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Lehteen uutta
ja kiinnostavaa

Haaveissani on ollut lehden ilmestymisestä asti, että 
saamme lisää sellaista luettavaa, josta on myös konkreet-
tista hyötyä kaikille lehden lukijoille. Minulla on ilo kertoa, 
että olen saanut houkuteltua viisi lääkäriä vastaamaan jo-
ka lehdessä lukijoiden kysymyksiin ja vielä talkoilla. Lisää 
aiheesta sivulla 29. 

Taas on se aika vuodesta jolloin voi katsoa taakseen ja 
tehdä pienen inventaarion. Liitto ja sitä myötä yhdistykset 
kasvavat tällä hetkellä 20 uudella jäsenellä viikoittain. Se 
on huima määrä.  Kaikki me kilpirauhaspotilaiden eteen 
työtä tehneet tunnemme kiitollisuutta. Jokainen uusi jä-
sen on merkki siitä, että olemme onnistuneet, niin työnte-
kijät kuin me monen monituiset vapaaehtoiset.

Yhdistyksissä kasvu on myös huomattu ja paine jalkau-
tua kentälle kasvaa koko ajan. Tänä vuonna on tapahtumia 
järjestetty entistä useammalla paikkakunnalla. Sitä jatke-
taan ensi vuonna ja tarpeen mukaan jalkaudutaan myös 
uusille paikkakunnille. Antakaa vinkkejä yhdistyksellenne, 
missä olisi tarvetta perustaa oma vertaistukiryhmä. Valitet-
tavasti pelkkä pyyntö ei saa ryhmää aikaan, vaan paikka-
kunnalta pitäisi löytää ainakin kaksi vapaaehtoista sitä pyö-
rittämään. Yhdistys pystyy antamaan tukea ja kahviraho-
ja. Toki ensimmäisellä kerralla sieltä tullaan myös mukaan 
toimintaa starttaamaan. Ottakaa rohkeasti yhteyttä. Teitä 
todella kaivataan mukaan!

  Liitto kouluttaa myös ensi vuonna lisää vertaisryhmä-
ohjaajia. Ohjaaja on itsekin vertainen, joten häneltä ei vaa-
dita terveysalan koulutusta. Oma kokemus kilpirauhassai-
raudesta ja terve maalaisjärki auttavat jo pitkälle.

Puheenjohtajapäivät olivat lokakuussa Oulussa. Siel-
lä käytiin yhdessä läpi monia asioita. Oli yhdistys kuinka 
suuri tai pieni, niin monet ongelmat ovat yhteisiä. Nuoria 

PÄÄKIRJOITUS

kaivataan lisää kaikkiin yhdistyksiin, myös luottamusteh-
täviin. Uudet raikkaat ajatukset ovat kaikille tervetulleita.

Päivillä mietittiin ensi vuoden vertaisohjaajakoulutuk-
sia. Ensimmäinen kilpirauhassairauksien kokemuskoulut-
tajakin valmistuu tänä vuonna Pohjois-Suomessa. Häntä 
voi tilata puhumaan koulutustilaisuuksiin. 

Minut valittiin jatkamaan liiton puheenjohtajana vielä 
kaksi seuraavaa vuotta. Olen siitä kiitollinen, koska koen, et-
tä minulla on vielä annattavaa. Meidän täytyy myös saada 
sinä aikana kolmas työntekijä liittoon, jolle voin antaa nii-
tä töitä, joita olen nyt hoitanut vapaaehtoisena.

Lämminhenkistä Joulun Aikaa ja Taikaa! Tuokoon Uusi 
Vuosi Elämäänne Valoa ja Iloa!

Kirsti Hänninen
puheenjohtaja

KILPI-lehti toivottaa lukijoilleen 

tunnelmallista joulun aikaa

ja iloa vuoteen 2014!

Kuva: Raili Kuusela
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Kilpirauhassyöpä
tänään

Teksti: Otto Knutar,
endokrionologian ylilääkäri,

Vaasan keskussairaala
Kuva: Ida Knutar

Suomessa tavataan vuosittain noin 400 kilpirauhassyö-
pää. Kilpirauhasen syöpä on 2-4 kertaa tavallisempi naisil-
la kuin miehillä. Tavallisin kilpirauhassyöpämuoto on niin 
sanottu papillaarinen syöpä, jonka osuus kaikista kilpirau-
hassyövistä on noin 80 prosenttia. Papillaarinen kilpirauhas-
syöpä voidaan histologisen kuvan perusteella jakaa useaan 
alatyyppiin, mutta se ei kuitenkaan yleensä vaikuta hoitolin-
jaan. Toiseksi tavallisin syöpämuoto on follikulaarinen syö-
pä, jonka osuus on noin 9 prosenttia. Muita, harvinaisem-
pia syöpämuotoja ovat medullaarinen ja anaplastinen kil-
pirauhassyöpä, sekä kilpirauhasessa esiintyvä lymfooma. 

Papillaarisen kilpirauhassyövän

ilmaantuvuus kasvussa

Papillaarisen kilpirauhassyövän ilmaantuvuus Suomes-
sa sekä muissa korkean elintason maissa on kasvanut sel-
västi viime vuosikymmeninä. Syyksi tähän arvellaan ole-
van kuvantamistutkimusten laaja käyttö. Tämän seurauk-
sena löydetään, usein sivulöydöksenä, runsaasti pieniä ja 
mahdollisesti harmittomia papillaarisia kilpirauhassyöpiä. 
Muiden kilpirauhassyöpätyyppien ilmaantuvuus on pysy-
nyt melko vakaana.

Syyt ja synty

Kilpirauhassyövän syyt ja synty tunnetaan huonosti. Io-
nisoivan säteilyn, esimerkiksi ydinkatastrofin tai sädehoi-
don seurauksena tiedetään altistavan kilpirauhassyövän 

synnylle. Kilpirauhasen liikatoimintaan annettu radiojodi-
hoito ei sen sijaan altista kilpirauhassyövälle. Alttius sairas-
tua kilpirauhassyöpään voi myös periytyä. 

Kilpirauhassyövän oireet 

Kyhmy kaulalla on kilpirauhassyövän tavallisin oire. Kyh-
myn kasvu on tyypillisesti hidasta ja se on joskus tuntunut 
kaulalla useita kuukausia, jopa vuosia ennen diagnoosia. 
Kyhmy voi harvinaisissa anaplastisessa syövässä tai lymfoo-
massa kasvaa hyvin nopeasti. Kyhmy on usein kova erotuk-
sena hyvänlaatuiseen niin sanottuna struumakyhmyyn ja 
se voi myös aristaa. Käheyttä voi esiintyä jos syöpäkasvain 
vahingoittaa äänihuulihermoja. Kilpirauhassyöpä ei yleen-
sä aiheuta kilpirauhasen toimintahäiriötä tai yleisoireita ku-
ten kuumetta, väsymystä tai laihtumista. Kilpirauhassyöpä 
ilmenee nykypäivänä usein oireettomana sivulöydöksenä 
kun tehdään tutkimuksia toisen sairauden vuoksi.

Kilpirauhassyövän toteaminen

Kaulan ultraäänitutkimus yhdistettynä ohutneulanäyt-
teeseen on ensisijainen tutkimus, kun kaulalla todetaan 
kyhmy. Pelkkä ultraäänitutkimus ei erota hyvänlaatuista 
pahanlaatuisesta kasvaimesta. Ohutneulanäytteen luotet-
tavuus on hyvä papillaarisesssa ja medullaarisessa syöväs-
sä, mutta follikulaarisessa syövässä ongelmana on syövän 
erottaminen hyvänlaatuisesta follikulaarisesta kasvaimes-
ta, eli adenoomasta. Tällöin poistetaan epäilyttävä kilpirau-
haskyhmy kirurgisesti ja kasvaimen laatu selviää patologin 
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tekemässä histologisessa tutkimuksessa.

Hoito

Kilpirauhasen täydellinen poistoleikkaus on hoidon kul-
makivi. Leikkauksessa poistetaan myös kaikki kaulan alueen 
sairaat imusolmukkeet. Poistoleikkaus onnistuu useimmi-
ten, mutta joskus syöpäkasvain on kiinnittynyt ympäröiviin 
kudoksiin, ja silloin leikkaus voi jäädä epätäydelliseksi. Leik-
kauksen jälkeen aloitetaan pysyvä tyroksiinikorvaushoito.

Papillaarisen ja follikulaarisen kilpirauhassyövän leik- 
kaushoidon jälkeen annetaan yleensä radiojodihoito. Ra-
diojodihoito hävittää mahdollisesti jäljelle jääneen kilpi-
rauhaskudoksen ja helpottaa sairauden myöhempää seu-
rantaa. Etenkin levinneessä taudissa radiojodihoito vähen-
tää uusintoja ja parantaa elinennustetta. Tarvittaessa voi-
daan antaa toistuvia radiojodihoitoja, kunhan radiojodin 
kokonaisannos ei ylitä 33 GBq (900 mCi). Syöpäsolujen ky-
ky ottaa ylös radiojodia heikkenee kuitenkin usein kun an-
netaan toistuvia radiojodihoitoja ja tauti voi myöhemmin 
tulla kokonaan resistentiksi radiojodille. Huonosti erilaistu-
nut kilpirauhassyöpä muuttuu usein nopeasti resistentiksi 
radiojodille. Radiojodin ottoa kilpirauhaseen lisätään pis-
tämällä Thyrogen-valmistetta lihakseen juuri ennen hoi-
toa tai tauottamalla tyroksiinikorvaus 3-4 viikkoa ennen 
hoitoa. Radiojodihoidon tulos on yhtä hyvä menetelmäs-
tä riippumatta. Thyrogen on varsin kallis valmiste, sillä yksi 
hoitojakso maksaa noin 1 500 euroa, mutta potilaan ei tar-
vitse kärsiä hypotyreoosioireista.

Viime vuosina on pystytty osoittamaan että 1100 MBq 
(30 mCi) radiojodiannos on yhtä tehokas kuin aiemmin laa-
jalti käytetty isompi 3700 MBq (100 mCi) annos potilailla joi-
den syövän uusiutumisriski on pieni. Tämän vuoksi pyritään 
vähentämään mahdollisia säteilyn aiheuttamia haitallisia 
vaikutuksia käyttämällä mahdollisimman pientä annosta.

Nykyään todetaan huomattava osa papillaarisista syö-
vistä hyvin aikaisessa vaiheessa ja ennuste on usein erin-
omaisen hyvä näillä potilailla myös ilman radiojodihoitoa. 
Tämän vuoksi on esitetty että olisi turvallista jättää aina-
kin osa nuorten (alle 45-vuotiaiden) paikallisista ja pienis-
tä syövistä radiojodihoidon ulkopuolelle. 

Lääkäri räätälöi tyroksiinihoidon yksilöllisesti. Aiemmin 
annettiin usein rutiininomaisesti iso tyroksiiniannos niin 
että TSH-arvo laski hyvin matalaksi. Tähän liittyy kuitenkin 
muun muassa vaara sairastua osteoporoosiin tai eteisväri-
nään. Nykyään voidaan käyttää pienempää tyroksiiniannos-
ta, joka pitää TSH-arvon tasolla noin 1 mU/l, jos kaikki kas-
vainkudos on saatu pois ja potilas kuuluu muutenkin hy-
vän ennusteen ryhmään. Jos potilas kuuluu suuren riskin 
ryhmään tai kasvainkudosta on jäljellä tai sitä epäillään ole-
van jäljellä, käytetään isompaa tyroksiiniannosta. TSH-arvo 
pyritään tällöin pitämään tasolla 0,05-0,1 mU/l. Jos ilmaan-
tuu liikatoimintaoireita kuten sydämen tykytystä tai eteis-
värinää pyritään vähentämään tyroksiinin annosta. Avoter-
veydenhuollon piirissä on runsaasti aiemmin kilpirauhas-
syöpää sairastaneita henkilöitä jotka vuosikausia ovat käyt-
täneet hyvin suuria tyroksiiniannoksia. Moni näistä henki-

löistä on todennäköisesti hyvin pienessä vaarassa kokea 
syöpätaudin uusiutumista, mutta huomattavasti suurem-
massa vaarassa saada haittoja, kuten esimerkiksi eteisvä-
rinää, isosta tyroksiiniannoksesta. Potilaan kannattaa kes-
kustella asiasta lääkärinsä kanssa ja jollei löydetä kasvain-
kudosta kaulalla ja seerumin tyreoglobuliiniarvo on mittaa-
mattoman matala, voidaan useimmiten turvallisesti vähen-
tää tyroksiinin annosta niin että TSH asettuu tasolle 0,3-1,0 
mU/l. Tyroksiiniannoksen vähennys voi aiheuttaa ohimene-
viä hypotyreoosioireita, jos henkilö vuosien takaa on tottu-
nut ylisuureen annokseen.

Ulkoista sädehoitoa harkitaan jos kaulalla on kasvain-
kudosta, joka ei ole leikattavissa ja kerää huonosti radiojo-
dia. Myös luuston tai aivojen etäpesäkkeet ovat aihe ulkoi-
selle sädehoidolle.

Jos syöpätauti uusiutuu kaulalla, pyritään useimmiten 
leikkaamaan uudestaan. Parhaimmillaan voidaan parantaa 
potilas pysyvästi niin sanotulla kaulan puhdistusleikkauk-
sella. Myös yksittäisten keuhko- tai luustoetäpesäkkeiden 
kohdalla harkitaan kirurgista hoitoa. Jos keuhkoissa havai-
taan laaja-alaisempia etäpesäkkeitä, annetaan useimmiten 
radiojodihoitoa. Perinteisten solunsalpaajahoitojen (sytos-
taatit) teho kilpirauhassyöpään on heikko, mutta uudem-
pia syöpälääkkeitä kuten niin sanotut tyrosiinikinaasiestä-
jät on kehitystyön kohteena.

Samalla potilaalla saatetaan todeta papillaarista ja folli-
kulaarista kilpirauhassyöpää yhtä aikaa, mutta näiden syö-
pien hoito noudattaa samoja periaatteita, joten hoitolin-
jaan se ei yleensä vaikuta.

Joskus todetaan niin sanottu papillarinen mikrosyöpä hy-
vänlaatuisten kilpirauhassairauksien leikkaushoidon yhtey-
dessä. Kyse on tällöin alle 1 cm kokoisesta syöpäkasvaimes-
ta ja sairaan kilpirauhaslohkon kirurginen poisto on yleen-
sä riittävä toimenpide. Radiojodihoitoa ei tarvita ja tyrok-
siinikorvaus aloitetaan vain jos TSH-arvo nousee yli viite-
alueen tai koko kilpirauhanen on poistettu.

Medullaarinen syöpä. Kilpirauhasen poistoleikkauksen 
jälkeen aloitetaan tavanomainen tyroksiinikorvaushoito. 
Radiojodihoidosta ei ole hyötyä. Tauti leviää usein kaulan 
imusolmukkeisiin, joita tarvittaessa poistetaan leikkauksel-
la. Jos tauti uusiutuu toistuvasti, harkitaan kaulan ulkoista 
sädehoitoa. Noin neljäsosa medullaarisista kilpirauhassyö-
vistä ovat perinnöllisiä (MEN-2-oireyhtymä tai familiaalinen 
medullaarinen kilpirauhassyöpä) ja tämän takia otetaan ny-
kyään geeninäyte asian selvittämiseksi. Jos geenitutkimus 
viittaa perinnölliseen muotoon, tutkitaan sairastuneen po-
tilaan lähisukulaiset heidän syöpäriskin kartoittamiseksi.

Seuranta

Kilpirauhasen poistoleikkauksen jälkeen seurataan poti-
laita 1-2 kertaa vuodessa. Tutkitaan kaula ultraäänellä sekä 
tunnustelemalla. Verestä tutkitaan kilpirauhasen toiminta-
arvot sekä tyreoglobuliini. Tyreoglobuliini on kilpirauhas-
solujen tuottama proteiini, joka kuuluu olla mittaamatto-
man matala jos kilpirauhanen on poistettu ja potilas on 
saanut radiojodihoidon. Tyreoglobuliini voi olla mitattavis-
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sa, mutta matala, potilailla jotka eivät ole saaneet radiojo-
dihoitoa. Noin 20 prosentilla kilpirauhassyöpää sairastavis-
ta potilaista havaitaan verestä niin sanottu tyreoglobuliini 
vasta-aineita. Näillä vasta-aineilla ei nykykäsityksen mukaan 
sinänsä ole ennusteellista merkitystä, mutta ne tekevät ty-
reoglubuliinimäärityksen epäluotettavaksi. Tyreoglobulii-
nimäärityksen herkkyyttä voidaan lisätä tekemällä niin sa-
nottu TSH-stimuloitu määritys pistämällä Thyrogen-valmis-
tetta lihakseen tai tauottamalla Thyroxin hoito 3-4 viikoksi 
ennen verikokeen ottoa. Kyseinen tutkimus tehdään yleen-
sä vuoden kuluessa leikkauksesta sekä radiojodihoidosta. 

Syöpätaudin uusiutumisriski on erittäin vähäinen jos ty-
reoglobuliini jää mittaamattoman matalaksi. Jos potilaalla 
on tyreoglobuliini vasta-aineita tai on epäily siitä, että kau-
lalla on syöpää jäljellä, tehdään myös gammakuvaus. Vii-
meistään vuoden kuluessa tehdään myös kaulan ultraää-
nikuvaus. Jos tutkimukset viittaavat siihen että syöpää ei 
ole jäljellä, siirrytään yleensä normaaliin tyroksiinikorvauk-
seen ja seurataan seerumin tyreoglobuliinipitoisuutta sekä 
kilpirauhasen toiminta-arvoja kerran vuodessa. Kilpirauha-
sen ultraäänikuvaus tehdään noin kahden vuoden välein. 
Seuranta voidaan yleensä siirtää perusterveydenhuollon 
puolelle viiden vuoden kuluttua. Jos syöpää on jäljellä tai 
epäillään sitä, seurataan ja hoidetaan potilasta erikoissai-
raanhoidossa. Perusterveydenhuollossa kannattaa seura-
ta seerumin tyreoglobuliinipitoisuutta sekä kilpirauhasen 
toiminta-arvoja kerran vuodessa. Kaulan ultraäänikuvauk-
sia tehdään harvemmin, esimerkiksi viiden vuoden välein, 
kunnes syöpätaudin hoidosta on kulunut 15–20 vuotta. Jos 
tyreoglobuliinipitoisuus lähtee nousuun tai seurannassa il-
maantuu tyreoglobuliini vasta-aineita, etsitään ensisijaises-
ti mahdollisia etäpesäkkeitä kaulan ultraäänitutkimuksel-
la sekä tarvittaessa gammakuvauksella tai tietokonetomo-
grafialla. PET-CT tutkimuksella voidaan myös saada käsitys-
tä syöpätaudin levinneisyydestä.

Ennuste

Kilpirauhassyövän ennuste riippuu sen tyypistä, levin-
neisyydestä sekä potilaan iästä. Leviäminen kaulan imus-
olmukkeisiin ei heikennä ainakaan nuorten potilaiden en-
nustetta. Papillaarinen syöpä leviää tyypillisesti kaulan imus-
olmukkeisiin, mutta leviäminen kaulan ulkopuolelle on 
harvinaista. Follikulaarisen syövän ennuste on myös hyvä, 
mutta mahdolliset etäpesäkkeet huonontavat ennustetta. 
Follikulaarinen syöpä leviää tyypillisesti veriteitse esimer-
kiksi keuhkoihin tai luustoon. HYKS:n Meilahden sairaalan 
500 ensihoidon jälkeen parantuneeksi katsotun papillaa-
rista ja follikulaarista syöpää sairastaneen potilaan 16 vuo-
den seurantatutkimuksessa 10.3 prosenttia koki paikalli-
sen sairauden uusiutuman; yksi potilas kuoli kilpirauhas-
syöpään. Amerikkalaisessa niin kutsutussa SEER-aineistossa 
viiden vuoden elossaololuvut olivat papillaarisessa syöväs-
sä 98 prosenttia, follikulaarisessa 90 prosenttia ja medullaa-
risessa 86 prosenttia.

Paikallisen medullaarisen kilpirauhassyövän ennuste on 
hyvä, mutta leviäminen kaulan imusolmukkeisiin huonon-
taa ennustetta. Harvinaisen anaplastisen kilpirauhassyövän 
ennuste on valitettavasti huono ja parantavaan hoitoon ei 
yleensä ole mahdollista päästä.

Lopuksi

Papillaarisen kilpirauhassyövän ilmaantuvuus on kas-
vussa ja se johtuu ennen kaikkea kuvantamistutkimusten 
laajasta käytöstä. Lääkärit joutuvat yhä tarkemmin punnit-
semaan hoitojen hyöty-haittasuhdetta, kun nykyään huo-
mattava osa kilpirauhassyöpätapauksista on hyväennus-
teisia sattumalöydöksiä. Toisaalta on tärkeätä erottaa huo-
nompiennusteiset potilaat ja hoitaa heidät asianmukaisesti.  
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Syövästä huolimatta vauva
Teksti: Mia Selroos-Palmgren

Kuva: Mikael Palmgren

”Ostammeko sinulle biologian kirjan vai raskaustestin”, 
vinoiltiin minulle viime keväänä, kun joulualesta ostetut 
vaatteet alkoivat uhkaavasti kiristyä keskivartalolla. Koke-
muksesta tiesin, että kilpirauhaspotilaan kevääseen kuului 
olennaisena osana heittelehtivä hormonitoiminta enkä jak-
sanut olla ensin moksiskaan, vaikka talvitakin suojissa välil-
lä jouduinkin kulkemaan sepalus auki. Onneksi lähipiiri us-
kalsi olla eri mieltä, sillä niin oli kehonikin. Vatsassani pullis-
teli pieni miehen alku.

En totta puhuen koskaan uskonut palaavani sairaalaan 
enää näin onnellisissa merkeissä. Kehooni pesiytyneet mo-
nenlaiset kuokkavieraat olivat juoksuttaneet minua lääkäril-
tä toiselle yhtäjaksoisesti seitsemän vuoden ajan, itse asias-
sa kauemminkin. Ensimmäisen syöpädiagnoosini, kohdun-
kaulan syövän, sain päälle parikymppisenä. Onneksi syöpä 
oli paikallinen ja hoidettavissa, mutta nuorelle tapahtunut 
oli silti suuri järkytys. Se myös heitti tumman varjon elämän-
vaiheeseen, jolloin ajatukset perheen perustamisesta pyö-
rivät ensimmäistä kertaa mielessä.

Ruuhkavuosien pyörteissä

Lähes kymmenen vuotta myöhemmin nuo murheet oli-
vat taakse jäänyttä elämää ja arki varsin vauhdikasta. Olin 
löytänyt miehen. Olimme muodostaneet perheen. Minus-
ta oli tullut äiti. Kaksi kertaa, peräkkäisinä vuosina. Samaan 
aikaan rakensimme taloa. Miten paljon onnea ja katastro-
fin aineksia tuolloin olikaan yhtäaikaisesti kasassa. Arjen 
apulaisena hääri onneksi huumori, kuten jälkeenpäin olen 
päiväkirjastani todennut. Ilman sitä yksityiskohdat tuosta 
ajanjaksosta olisivat vaipuneet unholaan kroonisen väsy-
myksen saattelemana. 

Kolmen kotona kiirineen vuoden jälkeen sain paluulipun 
aikuisten maailmaan uuden työtarjouksen myötä. Tartuin 
siihen innolla, mutta jo kaksi kuukautta myöhemmin vel-
loin siinä samassa ikävässä infektiopyörteessä, mikä jossa-
kin vaiheessa imaisee useimmat pienten lasten työssäkäy-
vät vanhemmat myrskyn silmään. Sieltä syvyyksistä raahau-
duin minäkin työpaikkalääkärille anelemaan armahdusta 
pitkittyneelle flunssalleni.

Odottamaton äkkipysähdys

En ollut lainkaan varautunut, että lääkärikäyntini muodos-
tuisi eräänlaiseksi käännekohdaksi, ja että tarkempien tut-
kimusten jälkeen astuisin ovesta ulos syöpäpotilaana. Yht-
äkkiä kädessäni olikin lippu antielämysmatkalle vanhem-
painvapaalta suoraan sairasvuoteelle. Oli maaliskuun loppu 
2007, tasan kuukausi radiologin diagnoosista, kun heräsin 
pysäkiltä nimeltään Meilahti. ”Teiltä löytyi papillaarinen kil-
pirauhaskarsinooma, jonka vuoksi jouduimme poistamaan 
koko kilpirauhasenne”, sanoi lääkäri. ”Myös kasvain saatiin 

poistetuksi, ja viiden viikon kuluttua tuhoamme loputkin 
radiojodihoidolla.” Sallin tiedon tajuntaani sekavin mielin.

Matkan jatkuessa aloin nopeasti oivaltaa, kuinka tärkeän 
elimen olin lopullisesti menettänyt. Ihminen ei yksinkertai-
sesti pärjää ilman kilpirauhasta. Tiedonnälässäni ahmin sai-
raudesta kaiken, mutta mikään ei tuntunut asettuvan pääs-
säni enää oikeisiin lokeroihin. Kaikki tulvi yli. 

Vapun tienoilla syöpäklinikalle saapui ihminen, joka ei 
ymmärtänyt, kenen kehoa tai ajatuksia kantoi. Vaaka, pei-
li ja verenpainemittari väittivät, että olisin notkunut jatku-
valla sillibrunssilla, vaikka hoitoon valmistautuessa nouda-
tin tiukkaa joditonta ruokavaliota. Olin menettänyt niin ma-
kuaistini, ruokahaluni, liikuntakykyni, unenlahjani kuin her-
monikin. Olin varma, että kilpirauhasen sijaan lääkärit oli-
vat poistaneet aivoni. Tunsin, että radiojodihoitoon liittyvä 
eristyshuone oli ainoa paikka, mihin tällaiset tapaukset kan-
nattikin sulkea. Se hoito ei alkanut päivääkään liian aikaisin.

Pienin askelin kohti erilaista arkea

Rankkaa oli myös hoitoa seurannut aika pitkän eristyk-
sen vuoksi. Kaikki oli sairauden suhteen uutta ja huoli lap-
sista, jotka tuolloin olivat vain yksi- ja kaksivuotiaita, oli val-
tava. Syli-ikäisinä he olivat erityisen alttiita ulkoiselle sätei-
lylle enkä halunnut ottaa mitään riskejä sen suhteen, mikä 
myöhemmin saattaisi kostautua. Lasten ikä toisaalta myös 
suojasi heitä tilanteen hahmottamiselta, ja minun onnek-
seni olimme kaivaneet taloomme kellarin, johon sain las-
keutua säteilemään rauhassa. Ylimpiin kerroksiin sukulaiset 
muodostivat turvaverkon, jossa muu perhe sai elää niin nor-
maalia arkea kuin tilanteessa oli mahdollista.

Eristysaika kotona ruokki odottamattomalla tavalla mie-
likuvitustani. Kidutin itseäni makaamalla aamuisin kellarin 
oven kynnysraon edessä ja tiirailemalla pienten jalkojen vi-
linää. Soitin lapsille maan alta lankapuhelimella, aivan kuin 
olisin ollut toisella puolella maailmaa. Tunsin, mitä tarkoitti 
olla lähellä, mutta niin kaukana. Kellarijaksoon liittyi myös 
itsesäälin puolelle horjahtaneita havaintoja, joista järjettö-
min lienee se, että minulla ei enää koskaan olisi antaa Thy-
roxin-lääkitystä jännittävämpää vastausta tiedusteluun, mi-
tä ottaisin mukaani autiolle saarelle. Onneksi aivosumu häl-
veni eristyksen päätyttyä ja kadotetut aistitkin palautuivat 
pikku hiljaa lääkityksen myötä.

Sairastaminen on ohjannut valintoja

Tänään on kulunut lähes seitsemän vuotta siitä, kun kil-
pirauhassyöpäni todettiin. Olen edelleen tiiviissä seuran-
nassa, sillä syöpä on nostanut päätään kaksi kertaa ensim-
mäisen hoidon jälkeen. Jokainen hoito on ollut edellistä ras-
kaampi, lähinnä niihin kuuluneiden lääketaukojen ja niis-
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tä seuranneen syvän vajaatoiminnan vuoksi. Välillä pohdin, 
miksi tämä tauti pitää yhä pesäänsä minussa, tehokkaista 
häätöyrityksistä huolimatta. Syytä ja piilopaikkaa kartoite-
taan edelleen.

Lääkäreiden kuulee usein lohduttavan, että ottaisivat it-
sekin tämän syövän, jos jokin syöpäsairauksista pitäisi valita. 
Minusta syövästä ei koskaan pitäisi puhua valintatilantee-
na. Toteamuksella halutaan poistaa pelkoja sairauden ym-
päriltä, ja on totta, että kilpirauhassyöpään löytyy useim-
miten erinomaiset hoitokeinot. Sairastuminen ei aina ole 
kuitenkaan pelkkä fyysinen häiriötila, ja varsinkin sen pit-
kittymisellä voi olla eri elämänalueille laajat seurannaisvai-
kutuksensa, joita ei ole syytä vähätellä. Vertaistukitoimin-
nassa olen oppinut, että muissakin kilpirauhassairauksis-
sa kuin syövässä potilaat saattavat kärsiä hyvin yksilöllisis-
tä ja moninaisista oireista, eikä niistä aina päästä pelkin pil-
lerein ja totutuin metodein eroon, vaan rinnalle tarvitaan 
myös muita muutoksia. 

Minäkin olen vuosien varrella kohdannut tunnemyrskyjä 
ja joutunut haasteellisten ratkaisujen eteen. Olen ollut hu-
kassa, uupunut, pelännyt ja vihannut tautia välillä niin, ettei 
veri ole kiertänyt. Sitten olen koonnut palapelin uudelleen, 
vähän eri näköiseksi, mutta aina minun oloisekseni, luopu-
nut suosiolla siitä, joka on rasittanut ja pyhittänyt aikaani 
sille, mikä minulle merkitsee eniten. Se ei ole ollut helppoa, 
mutta näin olen pystynyt tarjoamaan itselleni ja perheelle-
ni normaalinoloisen arjen. Kaikki eivät ole yhtä onnekkaita.  

Uuden elämän alku Alpeilla

Vuosi sitten lokakuussa muutimme muutamaksi vuodek-
si Sveitsiin mieheni työn vuoksi. En ollut edes kunnolla eh-
tinyt lääkärini kanssa pohtia, miten sairauteni kontrollien ja 
mahdollisten jatkohoitojen suhteen kahden maan välillä toi-

mittaisiin, kun vauvauutinen yllätti meistä jokaisen. Histo-
ria oli tosin jo opettanut, että minun kohdallani suuriin elä-
mänmuutoksiin sisältyi yleensä aina jotain ennakoimatonta.

Iloisuudestaan huolimatta uutinen myös säikäytti, sillä 
vauva oli saanut alkunsa vain puoli vuotta edellisen radio-
jodihoitoni jälkeen. Onneksi aikaa oli kulunut lääkärien mu-
kaan riittävästi, eikä siksi ollut syytä huoleen. Pääsin myös he-
ti tiiviiseen seurantaan, jossa kilpirauhasarvoni tarkistettiin 
kuukausittain. Niiden kontrollointi raskausaikana on tärke-
ää niin äidin kuin sikiönkin kannalta. Lääkeannoksen noston 
sekä uudenlaisen ruokavalion yhdistelmällä pääsin nopeas-
ti eroon alkuraskaudessa viitteitä antaneen vajaatoiminnan 
oireista sekä muista minua pitkään seuranneista vaivoista.

Laskettu aika on tätä kirjoittaessani juuri ohitettu, mut-
ta sisarustensa Jumiksi kutsuma vauva toteuttaa lempini-
meään vatsassani leppoisasti lekotellen. Aikaisimmista ko-
kemuksista viisastuneena rauhoittelen itseäni, että vauvat 
löytävät tiensä ulos ennemmin tai myöhemmin. Olen on-
nellinen, että odotus on sujunut näin hyvin tämän ikäisenä, 
kaiken tämän kokeneena, täysin uudessa ympäristössä. Ko-
ko perheen voimin odotamme suurella ihmetyksellä ja jän-
nityksellä jälleen uuden elämänvaiheen alkua.

P.S.  Jumin synnytys ei sujunut täysin ongelmitta, mutta 
poika näki päivänvalon pyhäinpäivän aattona 31.10. Sveit-
siläiseen tapaan hän sai nimensä heti sairaalassa. Nyt per-
hettämme sulostuttaa pieni Vincent Emilio, täyden kym-
pin poika.

Kuka: Mia Selroos-Palmgren
Ikä:  41 vuotta
Perhe: Mies, lapset Elias 9 v., My 8 v., Vincent 1 kk.
Asuinpaikka: Zug, Sveitsi. Koti myös Espoossa.
Diagnoosi: Papillaarinen kilpirauhaskarsinooma, 2007 -
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Yhteistyössä on voimaa,
kun sitä taiten tehdään!

 ”Ei elämästä selvitä hengissä, eikä ainakaan missään jen-
gissä”, lauloi Juice Leskinen muutama vuosikymmen sitten. 
Tämän saman vaistoaa ja tietää jokainen, jonka elämän kan-
gaspuiden loimilankojen sekaan on työntynyt sellaista su-
run, sairauden tai kuoleman aiheuttamaa tummaa kudosta, 
jota emme itselle, emmekä toisellekaan toivoisi. Niin kau-
an kuin on elämää, on kuitenkin myös toivoa, aihetta naut-
tia ja kiittää elämän lahjasta, läheisistä ja jokaisen elämän 
ainutkertaisuudesta. Tämän oivaltaminen voi auttaa mei-
tä solidaarisuuteen toistemme kanssa, arjen jakamiseen ja 
yhteistyöhön. Sen toteuttamisen suhteen on hyvä muis-
taa Ison Kirjan sanat ”Viisas sydän antaa suuhun sanat, jot-
ka vievät perille opetuksen.” Savolaisittain ilmaistuna sa-
ma lienee ilmaistu pistämättömästi oivassa kasvatusperi-
aatteessa: ”Hunajalla saa paremmin kärpäsiä kuin tervalla!”

Suomen Kilpirauhasliitto jäsenyhdistyksineen tarjoaa oi-
vat puitteet yhteistyölle, josta hyötyvät kaikki kilpirauhas-
potilaat läheisineen. Kaikinpuolinen tuki, vertaisryhmäoh-
jaus ja jopa sellaiset tapahtumat kuin valtakunnallinen Lap-
siperhepäivä tarjoavat mahdollisuuksia antaa omaa osaa-
mista ja tukea yhteiseksi hyväksi. Apostoli Paavalia lainatak-
seni yhteistyön on hyvä tapahtua ”järjestyksessä” ja niiden 
”armolahjojen” mukaisesti kuin on kullekin suotu.

Paavali oli luova tyyppi, vaikka valittaakin kantavansa ”pis-
tintä” lihassaan. Tuo selittämättömäksi jäänyt sairaus ei hän-
tä kuitenkaan estänyt luomasta ”karismaoppiaan” eli oppia 
armolahjoista. Sen myötä hän istutti kreikan kieleen sanan 
kharisma. Kirjeissään hän luettelee sitten lähes 30 erilaista 
armolahjaa, joilla yhteistyötä voidaan siivittää. Hänen vas-

tustajansa olivat hurmahenkisiä ja korostivat yksipuolisesti 
vain erikoisia hengen lahjoja muka uskon ja elämän merk-
keinä, muun muassa kielillä puhumista ja ihmeparannuksia. 
Apostoli palautti haihattelijat maan pinnalle nostamalla ar-
vokkaimmiksi lahjoiksi aivan tavalliset lahjat ja taidot, joil-
la yhteistä hyvää voitiin edistää. Näitä olivat ensinnäkin ra-
kentavaan puheeseen, opetukseen ja järjen käyttöön liitty-
vät lahjat. Toiseksi niin sanotut diakoniset armolahjat, joilla 
Paavali tarkoitti lähimmäisen huomioon ottamista, rohkai-
semista, vieraanvaraisuutta, palvelua, sairaanhoitoa ja muu-
ta ihmisyyden hyväksi tehtävää työtä. Kolmanneksi hän ko-
rosti valittujen johtajien roolia: ”Joka johtaa, johtakoon tar-
mokkaasti!” Tähän osaamisryppääseen kuuluvat myös stra-
tegian tekemisen ja toteuttamisen taidot. Vasta neljännessä 
korissa ovat sitten nuo vastustajien tarkoittamat erillislah-
jat, jotka ovat karismoja nekin, jos ja kun niitä käytetään yh-
teiseksi hyväksi ja rakkauden hengessä.

Armolahjojen yksipuolista korostusta ja omimista ilme-
nee tänäkin päivänä. Se voi ilmetä itsekorostuksena ja tur-
han kärjekkäänä puheena. Väitän sen takia, että Paavalin 
armolahjaopetuksen kokonaisvaltainen jalkautuminen ar-
jen keskelle voisi auttaa näkemään yhteisen palvelutehtä-
vän selkeästi. Samalla se auttaisi meitä entistä paremmin 
yhteistyöhön ja samaan suuntaan kulkemiseen. Sitä voisi-
vat siivittää mainiot sanat viime KILPI-lehden (3/2013) nu-
merossa: ”Minua ei kiinnosta kuka on oikeassa, haluan vain 
tulla kuntoon.”

Wille Riekkinen
emerituspiispa

”Syvä kuin meri on harkittu puhe,
virraksi paisuu viisauden lähde.” (Snl. 18:4)

KOLUMNI

Kuva: Juha Antikainen
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Mitä myyttien ja
syyttelyiden
takaa löytyy?

Teksti: Tanja Väyrynen

Lääketyöryhmän vetäjänä seuraan mediaa ja saan erinäi-
siä yhteydenottoja. Törmään usein asioihin ja väitteisiin, joi-
den taustoja ei juurikaan nosteta esille tai ehkä edes tiedetä. 
Eri tahojen syyttelykin on tuttua. Nostan esille muutaman 
asian, joihin törmään usein tai joita pidän muuten tärkeinä. 

Resepti on henkilökohtainen

Olen kuullut kesän ja syksyn aikana muutaman kerran, 
että T3-monoterapiasta hyötyneitä potilaita on Suomes-
sa satoja ja satoja, tuhansia ja tuhansia. Tätä määräarvio-
ta näillä sanoilla on käytetty useamman kerran. Kuitenkin 
viime vuonna erityislupia myönnettiin hieman yli 2400. 
Näistä yli puolet on myönnetty eläinperäisille valmisteille, 
eivätkä läheskään kaikki liotyroniinin käyttäjät ole pelkän 
T3:n käyttäjiä. Satoja? Vaikea sanoa. Tuhansia? Tuskin. Asi-
oiden mittasuhteet olisi hyvä pitää julkisuudessakin fak-
tojen mukaisina. 

Erikoisin väite erityisluvallisten tilastoa koskien oli se, 
ettei se kerro oikeaa potilasmäärää. Ei varmaan kerrokaan, 
aivan täsmällistä. Mutta tämän väitteen perustelu oli, että 
useampi perheenjäsen voi hankkia lääkityksensä samalla 
luvalla. Resepti on kuitenkin henkilökohtainen ja potilaal-
le annettu erityislupa potilas- ja reseptikohtainen. Siksi on-
kin vaikeaa kuvitella tätä laajana ilmiönä. Ei ole toivotta-
vaa, että tällaisia valmisteita käyttää joku muu kuin se, jol-
le ne on määrätty.

Ulkomailta tilaaminen

Osin tilastosta puuttuvat potilaat, jotka tilaavat erityis-
luvalliset valmisteensa ulkomailta, mikä on yleistynyt tä-
nä vuonna. En usko että tilastoissa havaitaan vielä suurta 
poikkeamaa tästä johtuen. Ulkomailta tilaaminen sinällään 
on laillista, kun noudatetaan lääkelakia ja tullin määräyksiä. 
Lääkkeitä, joilla on myyntilupa hankintamaassa voi tilata ETA-
alueelta kerralla enintään kolmen (3) kuukauden käyttöön. 

Päätös ulkomailta tilaamisesta pitää olla potilaan. Lääkä-
rin on annettava mahdollisuus hankkia lääkkeet kotimaas-
ta, eli kirjoitettava myös reseptiä vastaava erityislupahake-
mus. Muunlainen toiminta herättää ainakin minulla eetti-
siä kysymyksiä ja aivan erityisesti yhden kysymyksen: miksi. 
Suomalaisesta apteekista hankittu, peruskorvattava Liothy-
ronin tulee potilaalle edullisemmaksi kuin Keski-Eurooppa-
laisesta apteekista hankittu Thybon. Saatavuusongelmat 
ovat asia erikseen, mutta en ole kuullut, että ulkomailta ti-
laaminen olisi yleistynyt nimenomaan sen takia. 

Saatavuusongelmistakin on kritisoitu useita tahoja. Maa-
hantuojat Leiras Takeda ja Tamro ovat toimineet kanssam-

me hyvin yhteistyössä, sillä saatavuusongelman ilmetessä 
asiasta tiedottaminen on ensiarvoisen tärkeää. Muistutan 
taas kerran, että pitäkää huoli pienestä varastosta erityis-
luvallisissa valmisteissa. Tuotantokatkoja erinäisistä syistä 
on ollut ja valitettavasti uskon, että tulee myös olemaan. 
Monesta voi tuntua, ettei saatavuuskatkoja ole kuin näillä 
valmisteilla, mutta sekään ei pidä paikkaansa. 

Myyntiluvallinen vs. erityisluvallinen

Toisinaan tulee ilmi, että kilpirauhasen vajaatoimin-
taan tarkoitetuista lääkkeistä vain Thyroxinille on myön-
netty myyntilupa Suomessa. Sitten moititaan, etteivät vi-
ranomaiset ole myöntäneet lupia muille valmisteille. Vi-
ranomaisen syyttäminen on tässäkin tapauksessa tarpee-
tonta. Tiettävästi yhdellekään synteettiselle T3-valmisteelle 
tai eläinperäiselle valmisteelle ei ole koskaan haettu Suo-
mesta myyntilupaa. 

Lupa-asioista keskustellessa olen huomannut, että kä-
sitteet erityisluvallinen ja erityislupa menevät helposti se-
kaisin. Kun Liothyroninilla ja Thybonilla oli voimassa mää-
räaikainen erityislupa, moni sanoi etteivät ne enää ole eri-
tyisluvallisia. Kyllä olivat. Niitä hankkiessa ei vain tarvittu 
potilas- ja lääkemääräyskohtaista erityislupaa, koska niil-
lä oli voimassa määräaikainen erityislupa. Erityisluvallisia 
ovat kuitenkin kaikki ne valmisteet, joilla ei ole myyntilu-
paa. Lisätietoa erillisluvallisista valmisteista saat osoittees-
ta www.kilpirauhasliitto.fi -> kilpirauhassairaudet. 

Lääkkeisiin liittyville asioille on perustettu sähköposti-
osoite laakkeet@kilpirauhasliitto.fi. Se tavoittaa lääketyö-
ryhmän vetäjän nopeasti. Osoitteeseen kannattaa ilmoit-
taa esimerkiksi, jos valmistettasi ei ole saatavilla, jolloin sel-
vitämme tilanteen ja tiedotamme muita.  
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Löytöretki
luustoterveyteen

Teksti: Ansa Holm, Luustoliiton Löytöretki 
luustoterveyteen -esitettä mukaillen

Piirrokset: Ilmo Anundi
 

Luusto tarvitsee huolenpitoa koko elämän ajan. Luus-
toterveyden ylläpito ja edistäminen eivät vaadi ihmei-
tä, vaan kyse on hyvin pienistä mutta tärkeistä asioista. 
Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa oman luustonsa 
kuntoon. Tämä artikkeli tarjoaa löytöretken luustoter-
veyteen: sen osa-alueisiin sekä omiin vaikutusmahdol-
lisuuksiin luuston hyvinvoinnin edistämiseksi.

Luun elinkaari

Luusto on elävää kudosta, joka uusiutuu läpi elämän. Mo-
nipuolinen ruokavalio, joka turvaa riittävän kalsiumin, D-vi-
tamiinin ja proteiinin saannin, sekä liikunta ovat välttämät-
tömiä lujan luuston rakentumiselle niin pituuskasvun aika-
na kuin sen jälkeenkin. Sukuhormonituotanto vauhdittaa 
luuston kasvua murrosiässä. Tällöin luuston massa lisään-
tyy nopeasti ja saavuttaa huippunsa noin 20–30 vuoden 
ikään mennessä. Aikuisen luumassa pysyy lähes tasapai-
nossa noin 50 ikävuoteen saakka – uutta luuta muodoste-
taan vanhan tilalle yhtä paljon. Ikääntyessä luukudosta me-
netetään enemmän kuin uutta muodostuu tilalle.

Ravintoa luuston rakennusaineeksi

Monipuolisesti kalsiumia, D-vitamiinia ja riittävästi prote-
iinia sisältävä ruokavalio auttaa vahvan luuston rakentami-
sessa ja ylläpitämisessä. Kalsium on luustolle välttämätön ki-
vennäisaine, ja sen avulla rakennetaan ja ylläpidetään luus-
ton lujuutta. D-vitamiinia tarvitaan muun muassa kalsiumin 
imeytymiseksi suolistosta. Proteiini taas toimii luukudok-

sessa rakennusmateriaalina, johon mineraalit kiinnittyvät.

Kalsium

Suomalaiset saavat lähes 80 prosenttia kalsiumista mai-
tovalmisteista. Kalsiumia on yhtä paljon rasvattomissa, vä-
härasvaisissa ja rasvaisissa maitovalmisteissa. Kala on myös 
melko hyvä kalsiumin lähde ruotoineen syötynä. Kasviksis-
sa, hedelmissä, marjoissa ja pähkinöissä on myös kalsiumia, 
mutta sen imeytyminen saattaa olla heikompaa kuin mai-
totuotteista ja kalasta. Aikuisille kalsiumin saantisuositus 
(www.fineli.fi) on 800 mg/päivä, odottaville ja imettävil-
le suositus on 900 mg/päivä. Osteoporoosin hoidossa täy-
dentämällä ruokavaliota (ensisijaisesti ravinnosta) 500–1 
000 mg:lla kalsiumia päivässä voidaan mahdollisesti jos-
sain määrin ehkäistä luukatoa naisilla (Duodecim Käypä 
hoito -suositus 2006).

D-vitamiini

D-vitamiini on rasvaliukoinen ja varastoituu elimistöön. 
Kesäaikaan Suomessa D-vitamiinia syntyy iholla auringon 
valon avulla. Ravinnosta parhaita D-vitamiinin saantilähtei-
tä ovat kalaruoat sekä D-vitamiinilla täydennetyt maitoval-
misteet, margariinit ja levitteet. Matalaan D-vitamiinin (kal-
sidioli) pitoisuuteen veressä liittyy lisääntynyt luunmurtu-
mien ja kaatumisten vaara. Aikuisten D-vitamiinin saanti-
suositus on 10 μg/vrk (Pohjoismaiset ravitsemussuosituk-
set 2012). Lisäksi jokaisen 60 vuotta täyttäneen suomalaisen 
tulisi käyttää D-vitamiinilisää vähintään 20 μg/vrk ympäri 
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vuoden (Ravitsemussuositukset ikääntyneille 2010).
Suomessa auringosta ja ravinnosta saatava D-vitamiini 

ei riitä tyydyttämään kaikkien elimistön D-vitamiinin tar-
vetta, ja osalla suomalaisista D-vitamiinin saanti onkin riit-
tämätöntä. Tällöin tilanne on korjattavissa käyttämällä D-
vitamiinilisää. 

D-vitamiinin yksilöllisen annoksen tulisi perustua veren 
D-vitamiinipitoisuuden (kalsidioli) mittaukseen. Veren D-vi-
tamiinipitoisuus tulisi määrittää osteoporoosia sairastavilta 
ja kaikilta murtumapotilailta aina ennen D-vitamiinin kor-
vaushoidon aloittamista. Hoitotuloksen tarkastamista suo-
sitellaan aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua, jolloin 
D-vitamiinipitoisuus veressä on vakiintunut.

Verikokeella mitattavan D-vitamiinipitoisuuden tulisi ol-
la yli 50 nmol. Luuston kannalta suositeltava taso vaihtelee 
75–110 nmol/l välillä (International Osteoporosis Founda-
tion 2011). Tämän saavuttamiseksi päivittäinen D-vitamii-
nin korvaushoidon yksilöllinen annos voi vaihdella välillä 
20–50 μg/vrk.

Proteiini

Proteiini on elimistön rakennusaine. Ravinnon proteiinia 
tarvitaan muun muassa lihaksiston ja luuston kasvuun se-
kä uusiutumiseen. Riittävä proteiinin saanti ylläpitää lihas-
massaa sekä toiminta- ja vastustuskykyä ja edistää myös 
kalsiumin ja fosfaatin imeytymistä. Näin se on huomionar-
voista myös osteoporoosin kannalta. 

Hyviä proteiinin lähteitä ovat liha, kala, kana, kananmu-
na, maitovalmisteet sekä herneet, pavut ja linssit. Proteiinin 
tarve lisääntyy ikääntyessä. Ikääntyneellä proteiinin saan-
nin tulee olla vähintään 1,0–1,2 g proteiinia painokiloa kohti 
päivässä (Ravitsemussuositukset ikääntyneille 2010), mut-
ta nuoremmille yksi gramma proteiinia painokiloa kohden 
riittänee. Runsas liikunta lisää proteiinin tarvetta. Proteiini 
edistää luiden ja lihasten kasvua sekä D-vitamiinin muun-
tumista aktiiviseen muotoon.

Liikettä luille

Liikunta on välttämätöntä luustolle. Luustoa vahvista-
va liikunta kasvattaa luun massaa lapsuudessa ja nuoruu-
dessa, ylläpitää luun vahvuutta aikuisiässä ja hidastaa luun 
menetystä ikääntyvillä. Luuliikunnan avulla voidaan lisäksi 
kehittää lihasvoimaa, tasapainoa, ketteryyttä ja liikkumis-
varmuutta sekä siten osaltaan ehkäistä kaatumisia ja niis-
tä seuraavia luunmurtumia. 

Lasten ja kasvavien nuorten luuliikunta on hyppyjä ja no-
peita suunnanmuutoksia sisältävää liikuntaa, kuten esimer-
kiksi vauhdikkaita leikkejä, maila- ja pallopelejä, yleisurhei-
lua, tanssia tai vaikka parkouria. Aikuisille soveltuvia luulii-
kuntamuotoja ovat maila- ja pallopelit, step-aerobic, tans-
si, kuntosaliharjoittelu, reipas kävely sekä juoksu.

Ikääntyvien luuston kuntoa ja liikkumisvarmuutta voi-
daan ylläpitää esimerkiksi kuntosaliharjoittelulla, tanssil-
la, voimistelulla, kävelyllä, sauvakävelyllä ja porraskävelyllä.

Osteoporoosia sairastaville suositellaan selän lihasten 
vahvistamiseen ja ryhdin parantamiseen vastusharjoitteita 
esimerkiksi vastuskuminauhalla tehtynä. Voimakkaita var-
talon koukistus- ja kiertoliikkeitä on ehdottomasti vältet-
tävä. Kaatumisten ja murtumien ehkäisemiseen suositel-
laan tasapainoa kehittävää voimistelua. Kestävyyskuntoa 
voi kehittää esimerkiksi reippaalla kävelyllä. Osteoporoo-
sia sairastavan henkilön liikuntaa on hyvä suunnitella am-
mattilaisen ohjauksessa.

Luuston kunnon arviointi

DXA-laitteella tehty luun tiheysmittaus lannerangasta ja 
reisiluun yläosasta on kansainvälisesti hyväksytty osteopo-
roosidiagnoosin perusta. Mittaukseen tulee aina yhdistää 
huolellinen riskitekijöiden kartoitus. 

Luun mineraalitiheyden alentuminen 25–30 prosentil-
la terveiden 20–40-vuotiaiden aikuisten tasosta merkitsee 
osteoporoosia. Noin 15–25 prosentilla luuntiheyden alen-



  KILPI 4     2013   13

tumista kutsutaan osteopeniaksi. Luustoa voidaan tutkia 
myös ultraäänilaitteella. Ultraäänitutkimuksella ja huolelli-
sella riskitekijäkartoituksella voidaan ennustaa murtuma-
riskiä. Ultraäänitutkimusta ei voida käyttää osteoporoosin 
diagnoosin tekemiseen.

Osteoporoosi

Luiden vähittäinen haurastuminen on osa normaalia 
ikääntymistä. Sen sijaan luuston tavanomaista runsaam-
pi haurastuminen on sairaus nimeltään osteoporoosi, jos-
sa luumassa vähenee, luun rakenne heikentyy ja murtuma-
alttius lisääntyy. Osteoporoosi ei aina anna ennakko-oirei-
ta vaan se kehittyy hitaasti vuosien mittaan. Usein vasta 
pienenerginen murtuma (kaatuminen omalta pituudelta 
tai putoaminen enintään metrin korkeudesta) on sairau-
den ensimmäinen merkki. Myös luustoperäiset kivut, ryh-
timuutokset ja pituuden lyhentyminen voivat olla merkke-
jä osteoporoosista.

Vaikka osteoporoosi on yleisintä ikääntyneillä, voi osteo-
poroosia esiintyä kaikenikäisillä naisilla ja miehillä. Suurin 
riski sairastua osteoporoosiin on vaihdevuodet ohittaneil-
la naisilla, jolloin estrogeenituotannon hiipuminen vaihde-
vuosi-iässä kiihdyttää luumassan menetystä. Miehillä luu-
massa pienenee hitaammin.

Perinnöllisen alttiuden lisäksi ikääntyminen, liikkumat-
tomuus, yksipuolinen ravinto ja niukka kalsiumin ja D-vita-
miinin saanti, ravintoaineiden imeytymishäiriöt, lääkkeet 
(erityisesti yli 3 kk kestänyt tablettikortisonihoito) sekä tu-
pakointi ja runsas alkoholinkäyttö haurastuttavat luustoa. 
Myös monet sairaudet ovat osteoporoosin riskitekijöitä 
(mm. keliakia, vaikea laktoosi-intoleranssi, diabetes, nivel-
reuma, kilpirauhasen tai lisäkilpirauhasen liikatoiminta se-
kä krooninen maksa- tai munuaissairaus).

Yli 50-vuotiaista naisista arviolta kaksi viidestä ja mie-
histä yksi seitsemästä saa ranne-, nikama- tai lonkkamurtu-
man jäljellä olevan elämänsä aikana. Osteoporoottisia mur-
tumia todetaan Suomessa vuosittain noin 35 000–40 000.

Tavallisimpia murtumia ovat ranne- ja reisiluun kaulan 
murtumat sekä selkänikamien luhistumat, jotka voivat ai-
heuttaa huomattavaakin pituuden lyhentymistä. Kaatumi-
sista johtuvat lonkkamurtumat ovat yli 70-vuotiaiden suo-
malaisten yleisin tapaturmainen kuolinsyy. Lisäksi monella 
murtumapotilaalla lonkkamurtuma johtaa laitoshoitoon ja 
toimintakyvyn pysyvään heikentymiseen.

Osteoporoosin hoito

Osteoporoosin perushoidossa on turvattava riittävä kal-
siumin (vähintään 1000 mg/vrk) ja D-vitamiinin (vähintään 

20 μg/vrk) saanti. On tärkeää lopettaa tupakointi ja huoleh-
dittava monipuolisesta ja riittävästä liikunnasta, kaatumi-
sen ehkäisystä ja kaatumissuojauksesta.

Osteoporoosin hoitoon on saatavilla vaikutustavaltaan 
erilaisia lääkkeitä, joilla luun hajoamista voidaan vähentää 
ja/tai luun muodostumista lisätä. Lääkitys vähentää mur-
tuman riskiä. Ohjeiden mukaisen lääkehoidon noudatta-
minen on tärkeää. 

Osteoporoottisen murtuman jälkeen on tärkeää päästä 
mahdollisimman nopeasti jalkeille ja liikkumaan, tarvitta-
essa asiantuntijan ohjauksella. Näin paraneminen nopeu-
tuu ja toimintakyky säilyy.

Liikkumisen apuvälineet voivat tarvittaessa helpottaa 
liikkumista ja auttavat tasapainon ylläpitämisessä. Arvion 
sopivasta apuvälineestä sekä neuvontaa apuvälineen va-
lintaan saat oman terveyskeskuksen apuvälinelainaamosta.

Kaatumisen ehkäisy

Säännöllinen liikunta ja monipuolinen ja riittävästi prote-
iinia sisältävä ravinto ovat tärkeitä toimintakyvyn säilyttämi-
sen kannalta. D-vitamiini yhdessä kalsiumin kanssa on luus-
ton hyvinvoinnille tärkeää. D-vitamiinilla on todettu tämän 
lisäksi myönteisiä vaikutuksia lihaksiin ja sitä kautta myös 
kaatumisten ehkäisyyn. Onkin tärkeää harjoittaa lihaskun-
toa ja tasapainoa kehittävää liikuntaa myös iäkkäänä. Myös 
jokapäiväinen arkiliikunta auttaa toimintakyvyn ylläpidossa.

Kaatumista estävät ja murtumariskiä vähentävät:
• Säännöllinen ja monipuolinen liikunta 
• Monipuolinen ravinto 
• Hyvät ja tukevat kengät (ulkona ja sisätiloissa) ja talvella 
jalkineisiin kiinnitettävät liukuesteet
• Hyvä valaistus ja ajan tasalla olevat silmälasit 
• Riittävä D-vitamiinin saanti 
• Lääkkeiden yhteensopivuus ja säännöllinen lääkärin teke-
mä lääkehoidon kokonais-arviointi
• Hyvät, paikoillaan pysyvät matot tai mattojen alla olevat 
liukuesteet 
• Sopivat liikkumisen apuvälineet (kepit, sauvat ja rollaattorit)
• Tukikahvat ja liukuesteet pesutiloissa
• Sopivan korkuiset käsinojalliset tuolit
• Lonkkasuojaimet ja turvahousut

Lähteet: Luustoliitto 2013 (Löytöretki luustoterveyteen), Poh-

joismaiset ravitsemussuositukset 2012, Ravitsemussuosituk-

set ikääntyneille 2010, www.fineli.fi, International Osteoporosis 

Foundation 2011 (Three Steps to Unbreakable Bones) sekä Duo-

decim 2006 (Osteoporoosin käypä hoito -suositus).



Kuva: Sanna Liimatainen
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TÄNÄÄN TOIMISTOLLA

Kilpirauhasliitto on useassa yhteydessä tuonut esille, 
kuinka terveydenhuollossa kaivattaisiin lisäkoulutusta kil-
pirauhassairauksien diagnosointiin ja hoitoon. Yhtenä rat-
kaisuna tähän on kokemuskouluttajien osallistuminen so-
siaali- ja terveysalan koulutukseen täydentämään muuta 
opetusta. Kokemuskouluttaja on pitkäaikaissairautta sai-
rastava, vammainen tai heidän läheisensä, joka osallistuu 
omalla kokemustiedollaan tulevien sosiaali- tai terveyden-
huollon ammattilaisten opetukseen. Kokemuskoulutus an-
taa mahdollisuuden oppia pitkäaikaissairailta ja vammaisil-
ta, mitä on elää sairauden tai vamman kanssa ja heidän lä-
heisiltään, mitä vaikea sairaus tai vamma tuo läheisen ihmi-
sen elämään. Tulevien ammattilaisten ote omaan työhönsä 
syvenee, kun kokemustieto antaa tieteellisen tiedon rinnal-
le näkökulman sairastuneen tai vammautuneen arkeen.

Tavallisimmin kokemuskouluttaja pitää alustuksia, mutta 
voi yhtä lailla toimia esimerkiksi opetuspotilaana tai haas-
tateltavana eri jaksoihin liittyvissä töissä ja harjoituksissa. 
Joissakin oppilaitoksissa on toteutettu kokemuskoulutta-
jien avulla kokonaisia teemapäiviä.

Kokemusasiantuntijuuden käyttäminen laajemminkin 
palveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa lähentää pal-
velujen tarjoajaa ja käyttäjää ja lisää keskinäistä ymmärrys-
tä palvelujen käyttäjän tarpeista, jolloin palveluilla voidaan 
saada osapuolia tyydyttävämpiä tuloksia.

Kilpirauhasliitto liittyi kesällä jäseneksi Kokemuskoulut-
tajaverkostoon. Verkostoa hallinnoi Reumaliitto ja jäsene-
nä on tällä hetkellä 29 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Toi-
mintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Kokemuskou-
luttajia verkostossa on noin 350 ja oppilaitoksia on muka-
na 55.  Oppilaitokset ovat pääosin ammattikorkeakouluja ja 
ammattiopistoja, mutta mukana ovat myös Turun, Tampe-
reen ja Kuopion yliopistojen lääketieteelliset tiedekunnat.  

  
Kokemuskouluttajaksi?

Kaikilla kokemuskouluttajilla on oma tarina kerrottava-
naan. Yhtä kokemuskouluttajan prototyyppiä ei ole, vaan 
kokemuskouluttajina toimii hyvinkin erilaisia ihmisiä. Kun-
kin kokemuskouluttajaksi ryhtyvän on kuitenkin täytettä-
vä tietyt soveltuvuuskriteerit. Niistä tärkein on, että oman 
elämäntilanteensa kanssa on sinut. Lisäksi sairastumisesta 
tai vammautumisesta tulee olla kulunut vähintään kolme 
vuotta. Kokemuskouluttajiksi ryhtyvän on myös sitoudut-
tava toimimaan aktiivisesti ja pitkäjänteisesti.

Kaikilla kokemuskouluttajana toimivilla henkilöillä tulee 
olla pätevyys toimia kokemuskouluttajana. Kokemuskou-
luttajan pätevyyden saa osallistumalla kokemuskoulutta-
jan peruskoulutukseen. Peruskoulutuksia toteutetaan jär-

jestöjen itse järjestäminä ja järjestöjen yhdessä järjestämi-
nä koulutuksina  Kilpirauhasliiton tavoitteena on koulut-
taa ensi vuoden aikana kilpirauhassairauksien kokemus-
kouluttajia eri puolelle maata. Se kuinka monta pystymme 
kouluttamaan, riippuu toimintaan saatavista varoista. Ra-
ha-automaattiyhdistykseltä on haettu erillistä kohdennet-
tua avustusta, jolla olisi mahdollisuus käynnistää koulutuk-
set ripeästi ja saada näin kokemuskouluttajia tarjottavak-
si oppilaitoksille. 

Myös verkoston alueelliset ohjausryhmät järjestävät joil-
lain alueilla kokemuskouluttajien peruskoulutuksia.

Peruskoulutuksesta saa perusvalmiudet toimia koke-
muskouluttajana: esiintymistaidon koulutusta ja harjoitte-
lua, oman tarinan rakentamisen taitoja ja jäsentämistä se-
kä yleisiä periaatteita kokemuskouluttajuuteen liittyen. Pe-
ruskoulutukset ovat laajuudeltaan noin 40 tuntia ja ne ja-
kautuvat kontaktiopetukseen ja ennakko- ja välitehtäviin.

Peruskoulutuksen käyneet kouluttajat yhteystietoineen 
liitetään verkoston sivuilla olevaan kouluttajapankkiin. Op-
pilaitokset ovat suoraan yhteydessä kouluttajaan käyden lä-
pi suunnitteilla olevan koulutustilaisuuden yksityiskohdat 
ja odotukset. Oppilaitos maksaa kouluttajalle kulukorva-
ukset, mutta verkoston periaatteiden mukaan on toivotta-
vaa, että oppilaitos maksaa myös pienen koulutuspalkkion.

Kilpirauhasliiton ensimmäinen kokemuskouluttaja on 
juuri saanut peruskoulutuksen päätökseen. Raili Kuuse-
la Lapin Kilpirauhasyhdistyksestä osallistui menneen syk-
syn aikana alueellisen ohjausryhmän järjestämään perus-
koulutukseen Kemissä ja on jo sopinut ensimmäiset kou-
lutustilaisuudet oppilaitoksissa. Railin kautta saamme aika-
naan kuulla käytännön kokemuksia ja kerromme niistä li-
sää lehdessämme.

Jos tunnet kokemuskoulutustoiminnan läheiseksi itsel-
lesi ja olet valmis sitoutumaan toimintaan ja kertomaan ta-
rinasi, odotan yhteydenottoasi.

Toimistolta toivotamme iloista joulun juhlaa! 

Asta Tirronen
toiminnanjohtaja

  
Lähde: www.kokemuskoulutus.fi

Sinun tarinallasi
on vaikutusta



Oma polku löytyi
joogan avulla

Teksti: Asta Tirronen
Kuvat: Ada Blomqvistin kotialbumi

Ada kiinnostui joo-
gasta ja meditaatios-
ta heti ensimmäisen 
kerran niistä kuul-
lessaan. Kiinnostus 
vei oppimaan lisää 
Intiaan ja johti lopul-
ta joogaohjaajaksi.

Ada joogaamassa Dharamsalassa, joka on tiibetiläinen kylä Pohjois-Intiassa ja jossa Dalai Lama asuu. Kuva: Karta Cjavez

Ada pukeutuneena 
tiibetiläiseen asuun.  
Kuva: Pema Gyatso

Teksti: Asta Tirronen

HYVÄ OLO
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Espoolainen Ada Blomqvist aloitti säännölliset jooga-
harjoitukset 17 vuotiaana Kirkkonummen työväenopistossa.

- Joogaopettajani Ulla-Maija Rönkä on ollut minulle 
suuri inspiraation lähde joogan ja meditaation harjoitta-
misessa, sanoo Ada. 

- Ensin kävin hänen luennoillaan joogan filosofiasta ja 
sen perusteella päätin osallistua hänen joogatunneilleen.

  Ada tunsi jo murrosikäisenä olevansa erilainen, mutta 
yritti kovasti sopeutua samanikäisten joukkoon. Jooga- ja 
meditaatioharjoitukset helpottivat häntä kulkemaan omaa, 
oikeantuntuista polkuaan ja luottamaan itseensä.

- Huomasin jo tuolloin, että mitä enemmän kuuntelin 
omaa sisäistä ääntäni, sitä enemmän mahdollisuuksia elä-
mässä nousi esiin.

Retriittejä ja tv-sarjan kuvauksia

maailmalla 

Innostus joogaan vei Adan joogaohjaajakoulutukseen 
Pohjois-Intiaan, pieneen vuoristokylään Himalajalla. Tuol-
la Ada oppi paljon käytännön joogasta, joogan filosofiasta 
ja itsestään. Koulutus oli vaativa ja se tapahtui kuukauden 
retriittinä ilman minkäänlaista kontaktia ulkomaailmaan.

- Päivät  aloitimme aamuneljältä ja ne kuluivat harjoi-
tuksissa ja joogan opiskelemisessa, muuhun ei jäänyt ai-
kaa. Koulutuksessa oli myös paljon meditaatio-harjoituk-
sia, kertoo Ada.

Joogaohjaajakoulutuksen lisäksi Ada on asunut Tiibetis-
sä ja Thaimaassa temppeleissä ja suorittanut useampia me-
ditaatio-retriittejä Pohjois-Intiassa ja Nepalissa. Ada ja Intian 
Dharamsalaan tulivat tutuiksi FST:n sarjassa Mitt nya land - 
Uusi maani, joka esitettiin televisiossa viime keväänä. Sar-
jassa matkanjohtajina toimi kahdeksan eri puolilta ruotsin-
kielistä Suomea kotoisin olevaa nuorta, jotka olivat muutta-
neet ulkomaille töihin, opiskelemaan tai löytääkseen itsensä.

Joogan ydin on tasapaino

Ada kertoo joogaharjoitusten auttaneen häntä näkemään 
itseään ja elämäänsä selkeämmin, koska harjoitukset kes-
kittyvät kehon ja mielen tasapainottamiseen. 

- Fyysinen harjoitus auttaa mielen tasapainoon ja mie-
len harjoitukset edistävät fyysistä hyvinvointia. Mitä ikinä 
teen elämässäni se sujuu paljon paremmin, kun olen kes-
kittynyt ja rauhallinen, vakuuttaa Ada. 

- Jooga ylläpitää kehon hyvinvointia ja vastustuskykyä. 
Sanskritin kielen sana ”yoga” tarkoittaa yhdistymistä, mikä 
viittaa tasapainoon, jatkaa Ada.

- Mielestäni joogan ydin on tasapaino kaikilla mahdol-
lisilla tasoilla.

Hyvinvointia suorittamisen sijaan

Ada muistuttaa, ettei joogaharjoituksen pitäisi olla min-
käänlainen suoritus, vaan joogan yksi tärkein periaate on 
keskittyminen nykyhetkeen.

- Nykyhetkessä meillä on voimaa vaikuttaa tulevaisuu-
teen. Kehitämme itseämme pitkäjänteisesti keskittymällä 
nykyhetkeen joogaharjoitusten avulla viikoittain. Näin ke-
hitämme itseämme monella tasolla.

Adan mielestä suomalaisessa kulttuurissa on paljon suo-
rittamista.  

- Vaikka joogassa joutuu joskus ponnistelemaan, täytyy 
myös muistaa kuunnella omaa kehoa ja omia rajoja ja op-
pia rentoutumaan.

 - Mitä syvemmin rentoudumme joogaharjoituksen jäl-
keen, sitä tehokkaampi harjoituksen vaikutus on kehossa ja 
mielessä ja meidän on helpompi päästää irti ja jättää taak-
semme negatiiviset tavat ja ajatukset.

Ada voisi luetella lukemattomia joogan tuomia hyviä asi-
oita niin ihmisen psyykkiselle kuin fyysiselle hyvinvoinnille. 

- Jooga edistää keskittymistä, auttaa unettomuuteen, 
väsymykseen ja masennukseen, parantaa vastustuskykyä 
ja verenkiertoa, edistää hormonitoimintaa, nopeuttaa ke-
hon toipumista ja parantaa sisäelinten, kudosten, nivelten 
ja lihasten toimintaa.

- Voimme paremmin harjoittamalla joogaa säännöllises-
ti, kiteyttää Ada.

Ada toimii tällä hetkellä opettajana eri joogakouluissa 
pääkaupunkiseudulla. Lisäksi hän on kouluttautunut shiat-
su- ja reikihoitajaksi.  

        

Perusasioita joogasta 

• Kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä, joka perustuu 
kehon ja mielen keskinäiselle yhteydelle.
• Muodostuu kolmesta osatekijästä: fyysisistä harjoituksis-
ta (asanoista), tietoisen hengityksen harjoituksista (pra-
nayama) ja ohjatusta rentoutumisesta.
• Asanat ovat kehon erilaisia asentoja.
• Harjoitus tehdään hitaasti hengityksen tahdissa.
• Ei edellytä mitään tiettyä elämänkatsomusta.
• Hatha-joogassa harjoituksissa ei edetä helpoista liik-
keistä vaikeisiin, vaan keskitytään kuuntelemaan omaa 
kehoa ja sen antamia viestejä ja se sopii kaiken ikäisille 
kunnosta riippumatta.
• Astanga-jooga on dynaamisempi ja perustuu liikesar-
joihin, joissa edetään seuraavalle tasolle vasta kun edel-
lisen tason liikesarjat ovat hallinnassa.
• Muita joogasuuntauksia ovat muun muassa raja-, kun-
daliini-, sivananda-, ja iyengarjooga.
• Aloittelijan kannattaa mennä alkeiskurssille, joita jär-
jestetään eri puolilla maata esimerkiksi kansalais- ja työ-
väenopistoissa, joogakouluissa ja liikuntakeskuksissa.
• Ei vaadi erityisiä välineitä, pehmeä asu ja alusta riittävät.

Lähteet: www.joogahuone.fi, www.himalaja.fi,
www.wikipedia.fi

Mitä on
osteopatia?
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Mitä on
osteopatia?

Teksti: Susanna Manninen, osteopaatti AMK
Kuva: Maria Manninen

Monelle sana osteopatia on melko tuntematon, moni yh-
distää sanan osteoporoosiin, joka taas ei juurikaan liity os-
teopatiaan. Sana osteopatia tulee latinan kielestä, osteo=luu, 
patia=kärsimys/kipu. Tämä yhdessä tarkoittaisi luukipua. 
Melko harhaanjohtava nimi siis. Nimen on keksinyt osteo-
patian kehittäjä Adrew Taylor Still 1800- luvun loppupuo-
lella yhdysvalloissa.

Osteopatia on terveydenhuollon ala, joka on erikoistu-
nut kehon kiputilojen tutkimiseen ja hoitoon. Osteopatia 
perustuu vahvaan anatomian ja fysiologian osaamiseen se-
kä käsillä työskentelemiseen eli palpaatiotaitoon, tarkoitta-
en käsillä tuntemista ja hoitamista. Osteopatiassa kehoa ja 
sen toimintaa tarkastellaan kokonaisuutena. Oireiluun läh-
detään etsimään syytä ja aina ongelman syy ei ole siellä 
missä kipu on, joten on tutkittava ja hoidettava kehoa hy-
vin kokonaisvaltaisesti. Esimerkiksi lantion virheasento voi 
aiheuttaa päänsärkyjä.

Ensimmäisellä hoitokäynnillä vaivaa ja sen historiaa käy-
dään perusteellisesti läpi ja joskus osteopaatti voi kysellä 
sellaisiakin asioita, jotka sinun mielestäsi eivät vaivaan voi 
mitenkään liittyä, kuten kymmeniä vuosia sitten tapahtu-
neet onnettomuudet ja leikkaukset. Ensimmäiselle käynnil-
le on hyvä ottaa vaivaan liittyvät mahdolliset lääkärinlau-
sunnot ja röntgenkuvat mukaan. Alkuhaastattelun ja tutki-
misen jälkeen osteopaatti suunnittelee sinun kehollesi oi-
keanlaisen lähestymistavan vaivaan.

Osteopaatti on Valviran rekisteröimä terveydenhuollon 
ammattinimike ja koulutus kestää Suomessa neljä vuotta. 
Osteopaatti perehtyy koulutuksensa aikana myös muihin 
lääketieteen osa-alueisiin ja osaa lähettää potilaan toisel-
le terydenhuollon ammattilaiselle jos tilanne sen vaatii. Li-
säksi osteopaatit käyvät paljon lisäkoulutuksia neljän vuo-
den opintojensa jälkeen.

Mitä osteopatialla voidaan hoitaa?

Osteopaattisessa hoidossa kehon kudoksia hoidetaan 
hyvin laaja-alaisesti, kattaen nivelet, nivelsiteet, lihakset, 
lihaskalvot, hermokudoksen, verenkierron, lymfanesteen 
ja muut sidekudokset. Osteopaatti hoitaa siis koko kehoa. 
Hoito vähentää kipua, kiihdyttää aineenvaihduntaa, rau-
hoittaa hermostoa ja lisää nivelten liikelaajuutta. Hoidon 
tarkoituksena on tasapainottaa kehon toimintoja ja tukea 
sen omia paranemismekanismeja jolloin paranemispro-
sessi pääsee käyntiin.

Yleisiä osteopatialla hoidettavia vaivoja ovat:
– Niska- ja hartiaseudun kivut
– Selkäsäryt
– Iskias
– Hermo-oireet
– Päänsäryt, migreeni
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– Olkapäävaivat
– Tenniskyynärpää
– Lonkka- ja polvikivut
– Leukanivelen toiminnalliset ongelmat,
    hampaiden yhteen pureminen ja sen oireet
– Nilkkaongelmat
– Stressi ja kehon jännitystilat

 Lisäksi osteopatia toimii hyvin astman ja nivelrikon hoi-
don tukena lievittäen oireita. Ruuansulatusvaivoja hoide-
taan keskittyen vatsanalueen pehmytkudoksiin sekä her-
mostoon. Myös leikkausten jälkitiloissa paranemisproses-
sia voidaan tukea hoidolla, esimerkiksi polvileikkaus ja jos-
kus jopa leikkauksia on voitu välttää hoidolla.

  Oireisiin on hyvä puuttua ajoissa, esimerkiksi selkäki-
vun ei kannata antaa pitkittyä ja kehittyä pahemmaksi, tot-
tua elämään sen kanssa. Välillä omaan terveyteen ja hyvin-
vointiin panostaminen tuntuu hankalalta, ei ole aikaa ei-
kä rahaa. Laittaa helposti toiset itsensä edelle, mutta itses-
tään huolehtiminen on myös muista huolehtimista ja mi-
tä paremmin itse voi sen paremmin muutkin lähellä voivat.

www.osteopaatti-susanna.fi

Jos haluat 
keskustella 
kilpirauhas-
sairaudestasi…

…tai kysyä mieltäsi askarruttavista asioista, soita Kilpi-
rauhasliiton valtakunnalliseen tukipuhelimeen. Saat pu-
helimesta vertaistukea henkilöltä, jolla on itsellään kilpi-
rauhassairaus. Puhelut ovat luottamuksellisia.
Soittoaika on torstaisin klo 18–21 numeroon 050 
400 6800. 
Tukipuhelin on suljettu arkipyhinä.

Kilpirauhanen ja kilpirauhas sairaudet

KIRJA POTILAALLE

ESA SOPPI

Esa Sopin kirja
”Kilpirauhanen ja
kilpirauhassairaudet
- kirja potilaalle”
on tilattavissa liiton
toimistolta
toimisto@kilpirauhasliitto.fi 
tai
p. 09 8684 6550.
Kirjan hinta on 51 euroa +
toimituskulut 8,90 euroa.
Tilaukset toimitetaan
postiennakolla.

Hyvinvointini-
sovellus tukee 

Orion Pharman 
reseptilääkkeitä

Tutustu 
Hyvinvointini-
sovellukseen
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Kaikkien yhdistysten yhteystiedot löytyvät
lehden lopussa Yhteystiedot-sivulla.

TAPAHTUMAKALENTERI

ETELÄ-KARJALAN 
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Vertaistuki-illat keskiviikkona 15.1., 19.2. ja 
19.3. klo 17.30 Vapaaehtoiskeskus Kuutinkul-
ma, Valtakatu 23, Lappeenranta. Iltoihin py-
rimme saamaan luennoitsijoita/asiantuntijoi-
ta kertomaan eri aiheista ja keskustelemaan 
jäsenten ja heidän läheistensä kanssa. Kevään 
toiminnasta tarkemmin KILPI-lehdessä 1-2014 
sekä yhdistyksen nettisivuilla. Seuraa ilmoitte-
luamme Etelä-Saimaassa ”Yhdistykset tiedot-
tavat” palstalla ja Vartissa.

HYVINKÄÄN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Hyvinkään iltaryhmä torstaina 12.12., 16.1., 
13.2. ja 13.3. klo 18 Järjestökeskus Onnensil-
lassa, Siltakatu 6. Yhteyshenkilö Orvokki Leh-
tonen,  p.  040 7405 277. 
Hyvinkään päiväryhmä maanantaina 2.12., 
tiistaina 7.1. ja maanantaina 3.2. ja 3.3. klo 13 
Järjestökeskus Onnensillassa. Yhteyshenkilö 
Eila Vahanen p. 044 2833 048. 
Hämeenlinnan ryhmä torstaina 19.12., 16.1., 
20.2. ja 20.3. klo 18 Näkövammaisten toimin-
takeskuksessa, Brahenkatu 21. Yhteyshenkilö 
Aila Suokas p. 050 3051 196. 
Mäntsälän ryhmille haetaan edelleen uutta 
vetäjää. Otathan yhteyttä Lahjaan, p. 0400 975 
777 mikäli kiinnostaa! 
Ryhmissä on vapaata keskustelua niin kilpi-
rauhas- kuin muistakin asioista. Uusia ideoita 
otamme mielellämme vastaan! 
Toiminnastamme ilmoitetaan myös paikallis-
lehtien seurapalstoilla, nettisivuillamme ja Kil-
pirauhasliiton Facebook-sivulla. Tilaisuuksiim-
me ovat tervetulleita kaikki kilpirauhasasioista 
kiinnostuneet.

KESKI-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Pikkujoulu torstaina 19.12. klo 18 Ravintola 
Kissanviikset, Puistokatu 3, Jyväskylä.  (Huomio, 
paikka vaihtunut.) Pieni paketti mukaan, hinta 
jäseneltä 15 €. Ilmoittautumiset maanantaina 
9.12. mennessä: yhdistyksen p. 044 0902 004 
arki-iltaisin tai s-posti: kskilpparit@gmail.com.
Vertaistuki-illat aina kuukauden kolmantena 
torstaina eli 16.1., 20.2., ja 20.3.  klo 18 Molekyy-
li tila, Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1, Jyväskylä.
Liikunnalliset vertaistuki-illat aina kuukau-
den ensimmäisenä torstaina.
Keilausta torstaina 5.12. klo 17.30 Laajavuo-
ren keilaradalla.
Hot joogaa, torstaina 6.2. klo 17.30 PranaYo-
gan tiloissa, Yliopistonkatu 30. Päälle kevyt, 
rento vaatetus ja vesipullo mukaan. Vesitank-
kaus kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen 
tuntia.
Kuntosali- ja liikuntaneuvontaa sekä uintia 
torstaina 6.3. klo 17.30 Aaltoalvarissa.

Joogaan ja Aaltoalvariin ennakkoilmoittautu-
miset: marja.junnila@gmail.com tai 050 581 
8400. Mukaan mahtuu noin 15 ensin ilmoit-
tautunutta.

KYMENLAAKSON SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Joulumyyjäiset lauantaina 14.12. Kouvolan 
Yhteiskoululla. Myytäviä tuotteita ja arpajais-
voittoja otetaan vastaan. Voit ottaa etukäteen 
yhteyttä puheenjohtajaan tai tuoda suoraan 
myyjäispaikalle.
Kouvolassa kilpirauhasiltojen päivämäärät 
ilmoitetaan myöhemmin. Seuraa Kouvolan 
Sanomien ja PK:n järjestöpalstaa. Illat klo 18–
20. Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4, 2 krs. 
Sisäänkäynti sekä parkkipaikan että torin puo-
leisista ovista. Tammikuussa Kilpirauhasliiton 
edustaja paikalla, helmikuussa vertaistuki-ilta.
Kotkassa kilpirauhasillat tiistaina 14.1. ja 
11.2. klo 18-20, Karhulan päiväsairaala, Vesi-
vallintie 29, Kotka. Sisäänkäynti katutasolta 
pihan puolelta. Jäsenillan, 14.1., aiheena on 
vertaistuki-ilta, helmikuun illan aihe ilmoite-
taan myöhemmin.
Päivystykset toimitila Veturissa Kouvolassa 
klo 16-18. Tutut ihmiset paikalla ennen kilppa-
ri-iltaa. Tule juttusille!

LAHDEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Vertaisryhmätapaaminen vastasairastu-
neille ja/tai lisätietoa haluaville tiistaina 
11.2. klo 18–20 Invakeskus, Hämeenkatu 26 
A, Lahti. Tervetuloa saamaan tietoa ja vertais-
tukea!
Sääntömääräinen kevätkokous ja vertais-
tapaaminen lauantaina 22.3.2014 klo 13–15, 
Invakeskus, Hämeenkatu 26 A, Lahti. Kahvitar-
joilu!
Tervetuloa mukaan tapahtumiimme! 
Ennakkotietoa kevään luennosta: Huhtikuus-
sa Lahdessa luennoi gynekologi Maija Kajan 
(http://maijakajan.fi). Tarkemmat tiedot, aika 
ja paikka seuraavassa KILPI-lehdessä.
Tiedotamme tapahtumista myös nettisivuil-
lamme sekä paikallis- ja ilmaisjakelulehtien 
järjestöpalstoilla.
Yhdistyksemme tukihenkilöt ovat Raija Kert-
tula, iltaisin p. 040 7746 288 ja Sinikka Viskari 
iltaisin p. 050 5350 764.

LAPIN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Joulumyyjäiset maanantaina 9.12., alkaen 
klo 9 Lapin keskussairaalan ala-aulassa. Myy-
tävänä käsitöitä, leivonnaisia ja arpoja. Myy-
jäis- ja arpajaistavaroita ottaa vastaan Taisto 
Tarkiainen, p. 040 5544 700 ja Raili Kuusela 045 
1371 008. Etenkin leipomusapua tarvittaisiin! 
Kiitos tuestasi!

Rovaniemellä vertaistuki-ilta torstaina 9.1. 
klo 18–20 Eläkeläistila Potkurin Kipinä-salissa. 
Tule keskustelemaan!
Sääntömääräinen kevätkokous lauantaina 
22.3.2014, klo 14 Pohjolankatu 2, Eläkeläistila 
Potkurin Tervassalissa. Kokouksessa käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Keilailta keskiviikkona 15.1. klo 18–19 Urhei-
luopiston keilahallissa. Varattu kaksi rataa, yh-
distys maksaa ratamaksut. Tule kaatotalkoisiin!
Kevään ohjelmaa päivitetään yhdistyksen 
nettisivuilla ja muutoksista ilmoitetaan seu-
raavassa KILPI-lehdessä, Lapin Kansan seura-
palstalla sekä paikallislehdissä.

LOUNAIS-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Vertaistuki-illat maanantaina 13.1. ja 10.2. 
klo 18 Ruusukorttelissa, Puistokatu 11, Turku. 
Vertaistuki-illoissa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Kerhohuone 2 on ensimmäisessä kerroksessa 
ja kerhohuone 5 toisessa kerroksessa, jonne 
pääsee myös hissillä.
Ajat ja paikat ovat alustavia. Seuraa ilmoittelua 
Turun Sanomien Yhdistykset-palstalla sekä 
yhdistyksen kotisivuilla.

 
OULUN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Oulussa vertaistukiryhmä kilpirauhassyö-
pään sairastuneille (ensisijaisesti työikäisille) 
Oulun Hyvän mielen talo, Puusepänkatu 4, 2. 
krs. ryhmähuone Kulma. Tervetuloa mukaan!
Oulussa kilpirauhassairauksien vertaistu-
kiryhmä Oulun Hyvän mielen talo, 2 krs. ryh-
mähuone Kulma. Tervetuloa ryhmään!
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen 
kilpirauhaspotilaiden vertaistukiryhmä ta- 
paa Ylivieskan keskustan kahvila Häggmanilla 
osoitteessa Rautatienkatu 8, joka kuukauden 
ensimmäinen tiistai klo 18.30–20.00. Sisältö-
nä tapaamisissa on vertaiskeskustelu ja myö-
hemmin asiantuntijavieraita mahdollisuuk-
sien mukaan. Seuraa tarkempaa ilmoittelua 
sanomalehti Kalajokilaaksosta sekä Nivala-
lehdestä. Tervetuloa niin vanhat kuin uudetkin 
ryhmäläiset! 
Ryhmistä lisätietoja puheenjohtajalta (katso 
yhteystiedot). Kevään aikatauluista ilmoitam-
me yhdistyksen kotisivuilla www.oulunseu-
dunkilpi.com (huomaa sivujen uusi nimi) ja 
paikallisissa ilmaisjakelulehdissä.

PIRKANMAAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Teatteri-iltapäivä lauantaina 14.12. klo 13 
Tampereen Työväen Teatterin Suurella näyttä-
möllä, näytelmä on ”Prinsessa”. Puheenjohtaja 
jakaa maksetut liput noin tuntia ennen esitystä 
ala-aulassa. 
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Vertaistoimintaryhmä lauantaina 14.12. 
pikkujoulun merkeissä pienen tarjoilun kera, 
11.1., 15.2. ja 15.3. klo 10.30–12.30, Vanha Kir-
jastotalo, Mäkelän kabinetti.   
Arkiryhmä kokoontuu tiistaina 21.1., keski-
viikkona 20.2. ja 26.3. klo 17–19, Vanha Kirjas-
totalo, Mäkelän kabinetti, keskustelun mer-
keissä. Arkiryhmässä ei ole vetäjää.
Sääntömääräinen kevätkokous lauantaina 
15.3.2014 klo 12.30–13.30 Vanha Kirjastotalo, 
Mäkelän kabinetti.  Käsitellään sääntöjen mää-
räämät asiat. Tervetuloa.
Tulevat tapahtumat voit käydä myös katso-
massa nettisivuiltamme. 

POHJOIS-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY  

Yhdistyksen toiminta jatkuu Vesselissä ja il-
moitamme päivämäärät Karjalaisen ja Heilin 
järjestöpalstalla. Pidämme kerran kuukau-
dessa kilpirauhasillan jossa on tietoa kilpi-
rauhaseen liittyvistä asioista ja keskustelua 
iltakahvien merkeissä. Yritämme saada myös 
ulkopuolisia vierailijoita luennoimaan meitä 
kiinnostavista teemoista. Tervetuloa mukaan 
toimintaamme!

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY  

Tutustuminen Taidekoti Kirpilään keski-
viikkona 18.12. klo 13–14 Pohjoinen Hespe-
riankatu 7, 00260 Helsinki (keskustasta raitio-
vaunut 4,10 ja 7A, Hesperiankadun pysäkki). 
Tule tutustumaan opastetulle kierrokselle 
Taidekoti Kirpilään! Mukaan mahtuu 15 hen-
kilöä, tilaisuus on jäsenille maksuton. Taidekoti 
on lääketieteen lisensiaatti Juhani Kirpilän 
(1931–1988) entinen koti, missä on esillä hä-
nen keräämänsä suomalaisen taiteen kokoel-
ma. Juhani Kirpilä lahjoitti omaisuutensa Suo-
men Kulttuurirahastolle ja taidekoti avattiin 
yleisölle vuonna 1992.  Ilmoittautumiset Liisa 
Sahalle p. 044 334 2025 tai sähköpostilla: liisa.
saha@gmail.com.
Mindfulness ja uni, peruskurssi keskiviikkona 
12.2., 19.2. ja 26.2. klo 18.00-20.30, paikka vah-
vistamatta. Kurssi sisältää seuraavat osa-alu-
eet: Mitä on unitietoisuus ja uni mindfulness-
harjoitusten valossa ja tutkimusten valossa, 
unien merkitys, unityöskentely, selkounet. 
Unet, nukkuminen ja terveys. Teoriaa ja har-
joituksia. Ohjeita omaan henkilökohtaiseen 
unityöskentelyyn. Hinta 120 €/henkilö. Jos 

kurssilaisilla on mielenkiintoa, voidaan lisäksi 
järjestää retriittityyppinen intensiivivuorokau-
si, jolloin voidaan harjoitella lisää opittuja pe-
rusasioita. Kurssin vetäjä Heljä Ora MacMentor 
Oy:stä. Ilmoittautumiset sirpa.h.carlsson@
gmail.com tai iltaisin p. 050 5581 775.
Ravintoluennon järjestämme alkuvuodesta. 
ETT, ravitsemusasiantuntija Marika Laaksonen 
luennoi. Aika ja paikka selviävät myöhemmin.
Seuraa nettisivujamme, jossa ilmoitamme oh-
jelmien tarkennukset.

SATAKUNNAN KILPI-
RAUHASYHDISTYS RY 

Vertaistuki-ilta, paikalla ravintoterapeutti 
Tanja Pihlajamäki torstaina 16.1. klo 18-20 Sa-
takunnan yhteisökeskuksen puutalon ”salissa”, 
Isolinnankatu 16, Pori.
Kilpirauhasluento lauantaina 8.2. klo 14–16 
Porin seudun kansalaisopisto, Gallen-Kalle-
lankatu 14.  Luennon pitää Lahden Seudun 
Kilpirauhasyhdistyksen puheenjohtaja Raija 
Kerttula. Aiheena muun muassa eläinperäiset 
lääkkeet ja lisämunuaisen toiminta. 
Sääntömääräinen kevätkokous torstaina 
6.3.2014 klo 18. Satakunnan yhteisökeskuksen 
puutalon ”salissa”, Isolinnakatu 16, Pori. Sään-
tömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa 
valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle vara-
toiminnantarkastaja vuodelle 2014.
Tapahtumista ilmoitetaan myös yhdistyksen 
kotisivuilla sekä Facebook-sivullamme.

SEINÄJOEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY 

Seinäjoella vertaistuki-ilta tiistaina 21.1. klo 
17 Seinäjoen Järjestötalon olohuone, Kauppa-
katu 1, 2.krs.
Kauhavalla vertaistuki-ilta keskiviikkona 
29.1. klo 18 Yrittäjäopisto, Kauppatie 109.
Kauhajoella lääkäriluento kilpirauhassaira-
uksista tiistaina 11.2. klo 18 Logistia, Teknolo-
giapuisto 1.
Kurikassa vertaistuki-illat keskiviikkona 
19.2. ja 19.3. klo 18 Kurikan Intolassa, Seura-
puistikko 6 C 27.

VAASAN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY 

Teatteri-ilta, Straussin romanttinen operetti 

Lepakko, lauantaina 15.2. klo 19 Vaasan Kau-
punginteatteri. Ilmoittautuminen maanantai-
hin 21.1. mennessä Pirjolle p. 050 5719 531. 
Hinta jäsenille 26 €, muille 40 €.
Vertaistuki-ilta suomeksi torstaina 23.1., 6.2. 
ja 27.2. klo 19 Vuorikodin juhlasali, Vaasa. 
Vertaistuki-ilta ruotsiksi torstaina 13.2. klo 
19, Vuorikoti, Vaasa.
Sääntömääräinen kevätkokous torstaina 
13.3.2014 klo 18, Vuorikodin juhlasali, Vaasa.
Lääkäriluento torstaina 13.3. klo 19, Vuoriko-
din juhlasali, Vaasa. Luennoi LL Ulla Slama.
Seuratkaa Pohjalaisen toimintapalstaa, Vaasan 
Ikkunaa ja nettisivujamme.

VASANEJDENS SKÖLD-
KÖRTELFÖRENINGEN RF 

Teaterkväll, Strauss romantiska operett Le-
pakko, lördag 15.2. kl 19, Vaasan Kaupungin-
teatteri. Anmälningar till före måndag 20.1. 
till Dorrit tel. 050 3251 157. Pris för medl. 26 €, 
icke medl. 40 €.
Samtalskväll på finska torsdag 23.1., 6.2. och 
27.2., samtliga kl 19 i Vasa, Berghems festsal.
Samtalskväll på svenska torsdag 13.2. kl 19 
Berghem. 
Stadgeenligt vårmöte torsdag 13.3.2014 kl 
18 Berghems festsal, Vasa.
Läkarföreläsning torsdag 13.3. kl 19 Berg-
hems festsal, Vasa. Föreläsare Ulla Slama.
Följ också med i Vasabladets och Pohjalainens 
händelsekalender, Vaasan Ikkuna och på för-
eningens hemsidan.

SAVO 

Kuopiossa vertaistuki-ilta tiistaina 10.12. klo 
18 VireTori Valkeinen, Sairaalakatu 6-8, raken-
nus 1, 0-kerros. Yhteyshenkilö Anne Christi-
ansen p. 045 2021 720. Kevään tapaamisista 
ilmoitetaan liiton Facebook-sivuilla.
Iisalmessa ovat alkaneet vertaistuki-illat. 
Seuraa ilmoittelua paikallislehdistä ja liiton 
Facebook-sivulta. Yhteyshenkilö Raakel Piha-
kumpu, raakel.piha@gmail.com p. 050 5931 
090.
Savonlinnassa on alkanut vertaistukiryh-
mä. Tapaamisista ilmoitetaan paikallisissa leh-
dissä ja liiton Facebook-sivulla. Yhteydenotot 
slnkilpirauhasvertais@gmail.com.

Imetyksen lohtukirja
Marraskuussa julkaistiin Imetyksen lohtukirja – äitien tarinoita ja tukea imetyspettymyksiin 12 kan-
salaisjärjestön yhteistyönä – mukana myös Kilpirauhasliitto. Kirjan ovat toimittaneet Leena Pikkumä-
ki, Heini Kettunen ja Liisa Ansio.  
Imetyksen lohtukirja on Suomessa ensimmäinen imetyskirja, joka puhuu imetyksestä äitien koke-
musten näkökulmasta. Se purkaa ja pohtii imetyspettymystä, imetysvaikeuksia ja imetyksen estei-
tä. Se tarjoaa vertaistukea imetyspettymyksen hetkellä, jotta äidit voisivat löytää lohtua toisten äitien 

kertomuksista. Imetyksen lohtukirjaan uskaltaa tarttua, vaikka oma imetys olisi rikkonut kaikki toiveet, normit ja säännöt.
Kirjan voi lukea maksutta sähköisesti http://issuu.com/imetyksentuki/docs/lohtukirja_issuu tai tilata Imetyksen Tuki ry:stä. 
Tilaukset itu (at) imetys.fi, kirjan hinta on 25 euroa.
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Laki ja kuntauudistus kamppailivat,
vanhus hävisi

Kuluttajaparlamentin lehdistötiedote 27.9.2013

Vanhuspalvelulaki ohjaa kuntia lähipalveluiden järjes-
täjiksi, mutta kuntauudistus uhkaa viedä palvelut suur-
kuntiin. Kuluttajaparlamentti kehittäisi nykyisten ter-
veyskeskusten rinnalle liikkuvia ja sähköisiä palveluja, 
jotta ikääntyneet saisivat palvelunsa riittävän läheltä.

Tulevaisuuden palvelutarpeisiin varautuminen on kun-
nille haastavaa, koska kunnilla ei ole vielä tietoa tulevaisuu-
destaan eikä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjästä tu-
levien kunta- ja palvelurakenneuudistusten vuoksi. Lisäksi 
pula hoitohenkilöstä on valtava:  vanhusten määrä kaksin-
kertaistuu ja hoitajien määrä puolittuu seuraavan kahden 
vuosikymmenen aikana.    

- Ikääntyneiden hyvinvoinnin turvaamiseksi tulee ensi-
sijaisesti kehittää ja säilyttää nykyisiä terveyskeskuspalve-
luita. Lähelle tuotavien sosiaali- ja terveyspalveluiden tur-
vaaminen tulevaisuudessa vaatii myös uusia rohkeitakin 
ratkaisuja, pohtii Seppo Mustonen Kuluttajaparlamentin 
jäsenjärjestö Eläkeliitosta.

Tärkeimpiä uusia kehitettäviä palvelumuotoja olisivat 
erilaiset liikkuvat ja sähköiset palvelut. Eri puolilla Suomea 
on kokeiltu esimerkiksi monipalveluautoja, joissa tervey-
denhoitopalvelut liikkuvat kirjastoautojen tapaan lähelle 
ihmisiä. Harkittavia palveluita ovat myös esimerkiksi sellai-
set sähköiset palvelut, joissa vanhukset käyvät kotoaan vi-

deoneuvotteluita hoitohenkilökunnan kanssa. 
Palveluja järjestettäessä tai suunniteltaessa kuntien tu-

lee hyödyntää nykyistä enemmän myös kolmannen sek-
torin osaamista. Esimerkiksi monipalveluautoissa voisi ol-
la mukana vuoroviikoin kolmannen sektorin työntekijöitä 
eri aloilta kuten kroonisia sairauksia edustavista potilasjär-
jestöistä tai päihde-, mielenterveys- ja seniorijärjestöistä. 

- Yhteistyön lisäämiseen velvoittaa myös uusi vanhus-
palvelulaki, muistuttaa Asta Tirronen Suomen Kilpirau-
hasliitosta.

Lisätiedustelut: 
Kuluttajaparlamentin pääsihteeri Jenni Vainioranta
p. 040 4198962
jenni.vainioranta(at)kuluttajaliitto.fi

Kuluttajaparlamentti on Kuluttajaliiton koordinoima valta-
kunnallisesti merkittävien järjestöjen vaikuttamisfoorumi. 
Kuluttajaparlamentissa on mukana yli 50 kansalaisjärjes-
töä sekä muutama toiminnallinen säätiö. 
Lisätietoa http://www.kuluttajaliitto.fi/kuluttajaparlamentti

Kuluttajaparlamentin istunnossa 26.9.2013 vaatimuksen 
ikääntyvien lähelle tuotavien sosiaali- ja terveyspalvelui-
den turvaamisesta palvelurakenneuudistuksessa allekir-
joittivat yksimielisesti läsnä olevat 36 järjestöä.

Kuntoutumiskurssit
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 alen-
nettu hinta 75 €, jolloin majoittuminen on kahden hen-
gen huoneessa.  Kardiologi Seppälä-Lindroosin luento 
on peruuntunut, mutta tilalla on toinen lääkäriluento.
23.–25.5.2014  Kuopio, Kylpylähotelli Rauhalahti. 
Kurssi on yleiskurssi ja sille voi hakea kilpirauhasen toi-
mintahäiriötä sairastavat. Hakuaika päättyy 14.4. Osal-
listumismaksu 130 €/2 hh ja 190 €/1 hh. Työmarkkina-, 
toimeentulo- tai opintotuella tai kansaneläkkeellä ole-
ville 85 €/2hh/henkilö.

Syksyn kurssin tiedot seuraavassa lehdessä.

Yleistä kuntoutumiskursseista:
Kuntoutumiskursseille haetaan hakulomakkeella, jonka 
voi täyttää liiton nettisivuilla Kurssit ja lomat -valikon al-
la. 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 ha-
kijan vapaamuotoiset perustelut. Tarvittaessa olemme 
yhteydessä puhelimitse ennen valintaa, joten muistat-
han ilmoittaa lomakkeella myös puhelinnumerosi. Kurs-
sivalinnoissa ensikertalaisuus ja tarve kuntoutumi-
seen ovat etusijalla.
Kuntoutumiskurssiin sisältyy täysihoito, saunat ja uin-
nit, asiantuntijaluennot, muun muassa lääkäriluento se-
kä muut luennot ja ohjattua tai omaehtoista liikuntaa. 
Matkakulut maksaa kurssilainen itse.   

Hakija sitoutuu hakemuksen lähettäessään maksamaan 
osallistumismaksun liitolle aiheutuvien kulujen kattami-
seksi, mikäli hän peruu osallistumisensa kurssia edeltä-
vän viikon aikana. 
Jos kurssilainen haluaa osallistua kuntoutumiskurssille 
lemmikkieläimen kanssa, on hänen varattava erillinen 
yhden hengen huone. 

Kurssimme ovat hajusteettomia.
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JÄSENYHDISTYSTEN SIVUT

Joulua odotellessa

Syysmyrsky kurittaa Englantia, meillä on syksyisen satei-
nen sää. Jouluun on vajaa kuukausi. Toivottavasti osaamme 
rauhoittua ottamaan vastaan leppoisia lomapäiviä. Kaikkea 
ei ole pakko tehdä itse, voi hyödyntää kauppojen tarjontaa. 
Myyjäisiä on ennen joulua kiitettävästi, ilman tavarapaljo-
uttakin voi juhlaa viettää, yhdessäolo läheisten kanssa on 
tärkeää. Vaihtoehtoisia joulunviettotapoja kannattaa hyö-
dyntää, hotellit, kylpylät ynnä muut järjestävät juhlapäiviksi 
ohjelmaa ja hyvää ruokaa. Pitäisi myös muistaa lähimmäi-
siä jotka viettävät joulunpyhät itsekseen joko omasta ha-
lustaan tai siksi ettei heillä ole lähellä ketään.

Ensi vuosi on yhdistyksemme juhlavuosi. 10 vuotta tu-
lee täyteen keväällä. Yhdistys on voimissaan, toimii kahdel-

la paikkakunnalla aktiivisesti ja olemme saaneet uusia jäse-
niä todella kiitettävästi. Juhlimme keväällä, seuraa ilmoitte-
lua paikallislehdistä tai tule jäseniltoihimme. 

Ensimmäinen vuosi puheenjohtajana lähenee loppuaan. 
Haluan kiittää kaikkia jotka ovat olleet tukenani ja rohkais-
seet minua sanoin ja teoin. 

Kiitos ja hyvää Joulun odotusta!

Kymenlaakson Seudun Kilpirauhasyhdistys ry

Anne Nuora
Puheenjohtaja

Johtokunta jatkaa lähes entisellä 
kokoonpanolla 

Syksy on vaihtunut talveksi ja yhdistyksen syksyn toi-
mintakin on saatu päätökseen. Toimintamme jää nyt jou-
lutauolle ja palaamme taas helmikuussa vertaisryhmäta-
paamisen merkeissä. Katso tarkemmin tapahtumakalente-
rista. Syyskokouksessa emme saaneet uusia toimijoita yh-
distyksen johtokuntaan, joten jatkamme melkein samalla 
kokoonpanolla.  Puheenjohtajana seuraavat kaksi vuotta jat-
kaa Raija Kerttula. Johtokunnassa vuonna 2014 ovat Karhu 
Irja, Penttilä Jorma, Rantala Sinikka, Tuomi Liisa ja Viskari Si-
nikka. Varajäsenenä jatkavat Kortinen Soile, Pekko Ritva, Pel-
konen Leo ja Toivanen Ritva. Yhdistyksen pitkäaikaiset joh-
tokunnan jäsenet Anneli Santakivi sekä Sirkka Kiiski jäivät 
pois johtokunnasta, ainakin toistaiseksi. Kiitämmekin läm-
pimästi Annelia ja Sirkkaa tehdystä työstä yhdistyksen hy-

väksi. Toivomme, että olette mukana yhdistyksen toimin-
nassa jatkossakin ja tapaamme teitä tilaisuuksissamme.

”Joulumaa on muutakin kuin pelkkää toiveunta, Joulu-
maa on ihmismielen rauhan valtakunta. Eikä sinne matka 
silloin kovin kauan kestä, Joulumaa jos jokaiselta löytyy sy-
dämestä.” (Juha Vainio)

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta jäsenillemme 
ja yhteistyökumppaneille! 

Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistys ry

Irja Karhu ja Raija Kerttula
Sihteeri ja Puheenjohtaja

Lapissa kaamosta odotellessa
Juhlavuosi tulossa

Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, yhdistyksem-
me täyttää ensi vuonna kymmenen vuotta. Helmikuun 16. 
päivänä 2004 allekirjoitettiin Rovaniemen Seudun Kilpi-
rauhasyhdistys ry:n, nykyään Lapin Kilpirauhasyhdistys ry, 
perustamiskirja. Lähes jokainen meistä yhdistyksen perus-
tajista oli täysin untuvikko yhdistystoiminnassa, mutta jo-
tain on kuitenkin tapahtunut, koska yhdistys toimii ja kas-
vaa edelleen.  Allekirjoittajista neljä jäsentä on vieläkin mu-
kana aktiivisesti vapaaehtoistoiminnassamme.

Luentoja ja tapahtumia järjestämällä yhdistyksen jäsen-
määrä on kasvanut huimasti sitten alkuajan, sillä tänä vuonna 
ylitimme jo 300 jäsenen rajan. Lisää jäseniä toki haluamme 
vieläkin, sillä Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alu-
eilla yhteensä noin 8500 ihmistä nauttii vaivaansa tyroksii-
nihormonia eli potentiaalia lisäjäseniin on. Kuta enemmän 
takanamme on jäseniä, sitä enemmän meitä toivottavasti 
kuunnellaan ja otetaan huomioon.  Huikeaa olisi, jos juhla-
vuonna jokainen jäsen toisi mukanaan yhden uuden jäse-
nen. Unelmilla on siivet, joten annapa sieki sanan kiertää!
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Yhdistys juhlii kymmenvuotistaivaltaan järjestämällä 
vuoden aikana useamman luennon, tietysti resurssien mu-
kaan. Varsinaisen juhlan järjestämiseen emme nyt resursse-
ja tuhlaa, vaan jätämme juhlimisen tuleville toimijoille, vaik-
kapa 20-vuotisjuhlavuonna. Juhlavuoden ohjelma on sel-
villä KILPI-lehden numerossa 1/2014. Otamme toivomuk-
sia vastaan mielellämme.

Matkalla kokemuskouluttajaksi
Suomen Kilpirauhasliitto ry liittyi jäsenjärjestöksi Suo-

men Reumaliiton hallinnoimaan kokemuskouluttajahank-
keeseen tänä vuonna.  Se tarkoittaa, että Kilpirauhasliiton 
jäsenjärjestöjen jäsen voi myös kouluttautua kokemuskou-
luttajaksi ja siten tulla merkityksi valtakunnalliseen koke-
muskouluttajarekisteriin.  Liitossamme rekisteriä hallinnoi 
toiminnanjohtaja Asta Tirronen, hänen kauttaan myös 
koulutukseen haetaan. Oppia kokemuskouluttajaksi olen 
ollut tänä syksynä hankkimassa Lapin ohjausryhmän jär-
jestämässä koulutuksessa Kemissä ja olen siten ensimmäi-
nen liiton ”kilpparikokemuskouluttaja”, mutta toivottavasti 
en viimeinen. Tällä hetkellä näyteluento on vielä antamat-
ta, mutta toivon mukaan jo lehden ilmestyessä nimeni on 
poimittavissa rekisteristä eli olisin virallisesti kokemuskou-
luttaja. Sitten odottelen luentopyyntöjä oppilaitoksista, jot-
ta pääsisin kertomaan tarinani terveydenhuollon ammatti-
laisiksi opiskeleville. Lisäksi toivon, että myös jo valmiit ter-
veydenhuollon ammattilaiset voisivat kuunnella tarinaani.

Kokemuskouluttajan puheenvuoro on henkilön kokemus 
omasta sairaudestaan tai vammastaan. Se on henkilökoh-
tainen kertomus henkilön arjesta sairastuttuaan tai vam-
mauduttuaan, terveydenhoitoa/kuntoutusta saadessaan, 
kotona, työssä ja muussa sosiaalisessa kanssakäymisessä. 
Tarina voi sisältää sekä positiivisia että negatiivisia huomi-
oita itsestä sekä ympäristön suhteesta itseensä. Kokemus-
kouluttajan ei tarvitse omata minkäänlaista terveydenhuol-
lon koulutusta, mutta hänen on oltava sinut sairautensa tai 
vammautumisensa kanssa. En opeta kuinka asiat tulee hoi-
taa, vaan kerron miten olen asiat kokenut. 

Joulukuun 9. päivänä yhdistys järjestää perinteiset jou-
lumyyjäiset ja -arpajaiset LKS:n ala-aulassa. Johtokunta toi-
voo, että jäsenistö jälleen osallistuisi myyjäisten onnistumi-
seen lahjoittamalla leivonnaisia, käsitöitä ym. uutta myyjäis- 
ja arpajaistavaraa. Juhlavuoden rahoitus kaipaa vielä kovas-
ti petrausta. Kiitos etukäteen!

Valoisan kesän jälkeen nyt on aika antautua kaamoksel-
le, hämäränhyssylle, kynttilän loisteelle, vertaisen tarinalle, 
perheelle ja ystävän hymylle!

Rauhallista Joulun aikaa ja Onnea tulevalle vuodelle!

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry

Raili Kuusela
Puheenjohtaja

Virkistysmatka Rokualle
Yhdistyksen porukka suuntasi syyskuussa bussilla koh-

ti Rokuaa. Päivän tavoitteenamme oli rento meno ja olo. 
  Saavuttuamme perille nautimme porukalla tervetu-

lokahvit. Ennen ohjattua vesivoimistelua kylpyläosastol-
la oli mainiosti aikaa patikoida Rokuan upeissa maisemis-
sa. Kuulaassa syyssäässä, Rokuan kumpuavassa maastossa, 
retkeilimme kukin omaan tahtiin ja oman jaksamisen mu-
kaan. Sää suosi, aurinko paistoi ja lämmittikin vielä muka-
vasti. Leppoisan päivän päätteeksi nautimme vielä maitta-
van aterian noutopöydästä.

Kotiin palasi rentoutunut ja tyytyväinen sakki. Tavoite oli 
siis saavutettu. Rokua tarjosi jokaiselle mielekästä tekemis-
tä ja tuumailimmekin, että järjestämme jatkossakin virkis-
täytymistä samoissa maisemissa. Näkemisiin siis toivotta-
vasti toistekin Rokualla! 

Reipasta talvea kaikille! 

Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys ry

Outi Piipponen
Hallituksen jäsen

Kilpirauhassyöpävertaistukiohjaaja
Ennen kotiinlähtöä saimme vielä iloisen porukkamme kokoon! 
Seuruetta ohjasti varapuheenjohtajatonttumme Timo Huttu. 
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Talviterveiset Joensuusta
Vuodet kuluvat aina vain nopeammin ja tuntuu kuin oma 

vauhti iän mukana hidastuisi. Ensi vuonna tulee 10 vuotta 
yhdistyksemme perustamisesta. Ei arvannut mitä kaikkea 
tulee eteen, kun järjestää toisilleen vieraiden henkilöiden 
kokoontumisen tavoitteena paikallisyhdistys. 

Pienestä alusta ja muutamien kokeneiden järjestöakti-
vistien avulla yhdistyksemme on kasvanut mukavasti. Kil-
pirauhasilloissa on ollut monia kävijöitä ja ainakin vilkasta 
keskustelua. Uusia toimintamuotoja kokeillaan voimavaro-
jen puitteissa. Olemme vieneet tietoa myös muiden yhdis-
tysten tilaisuuksiin ja esim. Healthex-kuntosalille.

Yhdistyksen pyörittäminen ei ole aina helppoa vapaaeh-
toisvoimin. Harvoille henkilöille kasaantuu tehtäviä ja pitäi-
si osata jakaa töitä useamman kanssa. Myös johtokunnan 
ulkopuolisille jäsenille olisi monta sopivaa asiaa tehtäväksi. 
Monet aktiivijäsenet ikääntyvät, mistä löytyy uusia innok-
kaita henkilöitä ottamaan vastuuta. Oma elämäntilannekin 
vaihtelee, työssä on raskasta, omat vanhemmat ovat iäkkäi-
tä ja osa vapaa-ajasta menee heidän asioiden hoitamiseen.

Monessa yhdistyksessä ongelmat ovat samoja, vastuu-
henkilöitä ei ole helppo saada. Toivottavasti me ikääntyvät 
aktiivit osaisimme myös kertoa toiminnan hyvistä puolis-
ta ja näin saada uusia henkilöitä innostumaan toimintaan. 
Omat ajatukset helposti urautuvat, kaivataan uusia tuulia 

ja ideoita toiminnan jatkamiseen. Koulutusta on tarjolla ja 
kokeneet jäsenet auttavat tarvittaessa. Tämä on hyvä mah-
dollisuus laajentaa sosiaalista kanssakäymistä, tavata uusia 
ihmisiä, saada tietoa ja vertaistukea.

Joulu lähestyy ja toivottavasti kaikilla on edes joskus ai-
kaa rauhoittua. Nyt on paljon lehdissä ollut artikkeleita tie-
toisesta läsnäolosta. Teemme usein monia asioita samanai-
kaisesti. Myös omassa koulutuksessani opettelemme kes-
kittymään, tunnistamaan oman kehomme ja aistimaan esi-
merkiksi joku maku paremmin. Kiireinen ihminen ei aina 
huomaa syöneensä, kun samalla katsoo telkkaria ja selai-
lee lehteä. Eipä ihme että maha valittaa ja vyötärönympä-
rys kasvaa stressihormonien avulla. Toivottavasti osaisimme 
arvostaa ruokailuhetkeä ja keskittyisimme vain siihen. Ais-
tiemme avulla voimme nähdä, haistaa ja maistaa ruokam-
me. Jo pelkkä kunnon pureskelu auttaa ruuansulatusta ja 
kylläisyys tulee jo pienemmästäkin annoksesta. Suklaapa-
lakin saa rauhassa sulaa suussa ja maistua pitkään.

Rauhallista ja levollista joulun aikaa ja sydäntalvea!

Pohjois-Karjalan Kilpirauhasyhdistys ry

Päivi Paavilainen
Puheenjohtaja

Pääkaupunkiseutu toimii

Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistyksellä oli osasto Vantaan Hyvinvointimessuilla Energia 
Areenalla 26.10. Messuilla oli noin 2000 kävijää.  Messutunnelmassa mukana yhdistyksen edustajat 
vasemmalta Taina Alanen, Linda Ylönen, Liisa Saha ja Risto Rinta-Jouppi.

Haluatko pysähtyä 
miettimään omaan 

hyvinvointiin liittyviä 
asioita ryhmässä? 

Tammikuussa 
alkaa työikäisille 

tarkoitettu
kerran kuukaudessa 
kokoontuva ryhmä, 
jossa teemoina ovat 

mm. uni, ravinto, 
rentoutuminen 

ja itsestä 
huolehtiminen. 

Ryhmään mahtuu 
8-10 henkilöä ja
se on maksuton. 

Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen 

moona.saari@
kilpirauhasliitto.fi
tai 050 4088 645

klo 8-15.
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Joulutervehdys Vaasan Seudun 
Kilpirauhasyhdistykseltä 

Kun katson taaksepäin yhdistyksen tapahtumiin men-
neen vuoden aikana, huomaan, että tapahtumavuosi on 
ollut aika vilkas. Jäsenmäärä on viime vuodesta kasvanut 
kolmanneksella ja on nyt noin 230. Tammikuussa harras-
timme kulttuuria ja kävimme Vaasan kaupunginteatteris-
sa katsomassa ”Iloista leskeä”. Kevätkokouksen saimme pi-
tää keskussairaalan luentosalissa ja silloin sairaalan henki-
lökunnastakin muutama kuunteli luentoa kilpirauhasen 
vajaatoiminnasta. Talven liikuntapalkinto jaettiin kevätko-
kouksessa ja niin moni oli harrastanut liikuntaa, että arpa 
ratkaisi voittajan. Huhtikuussa olemme perinteellisesti jär-
jestäneet virkistyspäivän, esimerkiksi viime vuonna kävim-
me Seinäjoen yhdistyksen kanssa Härmän kylpylässä. Tänä 
vuonna oli tarkoitus lähteä kahden päivän retkelle Ranu-
an eläinpuistoon katsomaan kilpirauhasen vajaatoimintaa 
sairastavaa jääkarhua, mutta osallistujamäärä meni peruu-
tuksien takia liian alhaiseksi. Päätimme järjestää kesäkuussa 
vain yhden päivän veneretken Vaasan saaristoon. Se onnis-
tui hyvin, sää oli upea ja lohikeitto oli herkullista luonnossa.

Keväällä hallituksen jäsen Arto Tankka osallistui Vaasan 
uimahallissa pidetylle liikuntaohjaajakurssille. Jäsenet saa-
vat esittää jatkossa toivomuksia eri liikuntamuodoista. Lii-
kunta on kilpirauhaspotilaalle tärkeää. Toukokuussa kilpi-
rauhasviikon aikaan Hilkka Heikkilä ja Marja Tuomaala 
välittivät kilpirauhastietoa Variskan kirjastossa teemapäi-
vänä ”Voi hyvin Vaasalainen”. 

Dorrit Högbacka ja Ulla Slama pitivät kilpirauhasviikon 
aikana luentoja Ahvenanmaalla. Koko hallitus esitti kilpirau-
hasteemaa kauppakeskuksessa Rewell Center kilpirauhas-
päivänä 25.5. Syksyllä 30.9. meillä oli näyttelypöytä senio-
reitten hyvinvointimessuilla suuressa Botniahallissa. Mes-
suilla kävijöitä oli useita satoja. Syyskuussa Ulla Slama osal-
listui kansainvälisiin kokouksiin Hollannissa. 

Vertaistuki-iltoja on järjestetty viisi, niistä kaksi ruotsin-
kielellä. Ensi vuoden alussa on suunnitteilla vertaistukioh-
jaajakurssi Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan Kilpirauhas-
yhdistyksien kanssa.

Olemme mukana Vaasan Kumppanuuskeskuksessa ja 
saamme pitää kaikkia vertaistuki-iltoja Kumppanuuskes-
kuksen tiloissa. Siellä pidämme myös hallituksen kokouk-
sia. Hilkka Heikkilä, Sirkka-Liisa Tamminen ja Anneli Ter-
vasmäki hoitavat kahvitukset. Vaasan Yhdistykset ry:n oh-
jauksella osallistuimme marraskuun 25. päivänä tapahtu-
maan, missä sairaalahenkilökunta ja potilasyhdistykset ko-
koontuivat yhteen.  

Suomen Kilpirauhasliitto ry:n järjestämillä puheenjohta-
japäivillä Oulussa lokakuussa esitettiin uusi koulutusmuo-
to eli ”kokemuskoulutus”,  missä koulutettu potilas kertoo 
sairaudestaan ja kokemuksistaan jokapäiväisessä elämäs-
sä. Tällä menetelmällä esimerkiksi sairaanhoitohenkilö-
kunta, sosiaalialan työntekijät, koululaiset ja eri ammatti-
ryhmät voivat saada käytännön esimerkkiä siitä, millainen 

potilaan elämä on. Oppikirjojen tiedot jäävät tällä tavalla 
paremmin mieleen. 

Vaasan Keskussairaalan endokrinologi Otto Knutar on 
viime vuoden aikana pitänyt useita luentoja Pohjanmaan 
kilpirauhaspotilaille. Luentoja arvostetaan paljon. Yhteis-
työ sairaaloitten henkilökunnan ja potilaitten välillä on kii-
tettävästi mennyt eteenpäin viime vuosien aikana. Tämän 
huomaamme sekä paikallisella että kansainvälisellä tasolla. 

Toivotamme kaikille potilasyhdistyksille ja sairaanhoi-
don henkilökunnalle oikein Hyvää Joulua!

Vaasan Seudun Kilpirauhasyhdistys ry

Ulla Slama
Puheenjohtaja

Yhdistyksen aktiivitoimija Dorrit Högbacka vei kilpirauhastietoutta 
Ahvenanmaalle. Kuva: Ulla Slama
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Julhälsning från Vasanejdens 
Sköldkörtelförening

När jag blickar tillbaka på årets händelser i Vasanejdens 
Sköldkörtelförening märker jag, att verksamheten har blivit 
livligare. Också medlemsantalet har ökat med 33 procent 
sedan senaste år och är nu ca 230. Redan i januari startade 
vi med kultur då vi såg ”Glada änkan” på Vaasan kaupungin-
teatteri.  Vårmötet fick vi hålla på i föreläsningssalen på Vasa 
Centralsjukhus, på detta sätt kunde också några av sjukhu-
sets personal lyssna på föreläsningen om underfunktion i 
sköldkörteln. Vi delade på värmötet ut vinterns motionspris. 
Många hade motionerat, och lotten fick avgöra vinnaren. 

I april brukar vi ordna en rekreationsdag, en typisk sådan 
var ifjol besöket på Härmä rehabiliteringsanstalt tillsam-
mans med Seinäjoki föreningen. Det var meningen att vi i 
år skulle åka på en två dagars resa bl a till Ranua djurpark 
för att se isbjörnen som har underfunktion i sköldkörteln, 
men deltagarantalet blev för litet. Istället for vi i juni på en 
båtutfärd i Vasa skärgård, vädret var ypperligt och laxsop-
pan välsmakande ute i naturen. 

Arto Tankka deltog i april i en motionsledarkurs på Vasa 
Simhall. Medlemmarna får meddela önskemål om motions-
former. Motion är viktig för sköldkörtelpatienten.

Under sköldkörtelveckan i april delade Hilkka Heikkilä 
och Marja Tuomaala ut information på temadagen ”Må 
bra Vasabo” i Variska bibliotek. 

Dorrit Högbacka och Ulla Slama höll föreläsningar på 
Åland. Föreningens hela styrelse representerade sköldkör-
teltemat i handelscentret Rewell Center på internationella 
sköldkörteldagen 25 maj.  På hösten 30.9 hade vi ett utstäl-
lingsbord på Seniorernas Må Bra mässa i den stora Botni-
ahallen. Besökarna var på denna mässa flera hundra. I sep-
tember deltog Ulla Slama i den internationella sköldkörtel-
konferensen i Holland. 

Fem supporter eller stödkvällar har ordnats under året, 

två på svenska. I början av nästa år planeras en utbildning 
av supporters tillsammans med Eteläpohjanmaas och Sa-
takunda föreningarna.

Vi är också med i Kamratcentrum och får hålla alla akti-
vitestkvällar i deras utrymmen. Där får vi också ha vpra sty-
relsemöten. Större evenemang hålles i Berghems festsal. 
Hilkka Heikkilä, Sirkka-Liisa Tamminen och Anneli Ter-
vasmäki brukar sköta serveringen. 

Den 25 november hålles ett evnemang med Vasa fören-
ingar rf, där sjukhusets personal och representanter för pa-
tientföreningar träffas. 

Finlands Sköldkörtelförbund presenterade på ordfö-
randedagarna i Uleåborg i oktober en ny skolningsmetod 
kallad ”erfarenhetsskolning”, där patienten presenterar sig 
själv och sitt dagliga liv. På så sätt kan man ge en tydliga-
re inblick i hur det är att leva med en sjukdom. Med denna 
metod kan sjukhuspersonal, socialens personal, olika yrkes-
grupper och skolelever få levande exempel och läroböck-
ernas kunskaper gestaltas på ett sätt som ännu bättre stan-
nar kvar i minnet än om man enbart har teori.

Vasa Centralsjukhus endokrinolog Otto Knutar har un-
der året hållit flera föreläsningar för sköldkörtelpatienter-
na i Österbotten, vilket har uppskattats mycket. Samarbe-
tet mellan patienföreningar och sjukhuspersonal har ökat 
föredömligt under de senaste åren. Detta märks både på 
lokal nivå och internationellt.

Vi önskar till alla patientföreningar och sjukvårdens per-
sonal en riktigt God Jul!

Vasanejdens Sköldkörtelförening rf

Ulla Slama 
Ordförande

Vi mottogs mycket gästfritt av organisatorerna för sköldkörtelevenemanget på Åland: Till vänster på bilden Ragni Eriksson, ordförande för 
Ålands Marthadistrikt, till höger Harriet Storsved, personligt ombud vid Ålands handikappförbund.
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SAKSITTUA !
Koonnut: Kirsti Hänninen

Venäjä toimitti lääkkeitä
Sini Saarelalle vankilaan

Sini Saarelan tila vaatii lääkitystä.
Suomalainen Sini Saarela on saanut 

hänelle välttämättömiä lääkkeitä venä-
läiseen tutkintavankilaan, Venäjän me-
dia kertoo. Greenpeace ei ole itse saanut 
toimittaa lääkkeitä perille, mutta tutkinta-
vankilan johto on huolehtinut siitä, kertoo 
Moskovski Komsomolets -lehti.

Saarelan puolustus oli viikonloppuna 
huolissaan siitä, että suomalaisaktivistin 
lääkkeet loppuvat.  

Puolustuksen mukaan Saarelalta on 
poistettu kilpirauhanen, minkä vuoksi 
hän tarvitsee jatkuvaa lääkitystä. Suuri 
osa hänen omista lääkkeistään jäi Arctic 
Sunrise -laivalle, jota Venäjän viranomai-
set tutkivat parhaillaan Murmanskissa.

Saarela oli pidätyksensä jälkeen het-
ken sairaalassa Murmanskissa, mutta täl-
lä hetkellä hän on tiettävästi jossain Mur-
manskin tai lähialueen tutkintavankilas-
sa. Oikeudenkäynnin aikana Saarela vies-
titti Suomen konsulille voivansa hyvin.

Arja Paananen, Murmansk / Dmitri Sha-
romov/Greenpeace Handout

IS 1.10.2013

Hiukset eivät kerro
vain tyylitajustasi. 
Ne voivat antaa myös viitteitä
terveydentilasta.

Hiusten oheneminen saattaa olla oi-
re kilpirauhasen vajaatoiminnasta. (CO-
LOURBOX.COM)

Huffington Post -verkkolehti listaa 
neljä merkkiä, joihin kannattaa kiinnit-
tää huomiota.

1. Ohentuminen
 Jos ennen niin tuuheat ja kiiltävät hiuk-

set käyvät ohuiksi ja veltoiksi, kannattaa 
ensin pohtia mitä niille on viime aikoina 
tehnyt. Oletko uinut paljon kloorivedes-
sä, tai värjännyt kutrisi? Molemmat voi-
vat viedä hiuksista kiillon. Kuiva ja veltto 
tukka voi kuitenkin olla merkki kilpirau-
hasen vajaatoiminnasta. Muita siihen liit-
tyviä merkkejä ovat äkillinen painonnou-
su, uupumus ja jatkuva paleleminen. Jos 
epäilet kärsiväsi kilpirauhasvaivoista, ha-
keudu lääkäriin. 

2. Hilse
Hilse hoituu usein hilseshampoolla. 

Mutta jos päänahkaan alkaa hilseen si-
jasta muodostua paksuja, suomumaisia 
läikkiä, voikin syynä olla psoriaasi. Se on 
ihon ja nivelten krooninen tulehdustauti, 
joka voi puhjeta missä iässä tahansa.  Pso-

riaasi vaivaa erityisesti niitä, joilla on en-
tuudestaan jokin muu autoimmuunisai-
raus kuten vaikkapa MS tai Crohnin tauti.

3. Hiustenlähtö
Keskivertoihminen menettää pääs-

tään joka päivä noin sata hiusta. Tällainen 
hiustenlähtö on normaalia, eikä ohenna 
hiuksia. Mutta jos hiukset alkavat irrota 
nippuina ja ohentuminen on merkittä-
vää, voi kyseessä olla merkki ongelmis-
ta. Esimerkiksi avioero, työpaikan mene-
tys tai jokin muu voimakas stressitilanne 
voi oireilla hiusten harvenemisena. Voi-
makas hiustenlähtö voi olla myös kilpi-
rauhasen vajaatoiminnan merkki tai vii-
tata hormonaalisiin ongelmiin. Myös jot-
kut lääkkeet voivat aiheuttaa sivuvaiku-
tuksenaan hiustenlähtöä.

4. Hiusten katkeilu
Hauraat ja katkeilevat hiukset voivat 

nekin kertoa ongelmista. Keratiini-nimi-
nen proteiini on tärkeä hiusten rakennus-
aine. Liian niukka proteiinin saanti voi hei-
kentää hiuksia, joten ruokavalio on syytä 
tarkistaa kun ne alkavat katkeilla. Lisäksi 
hiusten katkeilukin voi viitata kilpirauha-
songelmiin. 

 IS 20.10.2013

Liikatoimintaa sairastavien 
valtakunnallinen vertaisryhmä verkossa

Sairastatko tai oletko sairastanut kilpirauhasen liikatoimin-
taa? Asutko alueella, missä ei ole sopivan välimatkan pääs-
sä vertaistoimintaa kilpirauhassairaille tai et muusta syys-
tä pääse osallistumaan toimintaan? Kaipaisitko kuitenkin 
mahdollisuutta jakaa kokemuksia kilpirauhasasioista tois-
ten kaltaistesi kanssa? Oletko tottunut Facebookin käyttä-
jä? Jos vastasit kaikkiin kohtiin kyllä, voisi verkossa toimiva 
vertaisryhmä olla Sinua varten.

Kilpirauhasliitto käynnistää kevään 2014 aikana verk-
kovertaistuen kokeiluna suljetun Facebook-ryhmän kilpi-

rauhasen liikatoimintaa sairastaville tai sairastaneille. Ryh-
mään otetaan 8-10 jäsentä, jotka kokoontuvat sovittuina 
aikoina netin äärelle keskustelemaan ja vaihtamaan koke-
muksia. Lisäksi ryhmä tarjoaa kokoontumisten välissä foo-
rumin keskustelujen avauksille ja ryhmäläisten tuen. Toi-
mintaperiaatteet ja säännöt sovitaan yhteisesti vertaisryh-
män aloittaessa. 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Asta Tirroseen puh. 050  
3300 080 tai sähköpostitse asta.tirronen@kilpirauhasliitto.fi

Aamusydämellä TV-1 sunnuntaina 8.12. klo 9.05
Hilla Blombergin vieraina keskustelemassa kilpirauhassairauksista
Juhani Hiltunen ja Mira Komppa.
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Lomat 2014

Hyvinvointilomat ry tarjoaa jäsenillemme ensi kesäk-
si seuraavat tuetut lomat:
• Lomakeskus Huhmari, Polvijärvi 4.-9.8. Hakuaika 
päättyy 30.4. jolloin hakemusten on oltava Kilpirau-
hasliitossa.
• Lautsian Lomakeskus, Hauho 25.–30.8. Hakuaika 
päättyy 16.5. jolloin hakemuksen on oltava Kilpirau-
hasliitossa.

Omavastuuosuus aikuisilta 22 €/vrk/hlö, yhteensä 110 
€, alle 16-vuotiaat ilman omavastuuosuutta.
Jokainen lomanhakija täyttää hakemuksen täydellises-
ti, puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä. Ha-
kulomakkeita voi tilata Kilpirauhasliitosta p. (09) 8684 
6550 tai ladata ja tulostaa netistä www.hyvinvointilo-
mat.fi/hae-lomalle. Mahdolliset ruokavaliot ja liikuntara-
joitteet merkitään hakemukseen, jos ne halutaan huo-
mioitavan lomakohteessa. Hakemukset palautetaan 
osoitteeseen Suomen Kilpirauhasliitto, Vilhonkatu 
4 B, 00100 Helsinki. Hakemukset on ehdottomasti 
toimitettava liittoon, ei suoraan Hyvinvointilomiin.
Hyvinvointilomat lähettää lomalle valituille maksukir-
jeet ja lomakohteet lähettävät ennen lomaa lomalaisil-
le kohteen esitteen ja lomaohjelman.

TUETUN LOMAN VOI SAADA ENINTÄÄN
JOKA TOINEN VUOSI.

Muuta huomioitavaa:
Lomat toteutetaan täysihoidolla sisältäen aamiaisen, 
lounaan ja päivällisen sekä lomaohjauksen. Matkaku-
luista ja mahdollisten retkien kustannuksista lomalai-
set vastaavat itse. Mahdollinen lomajakson peruutus on 
tehtävä viimeistään kolme kuukautta ennen loman al-
kua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista Hyvinvointi-
lomat perii 50 % loman täysihoitokuluista. Lomalaisten 
valinnoissa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön 
ja Raha-automaattiyhdistyksen ohjeita.

Kilpirauhashäiriöinen potilas on usein terveyspalvelujen 
suurkuluttaja. Monen kilpirauhaspotilaan vaivat ovat inva-
lidisoineet potilaan aiheuttaen hänelle turhia kärsimyksiä 
ja jopa työkyvyn menetyksiä. Viisas se lääkärikunnan edus-
taja, joka kevään itäsuomalaisessa sanomalehdessä nimesi 
sairautemme ”vaiennetuksi kansantaudiksi”, kärsiihän kilpi-

rauhashormonin eri toimintahäiriöistä joka kymmenes suo-
malainen.   

Ulla-Britta Talvitie
  puheenjohtaja
  Potilaslehti 4/1998

Ote kirjoituksesta Kilpirauhaspotilaiden kuulumisia

Kilpirauhaspotilas terveyspalvelujen
suurkuluttaja

SUOMEN POTILASLEHTI
15 VUOTTA SITTEN

Päivitä tietosi

Kun yhteystietosi muuttuu, myös sähköpostiosoite, lä-
hetäthän siitä tiedon joko www.kilipirauhasliitto.fi etu-
sivulla Muokkaa yhteystietojasi-palkista tai ilmoita toi-
misto@kilpirauhasliitto.fi. 

Kilpirauhassyöpä-
potilaille uusi opas

Syöpädiagnoosi pysäyttää, mutta kilpirauhasen syöpä on 
onneksi yksi vaarattomimmista syövistä. Se ei ole yleensä 
luonteeltaan ärhäkkä, se löydetään varhain ja sen hoito on 
tehokasta. Kilpirauhassyöpää hoidetaan leikkauksella ja ra-
diojodihoidolla, joskus sädehoidolla. Hyvästä ennusteesta 
huolimatta, syöpädiagnoosin saaminen nostaa esille pal-
jon kysymyksiä ja tunteita. Tarvitaan tietoa. 

Suomen Syöpäpotilaat ry julkaisee oppaan Kilpirauhas-
syöpäpotilaan opas. Opas tuotetaan sekä sähköisenä et-
tä painotuotteena. Opas antaa tietoa kilpirauhassyövästä 
ja sen hoidoista sekä pyrkii vastaamaan niihin kysymyk- 
siin, joita sairastuminen herättää. Miksi kilpirauhanen leika-
taan pois? Miten voin elää ilman kilpirauhasta? Mitä radio-
jodihoito tarkoittaa? Mihin tyroksiinilääkitystä tarvitaan? 

Kaikkiin kysymyksiin asiantuntijat eivät kuitenkaan osaa 
vastata. Miltä syöpään sairastuminen tuntuu? Mitä minulle 
nyt tapahtuu? Kannattaako syövästä kertoa läheisille nyt vai 
vasta myöhemmin? Saman syövän kokeneet ihmiset ovat 
parhaita vastaajia näihin kysymyksiin. Aura, Johanna, Lee-
na, Niina ja Veli ovat kertoneet oppaassa oman tarinansa.

Oppaan toimittaja on lääketieteen toimittaja Marika 
Javanainen ja pääasiantuntija syöpätautien erikoislääkä-
ri, dosentti Hanna Mäenpää. Kommentoivina asiantunti-
joina ovat kirurgian erikoislääkäri Ilkka Heiskanen ja en-
dokrinologi, dosentti Saara Metso. 

Opas ilmestyy 10.1. ja sen voi lukea sähköisenä osoit-
teesta syopapotilaat.fi/potilasverkostot tai tilata samas-
ta osoitteesta. 

Suomen Syöpäpotilaat ry
Leena Rosenberg-Ryhänen

Toiminnanjohtaja
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Valtakunnallinen 
Lapsiperhetapahtuma

Teksti ja kuvat: Kirsti Hänninen

Lapsiperhetapahtuma keräsi innostuneita vanhempia 
ja lapsia Vantaan Flamingoon. Osallistujia oli yhteensä 28. 
Päivän avauksessa tarinansa kertoivat 3-vuotiaasta vajaa-
toimintaa sairastanut Riitta Rintamäki ja teini-iässä liika-
toimintaan sairastunut Linda Ylönen.

Lastenendokrinologi Harri Niinikoski kertoi, että noin 
30 lapselta löydetään vuosittain synnynnäinen kilpirauhas-
sairaus. Vauvoilta se löydetään napaveren kautta otetavas-
ta näytteestä, joka tarkistetaan kolmen päivän kuluttua. Jos 
TSH on silloin vielä koholla, niin lääkitys aloitetaan heti isol-
la annoksella, koska sikiö on saanut jo äidiltään tyroksiinia 
napanuoran kautta. Lääke murennetaan pieneen määrään 
maitoa, pidetään 10 minuutin tauko, jonka jälkeen vauvaa 
voi imettää normaalisti. Isommilla lapsilla vajaatoiminta voi 
tulla yhtä hiipien kuin aikuisilla. Jos lapsella paino nousee 
ja pituuskasvu hidastuu, niin silloin pitää aina tutkia kilpi-
rauhasarvot. Vajaatoimintaa voi epäillä, jos oireet ovat sa-
manlaisia kuin aikuisilla. Useinkin voi mennä kaksi - kolme 
vuotta ennen kuin vajaatoiminta huomataan. Kuusivuoti-
aalla lapsella ja siitä ylöspäin laboratorioarvoja voi verrata 
aikuisten arvoihin.

Vanhemmat perustivat suljetun Facebook -ryhmän, jos-
sa he voivat keskustella ja kysellä neuvoja toisiltaan. Ryh-
män yhteystiedot saa toimistosta. 

Edessä vasemmalta Riitta Rintamäki ja Linda Ylönen.

Lastenendokrinologi Harri Niinikoski luennoi.

Kysy lääkäreiltä!

Haluamme saada KILPI-lehdestä entistä paremman 
ja palvelemaan jäsenistöä uusilla tavoilla.

Ensi vuodesta alkaen olemme saaneet lääkäreitä vas-
taamaan lukijoiden lähettämiin kysymyksiin. Kysymyk-
set eivät voi olla yksilöllisiä, koska niihin ei voi vastata 
potilasta näkemättä. Toimitus pidättää itsellään oikeu-
den valita kysymyksistä sellaisia, jotka palvelevat mah-
dollisimman monia.

Jokainen lääkäri on luvannut vastata joka lehdes-
sä yhteen kysymykseen. Tällä hetkellä vastaustalkois-
sa ovat mukana seuraavat lääkärit: endokrinologi Ot-
to Knutar Vaasan keskussairaala, syöpä ja liikatoimin-
ta. Hän vastaa suomeksi ja ruotsiksi. Vajaatoiminnasta 
vastaavat lääkärit ovat: LTK, sisätautiopin dosentit Esa 
Soppi, Helsinki ja Robert Paul, Turku sekä pitkään toi-
minnassamme muka ollut LL Ulla Slama, Närpiö. Hän 
vastaa suomeksi ja ruotsiksi.

Kysymykset lähetetään joko sähköpostitse toimisto@
kilpirauhasliitto.fi tai kirjepostina Suomen Kilpirauhas-
liitto, Vilhonkatu 4 B, 00100 Helsinki. Laita sähköpostiin 
aiheeksi ”Kysymys lääkärille”. 
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Mitä pitää huomioida
kilpirauhaslääkkeitä
otettaessa?

Seuraavaan KILPI-lehteen tehdään artikkeli näistä 
asioista. Mitä sinä haluaisit tietää?

Milloin lääke pitää ottaa? Miten paljon maitotuot-
teita voi nauttia lääkkeen ottamisen jälkeen, tilkka vai 
lasillinen maitoa ja viili? Saako lääkkeen ottaa jo yöllä 
pissalla käydessä? Entä muut lääkkeet, vaikuttavatko 
ne kilpirauhaslääkkeiden ottamiseen? Mikä vaikuttaa 
lääkkeen imeytymiseen? Pitäisikö eläinperäinen val-
miste imeyttää kielen alla? Onko vaarallista jos tänään 
en muistanut ottaa lääkettä? Entä kun menen aamul-
la labraan, milloin otan lääkkeen?

  Jos pohdit tällaisia asioita itseksesi tai jotain muu-
ta lääkkeen ottamiseen on mielessäsi, niin lähetä kysy-
mys lääkäreille. He kertovat vastauksen.

Ikähaarukka on vauvasta vaariin. Kaikkiin kysymyk-
siin pyritään vastaamaan artikkelissa. Kysymykset lä-
hetetään toimistolle 20.12. mennessä toimisto@kilpi-
rauhasliitto.fi tai Suomen Kilpirauhasliitto, Vilhonkatu 
4 B, 00100 Helsinki.

Suomen Kilpirauhasliitto ry

Sköldkörtelförbundet i Finland rf

Puhelin 09 8684 6550

www.kilpirauhasliitto.fi

JÄSENKORTTI

Voimassa 04/2015

Vuoden 2014 jäsenkortti ja lasku 
lähetetään KILPI-lehden 1-2014 mukana. 
Lehti ilmestyy 28. helmikuuta.
Muistathan ottaa jäsenkorttisi talteen. 

Suomen Kilpirauhasliito ry 
hallitus vuonna 2014

Kirsti Hänninen, Helsinki, puheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet:

Maija-Liisa Airaksinen, Turku
Timo Huttu, Oulu
Irja Karhu, Vantaa
Esa Soppi, Helsinki
Jaana Toivanen, Seinäjoki
Tanja Väyrynen, Hyvinkää

Varajäsenet:

Lea Bruun, Lappeenranta
Pirjo Gustafsson, Rusko 
Irma Heikkinen, Vihtavuori
Päivi Paavilainen, Joensuu
Anja Salvas, Urjala
Tanja Tiainen, Oulu

Hilkka Malm lauloi ja soitti ukulele ja huuliharppu 
instrumentteinaan Oulun kuntoutumiskurssilla 4.-6.10. Tukipuhelinpäivystäjät kokoontuivat alkusyksystä 

koulutuspäivään Helsingissä.
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Suomen Kilpirauhasliitto ry

Sköldkörtelförbundet i Finland rf

Puhelin 09 8684 6550

www.kilpirauhasliitto.fi

JÄSENKORTTI

Voimassa 04/2015

Maailmanlaajuista 
kilpirauhasyhteistyötä

Teksti: Asta Tirronen

Kansainvälinen kilpirauhasliitto Thyroid Federation In-
ternational (TFI) piti vuosikokouksensa syyskuussa Hollan-
nin Leidenissä. Kokous järjestetään Euroopan kilpirauhas-
lääkäreiden yhdistyksen ETA:n vuosittaisen konferenssin al-
la, koska TFI osallistuu myös konferenssiin esittelemällä toi-
mintaansa omalla osastollaan.

Useana vuotena TFI on järjestänyt konferenssin avajais-
päivänä potilasfoorumin, jossa endokrinologit ovat luennoi-
neet kilpirauhassairauksista potilaille. Tänä vuonna potilas-
foorumin tilalla oli tapaaminen lääkäreiden kanssa, jossa po-
tilaat kertoivat sairaudestaan ja sen tuomista haasteista lää-
käreille. Hollannin kilpirauhaspotilaiden yhdistys vastasi yh-
dessä TFI:n kanssa tilaisuuden järjestelyistä. Paikalla oli noin 
20 eri puolilta maailmaa konferenssiin saapunutta lääkäriä. 

Erityisen koskettava oli kilpirauhassyöpää sairastavan po-
tilaan puheenvuoro, jossa hänen viestinsä lääkäreille oli: ”Äl-
kää sanoko potilaalle, että tämä on hyvä syöpä.”  Liian usein 
potilaat kokevat lääkärin suhtautuvan kilpirauhassyöpään 
helppona sairautena unohtaen, että potilaalle kilpirauhas-
syövän sairastaminen ja hoitojen läpi käyminen saattaa ol-
la rankka ja traumaattinen kokemus. Hoitoon voi sisältyä 
myös komplikaatioita eikä se aina suju ongelmitta ja oppi-
kirjojen mukaisesti.

TFI:n vuosikokoukseen oli lähettänyt edustajansa 12 maa-
ta: Australia, Belgia, Hollanti, Iso-Britannia, Kanada, Norja, 
Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, USA ja Venäjä.  Vuosikokouk-
sessa hyväksyttiin edellisen toimintakauden toimintakerto-
mus ja tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja talousarvio seu-
raavalle vuodelle sekä valittiin hallitus johtamaan toimintaa 
vuosikokousten välillä. Puheenjohtajajana jatkaa kanadalai-

nen Ashok Bhaseen ja sihteerinä Ranskan kilpirauhaspo-
tilaita edustava Beate Bartés. Vuoden tauon jälkeen Suo-
men Kilpirauhasliitolla on edustus TFI:n hallituksessa, sillä 
allekirjoittanut valittiin rahastonhoitajaksi.  Muina hallituk-
sen jäseninä jatkavat Nancy Patterson Yhdysvalloista, Ha-
rald Rimmele Saksasta ja Peter Lakwijk, joka edustaa se-
kä Ruotsin että Belgian kilpirauhaspotilaita.

Kokouksessa nimitettiin työryhmät valmistelemaan Maa-
ilman kilpirauhaspäivää 2014 ja vuositapaamista/ETA:n kon-
ferenssiin osallistumista 2014, toimittamaan vuosittaista jul-
kaisua ThyroWorld-lehteä ja valmistelemaan kansainvälistä 
kilpirauhaskonferenssia Floridassa vuonna 2015. 

TFI:n jäsenistöön kuuluu tällä hetkellä 21 maata. Tavoit-
teena on saada kasvatettua jäsenmaiden määrää ja kokous 
nimittikin työryhmän edistämään jäsenhankintaa. Työryh-
mässä jäsenenä on Suomesta Ulla Slama tuoden työsken-
telyyn vankat kansainväliset kontaktinsa. 

Tietoa TFI:n toiminnasta jaetaan internetin kautta ja osal-
listumalla kilpirauhaskonferensseihin eri puolilla maailmaa. 
Henkilökohtaisesti näen tärkeäksi tehtäväksi kannustaa po-
tilaita perustamaan maakohtaisia ryhmiä ja yhdistyksiä nos-
tamaan esille potilasnäkökulmaa. TFI:lle on arvokasta, että 
toiminnassa on taustalla lääkäreitä asiantuntijoina ja tuki-
joina. Välttämätöntä on kuitenkin myös kansainvälisellä ta-
solla korostaa potilasjärjestön näkökulmaa ja rohkaista po-
tilaita vaikuttamaan asemaansa terveydenhuollossa ja yh-
teiskunnassa yleisemminkin.  

Asta Tirronen
toiminnanjohtaja

Euroopan kilpirauhaslääkäreiden konferenssin yhteydessä 
järjestettiin ensimmäisen kerran juoksutapahtuma kilpirau-
hasyöpäpotilaiden tueksi. Kuvassa TFI:n sihteeri Beate Bartés. 
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Sköldkörtelcancer

Man konstaterar årligen ca. 400 fall 
av sköldkörtelcancer i Finland. Sköld-
körtelcancer är ca 2-4 ggr vanligare hos 
kvinnor än hos män. Den vanligaste for-
men är sk. papillär cancer, vars andel är 
ca. 80 %. Papillär sköldkörtelcancer kan 
på basen av den histologiska bilden de-
las in i olika undergrupper, men det in-
verkar vanligtvis inte på vårdlinjen. Den 
näst vanligaste cancerformen är folli-
kulär sköldkörtelcancer, vars andel är 
ca 9 %. Andra, ovanligare cancerformer 
är medullär och anaplastisk sköldkör-
telcancer, samt lymfom i sköldkörteln.

Antalet fall av papillär
sköldkörtelcancer ökar    

Antalet diagnostiserade fall av pa-
pillär sköldkörtelcancer i Finland samt 
andra länder med hög levnadsstan-
dard har ökat stadigt de senaste årti-
ondena. Orsaken till detta tros vara att 
man allt oftare gör olika avbildningsun-
dersökningar. På grund av detta hittar 
man, ofta som bifynd, rikligt med små 
och eventuellt kliniskt ofarliga fall av 
papillär sköldkörtelcancer.  Förekom-
sten av de andra sköldkörtelcancer-
formerna har hållits stabil.

Orsaker och uppkomst

Man känner orsakerna till sköld-
körtelcancer rätt dåligt. Joniserande 
strålning, t.ex. efter en kärnolycka el-
ler strålbehandling, kan öka risken för 
sköldkörtelcancer. Radiojodbehandling, 
som ges mot överfunktion i sköldkör-
teln, ökar däremot inte risken att drab-
bas av sköldkörtelcancer. Benägenhe-
ten att utveckla sköldkörtelcancer kan 
även nedärvas.

Symtom

Det vanligaste debutsymtomet är en 
knöl på halsen. Knölen växer vanligen 
långsamt och den har ibland känts på 
halsen i flera månader – år. Vid anaplas-
tisk sköldkörtelcancer eller lymfom, som 
är ovanliga, kan knölen växa snabbt. 
Knölen är vid cancer vanligen hård till 
skillnad från godartade sk. strumaknö-
lar och den kan ibland ömma. Rösten 
kan bli hes om cancertumören skadar 
stämbandsnerverna. Sköldkörtelcan-
cer orsakar däremot vanligen ingen 

funktionsstörning i sköldkörteln eller 
allmänsymtom som feber, trötthet eller 
avmagring. Man hittar idag ofta sköld-
körtelcancer som ett symtomfritt bifynd 
då man utför undersökningar p.g.a. en 
annan sjukdom.

Diagnostiken av sköldkörtelcancer       

Ultraljudsundersökning av halsen 
kombinerat med ett finnålsprov (biop-
si) från knölen är den viktigaste under-
sökningen, om man hittar en knöl på 
halsen. Man kan inte säkert skilja god-
artade sköldkörtelknölar från elakar-
tade enbart med ultraljudsundersök-
ning. Finnålsprovets tillförlitlighet är 
god vid papillär och medullär cancer, 
men vid follikulär tumör kan man in-
te skilja mellan cancer och godartat 
adenom på basen av finnålsprov. Vid 
misstanke om follikulär tumör opere-
rar man kort hela knölen och dess art 
klarnar i histologisk undersökning ut-
förd av en patolog.

Vård  

Fullständig bortoperation av sköld-
körteln är vårdens hörnsten. I opera-
tionen avlägsnar man även alla sjuka 
lymfnoder från halsen. Operationen 
lyckas vanligen, men ibland växer tu-
mören fast i omkringliggande vävna-
der, och då kan operationen bli ofull-
ständig. Efter operationen påbörjas be-
stående thyroxin hormonbehandling.

Papillär och follikulär sköldkörtelcan-
cer behandlas vanligen med radiojod 
efter operationen. Radiojodbehand-
lingens syfte är att förstöra eventuell 
återstående sköldkörtelvävnad samt 
göra den fortsatta uppföljningen lätt-
are. Radiojodbehandling minskar ris-
ken för återfall samt förbättrar över-
levnadsprognosen speciellt om can-
cersjukdomen spritt sig. Man kan vid 
behov ge upprepade behandlingar så 
länge man inte överskrider totaldosen 
33 GBq (900 mCi). Cancercellernas för-
måga att ta upp radiojod blir vanligen 
sämre då man ger upprepade behand-
lingar och sjukdomen kan ibland bli 
helt resistent mot radiojod. Dåligt dif-
ferentierad sköldkörtelcancer blir ofta 
snabbt resistent mot radiojod. Man ökar 
upptaget av radiojod genom att sticka 
Thyrogen-preparat i muskeln strax fö-

Text: Otto Knutar
Bild: Ida Knutar

överläkare i endokrinologi,
Vasa centralsjukhus

re behandlingen eller genom att pausa 
thyroxin ersättningen i 3-4 veckor före 
behandlingen. Valet av metod påver-
kar inte slutresultatet av vården. Thyro-
gen är ett rätt dyrt preparat, eftersom 
en behandlingsomgång kostar drygt 
1500 euro, men patienten slipper lida 
av hypotyreos symtom.

  De senaste åren har man kunnat vi-
sa att en mindre radiojoddos på 1100 
MBq (30 mCi) är lika effektiv som den 
tidigare vanliga dosen på 3700 MBq 
(100 mCi ) hos patienter som har låg 
risk för senare återfall. Tack vare detta 
strävar man efter att minimera even-
tuella skadliga effekter genom att an-
vända så liten radiojoddos som möjligt.

Idag konstateras en stor del av de 
papillära sköldkörtelcancerfallen i ett 
tidigt skede och prognosen är ofta ut-
märkt även utan radiojodbehandling. 
På grund av detta har det förslagits att 
man tryggt kan avstå från radiojodbe-
handling hos åtminstone en del yngre 
patienter (under 45 år) med lokala och 
små sköldkörtelcancertumörer. 

Läkaren skräddarsyr thyroxin be-
handlingen individuellt. Tidigare gav 
man rutinmässigt ett thyroxin dos 
som ledde till att TSH-värdet sjönk till 
en mycket låg nivå. Detta kan dock i 
långa loppet öka risken för osteopo-
ros och förmaksflimmer. Numera kan 
man använda lägre thyroxin dos, som 
håller TSH-värdet kring 1 mU/l om man 
fått bort all tumörvävnad och patien-
ten bedöms tillhöra gruppen med god 
prognos. Om patienten har en säm-
re prognos, har tumörvävnad kvar el-
ler man misstänker att så är fallet an-
vänder man större thyroxin dos. Man 
strävar då till att hålla TSH-värdet på 
nivån 0,05-0,1 mU/l. Om patienten får 
hypertyreos symtom, som hjärtklapp-
ning eller förmaksflimmer strävar man 
efter att minska thyroxin dosen. I bas-
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hälsovården finns det många patien-
ter i uppföljning på grund av tidigare 
sköldkörtelcancer och som i åratal be-
handlats med ofysiologiskt höga thy-
roxin doser. Många av dessa perso-
ner är antagligen i mycket låg risk att 
få återfall av cancersjukdomen, men i 
betydligt högre risk att drabbas av bi-
verkningar, som t.ex. förmaksflimmer 
och osteoporos, av den höga thyroxin 
dosen. Det kan rekommenderas att pa-
tienten diskuterar saken med sin läka-
re och ifall man inte hittar tumörväv-
nad på halsen och halten av tyreoglo-
bulin i serum är omätbart låg kan man 
vanligen tryggt minska thyroxin dosen 
så att TSH-värdet stiger till cirka 0,3-1 
mU/l. Patienten kan uppleva övergåen-
de hypotyreos symtom då man mins-
kar thyroxin dosen eftersom kroppen 
vant sig vid en överstor medicindos.

Strålbehandling kan övervägas om 
man på halsen hittar tumörvävnad, som 
inte går att operera och samlar radio-
jod dåligt. Även metastaser i skelettet 
eller hjärnan kan skötas med strålbe-
handling. 

Om cancersjukdomen återkommer 
på halsen brukar man vanligen opere-
ra på nytt. I bästa fall kan man bota pa-
tienten bestående genom en operation 
där man avlägsnar alla lymfnoder från 
ifrågavarande halssegment (sk. halsdis-
sektion). Även vid enstaka metastaser i 
lungorna eller skelettet överväger man 
operativ vård. Om man konstaterar mera 
spridda metastaser i lungorna ger man 
vanligen radiojodbehandling. Traditio-
nella cytostatikabehandlingar funge-
rar dåligt på sköldkörtelcancer, men 
nya cancermediciner, som t.ex. tyros-
inkinasinhibitorer är under utveckling. 

Ibland konstateras både papillär och 
follikulär sköldkörtelcancer hos sam-
ma patient. Detta påverkar vanligen 
inte handläggandet eftersom vården 
av dessa cancersjukdomar inte skiljer 
sig nämnvärt från varandra.              

Man konstaterar ibland sk. papill-
är mikrocancer i samband med ope-
rationer av sköldkörteln för andra or-
saker än cancer. Det är då fråga om en 
cancertumör med storlek under 1 cm 
och det räcker vanligtvis med att ope-
rera bort den sjuka sköldkörtelloben. 
Radiojodbehandling behövs inte och 
thyroxin behandling påbörjas bara om 
TSH-värdet stiger över normalnivå el-
ler hela sköldkörteln har bortopererats.

Medullär cancer. Efter att man ope-
rerat bort hela sköldkörteln påbörjas 
vanlig thyroxin hormonersättning. Ra-
diojodbehandling ges inte. Sjukdomen 
sprider sig ofta till halsens lymfnoder, 
som vid behov kan opereras på nytt. 
Om sjukdomen återkommer upprepa-

de gånger överväger man strålbehand-
ling av halsen. Ungefär vart fjärde fall av 
medullär sköldkörtelcancer är nedärvd 
(MEN2-syndrom eller familjär medullär 
sköldkörtelcancer) och med tanke på 
detta tar man numera genprov för att 
klargöra saken. Om genprovet tyder på 
en nedärvd sjukdomsform undersöker 
man som följande den drabbades när-
släkt för att klargöra deras risk att in-
sjukna i cancersjukdomen.

Uppföljning

Efter att man opererat bort sköld-
körteln följer man patienten 1-2 gång-
er i året. Man undersöker halsen med 
ultraljud samt kliniskt. Från blodprov 
undersöker man sköldkörtelns funk-
tionsvärden samt tyreoglobulin. Tyre-
oglobulin är ett protein, som produce-
ras av sköldkörtelceller. Värdet bör vara 
omätbart lågt om sköldkörteln är bort-
opererad och patienten har fått radio-
jodbehandling. Tyreoglobulin kan vara 
mätbart, men lågt, hos patienter som 
inte fått radiojodbehandling. Cirka 20 
% av patienterna med sköldkörtelcan-
cer har antikroppar mot tyreoglobulin 
i sitt blod. Dessa antikroppar har en-
ligt vad man vet idag i sig ingen prog-
nostisk betydelse, men de gör uppfölj-
ningen av sjukdomen krångligare, då 
man inte kan undersöka tyreoglobu-
lin tillförlitligt. 

Man kan öka känsligheten vid tyre-
oglobulinbestämningen genom att ut-
föra en sk. TSH-stimulerad tyreoglobu-
linundersökning. Detta görs genom att 
sticka Thyrogen-preparat i muskeln el-
ler genom att pausa thyroxin behand-
lingen i 3-4 veckor före blodprovstag-
ningen. Denna undersökning görs van-
ligen inom 1 år från operationen och 
radiojodbehandlingen. 

Risken för återfall är mycket låg om 
tyreoglobulinhalten förblir omätbart 
låg trots TSH-stimulering. Om patien-
ten har antikroppar mot tyreoglobulin, 
eller om man misstänker att det finns 
tumörvävnad på halsen gör man även 
gammaundersökning. Senast ett år ef-
ter operationen gör man även en ultra-
ljudsundersökning av halsen. Om un-
dersökningarna tyder på att patien-
ten inte har cancervävnad kvar över-
går man vanligen till normal thyrox-
in hormonersättning (TSH-mål kring 
1 mU/l) och följer tyreoglobulin samt 
sköldkörtelns funktionsvärden en gång 
i året. Ultraljudsundersökning av halsen 
görs med cirka 2 års mellanrum. Man 
kan vanligen flytta uppföljningen till 
bashälsovården efter 5 år. Om patien-
ten fortfarande har cancervävnad kvar 
eller man misstänker att så är fallet föl-

jer man patienten i specialsjukvården. 
I bashälsovården löns det att följa hal-
ten av tyreoglobulin samt sköldkörtelns 
funktionsvärden en gång i året. Ultra-
ljudsundersökningar av halsen görs 
mera sällan, t.ex. med 5 års mellanrum 
de första 15-20 åren. Om tyreoglobu-
linhalten börjar stiga eller det uppstår 
nya antikroppar mot tyreoglobulin sö-
ker man tecken på återfall med ultra-
ljud av halsen samt vid behov gam-
maundersökning eller datatomografi. 
Med sk. PET-CT undersökning kan man 
även få en uppfattning om cancersjuk-
domens spridning.

Prognos  

Sköldkörtelcancerns prognos beror 
på dess typ, spridning samt patientens 
ålder. Spridning till halsens lymfnoder 
försämrar inte i varje fall unga patienters 
överlevnadsprognos. Papillär cancer spri-
der sig vanligen till halsens lymfnoder, 
men spridning utanför halsen är ovan-
ligt. Även prognosen för follikulär can-
cer är god, men eventuella metastaser 
försämrar prognosen. Follikulär can-
cer sprider sig vanligen via blodet till 
exempel till lungor eller skelettet. I en 
undersökning gjord på HUCS Mejlans 
sjukhus följde man med 500 patienter 
med papillär eller follikulär cancer som 
ansågs vara botade efter de första be-
handlingarna. Under 16 års uppföljning 
konstaterades 10,3 % av patienterna ha 
återfall lokalt på halsen; en patient dog 
av cancersjukdomen. I den amerikan-
ska sk. SEER-kohorten var 5-års över-
levnadssiffrorna 98 % för papillär can-
cer, 90 % för follikulär cancer och 86 % 
för medullär cancer. 

Prognosen för medullär sköldkörtel-
cancer lokaliserad till halsen är god, men 
spridning till halsens lymfnoder försäm-
rar prognosen. Den sällsynta anaplas-
tiska sköldkörtelcancern har tyvärr en 
dålig prognos och det är vanligen inte 
möjligt att bota sjukdomen bestående.

Slutligen  

Papillär sköldkörtelcancer diagnos-
tiseras allt oftare och det beror mesta-
dels på att radiologiska undersökning-
ar mot bl.a. halsregionen görs mera än 
tidigare. Detta innebär att läkarna allt 
noggrannare måste väga den förmo-
dade nyttan av behandlingarna mot 
eventuella skadliga effekter, eftersom 
en betydande del av cancerfallen är 
slumpmässiga bifynd med god prog-
nos. Å andra sidan är det viktigt att ur-
skilja de patienter som har en sämre 
prognos och sköta dem korrekt.
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Haluan ilmaisen esitteen
o kilpirauhasen liikatoiminnasta o kilpirauhasen vajaatoiminnasta
o kilpirauhasen syöpätaudeista o lasten kilpirauhassairauksista
o suomeksi    o på svenska

Sukunimi:  *

Etunimi:  *

Osoite:   *

Postinumero:  *

Postitoimipaikka: *

Puhelin:

Sähköpostiosoite:

Syntymävuosi:  *           (tilastointia varten)

BA2 – ITELLA OYJ

paikallisyhdistykseen

!Suomen Kilpirauhasliitto ry

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

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:

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

o En halua esitettä, 
     kiitos

* Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia.




