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PÄÄKIRJOITUS

Taistelu on välillä
tarpeen, vaikka aina
ei voitakkaan
Huhtikuussa toteutui pitkäaikainen haave. Saimme palkattua toisen kokopäiväisen työntekijän. Meillä oli monta
hyvää hakijaan. Kilpirauhasliittoon sopivin oli mielestämme Moona Saari. Hän esittelee työnkuvansa ja itsensä tässä lehdessä. Jäsenmäärämme on kovassa kasvussa. Noin
100 uutta jäsentä liittyy kuukausittain. Se on hienoa. Kolmas työntekijä olisi tarpeen saada pikaisesti. Vielä on niin
paljon mitä ei pystytä kunnolla tekemään.
Viime lehdessä kerroin, että ”Lukijan sivut” on jätetty pois. Se on aiheuttanut jonkin verran väärinkäsityksiä.
Tarkoitus on, että se ei ole vakituinen sivumme. Edelleen
otamme vastaan postia lukijoilta. Kuvia, runoja, reseptejä
ja ennen kaikkea tarvitsemme edelleen teidän potilastarinoitanne. Ne ovat tärkeä osa lehteämme. Tarinasi ei tarvitse olla vaikeuksien kautta voittoon. Tarvitsemme tarinan
siksi, että sillä on suuri merkitys vertaistukena. On paljon
jäseniä, jotka eivät pysty käymään vertaistuki-illoissa. Heille juuri sinun tarinasi on todelle tärkeä. Meillä ei ole varastossa enää kuin kaksi kirjoitusta. Toivon sydämestäni, että
kesällä innostuisit kirjoittamaan oman tarinasi. Tarvittaessa voimme stilisoida juttua. Muista, että kaikki tarinat ovat
tärkeitä, myös ne, jotka eivät sisällä draamaa.
Keväällä, kun vierailin eri yhdistyksissä ja tapasin jäseniä, tuli entistä selvemmäksi kuinka tärkeä KILPI -lehti on
monelle. Kaikki numerot on säilytetty ja lehteä selaillaan
usein, kun joku pulma tulee eteen. Tärkeää on myös, että
voi samaistua jonkun omaan tarinaan. Siinä on niin monesti tuttua tekstiä itselle. Siitä saa voimaa ja tunnetta, että ei ole yksin.
Koko alkuvuoden vatsani on ollut varsin kipeä ja kipu
on pahentunut. Lopulta juoksin vessassa pahimmillaan 18
kertaa vuorokaudessa, kun mikään ei pysynyt enää sisällä.
Helsingissä kuulut asuinpaikkasi mukaan eri sairaalan hoitopiiriin. Maaliskuussa kävin ensin päivystyksessä yhdessä
sairaalassa. Sillä kertaa selvisin seitsemässä tunnissa. Verikokeita otettiin ja annettiin pari reseptiä käteen ja passitettiin kotiin lepäämään. Sitä kehotusta en olisi tarvinnut,
koska olin jo aivan loppu. Minulla oli muutto edessä ja yritin pakkailla jotain, tosi huonoin tuloksin. Meni muutama
päivä. Huomasin, että pisulla ei tarvinnut enää käydä. Vesikin tuli saman tien läpi. Minut lähetettiin toiseen sairaalaan, koska osoite oli muuttunut välillä. Onneksi sairaaloiden tietojärjestelmät sentään keskustelevat keskenään.
Pääsin heti tippaan, koska olin kuivunut niin pahasti. Edessä oli tuntien odotus monen muun todella sairaan kanssa
odotustilassa, josta olivat tuolitkin jo loppumassa. Sitten
tuli armahtava päätös. Sain jäädä sairaalaan tarkkailuun.
Helpotus oli valtava. Pääsin sänkyyn ja nukahdin aivan heti tippapullon antaessa minulle nestettä. Palelin kuin horkassa ja sain avaruuspeitteen. Ruoka ei ollut pysynyt sisällä
kunnolla enää pitkään aikaan. Verensokeri oli vaarallisen al-

Kuva: Asta Tirronen

haalla. Yöllä minut herätettiin parin tunnin välein juomaan
mehua. Näin saatiin verensokeri pysymään kohdallaan. Vähän väriä oli palannut poskille. Lääkäri tuli katsomaan. Olin
vielä aivan loppu, mutta lääkärin mielestä en.
Alkoi taistelu siitä saisinko olla vielä toisen yön tarkkailussa. Verensokeri heitteli edelleen ja olin tolkuttoman väsynyt. Sairaalassa ei kuulemma ollut yhtään paikkaa vapaana ja työntekijöitä oli sairaana. Pääsiäinen alkoi seuraavana
päivänä ja silloin tarvitaan kaikki paikat käyttöön. Entä minä? En voisi kotiutua yksinään. Lääkäri kehotti minua heräämään pari seuraavaa yötä kahden tunnin välein ja juomaan mehua. Kysyin, mitä sitten jos en herääkään? Kai sinulla on tukiverkosto, kysyi lääkäri. No, en todellakaan voisi pyytää ketään herättämään minua parin tunnin välein
parin seuraavan yön aikana. Siinä vaiheessa itkin aivan valtoimenaan ja rukoilin, että saisin jäädä vielä yhdeksi yöksi. Tämä lääkäri kyllä kuulemma ymmärsi tarpeeni, mutta
ylilääkäri - jossain - oli sitä mieltä, että olin aivan kunnossa.
Parin tunnin päästä tuli sosiaalihoitaja keskustelemaan
kanssani. Hän testasi henkistä vointiani. Kerroin peloistani
olla yksin ja anelin vielä yhtä yötä. Olin kuulemma aivan järkevä ja täysin kunnossa kotiin lähtöä varten. Siinä vaiheessa
sairaalaan alkoi tulla juoppoja, jotka olivat saaneet sydärin
liiasta viinasta. Minun piti lähteä heidän tieltään pois. Kokeita tehtiin onneksi paljon, mikä oli tärkeää. Onneksi taksissa kiukkukäyrä nousi valtavaksi ja päätin, että minua ei
sairaanhoito tai sen puute lannista. Päättäjät sinne jonoon
kokemaan samaa! Mutta heillähän on varaa mennä yksityisille. Kilpirauhaslääkkeet eivät pysyneet myöskään muutamaan päivään sisällä, mutta siitä ei ollut onneksi mitään
haittaa, vaikka koko rauhanen on syövän takia poistettu.
Taistelutahtoa teille oman sairautenne kanssa!
Kesä tulee. Valmistaudu nauttimaan siitä täysin rinnoin!
Kirsti Hänninen
puheenjohtaja
KILPI 2
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Lapsettomuuden
tutkimus- ja
hoitokäytännöistä
Suomessa
Teksti: Anne-Maria Suikkari, ylilääkäri,
Väestöliiton klinikat Oy

Tahaton lapsettomuus on tavallinen ongelma. Noin joka
kymmenes 20 – 44 -vuotias nainen ei tule vuoden aikana
raskaaksi yrityksestä huolimatta ja Suomessa joka kuudes
pari kokee tahatonta hedelmättömyyttä jossain elämänsä
vaiheessa. Hedelmättömyys ei siis kosketa vain harvoja ihmisiä, vaan on hyvin yleinen sairaus. Hedelmättömyyden taustalla voi olla monenlaisia syitä vaikeasta endometrioosista ja siittiötuotannon häiriöstä nykykeinoin vielä selvittämättömiin syihin, jotka liittyvät mahdollisesti muun muassa munasolun laatuun ja hedelmöittymistapahtumaan solutasolla. Vuosittain noin 3 000 uutta paria hakee Suomessa
lääketieteellistä apua lapsettomuuteen ja hoitoja tehdään
reilut 14 000. Lapsia hoidoista syntyy vuodessa noin 2700,
joka on 4.4 prosenttia koko ikäluokasta.

Mistä lapsettomuus johtuu?
Lapsettomuuden syy voi olla joko miehessä, naisessa tai
molemmissa. Tutkimusten jälkeenkin osalla syy jää tuntemattomaksi. Tavallisimpia lapsettomuuden syitä ovat munasolun irtoamishäiriöt (20–30 % tapauksista), munanjohdinvauriot (10–20 %), endometrioosi (10–20 %) ja heikentynyt sperman laatu (20–30 %). Elintavoilla on myös merkitystä. Alentunut hedelmällisyys voi liittyä yli- tai alipainoon,
tupakointiin ja stressiin.
Kilpirauhasen toimintahäiriöt voivat vaikuttaa naisella
ovulaatioon ja miehellä siittiöiden toimintaan. Häiriöt kilpirauhasen toiminnassa ovat melko yleisiä naisilla, mutta hyvin harvinaisia miehillä. Toiminta tutkitaan mittaamalla verestä aivolisäkkeen erittämän tyreotropiinihormonin (TSH)
taso. Nykyisen suosituksen mukaan raskautta yritettäessä
TSH taso pyritään pitämään lähellä viitealueen alarajaa 2.5
nmol/l. Jos TSH:n taso on poikkeava, tutkitaan kilpirauhasen toiminta tarkemmin. Tällöin kilpirauhasen toiminnan
korjaaminen asianmukaisella lääkityksellä voi riittää raskauden alkamiseen. Jos naisella on tyroksiini-lääkitys, suositellaan annoksen pientä (50%) nostoa raskauden alettua.
Munarakkulan oikea-aikaiseen kasvuun ja munasolun
kypsymiseen vaikuttaa myös muut aivolisäkkeen hormonit kuten FSH, LH ja Prolaktiini. Näiden hormonien perus-
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tasot määritetään kuukautiskierron alussa kierron päivinä
2 – 5. Munarakkulan kasvua seurataan ultraäänitutkimuksella ja munasolun irtoaminen varmennetaan veren progesteronitason nousulla noin viikkoa irtoamisen eli positiivisen ovulaatiotestin jälkeen.
Elämäntapoihin kiinnitetään huomiota lapsettomuustutkimuksia aloitettaessa. Säännöllisiin ja terveellisiin elämäntapoihin kannattaa pyrkiä hyvissä ajoin ennen hoitojen
aloittamista, sillä ne edistävät hoitojen onnistumista. Kaikki päihteet kuten tupakka, alkoholi ja huumeet heikentävät sekä naisen että miehen hedelmällisyyttä.
Psyykkisten tekijöiden vaikutus on suurelta osin vielä tuntematon, mutta niitä ei tule vähätellä. Psyykkisen stressin
hellittäminen voi edesauttaa raskauden alkamista.
Vaikeat gynekologiset tulehdukset ja leikkaukset ovat
riski hedelmällisyydelle, samoin raskautta suunnittelevan
korkea ikä. Yksi syy miksi lapsettomuus näyttää yleistyneen
on se, että lasten saaminen siirretään aina vain myöhemmäksi. Tämä saattaa tuottaa aikanaan ikäviä yllätyksiä, sillä naisen ikä vaikuttaa keskeisesti sekä raskaaksi tulemisen
todennäköisyyteen että lapsettomuushoitojen onnistumiseen. Ikä on raskauden onnistumisen kannalta tärkein yksittäinen tekijä kaikissa niissä hoitomuodoissa, joissa käytetään naisen omia sukusoluja.
Miehestä johtuvaa lapsettomuutta voi aiheuttaa liian
myöhään korjattu laskeutumaton kives, sillä siittiöiden tuotanto onnistuu vain ruumiinlämpötilaa alemmassa lämmössä. Muita syitä siemennesteen heikkoon laatuun ovat kiveslaskimon suonikohjut sekä aiemmin sairastettu sukuelinten sairaus, esimerkiksi klamydia tai siittiövasta-aineet.
Erilaiset siittiötuotannon häiriöt voivat alentaa miehen
hedelmällisyyttä. Siittiötuotanto voi olla heikentynyt, puuttua kokonaan tai siittiöt voivat liikkua huonosti eteenpäin.
Onkin tärkeää tehdä sperma-analyysi jo hyvin alkuvaiheessa. Häiriö voi olla synnynnäinen tai tilapäinen. Tulehdukset,
erilaiset lääkeaineet, runsas alkoholin käyttö, stressi tai muu
tilapäinen tekijä saattaa vaikuttaa voimakkaasti siittiötuotantoon ja siksi poikkeava löydös on kontrolloitava ennen
lisätutkimuksia.

Milloin tutkimuksiin?
Tarkempiin tutkimuksiin kannattaa hakeutua viimeistään
silloin kun raskautta on yritetty noin vuosi ilman tulosta. Tutkimuksiin on perusteltua ryhtyä jo aikaisemmin jos naisen
ikä on yli 35 vuotta, kuukautiskierto on epäsäännöllinen tai
jos epäilee munanjohdinvauriota tai alentunutta spermanlaatua. Lapsettomuuden perustutkimuksissa selvitetään tapahtuuko ovulaatio, onko kohtu terve, ovatko munanjohtimet avoimet ja onko siemennesteen laatu riittävä. Osa tutkimuksista voidaan tehdä perusterveydenhuollossa, mutta esimerkiksi sperman laadun tutkiminen eli siemennesteanalyysi on hyvä tehdä lapsettomuusklinikalla.

tun alkion siirrot ovat naiselle helppoja ja kevyitä varsinaiseen koeputkihedelmöityshoitokiertoon verrattuna. Näitä
pakastetun ja sulatetun alkion siirtoja voidaan tehdä tarvittaessa vaikka peräkkäisissä kierroissa. Tämän tuloksena
todennäköisyys saada täysiaikaisena syntynyt lapsi yhdestä koeputkihedelmöityshoidosta muodostuneista alkioista
on osoittautunut turvalliseksi ja varmaksi tavaksi toteuttaa
nykyaikaisia hedelmöityshoitoja.

Hoitomuotoja on kaksi päätyyppiä –
inseminaatio ja koeputkihedelmöitys
Vaikka koeputkihedelmöityshoidot ovat kaikkein tehokkaimpia hoitomuotoja, kannattaa usein yrittää ensin kevyemmin keinoin. Hoitoon lähtöön ja hoitomenetelmän valintaan vaikuttavat naisen ikä, raskauden yritykseen käytetty
aika sekä parin henkilökohtaiset taustatekijät eli parin diagnoosi. Mitä vanhempi nainen on ja mitä kauemmin raskautta on yritetty, sitä herkemmin kannattaa aloittaa hoidot ja
edetä tehokkaimpiin hoitomuotoihin nopeammin, vaikka
mitään muuta syytä vauvan viipymiseen ei voida todeta.
Kevyempiä hoitomuotoja käytetään kun raskauden alkamisen todennäköisyys arvioidaan hyväksi. Jos kyseessä on nuoren naisen ovulaatiohäiriö, hoidoksi riittää joko
tabletti tai pistosmuotoinen hormonihoito. Usein mukana
on myös ongelmia siittiöiden toiminnassa ja tällöin hoitoon
liitetään inseminaatio eli keinosiemennys. Tässä siittiöt käsitellään laboratoriossa erityisellä pesumenetelmällä, jonka avulla parhaiten liikkuvat eli hedelmöityskykyisimmät
siittiöt voidaan erottaa liikkumattomista. Nämä parhaat
siittiöt ruiskutetaan ohuen, pehmeän katetrin avulla kohdunkaulakanavan kautta suoraan kohtuonteloon ovulaation aikaan. Näin raskauden todennäköisyys paranee juuri
riittävästi, että raskaus saa alkunsa. Jos raskautta ei kuulu
3-4 hoitokerran jälkeen, on aika pohtia tarvitaanko tehokkaampia keinoja. Inseminaatiohoidoista syntyy Suomessa
reilut 360 lasta vuosittain.
Toinen hoitomuoto on koeputkihedelmöityshoidot, jossa
kypsät munasolut kerätään naisen munarakkuloista ja hedelmöitetään laboratoriossa joko maljalla (IVF) tai mikroinjektiolla (ICSI). Nämä hoidot ovat noin kolme - neljä kertaa
tehokkaampia kuin inseminaatiot, koska yhdellä kertaa kasvatetaan ja kerätään useita munasoluja ja näin voidaan valita useasta alkiosta paras. Yksi keräys tuottaa yleensä useampia hyviä alkioita ja näin raskautta voidaan tarvittaessa
yrittää uudelleen pakastetuilla ja sulatetuilla alkioilla. Kääntöpuolena on tarvittava hormonilääkitys, josta voi seurata
turvotusta ja vatsakipuja, vaadittava munasolujen keräys
-toimenpide ja hinta.
Suomessa tehdään suhteellisesti eniten pakastetun ja sulatetun alkion siirtoja verrattuna muihin maihin. Vuosittain
näistä hoidoista syntyy yli 600 lasta. Pakastetun ja sulate-

Naispatsas, Mustion kartano.
Kuva: Karoliina Mäkelä

Vaikeuksia
tulla raskaaksi
Minulla todettiin kilpirauhasen liikatoiminta vuonna
2001. Ennen varsinaista diagnoosia olin oireillut monin eri
tavoin noin puolen vuoden ajan. Oli sydämen rytmihäiriöitä, lihasheikkoutta ja puutumista jaloissa sekä voimakasta väsymystä. Myös silmäoireita ilmeni – kirvelyä ja silmien kuivuutta. Töissä oli vaikea keskittyä asioihin, kädet tärisivät ja olo oli hermostunut. Koko keho kävi ylikierroksilla. Myös paino putosi useita kiloja.
Työterveyshuollon kautta sain lähetteet sydäntutkimuksiin sekä neurologisiin tutkimuksiin, mutta mitään selkeää
syytä oireille ei löytynyt. Tällöin otettiin myös kilpirauhaskoKILPI 2

2013 5

keet, mutta ne olivat vielä viitearvojen rajoissa. Oireet kuitenkin pahenivat nopeasti ja kesken yhden työpäivän jouduin sairaalan päivystyspoliklinikalle voimakkaiden rytmihäiriöiden ja hengenahdistuksen takia. Tällöin otettiin uudelleen verikokeet ja tällä kertaa ne näyttivät selkeästi kilpirauhasen liikatoiminnan olemassaolon. Jo poliklinikalla
aloitettiin beetasalpaajalääkitys tasaamaan sydämen rytmiä. Noin viikon päähän sain ajan sisätautipoliklinikalle,
jossa tarkempi syy liikatoimintaan selvitettiin. Kilpirauhasen vasta-aineet osoittivat syynä olevan Basedowin tauti.
Kilpirauhanen tutkittiin samalla ultraäänellä. Hoitona aloitettiin pitkäaikainen lääkehoito Tyrazol-lääkkeellä.
Samalla kerroin lääkärille, että olin yrittänyt tulla raskaaksi noin reilun vuoden ajan. Sain lähetteen tarkempiin tutkimuksiin naistenklinikalle, mutta mitään syytä hedelmättömyyteen ei löydetty. Tällöin lääkäri kertoi, että myös hoitamaton kilpirauhasen liika-/vajaatoiminta on yksi syy hedelmättömyydelle. Tyrazol-lääkityksen aloituksen jälkeen pa-

himmat oireet helpottuivat jo muutamassa viikossa. Noin
vuoden kuluttua lääkityksen aloituksesta aloitettiin vajaatoimintalääkitys Thyroxin-lääkkeellä. Noin kahden vuoden jälkeen diagnoosista tulin raskaaksi. Tällöin lääkkeenä
oli edelleen vajaatoimintalääke Thyroxin, jonka käyttö lopetettiin viimeisellä raskauskolmanneksella, koska alkoi ilmetä liikatoimintaan viittaavia oireita. Loppuraskaus sujui ilman ongelmia ja olin tarkassa seurannassa äitiyspoliklinikalla koko raskauden ajan.
Lokakuussa 2004 syntyi meille terve tyttövauva. Kilpirauhasarvot pysyivät normaaleina raskauden jälkeen, joten
lääkitys lopetettiin. Siitä lähtien lääkitystä ei ole tarvittu ja
meille on syntynyt toinen lapsi vuonna 2008. Tällä hetkellä
käyn kaksi kertaa vuodessa kilpirauhaskontrollissa terveysasemalla. Oma arvioni on, että kilpirauhasen liikatoiminta
oli minulla selkeä syy vaikeuteen tulla raskaaksi.
Kahden lapsen onnellinen äiti

Lapsettomuushoidot vaihtuivat
tyroksiiniin

Teksti: Tanja Väyrynen
Kuva: Satu Tuuri

Satu Tuuri on noin nelikymppinen nainen, joka löysi elämänsä miehen nuorena. Ensimmäiset lapset syntyivät 1995
ja 1997, mutta kolmas lapsi antoi odottaa itseään. Kuukautiset harvenivat ja paino nousi. 1999 aloitettiin lapsettomuushoidot, mutta tuloksetta.

Muutto toiselle paikkakunnalle
Vuonna 2000 Tuurit muuttivat miehen kotitilalle. Samalla
vaihtui sairaanhoitopiiri ja lapsettomuutta tutkittiin uudelleen. Aivan kuten edellisellä paikkakunnalla, täälläkin aloitettiin lapsettomuushoidot ja passitettiin pullukka dieetille. Lopulta lapsettomuushoitoja ei suostuttu jatkamaan
koska Satu ei saanut laihdutettua tarpeeksi. Pettynyt Satu hakeutui terveyskeskukseen pyytämään apua. Lääkäri
kertoi, että ensin mitataan kilpirauhasarvot. Satu on vieläkin tästä hämmästynyt:
- Tämä oli ensimmäinen lääkäri koko ruljanssin aikana joka ehdotti kilpirauhasarvojen mittaamista. Thyroxin aloitettiin välittömästi laboratoriotulosten valmistuttua.

Viimeinkin oikea hoito

Kilpirauhasen vajaatoiminnan löytyminen osoittautui Tuurien
perheessä lapsettomuushoitoja tehokkaammaksi. Kuvassa Viivi,
viisikon nuorin.

6 KILPI 2

2013

Muutama kuukausi tyroksiinin aloituksesta Satu kävi uudelleen lääkärissä. Potilaan todettiin laihtuneen viisitoista kiloa ja olevan raskaana. Kauan kaivattu kolmas lapsi ei
jäänyt viimeiseksi, muutaman vuoden päästä syntyi vielä
kaksi sisarusta lisää.
– Muistan kun sain positiivisen tuloksen raskaustestissä. Vein tyroksiinin määränneelle lääkärille niin paljon kukkia kuin syliini sain mahtumaan, muistelee nyt viiden lapsen äiti. Ikävänä asiana mieleen on kuitenkin jäänyt vertaistuen puute vaikeana aikana.

TÄNÄÄN TOIMISTOLLA

Uusi työntekijä
esittäytyy
Aloitin työni järjestösuunnittelijana Suomen Kilpirauhasliitto ry:ssä huhtikuun alussa. Toimenkuvan pääpaino tulee
olemaan vertaistuessa ja sen kehittämisessä.
Olen valmistunut sairaanhoitajaksi vuonna 1992 ja työskennellyt eri erikoisaloilla. Aloitin psykiatriasta, jonka parissa olin ensimmäiset 14 vuotta. Työn ohella opiskelin myös
leikkaussalisairaanhoitajaksi ja viimeiset kahdeksan vuotta olenkin ollut sillä tiellä. Nykyiseen toimeen tulen Meilahden sairaalan leikkausosastolta, jossa omana vastuualueenani olivat maksakirurgia, elinsiirrot -ja irrotukset. Tällä kertaa
muutoshaluun vaikutti oma terveys ja tarve päivätyöhön
ilman pitkiä päivystysputkia ja yövalvontaa.
Leikkaussalisairaanhoitajana olin mukana myös kilpirauhasleikkauksissa ja myös minulle itselleni on tehty kilpirauhasleikkaus. Terveydenhuoltoalalla aiemmin työskentelyn
näen rikkautena sekä omassa elämässäni, että nykyisessä
työssäni. Siirtyminen tutusta ja turvallisesta eli siltä omalta mukavuusalueelta uuteen on haastavaa, mutta myös antoisaa. Paljon on uutta opeteltavaa ja on vain hyväksyttävä,

että osaaminen tulee vasta ajan kanssa.
Olen kiinnostunut terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista ja seuraan kirjoittelua aktiivisesti. Sitä kautta on
löytynyt paljon käytännön tason vinkkejä ruokavalioon ja
liikuntaan liittyen, joka on ollut minulle aina tärkein stressinhallintakeino ja avain jaksamiseen. Harrastuksista rakkain
on tällä hetkellä kahvilat, joissa on hyvä tunnelma ja tarjottavat. Niiden bongaus ei jää kotikaupunkiin, vaan ne ovat
etusijalla myös matkoilla. Vinkkejä otetaan ilolla vastaan.
Aurinkoista kesää toivottaen
Moona Saari
järjestösuunnittelija

Täyden palvelun
painotalo!
Pyydä tarjousta

Etelä-Savossa asuva, haluaisitko
toimia vertaisohjaajana?
Kilpirauhasliitto järjestää vertaisohjaajakoulutuksen
Etelä-Savossa ensi syksynä, jos vertaistoimintaan löytyy
innostusta. Mahdollisia paikkakuntia ovat Mikkeli ja Savonlinna. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Moonaan p. 050
4088 645 tai lähetä sähköpostia moona.saari@kilpirauhasliitto.fi, niin otamme Sinuun yhteyttä.

Kirsi Tingvall
Puh. 050 442 2229
kirsi.tingvall@orivedenkirjapaino.fi
PenTTi KosKinen
Puh. 050 553 6895
pentti.koskinen@orivedenkirjapaino.fi
annuKKa ahlgren
Puh. (03) 358 9525
myynti@orivedenkirjapaino.fi

www.orivedenkirjapaino.fi
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Uutta Suomessa, kirja kilpirauhaspotilaille
Esa Soppi
Akateeminen koulutus
Lääketieteen lisensiaatti (LL) 1977, lääketieteen ja kirurgian tohtori (LKT) 1978, sisätautien erikoislääkäri 1984, erikoistumiskuulustelu verisairauksissa 1986, sisätautiopin
dosentti 1987, apulaisprofessorin pätevyys 1990, lääkealan
erityispätevyys 1999. Julkaissut yli 125 lääketieteen alan artikkelia vuodesta 1974. Kirjoittanut kirjan ”Kliininen immunologia” 1992.
Toiminta
Muun muassa sisätautilääkärinä Turun, Tampereen ja Kuopion yliopistollisissa sairaaloissa sekä Huddingen sairaala
Ruotsissa. Nykyään hän toimii yksityislääkärinä.
Kiinnostuksen kohteet
Terveydenhuollon toiminta ja järjestäminen, painehaavojen syntymekanismit ja ehkäisy, elimistön puolustusjärjestelmän häiriöt, monimutkaisten oireistojen ratkaiseminen, kliininen immunologia, yleissisätaudit, reumasairaudet, verisairaudet, rasva-aineenvaihdunnan häiriöt, kohonnut verenpaine, osteoporoosi, endokrinologia, D-vitamiini,
diabetes ja kilpirauhassairaudet.

Kirjoittajan sanat
Suomessa arvioidaan yli 300 000 aikuisen kärsivän erilaisista kilpirauhassairauksista eli voidaan puhua jopa kansansairaudesta.
Potilaat ovat vuosikymmenien kuluessa auttaneet minua ymmärtämään, kuinka monimuotoisia kilpirauhassairaudet ja niiden oireet ovat. Potilaat ovat oireillaan, kokemuksillaan hoidosta ja kysymyksillään herättäneet minussa tarpeen selvittää asioita. Tämä on aina koitunut yksittäisten potilaiden hyödyksi tavalla, jota en muuten olisi tiennyt tai tullut ajatelleeksi. Tästä ja kirjan syntymisestä kiitos
kuuluukin hoitamilleni potilaille.
Kirjani pyrkii vastaamaan moniin niihin kysymyksiin, joita olen kohdannut hoitaessani kilpirauhassairauksia sairastavia potilaita. Kirjassani otan myös kantaa moniin kilpirauhasyhdistysten potilastilaisuuksissa esitettyihin kysymyksiin sekä seikkoihin, joita puidaan vilkkaasti muun muassa
internetin keskustelupalstoilla ja blogeissa.
Lopullisen sysäyksen kirjalle antoi oma sairastumiseni
piilevään kilpirauhasen vajaatoimintaan, johon ainoana
oireena liittyvä henkinen suorituskyvyttömyys oli vaikea
tunnustaa ja ymmärtää, kun muut keinot, kuten stressinhallinta ja liikunnan lisääminen osoittautuivat tehottomiksi.
Kirja ”Kilpirauhanen ja kilpirauhassairaudet” on potilaalle tarkoitettu tietoteos, josta toivon olevan hyötyä kaikille
kilpirauhassairauksista kärsiville potilaille.
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”Kilpirauhanen ja kilpirauhassairaudet”-kirjan voivat jäsenet tilata ennakkoon 31.5.2013 mennessä jäsenhintaan 45 euroa/kpl + toimituskulut 8,90 euroa. Sitovat
tilaukset yhteystietoineen toimisto@kilpirauhasliitto.
fi tai p. 09 8684 6550. 1.6. lähtien hinta on 51 euroa +
toimituskulut 8,90 euroa. Kaikki tilaukset toimitetaan
postiennakolla.
Kirja ilmestyy kesäkuussa 2013. Kirjassa on noin 170 sivua ja 4-väripainatus. Se on kovakantinen ja kokoa A5.

KOLUMNI

Hämmästyttävä kuilu
En tainnutkaan viimeksi esitellä itseäni. Tai kertoa miksi kilpirauhasasiat ovat minulle tärkeitä. Minulla on masennuspotilaan tausta. Masennukseni kesti parikymmentä vuotta erilaisine vaiheineen ja olin jo alkanut hyväksyä
sen, että olen kroonisesti masentunut, kun eteeni sattui aivan sattumalta eräs lehtiartikkeli. Lehtiartikkelin otsikossa
puhuttiin masennuksesta, mutta tekstistä kävi ilmi, että potilaan masennus johtui kilpirauhasen vajaatoiminnasta, joka oli piiloutunut normaaleina pidettyjen arvojen taakse.
Kilpirauhassairauksista uskoin silloin ainoastaan, että ne
ovat maailman helppohoitoisimpia sairauksia, joihin sopii
kaikille sama lääke, Thyroxin. Suvussani on vajaatoimintaa
ja minultakin oli joskus mitattu kilpirauhasarvot. Mittaamiseen kannusti isäni, joka kilpirauhaspotilaana tiesi masennuksen olevan yhteydessä kilpirauhasen vajaatoimintaan
ja että vajaatoiminta on usein perinnöllistä. Arvoni olivat
lääkärin mukaan kuitenkin hyvät. Muistan miten pettynyt
olin, kun en saanutkaan heittää masennusta roskakoriin.
Mutta nyt lehdessä oli suurta toivoa herättävä tieto! Ryhdyin selvittämään, voisiko minunkin oireiluni sittenkin johtua kilpirauhasesta. Tietoa hakiessani törmäsin hämmästyttävään kuiluun sairaudesta virallisesti kerrottavan tiedon ja
potilaiden tunteman todellisuuden välillä. Virallisesti kilpirauhasen vajaa- tai liikatoiminta selviää laboratorioarvoista, joille on asetettu viiterajat. On tietenkin paljon potilaita,
joille tämä riittää ja hyvä niin. Monien potilaiden elimistö
kuitenkin viittaa kintaalla virallisille viiterajoille. Heillä on
oireita ns. hyvillä arvoilla, mutta oireita selitetään milloin
miksikin. Vertaistukipalstoilla huomasin, että moni ”hyväarvoinen” potilas oli parantunut vaivoistaan, kun lääkäri oli
katsonut kokonaisvaltaisesti oireita ja mahdollista sukurasitusta, ottanut kenties tarkempia kokeita ja aloittanut hoi-

tokokeilun. Miksi tästä ei puhuta enemmän? Miksi onkaan
helppoa ja hyväksyttävää määrätä masennuslääke, mutta
ei kilpirauhaslääkettä?
Lehtiartikkelin luettuani mittautin omat arvoni ja ne
olivat viiterajoissa, mutta kilpirauhashormonia mittaava
T4V oli kuitenkin alimmassa kolmanneksessa. Arvoni olivat sivumennen sanoen lähes identtiset silloin nuorempana mitattujen kanssa. Onneksi vertaistuen avulla löysin lääkäreitä, jotka ymmärtävät oireiden merkityksen kilpirauhassairauksissa.
Sain lääkkeet, Thyroxinin ja sen rinnalle T3-hormonia sisältävän Liothyroninin ja näiden myötä tunsin saavani vanhan itseni takaisin. Nyt hoitoa on takana puolitoista vuotta ja masennus on ja pysyy roskakorissa. Jaksan töissä paremmin, pienet lapset tosin pitävät minut osa-aikaisesti
kotona, jaksan joulut, kesälomareissut, innostun uudesta,
kävely voi piristää minua, pinnani on pidempi. Olen vieläkin välillä saamaton, mutta se ei harmita minua läheskään
niin paljon kuin ennen, koska olenpa sitten tällainen perusluonteeltani tai oppinut vähentämään tekemistä silloin
kun en mitään jaksanut, niin minulla on ensimmäistä kertaa jotain, mitä minulla ei aiemmin ollut: toivoa. Kun olin
masennuspotilas, ei voi sanoa, ettenkö olisi yrittänyt piristyä etsimällä mieluisen harrastuksen tai menemällä ulos
lenkille, mutta yritykset eivät tuottaneet tulosta.
Kaikilla ei ole mahdollisuutta hakeutua hoitoon yksityislääkärille, eikä osaavia yksityislääkäreitäkään ole joka
oksalla. Kuinka monta ihmistä jää vaivojensa vangiksi, kun
hoitokokeiluja ei uskalleta aloittaa nykyistä helpommin?
Helena Sutinen

Jos haluat keskustella
kilpirauhassairaudestasi…
…tai kysyä mieltäsi askarruttavista asioista, soita Kilpirauhasliiton valtakunnalliseen
tukipuhelimeen. Saat puhelimesta vertaistukea henkilöltä, jolla on itsellään kilpirauhassairaus. Puhelut ovat luottamuksellisia.
Soittoaika on torstaisin klo 18–21 numeroon 050 400 6800.
Tukipuhelin on suljettu arkipyhinä ja heinäkuussa.
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Ei ole pakko olla vain sairas
Enpä olisi arvannut, että lapsuuden ihastuksesta tulisi tällainen harrastus, naureskelee Nuffield-Leyland Club Finlandin puheenjohtaja
Jarmo Nieminen traktorin pukilta.
Teksti: Tanja Väyrynen
Kuva: Jarmo Nieminen

Syksyllä 2005 hieman yli nelikymppinen heinolalainen
ajoneuvoasentaja Jarmo Nieminen löysi kaulaltaan patin.
- Tyypillisenä miehenä en välittänyt siitä. Palan tunne kurkussa kävi kuitenkin sietämättömäksi ja varasin ajan tutkimuksiin, hän muistelee.

Syöpä tuli taloon – kahdesti
Ultraäänitutkimuksessa näkyi herneen kokoinen patti
josta otettiin ohutneulanäyte. Tulos ei viitannut pahanlaatuiseen ja Jarmo sai itse päättää poistetaanko patti. Hän
halusi palan tunteen pois ja pääsi leikkaukseen. Yllätys oli
melkoinen, kun kirurgi kertoi leikkauksen jälkeen, että kyseessä oli papillarinen kilpirauhassyöpä ja koko kilpirauhanen oli poistettu.
- Muistan kun sain kirurgin käynnin jälkeen puhelimen,
että saisin ilmoittaa tilanteesta läheisilleni. Soittelin nukutuksen jälkeen tokkurassa puolisolle ja äidilleni. Tästä haluaisin antaa vähän moitteita, ei siinä kunnossa pitäisi vielä
päästää soittelemaan ja pelottelemaan muita, miettii Jarmo.
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Viikko leikkauksesta Jarmo pääsi kotiin. Neljästä lapsesta
onneksi vain vanhin ymmärsi kuinka vakavasta asiasta oli kyse.
- Tiedon omaksuminen ja asian ymmärtäminen oli itsellekin välillä liikaa. Pikkuhiljaa ymmärsin, etten välttämättä
kuolekaan. Se oli selvää, että periksi en anna niin kauan kuin
sydän lyö! Omasta kokemuksesta oli hyötyä kun puoliso
sairastui rintasyöpään pari vuotta oman syöpäni toteamisen jälkeen. Tunsin tietäväni, millaista tukea silloin tarvitsee.

Ei tunnu helpolta sairaudelta
Leikkauksen jälkeen oli vuorossa radiojodi. Tyroksiinit
Jarmo sai vasta tämän jälkeen ja oli siinä vaiheessa jo melko rauhallinen mies, kuten hän itse asiaa kuvaa. Tyroksiinin
kohdilleen säätäminen oli raskasta.
- Toisaalta olo koheni mutta myös ongelmia oli: mielialavaihteluita, saamattomuutta, apaattisuutta, tärinää ja ties
mitä. Perhe siitä eniten kärsi, suree Jarmo.
Noin vuoden jälkeen Jarmo sai tyroksiinin rinnalle eläinperäisen valmisteen. Se helpotti tilannetta, muttei tehnyt ih-

meitä. Kolmisen vuotta ehti kulua, kunnes kalkkiarvot mitattiin. Jostain syystä niitä ei ollut kontrolloitu. Tärinät saatiin
kalkkilisällä kuriin. Valitettavasti oireita on edelleen: Toisinaan uni on huonoa, mieliala heittelee ja olo on rauhaton.
- Nämä sairaudet eivät ole ”nappi huuleen ja menoksi”
-periaatteella hoidettavia. Me potilaat tarvitsemme yksilöllistä hoitoa ja siksi lääkärien pitäisi tuntea eri hoitovaihtoehdot, hän pohdiskelee ollen samaa mieltä monen kilpirauhaspotilaan kanssa.

Vertaistuesta kaveruudeksi
Itseäni ja perhettäni auttoi viikon mittainen Kelan sopeutumisvalmennuskurssi koko perheelle. Se oli hieno kokemus, muistelee Jarmo ja haluaa kiittää Lounais-suomen
syöpäyhdistystä. Näistä kursseista pitäisikin hänen mielestään tiedottaa enemmän.
- Löysin paljon tietoa myös netistä, vaikka sen oikeellisuudesta ei aina niin tiedäkään ja asioihin pitää paneutua
että ne voi ymmärtää. Ja pitää muistaa, että hoidosta vastaa lääkäri, ei nettikaveri. Netistä on löytynyt hyviä kavereitakin, joiden kanssa yhteyttä pidetään edelleen. Se on ollut
vertaistukea ja ymmärtämistä parhaimmillaan.
- Kilpirauhasyhdistyksen tilaisuuksiin lähtöäkin olen joskus ajatellut. Niissä ei paljoa miehiä taida olla, miettii Jarmo,
ja kannustaa miehiäkin puhumaan sairaudestaan.

Konemies henkeen ja vereen
Jarmon elämä on muutakin kuin sairastamista. Iloa ja
mielekkyyttä hän saa elämään perheen lisäksi muun muassa harrastuksien kautta.
- Innokkaana konemiehenä olen aina halunnut raplata
kaikkea käkikellosta potkukelkkaan. Suuri kiinnostuksen
kohde on aina ollut aataminaikuiset traktorit, joilla Suomea
nostettiin jaloilleen sodan jälkeen.
Maalla lapsuutensa viettäneen Jarmon ensimmäinen
traktorikokemus oli kun hän nelivuotiaana pääsi ohjaamaan
enonsa sylistä Nuffieldia pellolla. Samoin hyvässä muistissa on naapurin vanhan Zetorin päkätys traktorivanhuksen
vetäessä auraa perässään, hän kuvailee lapsuuden maisemiaan joista syntyi elinikäinen harrastus.
- Ensimmäisen oma traktorin ostin 80-luvulla. Traktoreita tuli ja meni, viimein kohdalle osui taas Nuffield. Siitä se
lähti. Tutustuin asian ympärille keskustelufoorumin perustaneen mieheen, pikkuhiljaa meitä samanhenkisiä olikin jo
monta. Viimein perustimme oman yhdistyksen. Emme keskity kuitenkaan pelkkiin traktoreihin vaan myös henkilöihin niiden takana. Monta uutta ystävää on tullut tämänkin
harrastuksen myötä. Eikä tämä ole pelkkä vanhojen ukkojen juttu: nuoriso, vaimot ja tyttöystävät ovat monella mukana harrastuksessa.
- Traktori on jokamiehen oikeus, naurahtaa nyt kahdeksan
traktorin omistaja. Niin ja vaimollakin on oma, hän jatkaa.

Kokouskutsu sääntömääräiseen

vuosikokoukseen

Suomen Kilpirauhasliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 8.6.2013 klo
11.30 alkaen Hotelli Arthurissa osoitteessa Vuorikatu 19, Helsinki. Valtakirjojen tarkastus ja kahvitus
klo 10.30 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja sääntömuutosehdotus.
Kokouspaperit lähetetään yhdistyksille sähköpostitse viimeistään 24.5. Yksittäiset jäsenet voivat
tutustua kokouspapereihin liiton toimistolla 24.5. alkaen ajankohdasta sovittuaan. Tervetuloa!
Suomen Kilpirauhasliitto ry
Hallitus
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HYVÄ OLO

Raakaruoasta
kokonaisvaltaista
hyvinvointia
Tomaatti-paprika-selleriraakakeittoa ja päällä sinimailasen ituja.

Raakaruoka tarkoittaa ruokaa, jota ei ole kuumennettu
yli noin 40 asteen. Raakaruoalla tarkoitetaan yleensä vegaanista kasvisruokaa, mutta esimerkiksi raakamaitoa ei ole
pastöroitu, joten raakaruokailija ei välttämättä ole vegaani.
Raakaravintovalmentaja ja Hellaton kokki -kirjojen kirjoittaja Mea Salo kertoo syitä siihen, miksi raakaruokaa
kannattaa syödä.
- Raakakasvisravinnon arvokkaimpia ominaisuuksia verrattuna kuumennettuun ruokaan ovat entsyymit. Entsyymejä tarvitaan kaikissa elimistön kemiallisissa reaktioissa, joten tarvitsemme niitä ruoasta. Entsyymit alkavat tuhoutua
38 ºC:ssa, ja 50 ºC:ssa kaikki entsyymit ovat tuhoutuneet.
Kasviksissa on paljon kuituja. Kasvit sisältävät myös sairauksilta suojaavia yhdisteitä kuten flavonoideja ja antioksidantteja. Ravitsemusterapeutitkin ovat vuosikymmeniä
kehottaneet ihmisiä syömään enemmän kasviksia, varsinkin tuoreita. Monet terveetkin tuntevat päiväväsymystä ja
toivoisivat olevansa energisempiä. Salon mukaan raakakasvisravinto lisää energiaa ja suorituskykyä sekä parantaa immuniteettia. Ei pidä myöskään unohtaa raakaruokailun ekologista puolta. - On ekologista ostaa kasvikset kasviksina ja
laittaa ruokansa itse sen sijaan, että ostaisi ruokaa erilaisina monipakattuina prosessoituina valmisteina, Salo sanoo.
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Teksti ja kuvat: Inka Granqvist

Useat sairauksista kärsivät ovat saaneet apua vaivoihinsa raakaruokavaliosta. Esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoiminnassa kilpirauhasen aktivointiin voi käyttää merileviä,
joista saa jodia. Samoin kookosöljy aktivoi kilpirauhasta.
Salon mukaan pitäisi kuitenkin unohtaa ajattelutapa, jossa sairauksia lähestytään medikaaliselta kannalta ja etsitään sairauteen tai oireisiin yhtä tai muutamaa ”täsmätuotetta”. - Terveyden saamiseksi sairauden sijaan tästä ajattelutavasta tulisi pyrkiä eroon ja laittaa koko ruokavalio kuntoon, jotta elimistö saa tarvitsemansa ravintoaineet ja voi
sitä kautta tervehtyä.
Raakaruokaa ei juuri tutkita eikä sitä ole paljoa käsitelty
valtamedioissa. Yksi syy tähän on Salon mukaan, että raakaruoalla ei voi tehdä bisnestä. On helpompaa tehdä rahaa
myymällä ihmisille erilaisia pillereitä, ruoansulatusjogurtteja ja laihdutusvalmisteita kuin pelkkiä kasviksia.
Raakaruoan terveysvaikutuksista on tehty tutkimus
1990-luvulla Kuopion yliopiston fysiologian laitoksella. Tutkimuksessa todistettiin, että elävän ravinnon syöjät saivat
enemmän ravintoaineita kuin sekasyöjien verrokkiryhmä.
Poikkeuksena oli B12-vitamiini ja D-vitamiini, joita molemmat ryhmät saivat yhtä vähän.
Raakaruokavalio ei tarkoita pelkkää salaattien tai hedel-

mien syömistä. Raakaruoka on todella monipuolista, ja raakana voi tehdä esimerkiksi keittoja, puuroja, kakkuja, siemenjuustoja, jäätelöä ja jopa pitsaa! Moni saattaa lisäksi
luulla, että raakaravinnon valmistaminen on aikaa vievää,
mutta asia on juuri päinvastoin: ruoan valmistaminen nopeutuu huomattavasti, kun sitä ei tarvitse paistaa, keittää
tai hauduttaa. Raakaruoka ei myöskään ole mautonta, sillä sitä voi maustaa kuten kypsennettyjäkin ruokia. Vihannekset menettävät usein makuaan kypsennettäessä, joten
raakana ne maistuvat enemmän eikä mausteita tai suolaa
tarvitse lisätä niin paljon kuin kypsennettyyn ruokaan. Raakaruoka maistuu hurjan hyvältä!
Jos raakaruokaa haluaa kokeilla, muttei oikein tiedä
mistä aloittaisi, Salo neuvoo tekemään esimerkiksi suuria
salaatteja, joissa on joitakin täyttäviä aineksia mukana kuten aurinkokuivattua tomaattia, ituja ja pähkinöitä. Myös
smoothiet ovat helppoja myös aloittelijoille: tehosekoittimeen (sauvasekoitintakin voi käyttää, jos ei omista tehosekoitinta) laitetaan kaksi banaania, kupillinen marjoja ja lisäksi jotain lehtivihreää sisältävää kuten pinaattia, salaattia
tai viherjauhetta. Ainesten suhteita voi silti säädellä oman
makunsa mukaan. Kotona voi itse idättää ja versottaa helposti esimerkiksi mung-papuja, sinimailasta tai herneitä.
Ituja ja versoja voi laittaa esimerkiksi salaatin joukkoon.
Raakaruokaan ei tarvitse siirtyä kokonaan, vaan raakaruokaa voi lisätä ruokavalioon sen verran kuin hyvältä tuntuu. Ja useimmiten se tuntuu: vointi paranee, energia kasvaa ja vaivat vähenevät.
Jutussa on käytetty lähteenä Mea Salon haastattelun lisäksi Mea Salon Hellaton kokki: Raakaravintoa kasviksista
-kirjaa ja Elävän ravinnon yhdistyksen kotisivuja,
www.elavaravinto.fi.
Kansikuvassa Mea Salon lautasella on raakakasvispata
mustaherukkakastikkeella.
Mustikka-puolukka-mangokerrossmoothie.

Kysymys jalkojenhoidosta
Minulla on riesana vasemman isovarpaan kynnen sisäreunan ongelma. Kerran on poistettu kynnen sivulta pitkittäinen kynnen reuna. Vaiva on jälleen uusiutunut ja varpaassa on särkyä.
Lisäksi saman jalan kahdessa varpaassa on kynnen paksuntumia. Miten pääsen eroon vaivoista? Etenkin kipua on
öisin ja haittaa nukkumista. Toini Joensuusta kysyy.
Vastaus:
Vastaaminen on vaikeaa jalkaa näkemättä, mutta yritän.
Mikäli kysymys on esimerkiksi jalan rakenneongelmasta (vaivasenluu), joka näkyy siten, että isovarvas painuu II varvasta
kohden, suosittelen mielellään yksilöllisesti tehtyä ortoosia isovarpaan ja II varpaan väliin. Niitä tekee jalkojenhoitaja tai jalkaterapeutti, tai sitten kannattaa hankkia tehdasvalmisteinen
niin sanottu silikoninen lankarulla varpaiden väliin, jolla helpotetaan kynsivallin painetta. Kehotan myös tekemään jalka-

piirroksen jaloista ja vertaamaan niitä kengän kokoon. Ahdas
kenkä tai sukkakin saattaa aiheuttaa kyseisen ongelman, kuten myös kynsien paksuuntumisen. Kynsien paksuuntumisen
estoon voi yrittää vaikuttaa esimerkiksi hierontarasvauksella ureavoidetta käyttäen. Kynsisieni aiheuttaa myös kynsien
paksuuntumista ja haperoitumista. Lopulta koko kynsi irtoaa
kynsipatjasta ja lähtee irti. Monet sairaudet saattavat aiheuttaa kynsien paksuuntumista. Koulussamme paksut kynnet hiotaan jalkaporalla ohuemmiksi aina jalkahoidon yhteydessä.
Anja Salvas, terveydenhoitaja, jalkojenhoitaja opiskelija
Kysymyksiä jalkojenhoidosta voi lähettää sähköpostilla tai kirjeitse toimistoon. Sähköpostiin/kuoreen ”Kysymys
jalkojenhoidosta”.
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TAPAHTUMAKALENTERI
Monet yhdistykset ovat uusineet tai ovat uusimassa nettisivuja.
Sivujen nimet ovat myös muuttuneet joillakin.
Parhaiten löydät uudet sivut seuraavasti:
www.kilpirauhasliitto.fi > Yhteystiedot > Kilpirauhasyhdistykset.

ETELÄ-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Maailman kilpirauhaspäivänä lauantaina
25.5. klo 11–13 jaetaan esitteitä kilpirauhassairauksista Lappeenrannassa kävelykatu
Oleksilla.
Vertaistuki-illat jatkuvat syksyllä kuukauden kolmas keskiviikko klo 18 Vapaaehtoiskeskus Kuutinkulma, Valtakatu 23, Lappeenranta. Syksyn toiminnasta tarkemmin
seuraavassa KILPI-lehdessä sekä yhdistyksen nettisivuilla. Tapahtumat myös Etelä-Saimaassa ”Yhdistykset tiedottavat” -palstalla
ja Vartissa.

HYVINKÄÄN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Hyvinkään iltaryhmät torstaina 16.5. ja
12.9. klo 18 Järjestökeskus Onnensillan Kaarisillassa, Siltakatu 6. Yhteyshenkilö Orvokki
Lehtonen, p. 040 7405 277.
Hyvinkään päiväryhmä maanantaina 2.9.
klo 13 Järjestökeskus Onnensillan Kulmasillassa. Yhteyshenkilö Eila Vahanen p. 044
2833 048.
Hämeenlinnan ryhmä torstaina 16.5. klo
18 Näkövammaisten toimintakeskuksessa,
Brahenkatu 21. Yhteyshenkilö Aila Suokas p.
050 3051 196.
Mäntsälän päiväryhmät tiistaina 17.9. klo
14.30 Kellarikahvila Kulmiksessa, Keskuskatu
11 A. Yhteyshenkilö Lahja Tainio p. 0400 975
777.
Mäntsälän iltaryhmille haetaan edelleen
uutta vetäjää. Otathan yhteyttä Lahjaan mikäli kiinnostaa!
Ryhmissä on vapaata keskustelua niin kilpirauhas- kuin muistakin asioista. Uusia ideoita otamme mielellämme vastaan!
Toiminnastamme ilmoitetaan myös paikallislehtien seurapalstoilla, nettisivuillamme ja
Kilpirauhasliiton Facebook-sivulla. Tilaisuuksiimme ovat tervetulleita kaikki kilpirauhasasioista kiinnostuneet.
Maailman Kilpirauhaspäivän kunniaksi tavoitat meidät seuraavasti:
• Palveluneuvola Luotsi Hyvinkään Willan
Apteekin edessä maanantaina 20.5. klo 9-17.
• Mäntsälän Kellarikahvila Kulmis (Keskuskatu 11A) torstaina 23.5. klo 16.30–18.30.
• Hyvinkään tori lauantai 25.5. klo 10–14.
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Jaamme tapahtumassa myös liiton logolla
painatettuja ilmapalloja!
Tervetuloa keskustelemaan kilpirauhasasioista ja tutustumaan yhdistyksen toimintaan!

KESKI-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Maailman kilpirauhaspäivää vietämme
lauantaina 25.5. klo 11-14 Kompassilla Jyväskylän keskustassa.
Kesäretkestä ilmoitamme myöhemmin kotisivuillamme, Facebookissa ja Keskisuomalaisessa.

KYMENLAAKSON SEUDUN KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Ulkoilu- ja makkaranpaistoilta Kotkan
Vammaisten Yhteisjärjestön järjestämänä
maanantaina 12.8. klo 18 alkaen. Ilmoittautumisohjeet tulevat myöhemmin.
Kirpputoritapahtuma lauantaina 17.8.
Kouvolan vanhalla torilla klo 7-13 yhteistyössä Kouvolan Uimareiden ja KymiKlubin
kanssa. Tule myymään vanhat tavarasi tai
keskustelemaan kanssamme. Myyntipaikan
hinta on 10 euroa, josta yhdistyksemme saa
kolmasosan. Jos olet kiinnostunut tulemaan
talkoisiin, niin ota yhteys puheenjohtajaan.

tapahtumista myös nettisivuillamme sekä
paikallis- ja ilmaisjakelulehtien järjestöpalstoilla.

LAPIN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Kevätkausi päätetään illanviettoon keskiviikkona 22.5. klo 17 Alakorkalon laavulla.
Keitetään nokipannukahvit nisun kera sekä
tietysti käristetään makkaraa nuotiolla. Tule
nauttimaan toukokuun illasta Kemijoen
rannalla!
Maailman kilpirauhaspäivänä, lauantaina
25.5. klo 10 alkaen, yhdistys esittäytyy Lordiaukiolla jakamalla KILPI-lehtiä, sairausesitteitä ja ilmapalloja. Tule keskustelemaan!
Yhdistyksen toiminta käynnistyy taas elokuussa, jolloin lähetetään jäsenkirje.

LOUNAIS-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Maailman kilpirauhaspäivänä, lauantaina
25.5. klo 12–18 Ruusukorttelissa, Puistokatu
11, kerhohuone 2 ensimmäisessä kerroksessa. Tule juttelemaan, kyselemään tai vaikka
vain kahville.
Yhdistyksen tapahtumien ilmoitukset löydät myös Turun Sanomien Yhdistyksetpalstalta.

LAHDEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

OULUN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

KesäMäSä-tapahtuma lauantaina 18.5.
klo 12-17 Lahden Satamassa. Tervetuloa
monipuoliseen yhdistysten, yritysten ja
yleisön kohtaamiseen kauniiseen Lahden
satamaan. Esittelemme toimintaamme ja
pidämme arpajaiset.
Maailman kilpirauhaspäivänä lauantaina
25.5. klo 10-14 olemme Trion terveyskioskilla. Tarjolla vertaistukea ja tietoa kilpirauhassairauksista.
Kilpirauhasinfoa ja keskustelua keskiviikkona 29.5. klo 12-14 Työttömien toimintakeskus Takataskussa, Huovilankatu 4, Lahti.
Sääntömääräinen syyskokous lauantaina
21.9.2013 klo 13–15. Invakeskus, Hämeenkatu 26 A, 3. krs Lahti. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa tapaamisiimme! Tiedotamme

Vertaistukiryhmä kilpirauhassyöpään sairastuneille on lomalla kesä-, heinä- ja elokuun.
Oulun vertaistukiryhmä on lomalla kesä-,
heinä- ja elokuun.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen kilpirauhaspotilaiden vertaistukiryhmän kokoontuminen Ylivieskan keskustan
kahvila Häggmanilla tiistaina 4.6. klo 18.3020.00. Ryhmä lomailee heinä-elokuun.
Kempeleen vertaistukiryhmä on lomalla
kesä-, heinä- ja elokuun.
Ryhmistä lisätietoja: tanja.tiainen76@gmail.
com.
Tapahtumakalenterin mahdollisista muutoksista ilmoitamme yhdistyksen kotisivuilla ja paikkakuntien ilmaisjakelulehdissä.

PIRKANMAAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Maailman kilpirauhasviikon lääkäriluento
on tiistaina 21.5. klo 17-19 Vanha kirjastotalo, Keskustori 4, Tampere, luentosalissa. Perinnöllisyystieteeseen erikoistuva LT Tanja
Saarela luennoi aiheesta ”Hedelmällisyys ja
kilpirauhanen”. Tervetuloa kuuntelemaan!
Vertaistoimintaryhmä kokoontuu lauantaina 7.9. klo 10.30-12.30, Vanha Kirjastotalo,
Mäkelän kabinetti.
Arkiryhmä kokoontuu tiistaina 17.9. klo
17-19 Vanhalla kirjastotalolla, Mäkelän kabinetissa.
Tarkista kokoontumispäivämäärät vielä
Aamulehden menot-palstalta tai yhdistyksemme nettisivuilta. Voit tarkistaa myös
tekstiviestillä puheenjohtajalta. Kesäkuussa,
heinäkuussa ja elokuussa ei ole toimintaa.

POHJOIS-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Maailman kilpirauhaspäivänä, lauantaina 25.5., teemme retken Lieksaan, Paateriin
Eeva Ryynäsen taiteeseen tutustumaan ja
kotimuseoon. Ilmoitukset ovat olleet paikallisissa lehdissä.
Kilpirauhasilta maanantaina 10.6. klo 18
Vesselissä, Koulukatu 24 B 23. Iltakahvi-/teetarjoilu. Tervetuloa juttelemaan ja saamaan
tietoa kilpirauhasesta ja muusta hyvinvoinnista.
Heinäkuu lomaillaan. Elokuussa aloitamme
syyskauden ja ilmoitamme siitä Karjalaisen
ja Heilin järjestöpalstalla ja nettisivulla.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Maailman Kilpirauhaspäivänä lauantaina
25.5. AIVOBIC-treenit, Hub, Helsingin Studiossa klo 9-11, Annankatu 31-33 C, 00100
Helsinki (Kamppi). BRIIM Centerissä, eli maailman ensimmäisessä Aivokuntokeskuksessa Personal Brainerina ja Aivobic-ohjaajana
toimiva Reidar Wasenius kertoo mielen
toiminnasta ja siitä miten aivojaan voi treenata sekä vetää musiikin tahdissa tehtävät
vauhdikkaat Aivobic-treenit. Niiden aikana
istut rennosti paikallasi ja harrastat aivoliikuntaa puhtaasti korviesi välissä. Aivobicin
musiikin tahdissa tehtyjen askelkuvioiden
avulla opit keskittymään yhteen asiaan kerrallaan - menneitä märehtimättä tai tulevia
pelkäämättä.
Tilaisuuteen mahtuu maksimissaan 50 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Tilaisuus
on maksuton. Ilmoittautumiset 22.5. mennessä yhdistyksen sihteeri Sirpa Carlssonille,

sirpa.carlsson@addvalue.fi tai arki-iltaisin p.
050 5581 775.
Vertaisryhmänohjaaja kurssi lauantaina
25.5. Hub Helsinki Workshop-tilassa klo 12–
18. Kurssin tavoitteena on antaa perusvalmiudet vertaistuen ryhmien käynnistämiseen
ja ohjaamiseen. Kurssilla käsitellään mm.
vertaisryhmän toimintaa ja toimintatapoja,
ryhmän vaiheita sekä ryhmän ohjaajan roolia. Kurssin kouluttajana toimii työnohjaaja,
valmentaja Tuija Rikkonen. Kurssille mahtuu
maksimissaan 10 henkilöä. Ilmoittautumiset 22.5. mennessä tuija.rikkonen@gmail.
com tai p. 040 7362 025.
Kalevala Korun tehdasvierailu keskiviikkona 29.5. kello 13.30 Helsingin Pitäjänmäessä,
Strömbergintie 4. Yritysvierailun virallinen
ohjelma sisältää yrityksen esittelyn ja opastetun kierroksen tuotantotiloihin, jonka aikana on mahdollisuus nähdä kuinka korut
valmistuvat. Kierros päättyy tehtaanmyymälään. Turvallisuussyistä tehdaskierroksille
voidaan ottaa vain täysi-ikäisiä henkilöitä.
Tehtaalla on paljon portaita ja pitkiä käytäviä, joten tehdaskierros ei sovellu liikuntaesteisille. Vierailu kestää noin 1,5 tuntia ja mukaan mahtuu 20 henkilöä. Retken hinta 5 €/
henkilö ja maksetaan käteisellä ennen tehdaskierrosta. Ilmoittautumiset Liisa Sahalle,
p. 044 3342 025 tai liisa.saha@gmail.com.
Cambridge painonhallintaohjelmasta
maksuton info tiistaina 21.5. kello 18–19
Perkkaalla, Stella Business Park, Lars Sonckin
kaari 12, Espoo. Tilaisuus on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille sekä perheenjäsenille.
Valmentajina Cambridge-valmentajat Sari
ja Mikael Heerman. Tilaisuuteen mahtuu
seitsemän ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Lisätiedot ja ennakkoilmoittautumiset suoraan Cambridge valmentajalle Sari Heerman, p. 040 8400 042 tai sari.heerman@
cambridgeohjelma.fi.

SATAKUNNAN KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Maailman kilpirauhaspäivänä lauantaina
25.5. klo 13-15 on lääkäriluento keliakiasta
ja diabeteksesta. Luennoitsijana yleislääketieteen erikoislääkäri, diabetesvastuulääkäri
Eva-Christine Schmüser. Porin seudun kansalaisopisto, Gallen-Kallelankatu 14. Tervetuloa kuuntelemaan!

SEINÄJOEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Maailman kilpirauhasviikolla tukea ja infoa jaetaan:
Tuurin apteekissa maanantaina 20.5. klo
10-15, Onnentie 2, Tuuri.

Lapuan Lakeus apteekissa keskiviikkona
22.5. klo 16-20, Puistotie 2, Lapua.
Kurikan apteekissa perjantaina 24.5. klo
10-15, Kurikantie 9.
Seinäjoella Joupin Citymarketissa lauantaina 25.5. klo 10-16, Suupohjantie 45, Seinäjoki.

VAASAN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Terveys- ja hyvinvointipäivä tiistaina 21.5.
klo 15–18 teemalla ”Voi hyvin vaasalainen”
Variskan kirjasto, Vanhan Vaasan katu 20.
Tapahtuma on tarkoitettu koko perheelle.
Jaamme esitteitä aikuisten ja lasten kilpirauhastaudeista.
Maailman Kilpirauhaspäivä lauantaina
25.5. klo 10–16. Esittelypöytä Rewell Centerissä. Jaamme tietoa kilpirauhassairauksista
ja kilpirauhasyhdistyksen toiminnasta.
Saaristoristeily Vaasan saaristossa lauantaina 29.6. Lähtö Vaasan sisäsatamasta
klo 12, tunnin pysähdys Kuusisaaressa,
missä mahdollisuus syödä lounas Jannen
saluunassa. Paluu klo 15.05. Hinta 10 euroa
jäsenet, 16 euroa ei jäsenet, 5 euroa alle 12
vuotiaat lapset. Ruokailu omalla kustannuksella. Ilmoittautumisia Lea Jukkara p.
044 5714 129 tai sähköpostitse leakyllikki@
netikka.fi tai Hilkka Heikkilä p. 044 5007 260.
Seuratkaa myös Pohjalaisen toimintapalstaa ja Vaasan Ikkunaa!

VASANEJDENS SKÖLDKÖRTELFÖRENINGEN RF
Må bra dag tisdag 21.5. kl 15–18 i Variska
bibliotek, Gamla Vasa gatan 20, information
om vuxnas och barns sköldkörtelsjukdom
delas ut.
Världens Sköldkörteldag lördagen 25.5.
kl 10–16. Utställningsbord i Rewell Center, vi
utdelar information om sköldkörtelsjukdomar och om sköldkörtelföreningens verksamhet.
Skärgårdskryssning i Vasa skärgård lördagen 29.6. Avfärd från Vasa inre hamn kl
12, en timme paus på Granö, där man kan
äta lunch i Jannes saloon. Återkomst till
hamnen kl 15.05. Pris 10 euro för medlemmar, 16 euro för icke medlemmar, 5 euro för
barn under 12 år. Mat på egen bekostnad.
Anmälningar till Dorrit Högbacka, tel 040
5885 113 dorrit.hogbacka@vaasa.fi eller till
Ulla Slama, ulla.slama@gmail.com.
Följ också med informationen i Vasabladets
händelsekalender!
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JÄSENYHDISTYSTEN SIVUT

Vastasairastunut endokrinologin
luennolla
Endokrinologi Vesa Ilvesmäki luennoi Lahdessa aiheesta ”Ajankohtaista kilpirauhasen vajaatoiminnasta”.
Oma ihmetys: Mitä se oikein on, kun ollaan ”vajiksia” ja
kaikki on uutta?
Tämä kirjoitus on tunnelmointia asiantuntijaluennolta.
Tästä et löydä veriarvoja etkä pitoisuuksia.
200 hengen luentosaliin tuotiin ylimääräisiä tuoleja, yhteensä reilut 230 kuulijaa, eikä ihme, ehkä puolet ”vajiksista”
oletetaan olevan vailla diagnoosia, ”ei sinua mikään vaivaa”.
Ensi kerralla pitää varmaan varata hiihtostadion!
Ihminen ei ole pelkkää kemiaa, biologiaa, fysiologiaa eikä mitään muutakaan luonnontiedettä. Ihminen sattuu olemaan tunteva, kokeva, ajatteleva olento. Näitä ei voi muuntaa tai palauttaa kemiaksi; ja sama endokrinologin kielellä:
jos veriarvot ja ihmisen kokemukset ovat toisistaan poikkeavia, pitää edetä kokemuksien perusteella.
Minun mielipiteeni on, että koelääkitys ei paljon vaivaa
kysy: alussa listaus oireista ja kokeet, lääkitys siten, kuin se
”ylösajetaan” ja kolme kuukauden kuluttua uudet kokeet
ja uusi lista. Jos oireissa on vähennystä, mistä se kertoo? No
kilpirauhasongelmasta, mitä ilmeisimmin! Jos ei muutosta,
oliko lääke oikeaa ”sorttia”, diagnoosissa tarkennettavaa…
ei käsiä pystyyn! Tutkittavia asioita kyllä riittää, sen ainakin
olen oppinut yhdistyksessä jonkin aikaa toimittuani.
”Nettilääkärit” ovat Ilvesmäen mukaan kova paikka monelle lääkärille - ”haluan kokeilla Armouria”, mutta potilasturvalaissa sanotaan toisaalta: ”Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan”, joten potilasta tulisi tässäkin kuulla.

Luentoväkeä.
Kuva: Jukka Sarkameri

Kuulijoille oli varattu aikaa kysymyksille, ja niistähän ei
ollut loppua tulla, muun muassa tilan huononeminen lääkkeen aloituksen jälkeen ihmetytti, seurantaa tarvittaisiin! Luennon jälkeen oli monella vielä tilaisuus keskustella omasta tilanteestaan luennoitsijan kanssa.
Kaikki tilaisuuteen varatut 200 yhdistyksen esitettä menivät jakoon. Kun uusien jäsenten lista jo nyt pullistelee kivasti, mitä mahtaakaan tästä tilaisuudesta seurata? Vertaistukitilaisuuksissa riittää keskustelua ja kokemusten vaihtoa. Saimme luvan luennon videointiin – purkissa on, kiitos luennoitsijalle!
Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Jorma Penttilä
Johtokunnan jäsen

… ja kyllä se kestikin
Vuoden ja yksi päivä päälle vei yhdistyksen uuden nimen
rekisteröinti patentti- ja rekisterihallituksessa. Vihdoinkin
voidaan käyttää virallisesti uutta nimeä, Lapin Kilpirauhasyhdistys ry. Vaikka ei ole kyse kuin vain sanasta niin siltikin
nyt tuntuu, että ihan oikeasti yhdistys edustaa koko Lappia.
Tosiasiassa jäsenistössä on jo pitkään ollut jäseniä liki jokaisesta Lapin kunnasta.
Yhdistyksen tunnetuksi tekemistä Lapissa on jatkettu kevättalven aikana. Yhdistys esittäytyi mm. Sallassa, Sodankylässä, Pelkosenniemellä ja Pellossa. Monta kuntaa on edelleen käymättä, mutta ajan kanssa varmaan tämäkin asia
saadaan korjattua. Hiljaa hyvä tulee.
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Vertaistoiminta on jo vakiintunut Rovaniemellä. Lähiajan
tavoite on saada vertaistoiminta vakiintumaan myös muissa
kunnissa. Vertaistoiminta on koettu antoisaksi ja voimaannuttavaksi, siksi siihen kannattaa satsata voimavaroja. Jos
olet kiinnostunut vetämään vertaistoimintaa paikkakunnallasi, ota yhteyttä. Tekijöitä tarvitaan.
Resurssit eivät aina riitä kaikkeen mitä yhdistyksessä haluttaisiin tehdä. Sekä rahasta että tekijöistä on pulaa. Yhdistys ottaa vastaan nöyrällä mielellä ja kiitollisuudella esim.
lahjoituksia arpajaisia ja myyjäisiä varten. Kaksi kertaa vuodessa LKS:ssa järjestettävillä myyjäisillä ja arpajaisilla on
suuri merkitys yhdistyksen taloudessa. Kiitos lahjoittajille!

Yhdistyksen kevätkauden päättäjäisiä vietetään Alakorkalon laavulla nokipannukahvin ja makkaranpaiston ja tietysti raatailun merkeissä. Olet sydämellisesti tervetullut!
Yhdistyksen toiminta jää kesätauolle Maailman kilpirauhaspäivän jälkeen.
Yhteydessä yhdistykseen kuitenkin voi olla kesän aikana sekä puhelimitse että sähköpostitse. Lisäksi pyydettäessä järjestetään myös yhdistysesittelyitä.
Hyvää ja antoisaa suven aikaa!
Lapin Kilpirauhasyhdistys ry
Raili Kuusela
Puheenjohtaja

”Haavoittunut”.
Kuva: Raili Kuusela

Keväinen tervehdys
Vaikka tätä kirjoittaessani vettä sataa ja tuuli tuivertaa,
lumen alta paljastuva asfaltti ja ruoholäntit tuovat kevättä
rintaan. Aika lentää taas vauhdilla eteenpäin ja ajatuksetkin ovat jo kesässä ja lomassa.
Yhdistyksen kevätkauteen on mahtunut monenlaista
toimintaa. Alueellamme toimii vilkkaasti monta vertaistukiryhmää: Kempeleessä, Ylivieskassa ja Oulussa jopa kaksi.
Vertaistuen merkitys on suuri myös kilpirauhassairauksien
kohdalla. Harva pystyy ymmärtämään kilpirauhassairauksien vaikeita oireita tai sairauden vaikutusta elämään, niin
kuin toinen, joka on saman kokenut. Toisten kokemuksista saa kullanarvoista tietoa, toivoa ja jaksamista omaan arkeen sairauden kanssa.
Terveyspalveluidenkin kehittämisessä on alettu kuunnella kokemusasiantuntijoita, jotka kertovat oman kokemuksensa hoidosta. Tämä on erittäin tervetullutta, sillä kukapa tietäisi paremmin kuin se, joka on itse hoidon läpi käynyt. Yhdistyksemme tavoitteena on saada vertaistukiryhmät myös Kajaaniin ja Kuusamoon. Varapuheenjohtajamme Timo Huttu kävi huhtikuussa Kuusamossa pitämässä
infotilaisuuden, jossa oli apteekkari alustamassa kilpirauhasasiaa. Tilaisuus oli yleisömenestys ja paikalla oli 44 asiasta kiinnostunutta. Jäämme jännittäen odottamaan yhteydenottoja, jospa joku innostuisi Kuusamon ja Kajaanin ryhmiä ohjaamaan. Samanlainen tilaisuus on nimittäin tarkoitus järjestää vielä kevään aikana Kajaanissa.
Yhdistys täyttää tänä vuonna 15 vuotta ja juhlistamme
sitä 18.5. Oulussa. Juhlimme myös 15-vuotiasta yhdistystä järjestämällä mahdollisimman monipuolista toimintaa

ja toivomme saavamme uusia jäseniä ja toimijoita yhdistykseemme. Yhdistyksen alue on laaja, jäsenmäärä ja jäsenien ikäjakauma on suuri, joten toiminnan suunnittelu ei
ole mitenkään erityisen helppoa. Senpä vuoksi kuuntelemme erittäin mielellämme jäsenistömme ajatuksia yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi.
Toivotan teille kaikille iloa ja valoa kevääseen. Ehkäpä
saavutettaisiin vielä se sama tunne, kun innosta kihisten
lapsena odotti, että tiet sulavat, jotta saa ottaa esiin pyörän
varastosta ja huristella vapaana, hiukset tuulessa liehuen.
Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Tanja Tiainen
Puheenjohtaja
KILPI 2
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Terveiset Joensuusta
Talvi taittui nopeasti kevääksi. Viikko sitten hiihdin aurinkoisella Pyhäselän jäällä ja nyt vesisade on sulattanut lumia.
Kesä on tulossa ja toivottavasti lehden ilmestyessä olisi jo
lämmin loppukevät.
Toukokuussa yhdistyksemme tekee retken Lieksaan, Paateriin tutustumaan Eeva Ryynäsen puuveistoksiin, kotimuseoon ja ainutlaatuiseen kirkkoon. Kesäkuussa pidämme
vielä kilpirauhasillan ja heinäkuussa lomaillaan. Elokuun lopulla aloitamme taas syyskauden. Nuorisoiltakin on tulossa.
Lehtiä seuratessa huomaa, miten paljon erilaisia tapahtumia on suuremmilla paikkakunnilla. Valittavissa olisi luentoja, kulttuuria, monia yhdistysten tapahtumia esimerkiksi. Pienten kylien harrastusmahdollisuudet ovat kaventuneet aktiiviväestön vähentyessä. Mukava oli lukea lehdestä Tuupovaaran puutyöpiirien suosiosta. Osa porukkaa oli
mennyt mukaan, että piiri säilyy elossa ja innostuneet sitten entisöimään vanhaa ja rakentamaan uutta. Jonkun kylän
asukkaista puolet kävi vapaaopiston harrastepiirissä. Se on
myös mahdollisuus tavata tuttuja ja käsillä tekeminen myös
edistää psyykkistä hyvinvointia ja parantaa oppimiskykyä.
Jokainen varmaan haluaa kuulua johonkin porukkaan
ja meidän yhdistyksen tilaisuuksissa on ryhmähenkeä, vilkasta keskustelua. Siellä saa tutustua samanhenkisiin ihmi-

siin ja vaihtaa kokemuksia. Nykyisin yhteinen puheenaihe
on terveydenhuollon säästöt, tutkimuksin ei pääse helpolla. Täytyy vain tehdä kilpirauhassairauksia edelleen tutummaksi ja kertoa miksi ne kannattaa hoitaa hyvin.
Takavuosina lasten ollessa pieniä oma minä jo unohtui
välillä. Esittelin itseni Riikan ja Pertun äitinä, omaa nimeäni
en edes sanonut. Nyt olen jo useamman vuoden aikana saanut harrastaa ja toteuttaa itseäni. Uusien taitojen opiskelu
on myös rikastuttanut elämää ja toivottavasti vaihtoehtohoitojen harjoittelu on tuonut iloa myös lähipiirille. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus tehdä elämästään itsensä näköinen. Onnea on kun kaikki energia ei mene pelkästään arjesta selviytymiseen. Hyvä kun lääkitys on kunnossa ja jaksaa olla monessa mukana, suklaa ja sohvakin ovat sallittuja.
Kiinalaisen sananlaskun mukaan ihminen on onnellinen
koko elämänsä kun harrastaa puutarhanhoitoa. Kukat ja yrttiruukut ikkunalla antavat jo iloa!
Hyvää kesää kaikille!
Pohjois-Karjalan Kilpirauhasyhdistys
Päivi Paavilainen
Puheenjohtaja

Yhdistys käynnisti sairauskohtaiset
vertaistukiryhmät
Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistys käynnisti viime vuoden lopulla ensimmäisen sairauskohtaisen vertaistukiryhmän vajaatoimintaa sairastaville. Ryhmään osallistui yhdeksän henkilöä. Ohjaajana toimi Panu Vauhkonen
sekä varalla Risto Rinta-Jouppi. Ryhmä kokoontui Helsingissä viisi kertaa marras- joulukuussa 2012 ja vielä ainakin
yhden kerran toukokuussa.
Ryhmässä käsiteltiin arjessa ilmenneitä haasteita ja ratkaisuja. Ryhmän jäsenen Erja Remsunin mukaan oli erittäin terapeuttista kuulla muidenkin kokemuksia ja saada
paljon omalle kohdalle osuvia vinkkejä ja vastauksia askarruttaviin asioihin. Hänen mukaansa oli myös antoisaa päästä tutustumaan kohtalotovereihin ja huomata konkreettisesti, ettei ole asian kanssa yksin.
Erja kehui myös ryhmän vetäjää Panua, joka suuntasi erittäin hienosti tapaamiskerrat aina jonkin teeman ympärille, kuten itsetunto, pelot, ruoka sekä lääkitys. Näistä saatiin
myös kotitehtäviä, joissa mietittiin seuraavaksi kerraksi asioita. Näiden tiimoilta jouduttiin vähän pysähtymään ja oikeasti miettimään itseään.
- Niin kuin kaikilla sairauksilla, on myös vajaatoiminnalla ominaisuus, että jokaisella se on omanlaisensa ja mi-
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Kilpirauhassyövän vertaistukiryhmä vasemmalta alarivissä Marika,
Helena, Anu, ylärivissä Elina ja Taina. Kuvasta puuttuvat Johanna,
Katja ja Teija sekä ohjaaja Tuija, joka otti kuvan.

kä käy yhdelle, ei välttämättä käy toiselle. Silti meillä ryhmässä oli paljon samoja elementtejä ja saimme toisiltamme sitä ymmärrystä, mitä ei saa muilta kuin saman kokeneilta, toteaa Erja.

- Ryhmästä sain tukea ja innostusta oppia tuntemaan
omaa sairauttani. Ja vaikka tieto tuo tuskaa, on se myös
helpottava asia. Sain myös rohkeutta kyseenalaistaa asioita ja neuvotella lääkärin kanssa omasta olotilastani. Lisäksi ryhmän kautta opin myös hyväksymään sairauden haasteet ja että asioihin voi vaikuttaa myös itse. Omalta kohdaltani sain apua myös itsetunnon tasaamiseksi vertaistuen
kautta, kertoo Erja.
Vuoden alusta useampi vertaistukiryhmä
Vuoden alussa käynnistyivät myös liikatoiminnan sekä
syövän vertaistukiryhmät. Liikatoimintaryhmää on vetänyt
Anne Piskonen ja syöpäryhmää Tuija Rikkonen.Vertaisryhmät kokoontuvat kevään aikana viidestä kahdeksaan kertaa.
Myös erillistä miesten ryhmää on tarjottu jo viime syksystä,
mutta ilmoittautuneita ei toistaiseksi ole saatu riittävästi.
Syöpäryhmä on kokoontunut nyt neljä kertaa noin kolmen viikon välein ja ryhmä on todella hitsautunut yhteen.
Yhteinen kokemus saman sairauden läpikäymisestä on luonut yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kokemusten jakaminen auttanut jaksamaan. Tapaamiskerroille on niin ikään
valittu teemoja, joiden puitteissa keskustellaan. Teemoina ovat olleet niin ravitsemus kuin muistiin liittyvät asiat.
Ravitsemusteeman alla kokoonnuimme yhdessä ravintolaan syömään ja totesimme, että eivät tainneet tilatut annokset ihan kaikkien ravitsemusoppien mukaisia olla, toteaa ohjaaja Tuija Rikkonen. Yhteenkuuluvuuden tunnet-

ta ylläpitää myös yhteinen huumori. Voi naureskella sille,
että ensi kerran teemana on sitten muisti, jos nyt satutaan
muistamaan se ensi kerralla. Jokaisella tapaamiskerralla käydään myös läpi kunkin ryhmäläisen ajankohtaista tilannetta sairauteen liittyen. Tärkeintä on, että voi puhua asioista
tietäen, että ryhmäläiset aidosti ymmärtävät mistä on kyse.
Ryhmässä on henkilöitä, joilla sairastumisesta on vasta
vähän aikaa ja toisaalta heitä, joilla siitä on jo useita vuosia. Myös hoitojen ja kontrollien osalta ollaan eri tilanteissa. Kaikkia kuitenkin yhdistää se yksi asia: tämän sairauden
kanssa on opittava elämään, vaikka aina ei tiedä mitä tuleman pitää.
Uusia vertaisryhmänohjaajia
Käynnistyneistä vertaistukiryhmistä on myös löytynyt
uusia halukkaita vertaisryhmänohjaajia, joita koulutetaan
kevään aikana ja yksi uusi ryhmäkin käynnistyy. Myös erillinen vertaisryhmänohjaaja kurssi on tulossa. On todella upeata, että saamme uusien vapaaehtoisten ohjaajien
myötä käynnistettyä lisää sairauskohtaisia vertaistukiryhmiä, joille selkeästi on jäsenistömme keskuudessa tarvetta.
Lisätietoja yhdistyksen vertaistukitoiminnasta nettisivuilta.
Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistys ry
Tuija Rikkonen
Puheenjohtaja

Uusia ideoita
kaivataan!
Usean vuoden kamppailuni kilpirauhashormonien kanssa on saanut uuden käänteen. Sain uuden pirteyden ja sitä kautta uuden innon arkeeni. Uusien voimien myötä sain
kannettavakseni päävastuun yhdistyksemme toiminnasta
ja kehittämisestä. Opettelen, ideoin ja haluaisin tehdä jotain uutta. Haluaisin, että mahdollisimman moni yhdistykseen kuuluva saisi uutta puhtia arkeensa, uutta tietoa sairautensa hoidosta sekä saisi mahdollisuuden tukea sitä joka apua tarvitsee. Haluaisin, että piilossa pysyvät jäsenet
aktivoituisivat, löytäisivät yhdistyksestä syyn miksi tulla tapaamisiin tai tapahtumiin. Haluaisin mahdollisimman paljon lisää jäseniä, niin että jäsenmäärämme kasvaessa meidät otettaisiin valtakunnallisesti todesta. Mitä enemmän
meitä aktiivisia jäseniä on, sitä enemmän saamme paljon
kivaa aikaiseksi.
Huomasit varmasti monta asiaa mitä minä haluaisin. Pystyn yksinäni muuttamaan niin vähän, että en edes lähtisi
siihen urakkaan. Tarvitsen apua, tarvitsen ideoita, tarvitsen
uusia näkemyksiä. Avasin yhdistykselle omat Facebook-sivut, jota kautta jäsenet näkevät helposti tulevat tapahtumat.Yhdistyksellä on myös sähköpostiosoite johon voit lait-

Kuvassa Sami Halttunen.
Kuva: Kirsti Hänninen

taa omia ideoitasi tapahtumista, tempauksista tai vaikkapa mahdollisesta lääkäriluennoitsijasta. Haluaisin kovasti
päästä palvelemaan niin monia jäsenistä kuin mahdollista.
Satakunnan Kilpirauhasyhdistys ry
Sami Halttunen
Varapuheenjohtaja
KILPI 2
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Yhdistyksen nimi uudistuu
Seinäjoen Seudun kilpirauhasyhdistys on päättänyt kevätkokouksessa vaihtaa yhdistyksen nimeksi Etelä-Pohjanmaan kilpirauhasyhdistys ry. Uusi nimi kuvaa paremmin yhdistyksen toimialuetta ja toivomme sen myös aktivoivan

toimintaa alueella kattavammaksi. Kaikki ideat ja toiveet
ovat edelleen erittäin tervetulleita. Tapaamisiin kilpirauhasviikolla, jonka myötä toivotamme kaikille hyvää kesää!

Lääkäriluento kilpirauhassyövästä
Kauan odotettu lääkäriluento kilpirauhassyövästä toteutui Seinäjoella, kun asiasta kertomaan saapui Vaasan keskussairaalan ylilääkäri, endokrinologi Otto Knutar. Saimme kansantajuisen ja kattavan tietopaketin aiheesta. Kävimme läpi kilpirauhaseen liittyviä peruskäsitteitä, eri syöpätyypit, niiden vakavuusasteet ja olemassa olevat hoitomuodot. Saimme tietää tilastollisia lukuja syöpätyyppien
esiintyvyydestä sekä hoitoennusteista. Hieman pelottavaa
oli kuulla, kuinka jokaisessa meissä muodostuu päivittäin
näitä ei toivottuja soluja. Onneksi yleensä elimistön puolustusmekanismit tuhoavat ne. Kuten Knutar totesi, meissä siis kirjaimellisesti ”hyvä ja paha” taistelevat joka päivä.
Hymyjä huulille nostatti tilasto, jossa paremman hoitoennusteen syöpä jopa kasvatti odotettavissa olevaa elinikää.
Tämä selittyy sillä, että tällaista potilasta seurataan tarkemmin ja näin myös muut elinikään vaikuttavat sairaudet ja
tekijät havaitaan paremmin. Lopuksi yleisö esitti aktiivisesti kysymyksiä.
Mukana luennolla oli yhdistyksen vieraaksi kutsuma
Kilpirauhasliiton puheenjohtaja Kirsti Hänninen, joka toi
tilaisuuteen liiton terveisiä ja siellä esiin tulleita kysymyksiä. Knutar lupasi kirjoittaa artikkelin johonkin tulevista KILPI-lehdistä, joten siinä tarkemmin aiheesta.

Otto Knutar luennoi kilpirauhassyövästä Seinäjoella.
Kuva: Kirsti Hänninen

Seinäjoen Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Jaana Toivanen
Puheenjohtaja

Lomat 2013
Voit hakea vielä Hyvinvointilomien lomaviikolle
• Lautsian Lomakeskus, Hauho 26.–31.8. Hakuaika päättyy 24.5. jolloin hakemuksen on oltava Kilpirauhasliitossa.
Loman omavastuuosuus on Lautsiassa 22 €/hlö/täysihoitovrk. Alle 16 v. vanhempien kanssa veloituksetta, 16 v. täyttäneestä aikuisen maksu. 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. Mahdol-
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liset ruokavaliot ja liikuntarajoitteet merkitään hakemukseen, jos ne halutaan huomioitavan lomakohteessa. Hakemukset palautetaan osoitteeseen Suomen Kilpirauhasliitto,
Vilhonkatu 4 B, 00100 Helsinki. Hakemukset on ehdottomasti 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 palautuspäivään mennessä, myöhemmin tehdystä peruutuksesta peritään 50 prosenttia lomajakson täysihoitokuluista.

Liotyroniinin käyttäjän paperisota
vähentynyt hetkellisesti
Teksti: Tanja Väyrynen,
lääketyöryhmän vetäjä

Liotyroniinille määräaikainen erityislupa
Lääkevalmistetta voidaan myydä kuluttajille, kun sillä
on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea)
myöntämä myyntilupa. Jos lääkkeellä ei ole myyntilupaa,
Fimea voi erityisistä hoidollisista tai kansanterveydellisistä
syistä myöntää erityisluvan lääkkeen kulutukseen luovuttamisesta (lääkelaki 21f§).
Erityislupaa voidaan hakea, jos potilaan hoitoon ei ole
käytettävissä muuta hoitoa tai muulla hoidolla ei saavuteta toivottua hoitotulosta (lääkeasetus 10b§). Tällöin lääkäri antaa potilaalle lääkemääräyksen lisäksi erityislupahakemuksen, jossa lääkäri perustelee lääkkeen tarpeen. Asiakkaan tulee esittää hakemus apteekissa yhdessä lääkemääräyksen kanssa, jolloin apteekki hakee erityislupaa asiakkaan puolesta Fimealta.
Erityislupa on potilas- ja lääkemääräyskohtainen. Fimea voi
kuitenkin myös ilman eri hakemusta antaa lääkkeelle määräaikaisen erityisluvan. Potilaskohtaista erityislupaa ei tällöin
tarvitse hakea, sillä lääke toimitetaan apteekista lääkemääräyksellä kuten myyntiluvalliset lääkkeet. Tällainen lupa on
myönnetty synteettiselle liotyroniinille (T3) kauppanimillä Liothyronin ja Thybon, ja on voimassa 31.8.2013 saakka.
Peruskorvattavuus jatkuu
Erityisluvallisesta valmisteesta ei saa Kela-korvausta, mikäli valmisteella ei ole sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan (Hila) hyväksymää korvattavuutta ja kohtuullista tukkuhintaa. Tällöin
Kela-korvauksen saamiseksi tehdään hakemus hintalautakuntaan. Hakemuksen voi tehdä asiakas itse tai apteekki
asiakkaan puolesta. Näin voidaan hakea erityisluvalliselle
valmisteelle vain peruskorvattavuutta. Erityiskorvattavuus
käsitellään vain viranomaisen aloitteesta.
Jokaisen potilaan ei tarvitse hakea korvattavuutta ja kohtuullista tukkuhintaa erikseen, vaan hakemuksen vaikutus on
yleinen: kun korvattavuus ja tukkuhinta on hyväksytty yhden hakemuksen osalta, se on voimassa jokaisella potilaalla joka valmistetta käyttää. Jos erityisluvallisella valmisteella on ollut korvattavuus voimassa, uusintahakemusta koskeva päätös voi tulla voimaan takautuvasti edellisen päätöksen päättymisestä alkaen, mikäli päätös on myönteinen.
Liothyroninin peruskorvattavuus on voimassa 31.10.2014
saakka.
Päivitys liotyroniinin suomenkielisiin ohjeisiin
Ajantasaiset tiedot erityisluvallisista valmisteista löydät
osoitteesta http://www.fimea.fi/ammattilaiset/erityisluvat/

erityisluvalliset_laakeainevalmisteet.
Liothyroninin yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa on päivitetty seuraaviksi: Antasidit (mm. alumiinihydroksidi), kalsiumkarbonaattivalmisteet ja sukralfaatti vähentävät liotyroniinin imeytymistä suolistosta, joten lääkkeiden
annon välisen ajan tulisi olla muutamia tunteja. Kaksiarvoinen rauta estää liotyroniinin imeytymistä. Tällöin lääkkeiden annon välisen ajan tulisi olla kaksi tuntia. Kolestyramiini, kolestipoli ja polystyreenisulfonaatti vähentävät myös
liotyroniinin imeytymistä ja lääkkeiden annon välisen ajan
tulisi olla neljä tuntia.
Tutustu käyttämäsi valmisteen ohjeisiin! Tarvittaessa kannattaa kysyä neuvoa omalta lääkäriltä tai apteekin henkilökunnalta.
Ongelmia lääkkeen saatavuudessa? Ota yhteyttä!
Maaliskuussa syntyi tilanne, jossa tuolloin ainoa markkinoilla ollut liotyroniinivalmiste loppui hetkellisesti. Tämä
muistutti siitä, että etenkin erityisluvallisten valmisteiden
kanssa kannattaa olla tarkkana. Niiden saatavuudessa on
toisinaan ollut katkoja, eikä lähin apteekki välttämättä varastoi niitä. Fimean, Tamron ja Leiraksen nopean toiminnan
vuoksi ongelmat saatiin tälläkin kertaa minimoitua.
Liitto saa tiedon tämän kaltaisista ongelmista yleensä
potilailta, sillä mikään muu taho ei ota yhteyttä potilasjärjestöihin näissä tilanteissa. Liitolla ei ole resursseja seurata
esimerkiksi keskustelupalstoja tai Facebookin ryhmiä jatkuvasti, joten suora yhteydenotto liittoon, mieluiten sähköpostiin toimisto@kilpirauhasliitto.fi, voi nopeuttaa ongelmaan reagointia merkittävästi. Yhteistyömme viranomaisten, maahantuojien ja jakelusta vastaavien yritysten kanssa on erittäin toimivaa, ja vastaukset saadaan nopeasti. Facebook-sivuilla annamme pikaista tilannetiedotusta, ja kun
tilanteesta on selkeä kokonaiskuva, julkaisemme tiedotteen
myös liiton internet-sivulla. Muusta tiedotuksesta päätämme aina tilannekohtaisesti.

Thyroxinin käyttäjät
ovat antaneet
palautetta nykyisen
purkin toimivuudesta.
Liiton hallitus sai
tilaisuuden tutustua
mahdolliseen uuteen
purkkiin käyttäjän
näkökulmasta
ennen kuin Orion
tekee päätöksen sen
käyttöön otosta.
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Miksi eläinperäisen
valmisteen hinta vaihtelee?
Teksti: Tanja Väyrynen,
lääketyöryhmän vetäjä

Potilaat ovat hämmästelleet eri apteekkien eri hintoja
etenkin eläinperäisillä valmisteilla. Käytännössä vain laskuvirhe apteekissa selittäisi sen, miksi myyntihinnat vaihtelisivat kovin usein.
Samat säännöt myyntiluvallisille ja erityisluvallisille
Erityisluvallisten lääkkeiden hintaan vaikuttavat lääkkeen hankintahinta, maahantuontikulut ja valuuttakurssien vaihtelut. Maahantuontikulut voivat nousta suuriksi varsinkin jos lääkettä tuodaan Suomeen USA:sta, missä myös
lääkkeiden hinnat ovat usein huomattavasti korkeampia
kuin Euroopassa. Tamro muuttaa erillisluvallisten valmisteiden hintaa ainoastaan silloin, kun jossain edellä mainituista osatekijöistä tapahtuu oleellinen muutos. Hintoja muutetaankin suhteellisen harvoin.
Lääkkeiden tukkuhinnat ovat aina samat kaikille apteekeille. Apteekki laskee lääkkeen myyntihinnan asiakkaalle Valtioneuvoston asetuksen ohjeiden mukaan. Lääkkeen
myyntihinta samana ajankohtana muodostuu näin samaksi kaikissa apteekeissa Suomessa. Laskukaavat ovat julkisia
ja ne löytyvät esimerkiksi osoitteesta www.finlex.fi/fi/laki/
ajantasa/2002/20021087.
Tavallisesti myyntiluvallisten lääkkeiden myyntihinnat
julkaistaan kahden viikon välein apteekkien tietojärjestelmiin sopivassa muodossa. Erityisluvalliset valmisteet eivät
yleensä ole näissä tiedostoissa, jolloin myyntihinta lasketaan apteekissa käsin.

Kuntoutumiskurssit
4.-6.10.2013 Sokos Hotel Eden, Oulu. Kurssi on yleiskurssi ja sille voi hakea kilpirauhasen toimintahäiriötä
sairastavat. Hakuaika päättyy 12.8. Osallistumismaksu 130 €/2 hh ja 190 €/1 hh. Työmarkkina-, toimeentulo- tai opintotuella tai kansaneläkkeellä oleville 85
€/2hh/henkilö.
14.–16.2.2014 Hyvinkää, Hotelli Rantasipi Sveitsi. Kurssi on tarkoitettu eläkeläisille. Hakuaika päättyy
7.1. Osallistumismaksu 130 €/2 hh ja 190 €/1 hh. Erittäin pienen eläkkeen saajille on mahdollisuus myöntää
alennettu hinta 75 €, jolloin majoittuminen on kahden
hengen huoneessa.
Kurssilla luennoi kardiologi Anneli Seppälä-Lindroos
kilpirauhasen toiminnan merkityksestä sydän- ja verisuonisairauksissa.
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.
Täytä hakulomake huolellisesti. Valintaan vaikuttaa hakijan vapaamuotoiset perustelut. Tarvittaessa olemme
yhteydessä puhelimitse ennen valintaa, joten muistathan ilmoittaa lomakkeella myös puhelinnumerosi. Kurssivalinnoissa ensikertalaisuus ja tarve kuntoutumiseen ovat etusijalla.
Kuntoutumiskurssiin sisältyy täysihoito, saunat ja uinnit, asiantuntijaluennot, mm. lääkäriluento sekä muut
luennot ja ohjattua tai omaehtoista liikuntaa. Matkakulut maksaa kurssilainen itse.			
		
Hakija sitoutuu hakemuksen lähettäessään maksamaan
osallistumismaksun liitolle aiheutuvien kulujen kattamiseksi, mikäli hän peruu osallistumisensa kurssia edeltävän viikon aikana.
Jos kurssilainen haluaa osallistua kuntoutumiskurssille lemmikkieläimen kanssa, on hänen varattava erillinen yhden hengen huone.
Kurssimme ovat hajusteettomia.

Numerosta 3 lähtien KILPI -lehti
postitetaan ainoastaan jäsenmaksunsa
2013 maksaneille.
Muista tehdä muutokset yhteystiedoissasi
joko netin kautta
tai kirjeitse toimistoon.

Kuva: Kirsti Valta
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KELAn tilastot 31.12.2012
kilpirauhaslääkityksellä
olevista
Yhteensä 2009
Yhteensä 2010
Yhteensä 2011
Yhteensä 2012

Thyroxin
220 343
234 418
246 950
266 925

Tyrazol
4 737
4 888
4 904
5 141

234
427
859
2 036
3 988
6 190
8 691
10 145
11 887
16 331
21 168
27 090
33 976
33 206
28 038
24 256
20 544
12 354
4 548
883
74

14
40
102
154
259
332
341
315
382
412
422
399
419
333
337
413
285
144
35
3

Tutustu
Hyvinvointinisovellukseen

Ikäryhmittäin
0-4 v
5-9 v
10-14 v
15-19 v
20-24 v
25-29 v
30-34 v
35-39 v
40-44 v
45-49 v
50-54 v
55-59 v
60-64 v
65-69 v
70-74 v
75-79 v
80-84 v
85-89 v
90-94 v
95-99 v
Yli 99 v

Hyvinvointinisovellus tukee
Orion Pharman
reseptilääkkeitä

tilaa.esittely@orion.fi
Orion Pharman lääkeluettelo:
aesculapius.fi

Kuva: Nina Varuhin
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SUOMEN POTILASLEHTI
15 VUOTTA SITTEN
Kilpirauhanen.
Niin pieni elin,
mutta niin
paljon vaivaa.
Jos elämä on kuin
hidastetusta elokuvasta.
Kiloja tulee vaikka
kuinka yrittää laihduttaa.
Hiuksia lähtee,
nukuttaa vaan vaikka nukkuu.
Tai on ihan hermona,
pinna kireänä,
ryöpsähtelee,
sydän pamppailee.

		

Kuva: Kirsti Valta
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Maija-Liisa Hyvönen
Suomen Potilaslehti 2/1998

Muisto
vuosien takaa
Sain olla yksi niistä henkilöistä, jotka kokoontuivat
perustamaan Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistystä. Mieheni oli mukana. Kokouksen päättyessä mieheni pyysi puheenvuoroa ja vitsiniekkana lohkaisi
-Saako nyt perustetun yhdistyksen tilaisuuksiin osallistua muutkin, kuin vain kilpirauhaset.
			

Eva Haikala-Tammi

SAKSITTUA
Koonnut: Asta Tirronen

Internet sekä lääkärin että potilaan apu
Ihmiset käyttävät Internetiä selvittääkseen terveydellisiä vaivojaan.Potilaalla voi
olla hyvinkin yksityiskohtainen diagnoosi sairaudestaan hänen mennessään lääkärin vastaanotolle.
Ilman muuta, ihmiset katsovat Googlesta ja lääkäritkin katsovat Googlesta,se
on ihan ok, sanoo Porin kaupungin terveys- ja hyvinvointipalveluiden johtaja,
ylilääkäri Esko Karra.
Potilaan ja lääkärin kohtaamisessa
on kyse vuorovaikutuksesta, jossa pyritään yhdessä löytämään ratkaisu potilaan ongelmaan.
Karran mukaan potilas on usein oman
asiansa asiantuntija, lääkäri puolestaan
tuo oman ammattitaitonsa ja kokemuksensa luottamukselliseen keskusteluun.
Kummankin pitäisi pystyä luottamaan ja
kuuntelemaan toista.
Varsinkin pitkäaikaisissa sairauksissa
kuten vaikka diabeteksessa potilas kehittyy itsensä ja tautinsa asiantuntijaksi,
ja jos lääkäri on pätkääkään fiksu, niin se
kunnioittaa sitä.
Lääkärin ja potilaan vuorovaikutus on
kuten mikä tahansa keskustelu,se voi myös
lähteä väärille urille. Jos potilas on kovin
itsetietoinen ja töräyttää heti alkuun, ettei lääkäri tiedä mitään, vaan potilas on
oikeassa, niin tilanteesta syntyy hankala.
Karra muistuttaa, että vuoropuheluun tarvitaan vähintään kaksi osapuolta ja kummaltakin puolelta voi tyhmyyttä löytyä.
Ylhäältä päin hoitaminen tai se, että lääkäri kokisi tässä jotain auktoriteettiongelmaa, on kyllä vähentynyt. Tasavertaiseen vuoropuheluun pyritään, vakuuttaa Karra.
Internet on hyvä apuväline,mutta Kara ei usko,että se ihan lähitulevaisuudessa korvaa henkilökohtaista kontaktia lääkärin kanssa.
Ihmiset hakevat sieltä tietoa, mutta
haluavat kuitenkin myös ammattilaisen
näkökulman ja asiantuntemuksen, sitähän se potilas tulee hakemaan.

- Folkpensionsanstaltens statistik över
sköldkörtelmediciner berättar förstårs inte hela sanningen, men något säger siffrorna nog. Idag kan vi tala om en folksjukdom, i samma klass som diabetes –
on inte rent av vanligare.
Jämför man år 2011 med 2012 framgår en ökning på 8 procent eller nästan
20 000 personer som ordinerades medicin på grund av en underproducerande
sköldkörtel. Det betyder totalt närmare
270 000 personer som äter medicin mot
underfunktion.Besvären ökar ju närmare medelåldern man kommer.
Av dem som äter medicin mot underfunktion har 83 procent fyllt 45, säger Tirronen.
Problem med en överproducerande
sköldkörtel är inte lika vanliga,men även
där skedde en ökning på närmare 5 procent från 2011 till 2012.
I dag räknar man med att ungefär
1 procent av finländarna lider av överproduktion i sköldkörteln och 5 procent
– ungefär lika många som det finns finlandssvenskar – av underproduktion.
Susanna Ilmoni
Hufvudstadsbladet 3.4.2013
Oikea lääkitys löytyi
Maaliskuussa vuosi sitten Leena Kallunki heräsi erilaiseen aamuun. Olo oli
rauhoittunut ja aivoissa tuntui kirkkaalta.
Aluksi hän ei uskaltanut puhua hyvästä

!

olostaan kenellekään, sillä ihmeparantumisia ei tapahdu.Jännitti.Jatkuisiko tämä?
Ehkä lääkitys oli vihdoin oikealla tasolla?
Oikeaa annostusta kilpirauhasen vajaatoimintaan haetaan joskus pitkäänkin.
”Minulle helpotus löytyi viiden vuoden jälkeen. Oireeni viittasivat aluksi sekä kilpirauhasen liika- että vajaatoimintaan”, Leena kertoo.
Vuoden 2007 hän muistaa kaoottisena. Siivoustöiden tekeminen ei enää onnistunut. Jo vuosia aiemmin hän oli tuntenut itsensä sähköjänikseksi,jolle keskittyminen yhteen asiaan oli mahdotonta.
”Kroppa kävi ylikierroksilla ja happi
tuntui loppuvan. Iltaisin en saanut unta.
Muutaman tunnin yöunien jälkeen iski
päivällä kamala väsymys, mutta rauhoittumaan en kyennyt”.
Hoitoyritykset tekivät moneksi vuodeksi sumuisen olon. Nyt tyroksiinilääkitys toimii niin kuin on tarkoitus. Leena
uskoo myös elämäntapojen muutoksen
auttaneen.
”Olen saanut takaisin elämänilon, Ystävätkin ovat sanoneet, että olen jälleen
oma itseni. Luojan kiitos, mies jaksoi pysyä vieressä.Nautin kaikesta,siivoamisestakin! Miten autuasta.”
Tuija Halmekoski
Iiris nro 3/2013

Erään potilaan
kilpirauhassairauden sukutaulu

Isto Laaksonen
Satakunnan Kansa 20.3.2013

Lähde: Esa Soppi

Doldiskörtel kan ligga
bakom deppighet
Ökar i antal
På Finlands Sköldkörtelförbund har
verksamhetsledare Asta Tirronen precis
fått färsk läkemedelsstatistik is sin hand.
KILPI 2
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MAAILMAN KILPIRAUHASPÄIVÄ LAUANTAINA 25.5.
VIIKKOJEN 21 JA 22 TAPAHTUMIA
HELSINKI
• Sisätautilääkäri Esa Soppi kertoo uudesta kirjastaan: ”Kilpirauhanen ja kilpirauhassairaudet, kirja potilaalle”
perjantaina 24.5. klo 12 ja 13 Gaudeamus Kirja & Kahvi, Vuorikatu 7.
• Avoimet ovet Kilpirauhasliiton toimistolla perjantaina 24.5. klo 12-17, Vilhonkatu 4 B, 4. krs.
• Itiksen Terveyspysäkillä Kilpirauhasliiton teemapäivä keskiviikkona 29.5. klo 11–17. Jaetaan esitteitä, KILPI-lehtiä ja tietoa kilpirauhassairauksista.
HELSINKI, Pääkaupunkiseutu
• AIVOBIC-treenit, lauantaina 25.5. Hub, Helsingin Studiossa klo 9-11, Annankatu 31-33 C, Helsinki (Kamppi). Katso lisää tapahtumakalenterista.
HYVINKÄÄ
• Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys esittäytyy Palveluneuvola Luotsissa, Hyvinkään Willan Apteekin edessä
maanantaina 20.5. klo 9-17.
• Hyvinkään tori lauantai 25.5. klo 10-14. Tervetuloa keskustelemaan kilpirauhasasioista ja tutustumaan Hyvinkään
Seudun Kilpirauhasyhdistyksen toimintaan! Tapahtumassa jaetaan myös liiton logolla painatettuja ilmapalloja.
JYVÄSKYLÄ
• Tule tutustumaan Keski-Suomen Kilpirauhasyhdistyksen toimintaan lauantaina 25.5. klo 11-14 Kompassilla Jyväskylän keskustassa.
KURIKKA
• Seinäjoen Seudun Kilpirauhasyhdistys tarjoaa tukea ja jakaa infoa Kurikan apteekissa perjantaina 24.5. klo 1015, Kurikantie 9.
LAHTI
• Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistys esittäytyy Trion terveyskioskilla lauantaina 25.5. klo 10-14. Tarjolla vertaistukea ja tietoa kilpirauhassairauksista.
• Kilpirauhasinfoa ja keskustelua keskiviikkona 29.5. klo 12-14 Työttömien toimintakeskus Takataskussa, Huovilankatu 4, Lahti.
LAPPEENRANTA
• Etelä-Karjalan Kilpirauhasyhdistys esittäytyy lauantaina 25.5. klo 11-13 kävelykatu Oleksilla. Jaetaan esitteitä kilpirauhassairauksista.
LAPUA
• Seinäjoen Seudun Kilpirauhasyhdistys tarjoaa tukea ja jakaa infoa Lapuan Lakeus apteekissa, Puistotie 2 keskiviikkona 22.5. klo 16-20.
MÄNTSÄLÄ
• Keskustelua kilpirauhassairauksista, Kellarikahvila Kulmis, Keskuskatu 11 A torstaina 23.5. klo 16.30–18.30.
PORI
• Lääkäriluento keliakiasta ja diabeteksesta lauantaina 25.5. klo 13-15. Luennoitsijana yleislääketieteen erikoislääkäri, diabetesvastuulääkäri Eva-Christine Schmüser. Porin seudun kansalaisopisto, Gallen-Kallelankatu 14. Tervetuloa kuuntelemaan!
ROVANIEMI
• Lapin Kilpirauhasyhdistys esittäytyy lauantaina 25.5. klo 10 alkaen Lordiaukiolla jakamalla KILPI-lehtiä, sairausesitteitä ja ilmapalloja. Tule keskustelemaan!
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SEINÄJOKI
• Seinäjoen Seudun Kilpirauhasyhdistys tarjoaa tukea ja jakaa infoa Joupin Citymarketissa, Suupohjantie 45 lauantaina 25.5. klo 10-16.
TAMPERE
• Lääkäriluento tiistaina 21.5. klo 17-19 Vanhan kirjastotalon luentosalissa, Keskustori 4. Perinnöllisyystieteeseen
erikoistuva LT Tanja Saarela luennoi aiheesta ”Hedelmällisyys ja kilpirauhanen”. Tervetuloa kuuntelemaan!
TURKU
• Tule juttelemaan ja kyselemään kilpirauhassairauksista tai vaikka vain kahville lauantaina 25.5. klo 12–18 Ruusukortteliin, kerhohuone 2. Puistokatu 11.
TUURI
• Seinäjoen Seudun Kilpirauhasyhdistys tarjoaa tukea ja jakaa infoa Tuurin apteekissa, Onnentie 2 maanantaina
20.5. klo 10-15.
VAASA
• Terveys- ja hyvinvointipäivä tiistaina 21.5. klo 15–18 teemalla ”Voi hyvin vaasalainen” Variskan kirjasto, Vanhan
Vaasan katu 20. Tapahtuma on tarkoitettu koko perheelle. Vaasan Seudun Kilpirauhasyhdistys jakaa esitteitä aikuisten ja lasten kilpirauhastaudeista.
• Vaasan Seudun Kilpirauhasyhdistyksen esittelypöytä Rewell Centerissä lauantaina 25.5. klo 10–16. Jaetaan tietoa
kilpirauhassairauksista ja yhdistyksen toiminnasta.
VASA
• Må bra dag tisdag 21.5. kl 15–18 i Variska bibliotek, Gamla Vasa gatan 20, information om vuxnas och barns sköldkörtelsjukdom delas ut.
• Utställningsbord i Rewell Center, Vasanejdens Sköldkörtelföreningen utdelar information om sköldkörtelsjukdomar och om föreningens verksamhet 25.5. kl 10–16.

Vajaatoiminnan oireiden kanssa
sinnitellään työelämässä
Teksti: Asta Tirronen

Talvella toteutimme Kilpirauhasliiton nettisivujen kautta kyselyn kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastaville. Halusimme selvittää, saako vajaatoiminnan perusteella sairauslomaa. Saimme yhteensä 496 vastausta, joista naisia oli
474 ja miehiä 22. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia!
Kyselyyn vastanneista 66 prosenttia (330 henkilöä) ei ollut koskaan ollut vajaatoiminnan tai sen oireiden vuoksi sairauslomalla. Kuitenkin peräti 41 prosenttia (202 henkilöä)
kaikista vastanneista oli kokenut itsensä työkyvyttömäksi
vajaatoiminta-diagnoosin saatuaan, mutta ei ollut saanut
tai osannut pyytää sairauslomaa. Avovastauksissa kerrottiin,
että erityisesti voimakas väsymys ja unihäiriöt olivat aiheuttaneet työkyvyttömyyden kokemusta.
Useassa vastauksessa kerrottiin, ettei väsymyksen vuoksi
ole kehdattu pyytää sairaslomaa, vaan henkilö on sinnitellyt
töissä ja vapaa-aika on mennyt nukkuessa. Silmiinpistävää
on se, että moni vastaaja oli oma-aloitteisesti tehnyt järjes-

telyjä, kuten lyhentänyt työviikkoaan, käyttänyt ylityövapaita, perunut työvuoroja tai pitänyt ilman lääkärintodistusta
yksittäisiä sairauslomapäiviä tai jäänyt jopa vuorotteluvapaalle, kun väsymys oli käynyt ylivoimaiseksi. Totesipa joku,
että oli ”onneksi” työttömänä juuri ennen lääkityksen saamista, koska ei olisi kyennyt töihin. Jotkut olivat kokeneet,
ettei lääkäri uskonut potilaan kuvaamaa olotilaa tai oireiden voimakkuutta. Yhdessä avovastauksessa todettiin, että lääkäri olisi kyllä kirjoittanut sairauslomaa väsymykseen,
mutta potilas itse ei sitä halunnut.
Kolmannes vastanneista kertoi saaneensa vajaatoiminnasta johtuvaan oireiluun sairauslomaa jonkun muun diagnoosin perusteella.Tyypillisimmät syyt olivat masennus, työuupumus, erilaiset kiputilat ja uniongelmat.
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Undersökning och behandling
av barnlöshet i Finland
Text: Anne-Maria Suikkari, överläkare
Väestöliiton klinikat Oy, Helsingin klinikka

Ofrivillig barnlöshet är ett vanligt
problem. Cirka var tioende kvinna i åldern 20-44 år blir inte gravid efter att
ha försökt under ett år. I Finland upplever var sjätte par ofrivillig barnlöshet i
något skede av sitt liv. Infertilitet berör
därför inte bara ett fåtal människor, utan är ett vanligt problem. Bakom barnlöshet kan finnas många orsaker, allt
från svår endometrios till störningar
i spermieproduktionen som med nuvarande vetskap inte alltid kan förklaras. Dessa oförklarliga orsaker kan ha
att göra med bland annat äggcellskvaliteten och med befruktningsskedet på
cellnivå. I Finland söker ca 3000 nya par
per år medicinsk hjälp för barnlöshet
och drygt 14 000 behandlas för barnlöshet. Årligen föds ca 2700 barn med
hjälp av fertilitetsbehandling, vilket är
4,4% av åldersgruppen.

gravid ligga nära referensvärdets undre gräns på 2.5 nmol/l. Om TSH-nivån
är avvikande undersöks sköldkörtelns
funktion närmare. Det kan då räcka med
att medicinsk behandling inleds för att
en befruktning ska ske. Om kvinnan har
behandlats med tyroxin rekommenderas att dosen höjs något (50%) då kvinnan har blivit gravid.

Vad beror barnlöshet på?

Då barnlöshetsundersökningen inleds fästs uppmärksamhet vid levnadssätten. Det är viktigt att ha regelbundna och hälsosamma levnadsvanor redan innan behandling påbörjas eftersom de har en inverkan på hur bra behandlingen lyckas. Rökning, alkohol
och droger sänker fruktsamheten både hos män och kvinnor.

Orsaken till barnlöshet kan bero på
mannen, kvinnan eller på båda. Många
gånger förblir orsaken oförklarlig även
efter undersökningar. De vanligaste orsakerna till barnlöshet är störningar i
ägglossningen (i 20–30 % av fallen),
skador på äggledarna (10–20 %), endometrios (10–20 %) och nedsatt spermiekvalitet (20–30 %). Även levnadssätten har en inverkan. Nedsatt fruktsamhet kan ha att göra med över- eller undervikt, rökning och stress.
Funktionsstörningar i sköldkörteln
kan påverka kvinnans ovulation och
männens spermiefunktion. Störningar
i sköldkörteln är rätt så vanliga bland
kvinnor, men mycket ovanliga hos män.
Funktionen undersöks genom att man
mäter blodets tyreotropinhormonnivå (TSH), som utsöndras från hypofysen. Enligt nuvarande rekommendationer ska TSH-nivån då man försöker bli
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Äggblåsans rätta tillväxt och äggcellets mognad påverkas också av olika hormoner, till exempel av FSH, LH
och Prolaktin. Dessa hormoners basnivåer bestäms under menstruationscykelns början, under dagarna 2-5. Äggblåsans tillväxt uppföljs med ultraljud
och äggcellens lossning kan säkras ca
en vecka efter ägglossning om progesteronnivån i blodet är förhöjd, dvs efter en positiv ovulationstest.

Psykiska faktorers inverkan är till stor
del ännu okänd, men de ska inte underskattas. Att bli av med psykisk stress
kan främja möjligheten att bli gravid.
Svåra gynekologiska inflammationer och operationer kan orsaka sänkt
fertilitet, likaså hög ålder då graviditet
planeras. En av de största orsakerna till
att barnlöshet blir vanligare är att man
skaffar barn allt senare. Det här kan
medföra oväntade problem, eftersom
kvinnans ålder har stor betydelse både för sannolikheten att bli gravid och
att fertilitetsbehandlingen ska lyckas.

Åldern är den viktigaste enskilda faktorn för att graviditeten ska lyckas vid
alla behandlingsformer där kvinnans
egna könsceller används.
Orsaken till barnlöshet som beror
på mannen kan vara testiklar som inte sjunkit ner i tid, eftersom spermieproduktionen endast kan ske i en temperatur lägre än kroppstemperaturen.
Andra orsaker till spermans låga kvalitet kan vara åderbråck i pungen, tidigare inflammationer i könsorganen (t.ex.
klamydia) eller spermieantikroppar.
Olika störningar i spermieproduktionen kan sänka infertiliteten hos mannen. Spermieproduktionen kan vara
nedsatt, helt saknas eller så kan spermiernas rörlighet vara nedsatt. Det är
viktigt att göra spermaanalysen i ett tidigt skede. Störningen kan vara medfödd eller tillfällig. Inflammationer, läkemedel, riklig användning av alkohol,
stress eller någon annan tillfällig faktor
kan ha kraftig inverkan på spermieproduktionen och därför ska ett avvikande svar kontrolleras innan vidare undersökningar görs.
När bör undersökningar inledas?
Det kan vara bra att inleda närmare
undersökningar då man har försökt att
bli gravid under ca ett år utan resultat.
Om kvinnan är över 35 år kan det vara
grundat att undersöka barnlösheten i
ett tidigare skede, eller om menstruationscykeln är oregelbunden, eller om
man misstänker skador på äggledarna
eller nedsatt spermiekvalitet. I basundersökningarna för barnlöshet utreds
om en ovulation sker, om livmodern är
normal, om äggledarna är öppna och
om kvaliteten på spermierna är tillräcklig. En del av dessa undersökningar kan göras i den allmänna hälsovår-

den, men till exempel undersökning av
spermiekvalitet, dvs en spermaanalys
bör undersökas vid fertilitetskliniken.
Två huvudtyper av behandling
– insemination och
provrörsbefruktning
Även om provrörsbehandlingar är
de mest effektiva, kan det vara bra att
börja med en enklare behandling. Vilken behandling som väljs, och om behandling ska inledas beror på kvinnans
ålder, hur lång tid har använts för försöket att bli gravid samt parets individuella bakgrundsfaktorer, dvs parets diagnos. Ju äldre kvinnan är och ju längre
man har försökt bli gravid, desto bättre
är det att inleda behandling och påbörja de effektivare behandlingsformerna,
även om ingen annan orsak till varför
man inte blir gravid kan konstateras.
De enklare behandlingsformerna
används då det bedöms att sannolikheten för graviditet är goda. Om det
är frågan om en ovulationsstörning
hos en ung kvinna, kan läkemedelsbehandling eller hormonbehandling
som injektion vara tillräcklig. Vanligen
förekommer även problem i spermiernas funktion och då används insemination dvs konstbefruktning som behandlingsform. Spermierna behandlas
i laboratorium med en speciell tvättmetod där man avskiljer de spermier
som rör sig mest, dvs befruktningsbara spermier, från de vars rörlighet är
nedsatt. Dessa väl utvecklade spermier injekteras med hjälp av en tunn
och mjuk kateter genom livmodershalsen direkt in i livmoderskaviteten under kvinnans ovulation. På detta sätt
förbättras sannolikheten för graviditet tillräckligt för att en graviditet ska
kunna ske. Om en graviditet utestår
efter 3-4 behandlingar kan man börja
tänka på om det behövs mera effektiva behandlingsformer. I Finland föds
drygt 360 barn per år som en följd av
inseminationsbehandling.
En annan behandlingsform är provrörsbefruktning där mogna äggceller
insamlas från kvinnans äggblåsor och
befruktas i laboratorium antingen på
en odlingsskål (IVF) eller genom en

mikroinjektion (ICSI). Dessa behandlingar är 3-4 gånger effektivare än inseminationer eftersom man odlar och
insamlar flera äggceller åt gången och
kan välja det bäst utvecklade embryot av flera. En insamling resulterar oftast i flera väl utvecklade embryon och
återstående frysta och upptinade embryon kan överföras för eventuella senare behov. Kvinnan kan behöva hormonbehandling och andra avigsidor
med denna behandling är också svullnad och magont och även själva behandlingen och priset för insamling
av äggceller.
Jämfört med andra länder görs det
relativt sett mest överföringar av frysta

och upptinade embryon i Finland. Årligen föds drygt 600 barn som en följd
av denna behandling. Överföring av
frysta och upptinade embryon är en
relativt enkel behandling för kvinnan
jämfört med den egentliga provrörsbefruktningsbehandlingen. Dessa överföringar av frysta och upptinade embryon är enkla för kvinnan jämfört med
den egentliga provrörsbefruktningen.
Man kan vid behov behandla kvinnan
i flera omgångar med frysta och upptinade embryon. Sannolikheten att få
ett barn som föds efter fullgången tid
efter en provrörsbefruktning med embryon har visat sig vara ett tryggt och
säkert sätt att genomföra nutida befruktningsbehandlingar.

Toimisto on suljettu lomien vuoksi
ajalla 1.7.–28.7.2013.
Kilpirauhasliitto toivottaa lukijoille
aurinkoista ja rentouttavaa kesää!
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haluamasi summan tilille
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Lahjoituksia voit tehdä myös netin kautta

www.kilpirauhasliitto.fi
Lahjoituspainike löytyy etusivulta.
Kertyneillä varoilla tuemme paikallisten kilpirauhasyhdistysten
järjestämiä asiantuntijaluentoja.
Ohjaamme varoja myös kilpirauhassairauksien
tutkimustoiminnan edistämiseen.
Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa
nro 2020/2011/4071.
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Suomen Kilpirauhasliitto ry
Haluan liittyä jäseneksi
paikallisyhdistykseen
Paikallisyhdistyksen jäsen on automaattisesti yhdistyksensä kautta Suomen Kilpirauhasliiton jäsen.
Löydät lähimmän paikallisyhdistyksen tämän lehden yhteystietosivulta.
Jäsenmaksu on 19 € sisältäen KILPI-lehden 4 numeroa/vuosi.

Haluan ilmaisen esitteen
o kilpirauhasen liikatoiminnasta
o kilpirauhasen vajaatoiminnasta
o kilpirauhasen syöpätaudeista
o lasten kilpirauhassairauksista
o suomeksi				o på svenska
Sukunimi:		 *
Etunimi:		 *
Osoite:			*
Postinumero:		
*
*
Postitoimipaikka:
Puhelin:
Sähköpostiosoite:
Syntymävuosi:
*						

o En halua esitettä,
kiitos

(tilastointia varten)

* Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia.
Lähetä kuponki kuoressa postimerkillä varustettuna osoitteeseen:
Suomen Kilpirauhasliitto ry, Vilhonkatu 4 B, 00100 Helsinki.

!

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

Lehden tilaus
Haluan tilata Kilpi-lehden 32 €/vuosi o sisältäen neljä numeroa kotimaahan postitettuna.
(Huom. Jäsenet saavat lehden jäsenetuna) Kestotilaus 28 €/vuosi o, joka jatkuu kulloinkin
voimassa olevaan kestotilaushintaan niin kauan kuin itse haluat. Rastita oikea vaihtoehto.
Nimi:
Osoite:							Puhelin:
Postinumero ja postitoimipaikka:
Allekirjoitus:
/
20
Jos haluat tilata lehden lahjaksi, täytä alle lehden saajan tiedot.
Lasku tulee sinulle yllä olevaan osoitteeseen.
Lehden saaja:
Osoite:						
Postinumero ja postitoimipaikka:

