, kun kadut 
olivat muuttuneet kalteviksi. Olin ylipirteä 
ja sydän tykytti nopeasti ja epätasaisesti.

Tukkaakin lähti runsaasti ja kynnet hal-
keilivat. Tuntui kuin olisin elänyt joka het-
ki täysillä. En nukkunut ja olo oli koko ajan 
ärtynyt ja outo.

Kuukauden kuluttua aloin laihtua. Pa-
rissa kolmessa viikossa paino putosi run-
saat kymmenen kiloa, enkä ollut alunpe-
rinkään ylipainoinen. Menin työpaikka-
lääkärille, joka passitti minut sairaalaan.

Sain aluksi lääkettä. Pian kävi selväksi, 
että liikatoiminta oli niin suurta, että kil-
pirauhanen pitää osittain tuhota. Minul-
le annettiin radioaktiivista jodia, joka tu-
hosi kilpirauhassolut ja sammutti liika-
toiminnan. Operaation jälkeen olin puo-
litoista kuukautta sairaslomalla, sillä raju 
painonpudotus oli vienyt kaikki voimani.

Riitta Rantakari ET 17/2012

Kysymys: Millaisia annoksia magne-
siumia voi syödä purkista, ettei tule ylian-
nostusta? Syön päivittäin banaanin, mai-
totuotteita ja täysjyväviljaa, joten voihan 
olla, että saan jo ravinnostakin tarpeeksi 
magnesiumia. Minulla on tyroksiinilääki-
tys. Kuinka monta tuntia lääkkeen oton 
jälkeen voin ottaa magnesiumia?

Vastaus: Magnesiumin päivittäinen 
saantisuositus on miehillä 350 milligram-
maa (0,35 grammaa) ja naisilla 280 milli-
grammaa (0,28 grammaa). Päivittäinen 
tarve tulee mainiosti tyydytettyä moni-
puolisella ruokavaliolla, sillä useat ruo-
ka-aineet sisältävät magnesiumia. Eniten 
magnesiumia saa viljavalmisteista, mar-

joista ja maitovalmisteista.
Suun kautta otettuna magnesiumin 

yliannostusta ei tarvitse pelätä, vaikka 
magnesiumin saantia täydennettäisiin 
purkista.  Kun noudatetaan pakkausoh-
jeen mukaisia annostusohjeita ja nauti-
taan monipuolista ja terveellistä ruokaa, 
elimistö ottaa talteen tarvitsemansa mää-
rän magnesiumia, ja ylimääräinen mag-
nesium erittyy munuaisten kautta virt-
san mukana elimistöstä pois.

Magnesium saattaa heikentää saman-
aikaisesti nautittuna tyroksiinin imeyty-
mistä, minkä vuoksi lääkkeen ja mag-
nesiumvalmisteen ottamisen välillä on 
hyvä pitää riittävän pitkä tauko. Jos esi-
merkiksi otatte tyroksiinitabletin aamul-
la ja magnesiumvalmisteen illalla, mag-
nesium ei vaikuta mitenkään tyroksiinin 
imeytymiseen.

Apteekin hyllyltä 3/2012

Potilaat: Lisää vahvuuksia
tyroksiinivalmisteisiin

Kilpirauhasen vajaatoimintaa sairas-
tavat kokevat, että tyroksiinin kaksi vah-
vuutta eivät riitä lääkkeen tarkan annos-
telun toteuttamiseksi.

Kilpirauhasliitto on perustanut lääke-
työryhmän ajamaan asiaa. Työryhmän 
puheenjohtaja Tanja Väyrysen mukaan 
Thyroxinia valmistavassa Orion Pharmas-
sa toiveita on kuunneltu.

– Yritämme saada 12,5 ja 75 mikrogram-
man vahvuudet apteekkeihin. Haastee-
na on se, että 12,5 mikrogramman tablet-
ti on Orionin mukaan teknisesti mahdo-
ton valmistaa, Väyrynen sanoo.

Suomessa tyroksiinia on saatavilla 
25 ja 100 mikrogramman vahvuuksina, 
kun esimerkiksi Yhdysvalloissa eri vah-
vuuksia löytyy 12 ja muissa Pohjoismais-
sa kahdeksan.

Useamman vahvuuden saatavuudes-
ta olisi merkittävää hyötyä tyroksiinin tar-
kan annostelun helpottamiseksi. Varsinkin 
100 mikrogramman tabletteja joudutaan 
usein puolittamaan ja välillä annosta sää-
detään jopa 25 mikrogramman tabletin 
neljänneksillä. On myös yleistä, että an-
nos on vuoropäivin erilainen.

– Asia on tärkeä potilaille, joille vaadi-
taan todella tarkasti kohdillaan oleva an-
nos. Muussa tapauksessa potilas ei voi hy-
vin ja elämänlaatu kärsii, Väyrynen kom-
mentoi. (MS)

Apteekkari-lehden nettisivuilta,
ilmestynyt 2.11.
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Puheenjohtajat koolla
Teksti: Asta Tirronen

Puheenjohtajapäivien aktiiviset osallistujat.
Kuva: Kari Loimu

  Kilpirauhasyhdistysten puheenjohtajat kokoontuivat mar-
raskuussa Helsingissä liiton järjestämille vuosittaisille Puheen-
johtajapäiville. Päivät kestivät perjantaista sunnuntaihin. Ohjel-
ma oli varsin tiivis ja yhteisiä asioita olisi riittänyt puitavaksi pi-
dempäänkin kokoontumiseen. 

  Päivien aikana kävimme läpi liiton toiminnan haasteita ja pai-
nopistealueita ja yhdistykset toivat keskusteluun kentän toiveita 
ja odotuksia liiton toiminnalle. Suunnittelimme yhdessä esittei-
den uudistamista, nettisivujen kehittämistä, KILPI-lehden kaut-
ta tiedottamista ja muuta viestintää. Suunnittelimme myös ke-
vään Maailman kilpirauhasviikon sisältöä ja näkyvyyttä. Päivi-
timme tietoamme kilpirauhassairauksista lääkäri Ulla Slaman 
”kyselytunnilla”.

 Yhdistyslaista luennoi FK Kari Loimu. Hänellä on vuosikym-
menien kokemus järjestöjen kouluttajana, konsulttina ja työnoh-
jaajana. Saimme rautaisannoksen tietoa yhdistyksen puheenjoh-
tajan, hallituksen ja luottamushenkilöiden vastuista. 

Yhdistyslaista luennoi Kari Loimu.
Kuva: Asta Tirronen
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Frågor om graviditet 

Behovet av tyroxin (T4) ökar under 
graviditeten och därför utsätts sköld-
körteln hos gravida kvinnor för påfrest-
ning. En frisk sköldkörtel kan kompen-
sera detta genom att producera ca 30-
50% mer hormoner under graviditeten. 
En kvinna som lider av lindrig under-
produktion i sköldkörteln har redan en 
störning i produktionen av tyroxin, vil-
ket kan leda till hypotyreos under gra-
viditeten. En s k kronisk autoimmun ty-
reoidit kan vara orsaken till detta. Kro-
nisk autoimmun tyreoidit kan påvisas 
genom mätning av sköldkörtelantik-
roppar i blodet, typiskt är att halten 
av de sk tyreoideaperoxidasantikrop-
parna (TPO-Ab) i blodet är förhöjd. En 
förhöjd halt av TPO-antikroppsnivån 
kan påvisas hos 5-15 % av alla gravi-
da kvinnor. Utav alla kvinnor i frukt-
bar ålder får ca 1-2 % tyroxinsubstitu-
tionsbehandling och hos dem bör do-
sering ökas genast i början av gravidi-
teten. Målet är att S-TSH under gravi-
ditetens första tremånadersperiod är 
< 2.5 mU/l, och under graviditetens an-
dra och tredje period < 3.0 - 3.5 mU/l. 
En tillräcklig tyroxinhalt är nödvändig 
för att fostrets lungor, ben och hjärna 
ska utvecklas normalt. Fostret är be-
roende av moderns tyroxinhalt, fram-
förallt i början av graviditeten. Fostret 
börjar producera sköldkörtelhormoner 
på allvar först ungefär vecka 20.

1. Om man tar Liothyronin, är det ok 
att planera graviditet?  Jag minns att 
jag har läst någonstans att fostret be-
höver T4. Är det tryggt att endast an-
vända T3 under graviditeten?

En kvinna som planerar graviditet eller 
är gravid kvinna bör endast använda ty-
roxin (T4). Studier har visat att ett tillräck-
ligt intag av tyroxin är nödvändigt för att 
fostrets centrala nervsystem ska utveck-
las normalt. Liothyronin bör inte använ-
das under graviditet.

2. Thyroid-medicinering under gravidi-
tet? Vilka värden följs upp och hur ofta?

 
Produkter tillverkade av torkad gris-

sköldkörtel, såsom Thyroid skall inte alls 
användas under graviditeten. Under gra-
viditeten bör man endast använda ty-
roxin (T4). 

3. Uppföljning av fostrets tillväxt? Har 
Basedow antikroppar (S -TSHRAb) en 
inverkan på huruvida man blir gravi-

de eller inte efter att hela sköldkörteln 
opererats bort och vilken inverkan har 
de under själva graviditeten?

Det kan finnas behov för en noggrann 
uppföljning av fostret om den väntande 
modern har Basedows hypertyreos, el-
ler har behandlats för Basedows hyper-
tyreos tidigare, och man  konstaterar för-
höjda nivåer av TSH-reseptorantikroppar 
(TSHRAb) hos henne ännu i graviditetens 
slutskede. TSHRAb-nivåerna borde alltså 
kontrolleras vid dessa tillstånd. TSHRAb-
nivåerna sjunker dock ofta spontant efter 
graviditetens andra tremånadersperiod. 
TSH- reseptorantikropparna kan överfö-
ras från modern till fostret och orsaka hy-
pertyreos hos fostret. I dessa ovanliga fall 
uppföljs fostret med hjälp av ultraljuds-
undersökningar och KTG.  För en kvinna 
som planerar graviditet är det väsentligt 
att sköldkörtelfunktionen är normal  och/
eller att tyroxinsubstitutionsdosen är rätt. 
Över- eller underfunktion bör behandlas 
innan man försöker bli gravid. Förekom-
sten av underfunktion (hypotyreos) hos 
gravida uppgår till 0.3-0.4% och överfunk-
tion (hypertyreos) till 0.1-0.4%.

4. Sambandet mellan underfunktion i 
sköldkörteln och graviditetsdiabetes? 
Vilken effekt har insulin på Thyroid- el-
ler tyroxinbehandling? Följs sköldkör-
telvärdena upp ofta under gravidite-
ten om doseringen av medicinen mås-
te ökas under graviditeten? Hur myck-
et höjs tyroxindosen normalt då man 
har blivit gravid och hur ofta följs do-
seringen upp med hjälp av blodprov 
under graviditeten?

Under graviditeten är man insulinre-
sistent. Därför kan man få diabetes under 
graviditeten ifall kroppens insulinutsönd-
ring under graviditeten inte är tillräcklig. 
Övervikt ökar risken för graviditetsdiabe-
tes. Risken att insjukna i graviditetsdiabetes 
är också högre om diabetes förekommer 
hos nära släktingar.  Hos en gravid kvinna 
som substitutionsbehandlas med tyroxin 
bör dosen höjas redan i början av gravi-
diteten och gärna på basis av den rådan-
de TSH-nivån. TSH-nivån bör således kon-
trolleras redan då man planerar att bli gra-
vid. Dosen bör i genomsnitt höjas med 30 
%, beroende bland annat på den rådande 
TSH-nivån och på hur stor substitutions-
dosen är. Under graviditetens första tre-
månadersperiod bör TSH-nivån vara < 2.5 
mU/l. TSH- och T4v-värdena bör kontrol-
leras en gång per månad under gravidi-

tetens första hälft  och en gång var sjät-
te vecka under graviditetens andra hälft. 

5. Borde man öka läkemedelsdosen re-
dan då man försöker bli gravid? Är det 
svårare för en person att bli gravid om 
man lider av underfunktion (jämfört med 
en frisk person) även om man får läke-
medelsbehandling för underfunktion?

Det är bra att TSH-nivån är < 2.5 mU/l 
hos en kvinna som får tyroxinsubstitu-
tionsbehandling redan då hon försöker 
bli gravid. Om TSH är klart förhöjt, kan det 
vara svårare att bli gravid  jämfört med si-
tuationen hos en frisk person.

6. Hur troligt är det att även mitt barn 
kommer att insjukna i underproduktion?

Det viktigaste med tanke på barnet är 
att den väntande modern får tillräckligt 
med tyroxin. Detta tryggar fostrets tyrox-
inbehov under graviditeten. En medfödd 
underfunktion i sköldkörteln är mycket 
ovanlig. I Finland sållas nyfödda barn för 
hypotyreos.

7. Finns det några speciella risker/ pro-
blem som en person som lider av un-
derfunktion bör beakta under gravi-
diteten?

Risken för bl a missfall, förtidig förloss-
ning och låg födelsevikt ökar om under-
funktion inte behandlas. En svår, obehand-
lad underfunktion, framför allt  i början av 
graviditeten har också förknippats med 
lägre intelligenskvot hos barnet.

8. Hur påverkar en fullständig borttag-
ning av sköldkörteln möjligheten att 
bli gravid och en eventuell graviditet?

Att hela sköldkörteln opererats bort på-
verkar inte möjligheten att bli gravid och 
inte heller själva graviditeten, förutsatt att 
tyroxinsubstitutionsdosen är den rätta.

9. Jag är en tvåbarnsmor, men hade pro-
blem med att bli gravid. Flera år gick vi 
och väntade på ett andra barn, tills det 
plötsligt blev tal om saken med en barn-
morska som jag känner. Hon pratade 
om ”optimalt sköldkörtevärde”, för att 
graviditet skulle lyckas. Hon kom inte 
ihåg värdet utantill, men när jag surfa-
de på nätet hittade jag värdena 1.9-2.7. 
Och tänk, så var jag också gravid! Kan 
dessa värden stämma och varför kän-
ner man inte till dem på rådgivningen 

Camilla Schalin-Jäntti, vik. professor,
Helsingfors universitet och Helsingfors universitets 

centralssjukhus, Invärtessjukdomar,
Endokrinologiska kliniken
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och i andra offentliga diskussioner? På 
rådgivningen är de överhuvudtaget 
ganska dåligt insatta i vilka kontrol-
ler och uppföljningar gällande läke-
medel som behövs under graviditeten.

Av avgörande betydelse är ifall perso-
nen som försöker bli gravid har en under-
liggande latent sköldkörtelsjukdom eller 
inte. Om TPO-antikroppsnivåerna är för-
höjda (se ovan) som ett tecken på kronisk 
autoimmun tyreoidit och TSH-nivån är > 
2.5 mU/l också vid kontrollmätning, skall 
man gärna påbörja tyroxinbehandling re-
dan då graviditeten planeras.

10. Kan sköldkörtelcancer som kon-
staterats under graviditeten orsaka 
sköldkörtelrelaterade sjukdomar se-
nare i livet hos ett friskt nyfött barn? 
Barnet fick bröstmjölk till 7 månaders 
ålder (då jag fick radiojodbehandling), 
tumören avlägsnades dock då barnet 
var 2,5 månader gammalt. Kan sjuk-
domen ha haft en skadlig inverkan på 
bröstmjölkskvaliteten? Kan en ny gra-
viditet aktivera sköldkörtelcancern på 
nytt på något sätt?

Sköldkörtelcancer som konstaterats un-
der graviditeten försämrar inte kvaliteten 
på bröstmjölken, och orsakar heller inte 
sköldkörtelrelaterade sjukdomar hos bar-
net senare i livet. En ny graviditet ökar in-
te risken för återfall av sköldkörtelcancer.

11. Vi önskar oss ett barn till så snabbt 
som möjligt. Hur länge bör man vänta 
med att bli gravid efter en radiojodbe-
handling och varför? Måste man verk-
ligen vänta ett år? Vilken inverkan har 
jod på fostret? Jag kommer snart att 
få en dos radiojod i samband med en 
sköldkörtelkartläggningsundersök-
ning. Bör man avhålla sig från gravidi-
tet också efter det här? 

Radiojodbehandling är kontraindice-
rad hos gravida och ammande kvinnor. 
Vid radiojodbehandling sväljer patienten 
alltså en kapsel med radioaktivt jod. Efter 
behandlingen rekommenderas preventiv-
medel under 4-6 månader, män som fått 
radiojod bör inte heller avla barn 4-6 må-
nader efter behandlingen. 

12. Efter att ha varit sjuk i flera år fick 
jag diagnosen underfunktion i hypofy-
sen, som resulterat i såväl skölkdkörte-
lunderfunktion och centralt betingad 
Addisons sjukdom i april 2011. Tyrox-
inbehandling påbörjades då värdena 
S-T4-V var 8,8 (9-19) och S-TSH 2,83(0,5-
3,6). På grund av diagnosen bad jag att 
få alla blodprovsresultat som tagits un-
der åren och av dem framkom att man 
hade tagit sköldkörtelsblodprov i mit-

ten av min tredje graviditet under gra-
viditetsvecka 25. Resultatet var S-T4-
V 8, referensvärdet var *(---), samt S-
TSH 1,59, referensvärde – (*--)-. Tyrox-
inbehandlingen påbörjades dock inte 
och jag kom inte för mig att kräva det 
heller då. Jag visste bara att min mor 
och morfar hade problem med sköld-
körteln och att min bror fick sin diag-
nos 2010, detta kom jag alltid ihåg att 
nämna för läkaren. 

Nu har min 5 år fyllda son en försening 
av talutvecklingen samt fortgående inlär-
ningssvårigheter. Vid två års ålder gick poj-
ken hos en talterapeut och nu har han va-
rit där på nytt. Han kan fortfarande till ex-
empel inte återge färger, även om man har 
tränat med honom sedan han var två, bå-
de i talterapin och hemma. Han har dess-
utom gestaltningssvårigheter. Vi har be-
sökt en ögonläkare två gånger och för 
den delen är allt bra. Min sons äldre sys-
kon, våra 9- och 7-åriga döttrar är toppe-
lever i skolan. Min sons far har dyslexi. Är 
det möjligt att mitt yngsta barns förse-
nade talutveckling beror på obehandlad 
underfunktion i sköldkörteln hos modern 
under graviditeten?

I 95 % av fallen beror hypotyreos på 
sjukdom i själva sköldkörteln. Vid sköld-
körtelrelaterad underfunktion är TSH-vär-
det förhöjt, värdet ligger alltså över refe-
rensintervallet medan T4v-värdet är un-
der referensintervallet.  I ca 5 % av fallen 
beror hypotyreos på problem i hypofysen, 
och förklaras av att bristfällig TSH-utsönd-
ring leder till bristfällig sköldkörtelhor-
monproduktion. Det är således ett gan-
ska ovanligt tillstånd och det dröjer ofta 
innan den rätta diagnosen ställs. Diagno-

sen fastställs med hjälp av kombinationen 
hypotyreossymtom och med en bestäm-
ning av T4v-värdet som ligger klart under 
referensintervallet. TSH-värdet ligger säl-
lan under referensintervallet. Hypofysens 
övriga hormonutsöndring kan också va-
ra nedsatt och till exempel leda till brist 
på kortisol. De gränsvärden som rekom-
menderas för TSH under graviditeten går 
inte att tillämpa ifall patienter lider av hy-
pofysbetingad underproduktion i sköld-
körteln under graviditet.  Istället måste 
man följa upp T4v-värden och det krä-
ver specialkunskap. Diagnos och inled-
ning av substitutionsbehandlingen bör 
påbörjas inom specialsjukvården, av en 
endokrinolog. Uppföljning av graviditet 
och tyroxindosering under graviditeten 
sker likaså inom specialsjukvården, vid 
moderskapspolikliniken. Det är svårt att 
ta ställning till enstaka fall så här i efter-
hand. Det är dock klart att en grav brist på 
tyroxin (T4) under graviditeten är skadlig 
för fostret. Vid en grav hypofysrelaterad 
underproduktion är dock kvinnans frukt-
barhet nedsatt, och således blir man inte 
heller lätt gravid. 
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