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Kuva: Harri Karvonen

Uusia asioita
on tehty paljon

Lehden neljäs vuosikerta alkaa vauhdikkaasti. ”Kysy lää-
käriltä” -palsta on nyt ensimmäistä kertaa lehdessä. Aloi-
tamme komeasti kolmella sivulla. Katsotaan montako si-
vua on seuraavissa numeroissa. Sain puhuttua vielä kaksi 
lääkäriä lisää vastaustalkoisiin. Kiitos kaikille näille lääkäreil-
le, että he kokevat kilpirauhassairaudet niin tärkeiksi, että 
haluavat auttaa ilmaiseksi vastaamalla sellaisiin kysymyk-
siin, jotka meitä sairaita askarruttavat.

Television tuoma julkisuus joulukuussa toi meille run-
saasti uusia jäseniä. Aamusydämellä ohjelman jälkeen liit-
tyi samana päivänä 200 uutta jäsentä. Lähes tuhat uutta jä-
sentä on tullut kolmen kuukauden aikana. Miehiä on liit-
tynyt aiempaa enemmän, mikä myös ilahduttaa. Tarve Kil-
pirauhasliitolle on siis suuri. Miten pystymme vastaamaan 
haasteeseen kunnolla. 

Valitettavasti emme saaneet yhtään lisää rahaa Raha-au-
tomaattiyhdistykseltä. Emme edes indeksikorotuksen ver-
taa. Kahden kokopäiväisen työntekijän kanssa jatkamme 
tämän vuoden ainakin. Puheenjohtajana teen vapaaehtois-
työtä yli 55 prosenttia normaalista työajasta. Toki teen sen 
mielelläni ja työ antaa minulle myös paljon, mutta ratkaisu 
ei ole millään muotoa kestävä. Työtä teemme kiireellisyys 
ja tärkeysjärjestyksessä. Moni tärkeä työ on ”to do” -listalla, 
joka on todella pitkä ja tuntuu pidentyvän koko ajan. Toi-
von, että jäsenemme ymmärtävät tämän. Kaikkeen emme 
pysty, vaikka halu siihen olisi polttava.

Jäsenmäärän kasvu sai aikaan sen, että siirryimme verk-
kopohjaiseen jäsenrekisteriin. Kertakustannukset ovat suh-
teellisen isoja meidän budjetissamme, mutta nyt oli aika 
katsoa pitkälle tulevaisuuteen. Pystymme hyödyntämään 
rekisteriä erittäin monipuolisesti jo nyt ja vuosien saatos-
sa vielä monella eri tavalla. Tulevaisuudessa jäsenet ehkä 
voivat itse päivittää muuttuneet yhteystietonsa suoraan 
jäsenrekisteriin. Näin säästämme myös kallisarvoista työ-
aikaa muihin tärkeisiin töihin. Saamme nopeasti kustan-
nukset takaisin monin kerroin.

Olemme verkottuneet lisää. Funktionaalisen Lääketieteen 
Yhdistyksen kanssa aloitimme yhteistyön jo viime vuoden 
puolella. Olemme mukana heidän seminaarissaan maalis-
kuussa. Seuraavassa KILPI-lehdessä on tiivistelmä seminaa-
rin annista. Mediuutiset on myös uusi yhteistyökumppani. 
Tarkoitus on järjestää keväällä lääkäriluento kilpirauhassai-
rauksista terveyskeskus- ja työterveyslääkäreille.

Pikkupakkanen ja viima aiheuttavat monenlaisia on-
gelmia. Samassa pihapiirissä asuva poikani lainasi vanhaa 

PÄÄKIRJOITUS

pikku Puntoani. No, siitä oli oven tiivisteet jäätyneet kiinni 
päivän aikana. Hän yritti päästä molemmista ovista sisään, 
ei onnistunut. Lopuksi poikani, 187 cm, joutui kiipeämään 
takaluukun kautta kuin mittarimato etupenkille. Mahtoi 
olla huvittavaa sivullisista. Kotiin tullessa hän toi minulle 
apukuskin ovenkahvan, joka oli jäänyt käteen. Minä taas 
peruutin koulun pihalla ”väärässä” paikassa olevaan koris-
telineeseen. Takapenkiltä nelivuotias Titi kommentoi heti: 
”Mummi, ei mitään hätää. Kun meidän äiti ajoi kaiteeseen, 
niin autosta tippui osia ja piti vaihtaa koko auto”.

Näin tapahtuu elämässäkin. Tulee fyysisiä ja psyykkisiä 
törmäyksiä tai esteitä, joista on vaikea selvitä. Joskus kan-
nattaa katsoa taakseen paremmin ja miettiä voiko korja-
ta joitain asioita toiminnastaan. Joskus tömähtää kerralla 
pahasti. Silloin pitäisi pystyä miettimään miten jatkaa tästä 
eteenpäin, kun tuntuu, että kaikki vaihtoehdot ovat huono-
ja. Valitse niistä sitten se paras, kun tuntuu, että ei ole kuin 
huonoja ja todella huonoja vaihtoehtoja. Välillä joku pys-
tyy lohduttamaan ja auttamaan, mutta usein tuntuu, että 
ketään ei ole henkisesti lähellä, puhumattakaan fyysises-
ti, vaikka asuisi jonkun kanssa. Vai ajattelemmeko niin, että 
kukaan ei voi ymmärtää. Sitä kannattaa pohtia.

Kevät on tulossa. Nautitaan sitä ennen hohtavista han-
gista kukin omalla tavallaan, sillä ei ole mitään oikeaa ta-
paa, kaikki ovat hyviä!

Kirsti Hänninen
puheenjohtaja
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Mitä pitää huomioida kilpi-
rauhaslääkkeitä otettaessa? 

Teksti: Esa Soppi, LKT,
sisätautiopin dosentti ja

Robert Paul, LKT,
sisätautiopin dosentti

Kilpirauhanen erittää tyroksiiniksi muutettuna aikuisel-
la lähes 150 mikrogramman verran kilpirauhashormoneja 
vuorokaudessa, joskin yksilöllinen vaihtelu lienee huomat-
tavaa. Kun potilaan oma kilpirauhasen toiminta on koko-
naan loppunut, voidaan olettaa, että hänen tyroksiinin tar-
peensa lähentelee yllä olevaa määrää. Kuitenkin mahdolli-
sesti jäljellä oleva kilpirauhasen toiminta samoin kuin kilpi-
rauhashormonien imeytyminen maha-suolikanavasta sekä 
imeytymiseen vaikuttavat muut tekijät voivat huomattavas-
tikin muokata potilaan tarvitsemaa kilpirauhaslääkeannos-
ta. Kuitenkin jos potilaan tyroksiiniannos on yli 200 µg,  Thy-
roid/ArmourThyroid annos yli 150 mg tai liotyroniinin (T3) 
annos yli 40 µg vuorokaudessa, tulisi miettiä mistä on kysy-
mys ja tarkistaa, onko potilaalla hoidosta aiheutuvia kilpi-
rauhashormoniylimäärän oireita.

Kilpirauhasen vajaatoimintaa hoidetaan yleensä tyrok-
siinilla, joka neuvotaan ottamaan aamulla tyhjään vatsaan. 
Huomattavalle osalle potilaista tämä ohje ei ole tuttu. Netis-
sä neuvotaan myös muita annostelutapoja. Tässä kirjoituk-
sessa käsitellään kilpirauhaslääkkeiden ottamista, siihen vai-
kuttavia tekijöitä ja seikkoja, joita pitää huomioida eri kilpi-
rauhasvalmisteita käytettäessä. 

Kilpirauhashormonien imeytyminen ja

enterohepaattinen kierto

Osa tyroksiinista imeytynee jo mahalaukusta. Noin kolme 
neljäsosaa tyroksiinista imeytyy kuitenkin vasta ohutsuoles-
ta.  Tämä tapahtuu nopeasti tyroksiinitabletin nauttimisen 
jälkeen. Hoitamaton keliakia ja vaikea laktoosi-intoleranssi 
huonontanevat tyroksiinin imeytymistä.  Mahalaukun hapo-
kas ympäristö myötävaikuttanee tyroksiinin imeytymiseen, 
ja toisaalta hapoton maha (kilpirauhasen vajaatoiminta liit-
tyneenä pernisiöösiin anemiaan, jota luonnehtii B12-vitamii-
nin puutos) saattaa heikentää tyroksiinin imeytymistä. Tyrok-
siinin imeytyminen voi olla myös häiriintynyt henkilöillä, joi-

den mahalaukussa on helikobakteeri-infektio. 
Tyroksiinin siirtyminen suolesta verenkiertoon tapahtu-

nee ainakin osittain aktiivisesti kuljettajavalkuaisten välityk-
sellä. Tyroksiini ei hajoa merkittävissä määrin imeytymisen 
ja maksaan kulkeutumisen jälkeen maksan entsyymijärjes-
telmien vaikutuksesta, mutta osa tyroksiinista erittyy sap-
peen. Tiettävästi sappirakon poistolla ei ole merkitystä ty-
roksiinin kulkeutumiselle elimistössä. On mahdollista, että 
sappeen erittyvä ja edelleen ohutsuoleen kulkeutuva ty-
roksiini (enterohepaattinen kierto) ei enää imeydy yhtä te-
hokkaasti kuin mahalaukusta suoleen siirtyvä tyroksiini. Tä-
tä käsitystä tukee se, että eräät lääkkeet lisäävät tyroksiinin 
erittymistä sappeen ja näillä potilailla tyroksiinin hoitoannos 
näyttää suurenevan, joskus huomattavastikin.

Miten otan tyroksiinini aamulla?

Tyroksiini tulee ottaa yksinään ensimmäiseksi aamulla yh-
dessä veden kanssa (½ - 1 juomalasillista eli n. 1-2 desilitraa).  
Aamu voi tässä yhteydessä tarkoittaa aikaa aamuyöstä  pit-
källe aamupäivään. Jos tekee yötyötä, lääkkeen voi ottaa aa-
mulla kotiin tultua (jos se ei kokemusperäisesti häiritse un-
ta) tai sitten päivällä heräämisen jälkeen. 

Koska kaikkien lääkkeiden, vitamiinien tai luontaistuot-
teiden vaikutuksista tyroksiinin imeytymiseen ei ole tie-
toa, hyvä nyrkkisääntö on ottaa tyroksiini yksinään. Aamu-
palan voi yleensä nauttia jo 10-20 minuutin kuluttua tyrok-
siinin ottamisesta ja ottaa samalla vitamiinit ja lääkkeet, jos 
ne on tarkoitettu otettavaksi aterian kanssa aamupalan yh-
teydessä. Aamupala voi sisältää lasin maitoa, tavanomaisen 
annoksen jogurttia, viiliä tai mehua (2 dl) tai kuituja sisältä-
viä muroja tai vastaavia (30 g). Aamupalan yhteydessä nau-
titulla suurella määrällä maitoa, kahvia tai kuituja sisältäviä 
ruokavalmisteita saattaa kuitenkin olla tyroksiinin imeyty-
mistä ehkäiseviä vaikutuksia. Greippimehu vaikuttaa moni-
en lääkkeiden imeytymiseen tai niiden pitoisuuteen, mut-
ta tyroksiiniin imeytymiseen sillä ei näytä olevan vaikutusta. 
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Poikkeuksen sääntöön, että aamupalan voi aloittaa 10-20 
minuuttia tyroksiinin ottamisen jälkeen, muodostavat kuiten-
kin eräät yleisesti käytetyt lääkkeet, jolloin aikavälin tulee olla 
vähintään 4 tuntia (Taulukko). Jos potilaalle on tehty lihavuus-
leikkaus, annetaan tyroksiinin nauttimisesta ohjeet leikkauk-
sen yhteydessä tapahtuvassa erikoislääkärikonsultaatiossa.

Taulukko.  Valmisteen ja tyroksiinin nauttimisen
väli pitäisi olla yli 4 tuntia

Kalkkivalmisteet
Rautavalmisteet
Happosalpaajat
Alumiinia sisältävät närästyslääkkeet
mukaan lukien sukralfaatti
Magnesiumvalmisteet

Mitä teen, jos unohdan ottaa lääkkeeni?

Yleissääntönä on, että jos henkilö on unohtanut yhden kil-
pirauhaslääkeannoksen, voi hän jättää tämän annoksen vä-
liin ja jatkaa seuraavana päivänä tavanomaisella annostuk-
sella. Yhden annoksen jääminen väliin ei ole haitallista, sillä 
tyroksiinin vaikutus kestää lääkkeen ottamisen jälkeen usei-
ta päiviä ja suuria määriä kilpirauhashormoneja on varastoi-
tuneena kuljettajavalkuaisiin verenkierrossa, eikä näin taval-
lisesti yhdellä annoksella (myöskään liotyroniinin ollessa ky-
seessä) ole suurta merkitystä.

Jos annostusta on jouduttu säätämään hyvin tarkkaan op-
timaalisen annoksen löytämiseksi, voi unohtuneen annok-
sen ottaa ruuan nauttimisesta riippumatta silloin kun muis-
taa, että annos on unohtunut, kunhan tämä tapahtuu sa-
man päivän aikana kun unohtunut annos on pitänyt ottaa.  

Tyroksiinin ottaminen muulla tavoin

kuin nielemällä

Netissä keskustellaan siitä, että tyroksiinin imeytyminen 
paranisi, jos/kun tyroksiinitabletti imeskellään suussa. Tyrok-
siinin imeytymisestä tällä tavoin annosteltuna on hyvin vä-
hän tietoa, mutta on epätodennäköistä, että tyroksiini imey-
tyisi suun limakalvoilta kovin hyvin. Ensinnäkin tyroksiini ei 
ole kovin vesiliukoinen ja toisaalta sylki on emäksistä, ja nä-
mä seikat yhdessä vähentävät tyroksiinin imeytymistä suus-
ta. On todennäköistä, että pääosa tyroksiinin imeytymistä täs-
säkin tapauksessa tapahtuu vasta ohutsuolesta.

Tyroksiinin ottaminen muuhun

aikaan kuin aamulla

Joillakin potilailla imenee sydämen tykytystä ja rauhatto-
muutta aamulla otetun tyroksiiniannoksen jälkeen varsinkin, 
jos annos on suurehko (> 150 µg).  Oireet johtuvat ilmeises-
ti tyroksiinin nopeasta imeytymisestä ja T4:n muuttumises-
ta nopeasti kudoksissa T3:ksi. Tätä haittaa voidaan vähentää 

jakamalla annos kahteen osaan, joista aamuannoksen tulee 
olla selvästi suurempi. 

Joillakin potilailla osan tai koko annoksen siirtäminen il-
taan vähentää aamulla esiintyvää väsymystä tai ”aivosu-
mua”. Tähän voi toisaalta kuitenkin liittyä merkittävä unen 
häiriintymistä eikä annoksen siirtäminen myöhempään ole 
siksi mahdollista. Jos tyroksiiniannos tai osa siitä siirretään 
aamusta muuhun aikana otettavaksi, mitään ruokaa ei tule 
nauttia vähintään 2 tuntiin ennen tyroksiinin ottamista ei-
kä tyroksiinin kanssa silloinkaan kannata ottaa muita lääk-
keitä. Tällä tavoin turvataan, että tyroksiini imeytyy samalla 
tavalla joka päivä.  

Jos tyroksiini otetaan muuhun aikaan kuin aamulla, on tar-
peen määrittää sekä S-TSH että S-T4v varsin nopeasti annos-
aikataulun muutoksen jälkeen, koska yksilöllinen vaste kilpi-
rauhashormonien vaikutukselle saattaa muuttua merkittäväs-
ti (TSH voi nousta huomattavastikin).  Erityispotilasryhmillä, 
kuten kilpirauhassyöpä- tai osteoporoosipotilaiden, ei kos-
kaan pidä omin ehdoin siirtyä aamulla suun kautta otetusta 
tyroksiiniannoksesta muuhun aikatauluun tai muihin valmis-
teisiin neuvottelematta siitä etukäteen erikoislääkärin kanssa.

Lopuksi

Tyroksiini ja muut kilpirauhasvalmisteet otetaan pääsään-
töisesti aamulla tyhjään mahaan yhtenä annoksena (poik-
keuksena T3-valmiste, jota lyhyen puoliintumisajan vuoksi 
otetaan kahtena annoksena). Päivittäisessä kilpirauhaslää-
keannoksessa pitäisi pyrkiä mahdollisimman samnansuuri-
seen annokseen päivästä toiseen. Nämä pätevät sekä tyrok-
siiniin että kaikkiin muihinkin kilpirauhasvalmisteisiin. Jos po-
tilaan vaste tyroksiinille tuntuu poikkeavalta (TSH-vaste) tai 
jos potilaan nauttimien kilpirauhasvalmisteiden annokset 
ovat yllättävän suuret, pitää hoitavan lääkärin kanssa käydä 
tarkasti läpi, ottaako potilas sovitun annoksen säännöllises-
ti, mikä on ottoajankohdan suhde ruokailuun ja ruuan sisäl-
töön sekä ottaako potilas tyroksiinin tai ruuan kanssa muita 
lääkkeitä ja valmisteita. 
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Elämäni kilpirauhasen 
vajaatoiminnan kanssa

Olen sairastanut kilpirauhasen vajaatoimintaa jo 1992 
lähtien. En ole tutkiskellut itseäni paljon, joten en voi sanoa 
mitä oireita minulla silloin oli. Vuonna 2004 syksyllä kaikki 
muuttui ollessani 54-vuotias.

Silmäni turposivat ja minulla oli useita silmätulehduksia. 
Yleislääkärin mielipide oli se, että siitepölyä oli jo aika pal-
jon helmi-maaliskuun aikoihin. Silmälääkäri antoi tulehduk-
seen lääkkeitä.  Aloin nähdä kaksoiskuvia, enkä aluksi tajun-
nut mistä oli kyse. Ihmettelin kerran taivaalle katsoessani, 
miksi kaksi lentokonetta voi mennä noin lähellä toisiaan? 
Myöhemmin tajusin näkeväni kaiken kahtena katsoessani 
suoraan ylöspäin. Tilanne paheni ja näin normaalistikin kai-
ken kahtena. Olen lastenhoitaja päiväkodissa ja huomasin, 
ettei paikkani ollut enää siellä, koska en pystynyt tunnista-
maan lapsia pihalla. 

Menin uudelleen silmälääkäriin, joka ottikin asiani vaka-
vasti. Tutkimuksessa huomattiin, että näin kaksoiskuvia kos-
ka vasen silmä ei liiku samaan tahtiin kuin oikea. Sain pika-
lähetteen yliopistolliseen sairaalaan sekä silmäklinikalle et-
tä sisätautipuolelle. Sisätautilääkäri kertoi minun sairasta-
van Basedowin tautia. Sain ison nipun papereita, jotta voin 
tutustua sairauteen. Papereita lukiessa tutustuin tosin Ba-
seen, mutta kertaakaan siellä ei mainittu, että kyseinen sai-
raus voi olla myös kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastaval-
la eikä ainoastaan liikatoimintaa sairastavalla. 

Minua kuvattiin siihen aikaan varmaan enemmän pään 
sisäpuolelta kun ulkopuolelta konsanaan. Itse heitin huu-
morilla: mulla se etu, että näen kaksi telkkaria, näin ollen 
voin valita kumpaa katson. Tosin harmi vaan niistä molem-
mista tuli samaa ohjelmaa. Tv:n katselu jäi, koska en pysty-
nyt lukemaan tekstiä enkä katsomaan kirkasta kuvaa. Leh-
teä lueskelin ison suurennuslasin kanssa, mutta sehän oli 
silloin iloinen asia, että näki.

Hoitoina annettiin kortisonia. Kortisoni teki minusta het-
kellisesti yliaktiivisen, josta oli se hyöty, että nurkat tuli siivot-
tua melkein hammasharjalla. Vähäisen liikkumisen tai korti-
sonihoidon takia jalkaani tuli syvälaskimotukos. Toki liikuin 
useita kertoja päivässä ulkoiluttaessani koiraa. Liikkumi-
nen oli rauhallista, ei kuitenkaan kokonaan paikallaan oloa.

Näin edelleen kaksoiskuvia, vain silmän alareunasta näin 
kaiken kokonaisena. Liikkuessani ulkona oli kuljettava ne-
nä pystyssä, jotta pystyi näkemään eteen tai sitten oli kat-

sottava alas. 
Vuoden ajan virkkasin, koska pystyin tekemään sitä alas 

katsoen, ja kuuntelin äänikirjoja. Onneksi oli edes nämä, kos-
ka ne pitivät mielen tasapainoisena. Joka kerta kun kävin 
lääkäreissä, toivoin heidän napsauttavan sormiaan ja saavan 
silmäni terveiksi. Sairaalakäyntien jälkeen mieli vähän lannis-
tui, kun mitään toivoa paremmasta huomisesta ei annettu. 

Lääkärit olivat yhteydessä Helsinkiin, josko sieltä voitai-
siin antaa jotain neuvoa mitä tehdä. Siispä alettiin antaa 
solumyrkkyä. Sitä en voinut kuitenkaan pitkään ottaa, kos-
ka maksa-arvoni nousivat liian nopeasti.  Alettiin antaa sä-
dehoitoa, jota annettiin 11 kertaa. Sädehoidon sädemää-
rät olivat huomattavasti pienemmät kuin syöpähoidossa. 
Eipä taaskaan kummempia muutoksia tullut, mutta nyt al-
koi odotus, jos aika tekisi muutoksia. 

Olin vuoden sairauslomalla ja sain erilaisia hoitoja. Syk-
syllä 2005 menin töihin toivoen, että kaikki onnistuu ja on-
nistuihan se. Olihan minulla muutoksia parempaan, mutta 
terveitä silmiä ei kuitenkaan vielä.

Vuosi taas vierähti ja elettiin syksyä 2006 jolloin lääkä-
rit päätyivät kokeilemaan leikkausta. Siispä Helsinkiin si-
sätautilääkärin ja kirurgin vastaanotolle. Leikkauksessa oli 
tarkoitus tehdä tilaa vasemmalle silmälle, joka ei tahtonut 
enää mahtua päähän.

Leikkaus tehtiin tähystämällä Meilahden sairaalassa. Seu-
raavana aamuna leikkauksen ainoa jälki oli pieni hiertymä 
toisessa sieraimessa. Silmäni ei enää pullistellut niin paljon 
kun ennen. Myös kaksoiskuvat vähenivät, mutta eivät pois-
tuneet kokonaan. 

Nyt kun sairastumisestani on kulunut lähes kahdeksan 
vuotta, pystyn elämään suhteellisen normaalia elämää. Kak-
soiskuvia näen edelleen katsoessani suoran ylös. Kirjoja en 
ole lukenut sairastumisen jälkeen, mutta onneksi on ääni-
kirjoja. Televisiosta pystyn katsomaan tekstitettyjä ohjelmia 
korkeintaan tunnin. 

Muistan aikoinaan iloinneeni siitä, että näin ja pystyin 
liikkumaan. Vaikeimpina aikoina kantavana voimana olivat 
äänikirjat ja virkkaus. Kaikkeen sopeutuu, vaikka olen jos-
kus miettinyt, jos kaiken aloittaisi uudelleen, miten sitä jak-
saisi. Ihminenhän sopeutuu kaikkeen.

Anita
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TÄNÄÄN TOIMISTOLLA

Kuva: Sanna Liimatainen

Tätä olemme viime viikkoina joutuneet pohtimaan toimis-
tolla paljon. Pienikin hallinnollisen työn lisääntyminen vie ai-
kaa pois varsinaiseen toimintaan panostamisesta. Puhumat-
takaan merkittävistä muutoksista, mitä esimerkiksi päärahoit-
tajamme Raha-automaattiyhdistyksen tulkinta hankintalais-
ta koskien sopeutumisvalmennustoimintaa aiheutti liitossa. 

Rahoittajan tulkinta kursseistamme oli se, että toiminta on 
pysyväisluontoista ja sitä on tarkasteltava hankintalain edel-
lyttämän neljän vuoden periodilla suhteessa kilpailutuksen 
euromääräisiin kansallisiin kynnysarvoihin.  Näin siinäkin ta-
pauksessa, että rahoitus kurssitoimintaan anotaan ja avus-
tukset myönnetään vuodeksi kerrallaan. Tulkintaan ei vai-
kuttanut myöskään se, että jokainen järjestämämme kurssi 
on itsenäinen hankinta, palveluntarjoajat vaihtuvat ja kurs-
seja järjestetään eri puolella maata. 

Tiukan tulkinnan vuoksi jouduimme perumaan kaikki ku-
luvan vuoden kurssipaikat, jotka oli jo tarjouskilpailutettu hy-
vissä ajoin viime vuoden puolella ja aloittamaan suunnitel-
mat uudestaan. Muussa tapauksessa toimintaan myönnetyn 
avustuksen maksatus olisi voinut loppua.

Hankintalaki itsessään on tarpeellinen, mutta toiminnassa, 
jossa kulut vuositasolla jäävät selkeästi kansallisen kynnysar-
von alle, tuntuu kohtuuttomalta ryhtyä järjestämään hankin-
talain mukaista kilpailutusta kurssitarjoajista Hilma-palvelun 
kautta. Jo itse tarjouskilpailun järjestäminen on tarkkaan sää-
deltyä ja ei ole lainkaan tavatonta, että jonkin pienen muo-
toseikan vuoksi kilpailussa rannalle jäänyt palveluntarjoa-
ja vie asian markkinaoikeuteen. Pelkästään oikeuskäsittelys-
tä syntyvät kulut voivat kaataa pienen järjestön kokonaan.

Lisäksi parin työntekijän ja erittäin rajallisten taloudellisten 
avustusten varassa toimivan järjestön kohdalla hallinnollisen 
työn lisääntyminen vie suhteessa suunnattoman osan työ-
ajasta, koska ei ole erikseen palkattua henkilöstöä hoitamas-
sa taloutta ja hallintoa. Eikä liene rahoittajankaan intresseissä 
paisuttaa järjestöjen hallintoa, vaan tehostaa niiden toimin-
taa tuloksellisemmaksi ja vaikuttavammaksi eli keskittää re-
surssit edustamiensa ihmisten elämänlaadun, terveyden ja 
hyvinvoinnin parantamiseen. Näin ainakin viestitään sään-
nöllisesti seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa. 

Viimeisin tiedote rahoittajalta on tullut lehden painoon 
mennessä. Tiedotteessa todetaan, että kurssihankintojen 
tarkastelu neljän vuoden osalta ei kaikissa tapauksissa pidä 
paikkansa, vaan riippuu muun muassa toiminnan järjestämis-
tavasta, sopimuksen muodosta ja kestosta. Rahoittaja ei ota 
kantaa yksittäisiin tapauksiin, vaan asia jää avustuksen saa-
jan vastuulle ja markkinoiden ratkaistavaksi. Mikäli liitto ha-
luaa varmistua tulkinnastaan, se voi käyttää kuluvan vuoden 
avustustaan kohtuullisessa määrin asiantuntijapalveluihin. 

Liitto on päättänyt käyttää asiantuntija-apua selvittääk-

seen koko toimintansa osalta, syntyykö toiminnassa sellai-
sia kuluja, jotka on syytä kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. 
Tämä selvitystyö vie oman aikansa, joten kurssien aikataulut 
ja paikat saamme varmistettua vasta myöhemmin keväällä. 

Selvitystyön ja aikataulutuksen vuoksi pystymme järjes-
tämään kuluvana vuonna kaksi kurssia kolmen sijasta, mutta 
toisen kurssin pyrimme järjestämään kolmipäiväisenä. Helmi-
kuussa peruuntunut eläkeläisten kurssi toteutetaan aikaisem-
man suunnitelman mukaisesti kaksipäiväisenä. Tälle kurssil-
le emme ota enää uusia hakemuksia, koska kurssilaisten va-
linnat on jo tehty ja valituille ilmoitettu myös kurssin ajan-
kohdan siirtymisestä myöhemmin tänä vuonna pidettäväksi. 

Onneksi alkuvuosi ei ole ollut pelkkää byrokratiaa, vaan 
toiminnassa on tapahtunut paljon iloisia asioita. Toimitta-
jat ovat olleet kiitettävästi yhteyksissä hakien haastatelta-
via tai pyytäneet liiton kommentteja kilpirauhassairauksien 
hoidosta ja tiedossamme olevista epäkohdista. Sanoma- ja 
aikakauslehtijuttuja on ollut tai tulossa lähiaikoina. Oma lu-
kunsa oli joulukuussa saatu tv-näkyvyys kahdessa eri ohjel-
massa viikon sisällä. 

Iloinen uutinen on myös ”Hanki diagnoosi – hanki elämä”-
kampanjan käynnistyminen. Se on oiva esimerkki, miten voim-
me viedä eteenpäin kilpirauhastietoutta positiivisessa hen-
gessä ja kuinka yhden naisen ideasta voi kasvaa maanlaajui-
nen tiedotuskampanja. 

Mediuutiset ja Kilpirauhasliitto ovat yhdessä järjestämässä 
terveyskeskus- ja työterveyslääkäreille vajaatoiminnan hoi-
dosta puolipäiväseminaaria toukokuussa. Näin olemme to-
teuttamassa tuiki tarpeellista lisäkoulutusta perusterveyden-
huollossa toimiville lääkäreille, vaikka tapahtuma tavoittaa-
kin vain pienen osan kohderyhmästä. 

Toisinaan tuntuu turhauttavalta asioiden hidas edistymi-
nen kilpirauhaspotilaiden asemassa. Silloin on syytä pysäh-
tyä miettimään, miten paljon on muutamassa vuodessa ta-
pahtunut ja miten paljon kilpirauhassairaudet ovat saaneet 
näkyvyyttä julkisuudessa. Saamme liittoon myös aikaisem-
paa useammin positiivisia viestejä, joissa potilas on saanut 
hyvää hoitoa ihan siellä paljon parjatussa perusterveyden-
huollossa. Pitkäjänteisellä työllä saamme tuloksia aikaisek-
si. Tästä on osoituksena myös huimasti kasvava jäsenmäärä. 

Asta Tirronen
toiminnanjohtaja

  

Miten hillitä
hallintoa?
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Lääkkeiden 
erityislupamenettelyllä 
pyritään turvamaan
potilaan lääkehoitoa
kaikissa tilanteissa

 Lääkkeen myyntiluvan hakeminen ja ylläpitäminen on 
raskas ja kallis prosessi - valmisteen on täytettävä tiukat laa-
dulliset kriteerit, ja lääkkeiden tuottajia ja jakelijoita valvo-
taan hyvin tarkasti. Lääkkeen myyntilupa sisältää periaat-
teessa ajatuksen, että lääkkeestä saatavat hoidolliset hyö-
dyt ylittävät siihen liittyvät haitat. Vaikka myyntiluvallisten 
lääkevalmisteiden määrä kasvaa Suomessa jatkuvasti, välillä 
joudutaan tilanteeseen, jossa potilaan hoitoon tarvittavalla 
lääkkeellä ei ole myyntilupaa. Lääkelain mukaan Fimea voi 
erityisistä sairaanhoidollisista syistä myöntää luvan luovut-
taa kulutukseen sellaisen lääkevalmisteen, jolla ei Suomes-
sa ole myyntilupaa. Erityislupa tarvitaan myös myyntiluvan 
myöntämisen jälkeen, kunnes lääkevalmisteen kauppaan 
tuloilmoitus on tehty Fimealle. Täten erityislupaa voidaan 
joutua hakemaan, vaikka lääkevalmisteella olisi myyntilupa, 
jos sitä ei ole syystä tai toisesta tuotu myyntiin.  

Erityislupamenettelyn avulla voidaan täten taata lääke-
hoito esimerkiksi silloin, kun lääkettä ei ole saatavana myyn-
tiluvallisena. Kilpirauhashormonit ovat merkittävä ryhmä 
erityisluvallisista valmisteista.  Viime vuonna erityislupia kä-
siteltiin ihmisvalmisteille 19 667 kappaletta ja määräaikai-
sia erityislupapäätöksiä 81 kappaletta. Erityislupapäätös-
ten suurin  ATC ryhmä oli H03AA (kilpirauhashormonival-
misteet, käsiteltyjä hakemuksia 3275 kappaletta). 

Erityislupapäätösten määrää lisäävät muun muassa lää-
kevalmisteen myyntiluvan peruuttaminen, uusi käyttöai-
he, johon ei löydy myyntiluvallista kaupan olevaa lääkeval-
mistetta sekä myyntiluvallisena kaupan olevan valmisteen 
saantivaikeus.     Erityislupapäätösten määrää vähentävät 
erityisluvallisen valmisteen tai rinnakkaisvalmisteen kaup-
paan tulo sekä määräaikaisen erityisluvan myöntäminen. Eri-
tyislupa myönnetään avohoitoon potilaskohtaisena. Joista-
kin erityislupavalmisteista myönnetään Kelan lääkekorva-
us, mutta pääosin erityisluvalliset valmisteet tulevat käyt-
täjälle kalliimmaksi kuin lähinnä vastaavat myyntiluvalliset. 

Erityislupaa haetaan kirjallisesti erityislupahakemuslo-
makkeella. Erityisluvallisen valmisteen käyttö tulee perus-
tella eli lääkärin pitää esittää erityiset sairaanhoidolliset syyt 
valmisteen käytölle sekä kertoa, miksi myyntiluvallinen val-

miste ei käy potilaan hoitoon. Perustelu voi olla esimerkik-
si lyhyt tiivistelmä potilaan sairaudesta, jossa kuvataan ai-
empien lääkehoitojen tehottomuus tai niiden aiheuttamat 
haittavaikutukset.

Lääkäri on vastuussa määräämästään hoidosta. Erityislu-
vallista lääkevalmistetta määrätessä keskeistä on tiedostaa, 
että valmiste ei ole myyntiluvallisena Suomessa kaupan. Syy-
nä saattaa olla esimerkiksi valmisteen tehon, turvallisuuden 
tai laadun puutteet. Käsitys lääkkeen hoidollisesta arvosta 
tai asemasta on voinut muuttua. Lääkkeen tehon ja turval-
lisuuden suhteessa on voinut tapahtua muutos esimerkik-
si uusien haittavaikutushavaintojen vuoksi. Jos valmiste on 
saanut myyntiluvan, mutta sitä ei ole tuotu Suomessa kau-
pan, lääkkeen määrääjä saattaa olla tietämätön esimerkik-
si asetetusta määräämisehdosta, varoituksista ja käyttöön 
liittyvistä varotoimista. Kulutukseen luovuttaja (yleensä ap-
teekki) postittaa lääkärin ja kulutukseen luovuttajan allekir-
joittaman alkuperäisen hakemuksen liitteineen Fimeaan.     

Erityislupahakemuslomakkeen lisäksi hakemukseen lii-
tetään jäljennös lääkemääräyksestä sekä uuden erityislupa-
lääkkeen kohdalla valmisteyhteenveto tai vastaava selvitys. 
Kun hakemus koskee yksittäistä potilasta, lääkärin täyttä-
mä erityislupahakemuslomake ja lääkemääräys annetaan 
potilaalle, joka vie hakemuksen apteekkiin. Erityisluvallises-
ta lääkevalmisteesta on hyvä selvittää saatavuus, maahan-
tuoja, lääketukkukauppa ja lääkevalmisteen tietojen (nimi, 
vahvuus, lääkemuoto, valmistaja) oikeellisuus. Erityisluvan 
käyttäjän on saatava riittävät tiedot lääkkeen oikeasta käy-
töstä sekä säilytys- ja muista ohjeista.  Poikkeustilanteissa, 
esimerkiksi silloin kun uusi lääke on aloitettava heti, voi-
daan hakea kiireellistä erityislupaa eli niin sanottua ”faksi-
lupaa”. Hakemuksen tulee sisältää täydellisesti täytetty eri-
tyislupahakemuslomake, kopio lääkemääräyksestä, perus-
telu kiireellisyydestä sekä hakijan faksinumero. Lisäksi asia-
paperit tulee aina välittömästi postittaa Fimeaan normaa-
lina kirjallisena hakemuksena. Fimea ilmoittaa kiireellisen 
erityislupahakemuksen käsittelystä hakijalle telekopiona.

Jossain tapauksissa erityislupaa ei myönnetä hakemuk-
sen perusteella, vaan pyydetään lisäselvityksiä. Suurimmas-

Teksti: Leo Niskanen, LTK, dosentti, sisätautien,
endokrinologian ja geriatrian erikoislääkäri.

Yksikön päällikkö, Lääkealan turvallisuus-
ja kehittämiskeskus Fimea
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sa osassa kyseessä on tilanne, jossa erityislupavalmisteella 
on kaupan myyntiluvallinen rinnakkaisvalmiste eikä hake-
muksissa ollut esitetty perusteluja, miksei myyntiluvallinen 
valmiste käy potilaan hoitoon. Lisäksi lisäselvityksiä joudu-
taan pyytämään esimerkiksi lääkkeen käyttöaiheesta, vah-
vuudesta, annostuksesta ja määrästä sekä lääkkeen saata-
vuudesta. Hakemukseen tulevat muutokset täytyy vahvis-
taa erityisluvan määränneeltä lääkäriltä.

Fimea voi ilman erillistä hakemusta myöntää lääkeval-
misteelle määräaikaisen erityisluvan. Tällöin lääkevalmistet-
ta voidaan luovuttaa kulutukseen reseptillä tai lääketilauk-
sella ilman Fimean erikseen myöntämää erityislupaa. Kulu-
tukseen luovutuksen tulee tapahtua lääkevalmisteen koh-
dalla mainitun käyttötarkoituksen tai luovuttamisehdon 
mukaisesti. Nämä tiedot löytyvät määräaikaisten erityislu-
pavalmisteiden luettelosta Fimean verkkosivuilta. Esimer-
kiksi eräälle kilpirauhashormonivalmisteelle oli myönnetty 
viime vuonna määräaikainen erityislupa ja ilmeisen moni 
ajatteli, että kyseiselle valmisteelle oli myönnetty myyntilupa.  

  Lääkevalmisteiden myyntiluvan tai kaupanolon voi 
myyntiluvan haltija lopettaa tai lääkkeen tuotanto voi kes-
keytyä, jolloin joudutaan saatavuusongelmiin jos hoidos-
sa ei aina saavuteta toivottua hoitotulosta myyntiluvallisilla 
valmisteilla. Erityisen hankalia ovat tilanteet, joissa tuotteen 

valmistus on päätetty lopettaa kokonaan, jolloin joidenkin 
potilasryhmien hoito voi vaikeutua. Uuden lain mukaan 
myyntiluvan haltijan tulee tiedottaa lääkkeen valmistuk-
sen tai kaupanpidon lopettamisesta.

  Erityislupamenettely on myyntilupamenettelyn ohella 
välttämätön järjestelmä lääkkeiden saatavuuden turvaa-
miseksi potilaille. Erityislupakäytännöllä ei saa kiertää klii-
nisen lääketutkimuksen määräyksiä ja ilmoitusvelvollisuuk-
sia. Huomioitava on, että erityisluvallisen valmisteen mark-
kinointi tai muu myynnin edistäminen ei ole lain mukaan 
sallittua missään muodossa. Toinen huomioitava asia on, et-
tä sähköinen lääkemääräys ei ole vielä mahdollinen erityis-
lupavalmisteiden osalta, koska lupa on apteekkikohtainen.

  Hakemuksissa lääkäreiden antama lääketieteellinen pe-
rustelu erityislupavalmisteen käytölle on useimmiten sel-
keä ja riittävä, minkä takia lisäselvityksiä joudutaan pyytä-
mään harvoin. Fimea pyrkii järjestämään erityislupamenet-
telyn mahdollisimman joustavaksi, jotta potilaan tarvitse-
ma lääkehoito pystyttäisiin turvamaan kaikissa tilanteissa. 

  Usein kysytään, miksi tietyille valmisteille ei viranomai-
nen ole myöntänyt myyntilupaa, kun niiden kulutus erityis-
luvallisena on varsin merkittävää luokkaa. Tämä ei ole kui-
tenkaan viranomaisten asia – jos hakemusta ei tule lääke-
yritykseltä, ei myyntilupaa ole mahdollista myöntää. 

Kokouskutsu sääntömääräiseen 
vuosikokoukseen

Suomen Kilpirauhasliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 7.6.2014 
klo 11.30 alkaen Helsingissä, Hotelli Arthurissa, osoite: Vuorikatu 19, 00100 Helsinki. Valtakirjojen 
tarkastus ja kahvitus klo 10.30 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Yhdistyksille lähetetään kokouspaperit sähköpostitse viimeistään 19.5. Yksittäiset liiton jäsenet 
voivat tutustua sovitusti kokouspapereihin liiton toimistolla 27.5. alkaen. Tervetuloa!

Suomen Kilpirauhasliitto ry
Hallitus
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HYVÄ OLO

Qigong -kiinalainen
voimistelu ja itsehoito

Teksti: Lea Valomäki
Kuva: Vera Mäkelä 

Qigong (Chi Kung) on vanha kiinalainen voimistelu- ja 
itsehoitomenetelmä. Se perustuu kiinalaiseen lääketietee-
seen. Kiinalainen käsite Qigong koostuu kahdesta sanas-
ta Qi ja Gong 

Qi: elämänvoima, hengitys, universaali energia ja Gong: 
harjoitus ja taito.

Qigongin periaatteet ovat luonnollisuus ja liikkeiden 
suorittaminen keskittyneesti, tasainen hengitys sekä ren-
tous. Qigongissa on sekä tietyssä järjestyksessä tehtäviä lii-
kesarjoja että yksittäisiä liikkeitä, joita voidaan toistaa pit-
käänkin. Qigongin vaikutus perustuu siihen, että liikkeet, 
hengitys ja mielen keskittäminen saavat qin kiertämään 
energiakanavissa. Se vaikuttaa koko kehon hyvinvointiin 
virkistämällä aivotoimintaa ja pitämällä lihakset ja nivelet 
notkeina. Kiinassa qigongia käytetään sekä ennalta ehkäi-
sevänä terveydenhoitomenetelmänä että sairauksien pa-
rantajana ja sairaaloissa osana kuntoutusta. Qigong auttaa 
moniin ongelmiin kuten unettomuuteen, sydänvaivoihin, 
vatsan alueen ongelmiin.

Qigong – harjoituksia ja tyylejä on tuhansia erilaisiin tar-
peisiin ja tarkoituksiin.

Harjoitukset ovat yleensä helppoja ja sopivat kaikille. Liik-
keet ovat yksinkertaisia, pehmeitä ja niissä korostetaan kes-
kittymistä, hengitystä ja tietoista läsnäoloa. Jo nämä yhdes-
sä vähentävät stressiä ja edistävät solujen aineenvaihdun-
taa jne.  Monissa ryhmissä harjoitusohjelmiin kuuluu usein 
myös yksittäisten akupisteiden painelua. 

Tämän lajin harrastaminen on antanut minulle paljon. 
Olen oppinut paremmin rentoutumaan, hengittämään ja 
vapauttamaan itseni erilaisista jännitystiloista. Yleinen jä-
senten liikkuvuus on kohentunut. Tuntuu että monet psy-
kofyysiset tunnelukot ovat sulaneet pois. Mielestäni harjoi-
tukset ovat vaikuttaneet myös unimaailmaani rauhoittavas-
ti. Harjoitusten jälkeen koen vahvasti olevani läsnä omassa 
kehossani  ja oloni rento ja energinen. 

Pyrin päivittäin tekemään joitain liikkeitä tarpeen mu-
kaan ja käyn ryhmässä ainakin kerran viikossa.  Joistain liik-
keistä on tullut suosikkejani, joita teen tosi mielelläni vaik-
ka kesken työpäivän. Lajista on tullut minulle elämäntapa. 
Varsinkin ryhmässä tehdyt harjoitteet tuovat mukanaan 
myös valtavasti elämänvoimaa.

  
Lähteet: 
Helena Hallenberg: Elämän portti ja Qigong -terveyshar-

joitukset  sekä  Riitta Kokon kotisivut.
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KYSY LÄÄKÄRILTÄ

Palstallamme lääkärit vastaavat lehden lukijoiden lähettämiin kysymyksiin. Ne eivät voi olla yksilöl-
lisiä, koska niihin ei voi vastata potilasta näkemättä. Toimitus pitää itsellään oikeuden valita kysymyk-
sistä sellaisia, jotka palvelevat mahdollisimman monia.

Kysymykset lähetetään joko sähköpostitse toimisto@kilpirauhasliitto.fi tai kirjepostina Kilpirauhas-
liitto, Vilhonkatu 4 B, 00100 Helsinki. Laita sähköpostiin aiheeksi ” Kysymys lääkärille”.

Vesa Ilvesmäki,
sisätautien ja endo-
krinologian erikoislääkäri

Otto Knutar,
sisätautien ja endo-
krinologian erikoislääkäri

Robert Paul LKT,
sisätautiopin dosentti

Esa Soppi LKT,
sisätautiopin dosentti

Ulla Slama,
LL 

Heli Mäkilä,
funktionaaliseen
lääketieteeseen
perehtynyt yleislääkäri

Kysymys:
Oloani ei saatu hyväksi pelkällä tyroksiinilla, joten lää-

kitys vaihdettiin eläinperäiseen. Voin nyt hyvin.  Ongelma-
na on lääkkeen todella kallis hinta. Liotyroniinin ja tyrok-
siinin yhdistelmä olisi halvempi. Voisiko oloni pysyä hy-
vänä tällä yhdistelmällä? Kuinka lääkityksen muutos käy-
tännössä tehdään?

   Vastaus:
Eläinperäinen kilpirauhasvalmiste (Armour Thyroid, Thyroid) 

voidaan vaihtaa Liothyronin-Thyroxin -yhdistelmään, joka on 
hinnaltaan edullisempi. Hoitojen tehoissa on yksilöllisiä ero-
ja, tieteellistä tutkimustietoa tällaisista lääkitysmuutoksista ei 
ole olemassa. Asiasta on sovittava yhdessä hoitavan lääkärin 
kanssa, joka kirjoittaa reseptit ja erityislupa-anomuksen Liot-
hyronin-hoitoa varten. Yleensä hoito aloitetaan pienellä an-
noksella ja seurannassa nähdään, tarvitseeko annosta nostaa. 
Olosi voi pysyä yhtä hyvänä Liothyronin-Thyroxin -yhdistel-
mähoidolla kuin eläinperäisellä valmisteella. Tärkeintä on so-
pivan annoksen löytäminen.

Vesa Ilvesmäki

Kysymys:
Mitä haittaa on alhaisesta TSH:sta, jos se johtuu poti-

laan kilpirauhaslääkityksestä?

   Vastaus:
Mikäli käytössä on Thyroxin-lääkitys, annos saattaa olla lii-

an suuri. Tällöin riski sydämen rytmihäiriöille (lisälyönnit, eteis-
värinä) on lisääntynyt ja myös osteoporoosi-riski on lisäänty-
nyt. Thyroxin-hoidossa pyritään yleensä TSH-tasolle 1-2 mU/l 
ja lisäksi potilaan voinnin tulisi olla hyvä, erityisesti vajaatoi-
minta-tyyppistä oireilua ei saisi esiintyä. Tästä on myös poik-
keuksia. Kilpirauhassyövän jälkeisessä Thyroxin-hoidossa py-
ritään usein mittaamattoman alhaiseen TSH-tasoon syövän 
uusiutumisriskin vähentämiseksi. T3-hoidoissa TSH-taso on 
usein alle viitealueen ja tämän katsotaan johtuvan aivolisäk-
keen herkkyydestä T3:lle.

Lääkeannoksia ei pidä lähteä omatoimisesti muuttelemaan 
mikäli tästä ei ole hoitavan lääkärin kanssa erikseen sovittu.

Vesa Ilvesmäki

Kysymys:
Pitääkö radiojodia saaneen kilpirauhaspotilaan syö-

dä jatkuvasti kalsiumia ja D-vitamiinia tablettimuodos-
sa? Miksi ja kuinka tarve todetaan?
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   Vastaus:
Radiojodihoitoa saaneet henkilöt eivät tarvitse muuta väes-
töä enempää kalsiumia ja D-vitamiinia edellyttäen että kilpi-
rauhasen toiminta-arvot ovat normaalit. Edelleen jatkuva kil-
pirauhasen liikatoiminta tai isolla Thyroxin-annoksella aikaan-
saatu liikatoiminta altistaa luukadolle ja silloin on hyvä varmis-
taa riittävä kalsiumin ja D-vitamiinin saanti luukadon ehkäise-
miseksi. D-vitamiinin puutos todetaan verikokeella.

Otto Knutar

Kysymys:
Milloin on syytä ottaa TSHRAb-vasta-ainekoe, jos Basedo-

wiin liittyneet silmäoireet on kertaalleen hoidettu korti-
sonilla? Onko TSHRAb erityisen kallis koe?

   Vastaus:
Pelkkä TSHRAb ei vaikuta silmäoireyhtymän hoitolinjaan, joka 
riippuu potilaan oireista ja kliinisistä löydöksistä. TSHRAb:n tut-
kiminen ei yleensä anna lisäarvoa jos silmäoireyhtymä on klii-
nisesti rauhoittunut. TSHRAb ei ole nykypäivänä erityisen kallis.

Otto Knutar

Kysymys:
Voiko Basedowin tauti aktivoitua uudestaan? Voivat-

ko runsas hiusten lähtö ja iho-oireet liittyä Basedowiin?

   Vastaus:
Basedowin tauti uusiutuu noin joka toisella potilaalla ja uusiu-
tuminen voi tapahtua myös monen kymmenen vuoden kulut-
tua. Uusiutuminen todetaan tutkimalla kilpirauhasen toimin-
ta-arvot. Hiusten lähtö sekä erilaiset iho-oireet ovat tavallisia 
kilpirauhasen toimintahäiriötä (mm. Basedowin tauti) sairas-
tavilla, mutta ne korjaantuvat yleensä muutamassa kuukau-
dessa toimintahäiriön parannuttua.

Otto Knutar

Kysymys:
Olen syönyt kolesterolilääkettä seitsemän vuotta ja 

kilpirauhasen vajaatoiminta todettiin kaksi vuotta sitten, 
jolloin aloitettiin lääkitys. Minulla on ollut vuosia toistu-
via lihaskipuja, joihin ei ole löytynyt selitystä. Kuulin, että 
kolesterolilääkkeellä ja vajaatoiminnalla voisi olla tähän 
yhteyttä. Onko näin ja mitä asialle pitäisi tehdä?

Löytyykö sopivaa kolesterolilääkettä kilpirauhasen 
vajaatoimintaa sairastavalle, mikä ei pahentaisi entises-
tään lihaskipuja?

   Vastaus:
Kolesterolilääkkeiden yleinen (1-5 %:lla potilaista) haittavai-
kutus ovat lihasoireet ja niitä esiintyy riippumatta siitä, onko 
potilaalla kilpirauhasen vajaatoiminta vai ei. Samantyyppisiä 
lihasoireita voi kuitenkin esiintyä erityisesti vaikeassa kilpirau-
hasen vajaatoiminnassa. Yleensä tällaiset oireet häviävät va-
jaatoiminnan lääkityksen aloittamisen jälkeen, mutta tämä 
voi kestää kuukausiakin. Kolesterolilääkkeiden aiheuttamat 

lihashaitat lienevät yleisempiä kilpirauhasen vajaatoimintaa 
sairastavilla potilaille erityisesti tilanteissa, jossa kilpirauhasen 
vajaatoiminta ei ole tiedossa tai kilpirauhaslääkkeen hoitoan-
nos on liian pieni.  Myös huomattavaan kilpirauhasen liikatoi-
mintaan voi liittyä lihaskipuja, myös siinä tapauksessa että liika-
toiminta johtuu liian suuresta kilpirauhashormoniannoksesta. 

Esa Soppi

Kysymys:
Pitääkö ennen kilpirauhaskokeita paastota? Miten ty-

roksiini kannattaa ottaa ennen koetta, jos sen normaalis-
ti ottaa illalla ennen nukkumaan menoa?

   Vastaus:
Ennen kilpirauhaskokeita ei tarvitse paastota. Tässä tilan-

teessa tyroksiini kannattaa ottaa aina samaan aikaan illalla en-
nen kokeeseen menoa ja informoida siitä hoitavaa lääkäriä.

Esa Soppi

Kysymys:
Olen 46-vuotias nainen ja minulla todettiin kilpirauha-

sen vajaatoiminta vuosi sitten. Thyroxin -lääkitystä on nos-
tettu 25 µg:n annoksilla hitaasti sen ollen nyt vuoropäi-
vin 0,1mg ja 75µg. Viimeisin THS oli 2,7 ja T4V 13 ja lääkä-
rini mielestä arvot ovat nyt normaalit. Vointini on kuiten-
kin edelleen kehnonlainen, vaikka yritän liikkua ja syödä 
terveellisesti. Pitäisikö lääkitystä yrittää säätää vai etsiä 
syytä huonoon oloon muualta?  

   Vastaus:
Yksittäisen potilaan hoitoon ei ole mahdollista ottaa kan-

taa. Yleisellä tasolla voi todeta, että kilpirauhanen erittää kes-
kimäärin kilpirauhashormoneja määrän, joka vastaa lähes 0,15 
mg tyroksiinia. Tyroksiinihoidon aikana oireet tai oireettomuus 
ovat tärkeämpi ja ratkaisevampia kuin saadut laboratoriotu-
lokset. Tyroksiiniannosta oireisella potilaalla kannattaa usein 
nostaa sellaiseen annokseen (< 0,15 mg), jolla potilas on oi-
reeton tai S-TSH on tasolla 1 mU/l ja samalla miettiä tai etsiä 
muita syitä, jotka voivat olla oireiden takana.

Esa Soppi

Kysymys:
Voiko vajaatoimintaa sairastava käyttää Spirulina-mik-

rolevätabletteja, jotka sisältävät jodia? Entä voinko syö-
dä goitrogeenisiä ruokia kuten soijaa ja kaalia vai pahen-
tavatko ne vajaatoimintaa?

   Vastaus:
Spirulina on makeanveden erittäin ravinnerikas levä. Se 

sisältää keskimäärin 500 µg jodia/100 g. Suomessa aikuisille 
suositeltava jodin päiväsaanti on 150 µg ja suurin hyväksyt-
tävä päiväsaanti 600 µg. Yksi spirulina-tabletti painaa n. 0.5 g 
eli siinä on jodia n. 2.5 µg. Pääsääntöisesti suomalaiset saavat 
ravinnosta liian vähän jodia, joten mielestäni esimerkiksi spi-
rulinan käyttäminen monipuolisen ja terveellisen ruokavali-
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on osana on perusteltua riittävän jodin saannin turvaamiseksi, 
erityisesti kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavalla. 

Esimerkiksi kaalit, erityisesti parsakaali, ovat erittäin terveel-
lisiä ja suositeltavia kaikille, jotka haluavat huolehtia terveydes-
tään ja sopivat myös kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastaval-
le. Kaalit kuitenkin kuuluvat ns. goitrogeenisiin kasveihin, joi-
hin kuuluu liuta myös muita vihanneksia, juureksia ja hedel-
miä sekä mm. soija ja hirssi. Suurina määrinä ja raakoina syö-
tyinä goitrogeeniset ruoka-aineet voivat lamata kilpirauhasen 
toimintaa ja siten vajaatoimintaa sairastaessa teoriassa lisätä 
kilpirauhaslääkityksen tarvetta. Harva kuitenkaan goitrogee-
nejä syö runsaasti raakana niin suuria määriä, että tällaisesta 
tulisi käytännön ongelma. Kypsennys heikentää oleellisesti 
edellä mainittujen ruoka-aineiden goitrogeenisiä vaikutuksia. 

Heli Mäkilä

Kysymys:
Olen 35-vuotias nainen ja minulla todettiin vajaatoi-

minta 3 v. sitten, vasta-aineita ei ole. Epäilen, että rajut 
laihdutuskuurit ja kova liikunta edesauttoivat sairastu-
mista. Fitness-piireissä tämä on aika yleistä. Voiko tällai-
silla jatkuvilla nälkäkuureilla sairastua pysyvästi vajaa-
toimintaan vai onko tilanne ohimenevä?

    Vastaus:
Fitness-urheilu on tällä hetkellä varsin suosittua ja sen lie-

veilmiöt ovat näkyneet myös kilpirauhassairauksia hoitavien 
lääkäreiden vastaanotoilla. Urheilu ei käytännössä koskaan tue 
terveyttä, liikunta on eri asia: kilpaurheilussa keho viedään ää-
rirajoille ja yli. Fitness-urheilussa äärimmäisyys korostuu siinä 
mahdollisen varsinaisen urheilusuorituksen lisäksi tavoitel-
tavan vähärasvaisen kehon vuoksi. Lisäksi yllättävän moni in-
nostuu tavoittelemaan kisalavaa vailla aikaisempaa liikunta- 
tai urheilutaustaa, jolloin äkillisesti nousevat treenimäärät ja 
vähenevät kalorit voivat saada kehon toiminnan solmuun jo 
heti alkumetreillä.

Kilpirauhanen ja aineenvaihdunta tarvitsevat pysyäkseen 
käynnissä riittävän määrän kaloreita, makro- ja mikroravinto-
aineita. Miten pahoja jälkiä kova liikunta yhdistettynä rajuun 
laihdutus-/nälkäkuuriin kehoon jättää, on kovin yksilöllistä. Osa 
palautuu rääkistä muutamassa viikossa tai kuukaudessa, toi-
nen ei ole vuodenkaan päästä kunnossa ja kolmas voi sairas-
tua pysyvästi esim. kilpirauhasen vajaatoimintaan. Tähän vai-
kuttavat mm. genetiikka, yksilöllinen stressin sietokyky, muun 
elämän kuormittavuus ja ravitsemustila. 

Lyhyesti vastattuna kysymykseesi: toistuvien ja/tai rajujen 
nälkäkuurien aiheuttamat kehon epätasapainotilat ja kilpi-
rauhashormonihäiriöt ovat viisaan kehomme sopeutumis-
ta äärimmäiseen stressitilanteeseen ja yleensä ohimenevä ti-
la, joka korjaantuu vähitellen itsekseen elämän taas normali-
soiduttua. Pysyvä sairastuminen esim. kilpirauhasen vajaatoi-
mintaan on kuitenkin mahdollista, jos edellä mainittu ”stressi-
tila” jostain syystä ”jää päälle”.  Hyvä ja kokonaisvaltainen hoito, 
jossa huomioidaan mm. oikeanlainen ja riittävä ravinto, lepo 
ja stressin hallinta, ovat mahdollisen lääkehoidon ohella oleel-
lisessa osassa tällaisista tilanteista toipuessa.  Fitness-urheilua 
voi harrastaa myös järkevästi ilman kitukuureja ja ylenmää-

räistä liikuntaa sekä ilman kisatähtäintä.
Heli Mäkilä

Fråga: 
Bör alla som fått radiojodbehandling använda kalcium 

och D-vitamintillskott i tablettform? Varför och hur kan 
man konstatera behovet?

   Svar: 
Personer som genomgått radiojodbehandling behöver in-

te mera kalcium och D-vitamin än den övriga befolkningen 
förutsatt att sköldkörtelns funktionsvärden är normala. Fort-
gående överfunktion i sköldkörteln eller konstgjord sådan 
p.g.a. Thyroxin behandling i hög dos är en riskfaktor för ben-
skörhet och i dessa fall är det skäl att försäkra sig om tillräck-
ligt intag av kalcium och D-vitamin. D-vitaminbrist konstate-
ras med blodprov.

Otto Knutar

Fråga:
När är det skäl att undersöka TSHRAb-blodprov om Ba-

sedows ögonsyndrom tidigare behandlats med kortison? 
Är TSHRAb ett speciellt dyrt prov?

   Svar:
Enbart TSHRAb påverkar inte vårdlinjen, som bestäms på 

basen av patientens symtom och de kliniska fynden. Under-
sökning av TSHRAb ger ingen tilläggsnytta om ögonsyndro-
met kliniskt sett lugnat ner sig. TSHRAb är inte numera ett 
speciellt dyrt prov.

Otto Knutar

Fråga:
Kan Basedows sjukdom aktiveras på nytt? Kan rikligt 

håravfall och hudsymtom bero på Basedows sjukdom?

   Svar:
Basedows sjukdom reaktiveras hos cirka hälften av patien-

terna och det kan även ske många tiotals år efter den första 
episoden. Detta konstateras genom att undersöka sköldkör-
tels funktionsvärden. Håravfall samt olika hudsymtom är vanli-
ga vid funktionsstörningar i sköldkörteln (bl.a. Basedows sjuk-
dom), men de korrigeras vanligen inom några månader efter 
att sköldkörtelfunktionen normaliserats.

Otto Knutar
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TAPAHTUMAKALENTERI

Kaikkien yhdistysten yhteystiedot löytyvät
lehden lopussa Yhteystiedot-sivulla.

ETELÄ-KARJALAN 
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Sääntömääräinen kevätkokous keskiviikkona 
19.3.2014  klo 17 Vapaaehtoiskeskus Kuutinkul-
ma, Valtakatu 23, Lappeenranta. Kokouksessa kä-
sitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Liikuntaluento keskiviikkona 19.3. klo 18. Lap-
peenrannan liikuntatoimen edustaja kertoo ”Tule 
hakemaan vinkkejä, kuinka lisätä liikuntaa arkee-
si”.
Tutustumisilta keskiviikkona 9.4. klo 17. Tutustu-
taan Eksote IsoApu palveluihin ja heidän uusiin 
tiloihinsa, Kauppakatu 63, Lappeenranta.
Vertaistuki-ilta keskiviikkona 16.4. klo 17.30 Va-
paaehtoiskeskus Kuutinkulma, Valtakatu 23, Lap-
peenranta.
Savonlinnassa vertaistuki-ilta maanantaina 14.4. 
klo 17 järjestötalo Kolomenen, Pappilankatu 3.
Tapahtumat löytyvät myös yhdistyksen netti-
sivuilla ja Etelä-Saimaassa ”Yhdistykset tiedotta-
vat” -palstalla ja Vartissa.

HYVINKÄÄN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Hyvinkään iltaryhmät torstaina 13.3., 10.4. ja 
15.5. klo 18 Järjestökeskus Onnensillassa, Siltaka-
tu 6. Yhteyshenkilö Orvokki Lehtonen, p. 040 7405 
277. 
Hyvinkään päiväryhmä maanantaina 3.3., tiis-
taina 1.4. ja maanantaina 5.5. klo 13 Järjestökes-
kus Onnensillassa. Yhteyshenkilö Eila Vahanen p. 
044 2833 048. 
Hämeenlinnan ryhmä torstaina 20.3., 17.4. ja 
15.5. klo 18 Näkövammaisten toimintakeskuk-
sessa, Brahenkatu 21. Yhteyshenkilö Aila Suokas 
p. 050 3051 196. 
Mäntsälän ryhmille haetaan edelleen uutta ve-
täjää. Otathan yhteyttä Lahja Tainioon p. 0400 975 
777, mikäli kiinnostaa! 
Sääntömääräinen kevätkokous 20.3. 
2014 klo 18 Järjestökeskus Onnensillassa. Esillä 
säännöissä määrätyt asiat. Kahvitarjoilu. Tervetu-
loa!
Ryhmissä on vapaata keskustelua niin kilpirau-
has- kuin muistakin asioista. Uusia ideoita otam-
me mielellämme vastaan! 
Toiminnastamme ilmoitetaan myös paikallisleh-
tien seurapalstoilla, nettisivuillamme ja Kilpirau-
hasliiton Facebook-sivulla. Tilaisuuksiimme ovat 
tervetulleita kaikki kilpirauhasasioista kiinnostu-
neet.

KESKI-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Sääntömääräinen kevätkokous torstaina 
13.3.2014, klo 17 Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1, Jy-
väskylä. Tervetuloa!
Vertaistuki-illat kuukauden kolmantena torstai-
na 20.3. ja 15.5. klo 18 Molekyyli tila, Sepänkeskus, 
Kyllikinkatu 1, Jyväskylä.
Liikunnalliset vertaistuki-illat kuukauden en-
simmäisenä torstaina.
Kuntosali- ja liikuntaneuvontaa sekä uintia 
torstaina 6.3. klo 17.30 Aaltoalvarissa. Ennakkoil-
moittautuminen: marja.junnila@gmail.com tai 

050 581 8400.
Kävelylenkki torstaina 3.4. klo 17.30 Alban ran-
nassa. Kokoontuminen hotellin edessä.
Pihtiputaalla vertaisryhmän toimintaa aloitel-
laan. Tule mukaan toimintaan! P. 044 0902 004/
Irma, arki-iltaisin.

KYMENLAAKSON SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Sääntömääräinen kevätkokous Kouvolassa 
maanantaina 3.3.2014. Samalla on myös yhdis-
tyksen 10-vuotiskahvitus. 
Kotkassa kilpirauhasillat tiistaina 11.3., 8.4. ja 
13.5. klo 18–20, Karhulan päiväsairaala, Vesival-
lintie 29, Kotka. Sisäänkäynti katutasolta pihan 
puolelta. Tiistaina 11.3. on yhdistyksen 10-vuo-
tiskahvitus, muiden iltojen aiheet ilmoitetaan 
myöhemmin.
Kouvolassa kilpirauhasillat maanantaina 7.4. ja 
5.5. klo 18-20. Toimitila Veturin osoite on Pohjola-
talo, Kauppamiehenkatu 4, 2 krs. Sisäänkäynti 
sekä parkkipaikan että torin puoleisista ovista. 
Iltojen aiheet ilmoitetaan myöhemmin.
Päivystykset toimitila Veturissa Kouvolassa  
maanantaina 3.3., 7.4. ja 5.5. klo 16–18. Tutut ih-
miset paikalla ennen kilppari-iltaa. Tule juttusille!

LAHDEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Sääntömääräinen kevätkokous ja vertaista-
paaminen lauantaina 22.3.2014 klo 13–15, Inva-
keskus, Hämeenkatu 26 A, Lahti. Kahvitarjoilu!
Heinolan vertaistapaaminen torstaina 27.3. klo 
17.30, Tuttavantupa, Koulukatu 18.
Lääkäriluento tiistaina 8.4. klo 17.30. Gynekologi 
Maija Kajan, aiheena ”Sukellus kuumaan aaltoon, 
naisen vaihdevuodet, terveys ja hormonit”. Lah-
den kaupungin kirjaston auditorio, Kirkkokatu 31. 
Vapaa pääsy.
Musikaali West Side Story lauantaina 10.5. klo 
13 Lahden kaupunginteatterissa. Liput 39/34/24 
€. Lisätietoja saa sihteeriltä p. 040 8667 467/iltai-
sin tai irja.k@hotmail.com. Sitovat ilmoittautumi-
set 30.3. mennessä sihteerille.
KesäMäsä lauantaina 17.5. klo 11–16 Lahden sa-
tamassa.
Tervetuloa mukaan tapahtumiimme! Tiedotam-
me tapahtumista myös nettisivuillamme sekä 
paikallis- ja ilmaisjakelulehtien järjestöpalstoilla. 
Yhdistyksemme tukihenkilöt ovat Raija Kerttula 
p. 040 7746 288/iltaisin ja Sinikka Viskari p. 050 
5350 764/iltaisin.

LAPIN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY 

Sääntömääräinen kevätkokous lauantaina 
22.3.2014 klo 14 Tervassalissa, Eläkeläistila Pot-
kurissa, Rovaniemellä. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat.
Luento lauantaina 22.3. heti kokouksen jälkeen. 
Lapin Marttojen toiminnanjohtaja Eeva-Maija 
Laurila luennoi aiheesta ”Arjessa selviytyminen”. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Keilailta keskiviikkona 12.3. klo 18–19 urheilu-

opiston keilahallissa. Varattu kaksi rataa, yhdistys 
maksaa ratamaksut. Tule kokeilemaan!
Rovaniemellä vertaistukea lauantaina 15.3. klo 
14 ja torstaina 10.4. klo 18. Kipinäsalissa Eläke-
läistila Potkurissa os. Pohjolankatu 2, sisäänkäynti 
torin puolelta. 
Torniossa keskiviikkona 19.3. klo 18  yhdistyk-
sen/liiton toiminnan esittely sekä vertaiskeskus-
telun virittelyä Meän Talossa, Vapaudenkatu 19. 
Iltakahvi. Tervetuloa!  
Kemissä vertaistuki-illat tiistaina 25.3., 29.4. ja 
20.5. klo 18. Kokoontumispaikat ilmoitetaan 
myöhemmin.
Sallassa vertaistukitoiminta alkaa helmikuussa. 
Ajankohdat ja kokoontumispaikat ilmoitetaan 
myöhemmin yhdistyksen nettisivuilla ja paikal-
lislehdissä.
Auttissa keskiviikkona 2.4. klo 13–15 yhdistyk-
sen/liiton toiminnan esittely sekä vertaiskes-
kustelun virittelyä käsitöiden ja päiväkahvien 
lomassa Auttin kyläkartanon käsityökahvilassa. 
Yhdistys  osallistuu myös Auttin käsityökahvilan 
Syto-myssykampanjaan.
”Kipuileeko kilpirauhasesi?” -luento  keskiviik-
kona 26.3. klo 18.00–19.30 Keminmaan kunnan-
viraston valtuustosalissa. Luennoitsijana on yh-
distyksen puheenjohtaja ja kokemuskouluttaja 
Raili Kuusela. Esitys kuuluu Kivalojoen opiston 
järjestämään luentosarjaan. ”Täyttä elämää sai-
raudesta huolimatta”, jossa kokemuskouluttajat 
kertovat sairauksistaan ja esimerkiksi niihin liitty-
vistä järjestötoimistaan ja tavoitteistaan.
Kemijärvellä ”Miten jakselee kilpirauhasesi?” 
-luento tiistaina 8.4., klo 18–20 kaupungintalon 
kahviossa, Hallituskatu 4. Yhdistyksen puheen-
johtaja ja kokemuskouluttaja Raili Kuusela esit-
telee yhdistyksen/liiton toimintaa ja tavoitteita 
sekä kertoo myös sairaudestaan. Hän virittelee 
vertaiskeskustelua kyselemällä kuinka Sinun kil-
pirauhasesi jakselee. Tervetuloa keskustelemaan 
iltakahvin ääressä! 
Kevätmyyjäiset maanantaina 28.4. klo 8.30 al-
kaen Lapin keskussairaalan ala-aulassa. Myytä-
vänä leivonnaisia ja käsitöitä sekä pika-arpajaiset.  
Myyjäis- ja arpajaistuotteita ottaa vastaan Taisto 
Tarkiainen p. 040 5544 700. Samalla yhdistys 
esittäytyy Lapin Keskussairaalan ala-aulan Tieto-
vakassa, joka on perustettu yhdistysten esittäyty-
mistä ja esitteitä varten.
Tule tutustumaan yhdistyksen nettisivuihin, esit-
teisiin ja liiton KILPI-lehteen.
Kevätretki Vaattunkiin sunnuntaina 4.5. Lähtö 
Potkurin parkkipaikalta klo 12. Kyytejä järjestyy. 
Laavulle pääsee myös rullatuolilla ja rollaattorin 
kanssa Vaattungin parkkipaikalta.
Maailman kilpirauhasviikon lauantaina 24.5. 
tavataan Lordiaukiolla. Jäseniltä toivotaan ide-
oita miten tapahtuma saataisiin kävijöille muka-
vaksi kokemukseksi.  
Yhdistyksen esittelytilaisuuksia ja vertaistukita-
paamisia on suunnitteilla myös muihin kuntiin. 
Ehdotuksia tapaamispaikoista ja ajankohdista 
otetaan vastaan, p. 045 137 1008/Raili Kuusela. 
Ohjelmaa päivitetään yhdistyksen nettisivuilla 
ja muutoksista ilmoitetaan seuraavassa KILPI-
lehdessä, Lapin Kansan seurapalstalla sekä pai-
kallislehdissä.
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LOUNAIS-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Sääntömääräinen kevätkokous torstaina 
20.3.2014 klo 18, Itäinen pitkäkatu 11 A, Turku, 
Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-
Suomen yhdistys ry:n tiloissa. Kokouksessa kä-
sitellään sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa!
Vertaistuki-illat ovat maanantaina 10.3., 7.4. ja 
5.5. klo 18 alkaen Itäinen pitkäkatu 11 A. Vertais-
tuki-illoissa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Seuraa ilmoittelua Turun Sanomien Yhdistykset-
palstalla sekä yhdistyksen kotisivuilla.

OULUN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Sääntömääräinen kevätkokous tiistaina 
25.3.2014 klo 18–20 Aleksinkulma Pohjansali, 
Aleksanterinkatu 9, Oulu.
Oulussa vertaistukiryhmä kilpirauhassyö-
pään sairastuneille (ensisijaisesti työikäisille) 
maanantaina 10.3., 7.4. ja 5.5. klo 17.30–19.00, 
Oulun Hyvän mielen talo, Puusepänkatu 4, 2. krs. 
ryhmähuone Kulma. Tervetuloa mukaan!
Oulussa kilpirauhassairauksien vertaistu-
kiryhmä maanantaina 31.3. ja 12.5. klo 17.30–
19.00, Oulun Hyvän mielen talo, Puusepänkatu 
4, 2 krs. ryhmähuone Kulma. Tervetuloa ryhmään!
Oulussa ensitietoilta kilpirauhassairauksista 
tiistaina 22.4. klo 18–20, Aleksinkulman Pohjan-
sali, Aleksanterinkatu 9, Oulu.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen kil-
pirauhaspotilaiden vertaistukiryhmä tiistaina 
4.3., 1.4. ja 6.5. klo 18.30–20.00, kahvila Häggman, 
Rautatienkatu 8 Ylivieska. Seuraa tarkempaa il-
moittelua sanomalehti Kalajokilaaksosta sekä 
Nivala-lehdestä. Tervetuloa niin vanhat kuin uu-
detkin ryhmäläiset! 
Oletko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta 
Kuusamossa tai Kajaanissa? Ota yhteyttä! 
Lisätietoja: tanja.tiainen76@gmail.com tai p. 045 
1271 940. Lisätietoja ja muutokset nettisivuilla 
sekä  paikallisissa ilmaisjakelulehdissä.

PIRKANMAAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Sääntömääräinen kevätkokous lauantaina 
15.3.2014 klo 12.30, Vanha Kirjastotalo, Mäkelän 
kabinetti. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Ter-
vetuloa!
Vertaistoimintaryhmä lauantaina 15.3. ja 12.4. 
klo 10.30–12.30 em. osoitteessa.
Arkiryhmä kokoontuu keskiviikkona 26.3. ja 
23.4. klo 17–19 em. osoitteessa.
Kuntoutumispäivä lauantaina 26.4. klo 9.30–
15.00 Varalan Urheiluopistossa, Tampereella. 
Osallistujia otetaan mukaan maksimi 25 henki-
löä. Luvassa Zumbaa ja muuta mukavaa. Sitovat 
ilmoittautumiset puheenjohtaja Anja Salvakselle 
p. 045 104 2001 (tekstiviestillä) tai sähköpostitse 
anja.salvas@pp.inet.fi. Ilmoita, jos sinulla on jokin 
erityisruokavalio ja myös osoitteesi tai sähköpos-
tiosoitteesi ja  puhelinnumerosi (tärkeät!) Osallis-
tumismaksu 15 € / jäseneltä ja 20 € ei-jäseneltä 
maksetaan 20.3. mennessä  yhdistyksemme tilille 
Nordea FI93 1457 3000 1028 97, lisätietoihin 
merkintä ”Varala”. 
Tulevat tapahtumat voit myös käydä katsomassa 
nettisivuiltamme. 

POHJOIS-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY  

Sääntömääräinen kevätkokous torstaina 
27.3.2014 klo 18 Vesseli-keskuksessa, Koulukatu 
24 B 23, toinen kerros. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat.
Muisti-teemalla jatkamme kokouksen jälkeen. 
Asiantuntija on kertomassa meille arvokasta tie-
toa.
Tervetuloa, kahvit/iltateet tarjolla.
Kilpirauhasilta maanantaina 28.4. klo 18 Vesse-
lissä. Tervetuloa mukaan saamaan tietoa ja kes-
kustelemaan meitä kiinnostavista asioista. 
Tervetuloa mukaan toimintaamme ja kehittä-
mään sitä paremmaksi. Tuo myös ystäväsi mu-
kaan tutustumaan yhdistykseemme!
Tapahtumista ilmoitamme myös Karjalaisen ja 
Heilin järjestöpalstalla.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY  

Luento lääkkeiden käytöstä torstaina 20.3. klo 
16.30–18.00 Kampin palvelukeskuksen ruokasa-
lissa, Salomonkatu 21 B, Helsinki. Illan aluksi pro-
viisori Martina Suominen Yliopiston Apteekista 
kertoo yleisesti lääkkeiden oikeasta käytöstä ja 
mahdollisista yhteisvaikutuksista ja lopuksi käy 
läpi nimenomaan kilpirauhaslääkitykseen liitty-
viä asioita. Tilaisuudessa on mahdollisuus myös 
esittää kysymyksiä. Tule mukaan kuulemaan lu-
ento, juttelemaan yhdistyksen jäsenten kanssa 
tai kertomaan toiveesi yhdistyksen toiminnalle. 
Täällä voit myös kuulla yhdistyksen vertaistuki-
ryhmistä. Mukaan ovat tervetulleita myös ystävät  
ja omaiset.
Sääntömääräinen  kevätkokous  torstaina 
20.3.2014 klo 18.30–20.00 Kampin palvelukes-
kuksen ruokasalissa, Salomonkatu 21 B, Helsinki. 
Kokousmateriaaleihin voi tutustua klo 18 päät-
tyvän luennon jälkeen. Tämä on virallinen kutsu 
kokoukseen. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat.
Tutustuminen Päivikki ja Sakari Sohlbergin ko-
timuseoon keskiviikkona 21.5. klo 15-16. Kauppi-
aankatu 11:ssa sijaitsevan jugendtalon ylimmäs-
sä kerroksessa, on Sohlbergin koti. Sohlbergin 
toivomuksesta asunnosta tehtiin kotimuseo. 
Museo koostuu kahdesta huoneistosta, jotka on 
yhdistetty toisiinsa. Pinta-alaa on noin 340 m2. 
Yhteensä huoneita on 11 sekä keittiö. ”Valman 
puoleisen asunnon” keittiöön on vierailijoita 
varten rakennettu näyttelytila, joka jatkuu välie-
teiseen. 

SATAKUNNAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY  

Sääntömääräinen kevätkokous torstaina 
6.3.2014 klo 18. Satakunnan yhteisökeskuksen 
puutalon ”salissa”, Isolinnakatu 16, Pori. Sääntöjen 
määräämien asioiden lisäksi kokouksessa vali-
taan vuodeksi 2014 toiminnantarkastaja ja hä-
nelle varatarkastaja. Lisäksi valitaan yhdistyksen 
puheenjohtaja ajalle 7.3.2014–31.12.2015.
Retki Kankaanpäähän lauantaina 12.4. Lisätie-
dot retkestä myöhemmin nettisivuilla ja Face-
bookissa.
Tapahtumista ilmoitetaan myös yhdistyksen ko-
tisivuilla sekä Facebook sivullamme.

SEINÄJOEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY 

Sääntömääräinen kevätkokous keskiviikkona 
19.3.2014 klo 19, Intola, Seurapuistikko 6 C 27, 
61300 Kurikka.
Seinäjoella vertaisryhmä keskiviikkona 5.3. klo 
17, Järjestötalon olohuone, Kauppakatu 1.
Alavudella vertaisryhmät tiistaina 11.3. ja 8.4. 
klo 17.30 ABC Alavus, Piirantie 1.
Kauhavalla vertaisryhmä tiistaina 8.4. klo 17, 
POP-pankin kerhohuone, Kauppatie 54.
Kurikassa vertaisryhmä keskiviikkona 19.3. ja 
23.4 klo 18 Intola, Seurapuistikko 6 C 27.
Teuvalla vertaisryhmä keskiviikkona 7.5. klo 18, 
Kulttuuritalo Orrela, Porvarintie 1.
Ähtärissä vertaisryhmä tiistaina 13.5 klo 17.30, 
ABC Ähtäri, Oikotie 8.

VAASAN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY 

Vertaistuki-ilta suomeksi torstaina 27.2. klo 19 
Vuorikodin juhlasalissa, Vuorikatu 2-4, Vaasa.
Sääntömääräinen kevätkokous torstaina 
13.3.2014 klo 18, Vuorikodin juhlasali, Vuorikatu 
2-4,  Vaasa.
Lääkäriluento torstaina 13.3 klo 19, Vuorikodin 
juhlasali, Vaasa
Virkistyspäivä ja lääkäriluento Tropiclandiassa 
lauantaina 26.4. klo 9–15. Hinta jäsenille: aikuiset 
15 euroa, jäsenten alaikäisille lapsille 10 euroa. 
Ei jäsenille: aikuiset 25 euroa ja lapset 18 euroa. 
Hintaan sisältyy tervetuliaiskahvit, luento, buffet-
lounas, altaitten käyttö ja ohjattu vesijumppa. Il-
moittautumiset 12.4 mennessä Marja Tuomaalalle 
p. 0400 569 148 tai Dorrit Högbackalle p. 050 325 
1157. Luento kilpirauhasen vajaatoiminnasta, lää-
käri Ulla Slama.
Seuratkaa Pohjalaisen toimintapalstaa, Vaasan 
Ikkunaa ja nettisivujamme.

VASANEJDENS SKÖLD-
KÖRTELFÖRENINGEN RF 

Samtalskväll på finska torsdag 27.2 kl 19, Berg-
hem festsal, Berggatan 2-4, Vasa.
Föreningens vårmöte torsdag 13.3.2014 kl 18 
Berghems festsal, Berggatan 2-4, Vasa.
Läkarföreläsning torsdag 13.3. kl 19 Berghems 
festsal, Vasa.
Rekreationsdag med läkarföreläsning på 
Tropiclandia lördag 26.4 kl 9–15. Pris för vuxna 
medlemmar 15 euro, medlemmars minderåriga 
barn 10 euro, icke medlemmar 25 euro, barn 18 
euro.  I priset ingår välkomstkaffe, föreläsning, 
buffet lunch, användning av simbassängerna 
och ledd vattengymnastik. Anmälningar före 12.4. 
till Marja Tuomaala tel 0400 569 148 eller Dorrit 
Högbacka tel 050 3251 157. Föreläsning om un-
derfunktion i sköldkörteln, läkare Ulla Slama
Följ också med i Vasabladets och Pohjalainens 
händelsekalender, Vaasan Ikkuna och på fören-
ingens hemsidan.

SAVO 

Iisalmessa ovat alkaneet vertaistuki-illat. Seuraa il-
moittelua paikallislehdistä ja liiton Facebook-sivuil-
ta. Yhteyshenkilö Raakel Pihakumpu, raakel.piha@
gmail.com tai p. 050 5931 090.
Kuopiossa vertaistuki-ilta tiistaina 11.3., keskiviik-
kona 9.4. ja tiistaina 13.5. klo 18–20 Suokadun palve-
lutalon turinatuvan tiloissa, Suokatu 6. Yhteyshenki-
lö Anne Christiansen p. 045 2021 720.
Savonlinnassa vertaistuki-ilta maanantaina 14.4. 
klo 17 järjestötalo Kolomenen, Pappilankatu 3.
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JÄSENYHDISTYSTEN SIVUT

Etelä-Karjalassa juhlavuosi

Pitkän pimeän syksyn jälkeen Saimaa on vihdoin saanut 
jääpeitteen ja taivas antanut säästellen valaisevaa lunta ym-
pärillemme. Aurinko lämmittää niin sisäisesti kuin ulkoises-
ti. Mennyt vuosi oli puheenjohtajana ensimmäiseni ja sain 
uskomattoman paljon uutta tietoa ja mukavia tapaamisia 
uusien tuttavuuksien kanssa. Maaliskuun lääkäriluento ”Ra-
vinto ja kilpirauhasongelmat” veti  Lappeenrannan Monarin 
salin  täyteen kuulijoita. Apteekin antama lääketietous kiin-
nosti myös kuulijakuntaamme. Syksyllä saimme vertaistuki-
iltoihimme mukaan kiinalaisen lääketieteenhoitajan ja Sy-
dänpiiriliitosta sairaanhoitajan keskustelemaan kanssamme. 
Olin myös keväällä mukana Keliakiayhdistyksen vertaistu-
kitapaamisessa. Illat olivat antoisia puolin ja toisin. Syksyn 
matkani Savonlinnaan antoi uutta uskoa vertaistukiryhmi-
en perustamiselle uusille paikkakunnille. Anne Mahkosen 
ja Mia Budan ansiosta saatiin Savonlinnaan kilpirauhaspo-
tilaiden vertaistukiryhmä. He ovat aloittaneet jo tämänkin 
vuoden suurella suosiolla. Kiitokset Annelle ja Mialle ansiok-
kaasta työstä kilpirauhaspotilaiden hyväksi.

Etelä-Karjalan Kilpirauhasyhdistyksen perustava kokous 
pidettiin Lappeenrannassa 6.9.2004, tilaisuudessa oli luen-
noitsijana Ulla Slama. Juhlistamme myös 10-vuotistaival-
tamme myöhemmin syksyllä hyvän luennon merkeissä. 
Syksyn tulevista tapahtumista tarkempaa tietoa myöhem-
min. Juhlavuotemme kunniaksi vertaistuki/keskusteluryh-
miä voitaisiin perustaa myös uusille paikkakunnille. Heitän 
syöttöpallon kentälle, löytyisikö halukkaita vetämään ryh-

miä eri paikkakunnilla, myös Lappeenrantaan kaivataan 
uusia innokkaita pyörittämään ja ideoimaan yhdistyksem-
me toimintaa.

Pysähdytään kuuntelemaan vertaisen tarinaa ja ole-
maan tukena.

Nautitaan rakkaitten seurasta ja pienistä iloista arjen 
keskellä.

Aurinkoista kevättä!

Etelä-Karjalan Kilpirauhasyhdistys ry

Lea Bruun
Puheenjohtaja

Savonlinnassa perustettiin vertaistukiryhmä.
Kuva: Lea Bruun

Toiminta Onnensillassa jatkuu

Onnensillassa toiminta jatkuu vireänä.
Kuva: Tanja Väyrynen

Kuluneen talven ykkösaihe järjestötoiminnassa muka-
na olevien hyvinkääläisten keskuudessa on ollut Onnen-
sillan jatko. Syksyllä paljastui, ettei kaupungin talousarvios-
sa esitetty sille enää varoja. Talven aikana on kuultu erilai-
sia huhuja ja monet vapaaehtoiset ovat tehneet työtä sen 
hyväksi, että saisimme pitää Onnensillan järjestöjen koh-
taamispaikkana.

Nyt tilanne on ohi. Kaupunginvaltuusto päätti yksimieli-
sesti, että Onnensillan toiminnot jatkuvat ennallaan. Tämä 

on meille ja lukuisille muille järjestöille suuri helpotus, sillä 
korvaavien tilojen löytäminen ei olisi ollut helppoa – jos-
ko edes mahdollista.

Meidän perusasiamme siis ovat taas hyvin, ja voimme 
keskittyä itse toimintaan. Kaikkien asiat eivät ole ollenkaan 
mukavasti. Olemmekin saaneet haasteen ryhtyä tukemaan 
vähempiosaisia paikkakuntalaisia. Lähdemme haasteeseen 
kutomalla sukkia muun muassa kodittomille ja terveyskes-
kuksen vuodeosastolla oleville potilaille. Kiitokset Paleniuk-
sen Ailalle haasteesta. Osallistuminen on tietenkin vapaa-
ehtoista. Onneksi ryhmissämme on ahkeria käsityöihmisiä. 
Tervetuloa keskusteluryhmiimme suunnittelemaan käytän-
nön toteutusta!

Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys ry

Tanja Väyrynen
Sihteeri
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Kilpparit kulttuurimatkalla
Yhdistys järjesti tammikuussa matkan Ateneumiin Hel-

sinkiin. Matkalla Riitta Waris yllätti kulttuurimatkalaiset ker-
tomalla monipuolisesti Järven lumo - näyttelystä ja Tuusu-
lanjärven taiteilijoista sekä taidemaalari Rafael Wardista, 
jolla myös oli näyttely Ateneumissa. Oli mukava kuunnel-
la etukäteen taiteesta ja ihmisistä taiteen takana. Monille 
useat Järven lumo -näyttelyn työt olivat tuttuja entuudes-
taan, mutta näyttelyssä oli paljon myös yksityisomistukses-
sa olevia tauluja ja erilaista esineistöä, joka ei perusnäytte-
lyssä ole esillä. Taiteilijoiden lasten kotikoulun vihkot ja pii-
rustukset olivat mielenkiintoisia! Rafael Wardin työt olivat 
minulle uusi tuttavuus, vasta Tarja Halosen muotokuvan 
kohdalla tajusin, että olenhan minä ainakin sen taulun te-
levisiossa nähnyt! Valtavaa, kirkkaan keltaista teosta Aurin-
gonkehrä katselin pitkään, läheltä ja kaukaa. En sittenkään 
löytänyt siihen kätkettyjä ihmishahmoja. Monet olivat ih-
mishahmot valtavasta kauniista teoksesta löytäneet. War-
di on nähnyt elämää monipuolisesti, myös köyhyyttä ja vai-
monsa vaikean sairaudenkin, jonka aikana hän teki taidetta 
vaimonsa hoitokodissa. Hän sanoo nyt 85-vuotiaana, että 
hänen parhaat työnsä ovat kuitenkin vielä tekemättä. Osa 

meidän matkalta jutteli taiteilijan kanssa, ja joku oli älynnyt 
pyytää nimikirjoituksenkin!

Oli ihanaa katsella ja ihastella taidetta. Siinä tauluja kol-
men kerroksen täydeltä katsoessani tunsin kiitollisuutta sii-
tä, että kykenin niin täysillä nauttimaan kulttuurimatkas-
tamme. Kun vajaatoimintani oli hoitamattomana ja myö-
hemmin liian vähäisellä lääkityksellä, en kyennyt nautti-
maan mistään. En olisi jaksanut lähteä taidematkalle, enkä 
olisi nähnyt taiteessa värejä. Kaikki oli mustavalkoista silloin. 
Nyt nautin, eli hoito on hyvässä tasapainossa!

Ateneumissa käynnin jälkeen saimme nauttia runsaan 
brunssin hotelli Seurahuoneella, joka on maamme vanhin 
yhtäjaksoisesti toiminut hotelli. Siitäkin Riitta osasi kertoa 
meille etukäteen. Henki meinasi salpaantua kristallikruu-
nujen alla, niin kaunis rakennus on!

Bussillinen väkeä oli mukana, matka oli suunniteltu erit-
täin hyvin, ja kaikki pelasi.  Iso kiitos Olaville, Marjatalle, Mar-
jalle, Irmelille ja Annelle sekä Riitalle! Ja jos joku järjestäjä 
vielä puuttui litaniasta, niin kiitokset heillekin. Pistetään va-
jaan piikkiin, jos joku unohtui!

   Leila Gynther

Yhdistys täyttää 10-vuotta

  Pakkanen paukkuu täällä etelässäkin, ihmiset kulkevat 
hautautuneina toppatakkeihin ja paksuihin huiveihin. Päi-
vän valoisa aika on selvästi pidentynyt ja aurinko lämmit-
tää päivää. Ulkoilusäät ovat hienot kun muistaa huolehtia 
lämpimästä pukeutumisesta. 

Yhdistyksemme viettää tänä vuonna perustamisensa 
10-vuotisjuhlaa. Maaliskuussa 2004 kokoontui joukko kil-
pirauhassairauksista kiinnostuneita ihmisiä Kotkaan ai-
keena perustaa oma yhdistys Kymenlaaksoon. Siitä saakka 
olemme jakaneet tietoa ja vertaistukea, olemme osallistu-
neet messuille, hoitaneet mieltä ja ruumista, harrastaneet 
kulttuuria ja keskustelleet sekä ongelmista että mukavim-
mista asioista. Väki on vaihtunut, mutta olemme aktiivises-
ti toimiva yhdistys. Jäsenmäärämme on kasvanut huikeas-
ti niin kuin muillakin yhdistyksillä.    

Kotipaikkamme on Kotka, mutta Kouvolassa on myös 
kuukausittain jäsenilta kuten Kotkassakin. Merkkipäivää 
vietämme sekä Kotkan että Kouvolan maaliskuun jäsenil-
loissa, molemmissa ainakin kahvitellaan, ehkä jotain ohjel-
maakin on tarjolla, seuraa nettisivujamme ja lehtien järjes-
töpalstoja. Tervetuloa!

Kymenlaakson Seudun Kilpirauhasyhdistys ry

Anne Nuora
Puheenjohtaja

Anne Nuora.
Kuva: Kirsti Hänninen
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Vertaistukea ja virkistystä 
Pihtiputaalla ja Peurungalla

Kaksitoista vertaistuesta kiinnostunutta henkilöä saapui 
Pihtiputaan kunnantalolle, kun yhdistys järjesti ensimmäi-
sen kokoontumisen 1.2. Yhdistys laajensi aktiivitoimintaa. 
Tilaisuuden paikallisena yhteyshenkilönä oli Marjo Logren. 
Hänen pitkäaikainen visionsa tarpeesta saada kilpirauhas-
potilaita koolle oli tärkeä.

Tarpeeseen vastattiin palkitsevasti. Perustietoutta liiton 
toiminnasta ja yhdistysjäsenyydestä puheenjohtaja Irma 
Heikkinen kertoi kuulijoille. Esitteitä ja KILPI-lehden näy-
tenumeroita jaettiin. Vertaistukena kilpirauhaspotilasko-
kemuksia, tietoutta, yhteystietoja ja kirjavinkkejä vaihdet-
tiin avoimesti naisten kesken. Sairauden hoidosta ja tiedon 
välittämisestä yhteistyössä terveydenhuollon kanssa pai-
notettiin. Ajateltavaksi läsnäolijoille heräteltiin, mitä oma-
toimiseen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin lukeutuu. Kir-
si Salmitie kertoi, miten riittävän unen ja liikunnan lisäk-
si ruoan terveysvaikutuksista saa tukea arkeensa. Ravitse-
musterapeutti ja terveystieteiden maisteri Pirjo Saarnian 
kirjoittaman kirjan mukaan hyvinvointi alkaa suolistosta. 
Stressi ja melu tutkitusti muokkaavat suolen bakteerikan-
taa. Hyvät maitohappobakteerit ovat toiminnallisesti mer-
kittävimpiä suolistobakteereita. Ne ovat ihmiselle hyödyl-
lisiä probiootteja. On tärkeää, että niitä on riittävästi suolis-
tossa. Hyvien maitohappobakteerien omakohtaisesta päi-
vittäisestä lisäämisestä Kirsi kertoi, sillä Thyroxinin imeyty-
minen vaihtelee suolesta yksilöittäin. Suoliston hyvinvointi 
on tärkeä asia. Tuntien aikana keskusteltiin monista mielen-
kiintoisista ja tärkeiksi koetuista aiheista.

Kokoontumisen onnistuminen konkretisoitui täydelli-
sesti, kun liikunnallinen omavertaistukiryhmä perustettiin 
Pihtiputaalle. Se kokoontuu 1.3. paikallislehdessä ilmoitet-
tavassa paikassa. Vertaistuen merkitys ja motivaatio järjes-
täytyä loivat myötätuulta toimintaan. Ilmapiiri valtuusto-
salissa oli odottavan iloinen ja innostava loppua kohden. 
Pienellä paikkakunnalla uusissa elämäntilanteissa eri ta-
valla syntyvät verkostot voivat olla merkityksellisiä psyko-
sosiaaliseen hyvinvointiin. 

 Kirsi Salmitie
  

Vietimme jäsenten kanssa rentoutus- ja virkistyspäivän 
tammikuussa Kylpylähotelli Peurungassa, Laukaassa. Kun-
tosalin laitteilla sai mukavasti päivän käyntiin ja hien pin-
taan. Sen jälkeen oli mahdollista kokea muuta kylpylän tar-
jontaa: erilaisista saunoista sai valita mieleisensä ja rentou-
tua uima- tai porealtaissa. Lopuksi nautimme ravintolan to-
della runsaasta ja monipuolisista lounaspöydän antimista. 
Ravintolasta avautui upea näkymä Peurunka -järvelle tar-
joten silmänruokaa. Kotimatkalle lähdimme rentoutunein 
mielin ja taatusti kylläisinä. Päivä oli mukava ja rentouttava, 
joten ehkäpä tehdään tällainen päivä toistekin. 

Keski-Suomen Kilpirauhasyhdistys ry

Irma Heikkinen
Puheenjohtaja

LUENTO
Sukellus kuumaan
aaltoon – naisen

vaihdevuodet, terveys ja
hormonit

Gynekologi
 Maija Kajan Tampereelta

Tiistaina 8.4.2014 klo 17.30 Lahden
kaupunginkirjaston auditorio, Kirkkokatu 31

Vapaa pääsy, tervetuloa!
Järjestää Lahden Seudun

Kilpirauhasyhdistys ry
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Lounais-Suomalaista yhteistyötä
Yhdistys on liittynyt Omaiset mielenterveystyön tukena 

Lounais-Suomen yhdistys ry:n yhteisöjäseneksi. Yhteisöjä-
senenä yhdistyksemme voi vuokrata tiloja ja pitää kevään 
vertaistuki-illat, johtokunnan kokoukset sekä sääntömää-
räisen kevätkokouksen Omaiset mielenterveystyön tuke-
na Lounais-Suomen yhdistyksen tiloissa osoitteessa Itäinen 
pitkäkatu 11 A, 20520 Turku. Kodikkaat tilat ovat katutasos-
sa ja niihin on esteetön pääsy. Lähelle pääsee busseilla 3, 
9, 11, 13, 30 ja 61. Lähin pysäkki on Uudenmaantulli Itäisen 
pitkäkadun ja Uudenmaankadun risteyksessä. Tapahtumat 
löydät tämän lehden tapahtumakalenterista.

Lounaistuulta Saloon ja Loimaalle

Yhdistyksen johtokunta päätti jalkautua yhdistyksen alu-
eelle tämän vuoden aikana järjestämällä vertaistukitapah-

tumat Salossa ja Loimaalla. Tarkoituksena on samalla selvit-
tää voisiko myös näille paikkakunnille saada säännöllisesti 
toimivat vertaistukiryhmät. Paikkakunnat on valittu jäsen-
määrien perusteella. 

Ensimmäinen vertaistukitapahtuma järjestetään Salos-
sa lauantaina 8.3. Paikka on vielä avoin. Tapahtumasta tie-
dotetaan paikan varmistuttua yhdistyksen kotisivulla sekä 
paikallislehtien ilmoituksissa.

Loimaan vertaistukitapahtuma järjestetään syksyllä. Li-
sätietoa tapahtumasta tulee KILPI-lehteen kolme. 

Lounais-Suomen Kilpirauhasyhdistys ry
       

  Maija-Liisa Airaksinen
Puheenjohtaja

Aktiivista toimintaa
Oulun seudulla

Sunnuntaina 27.10. toteutui vihdoin haaveemme yhtei-
sestä lääkäriluennosta. Tilaisuus oli avoin ja maksuton ja pai-
kalle saapuikin arviolta 150 kuulijaa. Meille luennoi LL Ul-
la Slama Vaasan seudulta. Aiheena hänellä oli toiveestam-
me kilpirauhassairauksien hyvä hoito. 

Kuulimme viimeisimmät hoitolinjaukset koskien kilpi-
rauhasen vajaa- ja liikatoimintaa sekä kilpirauhassyöpää. 

  Saimme tiiviin tietopaketin aiheesta ja yleisön kysymyk-
sillekin jäi aikaa. Kiitos Ullalle, että kiireistään huolimatta pys-
tyi jäämään Kilpirauhasliiton puheenjohtajapäivien pääl-
le vielä Ouluun. Yleisömäärä kirjaston Teuvo Pakkala -salil-
la todistaa suuren kysynnän ja tarpeen kilpirauhasasiasta 
tiedottamiselle ja luennoille. Pyrimmekin jälleen keväällä 
järjestämään asiantuntijan luennoimaan meille tänne Ou-
luun. Endokrinologia meidän on ollut melkeinpä mahdo-
tonta saada paikalle, mutta tulevaisuudessa luennoimassa 
voi olla esim. kardiologi, gynekologi tai apteekkari. Saira-
us vaikuttaa elimistöömme usealla eri osa-alueella ja sik-
si monen alan ammattilaisen asiantuntijuus koskettaa ja 
kiinnostaa meitä.

 Keväällä yhdistyksen tavoitteena on järjestää Kajaaniin 
tilaisuus ja käynnistellä vertaistukitoimintaa Kajaanissa. Uu-
tena toimintana yhdistys aloittaa ensitietoillat vastasairas-
tuneille. Ensimmäinen ensitietoilta järjestetään Oulussa. Kil-
pirauhassyöpäryhmä ja kilpirauhassairauksia sairastavien 
vertaistukiryhmät Oulussa ja Ylivieskassa jatkavat toimin-
taansa tuttuun tapaansa. 

  Myös uusi hallitus aloitti toimintansa tammikuussa. Pu-

heenjohtajana jatkaa Tanja Tiainen, varsinaisia jäseniä ovat 
Timo Huttu, Outi Piipponen, Mira Heikkinen, Marjo Väisä-
nen, Marita Kukkonen, Hannu Kukkurainen ja varajäseniä 
Sirpa Rompasaari, Satu Romppanen, Tuula Ruhkala, Marja-
Leena Kuusimäki ja Tuulikki Åman.

   Toivotamme jäsenille oikein hyvää alkanutta vuotta 
2014 ja toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi toi-
mintaan mukaan!

Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys ry

    Tanja Tiainen
 Puheenjohtaja
 

Puheenjohtaja Tanja Tiainen esittelee yhdistyksen toimintaa 
lääkäriluennon yhteydessä.
Kuva: Timo Huttu
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Hyvää kuluvaa vuotta teille kaikille täältä pakkasen ja 
kylmän hyydyttämästä Urjalasta. On tammikuun puolivä-
li ja pakkasta on yli kaksikymmentä astetta. Mutta ei hait-
taa, koska mieltä lämmittää moni asia: ensiksikin iso kiitos 
yhdistyksen johtokunnalle kun yllätitte minut muistamal-
la kukkasin ja lahjoin 10-vuotista puheenjohtajuuttani yh-
distyksessä. Työ jatkuu edelleen hyvillä mielin. 

Puheenjohtajuuteni aikana on yhdistyksen jäsenmää-
rä lisääntynyt 200 prosentilla ja se on jotain se. Toiseksi on 
mukavaa aloittaa taas uusi toimintakausi vaikkakin kaikki 
asetetut tavoitteet eivät ole täyttyneet. Ajanpuute ja ailah-
televa terveydentila on saanut aikaan tiettyä hidastamista 
ja yrittäjyydellekin pitää löytyä hieman aikaa. 

Joulukuussa olimme 60 jäsenen ja läheisen kanssa te-
atterissa katsomassa Prinsessa- näytelmää. Se oli mukava 
iltapäivä, saimme paljon positiivista palautetta. Näytelmä 
oli uskomattoman hyvä ja Armi Toivasen roolityö oli to-
della uskottava. Tänä vuonna pikkujoulu järjestetään mu-
siikillisissa merkeissä.  

Kuluvan vuoden toiminta on jo alkanut. Vertaistoimin-
taryhmä kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa: lauantai-
sin ja keskiviikkoisin Tampereella. Ilahduttavaa on se, että 
myös kilpirauhassairautta sairastavien omaiset ja läheiset 
ovat lähteneet mukaan. On tärkeää myös lähipiirin saada 
tukea itselleen, sairauden tuntemuksen kautta se ehkä on 
helpompaa. Urjalaan päätimme perustaa vertaisryhmän, 
johon voi tulla lähikunnista, esimerkiksi Akaan seudulta 
ja Punkalaitumelta. Ryhmä kokoontuu Toiminta- ja Hyvin-
vointiKeskuksen tiloissa, osoitteessa Tampereentie 4, Urja-
la. Katso kokoontumisaika paikallislehdestä tai yhdistyk-
sen nettisivuilta, tätä artikkelia tehdessä päivämäärä ei ole 
vielä tarkentunut. 

Olisi suotavaa saada myös muille Pirkanmaan paikkakun-
nille toimintaa eli taas vapaaehtoiset toimijat voivat ilmoit-
tautua puhelimitse tai sähköpostilla puheenjohtajalle. Yh-
distys maksaa kokoontumispaikan vuokran ja mahdolliset 
matkakulut vetäjälle.

Tänä keväänä järjestetään taas kuntoutumistapahtuma 
Varalan Urheiluopistossa, luvassa liikuntaosiossa on Zum-
baa (mukautettu, eli ei liian vauhdikas). Luento-osion pitä-
jä on vielä hakusessa, mutta päivästä tulee takuulla hyvä ja 
voimia antava, niin kuin aina.

Minulle on tullut paljon puheluja koskien asiantuntija-
lääkärien vastaanottoa ja valitettavasti on niin, että meillä 

Talvitervehdys 
Pirkanmaalta 

Suomen maassa nuo spesialistit ovat vähissä. Moni kilpi-
rauhassairautta sairastava on ollut huolissaan, kun lääkä-
rit perusterveydenhuollossa vaihtuvat, sairauden tunte-
mus on heikkoa ja hoitoketju katkeilee. Tästä olen myös 
huolissani, mutta siihen emme me tavalliset hoitajat voi 
vaikuttaa ja yhdistyksenkin vaikutusmahdollisuudet ovat 
varsin pienet. Ainoa keino on, että viemme itse tietoa hoi-
tavalle lääkärille, esimerkiksi menemme vastaanotolle KIL-
PI-lehti ”kainalossa”. Olemme myös yhdistyksessä vieneet 
paikallisiin terveyskeskuksiin sairausesitteitä ja KILPI-lehtiä.

Toivotan kaikille kaunista lopputalvea ja lämmintä ke-
vättä ja myös sitä, että jaksatte ottaa osaa yhdistyksen jär-
jestämiin tapahtumiin, koska niiden kautta voi sekä vaikut-
taa tuleviin tapahtumiin että saa voimaa jaksaa elämää sai-
raudesta huolimatta. Katso tämän lehden Tapahtumakalen-
terista vertaisryhmän kokoontumisajat ja päätä osallistua!

Lämpimin voimahalaus terveisin  Pirkanmaan ”äiti -Puh” 

Pirkanmaan Kilpirauhasyhdistys ry
       

       Anja Salvas
    Puheenjohtaja

Kuvassa vasemmalta oikealle: Sihteeri Pirjo Heikkilä, varapuheen-
johtaja Hely Lepistö, Seija Nieminen, rahastonhoitaja Kaisu Hyppö-
nen ja puheenjohtaja Anja Salvas.
Kuva: Arja Uosukainen



  KILPI 1     2014   21

Uusia voimia 
johtokunnassa
ja jäsenistössä

Olen iloinen, että vertaisryhmät kokoontuvat usealla paik-
kakunnalla vaikka osallistujamäärät vaihtelevat. Ja parasta, 
että olemme saaneet pari kyseenomaisilla paikkakunnal-
la asuvaa kiinnostumaan ryhmän tapaamisten järjestelys-
tä. Ryhmänveto ei vaadi sen kummempaa asiantuntemus-
ta vaan tärkeintä on kiinnostus asiaa kohtaan ja vertaistu-
en tarjoaminen. 

Kevään tapahtumat ovat kasassa Kilpirauhasviikon jut-
tuja lukuun ottamatta. Haaveilen, että pääsemme vihdoin 
torille ilmapalloja jakamaan. Syksyllä on ajatuksena järjes-

tää ensitieto tilaisuus vastasairastuneille ja vertaisryhmiä 
tietyllä teemalla. Toivomme teitä jäseniä mukaan aktiivi-
seen toimintaan ja vähintään ehdottamaan parannuksia 
tekemisiimme.

Seinäjoen Seudun Kilpirauhasyhdistys ry

Jaana Toivanen
Puheenjohtaja

Tule mukaan!

Pääkaupunkiseudun vuosi 2013 oli täynnä toimintaa. 
Meitä on näkynyt Vantaan Hyvinvointimessuilla, valtakun-
nallisessa lapsiperhetapahtumassa, vertaistuki-illoissa, luen-
totilaisuuksissa, kursseilla, taidekotiin tutustumisessa, sulje-
tuissa vertaistukiryhmissä, sääntömääräisissä kokouksissa.

Päämääränämme on jatkaa tiedon ja vertaistuen jaka-
mista kaikin mahdollisin tavoin mukavien tapahtumien jär-
jestämisen lisäksi.

Kiitän kaikkia vuosia johtokunnassa toimineita, toimintaa 
jatkaneita ja uusia mukaan tulleita. Puheenjohtajamme Tui-
ja Rikkosen siirryttyä uusiin kuvioihin pyrin jatkamaan sitä 
hyvää työtä, jonka Tuija aloitti erityisesti vertaistukiryhmi-
en kanssa. Olen erittäin iloinen, että olemme saaneet mu-
kaan myös innokkaita, uusia taitoja ja ideioita omaavia jä-
seniä johtokuntaamme. Johtokuntamme koostuu seuraa-
vista henkilöistä: Sirpa Carlsson (puheenjohtaja), Risto Rin-
ta-Jouppi (varapuheenjohtaja), Liisa Saha (rahastonhoita-
ja), Anne Piskonen, Erja Remsu, Taina Alanen, Linda Ylönen 
sekä Anu Forsman.

Myös jäsenmäärämme on kasvanut upeasti ja toivom-

me, että uudetkin jäsenet löytävät tilaisuuksiimme kevään 
aikana. Tule esittämään toiveita ja ehdotuksia yhdistyksen 
toiminnalle!

Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistys ry

Sirpa Carlsson
Puheenjohtaja

Sirpa Carlsson.
Kuva: Kirsti Hänninen
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Yhdistelmähoidon
vaikuttavuutta
pitää tutkia lisää 

Toteutimme syksyllä 2012 T3-kyselyn, jonka taustat ja 
alustava, lyhyt analyysi on luettavissa KILPI-lehden nume-
rosta 1/2013. Aineiston tarkempi tilastollinen analysointi 
venyi hieman muun muassa tutkijan sairastumisen vuok-
si, mutta nyt tulokset ovat käytettävissämme. Ne osoitta-
vat lähes kaikkien oireiden osalta tilastollisesti merkitseviä 
muutoksia potilaiden kokemassa voinnissa tyroksiinilääki-
tyksen ja yhdistelmälääkityksen välillä

Tutkimuksen analysoinnissa jouduttiin hylkäämään osa 
vastauksista. 17 vastausta hylättiin joko siksi, että lomake oli 
tyhjä tai lähetetty kahdesti sama, kysymyksiin ei ollut vas-
tattu aiemman lääkityksen osalta tai vastaaja oli käyttänyt 
vain yhtä lääkitysvaihtoehtoa, jolloin vertailu on mahdoton-
ta. Tilastolliseen tarkasteluun hyväksyttiin mukaan kaikkiaan 
156 vastausta. Valtaosa vastaajista oli sairastanut vajaatoi-
mintaa jo pitempään ja oireita oli yritetty hoitaa pelkällä ty-
roksiinilla vuosia ennen siirtymistä yhdistelmälääkitykseen.  

Depressio-oireiden kokeminen sekä aloitekyvyn ja ylei-
sen hyvinvoinnin puute, uupumus ja elämänlaatu koros-
tuvat vastauksissa. Vastaajien kokema olotila on parantu-
nut huimasti yhdistelmähoitoon siirtymisen jälkeen. Sama 
pätee työssä jaksamiseen, sosiaaliseen aktiivisuuteen ja 
kognitiivisiin taitoihin. Vaikutukset eivät ole olleet vähäi-
siä myöskään painonhallinnan kannalta, ja tuki- ja liikun-
taelinongelmien, turvotuksen ja palelemisenkin kerrottiin 
vähentyneen merkittävästi. Tutkimus kertoi myös yhdistel-
mähoidon aikana parantuneesta unen laadusta sekä ruo-
ansulatuselimistön vähentyneestä oireilusta monen muun 
elämänlaatua häiritsevän oireen lisäksi. 

Kaikille vastaajille suunnatuista kysymyksistä ainoastaan 
hedelmällisyysvaikeuksia ja lapsettomuutta koskevan oireen 
kohdalla muutos tyroksiinihoidon ja yhdistelmälääkehoidon 
välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Myöskään erektio-
häiriöitä koskevan miesvastaajille suunnatun kysymyksen 
kohdalla muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä miesvas-
taajien vähäisestä lukumäärästä johtuen. Tutkimuksen yh-
teenveto on luettavissa Kilpirauhasliiton internet-sivuilta. 

- Vastausten perusteella näyttää siltä, että on olemassa 
potilasryhmä, joka on selvästi hyötynyt yhdistelmälääkityk-
sestä. Kyselyn otos voi olla siinä mielessä vinoutunut, että 
yhdistelmälääkkeestä hyötyneiden vastausmotivaatio on 
saattanut olla korkeampi kuin siihen pettyneiden. Yhdis-
telmälääkkeen käyttäjiksi on myös jo valmiiksi valikoitunut 
potilaita, jotka eivät ole saavuttaneet oireettomuutta pel-
källä tyroksiinihoidolla. Tästä johtuen tuloksia ei voi yleis-
tää koskemaan kaikkia kilpirauhasen vajaatoiminnasta kär-
siviä. Kyselyssä oli mukana myös sellaisia vastaajia, jotka ei-
vät kokeneet saaneensa yhdistelmälääkkeestäkään tarvit-
semaansa apua, mutta suurin osa oli hyötynyt lääkitysmuu-

toksesta selvästi. Kysely osoittaa mielestäni ainakin sen, että 
aihetta olisi tarpeen tutkia lisää lääketieteellisesti. Esimer-
kiksi tutkittavan potilasryhmän kokoaminen yhdistelmä-
lääkitykseen siirtyjistä ja oirekyselyt ja biolääketieteelliset 
testaukset ennen uuden lääkityksen aloittamista sekä sen 
aikana toisivat lisää vakuuttavuutta muistinvaraiseen oire-
kyselyyn verrattuna. Tulee myös muistaa, että sairauden eri-
laisilla oireilla on paljon sellaisia merkityksiä, joita ei lääke-
tieteellisessä tutkimuksessa voida huomioida. Moni vastaa-
ja oli antanut lisätietoja sairautensa ja lääkityksensä kans-
sa elämänsä varrella kohtaamistaan vaikeuksista. Erilaiset 
oireet voivat uhata potilaan toimintakykyä ja elämänlaa-
tua monilla eri elämänalueilla ja tätä puolta olisi siksi syytä 
tutkia lisää myös terveys- ja sosiaalitieteiden keinoin, tote-
aa kyselyn toteuttanut terveyssosiologiaan suuntautunut 
VTM Satu Suvisaari.

Lisätutkimuksen tarve on selvä. Moni potilas todella ko-
kee voivansa paremmin yhdistelmälääkittynä, vaikka kyse 
on koko potilasmäärään nähden pienestä ryhmästä. Lää-
kitykseen kuitenkin suhtaudutaan erittäin ristiriitaisesti, ja 
pahimmillaan potilaat kokevat pelkoa siitä, voivatko kertoa 
lääkityksestään lääkärille, jonka mielipidettä asiasta he eivät 
tiedä. Näin asia ei voi olla. Potilailla tulee olla myös oikeus 
heille yksilönä parhaaseen saatavilla olevaan hoitoon. Usein 
vedotaan siihen, ettei tutkimusta ole tarpeeksi. Asian näin 
ollen siihen on teoriassa helppo ratkaisu: Lisää tutkimusta. 
Mutkan matkaan tuo kuitenkin rahoitus, sillä laadukkaan 
tutkimuksen toteuttaminen ei ole halpaa. Yhdistelmälää-
kityksestä on jonkin verran tutkimusta, mutta muun muas-
sa niiden tutkimusasetelma ja kesto ovat saaneet osakseen 
kritiikkiä. Lyhyt tutkimus ja huonosti valittu potilasmateri-
aali eivät tuota ketään vakuuttavaa tulosta. 

Tämän kyselyn tulosten avulla emme varmaankaan saa 
muutosta eläinperäisten valmisteiden Kela-korvattavuu-
teen. Yhdistelmähoitoon suhtautumiseen voimme kuitenkin 
yrittää vaikuttaa. Yhteenveto onkin lähetetty muun muassa 
Suomen Endokrinologiyhdistykselle, Funktionaalisen Lää-
ketieteen Yhdistys FLY:lle ja lääkkeiden hintalautakunnalle.

Teksti: Tanja Väyrynen, lääketyöryhmän vetäjä
Kuva: Esa Väyrynen
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Ellu sai elämänsä takaisin, kun kilpirauhasen vajaatoiminta 
diagnosoitiin ja pitkään jatkuneille oireille löytyi selitys. 
Nyt Ellu treenaa kesän 2014 Pirkan Pyöräilyyn. 
Hanki diagnoosi, hanki elämä -kampanja seuraa Ellun matkaa 
ja lisää tietoutta kilpirauhasen vajaatoiminnasta.

Suomen Kilpirauhasliitto ry

Tule seuraamaan ja tukemaan 
kampanjaa osoitteessa 

 

www.facebook.com/
hankidiagnoosihankielama

KAMPANJA
NYT KÄYNNISSÄ!
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Tarjolla monta tapaa 
hoitaa Kela-asiat

Kun on asiaa Kelaan, ei ole pakko lähteä toimistoon. Asi-
an voi hoitaa voi myös puhelimessa, verkossa tai ajanva-
rauksella. Erityistä tukea tarvitseville Kela tarjoaa yksilöl-
listä neuvontaa.

Käynti toimistossa on monille tutuin tapa hoitaa Kela-asi-
oita. Eri puolilla maata on 186 toimistoa, joissa voi piipahtaa 
entiseen tapaan. Silti toimisto ei välttämättä ole helpoin ja 
nopein tapa hoitaa Kela-asioitaan. 

– Toimistoon voi olla pitkä matka tai siellä voi olla ruuh-
kaa tai aukioloajat eivät sovi työssä käyvälle. Siksi olem-
me laajentaneet palveluvalikoimaa, jotta asiakas voi valita 
omaan tilanteeseensa sopivimman tavan asioida, kertoo 
suunnittelupäällikkö Soili Orre Kelasta.

Tottuneelle verkkopalveluiden käyttäjälle kela.fi-sivuilla 
on paljon tietoa etuuksista ja niiden hakemisesta. Laskureil-
la voi arvioida, onko itsellä oikeus johonkin tukeen. Myös 
hakemuksen ja sen liitteet voi lähettää verkossa.

Jätä Kelaan soittopyyntö  

 Ketään ei kuitenkaan pakoteta verkkoon, vaan rinnalla 
kehitetään myös muita palvelutapoja. Jos liikkuminen on 
hankalaa ja toimistoon on pitkä matka, asioinnin voi hoitaa 
vaikka kotoa soittamalla Kelan palvelunumeroon. 

– Puhelinpalvelussa saa saman palvelun kuin toimistos-
sakin, ja virkailija näkee tietokoneelta samat tiedot. Puhe-
linpalvelu sopii erinomaisesti myös työpäivän jälkeen asi-
oitaan hoitavalle, sillä palvelussa neuvotaan iltakuuteen 
saakka, Orre toteaa.

Palvelunumeroista asiakas tavoittaa kyseiseen tukeen 
perehtyneen neuvojan.  Esimerkiksi sairauspäivärahaa, kun-
toutusrahaa, 16 vuotta täyttäneen vammaistukea, eläkettä 
saavan hoitotukea ja asumistukia voi jopa hakea suullisesti. 

Kelaan voi myös jättää soittopyynnön. Silloin ei tarvitse 
jonottaa puhelimessa, vaan asiakasneuvoja soittaa takaisin 
mahdollisimman pian. 

Jonotuksen voi välttää myös varaamalla etukäteen ajan 
toimistoon tai puhelinpalveluun. Ajanvaraus kannattaa, jos 
hoidettavana on monimutkainen tilanne tai useita asioita 
kerralla. Silloin asiakasneuvoja voi valmiiksi perehtyä tilan-
teeseen. Ajanvarauksen voi tehdä puhelimessa tai verkos-
sa osoitteessa www.kela.fi/ajanvaraus.

Yksilöllistä tukea

Työhön paluu pitkän sairausloman jälkeen voi mietityt-
tää. Sen tueksi Kela tarjoaa yksilöllistä työkykyneuvontaa. 

– Neuvonta on suunnattu sairauspäivärahaa saaville asi-
akkaille. Sillä on tarkoitus nopeuttaa töihin paluuta tai aut-

taa henkilöä turvaamaan toimentulonsa työkyvyttömyy-
den pitkittyessä, Orre kertoo.

Koulutettu työkykyneuvoja ottaa yhteyttä asiakkaaseen, 
jolla on toistuvia tai pitkiä sairauspoissaoloja. Hän haastat-
telee asiakkaan ja tekee tämän kanssa suunnitelman työ-
hön paluun tukemiseksi. Neuvoja esimerkiksi kertoo osa-
sairauspäivärahasta ja ohjaa sopivaan kuntoutukseen. Hän 
myös seuraa toimenpiteiden etenemistä ja ehdottaa jat-
kotoimia. Työkykyneuvontaan otetaan usein mukaan työ-
terveyshuolto.  

Neuvoja auttaa tukiviidakossa

Yksilöllistä neuvontaa voi saada muulloinkin, jos elämän-
tilanne on vaikea. Eri puolille maata Kelan toimistoihin on 
koulutettu asiakasneuvojia, jotka ottavat kokonaisvaltaises-
ti vastuun asiakkaan ohjaamisesta ja varmistavat, että tämä 
saa tarvitsemansa tuet ja palvelut oikeaan aikaan. Lisätie-
toja on osoitteessa www.kela.fi/erityispalvelut.

Asiakasneuvoja voi haastatella asiakkaan joko toimis-
tossa tai puhelimessa. Sen jälkeen laaditaan yhdessä pal-
velusuunnitelma. Myöhemmin asiakas voi soittaa suoraan 
omalle neuvojalleen. Hän myös huolehtii yhteydenpidos-
ta asiakkaan, Kelan ja esimerkiksi terveydenhuollon välillä.

– Kela-neuvojan asiakkaat tulevat usein hoitavan tahon, 
kuten erityisneuvolan ja keskussairaalan sosiaalityönteki-
jöiden ja kuntoutusohjaajien lähettäminä. Palveluun voi 
hakeutua myös itse esimerkiksi ajanvarauksen kautta, to-
teaa Soili Orre.

Lue lisää Kelan palveluista: www.kela.fi/palvelut 

Faktalaatikko

Asioi helposti www.kela.fi/asiointi
Ajanvaraus netissä www.kela.fi/ajanvaraus
Palvelunumerot arkisin klo 8–18
Asevelvollisen tuet 020 692 200
Asumisen tuet 020 692 201
Eläkeasiat 020 692 202
Kela-kortti ja EU-sairaanhoitokortti 020 692 203
Kuntoutus 020 692 205
Lapsiperheiden tuet 020 692 206
Maasta- ja maahanmuutto 020 634 0200
Omaisen kuoltua 020 692 208
Opiskelijan tuet 020 692 209
Sairastaminen 020 692 204
Työttömyysajan tuet 020 692 210
Vammaistuet 020 692 211
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Tyrazolin Kela-
korvaus päättyi

Teksti: Tanja Väyrynen, lääketyöryhmän vetäjä

  Kilpirauhasen liikatoimintaan käytettävän Tyrazol-
lääkkeen Kela-korvaus päättyi 31.12.2013. 

Orion Pharman tiedotti asiasta seuraavasti:
”Tyrazol 5 mg 100 tablettia kuuluu niihin lääkeval-

misteisiin, joilla menekki on varsin rajallinen, mutta 
potilaille silti tärkeä. Kun valmiste on ollut Kelan kor-
vausjärjestelmässä, niin sen hinta on säilynyt lähes en-
tisenä parisenkymmentä vuotta ja jäänyt erittäin al-
haiseksi. Viimeksi hintaa jouduttiin jopa alentamaan 
jälleen viisi prosenttia. Jotta hintaa voidaan nostaa, 
valmiste on irtisanottu korvausjärjestelmästä. Uusi 
myyntihinta on 7,98 euroa 1.1.2014 alkaen.

Olemme pitäneet tärkeänä, että valmiste voidaan 
pitää edelleen saatavana. Hinnankorotuksella varmis-
tetaan valmisteen jatkuvuus. Korvattavuutta uudelle 
hinnalle ei ole toistaiseksi haettu.”

Toisin kuin erityisluvallisille, myyntiluvallisille lääk-
keille potilas ei voi hakea korvattavuutta lääkkeiden 
hintalautakunnalta. Myyntiluvallisen lääkevalmisteen 
myyntiluvan haltijan, yleensä lääkeyrityksen on haet-
tava lääkevalmisteelle korvattavuutta ja tukkuhintaa, 
jos lääkeyritys haluaa valmisteen Kela-korvattavaksi, 
todetaan lääkkeiden hintalautakunnasta. 

Funktionaalisen lääketieteen
yhdistyksen järjestämä
kilpirauhasseminaari
Aiheena: Epätyypillinen kilpirauhasen vajaatoiminta
Aika: lauantaina 22.3.2014, klo 9.00-17.30
Paikka: Kokoushotelli Hanasaari,
Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo 
www.hanaholmen.fi

Luennoitsijat: 
Lääkäri Helena Rooth Svensson, Ruotsi. Kirjoittanut 
Ruotsissa suositut kirjat ”Det tröttä folket” ja ”Sköld-
körteln och mitokondrierna” .  Rooth Svensson luen-
noi aiheista ”The thyroid gland and the mitochondria 
– co-operation and significance for the individual” se-
kä ”Can we have hypothyroidism despite normal lab 
tests?” Rooth Svensson luennoi englanniksi eikä eril-
listä tulkkausta ole järjestetty. 
Katariina Ylinen, erikoishammaslääkäri. ”Yhdistelmä-
lääkitys säilytti työkyvyn - potilaan tarina”.
Toiminnanjohtaja Asta Tirronen, Suomen Kilpirau-
hasliiton puheenvuoro. 
LL, FT Erkki Antila, FLY:n hallituksen puheenjohtaja. 
Teoriaa ja käytäntöä vaikeissa hypotyreoositapauksissa. 

Ilmoittautuminen sähköpostitse mahdollisine erityis-
ruokavaliotoiveineen 5.3. mennessä: reijom@violetlight.fi

Ilmoittautuminen on sitova, kun maksu on maksettu 
Funktionaalisen lääketieteen yhdistyksen tilille FI74 
1012 3000 2125 38. Laita viestikenttään nimesi se-
kä sana ”Hanasaari”.
Mukaan mahtuu 240  osallistujaa. Hinta on 100 €/hlö, 
sisältäen luento-ohjelman lisäksi aamupalan, lounaan 
ja iltapäiväkahvit. 

  Valitettavan usein terveyspalvelujärjestelmässämme oi-
rekeskeinen hoito keskittyy siihen, että potilaan kehossa ta-
pahtuvat muutokset ovat vain teknisiä poikkeavaisuuksia. 
Kun oireet nopeasti hoidetaan, on ”kone” taas kunnossa. Po-
tilaan ”minusta tuntuu”-oireet jätetään omaan arvoonsa ja 
keskitytään siihen, että potilaan keho toimii. Tämän lisäksi 
diagnosointia vaikeuttavat esimerkiksi potilaan muut sai-

raudet. Kehoon ja psyykkeeseen vaikuttava elämäntilanne 
kuten esimerkiksi raskaus, vaihdevuodet ja voimakas stres-
si voivat olla myös sairauden laukaisevia tekijöitä.  

 Terhi-Liisa Sutinen
 Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys ry:n sihteeri

Suomen Potilaslehti 1/1999

Ote kirjoituksesta

Kilpiuutisia
SUOMEN POTILASLEHTI

15 VUOTTA SITTEN
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Suomen Kilpirauhasliitto ry

Sköldkörtelförbundet i Finland rf

Puhelin 09 8684 6550

www.kilpirauhasliitto.fi

JÄSENKORTTI

Voimassa 04/2015

Jäsenetuja tarjoavat:

l Restel-hotellit l Instrumentarium l HealthEx

TÄMÄN LEHDEN POSTITUKSEN MUKANA
ON JÄSENMAKSULOMAKE
JA JÄSENKORTTI 2014, MUISTA LEIKATA
TALTEEN! (Ei koske uusia, äskettäin
liittyneitä jäseniä, jotka ovat saaneet kortin
muun jäsenpostituksen mukana)

SAKSITTUA!
Taasko tekee mieli suklaata.
Enkö voisi ottaa yhden palan?

Kyllä voit, mutta jos mielesi tekee syö-
dä koko levy, jossain on ongelma. Voi ol-
la, ettet syö tarpeeksi usein ja sopivan ko-
koisia annoksia. Tai sitten suhtaudut suk-
laaseen jännitteellä, eli esimerkiksi kiellät 
sen kokonaan itseltäsi. On pomminselvä 
tutkimushavainto, että jos kieltää itseltään 
herkuttelun täysin, ei saa pysyviä tuloksia.

  Yhden palan saat syödä vaikka joka 
päivä, sillä ei ole mitään vaikutusta pai-
nonhallintaan. On ihan koominen ajatus, 
että herkkuja saisi syödä vain kerran vii-
kossa ja silloinkin vain pari suklaapalaa. 
Pysyvä laihduttaminen onnistuu, jos sal-
lii itselleen kohtuullisesti herkkuja muu-
taman kerran viikossa.

Ravitsemustieteilijä Patrik Borg,
IL 31.12.2013

Apteekista kysyttyä

Kysymys: Kuinka tiedän, onko minulla 
resepti apteekissa? Reseptini on käytetty 
loppuun, enkä muista, oliko minulla säh-
köinen resepti.

ja lievittää samalla stressiä. Käsillä teke-
misen terveysvaikutukset ovat tutkitusti 
suotuisia. On näyttöä esimerkiksi siitä, et-
tä masentuneen toimintakyky kohenee 
mielekkäästä puuhailusta.

Käsitöistä on tullut muodikas harras-
tus. Käsien aikaansaannokset ovat kou-
riintuntuvia, ja niistä koituva hyvä mieli 
yhdistyy hyödyllisyyteen.”

Voi Hyvin 1.2014

Vaarallinen cocktail

Kofeiinia sisältävien energiajuomien 
päivittäinen käyttö aiheuttaa päänsär-
kyä, univaikeuksia, ärtymystä, väsymys-
tä ja heikotusta. Tauriinipitoisen energia-
juoman yhdistäminen alkoholiin on to-
dellinen myrkky: cocktail laskee veren-
sokeria dramaattisesti ja voi jopa johtaa 
kuolemaan.

Hyvä terveys 1.2014/
Lähde: Andrey Taranukhin
väitös Tampereen yliopistossa

Vastaus: Jos paperireseptissä on lääket-
tä jäljellä ja se on jätetty apteekkiin säily-
tettäväksi, asia selviää parhaiten soitta-
malla Uniikki-asiakaspalveluun tai valta-
kunnalliseen asiakaspalveluun.

Loppuun käytettyjä paperireseptejä ei 
säilytetä apteekissa. Omien sähköisten re-
septien tietoja pääsee katsomaan kirjau-
tumalla verkkopankkitunnuksilla osoit-
teeseen kanta.fi. Mikäli tunnuksia ei ole 
käytössä, asiakaspalvelumme voi tarkis-
taa kansallisesta terveysarkistosta (Kan-
ta), onko sähköinen resepti kirjoitettuna 
vai ei ja onko siinä lääkettä jäljellä.

Apteekin hyllyltä 4.2013

Käytä käsiäsi

Filosofi Jarkko S. Tuusvuori: ”Käsitöi-
den tekeminen kannattaa: se tuottaa vi-
reyttä, joka on terveydelle hyväksi. Ei ole 
väliä, mitä tekee, kunhan se tuntuu mer-
kitykselliseltä ja vaatii edes vähän taitoa. 
Kaksin käsin värkkäävä käy vuoropuhe-
lua työstettävän aineksen kanssa, tutus-
tuu siihen ja saa siitä enemmän irti. Hän 
mieltää eri vaihtoehtoja. Tämä on käsillä 
ajattelemista, joka virittää aivoja tehok-
kaasti, mielihyväkeskusta myöten.

Käsi on tuntoaistin ja liiketunnon pää-
elin: se laittaa keskushermostoon vauhtia 

MUISTATHAN MAKSAA JÄSENMAKSUSI
JA LEIKATA LASKUSTA JÄSENKORTTISI!

KILPI-lehti lähetetään numerosta 2-2014 lähtien vain niil-
le, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa 15.4. mennessä. 
Myöhässä maksaneille emme kustannussyistä voi jälki-
postittaa lehteä. 

Kilpirauhasliiton ja oman yhdistyksesi tarjoamat edut:

• KILPI-lehti 4 kertaa vuodessa. (Uusille jäsenille jäsenmak-
sun jälkeen seuraavasta numerosta lähtien.) Verkkosivut 
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Toistaiseksi emme ota vastaan kuntoutumiskurssihake-
muksia, koska kuluvalle vuodelle suunniteltujen kurssi-
en ajankohdat ja kurssipaikat saattavat muuttua. Aiheesta 
tarkempaa tietoa ”Tänään toimistolla”-palstalla.
Eläkeläisille suunnatulle kurssille hakuaika on päättynyt 
ja osallistujat valittu. Osallistujiin olemme yhteydessä, kun 

uusi ajankohta ja kurssipaikka ovat selvillä. 
Syksyllä järjestettävän kurssin ajankohdasta, kurssipai-
kasta ja hakuajoista tiedotamme toukokuun lehdessä.

Kuntoutumiskurssit 2014

Hyvinvointilomat ry tarjoaa jäsenillemme ensi kesäksi 
seuraavat tuetut lomat:
• Lomakeskus Huhmari, Polvijärvi 4.-9.8 Hakuaika päät-
tyy 30.4. jolloin hakemusten on oltava Kilpirauhasliitossa.
• Lautsian Lomakeskus, Hauho 25.–30.8. Hakuaika päät-
tyy 16.5. jolloin hakemusten on oltava Kilpirauhasliitossa.

Loman omavastuuosuus on aikuisilta 22 €/hlö/täysihoi-
tovrk. Alle 16 v. vanhempien kanssa veloituksetta, 16 v. 
täyttäneestä aikuisen maksu. Majoitus on kahden hen-
gen huoneissa, perhelomilla perhehuoneissa.
Hakulomakkeita voit tilata Kilpirauhasliiton toimistosta p. 
09 8684 6550 tai toimisto@kilpirauhasliitto.fi. 

Jokainen lomanhakija täyttää hakemuksen täydellises-

ti, puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä. Mah-
dolliset ruokavaliot ja liikuntarajoitteet merkitään hake-
mukseen, jos ne halutaan huomioitavan lomakohteessa. 
Hakemukset palautetaan osoitteeseen Suomen Kil-
pirauhasliitto, Vilhonkatu 4 B, 00100 Helsinki. Hake-
mukset on ehdottomasti toimitettava liittoon, ei suo-
raan Hyvinvointilomiin.
Tuetun loman voi saada enintään joka toinen vuosi.

Hyvinvointilomat lähettää lomalle valituille maksukirjeet 
ja lomakohteet lähettävät ennen lomaa lomalaisille koh-
teen esitteen ja lomaohjelman.
Mahdollinen peruutus on tehtävä viimeistään kolme kuu-
kautta ennen loman alkua, myöhemmin tehdystä peruu-
tuksesta peritään 50 % lomajakson täysihoitokuluista.

Lomat 2014

www.kilpirauhasliitto.fi. Sivuilta saat perustietoa kilpirau-
hassairauksista ja ajankohtaista tietoa kilpirauhasasioista 
ja tapahtumista. 

• Verkkosivut www.facebook.com/kilpirauhasliitto. Sivuilta 
saat tietoa jäsenyhdistyksesi vertaistapaamisista ja asian-
tuntijaluennoista sekä Kilpirauhasliiton ajankohtaisista ta-
pahtumista.

• Edunvalvonta- ja vaikuttamistyö, muun muassa yhdenvertai-
suuden edistäminen lääkehoidossa ja korvauskäytännöissä.

• Tuetut lomat ja kuntoutumiskurssit.

• Vertaistukea tukipuhelimessa.

• Toimiston jäsenpalvelut, tietoa ja tukea.

• Oman yhdistyksesi ja liiton järjestämät lääkäriluennot ja 

muut asiantuntijatilaisuudet.

• Oman yhdistyksesi keskustelu- ja vertaistukitapaamiset, 
muuta tapahtumat ja virkistystoiminta.

• Oman yhdistyksesi verkkosivut.

• Rahanarvoisia etuja jäsenkortilla.

Yhteistyökumppaneiden tarjoamat jäsenedut:

• Alennukset Healthex-terveyskuntokeskuksen palveluista.

• Alennukset Instrumentariumin silmälaseista ja muista ter-
veystuotteista.

• Alennukset Restel Oy:n hotelliketjun majoitushinnoista.
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Vad ska du beakta
när du använder 
sköldkörtelmedicin? 

Sköldkörteln hos vuxna utsönd-
rar knappt 150 mikrogram (µg) sköld-
körtelhormon omvandlat till tyroxin i 
dygnet.  Variationen mellan individer 
är dock stor, men dygnsbehovet av ty-
roxin är i denna storleksklass om pa-
tientens sköldkörtel helt upphört att 
utsöndra sköldkörtelhormon.  Dygns-
behovet påverkas ibland ansenligt av 
eventuell kvarvarande sköldkörtelfunk-
tion och av upptaget av verksamt äm-
ne ur sköldkörtelhormontabletter som 
kan variera p.g.a.  olika omständighe-
ter som inverkar på upptaget.  Om pa-
tientens tyroxindos överskrider 200 µg 
dagligen, dosen av Thyroid/ArmourThy-
roid 150 mg eller dosen av liotyronin 
(T3) 40 µg, bör man fråga sig varför 
dosen är så hög och undersöka huru-
vida patienten har symtom på alltför 
hög behandlingsdos.   Underfunktion 
av sköldkörteln behandlas i allmänhet 
med tyroxin som ska tas i tablettform 
på morgonen på tom mage. Många pa-
tienter känner inte till denna anvisning.   
I nätet finns också många andra råd för 
användningen av dessa preparat. I den-
na artikel behandlas frågor om rätt in-
tag av sköldkörtelmediciner och vissa 
omständigheter kring detta. 

Upptag av sköldkörtelhormon och 
det enterohepatiska kretsloppet 

  En del av tyroxinet som intagits ge-
nom munnen upptas antagligen redan 
i magsäcken,  medan cirka tre fjärde-
delar upptas i tunntarmen.  Detta sker 
snabbt efter att patienten svalt tyroxin-
tabletten. Upptaget av tyroxin är ned-
satt om personen har obehandlad celi-
aki eller svår laktosintolerans.  Den su-
ra miljön i den friska magsäcken torde 
bidra till tyroxinupptaget och därför 
är det tänkbart att personer med sy-
rafattig magsäck (aklorhydri) har ned-
satt upptag av tyroxin.  Aklorhydri kan 

Text: Esa Soppi, MKD, docent i internmedicin och
Robert Paul, MKD, docent i internmedicin

förekomma samtidigt med underfunk-
tion av sköldkörteln hos personer med 
perniciös anemi (anemi förorsakad av 
brist på B12-vitamin).   Helicobacterin-
fektion i magsäcken kan också påver-
ka tyroxinupptaget. 

Tyroxinet övergår från tarmen till 
blodcirkulationen åtminstone delvis 
aktivt under inverkan av ett transport-
protein.   Tyroxin nedbryts inte i nämn-
värd grad av levers enzymsystem efter 
att ha tagits upp från tarmen och trans-
portats till levern.  En del av det tyroxin 
som intas genom munnen utsöndras i 
gallvätskan.    Veterligen inverkar dock 
en galloperation inte på omsättning-
en av tyroxin i kroppen.  Tyroxin som 
utsöndras med gallvätskan i tunntar-
men (enterohepatiskt kretslopp) upp-
tas eventuellt inte lika effektivt som 
tyroxin som övergår direkt från mag-
säcken till tarmen.  Denna uppfattning 
stärks av det faktum att vissa läkeme-
del som ökar utsöndringen av tyroxin 
i gallvätskan leder till att patienternas 
tyroxindos ofta ökar, ibland rätt mycket.  

Hur ska jag ta tyroxin
på morgonen?

Tyroxindosen ska intas utan mat på 
tom mage på morgonen med ½ -1 glas 
(c. 1 - 2 deciliter) vatten.   Med morgon 
avses här tiden mellan morgonsidan 
av natten och sena eftermiddagen. För 
nattarbetare är det lämpligt att ta med-
icinen på morgonen vid hemkomsten 
från jobbet (såvida detta inte erfaren-
hetsmässigt stör sömnen) eller på da-
gen vid uppvaknande. 

Informationen om samverkningar 
mellan tyroxin och mediciner, vitami-
ner och naturpreparat är knapphän-
dig och därför gäller huvudregeln att 
tyroxin ska tas ensamt.  I allmänhet kan 
frukosten inledas efter bara 10 - 20 mi-
nuter efter tyroxinintaget och då kan 
patienten ta också sina eventuella an-
dra morgonmediciner och vitaminer.   
Frukosten kan bestå av ett glas mjölk, 
en standarddos yoghurt, fil eller saft (2 
dl) eller fiberrika frukostflingor e.d. (30 
g). Om intaget av mjölk, kaffe eller fi-
berhaltiga produkter är stort, kan upp-
taget av tyroxin försvagas. Grapefrukt-
saft är känd för sin inverkan på uppta-
get och effekten av många läkemedel, 
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men då det gäller tyroxin förefaller det 
som om grapefruktsaft saknar inverkan 
på upptaget och omsättningen. 

Det finns vissa läkemedel, där tiden 
mellan intaget av tyroxin och läkemed-
let ska vara minst 4 timmar.  Dessa lä-
kemedel återges i tabellen nedan.  Om 
patienten genomgår kirurgi för vikt-
minskning (”bantningsoperation”), ger 
en specialistläkare doseringsanvisning-
ar för hur tyroxin ska användas i sam-
band med operationen. 

Tabell.  Tiden mellan intaget av tyrox-
in och preparatet i tabellen ska vara 
minst 4 timmar

Kalkpreparat (kalcium)
Järnpreparat
Syrareglerande läkemedel
Aluminiumhaltiga medel mot
halsbränna inklusive sukralfat
Magnesiumpreparat

Hur göra om jag glömmer ta min 
dos av sköldkörtelmedicin?

Allmänt taget gäller att om en dos 
av sköldkörtelmedicin uteblivit, kan 
den dosen lämnas bort och patienten 
fortsätter använda läkemedlet nästa 
dag på vanligt sätt. Om en dos uteblir, 
är detta ofarligt, då effekten av tyrox-
intabletter kvarstår i många dygn efter 
intaget.  Större mängder sköldkörtel-
hormon finns upplagrade i transport-
proteiner i blodomloppet och därför 
saknar en enskild utebliven dos större 
betydelse.  Samma gäller för liotyronin. 

Om den optimala dygnsdosen mås-
te vara mycket stabil, kan patienten 
som glömt en dos ta dosen genast då 
den märker detta, oberoende av mål-
tid.  En glömd dos måste dock tas in-
om samma dygn som då den glömda 
dosen var avsedd att intas.   

Kan tyroxin intas på annat sätt än 
genom att svälja en tablett?

I nätet förs en diskussion om att upp-
taget av tyroxin skulle förbättras om 
tyroxintabletten inte sväljs utan man 
låter den smälta i munnen och sugas 
upp där.  Informationen om upptaget 
av tyroxin som administreras på det-
ta sätt är synnerligen knapp, men det 

är osannolikt att tyroxin skulle upptas 
särskilt väl genom munslemhinnan. Ty-
roxin är inte särskilt vattenlösligt och 
saliven är basisk - dessa omständighe-
ter tillsammans försvagar upptaget av 
tyroxin genom munnen. Förmodligen 
upptas det mesta av tyroxinet i alla fall 
i tunntarmen.

Andra tider än på morgonen?

En del patienter upplever hjärtklapp-
ning och oro efter intag av tyroxin på 
morgonen, särkilt om dosen är större 
(över 150 µg).  Symtomen i dessa fall 
beror antagligen på snabbt upptag 
av tyroxin i kroppen och omsättning-
en av T4 till T3 i vävnaderna. Denna bi-
verkning kan lindras genom att dela ty-
roxindosen i två, där morgondosen ska 
vara betydligt större.  

För en del patienter minskar mor-
gontröttheten och ”hjärndimman” om 
hela dosen eller en del av dosen flyttas 
till kvällen.  Å andra sidan kan kvällsdo-
sering av sköldkörtelhormon leda till 
störd nattsömn, och då kan dosflytt-
ningen knappast genomföras.  Om ty-
roxindosen eller en del av den flyttas 
från morgonen till någon annan tid 
på dygnet, bör patienten inte ta nå-
gon mat i minst 2 timmar före dosen 
och inte heller då bör patienten ta an-
dra mediciner tillsammans med tyrox-
inet. Detta garanterar jämnt upptag av 
tyroxin varje dag.  

Om patienten tar sin tyroxindos vid 
någon annan tidpunkt än på morgo-
nen, är det viktigt att bestämma TSH- 
och T4v-värdena rätt fort efter juste-
ring av doseringen, då det individuel-
la svaret på effekten av sköldkörtelhor-
mon kan ändras markant (TSH-värdet 
kan öka kraftigt).   Patienter i särskilda 
situationer, t.ex. patienter med sköld-
körtelcancer eller osteoporos, bör ald-
rig på egen hand flytta tidpunkten för 
tyroxintaget från morgonen till någon 
annan  tidpunkt eller byta till andra 
sköldkörtelhormonpreparat utan att 
rådgöra med en specialistläkare innan.  

Slutord

Tyroxin och andra sköldkörtelpre-
parat ska i regel tas på morgonen på 
tom mage i en enda dos.  Ett undantag 

utgörs av T3-preparat med kort halve-
ringstid som ska intas i två doser dagli-
gen. Den dagliga dosen av sköldkörtel-
medicin ska vara så konstant som möj-
ligt under längre tider.  detta gäller så-
väl tyroxin som andra sköldkörtelpre-
parat. Om patientens svar på thyroxin 
förefaller avvikande (TSH-svaret) eller 
om patienten tar överraskande hö-
ga doser av sköldkörtelpreparat, mås-
te patienten tillsammans med sin be-
handlande läkare gå noga genom hu-
ruvida patienten tar den överenskom-
na dosen regelbundet, hur tidpunkten 
för intaget av sköldkörtelmedicinerna 
förhåller sig till måltider och till inne-
hållet i kosten samt huruvida patien-
ten tar andra läkemedel eller preparat 
samtidigt med tyroxintabletten.  
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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 ja heinäkuussa.

Lääkityskatko
vai Thyrogen?

Teksti: Tanja Väyrynen, lääketyöryhmän vetäjä

Lääketyöryhmän seuraava nettikysely koskettaa kil-
pirauhasen syöpään hoitoa saaneita. Käytännöt kont-
rollien suhteen vaihtelevat eri paikkakunnilla. Toisella 
potilas joutuu olemaan lääkityskatkolla, kun toisaal-
la saa Thyrogen-pistokset. Selvitämme kevään aikana 
kyselyn avulla, kuinka toimintatavat jakaantuvat alu-
eellisesti. Seuraa internet-sivujamme!

Kyselyn yhteenvedon valmistuttua otamme yhteyt-
tä ainakin paikkoihin, joissa Thyrogen-pistoksia ei käy-
tetä laisinkaan ja selvitämme, mistä käytäntö johtuu ja 
onko tilanne korjaantumassa. 
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Haluan liittyä jäseneksi

Paikallisyhdistyksen jäsen on automaattisesti yhdistyksensä kautta Suomen Kilpirauhasliiton jäsen.
Löydät lähimmän paikallisyhdistyksen tämän lehden yhteystietosivulta.
Jäsenmaksu on 19 € sisältäen KILPI-lehden 4 numeroa/vuosi.

Haluan ilmaisen esitteen
o kilpirauhasen liikatoiminnasta o kilpirauhasen vajaatoiminnasta
o kilpirauhasen syöpätaudeista o lasten kilpirauhassairauksista
o suomeksi    o på svenska

Sukunimi:  *

Etunimi:  *

Osoite:   *

Postinumero:  *

Postitoimipaikka: *

Puhelin:

Sähköpostiosoite:

Syntymävuosi:  *           (tilastointia varten)

ITELLA PRESS PRO 2

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.


