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PÄÄKIRJOITUS

Liike on lääke!

Näin painotettiin monta kertaa, kun olin kuuntelemas-
sa nivelrikosta Helsingin kaupungin järjestämällä kurssil-
la. Muilla oli jäykät polvet, minulla taas polvi pettää kuin 
ylikypsä spagetti. Lääkäri sanoi, että se on harvinaista eikä 
osannut neuvoa, miten kuntouttaisin sitä. Tietysti perus-
kuntoutuksesta on jo paljon apua. Oma viitseliäisyys on 
vain monesti este niin minulla kuin muillakin.

Onnekseni ja toivottavasti monen muunkin lukijan on-
neksi tässä lehdessä alkaa sarja liikunnasta. Me emme pai-
nosta itsensä kovaan rääkkäämiseen ja viimeisen muodin 
mukaisiin vaatteisiin. Tässä numerossa annetaan liikkumis-
ohjeita sohvalla! Siitä on helppo aloittaa pieni liikunta vaikka 
olisi rapakunnossa. Liikkuva sohvaperuna, aivan uusi termi!

Jäsenmäärä on kasvanut rajusti tänä vuonna. Se on ää-
rettömän hyvä, koska jäsenmäärällä on tärkeä merkitys mo-
neen asiaan. Edunvalvonnassa on tärkeää, että on takana 
iso jäsenmäärä. Meillä tosin olisi paljon vielä kasvunvaraa, 
koska pelkästään kilpirauhaslääkettä käyttäviä on 300 000 
ja epäillään, että tietämättään sairastavia olisi vielä toinen 
mokoma. Mitä suuremmalla joukolla pystymme painotta-
maan meille tärkeitä asioita sitä parempi. Olemme jo kak-
si kertaa laatineet vetoomuksen käypähoitosuositustyön 
käynnistämisestä, mutta molemmilla kerroilla vastattiin, 
että lääkärit saavat tietoa jo riittävästi. Siitä uskallan olla 
eri mieltä. Saamissamme runsaissa yhteydenotoissa vali-
tetaan, että perusterveydenhuollossa hoidetaan edelleen 
viitearvoja ei potilaan oireita. Toki monet samat oireet käy-
vät muihinkin sairauksiin, mutta ne pitäisi sulkea silloin pois. 
Nyt vielä liian usein annetaan masennuslääkkeitä, lausuen 
”kyllä se siitä”. Jos se on masennusta, niin siihenkin on joku 
syy ja se pitää myös selvittää.

Paljon olisi vielä tehtävää, että sairautemme saisi sille 
kuuluvan arvon muiden sairauksien joukossa. Pari yhdis-
tystä on jo aloittanut vaikuttamistyön omilla alueillaan, et-
tä saataisiin myös kilpirauhassairauksiin perehtynyt hoita-
ja perusterveydenhoitoon. 

Kilpirauhasliitto tekee parhaansa koko ajan, mutta kaksi 
kokopäiväistä työntekijää ei millään repeä tekemään kaik-
kea sitä mitä koemme tärkeänä ja tarpeellisena tehtävänä.

Yhdistelmälääkkeillä hoitamisesta pitäisi saada myös 
lääkäreille lisää tietämystä. Itse pärjäsin todella pitkään 
pelkällä Thyroxinilla syövän jälkeen. Sitten oloni huononi 
aika yllättäen. Olin välillä liika- ja vajaatoiminnalla. Pahim-
millaan molemmat yhtä aikaa. Parisen vuotta meni etsies-

sä uudelleen tasapainoista oloa. Nyt minulla on Thyroxin 
ja eläinperäinen Thyroid sulassa sovussa. 

Kysy lääkäriltä -palsta on saanut suuren suosion. Tässä-
kin numerossa on neljä sivua kysymyksiä ja vastauksia. Joi-
hinkin kysymyksiin ei voi vastata lehden palstalla, koska ne 
ovat niin henkilökohtaisia, että tuntematta potilaan saira-
ushistoriaa, niihin ei voi vastata mitään.

Ruotsinkielisiä jäseniämme olemme ottaneet lisää huo-
mioon. Lääkäreistä osa vastaa myös ruotsiksi ja uudet net-
tisivut ovat avautumassa loppuvuoden aikana. Toivomme 
potilaiden tarinoita nettisivuille ruotsiksi. Kirjoita rohkeas-
ti tarinasi. Ei kuitenkaan kannata kertoa kovin paljon lääk-
keiden pikku muutoksista. Tarinasi sinällään on varmasti jo 
kiinnostava. Voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkil-
lä. Voit laittaa myös kuvasi mukaan.

Kaipaamme teiltä lukijoilta kaikenlaisia juttuja ja kuvia. 
Varastomme ovat tyhjentyneet. Kiva kuva muokkaamatto-
mana, runo, ruokaohje tai tarina omasta sairauden polus-
ta olisi mukava saada. Ne voi lähettää uuteen lehden säh-
köpostiin jonka löydät yhteystiedoista.

Syksy tulee, toisille niin upea ja toisilla kammottava aika. 
Värikkäitä lehtiä, loskakelejä tai hiljaista lumisadetta. Se on 
Suomen luonnon rikkaus. Kääriydy vilttiin, sytytä kynttilöi-
tä, lue kirjaa tai katso ne ikuisesti odottavat tallenteet. Itke 
tai naura leffoja katsellessa. Pidä huolta itsestäsi, niin ym-
pärillä olevat ihmiset voivat myös paremmin!

Kirsti Hänninen
puheenjohtaja
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Teksti: Moona Saari, järjestösuunnittelija, 
Kilpirauhasliitto

Käyn läpi kilpirauhasleikkaukseen liittyviä asioita yleisel-
lä tasolla ja potilaan kannalta. Ohjeet ja käytännöt vaihte-
levat eri hoitopaikkojen välillä ja mahdollisen oman leikka-
uksen suhteen tarkemman selvityksen ja ohjeet saa omas-
ta hoitopaikasta. Artikkelia varten tutustuin eri sairaaloiden 
potilasohjeisiin ja kävin tutustumassa Jorvin sairaalan päi-
väkirurgiseen yksikköön. Olen myös itse ollut sekä potilaa-
na, että sairaanhoitajan roolissa kilpirauhasleikkauksissa.

Yleistä

Kilpirauhanen sijaitsee kaulan alaosassa henkitorven mo-
lemmin puolin ja se koostuu kahdesta lohkosta, jotka ovat 
muodostuneet rakkulamaisesta kudoksesta. Suurentunutta 
kilpirauhasta nimitetään struumaksi ja se hoidetaan leikka-
uksella, jos se kokonsa puolesta aiheuttaa oireita. Kilpirau-
hasessa voi esiintyä myös hyvän- ja pahanlaatuisia kasvai-
mia. Kilpirauhasen liikatoiminnassa päädytään myös leikka-
ushoitoon, mikäli lääkehoidon teho ei ole riittävä. Leikka-
ushoidon perusteena olevasta sairaudesta riippuen, leikka-
uksessa poistetaan useimmiten kilpirauhasen toinen lohko 
tai koko kilpirauhanen.

Ennen leikkausta

Hoitava lääkäri tekee lähetteen leikkaukseen, jonka jäl-
keen odotellaan kutsua poliklinikalle. Kirurgin tapaamisen 
lisäksi sairaanhoitaja haastattelee ja antaa suullista sekä kir-
jallista ohjausta siitä, kuinka kotona valmistaudutaan tule-
vaan leikkaukseen. Tarvittaessa tavataan myös anestesialää-
käri. Ennen leikkausta otetaan laboratoriokokeita sekä tar-
vittaessa sydänsähkökäyrä ja keuhkoröntgen. Leikkausalu-
een ihon tulee olla ehjä ja kaikki tulehdustaudit tulee hoitaa 
ennen leikkausta. Osastolle mennään yleensä leikkauspäi-
vän aamuna ravinnotta ja mahdollinen lääkehoito toteu-
tetaan ohjeen mukaan. Ennen leikkausosastolle vientiä voi 
saada anestesialääkärin määräämän esilääkkeen, jonka tar-
koitus on lievittää jännitystä.

Leikkaus

Leikkaus tehdään nukutuksessa. Leikkaushaava tulee poi-
kittain ihopoimujen suuntaisesti kaulan alaosaan, näin ar-
pi jää näkyviin mahdollisimman vähän. Leikkaus tehdään 
struuma-asennossa, jossa hartianseutua nostetaan ja kau-
laa taivutetaan ja tuetaan taaksepäin. Asento laitetaan huo-

Kilpirauhasleikkaus
potilaan
näkökulmasta
Kirurgi Ilkka Heiskanen leikkaamassa Jorvin sairaalan päiväkirurgisessa yksikössä. Etualalla instrumenttihoitaja ja taustalla anestesiatiimi 
ja opiskelija.



  KILPI 3     2014   5

lellisesti, mutta se saattaa aiheuttaa ohimenevää hartia- tai 
päänsärkyä heti leikkauksen jälkeen. Se hoituu kuitenkin 
samalla kipulääkkeellä kuin haavakipukin. Joissakin tapa-
uksissa haavaonteloon laitetaan laskuputki eli dreeni, jo-
ta pitkin haavaonteloon tihkuva veri pääsee poistumaan. 
Dreeni poistetaan yleensä leikkauksen jälkeisenä päivänä.

Leikkauksen jälkeen

Leikkauksen jälkeen ollaan heräämössä kunnes vointi on 
vakaa. Heräämöstä siirrytään osastolle, jossa ollaan tavalli-
sesti toisen kilpirauhaslohkon poiston jälkeen yksi-kaksi päi-
vää ja koko kilpirauhasen poiston jälkeen yksi-neljä päivää. 
Leikkauspäivänä on hyvä olla mahdollisimman paljon le-
vossa, mutta liikkumisen voi aloittaa voinnin mukaan. Liik-
kumisella on edullinen vaikutus toipumiseen, sillä kävelles-
sä hengitys syvenee ja verenkierto vilkastuu. Välittömästi 
leikkauksen jälkeen nesteytys tapahtuu laskimonsisäisenä 
nestetiputuksena, mutta osastolle tultua voi syödä ja juoda 
normaalisti, jos vointi sen sallii. Nielemiseen voi aluksi liit-
tyä jonkin verran kipua, minkä vuoksi saattaa olla helpom-
pi syödä jotain nestemäistä ruokaa.

Kivun hoito

Kivun voimakkuus ja kesto on yksilöllistä, mutta sitä 
esiintyy eniten ensimmäisinä leikkauksen jälkeisinä päi-
vinä. Riittävän kipulääkityksen avulla tehokas hengittämi-
nen sekä liikkuminen onnistuvat paremmin ja niitä on hy-
vä ottaa muutaman päivän ajan lääkärin ohjeen mukaan. 
Kivun hoidossa käytettävät tulehduskipulääkkeet vähen-
tävät myös leikkausalueen turvotusta. 

Haavanhoito

Leikkauksen jälkeen leikkausalueella on turvotusta sekä 
mahdollisesti mustelmaa. Kylmäpakkaus auttaa turvotuksen 
sekä kivun hoidossa. Haavan paranemisen ajan tulee vält-
tää toimia, jotka aiheuttavat venytystä ja painetta haava-
alueelle. Suihkuun saa mennä vuorokauden kuluttua leik-
kauksesta ja haavateipin tai sidoksen voi poistaa ohjeiden 
mukaan. Jos haava on suljettu sulavin ompelein, ei ompe-
leen poistoa tarvita. Sulamattomat ompeleet tai haavaha-
kaset poistetaan terveyskeskuksessa.

Jatkohoito

Kotiin pääsee kun lääkäri antaa luvan. Kotiutuksen yhte-
ydessä saa suulliset ja kirjalliset kotihoito-ohjeet ja yhteys-
tiedot poikkeavien tilanteiden varalle. Koko kilpirauhasen 
poiston jälkeen aloitetaan pysyvä tyroksiinihormonin kor-
vaushoito. Tyroksiini on korvattava lääke, jota varten voi saa-
da lääkäriltä B-todistuksen ja merkinnän sairausvakuutus-
korttiin. Toisen lohkon poiston jälkeen riittää yleensä seu-
ranta ja lääkitys aloitetaan vasta tarvittaessa. Sairausloman 
pituus vaihtelee, ollen noin kaksi viikkoa. 

Tuore leikkaushaava, jossa sulavat ompeleet.

Kilpirauhasleikkauksen jälkeinen arpi noin 1,5 vuotta leikkauksesta.

Kilpirauhasen toimintaan liittyvät verikokeet otetaan 
omalla terveysasemalla noin kuukauden kuluttua leikkauk-
sesta. Leikkauksessa otetuista näytepaloista tuloksia joutuu 
odottamaan kahdesta viikosta kuukauteen. Ohjeet jälkitar-
kastuksen suhteen saa kotiutuksen yhteydessä.

Mahdolliset ongelmat

Tulehdusta ehkäisevistä toimenpiteistä ja lääkkeistä huo-
limatta haavatulehdus on mahdollinen. Muut jälkiseuraa-
mukset ovat harvinaisempia ja yleensä liittyvät aikaisempiin 
sairauksiin. Kilpirauhasen takapinnassa on kiinni äänihuu-
lihermo, joka voi joskus vaurioitua. Mahdollinen äänihuu-
lihermovaurio aiheuttaa äänen madaltumista ja käheyttä. 
Osa äänihuulihalvauksista on itsestään ohimeneviä. Välitön 
leikkauksen jälkeinen äänen käheys voi johtua myös nuku-
tuksessa käytetystä hengitysputkesta. 

Kilpirauhasleikkauksen jälkeen saattaa esiintyä veren 
kalsiumarvojen laskua, joka johtuu kilpirauhasen vieres-
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sä olevien lisäkilpirauhasten toimintahäiriöstä. Kalsiumar-
vojen aleneminen voi aiheuttaa pistelyä tai puutumisen 
tunnetta sormissa, varpaissa tai huulten ympäristössä. Tä-
mä on yleensä ohimenevä ilmiö, joka hoidetaan tarvitta-
essa lääkityksellä.  

Arpi

Haavaan tulee sen parantuessa arpi. Arven muodostu-
miseen vaikuttavat ikä, arven sijainti ja perinnölliset tekijät. 
Aluksi arpi on punainen, mutta vaalentuu ajan myötä. Tuo-
re arpi kannattaa suojata auringolta, sillä se palaa herkem-
min ja saattaa pigmentoitua tummaksi. Apteekista on saa-
tavissa tuotteita, joilla voi halutessaan ehkäistä ei-toivotta-
vaa arpeutumista.

Päiväkirurgia

Kilpirauhasleikkauksia tehdään myös päiväkirurgisesti ja 
kävin tutustumassa Jorvin sairaalan toimintaan. Päiväkirur-
gisen potilaan tulee täyttää tietyt kriteerit, jotta toipuminen 
ilman sairaalahoitoa on mahdollista. Päiväkirurgisella poti-
laalla tulee olla myös vastuullinen saattaja kotimatkaa var-
ten ja kotona tulee olla apua ensimmäisenä yönä. Päiväki-
rurgisesti leikataan yleensä vain kilpirauhasen toisen loh-
kon poistoja eikä esimerkiksi syöpää ollenkaan. Osastolle 
tullaan sovitusti ja päästään kotiin saman päivän aikana kun 
kotiutuskriteerit täyttyvät. Koska kaikki toiminta tapahtuu 
samassa yksikössä, ei hoitohenkilökunta vaihdu niin paljon 
ja olosuhteet ovat muutenkin kotoisammat.    

Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.

itsehoitoapteekki.fi 
Lisätiedot numerosta 010 426 2928 ark. klo 8–16.

Aqualan®L 
juhlii!
Aqualan®L on hoitanut suomalaisten ihoa 
jo 30 vuoden ajan.
Aqualan®L on luotettava ja monikäyttöinen 
 perusvoide  koko perheen ihonhoitoon.

APTEEKISTA.

Pakkauskoot 30 g, 100 g, 200 g ja 400 g.

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.

Jos haluat 
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Korutaiteilija Helvi Arajärvi saa ideoita töihinsä luonnosta. 
- Luonto antaa mielenrauhaa ja sieltä ammennan voi-

maa. Luonnon eri värit inspiroivat. 
Alan kirjallisuus sekä malli- ja tekniikkalehdet sekä kan-

sanperinne toimivat myös Helville innoittajina. 
- Kuljen kaikkialla avoimin silmin, nappaan erilaisia ko-

run osia ja lähden niiden ympärille suunnittelemaan uniik-
kikorun. Näin koru lähtee elämään.

Matkustellessaan aviopuolisonsa Esan kanssa he tutki-
vat valppaina, löytyykö lähistöltä korutarvikeliikettä. Ide-
ointia tukee lisäkoulutus korukursseilla tai yksityistunneilla.

- Käsityöt ja askartelu ovat kiinnostaneet minua jo ala-
luokilta lähtien. 

Askartelu ja korujen valmistaminen on ollut vahvasti mu-
kana Helvin työuralla. Hän on ollut perustamassa askarte-
luterapiaa hoitokotiin, ikäihmisten päiväkotia ja dementia-

Teksti: Asta Tirronen
Kuva: Helvi Arajärven kotialbumi

Sairaudet eivät ole 
kadottaneet luomisen lahjaa

päiväkotia, toiminut askartelu- ja virikeohjaajana erilaisissa 
hoitolaitoksissa, toiminut vanhustyön ohjaajana sekä per-
he- ja mielenterveystyössä. 

”Ei voi uutta luoda, jos ei jostain luovu”

Helvillä oli paljon erilaisia oireita, jotka kaikki luettiin ma-
sennukseksi. Sairastaminen johti työkyvyttömyyseläkkeel-
le vuonna 2000. Ajanjakso toi paljon muitakin isoja muu-
toksia elämässä. Lapset – kaksi poikaa – muuttivat pois ko-
toa ja Helvi muutti Esan kanssa Helsinkiin, josta hankkivat 
eläkekodin.

Pääkaupunkiin muutto toi paljon hyviä asioita. Laakson 
terveyskeskuksen omalääkäri osoittautui huolelliseksi. Hän 
määräsi runsaasti laboratoriotutkimuksia, joissa löytyi kilpi-
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rauhasen vajaatoiminta ja Helvi sai lääkityksen.
Omalääkärin kanssa lähdettiin purkamaan työkyvyn me-

netystä ja rajuja oireita. 
- Lääkärini totesi, että olkoonkin masennusta mukana, 

mutta on myös muuta. Sain lähetteen erikoissairaanhoitoon.
Helvillä todettiin vaikeahoitoinen, allerginen astma, sivu-

onteloiden krooninen tulehdus ja vielä myöhemmin ääni-
huulten salpautumissairaus.

- Kun sairaudet selvisivät, jouduin koville, koska askarte-
lumateriaalit ärsyttivät liian paljon ja jouduin luopumaan 
monista materiaaleista. – Luopumisen tuska oli kova.  Se, 
mikä on ominta, otetaan pois.

Korumateriaalit ovat Helville helpompia käsitellä, koska 
ne eivät pölyä eivätkä tuoksu. Materiaaleina Helvi käyttää 
vahattuja puuhelmiä, lasi- ja kivihelmiä, hopeoituja metal-
lihelmiä, Swarovski- ja Preciosa-kristallihelmiä, vuorikristal-
lihelmiä sekä kultasepän käsityönä tilauksesta valmistamia 
hopeoituja korun osia. Hopeakorut valmistaa kultaseppä 
Helvin luoman mallin mukaisesti.  Jos materiaalien joukos-
sa on aineita, jotka ärsyttävät, puoliso Esa auttaa.

- Luopumisen kautta avautui korumaailma niin täydelli-
senä kuin voi olla. Korujen lisäksi Helvin käsissä valmistuu 
kauniita kortteja ja enkeleitä.

Vuonna 2010 Helvi ja Esa totesivat, että vaimon lahjak-
kuus riittää oman tuotemerkin perustamiseen. Niinpä sa-
mana vuonna rekisteröitiin tuotemerkki Arajärvi Design. 

Halu tehdä hyvää

Alusta lähtien vahvana ajatuksena sekä Helvillä että Esal-
la oli se, ettei töillä tehdä voittoa, vaan niillä tehdään hyvää. 
Arajärvi Design on elämäntapa ja harrastus, voitontavoitte-
lu ei sovi toiminta-ajatukseen. 

Halu tehdä hyvää johti myös Helvin ja Kilpirauhasliiton 
yhteistyöhön. Syksyllä 2013 Helvin fysioterapeutti vei hä-
net kokeilemaan suolahuonetta, jos se helpottaisi vaikeaa 
infektiokierrettä. Hoidon jälkeisessä kahvihetkessä Helvi 
kertoi käsillä tekemisestään. Syntyi innostus tehdä yhteis-
työtä ja niinpä suolahuoneen omistajat Jaana Jokiaho ja 
Virve Luukkonen sopivat Helvin kanssa ottavansa koruja, 
kortteja ja enkeleitä myyntiin. Olihan joulukin lähestymäs-
sä. Yhdessä päätettiin lahjoittaa joulumyynnin tuotto Las-
tensairaalalle. 

Myöhemmin kun taas istuttiin kahvilla Helvin viikoittai-
sen suolahuonekäynnin aikana, mietittiin seuraavaa hyvän-
tekeväisyyskohdetta. Jaana kertoi saaneensa lämpimän vas-
taanoton Kilpirauhasliiton infotiskillä Itiksen Terveyspysä-
killä. Suolahuoneen asiakkaina käy myös kilpirauhasta sai-
rastavia, koska hoito vahvistaa limakalvojen vastustuskykyä 
hengitystieinfektioita vastaan ja vilkastuttaa hidastunutta 
aineenvaihduntaa. Helvi kertoi omasta kilpirauhasen va-
jaatoiminnastaan ja niinpä päätös tukea Kilpirauhasliittoa 
syntyi helposti. Helvi otti yhteyttä liittoon, jossa oltiin erit-
täin ilahtuneita yhteistyöehdotuksesta. 

Yhdistystoiminta on Helville läheistä. Hän on ollut mu-
kana yhdistyksissä sekä palkattuna työntekijänä että luot-
tamustehtävissä. Nyt hän on jäsenenä Kilpirauhasliitossa.

Tällä hetkellä Helvin vointi on parempi kuin esimerkik-
si vielä vuosi sitten, vaikka vaikeitakin aikoja on. Häntä hoi-
detaan sekä terveyskeskuksessa että erikoissairaanhoidos-
sa, joissa seurataan muiden sairauksien ohella kilpirauha-
sen toimintaa.

- Arvostan mielettömän paljon, että voin sairauksista 
huolimatta liikkua ja tehdä tavallisia asioita. Perheen tu-
ki on tärkeä.

Helvin ja Esan elämän rakas paikka on kesäkoti järven 
rannalla. Siellä Helvi pääsee nauttimaan luonnosta ja sen 
vaihtuvista väreistä. 

Yksi tärkeimpiä asioita Helvin nykyisessä elämässä on 
myös liiton kanssa tehtävä yhteistyö.

- Saan käyttää minulle annettuja lahjoja itseni ja tois-
ten iloksi.

Helvi Arajärven koruja, avainketjuja, kort-

teja ja enkeleitä voi ostaa Helsingin Suola-

huoneelta, Koroistentie 4 C-talo (varmis-

ta aukioloaika). Sieltä ostetuista tuotteista 

lahjoitetaan voitto Suomen Kilpirauhas-

liitolle. Suolahuone hoitaa tuotemyynnin 

hyväntekeväisyytenä. Helvi Arajärvi lah-

joittaa materiaalikulujen jälkeen koko työ-

panoksensa osuuden Kilpirauhasliitolle. 

Kilpirauhasliitto kiittää tuesta!

www. arajarvidesign.fi

www. helsinginsuolahuone.fi

Kuva: Nina Varuhin



Kuva: Sanna Liimatainen
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TÄNÄÄN TOIMISTOLLA

Pelottelulla
ei edistetä
potilaan hoitoa

Kesän ja alkusyksyn aikana on käyty jälleen vilkasta kes-
kustelua kilpirauhashoidoista. Tässäkin asiassa mielipide-
johtajat kertovat näkemyksensä, juttu leviää ja harva ky-
seenalaistaa tai selvittää faktat. Nettiaikana ei olisi kovin-
kaan vaikeaa perehtyä joihinkin perusasioihin. 

Yllättävimmät lauseet luin Satakunnan Kansasta, jossa 
mielipidesivulla Suomen Terveysjärjestö STJ ry:n puheen-
johtaja Merja Lindström kirjoittaa: ”Suomessa on synty-
mässä lähiviikkoina kilpirauhaspotilaiden kansallinen hätä-
tila. Satoja, ellei tuhansia potilaita on jäämässä ilman elin-
tärkeitä kilpirauhaslääkkeitä.” (SK 14.8.2014).

Väitettään hän perustelee sillä, että Valvira on rajoittanut 
joidenkin lääkäreiden reseptinkirjoitusoikeutta. En tiedä, on-
ko kirjoittaja aivan vakavissaan hätätilalla pelottelussaan.

Valvira on siis reilun vuoden aikana määräaikaisesti ra-
joittanut kahden lääkärin ammatinharjoittamisoikeutta. Toi-
sen lääkärin rajoitus koskee kilpirauhassairauksia ja muita 
umpierityssairauksia ja niihin määrättäviä lääkkeitä, toisen 
rajoitus koskee kilpirauhas- ja lisämunuaissairauksia ja nii-
hin määrättäviä lääkkeitä. Valvira noudattaa sille määrättyä 
lakisääteistä tehtäväänsä käsittelemällä ilmoituksia, jotka 
koskevat terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Ilmoitukset 
käsitellään valvontalautakunnassa, jonka jäsenet edusta-
vat lääketieteen ja oikeustieteen asiantuntijoita. Tämä on 
viranomaistoimintaa, jossa asianomaisilla on myös valitus-
oikeus. Aikanaan saadaan lopulliset päätökset, jotka perus-
tuvat selvityksessä saatuun näyttöön. 

Valviran toiminnassa ei ole kyse mielivallasta, lääketeh-
taiden ohjailtavana olemisesta, kiusanteosta, kilpirauhas-
potilaiden jättämisestä hoidotta, koulukuntakiistasta, sa-
laliitosta tai muusta tunteisiin pohjautuvasta toiminnasta. 
Kyse on potilasturvallisuuden varmistamisesta. 

Kansallisella hätätilalla pelottelulla tai väittämällä tu-
hansien potilaiden jäävän ilman hoitoa aiheutetaan häm-
mennystä ja jopa ahdistusta monille kilpirauhaspotilaille. 
Hämmentyneimpiä ovat vastasairastuneet, joille kilpirau-
hassairaudet ja niiden hoito ovat ennestään täysin tunte-
mattomia. Myös ne potilaat, joilla hoitotasapainon löytymi-
nen on hidasta ja vaatii pitkäjänteisyyttä, voivat suotta pe-
lästyä oman hoitonsa puolesta. Kilpirauhasliiton tietoon ei 
ole tullut 15 toimintavuoden aikana yhtään tapausta, jossa 
kilpirauhaspotilas olisi kuollut sairauteensa siksi, että olisi 

jäänyt ilman hoitoa.  Sen sijaan tietoomme on tullut joita-
kin tapauksia, joissa potilas on joutunut äärimmäisen huo-
noon kuntoon noudatettuaan lääkärin ohjeistamana hoito-
ja, jotka eivät perustu kilpirauhassairauksien hoito-ohjeisiin. 

Pelottelulla, ylilyönneillä ja vastakkainasettelulla vahin-
goitetaan pahimmillaan toimintaa kilpirauhassairauksien 
tietoisuuden lisäämisessä ja potilaiden paremman hoidon 
edistämisessä. 

Toinen yleinen keskusteluissa elätelty mielikuva on se, 
että Suomi olisi kilpirauhassairauksien hoidossa takapajula. 
Potilaiden hoito ja hoito-ohjeistukset ovat Suomessa aivan 
yhtä edistyksellisiä kuin missä tahansa kehittyneen tervey-
denhuollon maassa. Tosiasiassa Suomessa on jo vuosikym-
menet ollut korkeatasoista endokrinologian osaamista, jo-
ta arvostetaan myös kansainvälisissä tiedeyhteisöissä. Ko-
konaan toinen asia on sitten se, pääseekö yksittäinen po-
tilas tarvittaessa osalliseksi osaamisesta. Lähetettä erikois-
sairaanhoitoon on vajaatoimintapotilaan vaikea saada ja 
lääkäreiden yksityisvastaanotot ovat ruuhkautuneen pa-
hasti. Tarvitaan myös lisäkoulutusta perusterveydenhuol-
lon ammattilaisille kilpirauhassairauksista.

Asta Tirronen
toiminnanjohtaja

Lähteet:
• Miten terveydenhuollon ammattihenkilö menet-
tää ammattioikeutensa?  KILPI-lehti 3-2013 www.
kilpirauhasliitto.fi/index.php/kilpi-lehti/vanhoja-kil-
pi-lehtia.html 
• www.valvira.fi
• www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559?sear
ch[type]=pika&search[pika]=sosiaali-%20ja%20ter-
veydenhuollon%20valvontavirasto
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HYVÄ OLO

Liikunta on lääkettä
moneen vaivaan Teksti: Maarit Mäkinen

Kuva: Roosamari Mäkinen

Joistakin kilpirauhaspotilaista saattaa tuntua ettei kyke-
ne juurikaan liikkumaan. Se on usein totta. Kunto voi olla 
todella huono. Silloin voi aloittaa varovasti. Tärkeintä olisi 
että liikuntaa tulisi edes vähän harrastettua, sen sijaan et-
tei ollenkaan. Kuinka siinä siis voisi onnistua?

Jotkut ovat kertoneet, että liikunta alkoi sujua paremmin 
kun siihen alkoi suhtautua rennommin. Fiilistele liikkumis-
ta! Aurinkoinen aamu tai syksyinen ilta voivat houkutella 
paremmin ulos. Toinen apukeino on se, että kaivaa jo sun-
nuntai-iltana kalenterin esiin ja merkkaa sinne parille kol-
melle päivälle ne hetket, jolloin voisi liikkua. Hyvin suunni-
teltu on  puoliksi tehty!

Helpointa liikkeelle lähtö on

omalta kotiovelta 

Jotta liikunnalla olisi merkitystä terveyden kannalta, lii-
kuntaa tulisi harrastaa kaksi-kolme kertaa viikossa siten, et-
tä edes vähän hengästyy ja hikoilee. Ensimmäisen  kahden 
viikon ohjeistus voisikin olla, että yrittäisit kävellä kahtena 
päivänä 10-15 minuutin lenkin. Jos kävely ei sovi esimerkik-

si polvivaivojen takia, voisi kokeilla rauhallista pyöräilyä tai 
vesijuoksua. Kummassakin voisi aloittaa 10-15 minuutista. 

Viikkojen kolme ja neljä aikana voisi yrittää liikkua edel-
lämainituilla tavoilla kolmena päivänä viikossa. Huomaa, 
että hyötyliikuntakin huomioidaan. Siivous, porraskävely, 
lumityöt, haravointi ja kauppareissut ovat mitä parhain-
ta hyötyliikuntaa.

Viikosta viisi alkaen voisit yrittää liikkua edes puoli tun-
tia kolmena päivänä viikosta. Olkoon se alkuvaiheen tavoit-
teesi! Toki voit liikkua enemmänkin, jos siltä tuntuu, voin-
nin ja kunnon mukaan. Yleinen terveysliikuntasuositus on, 
että liikkuisi vähintään 2,5 tuntia viikossa. Se voi kuitenkin 
olla liikaa, jos ei ole täysin terve.

Aloittelijalle sopivat liikuntalajit 

Liikuntaa aloittelevalle sopii (sauva)kävelyn, pyöräilyn ja 
vesijuoksun lisäksi esimerkiksi vesijumppa, uinti, sulkapal-
lo, istumalentopallo sekä tuolijumppa. Tuolijumppa on ihan 
parhaita liikuntamuotoja silloin kun kunto on tosi huono. Se 
ei ole liian vaikeaa, mutta silti siinä tulee hiki! Tuolijumppaa 
järjestetään nykyään monilla paikkakunnilla. 

Jumppa- ja kuntoliikuntamuotoja on myös sellaisia, jot-
ka on tarkoitettu erityisesti huonompikuntoiselle. Ohjat-
tuja kuntosalivuoroja kuntopiirityyppisesti järjestetään 
myös. Siinä on mahdollista tehdä kevyemmin oman kun-
tonsa mukaan. Tutkaile paikkakuntasi liikuntaa järjestävi-
en tahojen nettisivuja. 

Tanssin avulla kiinni liikuntaan

Muita aloittelijalle sopivia lajeja ovat esimerkiksi tanssilli-
set lajit, joissa liikuntaa tulee ihan huomaamatta – ja lisäksi 
se on hauskaa! Lavatanssit, kuntotanssi,  latinalaiset tanssit, 
vatsatanssi, flamenco sopivat, kun ne telkee oman kunnon 
mukaan. Joillekin paikkakunnille on tullut myös alkeiszum-
baa. Ei kannata ottaa painetta siitä tulevatko liikkeet tehtyä 
viimeisen päälle oikein – tyylistä viis, kunhan liikkuu! Lisäk-
si hypyt voi jättää välistä ja tehdä ne askeltaen. Menet sit-
ten jumppaan tai tanssitunnille ota mukaan kengät, joiden 
pohjat luistavat jonkin verran, sekä juomapullo ja hengittä-
vät, joustavat vaatteet ja jumppa-alusta.
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Hyvät liikuntavarusteet

motivoivat liikkumaan

Kävelyssä tärkeintä on tukeva jalkine, koska usein liiku-
taan kumpuilevilla maastopoluilla tai talviliukkailla. Par-
haimman pidon saa pohjasta kuvioiduilla, kumipohjaisilla 
kengillä. Kelistä riippuen kenkiin kannattaa kiinnittää myös 
liukuesteet. Piikkien tulee olla kannan alla, ei päkiän. Käve-
lysauvoihin saa pitopiikkejä sekä joustopiikkejä, joka pitää 
myös kalliolla ja jäisellä alustalla. 

Joustavat, hengittävät liikuntavaatteet ovat miellyttävät 
liikkua. Pään ja silmien suojaaminen tulee myös muistaa tar-
vittaessa pipolla ja aurinkolaseilla. Goretex- eli vettä pitävät 
vaatteet ja kengät ovat onneksi kehittyneet suuntaan, et-
tä ne oikeasti hengittävät. Goretexin kanssa pätee valitet-
tavasti se sääntö, että mitä hintavampi, sen hengittäväm-
pi ja pitävämpi. Kovin halpa goretex-vaate ei aina ole sitä. 

Jumppaa kotisohvalla

Jos et jaksa muuta, niin hyödynnä kotisohvaa ja jumppaa 
siinä. Heiluta varvasta, jalkaa, istu sohvalle ja nouse ylös. Nou-
se selinmakuulta istuma-asentoon, niin vatsalihakset saavat 
kyytiä. Ota pienet puntit tai kilon riisipussit ja tee käsijump-
paliikkeitä. Sohvalla voi myös oikein mainiosti venytellä!

Sohvajumppaliikkeet

Aikaa jumppaan kuluu 10-15 minuuttia, joten se ei vie 
paljoa aikaasi. Liikkeet ovat myös hyvin yksinkertaisia. Jum-
pan lopussa on myös venyttelyliikkeitä.  Tarvitset vain jous-
tavat vaatteet sekä 1-2 kg käsipainot tai riisipussit. Osa liik-
keistä tehdään sohvalla maaten selin, osa kylkimakuulla ja 
osa sohvan reunalla istuen. Toistoja 2 x 8 tarkoittaa, että teet 
kaksi kahdeksan kerran toistoa kutakin liikettä. Kunnon kas-
vaessa voit nostaa toistojen määrää esimerkiksi siten että 
teet 3 x 8-10 toistoa.

Hartiat ja kädet. Sarjat ja toistot: 2 x 8.
Liike 1: Makaa sohvalla selin. Ota käteesi 1-2 kg puntit 

tai vesipullo. Vie käsiä rinnalta ylös suoraksi, palauta alas. 
Liike 2: Selinmakuulla. Ota käteesi 1-2 kg puntit tai vesi-

pullo. Vie kädet vartalon sivuille suorina. Lähde sitten vie-
mään käsiä suorana pään taakse,  anna venyä hetki, ja pa-

Ohjattua liikuntaa järjestävät yleensä:
- kansalais- ja työväenopistot,
- naisvoimisteluseurat, urheiluseurat,
- kuntokeskukset,
- kunnan liikuntatoimi,
- uimahallit,
- järjestöt ja yhdistykset,
- tanssikoulut.

lauta takaisin vartalon viereen. Hartianseudussa tuntuu 
mukava venytys.

Vatsalihakset. Sarjat ja toistot: 2 x 8.
Liike 1:  Ojenna vuorotellen vasenta ja oikeaa jalkaa suo-

rana kattoa kohti ylös-alas, kantapää käy aina koskettamas-
sa sohvaa, tee toistoja molemmille jaloille. 

Jos edellä mainittu vatsalihasliike on liian haastava, täs-
sä vaihtoehtoinen liike: jännitä vatsalihaksia, vedä jalkoja 
kippurassa kohti rintaa, päästä alas. Jännitä samanaikaises-
ti vatsalihaksia tiukasti ”suppuun”. 

Liike 2: Nosta ylävartaloa irti sohvasta, kurota käsillä  koh-
ti reisiä. Pidä hetki, päästä alas. 

Reidet ja pakarat. Sarjat ja toistot: 2 x 8.
Liike 1: Makaa selälläsi. Laita polvet koukkuun. Lähde nos-

tamaan takapuolta irti sohvasta. Pidä peppu ylhäällä-jänni-
tys hetken, ja laske peppu alas.  

Liike 2: Kylkimakuulla vedä jalkoja hieman koukkuun, nosta 
ylempää jalkaa kohti kattoa. Jalka pysyy koko ajan polvesta 
hieman koukussa. Kantapää johtaa liikettä. Purista takaisin 
yhteen  alemman jalan kanssa.  Tee liike molemmilla jalalla.

Selkälihakset. Sarjat ja toistot: 2 x 8. 
Liike 1: Istu sohvan reunalla. Tue selkää parilla tyynyllä. 

Laita kädet niskan taakse. Lähde pyöristämään selkää, sa-
malla vie kyynärpäitä kohti reisiä. Kosketa kyynärpäillä rei-
siin. Palauta vartalo pystyasentoon ja selkä suoraksi.  

Kuten näet, sohvaliikkeissä vain mielikuvitus on rajana!  
Voit myös itse miettiä, kun makaat sohvalla ja katselet te-
levisiota, mitä voisit tehdä ja minkä vartalonosan venytys 
voisi tuntua mukavalta.

Venyttele sohvalla itsesi vetreäksi!

Sohvalla voit myös venytellä. Pysy kunkin liikkeen venytyk-
sessä vähintään 20-30 sekuntia.

Tärkeää! Jos jokin liike aiheuttaa voimakasta kipua, kes-
keytä se. Kipu on elimistön viesti sinulle, että sitä liikettä ei 
tule tehdä. Esimerkiksi niskan kulumat voivat aiheuttaa ki-
pua, ja kulumien suhteen tulee välttää pään edestakaista lii-
kettä edestä taakse.  Elimistön signaalit tulee ottaa vakavasti.

Pakarat, reidet, pohkeet.
Liike 1: Istu sohvalla.  Nosta jalka toisen polven päälle, ve-

nytä pakara. Liikkeen tehostamiseksi voit painaa kämme-
nellä polvea alaspäin. Tee sama toiselle jalalle. Pidä venytys 
aina 20-30 sekuntia.

Liike 2: Suorista jalat alas eteen. Suorista selkä. Vedä var-
paita itseäsi kohti. Venytys tuntuu pohkeessa. 

Selkä. 
Liike 1: Istu tukevasti sohvan reunalla. Avaa jalkoja. Läh-

de sitten kallistamaan  itseäsi jalkojen väliin kurkottaen kä-
sillä kohti lattiaa. Anna selän pyöristyä ja venyä. 
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EU:n myötä on suomalaiseen sosiaali- ja terveyspolitiik-
kaan tullut läheisyysperiaate: julkisen hallinnon ei tule teh-
dä asioita, joita kansalaiset, yhteisöt ja yritykset voivat itse 
hoitaa (Antti Hautamäki, kirjassa ”Autetaanko asiakasta 
– palvellaanko potilasta”, toim. Tuula Salmela, Atena Kus-
tannus Oy, Jyväskylä 1997). Tämä periaate sopii erityisesti 
meille kilpirauhashäiriöitä kokeville. Olemme todellakin mi-
tä suurimmassa määrin oman itsemme parhaita asiantunti-
joita. Meidän on syytä ottaa itse vastuu omasta hyvinvoin-
nistamme ja hyvästä olostamme. Ihmisenä olemisen ydin-

tä on ottaa vastuu itsestämme ja toinen toisistamme. Edel-
lä mainitsemassani kirjassa lääkäri ja kirjailija Helinä Siika-
la kiteyttää tämän asian näin: 

”Lopulta on olemassa vain yhteisiä asioita; minkä teen si-
nulle, sen teen itselleni, ja minkä itselleni, sen sinulle, ja ai-
na myös jokaiselle näistä pienimmistä.”

 
 Ulla-Britta Talvitie
 puheenjohtaja

Suomen Potilaslehti 3/1999

Ote kirjoituksesta Kilpirauhasyhdistyksen kuulumisia

EU:n läheisyysperiaatteesta
ihmisenä olemiseen

SUOMEN POTILASLEHTI
15 VUOTTA SITTEN

 Kädet, niskat ja hartiat.
Liike 1: Istu sohvan reunalla. Vedä vasempaa kättä kyy-

närpäästä rinnan edestä sivulle, paina oikealla kädellä  kyy-
närpään takaa, anna käden venyä. Tee sama toiselle kädelle.

Liike 2: Suorista käsivarret eteen. Pidä käsi suorassa. Veny-
tä sormet ja hiirikäsi painamalla toisella kädellä kämmentä 
ja sormia ensin alaspäin ranteesta 90 asteen kulmassa, pi-
dä venytys, sitten nosta sormet ylöspäin, pidä venytys. Tee 
sama kummallakin kädellä. 

Liike 3: Venytä  niskan molemmat puolet kallistamalla 
päätä sivulle, ensin oikealle, pidä venytys 20-30 sekuntia. 
Tee sama toiselle puolelle.

Liike 4: Paina leuka rintaan, paina kämmenillä päätä alas 
ja anna niskan venyä. Selkäranka pysyy suorana.

Liike 5: Nosta hartiat korviin ja pidä jännitys hetken, sit-
ten päästä rennoksi. Toista 3-4 kertaa.

Liike 6: Pyörittele  hartioita etukautta ympäri, sitten ta-
kakautta. Paina sitten lavat takana yhteen, avaa rintakehä, 
pidä hetki. Vie sitten käsiä suorana eteen kädet ristissä. An-
na selän pyöristyä. Venytä selkää voimakkaasti kallistumal-
la eteen, kädet johtavat liikettä. Anna selän venyä.

Liike 7: Nouse vielä seisomaan, vie kädet ylös ja venytä 
itsesi pitkäksi, sormet kohti kattoa. Avaa sitten jalkoja. An-

na  käsien valahtaa rentoina alas jalkojen väliin. Ravistele 
hartiat ja kädet ihan rennoksi. Nauti hyvänolon tunteesta 
jonka juuri sait jumppaamalla itsellesi! Kiitä ja kehu itseäsi! 
Oliko vaikeaa? En usko!

Onko mielessäsi jotain, mitä haluaisit kysyä liikunnasta? Lä-
hetä kysymyksesi: maarit.makinen@windowslive.com. (mak-
suton palvelu).

Lisäaineistoa aloittelijan liikunnasta löydät  sivustolta kir-
joittamalla googleen Kuntoneuvonta Maarit Mäkinen

Lisätietoa:
www.fustrafinland.fi
www.kotijumpat.fi (jumppaa kun sinulle sopii)
www.ukk-instituutti.fi/aloittelijan liikuntaopas ja liikunta-
piirakka
Raxun remppa. Raakel Lignell. Sanoma Media Finland 2013 
(rapakunnosta kuntoon)
Uusi Kuntoilijan Käsikirja. Riku Aalto. Docendo 2013
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KYSY LÄÄKÄRILTÄ

  Palstallamme lääkärit vastaavat lehden lukijoiden lähettämiin kysymyksiin. Ne eivät voi olla yksi-
löllisiä, koska niihin ei voi vastata potilasta näkemättä. Kysymyksiin ei vastata kuin lehdessä. Toimitus 
pitää itsellään oikeuden valita kysymyksistä sellaisia, jotka palvelevat mahdollisimman monia.

  Kysymykset lähetetään joko sähköpostitse lehti@kilpirauhasliitto.fi tai kirjepostina Kilpirauhasliit-
to, 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:
Olen 52-vuotias nainen. Minulla on ollut autonominen 

tulehdus noin 10-vuotiaana ja kilpirauhanen on tuhoutu-
nut. Aloitin Thyroxinin 12-vuotiaana. 

S-THS ja S-T4V ovat heitelleet. Pari vuotta sitten Thyro-
xin-annokseni oli 0,1 mgx3 päivässä ja nyt 1x0,1 mg 5 päi-
vänä ja 2 päivänä 1,5 tablettia. 

Selkäkipujen vuoksi otettiin fs-RF vuosi sitten ja tuo-
ta arvoa seurattu nyt tähän asti. Arvo on ollut 41-52 mut-
ta viitearvo taisi olla <14. Reumalääkärin mukaan reumaa 
ei ole. Onko näillä asioilla yhteyttä toisiinsa? Peruslämpö-
ni on noin 36 ja jatkuvasti kuumeinen olo, vaikka CRP ja 
B-La ovat viitearvoissa. Eikö Thyroxin tehoa enää, tai voi-
ko vitamiineilla, esimerkiksi B-vitamiinin imeytymisellä ol-
la osuutta asiaan? 

Vastaus:
Mikäli TSH- ja T4v-arvot vaihtelevat kerrasta toiseen, on ky-

seessä todennäköisesti ongelma tyroksiinin imeytymisessä. Ty-
roksiini tulee ottaa aamulla tyhjään vatsaan 10 minuuttia en-
nen aamiaista. Mikäli vaihtelua siitä huolimatta esiintyy, kan-
nattaa kokeilla lääkkeen ottoa 30 minuuttia ennen aamiaista. 
Monet tekijät vaikuttavat tyroksiinin imeytymiseen. Tärkeim-
piä ovat kalsium- ja rautavalmisteet, joita voi ottaa vasta nel-
jä tuntia tyroksiinin jälkeen. Myös mahalaukun tulehdukset ja 
hapottomuus vähentävät imeytymistä. Myös jotkut ruoka- ja 
elintarvikkeet kuten maitotuotteet, soija, kuituvalmisteet, kah-
vi ja tee saattavat huonontaa imeytymistä. Tässä on myös yk-
silöllistä vaihtelua.

Reumatekijällä (RF) ja vitamiineilla ei pitäisi olla vaikutus-
ta tyroksiinin imeytymiseen.

 
Vesa Ilvesmäki

Kysymys:
Mikä taho kerää tietoa lääkkeiden yhteisvaikutuksista? 

Löytyykö tietoa reumassa käytettävien lääkkeiden ja Thy-
roxinin yhteydestä? Olen itse reumasairautta sairastava nai-
nen ja minulla on vuosikausia ollut vajaatoiminta. Oma ha-
vaintoni koskee ensisijaisesti solusalpaaja siklosporiinia. 
Ennen siklosporiinihoitoa tyroksiiniannos oli 1,5 nappia 
päivässä kauan aikaa. Siklosporiini aiheutti sen, että arvot 
lähtivät liikatoiminnan puolelle. Puoli vuotta siklosporii-
nin lopettamisen jälkeen oli selviä liikatoiminnan oireita. 
Omat epäilyni koskevat siklosporiinin puoliintumisaikaa. 
Luulen, että kun se on lopullisesti poistunut elimistöstä, 
joudun nostamaan Thyroxinia takaisinpäin.
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Vastaus:
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea pitää 

yllä lääkkeiden haittavaikutusrekisteriä, johon lääkärit ja myös 
potilaat voivat ilmoittaa havaitsemiaan lääkkeiden haittavaiku-
tuksia. Eri lääkkeiden kaikista mahdollisista yhteisvaikutuksista 
ei ole systemaattisesti tutkittua tietoa. Usein ne perustuvat yk-
sittäisiin tapausselostuksiin tai havaintoihin. Tämän vuoksi on 
tärkeää, että kaikki todetut ja epäillyt haittavaikutukset - myös 
yhteisvaikutukset - ilmoitetaan Fimealle.

Reumalääkkeillä ja tyroksiinilla ei pitäisi olla mitään erityisiä 
haitallisia yhteisvaikutuksia. Reuman hyvässä hoidossa on luon-
nollisesti tärkeää, että mahdollinen samanaikainen kilpirauha-
sen vajaatoiminta hoidetaan huolellisesti. Tiedossani ei ole tut-
kimuksia, joissa olisi havaittu siklosporiinin vaikuttavan tyroksii-
nin aineenvaihduntaan. Tästä ei ole myöskään mainintaa Phar-
maca Fennicassa. Siklosporiinilla on kuitenkin runsaasti yhteis-
vaikutuksia eri lääkkeiden kanssa. Se muun muassa hidastaa 
tiettyjen lääkkeiden kuten prednisolonin puhdistumaa ja voi-
mistaa tällöin lääkkeen vaikutuksia. Periaatteessa on mahdol-
lista, että siklosporiini on sinun kohdallasi vaikuttanut tyroksii-
nin aineenvaihduntaan ja nostanut veren tyroksiinipitoisuut-
ta. Suosittelen, että teet havainnostasi ilmoituksen Fimealle. 

 
Vesa Ilvesmäki

Kysymys: 
Onko kilpirauhasen vajaatoiminnalla, fibromyalgialla 

ja lymfoomalla yhteyttä? Minulla on nuo kolme sairautta. 
Kuuluvatko ne autoimmuunisairauksiin?    

Vastaus:
Kyseessä on kolme eri sairautta, jotka johtuvat eri syistä, 

ja joilla ei pitäisi olla yhteyttä keskenään. Toki yhdellä ihmisel-
lä voi olla samanaikaisesti useampia eri sairauksia. Fibromyal-
giassa esiintyy kipuja eri puolilla kehoa. Sairauden perussyy-
tä ei tunneta, mutta sen arvellaan liittyvän kivun kokemiseen 
ja mahdollisesti taustalla on häiriö keskushermoston tasolla. 
Lymfooma taas on pahanlaatuinen imusolmukekasvain, joka 
ei myöskään ole autoimmuunisairaus. Lymfoomaan sairastuu 
Suomessa hieman yli 1 000 ihmistä vuodessa, joten se on suh-
teellisen harvinainen kilpirauhasen vajaatoimintaan verrattu-
na. Kilpirauhasen vajaatoiminnan yleisin syy on kilpirauhasen 
autoimmuunitulehdus, joka kuuluu autoimmuunisairauksiin. 

   Vesa Ilvesmäki

Kysymys:
Olen sairastanut kilpirauhassairautta lapsesta lähtien. 

Muistan, kun isäni antoi minulle pienestä ruskeasta pullos-
ta tipan sokeripalassa. Hän sanoi sen olevan jodia, ja meitä 
lapsia kiellettiin koskemasta pulloon. Minulle tehtiin ohut-
neulabiobsia 1996 oikeaan rauhaseen. Siitä oli vastaukse-
na thyreoiditis chronica. ”Näyte kovin niukkasoluinen. Sii-
nä on niukalti lymfaattista kudosta ja erääseen tällaiseen 
rykelmään liittyy degeneroituneita Hurthle-soluja. Syto-
loginen löydös synnyttää epäilyn kroonisesta Hashimo-
to-tyyppisestä tyreoidiitista, mutta niukkuutensa vuoksi 
näyte ei ole aivan edustava.” 1997 otettiin näyte molem-
milta puolilta. Oikealta löytyi muutama yksittäinen mak-
rofagi, mikä saattaa viitata kyhmystruumaan. Vasemman 
puolen näyte sopi lymfosyyttiseen krooniseen tyreoidiit-
tiin. 2006 ultraäänessä löytyi oikealta 1,5 cm sekakaikui-

nen kyhmy, vasen puoli oli suurentunut. Kilpirauhaslääki-
tystä ei ole määrätty.

Muisti on huonontunut, palelee, sydänvikaa on mo-
nenlaista, ummetusta, painoa en saa laskemaan ja ma-
sennus on vaivannut vuosia. Lääkkeitä on Marevan, Sero-
nil 20 mgx1,Tolvon 10mgx1, Zopinox 7,5mgx1/2, Amlodi-
bin 5,0mg 1/2+1/2, Emconcor 2,5mgx1/2, Tambocor Re-
tard 100,0mgx1, Valavir 500mgx1 tai 2+2, Oftagel ja Lomu-
dal silmiin, Pegorian ja Movicol ummetukseen, Kalcipos-D 
luustoon, Panadol 1g 1-2xvrk.  Aortan dilataatio 10/2012 
42mm, 2013 aortan- ja hiippaläpän vuotoa. Viimeisin kil-
pirauhasen ultraääni tehtiin toukokuussa, ja siitä en ole 
saanut vielä vastausta. Olisiko kenties aika muuttaa lääki-
tystä? Voiko lapsena saaduilla joditipoilla olla vaikutusta?

Vastaus:
Et mainitse kysymyksessäsi, mikä kilpirauhassairaus sinul-

la on lapsena todettu. Todennäköisesti kyseessä on ollut jodin-
puutteesta johtuva struuma, joka oli Suomessa varsin yleinen 
1940-50-luvulle saakka ennen kuin ruokasuolaan aloitettiin li-
säämään jodia. Sitä hoidettiin joditipoilla, joita ei enää tähän tar-
koitukseen käytetä. Jodi saattaa aiheuttaa kilpirauhasessa jo-
ko liika- tai vajaatoimintaa tilanteesta riippuen. Vuosikymme-
niä sitten saadulla jodihoidolla ei pitäisi enää olla mitään vai-
kutusta kilpirauhasesi toimintaan.

Struumaasi on seurattu ultraäänitutkimuksin, ja siitä on otet-
tu useampia ohutneulabiopsioita. Näiden tarkoituksena on kas-
vaimien, erityisesti syöpäkasvaimien, poissulku. Jokaiseen kilpi-
rauhaskyhmyyn liittyy noin 5% syöpäriski. Seurannassa syöpä-
kyhmyt kasvavat, mutta niin tekevät myös tavalliset struuma-
kyhmyt. Syöpäkyhmyissä on lisäksi rakenteellisia erityispiirteitä, 
jotka röntgenlääkäri tunnistaa ja ottaa ohutneulanäytteen tar-
vittaessa. Kaikkia kilpirauhaskyhmyjä ei toki tarvitse biopsoida 
ja seurannasta päätetään yksilöllisesti hoitavan lääkärin kanssa.

Kuvaamasi oireet (muistin huononeminen, palelu ym.) saat-
tavat johtua kilpirauhasen vajaatoiminnasta, mutta niihin voi ol-
la muitakin syitä. Esimerkiksi sydän- ja verenkiertoelinten saira-
uksiin voi liittyä monenlaisia yleisoireita. Kilpirauhasen toimin-
takokeiden (T4v, TSH) perusteella lääkärisi voi arvioida, onko si-
nulla kilpirauhasen vajaatoimintaa ja tarvitaanko siihen hoitoa.

    Vesa Ilvesmäki

Kysymys:
Miksi kilpirauhassyövässä voi olla toisessa lohkossa pa-

pillaarinen ja toisessa follikulaarinen syöpä? Voiko samas-
sa lohkossa olla molempia? Onko hoito tällöin erilaista? 

Vastaus:
Papillaarinen on tavallisin ja follikulaarinen toiseksi tavalli-

sin kilpirauhassyöpä. Silloin tällöin löydetään näitä molempia 
yhtä aikaa samalta henkilöltä. Silloin toinen näistä on yleen-
sä pieni sattumalöydös, joka ei välttämättä olisi koskaan löy-
tynytkään ilman toisen syövän takia tehtyä leikkausta. Näiden 
syöpien riskitekijät ovat osin samat. Hoitoon tällainen kaksois-
diagnoosi ei yleensä vaikuta sillä molempien syöpien hoito on 
pitkälle samanlaista. 

      Otto Knutar
Kysymys:

Minulta on leikattu papillaarinen kilpirauhassyöpä 
vuonna 2010. Minulla on Thyroxin-lääkitys, jonka annok-
sen kanssa on ollut ongelmia. Viime kesänä 2013 minulla 
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oli voimakas liikatoiminta (annos 7x1,5 tablettia viikossa), 
jonka seurauksena Thyroxin-annosta laskettiin. Nostin an-
nosta kesäkuun 2014 alussa (4x1 tabletti ja 3x1,5 tablet-
tia, annosnosto viikossa oli 3 puolikasta tablettia) ja sain 
liikatoiminnan oireita myös tänä kesänä (tykytystä rinnas-
sa, hikoilua, käsien ja keskivartalon tärinää). Tärinää var-
talossa minulla ei ole aikaisemmin ollut ja säikähdin asiaa 
kovasti. Tiedustelenkin voiko liikatoiminta aiheuttaa vapi-
naa/tärinää vartalossa, siis muuallakin kuin käsissä? Kuin-
ka paljon annosta uskaltaa esim. viikossa nostaa? Nyt olen 
ottanut kaksi viikkoa yhden tabletin päivässä ja tärinä on 
hieman helpottanut.

Vastaus:
Kilpirauhasen liikatoiminnan oireet eivät rajoitu käsiin, vaan 

vapinaa ja tärinää voi tuntua missä vaan. Helteisessä säässä lii-
katoimintaoireet voivat tuntua entistä voimakkaammin, vaik-
ka hormonipitoisuudet eivät muutu. Kannattaa aina ensin neu-
votella hoitavan lääkärin kanssa Thyroxinin annosmuutoksista. 
Thyroxinin viikkoannos muutetaan aikuisilla yleensä 1-2 table-
tilla kerralla (100-200 µg/viikko = 14-28 µg/vrk). Tarvittaessa voi-
daan tehdä tätäkin pienempiä annosmuutoksia kerralla jos po-
tilas on taipuvainen potemaan liikatoimintaoireita.

    Otto Knutar

Kysymys:
Epäilen, että minulla on tyroksiinimyrkytys. Miten sen 

voi saada ja minkälaiset oireet siinä on?

Vastaus: 
Kysymyksestä ei selviä, mitä kysyjä tarkoittaa tyroksiini-

myrkytyksellä.  Sen voi käsittää tilanteeksi, jossa henkilö ottaa 
vahingossa suuren annoksen kilpirauhashormoneja. Seurauk-
sena  voi olla vaikea kilpirauhasen liikatoimintaa muistuttava 
oirekokonaisuus. ”Tyroksiinimyrkytyksellä” voi arkikielessä tar-
koittaa myös hoidon aikana esiintyvää oireistoa, joka muistut-
taa kilpirauhasen liikatoimintaa. Tämä voi johtua liian suures-
ta tyroksiiniannoksesta, muista lääkkeistä tai että sairauskuvas-
sa tapahtuu muutoksia.

   Esa Soppi

Kysymys:
Olen säätänyt lääkärin luvalla itse thyroxinannostusta. 

Vähensin viikkoannosta 150 µg. Oloni huonosi merkittä-
västi ja lisäsin annoksen takaisin kahden viikon kuluttua. 
Sain myös rytmihäiriöitä. Johtuivatko ne siitä? Mikä olisi 
sopiva annos itsesäätelyyn?

Vastaus: 
Tyroksiini annoksen säätelyyn ei voi suoraan ottaa kantaa, 

koska ennen ohjeen antamista pitää tietää potilaan tyroksiini-
annos, tietoja potilaan voinnista ja laboratorioarvoista. 150 µg 
viikossa tarkoittaa melkein 25 µg päivässä, joten muutos kuu-
lostaa aika suurelta.  Pitäytyisin omatoimisissa annosmuutok-
sissa rajoissa, jotka ovat korkeintaan 50-75 µg viikossa ja kun 
annosmuutos on tehty, päivittäinen tyroksiiniannos tulee pitää 
vakiona vähintään kuusi viikkoa, jotta annosmuutoksen vaiku-
tusta voi todella arvioida.

    Esa Soppi

Kysymys:
Saako thyroxiiniannosta vähentää 1.5 tabletista/ pv  

1tablettiin/pv  kerralla? TSH on 0,25.

Vastaus: 
Mikään ei tietenkään estä vähentämästä tyroksiiniannosta 

1,5 tabletista yhteen tablettiin. On kokonaan toinen kysymys, 
missä tilanteessa näin tehdään. TSH arvo 0.25 ei välttämättä ole 
tällainen tilanne, sillä emmehän hoida laboratorioarvoja vaan 
pyrimme optimoimaan potilaan hyvinvoinnin ja siitä ei ole mi-
tään nyt mitään tietoa.

   Esa Soppi

Kysymys:
Miten vaikuttaa jodin tarpeeseen, jos kilpirauhases-

ta on poistettu osa tai kilpirauhasta ei ole lainkaan? Entä, 
jos kilpirauhanen ei toimi, eli on esimerkiksi surkastunut?

Vastaus: 
Jos osa kilpirauhasesta on poistettu niin jäljellä oleva kil-

pirauhaskudos usein jatkaa riittävän tyroksiinimäärän raken-
tamista. Silloin jodin tarve on samanlainen kuin normaalin kil-
pirauhasen tarve. Päivittäinen jodin tarve on noin 150 µg, ras-
kaana olevat ja imettävät äidit tarvitsevat vähän enemmän. 

Jos kilpirauhanen on kokonaan surkastunut tai jos se on 
poistettu, niin  puuttuva tyroksiini on korvattava tablettina. Jo-
di on jo rakennettu tyroksiinitablettiin. Voidaan silti syödä jo-
dia sisältävää ihan tavallista ruokaa, koska on muitakin elimiä 
kehossa, jotka tarvitsevat hiukan jodia.  

    Ulla Slama

Kysymys:  
Mitä haittaa on liiasta jodista?

Vastaus: 
Erittäin suuret jodimäärät jarruttavat kilpirauhasen toimin-

taa. Sen takia ei pidä syödä joditabletteja tai Lugolin liuosta. Lie-
västi liiallinen jodin määrä voi altistaa kilpirauhastulehduksiin, 
jotka aiheuttavat joko liika- tai vajaatoimintaa. 

   Ulla Slama

Kysymys:
Minulla on todettu Basedowin tauti ja siihen liittyvät sil-

mäoireet. Kilpirauhaseni on leikattu pois vuosi sitten ja lää-
kitystasoa vielä hienosäädetään. Olen kiinnostunut ruoka-
valion vaikutuksesta, mutta kilpirauhaspotilaan kannalta 
netissä on niin paljon ohjeistusta, että en tiedä mihin uskoa. 
Onko esimerkiksi gluteenittomasta ruokavaliosta hyötyä, 
vaikka minulla ei ole keliakiaa ja onko jotain muita ruoka-
aineita tai vitamiinilisiä, joita kannattaisi välttää tai suosia? 

Vastaus: 
Basedowin eli Gravesin tauti on yleisin syy kilpirauhasen 

liikatoiminnalle eli hypertyreoosille. Se on autoimmuunisaira-
us, joka voidaan diagnosoida koholla olevien TSH –reseptori-
vasta-aineiden (S-TSHRAb) perusteella. 

Autoimmuunisairauden puhkeamisen taustalla on aina ge-
neettinen alttius, mutta myös ympäristötekijät (esim. ravitse-
mustila, stressi, infektiot ym.) vaikuttavat sairastumisriskiin jo-
ko sitä lisäävästi tai vähentävästi. 
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Jotain näyttöä ainakin eläinkokeiden perusteella on, että 
autoimmuunisairauden puhkeamista edeltää suolen perme-
abiliteetin eli läpäisevyyden lisääntyminen (Fasano ym.) ja tä-
tä taas mahdollisesti voivat pahentaa jotkut ruoan sisältämät 
proteiinit kuten kotimaisten viljojen (ruis, vehnä, ohra) sisältämä 
gluteeni tai meijerituotteiden sisältämä kaseiini. Tämän vuok-
si autoimmuunisairauksia sairastavat voivat hyötyä gluteenit-
tomasta ja maidottomasta ruokavaliosta tai näiden ruoka-ai-
neiden vähentämisestä ruokavaliossa. Ennen tällaisen ruoka-
valion aloittamista on tärkeää pois sulkea keliakia laborato-
riokokein: Basedowin tautia tai muuta autoimmuunisairautta 
sairastavat henkilöt ovat suuremmassa riskissä sairastua myös 
muihin autoimmuunisairauksiin kuten keliakiaan, joten siinä-
kin mielessä keliakian poissulku on tärkeää. Mahdollinen ruo-
kavaliomuutos täytyy ehdottomasti toteuttaa ammattilaisen 
ohjauksessa, jota ruokavaliosta saadaan koostettua täysipai-
noinen ja monipuolinen. 

Ravintolisiä, joista kilpirauhasen vajaatoimintaa (sen syys-
tä riippumatta) sairastava potilas todennäköisesti hyötyy, ovat 
seleeni (200-400 µg/vrk), sinkki (15-30 mg/vrk), D-vitamiini (50 
µg/vrk), A-vitamiini (2000 IU/vrk), jodi (150 µg/vrk) ja menstru-
oivilla naisilla rauta (15-20 mg/vrk). Ennen ravintolisien aloitta-
mista on suositeltavaa mittauttaa laboratoriossa edellä mai-
nitut pienoisravintotekijät, jotta vältytään niiden yli- ja alian-
nostelulta. Erityisesti raudan kohdalla tämä on tärkeää, koska 
sen liikasaanti voi aiheuttaa vakaviakin haittavaikutuksia. Edel-
lä mainitut kivennäisaineiden vuorokausiannosesimerkit ovat 
vain suuntaa antavia.

Kilpirauhaslääkitystä käyttäessä on syytä huomioida, et-
tei lääkkeen kanssa samaan aikaan lääkkeen kanssa oteta kal-
siumkarbonaatia, rautasulfaattia, alumiinia sisältäviä antaside-
ja (mahan liikahappoisuutta neutraloivissa lääkkeissä), kahvia, 
soijatuotteita tai greippimehua. Edellä mainittuja valmisteita 
on suositeltavaa ottaa aikaisintaan neljän tunnin päästä kilpi-
rauhaslääkkeen ottamisesta. Jos käytössä on muita lääkkeitä, 
on hyvä varmistaa omalta lääkäriltä, onko kilpirauhaslääkkeel-
lä näiden kanssa yhteisvaikutuksia. 

Yhteenvetoa suosittelen kilpirauhaspotilaalle hänen halu-
tessaan hoitaa itseään myös ruokavaliolla, lisäämään ruokava-
lioon marjoja, hedelmiä, vihanneksia, juureksia, kylmäpuristet-
tuja kasviöljyjä, kalaa, pähkinöitä, siemeniä ja muuta hyvänlaa-
tuisia proteiinia sekä mahdollisesti vähentämään vilja- ja mai-
totuotteiden käyttöä, jos se aiemmin on ollut runsasta. 

    Heli Mäkilä
       

 

Fråga: 
  Varför kan man ha papillär sköldkörtelcancer i ena loben 

och follikulär cancer i den andra samtidigt? Kan man ha bå-
da cancertyperna i samma lob? Är vården annorlunda då?

Svar: 
Papillär är den vanligaste och follikulär den näst vanligas-

te sköldkörtelcancertypen.  Ibland hittas båda cancertyperna 
samtidigt hos samma person. Då är den ena av dessa vanligen 
ett litet bifynd som eventuellt aldrig skulle ha upptäckts om 
man inte gjort operationen på grund av den andra cancern. 
Riskfaktorerna för de båda cancertyperna är delvis de samma. 
En dylik dubbeldiagnos påverkar vanligen inte behandlingen, 

som långt är den samma i båda typerna.
       Otto Knutar

Fråga: 
Jag har opererats för papillär sköldkörtelcancer år 2010. 

Jag har Thyroxin-medicinering och det har varit problem 
att hitta lämplig dos. Förra sommaren hade jag kraftiga 
överfunktionssymtom (dosen var 7 x 1,5 tabletter/vecka) 
och man sänkte Thyroxindosen till följd av detta. Man höj-
de igen dosen i början av juni 2014 (4 x 1 tablett och 3 x 1,5 
tablett/vecka, doshöjningen var 3 st 1/2 tabletter i veckan) 
vilket ledde till att jag fick överfunktionssymtom även den-
na sommar (hjärtklappning, svettningar, darrningar i hän-
derna samt överkroppen). Jag har inte tidigare haft darr-
ningar i överkroppen blev mycket rädd av detta. Nu undrar 
jag om överfunktion kan ge darrningar i kroppen, alltså på 
andra ställen än händerna? Med hur mycket vågar man hö-
ja Thyroxins veckodos? Jag har nu i två veckor tagit endast 
en Thyroxintablett dagligen och darrningarna har lättat.

Svar: 
Symtomen vid för höga nivåer av sköldkörtelhormon 

begränsar sig inte till händerna. Man kan känna darrningar var 
som helst i kroppen. Vid mycket varm väderlek kan man upp-
leva överfunktionssymtom kraftigare än vanligt trots att sköld-
körtelhormonnivåerna är oförändrade. Det löns alltid att först 
diskutera med vårdande läkare före man ändrar Thyroxindo-
sen. Man brukar ändra Thyroxins veckodos med 1-2 tabletter 
per gång (100-200 µg/vecka = 14-28 µg/d). Vid behov kan man 
göra ännu mindre dosändringar åt gången hos patienter som 
har tendens att få överfunktionssymtom.

   Otto Knutar

Fråga: 
Hur påverkas jodbehovet, om en del av sköldkörteln är 

avlägsnad, eller om man inte alls har någon sköldkörtel? 
Ändå om sköldkörteln inte fungerar, om den har skrum-
pnat ihop?

Svar:
Om en del av sköldkörteln är avlägsnad, så brukar resten av 

sköldkörteln  producera tillräckligt med tyroxin. Jodbehovet är 
då samma som hos en normal sköldkörtel. Det dagliga jodbe-
hovet är ca 150 µg,  gravida och ammande behöver något mera. 

Om sköldkörteln är helt förkrympt eller borttagen, så mås-
te det felande tyroxinet ersättas i tablettform. Jodet är färdigt 
inbyggt i tyroxintabletten. Man kan ändå fortsätta att äta mat 
med vanlig jodhalt , eftersom det finns också andra organ som 
behöver litet jod. 

  Ulla Slama

Fråga:
Vilken nackdel är det med för mycket jod?

Svar:
Stora jodmängder bromsar sköldkörtelfunktionen. Där-

för ska man inte äta jodtabletter eller Lugol lösning. Något för 
hög jodtillförsel ökar risken för inflammationer i sköldkörteln, 
dessa kan leda antingen till överfunktion eller underfunktion. 

    Ulla Slama
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TAPAHTUMAKALENTERI

Kaikkien yhdistysten yhteystiedot löytyvät
lehden lopussa Yhteystiedot-sivulla.

ETELÄ-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Lappeenrannassa vertaistuki-ilta keskiviikkona 
15.10. klo 17.30 Vapaaehtoiskeskus Kuutinkulma, 
Valtakatu 23. Fytonomi Timo Kosonen luennoi 
aiheesta ”Ravinto ja kilpirauhanen”.
Lääkäriluento maanantaina 3.11. klo 18 Sai-
maan Ammattikorkeakoulu, Saimaa sali, Skin-
narilankatu 36,  Lappeenranta. Sisätautiopin do-
sentti Esa Soppi luennoi aiheesta ”Kilpirauhanen 
ja kilpirauhassairaudet”. 10-vuotis juhlakahvitar-
joilu alkaen klo 17. Tilaisuuteen linja-autokuljetus 
Savonlinnasta. Lisätietoa puheenjohtaja Lea 
Bruunilta. Katso yhteystiedoista.
Lappeenrannassa vertaistuki-ilta keskiviikkona 
19.11. klo 17.30.
Savonlinnassa  Helky Ahokas luennoi ”Terveyttä 
ja hyvinvointia ravinnosta” maanantaina 6.10. klo 
17 Järjestötalo Kolomonen Pappilankatu 3.
Savonlinnassa järjestetään joulukuussa pikku-
joulut.
Lappeenrannan tapahtumat ovat yhdistyksen 
nettisivuilla ja Etelä-Saimaassa Yhdistykset tie-
dottavat -palstalla ja Vartissa.
Savonlinnan tapahtumat ovat yhdistyksen netti-
sivuilla ja Savonmaa yhdistystoiminta -palstalla.

HYVINKÄÄN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Hämeenlinnan ryhmä torstaina 18.9., 16.10. ja 
18.12. klo 18 Näkövammaisten toimintakeskuk-
sessa, Brahenkatu 21. 16.10. paikalla Kilpirauhas-
liiton järjestösuunnittelija Moona Saari, joka pu-
huu unesta ja sen vaikutuksesta. Yhteyshenkilö 
Aila Suokas p. 050 3051 196. 
Hyvinkään päiväryhmä maanantaina 6.10., 
3.11., ja 1.12. klo 13 Järjestökeskus Onnensillas-
sa, Siltakatu 6. Yhteyshenkilö Eila Vahanen p. 044 
2833 048. 
Hyvinkään iltaryhmät torstaina 16.10., 13.11. ja 
11.12. klo 18 Järjestökeskus Onnensillassa. Yhte-
yshenkilö Orvokki Lehtonen, p. 040 7405 277. 
Mäntsälän ryhmä tiistaina 21.10. klo 14.30 Kel-
larikahvila Kulmiksessa, Keskuskatu 11A, alakerta. 
Ryhmälle haetaan edelleen uutta vetäjää. Otat-
han yhteyttä Lahja Tainioon p. 0400 975 777, mi-
käli kiinnostaa! 
Sääntömääräinen syyskokous 23.10.2014 klo 
18 Järjestökeskus Onnensillan Kaarisillassa Hy-
vinkäällä. Esillä sääntömääräiset asiat. Tilaisuu-
dessa kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Lääkäriluento torstaina 20.11. klo 18. Sisätauti-
opin dosentti Esa Soppi luennoi kilpirauhasen 
toimintahäiriöistä ja niiden hoidosta. Paikkana 
Hyvinkään Laurean Rauhala-sali, Uudenmaanka-
tu 22. Pyrimme tukemaan kauempana asuvien 
jäsenten paikalle pääsyä järjestämällä yhteiskul-
jetuksia tai korvaamalla kimppakyytien kustan-
nuksia. Laita viesti osoitteeseen kr.hyvinkaa@
gmail.com, mikäli olet kiinnostunut yhteiskulje-
tuksesta tai voit tarjota kimppakyydin toisille. 
Toiminnastamme ilmoitetaan myös paikallisleh-
tien seurapalstoilla, nettisivuillamme ja Kilpirau-
hasliiton Facebook-sivulla. Tilaisuuksiimme ovat 
tervetulleita kaikki kilpirauhasasioista kiinnostu-
neet. 

KESKI-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Sääntömääräinen syyskokous torstaina 
25.9.2014 klo 18 Molekyyli tilassa, Sepänkeskus, 
Kyllikinkatu 1,  Jyväskylä. Kahvitarjoilu.
Vertaistuki-illat torstaina 18.9., 16.10. ja 20.11. 
klo 18, Molekyyli tilassa, Sepänkeskus. Tule kes-
kustelemaan!
Lääkäriluento torstaina 4.12. klo 17.00-19.30 
Pääkirjaston Minnansalissa, Vapaudenkatu 39-41, 
Jyväskylä. Yleislääketieteen erikoislääkäri Päivi 
Mäkeläinen luennoi aiheesta ”Kilpirauhanen: 
toiminta, häiriöt, testit, hoito. Funktionaalisen lää-
ketieteen näkökulma”. Saliin mahtuu 200 henkeä. 
Luentomaksu 5 euroa. 
Pikkujoulujen merkeissä tavataan torstaina 
18.12. klo 18. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Pihtiputaalla pyritään järjestämään vertaistuki-
tilaisuuksia kerran kuukaudessa. Niistä ilmoite-
taan paikallislehdissä.
Hankasalmella vertaistuki-iltapäivä lauantai 
4.10. klo 13-16 Monitoimitalo/kahvio, Kirkkotie 3, 
Hankasalmi kk. Kahvitarjoilu! 
Liikunnallisiin vertaistuki-iltoihin Jyväskylään kai-
vataan vetäjää.
Tervetuloa tilaisuuksiin!

KYMENLAAKSON SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Kilpirauhasillat Kouvolassa maanantaina 6.10., 
3.11. ja 1.12. klo 18-20 Toimitila Veturin osoite on 
Pohjola-talo, Kauppamiehenkatu 4, 2 krs. Sisään-
käynti sekä parkkipaikan että torin puoleisista 
ovista. Iltojen aiheet: 6.10. ja 3.11. on jäsenilta ja 
1.12. on pikkujoulu.   
Kilpirauhasillat Kotkassa tiistaina 14.10.,11.11. 
ja 9.12. klo 18-20 Karhulan päiväsairaala, Vesival-
lintie 29. Sisäänkäynti katutasolta pihan puolelta.
Iltojen aiheet: 14.10. terveyttä ja hyvinvointia 
keholle ja mielelle, 11.11. muisti ja siihen liittyviä 
asioita ja 9.12. on pikkujoulut.
Päivystykset toimitila Veturissa Kouvolassa maa-
nantaina 6.10., 3.11. ja 1.12. klo 16–18. Tutut ihmi-
set paikalla ennen kilppari-iltaa. Tule juttusille!

LAHDEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Sääntömääräinen syyskokous ja vertaista-
paaminen lauantaina 20.9.2014 klo 13-15 Inva-
keskus, Hämeenkatu 26 A, 3. krs Lahti. Kahvitar-
joilu!
Voimaannuttava vertaistapaaminen tiistaina 
30.9. klo 18 Invakeskus, voimavarakouluttaja, LTO 
Eija Orpanan aiheena ”Ruokaa, rakkautta ja raitis-
ta ilmaa”.
Heinolan vertaistapaaminen torstaina 2.10. klo 
17.30 Tuttavantupa, Koulukatu 18.
Lääkäriluento tiistaina 14.10. klo 17.30 Lahden 
kaupunginkirjaston auditorio, Kirkkokatu 31. 
Psykiatrian erikoislääkäri Tiina Keldrima luennoi 
aiheena ”Kilpirauhanen ja psyyke”. Luentotilaan 
mahtuu 150 henkilöä. 
Tapaaminen eläinperäisvalmisteita ja/tai yhdis-
telmähoitoa käyttäville ja asiasta lisätietoa halua-

ville torstaina 6.11. klo 18-20 Invakeskus.
Joulumyyjäiset lauantaina 29.11. klo 10-14 Inva-
keskus.
Invakeskuksen puurojuhla/avoimet ovet 
lauantaina 13.12. klo 15-18, Hämeenkatu 26 A. 
Ilmoittautuminen sihteerille, p. 040 866 7467 tai 
irja.k@hotmail.com.
Tervetuloa tapaamisiimme! Tiedotamme tapah-
tumista myös nettisivuillamme sekä paikallis- ja 
ilmaisjakelulehtien järjestöpalstoilla. Yhdistyk-
semme tukihenkilöt ovat Raija Kerttula, p. 040 
7746 288/iltaisin ja Sinikka Viskari p. 050 5350 
764/iltaisin.

LAPIN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Sääntömääräinen syyskokous lauantaina 
27.9.2014 klo 14-16 Eläkeläistila Potkuri Tervassa-
li,  Pohjolankatu 2, Rovaniemi. Kokouksessa käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Kokousasioiden jäl-
keen Rovaniemen kaupungin liikuntapalveluista 
Katriina Merkkiniemi kertoo liikunnan merkityk-
sestä terveyteen ja hyvinvointiin sekä kaupungin 
liikuntamahdollisuuksista. Kahvitarjoilu. Tervetu-
loa joukolla mukaan!
Vertaistuki-illat torstaina  9.10. ja 11.12. klo 18-
20 sekä lauantaina 8.11. klo 14-16 Potkurin Ki-
pinäsalissa Rovaniemellä. Liiton puheenjohtaja 
Kirsti Hänninen vierailee 9.10. vertaistuki-illassa.
Keilaillat keskiviikkona 24.9. klo 18-19, 15.10. klo 
13-14 ja 12.11. klo 18-19 sekä lauantaina 29.11. 
klo 16-17, jolloin on perhekeilaus. Kaksi rataa on 
varattu. Yhdistys maksaa ratamaksut. Kaatoja!
Edunvalvontailta keskiviikkona 1.10. klo 18-20 
Potkurin Kipinäsalissa. Rovaniemen oikeusapu-
toimistosta yleinen edunvalvoja Tiina Torvinen 
esittelee edunvalvonnan toimintaa. Tervetuloa!
Järjestömessut keskiviikkona 22.10. 10-14 Lapin 
keskussairaalan ala-aulassa Rovaniemellä. Järjes-
töt esittelevät toimintaansa jakamalla esitteitä, 
lehtiä sekä keskustelemalla. Lapin Kilpirauhasyh-
distys ry osallistuu tapahtumaan! Tervetuloa!
Joulumyyjäiset/arpajaiset ja Tietovakka 
maanantaina 15.12. klo 8.30-14.00 Lapin kes-
kussairaalan ala-aulassa. Myytävänä joululeivon-
naisia, myös gluteenittomia ja käsitöitä, koruja 
sekä arpoja. Tietovakassa esitellään yhdistyksen 
toimintaa, jaetaan esitteitä ja KILPI-lehtiä sekä 
keskustellaan asiasta kiinnostuneiden kanssa kil-
pirauhasasioista ja yhdistyksen toiminnasta.
Torniossa vertaistuki-illat keskiviikkona 8.10. klo 
18-20 Meän Talossa. Liiton puheenjohtaja Kirsti 
Hänninen ja yhdistyksen puheenjohtaja Raili 
Kuusela vierailevat samana iltana sekä Tornion 
että Kemin vertaistuki-illoissa. Lisäksi vertaistuki-
illat keskiviikkona 5.11. ja 10.12. klo 18-20 Meän 
Talossa.
Kemissä vertaistuki-ilta keskiviikkona 8.10. klo 
18-21. Iltaan Pruntsilla osallistuu liiton puheen-
johtaja ja yhdistyksen puheenjohtaja. Muiden 
syksyn vertaistuki-iltojen tarkat ajat ja paikat il-
moitetaan myöhemmin. 
Kemissä järjestötietopiste Länsi-Pohjan kes-
kussairaalan aulassa tiistaina 2.12. klo 9.30-15.00. 
Pisteessä esitellään yhdistyksen/liiton toimintaa, 
jaetaan esitteitä ja KILPI-lehtiä sekä keskustellaan 
asiasta kiinnostuneiden kanssa. Tervetuloa tutus-
tumaan!



18   KILPI 3    2014

Kemijärvellä ja Sallassa jatkuvat vertaistuki-
illat. Tiedot kokoontumisista ilmoitetaan myö-
hemmin.
Posiolla yhdistyksen/liiton toiminnan esittely 
tiistaina 14.10. klo 17-19 kunnanviraston valtuus-
tosalissa, osoite Kirkkotie 1. Toiminnan esittelyn li-
säksi jaetaan sairaus- yms. esitteitä ja KILPI-lehtiä. 
Lisäksi keskustellaan vertaistukitoiminnan aloit-
tamisesta Posiolla. Tervetuloa!
Yhdistyksen esittelytilaisuuksia ja vertais-
tukitapaamisia on suunnitteilla Lapin kuntiin. 
Ehdotuksia tapaamispaikoista ja ajankohdista 
otetaan vastaan p. 045 137 1008/Raili Kuusela. 
Syksyn ohjelmaa päivitetään yhdistyksen net-
tisivuilla ja tapahtumista ilmoitetaan paikallis-
lehtien seurapalstoilla, menovinkeissä, paikal-
lisradiossa, lisäksi Kemin vertaisryhmä ilmoittaa 
FB-sivuillaan.

LOUNAIS-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Sääntömääräisen syyskokouksen paikka 
on muuttunut. Kokous pidetään maanantai-
na 22.9.2014 klo 18 Ruusukorttelissa, kerho 4, 
Puistokatu 11, Turku. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat ja keskustellaan 
yhdistyksen sääntömuutoksista. Tervetuloa! 
Turussa vertaistuki-illat ovat maanantaina 
6.10. ja 3.11. klo 18.00–20.30 Omaiset mielen-
terveystyön tukena Lounais-Suomen yhdistys 
ry:n tiloissa, Itäinen pitkäkatu 11 A.
Vertaistuki-illat Salossa ovat tiistaina 14.10., 
11.11. ja 9.12. klo 18–20 Salon SYTY:ssä, Helsin-
gintie 6.
Vertaistuki-illoissa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Yhdistyksen tapahtumat löydät myös Turun 
Sanomien Yhdistykset-palstalta sekä netti-
sivuilta.

OULUN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Oulussa kilpirauhaspotilaiden vertaistuki-
ryhmä kokoontuu maanantaina 13.10., 10.11., 
8.12. klo 17.30-19.00 Oulun Hyvän mielen talo, 
Puusepänkatu 4, 2 krs. ryhmähuone Helmi. Ve-
täjänä Anne Roth, p. 050 322 6229.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen 
kilpirauhaspotilaiden vertaistukiryhmä ko-
koontuu joka kuun ensimmäinen tiistai klo 
18.30-20.00 Kahvila Häggmanilla, Rautatienka-
tu 8, Ylivieska.
Oulunsalossa kilpirauhaspotilaiden vertais-
tukiryhmä kokoontuu torstaina 18.9., 23.10., 
20.11. klo 18.00-19.30, Toivolankuja 2 A 15 
(Käyntiosoite Jääsköntie 2), talon kylänpuolen 
pääty.
Oletko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta 
Kuusamossa tai Kajaanissa? Ota yhteyttä! 
Lisätietoja tanja.tiainen76@gmail.com tai p. 
045 127 1940. 
Lisätietoja ja muutokset nettisivuilta sekä pai-
kallisissa ilmaisjakelulehdissä.

PIRKANMAAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Tampereen vertaistoimintaryhmä kokoontuu 
lauantaina 11.10. ja 8.11. klo 10.30-12.30 Vanha 
Kirjastotalo, Mäkelän kabinetti.
Sääntömääräinen syyskokous lauantaina 
11.10.2014 klo 12.30 alkaen, Vanha Kirjastotalo, 
Mäkelän kabinetti. Kokouksessa käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Tervetuloa!
Tampereen arkiryhmä kokoontuu keskiviikko-

na 17.9., 15.10. ja 19.11. klo 17-19 Vanha Kirjas-
totalo,  luentosali. Ryhmän vetäjänä toimii Anne 
Järvinen.
Pikkujoulua vietämme lauantaina 18.12. klo 18  
Tampere-Talossa, ”Tampereen Filharmonian uusi 
joulukertomus” -konsertin merkeissä. Lipun hinta 
on 10 € ja mukaan voi ottaa myös yhden  yhdis-
tyksen ulkopuolisen seuralaisen. Hinta on kaikille 
10 €.  Paikkoja konserttiin on  varattu 60 kappa-
letta ja ne jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautua voi puheenjohtaja Anja Salvakselle 
p. 045 104 2001 tekstiviestillä tai sähköpostilla 
anja.salvas@pp.inet.fi. Maksu maksetaan 31.10. 
mennessä yhdistyksen tilille Nordea FI93 1457 
3000 1028 97. Lisätietoihin merkintä ”Joulukon-
sertti”. Vain 31.10. päivään mennessä maksetut 
varaukset otetaan huomioon. Muuten menetät 
paikkasi ja paikallesi otetaan henkilö jonotuslis-
tan kautta. Lippua ei voi siirtää jonon ohi. Liput 
jakaa johtokunnan edustaja konserttia ennen 
klo 18.00-18.45 Tampere-Talon sisääntulokerrok-
sessa Cafe Soolon portaiden lähellä. Maksuja ei 
palauteta.
Urjalan vertaistoimintaryhmä kokoontuu joka 
kuukauden toinen torstai klo 18 Toiminta- ja Hy-
vinVointikeskuksessa, Urjalantie 4, Urjala kk. 
Tulevat tapahtumat voit käydä myös katsomassa 
nettisivuiltamme. 

POHJOIS-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Sääntömääräinen syyskokous maanantaina 
13.10.2014 klo 18 Vesselissä, Koulukatu 24
B 23, toinen kerros, Joensuu. Kahvit/teet ja pikku-
purtavaa. 
Kilpirauhasilta maanantaina 17.11. klo 18 Ves-
selissä. Tilaisuuden teemasta voi esittää toiveita. 
Tervetuloa juttelemaan mukavassa seurassa kah-
vi/teekupposen ääressä.
Tule mukaan toimintaamme! 
Yhdistyksemme tilaisuuksista ilmoitamme Kar-
jalaisen ja Heilin järjestöpalstalla. Juhlimme lop-
puvuodesta 10-vuotista taivaltamme ja teemme 
sen yhdessä jäsenten kanssa.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Studia Medicina yleisöluento ”Kuntoilun 
vaarat” keskiviikkona 24.9. Tarkempi ohjelma 
avoinna. HY:n lääketieteellinen tiedekunta, HUS 
ja Biomedicum Helsinki Säätiö järjestävät Studia 
Medicina-yleisöluentotilaisuuksia Biomedicum 
Helsingissä, Haartmaninkatu 8. Luennoissa käsi-
tellään sekä lääketieteen tutkimusta että käytän-
nön hoitoa. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy ja ne al-
kavat kahvitarjoilulla klo 16. Luennot alkavat klo 
17. Vapaa pääsy, ei ilmoittautumista. 
Helsingissä vertaistuki- ja keskustelutilaisuus 
tiistaina 30.9. klo 16.30–18.00 Kampin palvelu-
keskuksen ruokasalissa, Salomonkatu 21 B. Ter-
vetuloa pohtimaan kilpirauhassairauksiin liittyviä 
asioita kanssamme. 
Sääntömääräinen syyskokous tiistaina 
30.9.2014 klo 18.30 Kampin palvelukeskuksen 
ruokasalissa, Salomonkatu 21 B, Helsinki. Koko-
usmateriaaleihin voi tutustua klo 18 päättyvän 
vertaistukitilaisuuden jälkeen. Kokouksessa käsi-
tellään sääntöjen määräämät asiat sekä sääntö-
muutokset. 
Vantaan Energia-Areenalla Hyvinvointimes-
sut lauantaina 4.10. kello 10–16. Tervetuloa jut-
telemaan, kertomaan toiveitasi tai hakemaan 
tietoa. Lisää tapahtumasta osoitteesta http://
hyvinvointimessut.com.
Löydät tapahtumat nettisivuiltamme tai Face-

bookista. Lisäämme sinne syksyn uusia tapahtu-
mia. Muista päivittää kaikki yhteystietosi jäsenre-
kisteriin. Erityisesti oikeita sähköpostiosoitteita 
kaivataan! 

SATAKUNNAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Sääntömääräinen syyskokous torstaina 
25.9.2014 klo 18 Satakunnan Yhteisökeskus, Iso-
linnankatu 16, Pori. Kokouksessa käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Tervetuloa!
10-vuotisjuhla lauantaina 27.9. klo 14 Satakun-
nan Yhteisökeskus. Tervetuloa!
Vertaistuki-ilta torstaina 16.10. ja 20.11. klo 18 
Satakunnan Yhteisökeskuksessa. 20.11. vietäm-
me pikkujoulua Kaikki joukolla mukaan! 
Tapahtumista ilmoitetaan myös yhdistyksen ko-
tisivuilla sekä Facebook sivullamme.

SEINÄJOEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Sääntömääräinen syyskokous lauantaina 
4.10.2014 klo 14 Järjestötalon Sininen Sali, Kaup-
pakatu 1, Seinäjoki. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat ja valitaan uusi pu-
heenjohtaja.
Seinäjoella vertaisryhmä lauantaina 4.10. ja 
15.11. klo 13 Järjestötalo, Kauppakatu 1.
Alavudella vertaisryhmä keskiviikkona 8.10. ja 
5.11. klo 17 ABC Alavus, Piirantie 1.
Jalasjärvellä vertaisryhmä torstaina 20.11. klo 
18 Neste Jalastuuli, Seinäjoentie 3.
Kauhajoella vertaisryhmä torstaina 30.10. klo 
18 Kauhajoen uimahallin kokoustila, Urheilutie 3.
Kurikassa vertaisryhmä torstaina 23.10. ja 20.11 
klo 18 Intola, Seurapuistikko 6 C 27.
Lapualla vertaisryhmä lauantaina 18.10. klo 13 
Kulttuurikeskus Vanha Paukku, päärakennuksen 
toisen kerroksen luentoluokka, Kustaa Tiitun tie 1.
Teuvalla vertaisryhmä tiistaina 14.10 ja 18.11 
klo 18 Kulttuuritalo Orrela, Porvarintie 51.

VAASAN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Vertaistuki-ilta suomeksi torstaina 25.9. klo 18 
Vuorikodin Kumppanuuskeskuksessa.
Luento ruotsiksi kilpirauhassairauksista lau-
antaina 4.10. klo 14 Vöyrin lukio, Ulla Slama ja 
Dorrit Högbacka.
Vertaistuki-ilta suomeksi ja ruotsiksi torstaina 
9.10. klo 19 Vuorikodin Kumppanuuskeskukses-
sa.
Sääntömääräinen vuosikokous torstaina 
23.10.2014 klo 19 Vuorikodin Kumppanuuskes-
kuksessa. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Yhdistysten ja potilashuoneen avajaiset sekä 
yhdistysten ja sairaalan neuvottelupäivä tiis-
taina 28.10. Vaasan keskussairaalassa. 
Lääkäriluento ”Kilpirauhassairaudet ja 
psyykkiset oireet”, psykiatrian erikoislääkäri 
Eeva Rakkola luennoi marraskuussa.
Seminaari ja info yhdistyksistä keskiviikkona 
3.12. Botniahallissa.
Seuratkaa Pohjalaisen toimintapalstaa, Vaasan 
Ikkunaa ja nettisivujamme.

VASANEJDENS SKÖLD-
KÖRTELFÖRENING RF

Samtalskväll på finska  torsdag 25.9. klo 18 i 
Berghems Kamratcentrum.
Föreläsning om sköldkörtelsjukdom på 



  KILPI 3     2014   19

svenska lördag 4.10. kl 14 i Vörå gymnasium, Ulla 
Slama och Dorrit Högbacka.
Samtalskväll på finska och svenska torsdag 
9.10. kl 19 i Berghems Kamratcentrum.
Stadgeenligt vårmöte torsdag 23.10. kl 19, i 
Berghems Kamratcentrum. Behandling av stad-
geenliga ärenden.
Öppning av föreningarnas patientrum och 
diskussionsdag mellan föreningarna och 
sjukhuset tisdag 28.10. på Vasa Centralsjukhus.
Läkarföreläsning om sköldkörtelsjukdomar 
och psykiska symptom, specialläkare i psykiatri 
Eeva Rakkola föreläser i november.
Seminarium och information om förening-
arna onsdag 3.12. i Botniahallen.
Följ också med i Vasabladets och Pohjalainens 
händelsekalender, Vaasan Ikkuna och på fören-
ingens hemsida.

Kuopiossa vertaistuki-ilta tiistaina 7.10. ja 9.12. 
sekä keskiviikkona 12.11. klo 18–20 Suokadun 
palvelutalon turinatuvan tiloissa, Suokatu 6. Yh-
teyshenkilö Anne Christiansen, p. 045 2021 720.

Varkaudessa vertaistuki-ilta keskiviikkona 
15.10., 19.11. ja 17.12. klo 17-19 Vammeltalo, Ähl-
sröminkatu 12. Iltojen aiheina: 15.10. Lymfatera-
peutti Tiina Ikonen luennoi ja 17.12. vietetään 
pikkujoulua. Tervetuloa mukaan! Vetäjänä toimii 
Tuula Savolainen.

Kilpirauhanen ja kilpirauhas sairaudet

KIRJA POTILAALLE

ESA SOPPI

on tilattavissa liiton toimistolta
toimisto@kilpirauhasliitto.fi tai p. 09 8684 6550.
Kirjan hinta on 51 euroa + toimituskulut 6,50 euroa.
Tilaukset toimitetaan, kun maksusuoritus on tullut.
Maksutiedot ilmoitetaan tilauksen yhteydessä.

Lääkäriluennot
paikkakunnittain
Hyvinkää
Lääkäriluento torstaina 20.11. klo 18. Sisätautiopin dosentti Esa Soppi lu-
ennoi kilpirauhasen toimintahäiriöistä ja niiden hoidosta. Paikkana Hyvin-
kään Laurean Rauhala-sali, Uudenmaankatu 22. Saliin mahtuu 220 kuuli-
jaa. Pyrimme tukemaan kauempana asuvien jäsenten paikalle pääsyä jär-
jestämällä yhteiskuljetuksia tai korvaamalla kimppakyytien kustannuksia. 
Laita viesti osoitteeseen kr.hyvinkaa@gmail.com, mikäli olet kiinnostunut 
yhteiskuljetuksesta tai voit tarjota kimppakyydin toisille. 

Jyväskylä
Lääkäriluento torstaina 4.12. klo 17.00–19.30 Pääkirjaston Minnansalissa, 
Vapaudenkatu 39-41, Jyväskylä. Yleislääketieteen erikoislääkäri Päivi Mäke-
läinen luennoi aiheesta ”Kilpirauhanen: toiminta, häiriöt, testit, hoito. Funk-
tionaalisen lääketieteen näkökulma”. Saliin mahtuu 200 kuulijaa. Luento-
maksu 5 euroa.

Lahti
Lääkäriluento tiistaina 14.10. klo 17.30 Lahden kaupunginkirjaston audi-
torio, Kirkkokatu 31. Psykiatrian erikoislääkäri Tiina Keldrima, aiheena ”Kil-
pirauhanen ja psyyke”. Luentotilaan mahtuu 150 henkilöä. 

Lappeenranta
Lääkäriluento maanantaina 3.11. klo 18 Saimaan Ammattikorkeakoulu, Sai-
maa sali, Skinnarilankatu 36,  Lappeenranta. Sisätautiopin dosentti Esa Soppi 
luennoi aiheesta ”Kilpirauhanen ja kilpirauhassairaudet”. Luentotilaan mah-
tuu 250 henkilöä. Yhdistyksen 10-vuotis juhlakahvitarjoilu klo 17. Tilaisuu-
teen linja-autokuljetus Savonlinnasta. Lisätietoa puheenjohtaja Lea Bruunilta. 

Esa Sopin kirja
”Kilpirauhanen ja
kilpirauhas-
sairaudet
-kirja potilaalle”

Kuopiossa lääkäriluento lau-
antaina 8.11. klo 12 Kuopion 
Musiikkikeskuksen auditorios-
sa, Kuopionlahdenkatu 23. Sisä-
tautien ja endokrinologian eri-
koislääkäri Leo Niskanen luen-
noi kilpirauhassairauksista. Au-
ditorioon mahtuu 132 kuulijaa. 
Paikalla on myös järjestösuun-
nittelija Moona Saari Kilpirau-
hasliitosta. Tilaisuuden järjes-
tää Kilpirauhasliitto.

Kuva: Sirpa Carlsson
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Savonlinnan seudun vertaistoimintaaSavonlinnan seudun vertaistoimintaa

JÄSENYHDISTYSTEN SIVUT

Savonlinnan vertaisryhmän Mia Buda ja Anne Mahkonen osallistuivat Maailman kilpirauhasviikolla Savonlinnan torilla perinteiseen 
yhdistysten kevättoritapahtumaan, jossa tehtiin tunnetuksi yhdistystä, liittoa, kilpirauhassairauksia sekä Etelä-Karjalan Kilpirauhasyhdistyksen 
alaisuudessa toimivaa Savonlinnan seudun vertaistoimintaa. Paikalla kävi runsaasti ihmisiä hakemassa tietoa ja tutustumassa toimintaan.

Yhdistyksemme lisäsi toimintaansa yhden uuden toimin-
tatavan tänä vuonna. Kyse on edunvalvonnasta ja käytän-
nössä yhteydenotosta päättäjiin tavoitteena kilpirauhas-
hoitajan nimeäminen. 

Esityksemme lähti siitä, että nykyisessä taloudellisessa ti-
lanteessa ei vaadita kokonaan uutta henkilöresurssia, vaan 
esimerkiksi diabeteshoitajalle annettaisiin lisäkoulutusta 
kilpirauhassairauksista. Korostimme muun muassa ensi-
tiedon merkitystä potilaille, jotka ovat vasta saaneet diag-
noosin. Hehän jäävät usein valitettavan vähäisen tiedon 
varaan ja päätyvät etsimään tietoa lähteistä, joiden luotet-
tavuutta ei voi aina taata. Kilpirauhaspotilaille ei ole Käypä 
hoito -suosituksiakaan, vaikka liittomme on niitä jo kahdes-
ti vaatinut.  Nettikeskustelussa – joissa liikkuu toki paljon 
hyvääkin tietoa - saatetaan pahimmillaan teilata potilaan 
saama lääkitys jo parin viikon hoitokokeilun jälkeen, mikä 
aivan varmasti hämmentää. Asiallinen ensitieto antaisi pa-
remmat eväät sairauden ja lääkityksen kanssa elämiseen 
realistisin odotuksin.

Lähdin selvittämään päättäjiltä, kuinka kannattaisi toi-
mia. Eri kunnissa on varmasti eri toimintatapoja, ja ne kan-
nattaa selvittää ennen kuin urakkaan lähtee. Nopeaa rat-
kaisua tästä prosessista ei kannata odottaa, mutta pitkäs-
sä juoksussa tulosta voi tullakin. 

Edunvalvonta mukaan toimintaan
Meillä esityksen läpivienti aloitettiin Perusturvakeskuk-

sesta. Sieltä asia lähti joitain kuukausia kestäneeseen selvi-
tykseen, ja aivan odotetusti esitystä ei hyväksytty sellaise-
naan. Positiivinen yllätys oli kuitenkin lausunnon lopussa:  
” Esityksen johdosta terveyskeskuksessamme lisätään kaik-
kien sairaanhoitajien tietämystä kilpirauhassairauksista ja 
pyritään tehostamaan alkuohjausta uusien kilpirauhaspo-
tilaiden kohdalla tietoisena aihepiirin ympärillä liikkuvas-
ta vilkkaasta keskustelusta.” 

Luonnollisesti jatkamme asian eteenpäin vientiä, ja tä-
tä tekstiä kirjoittaessa on käynnissä keskustelu päättäjien 
kanssa siitä, kuinka se kannattaa tehdä. 

Suosittelen saman asian pohtimista muissakin yhdistyk-
sissä. Soveltuvaa koulutuspakettia hoitajille ei ole valmiiksi 
olemassa, joten asiaan täytyy luoda painetta monelta tahol-
ta, jotta se etenee. Ainakin meillä asian valmistelu on eden-
nyt hyvässä hengessä, eikä ensimmäinen kielteiseltä tun-
tuva päätös meitä lannista!

Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys ry 

Tanja Väyrynen
Sihteeri
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Voimaannuttavaa syksyä!

Kuvassa Riitta Salonen ja Jarmo Nieminen.

Kuuman ja erittäin hikisen kesän jälkeen on taas ihana 
kun syksy tuli. Ja sitä myöten myös toimintamme vilkastuu. 
Tapahtumat löydät lehden tapahtumakalenterista ja ne löy-
tyvät myös nettisivuiltamme. Syksy aloitetaan voimaan-
nuttavalla vertaistapaamisella. Eija kertoo omalla ihanal-
la tavallaan miten arkeen saadaan uutta voimaa. Tule roh-
keasti mukaan. Olemme erittäin iloisia siitä, että Heinolan 
alueen vertaisryhmien vetäjä Riitta Salonen sai miehistä 
vetoapua Niemisen Jarmosta eli Jampista. Heinolan ke-
vättapaaminen saakin jatkoa kun lokakuussa on seuraava 
tapaaminen. Myös uudet kävijät ovat lämpimästi tervetul-
leita tapaamiseen. Ehkä miestenkin on nyt helpompi tulla 
mukaan vertaisryhmään kun siellä on miehistä voimaa vas-
tassa. Ja Heinolan tapaamiseen voi tulla myös muualta Päi-
jät-Hämeen alueelta. Jampin tavoittaa numerosta 050 324 
9813 ja Riitan 044 518 2779. 

Keväällä yhdistyksemme tiloissa järjestettiin koulutus 
vertaisryhmätoiminnasta yhteistyössä liiton ja Hyvinkään 
sekä Kymenlaakson yhdistysten kanssa. Kiitos Moonalle 
hyvästä koulutuksesta ja osanottajille aktiivisesta osallis-
tumisesta koulutuspäivään.  

Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistys ry

Irja Karhu
Sihteeri

Kilpijuna täysillä eteenpäin!
Lapin Kilpirauhasyhdistyksen 10-vuotisjuhlavuosi on en-

simmäisen puolen vuoden aikana kulunut niin vauhdikkaas-
ti, että vieläkin on vähän hengästynyt olo ja kuitenkin pi-
täisi jo täysillä olla valmiina syyskauteen. Kulunut kesä kui-
tenkin antoi lämmöllään ja paisteellaan virkeyttä niin, että 
eiköhän syksyksikin taas löydy ”poweria”.

Yhdistyksen jäsenmäärä on jo viidensadan tienoilla, kun 
alussa vuonna 2004 meitä oli tuskin neljääkymmentä. Jä-
senpotentiaalia Lapissa on edelleen, sillä tyroksiinia Lapissa 
käyttää liki 10 000 henkilöä. Jäsenkeräys ei ole itsetarkoitus, 
vaan tarkoitus on tuottaa jäsenille tietoutta kilpirauhasasi-
oista ja toimia vertaistukena. Lisäksi jäsenistö on yhdistyk-
sen selkäranka, jonka toiveita yhdistys toteuttaa ja johon 
se vaatimuksissaan nojaa, kun pyritään vaikuttamaan esi-

Kilpijuna, Raili Kuusela.

merkiksi terveydenhuollon päättäjiin. Paikallisyhdistysten 
jäsenmäärien kasvaessa suurenee myös liiton painoarvo kil-
pirauhasasioissa edunvalvojana, asiantuntijana ja tiedotta-
jana, ”kilpirauhasäänen” käyttäjänä. Jäsenmäärä vaikuttaa 
tietysti myös rahalliseen resurssiin. Mitä enemmän jäseniä, 
sitä enemmän jäsentuloja. Pitää muistaa, että jäsenmäärän 
kasvaessa myös menot kasvavat, vaikka yhdistyksellä ei ole-
kaan palkattua työvoimaa.

Yhdistys ei ole onnistunut vain jäsenmäärän kasvatta-
misessa, vaan myös toiminnassa. Lapissa on toimivat ver-
taisryhmät viidellä paikkakunnalla. Rovaniemellä vertaistoi-
mintaa on ollut vuodesta 2010 ja tänä vuonna virkeä toi-
minta on aloitettu Kemissä, Torniossa, Kemijärvellä ja Sal-
lassa. Vertaistukitoiminta on näillä paikkakunnilla todettu 
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Yhdistys otti kantaa 

Upean kesän jälkeen on ihanaa aloittaa taas syksyn toi-
met. Tänä syksynä starttaavat jälleen yhdistyksen vertais-
tukiryhmät, jäsenillat ja luennot. Suunnitelmissa on luen-
to Kajaaniin ja mahdollisia yhteistyökuvioita koulutuksen 
muodossa OYS:n kanssa. Lisätietoja näistä tilaisuuksista löy-
tyy yhdistyksen nettisivuilta, Facebookista ja toiminta-alu-
een ilmaisjakelulehdistä. 

Yhdistyksen syyskokous on lokakuun loppupuolella ja 
puolet hallituksesta on erovuorossa tuolloin. Myös puheen-
johtaja valitaan vuosittain. Todennäköisesti tuohon koko-
ukseen ehtii myös yhdistyksen sääntömuutos. Jos olet kiin-
nostunut näistä paikoista tai muusta vapaaehtoistyöstä yh-
distyksessä, niin otathan yhteyttä allekirjoittaneeseen tai 
hallituksen jäseneen.

Yhdistys osallistui toukokuussa Maailman kilpirauhas-
viikkoon jakamalla ilmapalloja ja esitteitä Oulun Rotuaa-
rilla ja järjestämällä keskustelutilaisuuden kilpirauhassaira-
uksista. Tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua hoidosta, 
hoidon saatavuudesta ja lääketasapainon löytymisestä. Sa-
malla viikolla yhdistys julkaisi kannanoton kilpirauhassaira-
uksien hoidosta, jossa yhdistys toivoi että kilpirauhassaira-
uksiin perehtyneitä lääkäreitä ja muuta henkilökuntaa tu-
lisi kouluttaa viipymättä lisää. Yhdistys toivoi, että terveys-
keskuksissa olisi kilpirauhashoitajia, samaan tapaan kuin 
on muun muassa diabetes- ja astmahoitajia. Erityisesti oi-
kean lääkeannoksen löytämisessä tarvittaisiin tiiviistä yh-

teistyötä ammattilaisen ja asiakkaan välillä. Kannanotto jul-
kaistiin Kalevan mielipidepalstalla ja herätti paljon keskus-
telua ja sai paljon kiitosta. 

Tervetuloa mukaan syksyn toimintaan!

Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys ry

Tanja Tiainen 
Puheenjohtaja

        

Aurinkoinen ja lämmin kesä on takana ja yhdistyksen toi-
minta on päässyt vauhdikkaasti alkuun. Toivottavasti kesä 
on teillä kaikilla mennyt hyvin ja uusin voimin lähdemme 
toimintaan mukaan. Tämä onkin ollut huippuvuosi, koska 
yhdistyksessämme on tällä hetkellä noin 800 jäsentä. Suuri 

tärkeäksi ja ryhmille on kultakin paikkakunnalta löytynyt va-
paaehtoisvetäjiä, joille liiton taholta on luvattu myös koulu-
tusta tehtävään.  Yhdistys jatkaa edelleen esittäytymistä La-
pin kunnissa ja tarkoituksena on, että niihin saataisiin syn-
tymään vertaistukiryhmiä, jos tarvetta sellaiseen ilmenee. 

Eri medioissa on nykyään usein kilpirauhasaiheisia jut-
tuja. Se on hyvä, sillä julkisuutta nämä asiat tarvitsevat, jot-
ta muutos olisi mahdollista. Ja juna kulkee eteenpäin, vaik-

ka ei olisi raiteitakaan. 

Hyvää syksyä ja jaksamista!

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry

Raili Kuusela
Puheenjohtaja

Sirpa Rompasaari, Marjo Väisänen ja puheenjohtaja Tanja Tiainen.

Lämpimät syystuulet puhaltavat 
terveisemme Pirkanmaalta juuri Sinulle

jäsenmäärä asettaa paineita myös yhdistyksen hallituksel-
le, joka toivoisi nyt teiltä jäseniltä vinkkejä toiminnan osal-
ta. Pyydämme teitä lähettämään toiveitanne ja tietoa mah-
dollisesta osallistumisestanne suunnitteluun ja toteuttami-
seen. Vinkit voi lähettää yhdistyksen sähköpostiin ja soit-
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Vuorenkilpiä.

Kesäkuussa retkeiltiin

taakin voi. Yhteystiedot löytyvät lehdestä.
Vertaistoiminnastamme on tullut jo vakiintunut toimin-

tamuoto, jota olemme järjestäneet  toistakymmentä vuot-
ta. Iloksemme saimme Tampereen arkiryhmän vetäjäksi yh-
distyksen jäsenen Anne Järvisen ja lauantairyhmää vetää 
varapuheenjohtaja Hely Lepistö kuten ennenkin. Lämmin 
kiitos molemmille. 

Urjalassa kokoontuu ryhmä puheenjohtajan johdolla. 
Uusia vertaisryhmiä perustetaan mielellään ympäri Pirkan-
maata, mikäli kiinnostusta ja vetäjiä löytyy. Tarvittaessa han-
kitaan koulutus halukkaille vetäjille.

Pikkujoulua vietetään tänä vuonna musiikillisesti ja men-
nään Tampere-Talolle kuuntelemaan ja katselemaan ”Tam-
pereen Filharmonian uusi joulukertomus” - konserttia jou-
lukuussa. Tarkemmat tiedot ja varausohjeet tapahtuma-
kalenterista.

Keväällä 2015 järjestämme perinteisen kuntoutumispäi-
vän/päivät Varalan Urheiluopistossa Tampereella. Kuntou-
tumispäivä sai jälleen tänä keväänä ”täydet pisteet” ohjel-
masta, järjestelystä ja pöydän antimista. Optikko Tuula Mä-
kelän luento silmistä ja kilpirauhasesta oli hyvä ja hän vas-
tasi auliisti kaikkiin kysymyksiin jotka askarruttivat osallis-
tujia. Iso kiitos Tuulalle ja avustajalle!

Lopuksi toivoisimme, että nekin jäsenet, jotka eivät ole 
ennen osallistuneet yhdistyksen toimintaan, tulisivat aina-
kin yhteen tilaisuuteen mukaan. Kokemuksen syvällä rin-
taäänellä voin kertoa, että ryhmähenki ottaa mukaansa ja 
samaa sairautta potevista saa uskomattoman paljon voi-
maa ja myös tietoa/uskoa sairauden kanssa selviytymiseen.

Mukavaa syksyä kaikille!

Pirkanmaan Kilpirauhasyhdistys ry
       

Anja Salvas
Puheenjohtaja

Matkaan lähtijöitä oli yli 40, siis erittäin runsaasti. Matka 
taittui tunnissa Joensuusta Ilomantsiin. Siellä ensimmäi-
nen tutustumispaikka oli Hermannin Viinitila. Siellä saim-
me opastusta viinin valmistuksesta sekä tietoa yritykseen 
toiminnasta. Tilalla käytetään puhtaita lähialueiden marjo-
ja. Myymälästä voi ostaa viiniä mukaan. 

Toinen tutustumiskohde oli Runonlaulaja pirtti ja siellä 
saimme rauhoittua kantelemusiikkia kuunnellen sekä va-
laistusta karjalaisesta kulttuurista. Samalla tutustuimme vie-
reisessä rakennuksessa olevaan täytettyjen eläinten näyt-
telyyn. Kaikki eläimet ovat Suomessa tavattuja. 

  Vähän sivummalla oli avoinna myös Kaikkien Pyhien 
tsasouna tutustumista varten. 

Aivan saman pihapiirin tuntumassa oli sitten meidän ruo-
kailupaikkamme ravintola Parppeinpirtti, jossa pirtinisän-
tä kertoili ruokatarjoilusta ja samalla tarjottavien ruokala-
jien kulttuuritaustoista. Pirtti toimii karjalaisen ruokaperin-
teen vaalijana ja välittäjänä. Ruoka oli todella makoisaa ja 
runsaasti eri lajeja, kuten karjalaiseen pitopöytään kuuluu. 

Vatsat täynnä lähdimme tutustumaan silmää ilahdutta-
vaan Nukketaloon, jossa oli monen vuosikymmenen ajal-
ta nukkeja nähtävänä toinen toistaan kauniimpia. Nukketa-
lon puuhanainen Ritva Korhonen kertoi meille talon his-
toriasta ja siitä mistä rakkaus nukkeihin oli alkanut ja kuin-
ka koko tämä valtava näytteillä oleva erilaisten nukkien ja 
muiden tavaroiden määrä oli saatu kokoon. 

Nukketalosta siirryimme hiljentymään Ilomantsin orto-

doksiseen kirkkoon, jossa saimme kuulla opastusta orto-
doksisuuteen sekä kirkon historiaan. Kirkosta siirryimme 
nauttimaan lähtökahvit Iljalan pappilaan.  

Ennen paluumatkalle lähtöä kokoonnuimme yhteisku-
vaa ja sitten voitiinkin jo siirtyä paluumatkalle takaisin Jo-
ensuuhun. 

  Matka onnistui aikataulullisesti joustavasti vaikka oli 
paljon nähtävää, niin voitiin kuitenkin aivan rauhassa tu-
tustua kaikkiin kohteisiin. Paluumatkakin sujui hyvin ja sää 
suosi todella meitä hyvin.

Pohjois-Karjalan Kilpirauhasyhdistys ry

Hilkka Huurinainen 
Sihteeri
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Itsensä
voittaja

 
”Hanki diagnoosi, hanki elämä”-kampanjan keulakuva 

Elina ”Ellu” Holstila tuli Pirkan Pyöräilyn 139 km rullaluis-
telumatkalta maaliin iloisesti tuulettaen. Matkaan Ellu läh-
ti seitsemältä aamulla ja luistelu sujui reippaasti. 

Puolivälissä vaadittiin pidempi tauko. – Kunto kyllä kes-
tää, mutta jalat ovat aika lopussa, Ellu totesi tauolla. Huol-
tojoukot ottivat kaikki konstit käyttöön jalkojen turvotuk-
sen helpottamiseksi. Tauolla Ellu huolsi myös käsiään rakon- 
estoaineella. Nesteytyksestä piti tietenkin huolehtia koko 
matkan ajan. 

– Sadan kilometrin jälkeen oli pahimmat hetket, muisteli 
Ellu jälkeenpäin. Jostain vain tämä sisunainen löysi voimaa 
jatkaa. Viimeiset kolme kilometriä Ellu luisteli ”jarrut pääl-
lä”, kun luistimen renkaan ja jarrun väliin oli jumittunut kivi, 
jota hän ei saanut pois. Rengas kului käyttökelvottomaksi. 

Vain hetki maaliin tulon jälkeen Ellu antoi haastattelun ta-
pahtumayleisölle. Tunteet olivat ymmärrettävästi pinnassa. 

Olemme ylpeitä iloisesta, voimakastahtoisesta ja posi-
tiivisella elämänasenteella varustetusta kilpirauhaslähet-
tiläästämme. Kiitos Ellu! 

     Asta Tirronen

Kuvat: Emma Nieminen
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Välimäki suosittaa puolen vuoden ty-
roksiinhoitokokeilua tilanteessa, jossa kil-
pirauhashormoni tyroksiinin pitoisuus 
T4v on toistuvasti viitealueen alarajoil-
la ja kilpirauhasen toimintaa säätelevän 
aivolisäkkeen erittämän tyreotropiinin 
TSH-pitoisuus on viitealueen ylärajoilla.

Helsingin Sanomat 1.9.2014 

Lääkekortti lompakkoon

Mukana kulkeva ajantasainen lääke-
kortti on kätevä kaiva esiin lääkärissä ja 
apteekissa ja tarkistaa siitä käytössä ole-
vat lääkkeet. Kirjaudu Lääketietokeskuk-
sen kehittämään sähköiseen palveluun  
www.laakekortti.fi ja luo itsellesi oma tu-
lostettava lääkekortti.

Kaikki lääkkeet pöydälle

Kerro lääkärille kaikista käyttämistäsi 
lääkkeistä ja ravintolisistä. Tämä on tär-
keää, sillä monilla lääkkeillä on yhteisvai-
kutuksia  toistensa kanssa eli ne voivat 

voimistaa tai vähentää toistensa tehoa.
  Joitakin lääkkeitä saa sekä resepti- tai 

itsehoitovalmisteina. Käytössäsi saattaa ol-
la samaa vaikuttavaa ainetta, esimerkiksi 
parasetamolia, sisältävä lääke sekä resep-
tillä että itsehoitotuotteena. Toinen vaik-
kapa polven kulumakipuihin määrättynä, 
toinen päänsärkyyn. Tällöin lääkkeen te-
ho ei parane, mutta maksavaurioiden ris-
ki suurenee. Jos taas tulehduskipulääkkei-
tä ottaa liikaa, sekä lääkärin määräämä-
nä että itse ostettuina, vatsan limakalvot 
voivat ärtyä ja munuaiset vaurioitua. Var-
mista siis aina farmaseutilta tai proviiso-
rilta apteekista itsehoitolääkettä ostaes-
sasi, sopiko se muiden käytössä olevien 
lääkkeiden kanssa yhteen. 

Hyvä terveys 8/2014/ 
Ote 10 keinoa ottaa lääke oikein.  

”Terveessä yhteiskunnassa on tilaa myös 
uupuneille, kömpelöille ja rikkinäisille.”

Helsingin piispa Irja Askola, 
Käsi kädessä lehti 3/2014

!Koonnut: Kirsti Hänninen

”Olen selvinnyt monista hirveistä ti-
lanteista sillä, että olen nauranut. Naura-
minen ei maksa mitään. Kannattaa nau-
raa niin usein kuin mahdollista”

Kirjailija Anna-Leena Härkönen

The biggest communication problem 
is we do not listen to understand. We lis-
ten to reply.

  www.facebook.com/OneFitWidow

SAKSITTUA
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Kuinka moneen osaan
tabletin voi jakaa?

Potilaat joutuvat annosta säätäessään miettimään, kuin-
ka moneen osaan tabletin voi jakaa. Kysyin asiaa sekä lää-
keyhtiöstä että lääkäriltä. Leiras Takedan lääketieteellinen 
johtaja Sanni Lahdenperä vastasi seuraavasti:

Tabletin valmistaja huomio tuotekehitys- ja valmistusvai-
heessa mahdollisuuden tabletin jakamiseksi  -  joko niele-
misen helpottamiseksi tai tabletin jakamiseksi yhtä suurik-
si annoksiksi. Erilaisista tabletin ominaisuuksista ja lääkeai-
nepitoisuuksista riippuen tabletin puolitettavuus on mah-
dollista ja tällöin valmisteyhteenvedossa ja pakkausselos-
teessa on jokin seuraavista maininnoista:

- Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottami-
seksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

- Jakouurretta ei ole tarkoitettu tabletin jakamiseksi.
- Tabletin voi jakaa yhtä suuriksi annoksiksi.
Yllä olevista viimeinen lause, tabletin voi jakaa yhtä suu-

riksi annoksiksi, tarkoittaa siis sitä, että lääkeainetta on kai-
kissa tabletin jaetuissa osissa tarpeellinen määrä. Tällöin 
tabletti voidaan jakaa jakouurteen mukaisesti ja tabletin 
puolikkaat annostella eri vuorokaudenaikoina.

Esimerkiksi Thyroxinin valmisteyhteenvedossa maini-
taan, että tabletin voi puolittaa. Moni potilas kuitenkin jou-
tuu jakamaan tabletin neljään osaan, koska meillä on täl-
lä hetkellä vain kaksi vahvuutta saatavilla ja osalla potilais-
ta annoksen säätäminen on todella tarkkaa. Sisätautiopin 
dosentti Esa Soppi toteaakin, että käytännön syistä, otta-
en huomioon tablettien koot, Suomessa tabletteja on jaet-
tava ja jaettavissa neljään osaan mielellään tablettileikku-
rilla. Tämä pätee tyroksiinin lisäksi myös muihin kilpirauha-
sen toimintahäiriöiden hoitoon käytettäviin valmisteisiin.

Teksti: Tanja Väyrynen

Medi-Akatemiassa kuultiin
myös potilasta

Mediuutiset järjesti sisältöyhteistyössä Suomen Endo-
krinologiyhdistyksen kanssa tilaisuuden, jonka aiheena oli 
kilpirauhasen vajaatoiminta - tunnistus ja hoito. Tilaisuus oli 
tarkoitettu lääkäreille ja muille kilpirauhasen vajaatoimin-
nan hoitoon osallistuville henkilöille. Puhujina kuultiin alan 
asiantuntijoina Niina Matikaista, Camilla Schalin-Jänttiä 
ja Satu Vehkavaaraa. Hoitoon liittyen esimerkiksi eri lääki-
tysvaihtoehdoista keskusteltiin paljon. 

  Tällä kertaa puheenvuoro annettiin myös potilaalle. Ha-
lusin keskittyä omassa puheenvuorossani erityisesti omaan 
kokemukseeni potilaana: Miltä tuntuu, kun fyysisiäkin oirei-
ta on, mutta lääkäri sanoo, että vika on vain korvien välis-
sä, tai omaa väsymystä kommentoidaan vähättelevästi ke-
hottamalla vain syömään terveellisesti ja liikkumaan enem-
män. Nämä kehotukset ovat varmasti meille monelle tuttuja 
niin hoitohenkilökunnan kuin hyvää tarkoittavien läheisten 
suusta kuultuina. Toivon, että puheenvuoroni antoi ajatel-

tavaa ennen kaikkea potilaan kohtaamiseen ja kuulluksi tu-
lemiseen liittyen. Kutsu tilaisuuteen antoi minulle tunteen 
siitä, että potilaan kokemustakin arvostetaan.

  Olen ihmetellyt netissä vellovaa keskustelua, jossa kuu-
lemma kerrotaan, että toukokuussa on ollut endokrinolo-
gien järjestämä tilaisuus, jossa tietty lääkäri on suorastaan 
käskenyt kaikkia kollegoitaan tekemään kantelu Valviraan, 
jos he kuulevat potilaille määrätyn T3:a sisältäviä valmistei-
ta. On vaikeata kuvitella, että näin laajoja tilaisuuksia olisi sa-
man kuukauden aikana ollut useita, joten minun on pakko 
kommentoida näitä väitteitä: Mikäli puhuja viittaa tähän sa-
maan tapahtumaan, hän ei liene ollut paikalla tai ymmärtä-
nyt kuulemaansa. Tässä tilaisuudessa ei millään tavalla ylly-
tetty aiheettomiin kanteluihin. Se sanottiin, että jos potilas-
turvallisuus vaarantuu, on ilmoitus aiheellinen. Tämä todet-
tiin asiallisesti ja kiihkotta, ja olen asiasta täysin samaa mieltä. 

Teksti: Tanja Väyrynen

laakkeet@kilpirauhasliitto.fi

Kuva: Esa Väyrynen
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Kilpirauhasliiton vuosikokous

Liiton vuosikokous pidettiin Helsingissä lauantaina 7.6. 
Lähes kaikki yhdistykset olivat lähettäneet paikalle edusta-
jansa. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. 

Yhdessä keskustelimme, miten avustusrahat saisi riittä-
mään kaikkeen siihen mitä olisi tarpeen tehdä. Todettiin 
yksimielisesti, että ei mitenkään. Työntekijöitä pitäisi saada 
kaksi lisää, jotta tällä hetkellä kriittiset asiat saisi hoidettua 
kunnolla. Liitto ja sitä kautta yhdistysten jäsenmäärän kas-
vu on ollut hurjaa. Edunvalvontaan pitäisi pystyä panosta-
maan todella paljon enemmän. Verkostoituminen muiden 
järjestöjen kanssa on tärkeää ja antoisaa. Näin voisimme 
tehdä yhteistyössä isompia projekteja. ”To do” -listalla on 
niin paljon töitä, että välillä hirvittää. Sitten on vain käärit-
tävä hihat ylös, vetää syvään henkeä ja takaisin sorvin ää-
reen. Raha-automaattiyhdistyksen tapaamisessa keskuste-
lemme tilanteesta, jotta saisimme lisää toiminta-avustusta.   

Yhdistykset tekevät paljon pyyteetöntä työtä täysin va-
paaehtoisesti kentällä jäsenistön eteen. Kiitokset heille siitä!

Monet kokousedustajat olivat tulleet pitkän matkan ta-
kaa, joten liitto tarjosi lounaan kaikille. Ruokaillessa oli mah-

Teksti ja kuva: Kirsti Hänninen

dollisuus jutella myös muiden kokousedustajien kanssa ja 
vaihtaa yhdistysten kuulumisia.

  Seuraavaksi yhdistysten vuoden 2015 puheenjohtajat 
tapaavat liiton järjestämillä puheenjohtajapäivillä lokakuun 
lopussa Helsingissä.

Vasemmalla kokouksen sihteerinä toiminut varapuheenjohtaja 
Tanja väyrynen ja Maisa Airaksinen.

20.–22.3. 2015 Seinäjoella. Paikka tarkentuu myöhem-
min. Kurssi on tarkoitettu liikatoimintaa sairastaville tai 
sairastaneille. Hakuaika päättyy 31.1. Osallistumismaksu 
130 €/2 hh ja 190 €/1 hh. Työmarkkina-, toimeentulo- tai 
opintotuella tai kansaneläkkeellä oleville 85 €/2hh/hen-
kilö. Kurssilaisten edellytetään osallistuvan koko kurssin 
ohjelmaan. Mikäli kurssilainen ei halua yöpyä kurssipai-
kalla, tätä ei hyvitetä osallistumismaksussa. 

Hakeminen:
Kuntoutumiskursseille haetaan hakulomakkeella, jonka 
voi täyttää liiton nettisivuilla Kurssit ja lomat -valikon al-
la. Lomakkeen voi myös tilata toimistosta
p. 09 8684 6550. Hakulomake lähetetään toimisto@kil-
pirauhasliitto.fi tai postitse Suomen Kilpirauhasliitto, Vil-

honkatu 4 B, 00100 Helsinki.

Täytä hakulomake huolellisesti. Valintaan vaikuttaa haki-
jan vapaamuotoiset perustelut. Tarvittaessa olemme yh-
teydessä puhelimitse ennen valintaa, joten muistathan il-
moittaa lomakkeella myös puhelinnumerosi. Kurssivalin-
noissa tarve kuntoutumiseen on etusijalla.
Kuntoutumiskurssiin sisältyy täysihoito, lääkäriluento ja 
muut asiantuntijaluennot. Matkakulut maksaa kurssilai-
nen itse.   

Osallistumismaksua ei palauteta, mikäli kurssilainen peruu 
osallistumisensa kurssia edeltävän kahden viikon aikana. 

Kurssimme ovat hajusteettomia.

Kuntoutumiskurssi

Meitä on yli kymmenentuhatta
Elokuussa Kilpirauhasliiton ja jäsenyhdistysten jäsen-

määrässä rikkoutui 10 000 jäsenen raja. Helga Sankala La-
pin Kilpirauhasyhdistyksestä oli kymmenestuhannes jäsen. 
Olemme muistaneet häntä liiton T-paidalla. Tervetuloa Hel-

ga ja kaikki uudet jäsenet kasvavaan joukkoomme! Kiitos 
kaikille jäsenille, luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille, jot-
ka tuette jäsenyydellä ja toiminnallanne kilpirauhastietou-
den ja hyvän hoidon edistämistä.
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Sköldkörteloperationen
ur patientens synpunkt

Den här artikeln behandlar sköldkör-
teloperationer både i allmänhet och ur 
patientens synpunkt.  Instruktioner, in-
formation och praxis varierar från sjuk-
hus till sjukhus och varje sjukhus ger 
detaljerad information om sköldkörte-
loperationerna för sina patienter.  För 
artikeln har jag granskat patientanvis-
ningarna vid olika sjukhus och besökt 
den dagkirurgiska enheten vid Jorvs 
sjukhus i Esbo. Jag har också själv bli-
vit sköldkörtelopererad, och i egenskap 
av sjukskötare känner jag väl till ope-
rationerna ur professionell synpunkt. 

Allmänt 

Sköldkörteln ligger nere på halsen, 
kring luftstrupen.  Den består av körtel-
vävnad i två lober. En förstorad sköld-
körtel kallas struma och om patienten 
får besvär av en förstorad sköldkörtel, 
kan struman opereras. Operation kan 
också behövas för behandling av god-
artade eller elakartade sköldkörteltu-
mörer och för behandling av överfunk-
tion, om överfunktionen inte kan be-
handlas framgångsrikt med läkemedel. 
Under sköldkörteloperationen kan an-
tingen ena loben eller hela sköldkör-
teln tas bort – vilketdera som görs be-
ror på sjukdomen.  

Före operationen 

Patientens läkare skriver en remiss för 
sköldkörteloperation till sjukhuset och 
efter det gäller det att vänta på kallelse 
till besök på sjukhusets poliklinik.  Där 
träffar patienten kirurgen och en sjuk-
skötare för en intervju och för muntli-
ga och skriftliga anvisningar för hur pa-
tienten bäst förbereder sig hemma för 
den kommande operationen. Vid be-
hov får patienten också träffa aneste-
siläkaren. Före operationen tas blod-
prov och ibland EKG och lungröntgen. 

Huden kring operationsområdet mås-
te vara frisk och patienten får inte ha 
någon infektionssjukdom inför opera-
tionen. I allmänhet kallas patienten till 
avdelningen på morgonen för opera-
tionsdagen.  Det är viktigt att patien-
ten kommer på fastande mage.  Anvis-
ningar för användningen av mediciner 
före operationen ges också. Ibland or-
dinerar anestesiläkaren premedicine-
ring strax före operationen för att lind-
ra ängslan och spänning. 

Operationen 

Operationen sker under narkos. Kirur-
gen gör operationssnittet vågrätt längs 
hudvecken på nedre delen av halsen, 
vilket gör att ärret blir så osynligt som 
möjligt.  Operationen utförs i s.k. stru-
maläge: axlarna lyfts uppåt och nack-
en stöds bakåt.  Trots att operationslä-
get anpassas omsorgsfullt, kan patien-
ten uppleva övergående axel- och hu-
vudvärk strax efter operationen. Värken 
behandlas med samma smärtstillande 
medicin som smärtan i operationssår-
et.  Ibland anlägger kirurgen ett sårdrä-
nage (liten slang från operationsområ-
det) för att påskynda läkningen – drä-
nen avlägsnar effektivt sårsekret och 
blod.  Vanligen tas dränen bort dagen 
efter operationen.

Efter operationen

Efter operationen ligger patienten i 
uppvakningsenheten för uppföljning 
tills måendet är stabilt. Efter detta flyt-
tas patienten till bäddavdelningen för 
vård och uppföljning i 1 - 2 dagar ef-
ter bortoperation av ena loben och i 1 
- 4 dagar efter bortoperation av hela 
sköldkörteln. Under resten av dagen 
efter operationen är det bäst att vila 
mycket, men patienten kan börja röra 
på sig redan samma dag, om tillstån-

det tillåter. Konvalescensen gynnas av 
motion – korta promenader på avdel-
ningen stimulerar andningen som blir 
djupare och blodcirkulationen som 
blir livligare. Omedelbart efter opera-
tionen får patienten vätska genom in-
travenöst dropp, men på avdelningen 
kan patienten vanligen äta och dricka 
normalt. Efter operationen kan svälj-
ning göra ont, och därför kan det vara 
bra att äta flytande föda. 

Smärtlindring

Vi alla upplever smärta på vårt indi-
viduella sätt, men smärta förekommer 
mest under första dagen efter opera-
tionen. Tillräcklig smärtmedicinering 
underlättar andningen och uppegå-
ende.  Därför rekommenderas och or-
dinerar läkaren smärtlindrande medi-
cin under några dagar efter operatio-
nen. Icke-steroida smärtlindrande med-
iciner (s.k. NSAID-mediciner) minskar 
också operationsområdets svullnad.  

Sårvård

Efter operationen är operationsom-
rådet svullet och kan ha blåmärken. 
Svullnaden och smärtan lindras med 
hjälp av en kylpackning på operations-
stället.  Under den tid som operations-
såret läks bör töjning och tryck på så-
ret undvikas. Patienten får duscha ef-
ter ett dygn.  Sårtejpen eller förbandet 
tas bort enligt anvisningarna från sjuk-
huset. Om kirurgen använt resorberba-
ra suturer som upplöses i kroppen, be-
höver inte suturerna tas bort.  Annars 
tas oresorberbara suturer eller agraf-
fer tas bort av en sjukskötare eller häl-
sovårdare på hälsocentralen.

Efter operationen 

Patienten hemskrivs enligt tillstånd 

Text: Moona Saari, organisationsplanerare, 
Sköldkörtelförbundet i Finland r.f. 



  KILPI 3     2014  29

av läkaren. I samband med hemskriv-
ningen får patienten muntliga och 
skriftliga anvisningar för fortsatt vård 
hemma och kontaktuppgifter för den 
händelse något oväntat skulle hända.  
Om hela sköldkörteln bortopererats, 
inleds permanent tyroxinbehandling.  
Tyroxin är ett specialersatt läkemedel.  
För ansökan om ersättning ska patien-
ten be läkaren skriva B-intyg som ef-
ter behandling hos FPA gör en anteck-
ning om specialersättning i patientens 
sjukförsäkringskort.   Om bara en lob 
av sköldkörteln bortopererats, uppföljs 
sköldkörtelfunktionen och behandling 
med tyroxin inleds endast om det be-
hövs. Sjukskrivningen efter operatio-
nen varierar, men håller sig i regel kring 
två veckor.  

Blodprov för kontroll av sköldkörtel-
funktionen tas på patientens hälsocen-
tral ungefär en månad efter operatio-
nen. Svaren på provbitarna (biopsier-
na) som tagits i samband med opera-
tionen brukar komma inom 2 - 4 veckor.  
Patienten får anvisningar för efterkon-
troll i samband med hemskrivningen 
från vårdavdelningen.

Eventuella problem

Trots god aseptik och andra infek-
tionsförebyggande åtgärder och med-

icinering, är det alltid möjligt att opera-
tionsområdet infekteras. Några andra 
komplikationer förekommer mycket 
sällan och beror ofta på patientens an-
dra sjukdomar. I bakre delen av sköld-
körteln löper stämbandsnerven som 
ibland kan ta skada. Om stämbandets 
funktion påverkas, kan rösten bli låg 
och hes. En del av stämbandsförlam-
ningarna går om. Om rösten är hes ge-
nast efter operationen, kan detta ock-
så bero på andningsröret som använts 
under narkosen. 

Ibland kan halten av kalcium i blodet 
sjunka efter operationen, vilket beror 
på en störning i funktionen av bisköld-
körtlarna.  Om kalciumvärdet sjunker, 
kan patienten känna domningar eller 
stickningar i fingrar, tår eller kring läp-
parna. Oftast går också detta om och 
behandlas vid behov med medicin.  

Ärret

Operationssåret läks och lämnar ett 
ärr. Hur ärret kommer att se ut beror på 
patientens ålder, sårets läge och ärft-
liga omständigheter. Inledningsvis är 
ärret rött, men det bleknar med tiden. 
Det är bra att skydda färska ärr mot sol-
ljus, då risken för solbränna och senare 
brunfärgning av ärret är större om är-
ret är nytt.  På apoteken finns produk-

ter som patienten kan utprova för att 
förebygga icke-önskvärd ärrbildning.

Dagkirurgi 

Sköldkörteloperationer kan också 
utföras dagkirurgiskt och jag besökte 
Jorvs sjukhus för att stifta bekantskap 
med denna verksamhet. För att sköld-
körteln ska kunna opereras dagkirur-
giskt och patienten återhämta sig från 
operationen utan sjukhusvård, måste 
patienten uppfylla vissa kriterier.  En 
patient som opereras dagkirurgiskt 
ska ha tillgång en person som ansva-
rar för hemfärden och för uppföljning 
av patienten hemma under den första 
natten efter operationen. I allmänhet 
opereras endast patienter som genom-
går avlägsnande av ena sköldkörtello-
ben dagkirurgiskt, och t.ex. sköldkör-
telcancer opereras inte dagkirurgiskt. 
Om operationen sker dagkirurgiskt, 
infinner sig patienten på avdelning-
en enligt överenskommelse och hem-
skrivs samma dag när tillståndet tillå-
ter. En fördel med dagkirurgi är att all 
verksamhet sker inom en och samma 
enhet.  Därför byts personalen mindre 
och förhållandena är också i andra av-
seenden med hemvanda.   

Kuva: Nina Varuhin

Syreenikiitäjän toukka köllötteli ilta-auringossa vuorenkilven lehdellä.
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KILPI nro 4
ilmestyy 12.12.
Aineistot
3.11. mennessä. 

Seuraavassa lehdessä:

Kilpirauhasliitto
täyttää
15 vuotta

Voit tukea Kilpirauhasliiton toimintaa lahjoittamalla
haluamasi summan tilille

FI19 8000 1970 4661 82
Lahjoituksia voit tehdä myös netin kautta

www.kilpirauhasliitto.fi
Lahjoituspainike löytyy etusivulta.

Kertyneet varat ohjaamme tiedotus- ja 
kokemuskoulutustoimintaa.  

Suomen Kilpirauhasliitolla on voimassa oleva Poliisihallituksen 
myöntämä keräyslupa nro 2020/2013/4551. Lupa on voimassa 

koko maassa lukuun ottamatta Ahvenanmaata
ja keräysaika on 19.3.2014–31.12.2015.

SUOMEN KILPIRAUHASLIITTO RY | SKÖLDKÖRTELFÖRBUNDET I FINLAND RF

SUOMEN KILPIRAUHASLIITTO RY | SKÖLDKÖRTELFÖRBUNDET I FINLAND RF
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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.
Uusille jäsenille jäsenmaksun jälkeen seuraavasta numerosta lähtien.
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.




