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Hyvinvointitekoja
Järjestöillä on suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnin edistäjänä ja merkitys vain kasvaa vuosi vuodelta. Sote-järjestöjä avustavan Raha-automaattiyhdistyksen avustusstrategiassa kolme päälinjaa ovat terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen, terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia
uhkaavien ongelmien ehkäiseminen ja ongelmia kohdanneiden auttaminen ja tukeminen. Hyvinvoinnin vahvistaminen on kaikkien sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteinen
tavoite. Suomen Kilpirauhasliiton sääntöihin on toiminnan
tarkoitukseen kirjattu fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen.
Hyvinvoinnin vahvistaminen on ikään kuin itsestään selvä asia Kilpirauhasliiton ja sen jäsenjärjestöjen toiminnassa,
joten on hyvä välillä pysähtyä pohtimaan, miten tarkoitus
toteutuu käytännön toiminnassa. Tämän aiheen ympärillä työskentelimme myös lokakuisena viikonloppuna Helsingissä, kun kilpirauhasyhdistysten puheenjohtajat olivat
koolla liiton vuosittaisilla puheenjohtajapäivillä.
Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi on kokonaisuus, jossa hyvinvoinnin eri osa-alueet eivät ole selkeästi toisistaan erotettavissa, vaan toinen toisiinsa vaikuttaen.
Potilasjärjestönä teemme työtä, jotta edustamamme jäsen
saa tietoa sairaudestaan kyetäkseen tekemään terveyttään
edistäviä valintoja, saa tilaisuuksia jakaa kokemuksiaan ja
oppia toisten kokemuksista ja hänellä on mahdollisuus
kokea yhteisöllisyyttä osallistumalla yhdessä tekemiseen.
Käytännön tasolla nämä hyvinvoinnin osatekijät toteutuvat kuntoutumiskursseilla, asiantuntijaluennoilla, erilaisissa kilpirauhastapahtumissa, vertaistukiryhmissä ja jäsenistölle suunnatuissa virkistäytymistilaisuuksissa. Toiminta
ja vaatimukset laadukkaiden terveyspalvelujen saamiseksi,
yhdenvertaisuuden toteutumiseksi, ikääntymisen tai sairastamisen aiheuttamien esteiden huomioimiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi ovat oleellinen osa vaikuttamistyötämme, jota tehdään muun muassa yhteistyöverkostoissa, keskusteluissa viranomaisten kanssa, kokemuskoulutustoiminnassa sekä julkaisemalla kannanottoja, lausuntoja ja mielipidekirjoituksia.
Puheenjohtajapäivillä kirjasimme nyt jo jäsenjärjestöissä toteutuvia tai toteutuneita toimintoja. Listasta tuli pitkä sisältäen muun muassa vertaisiltoja, asiantuntijaluentoja, naurujoogaa, hyvinvointipäiviä, teatteri-iltoja, näyttelyihin tutustumista ja myyjäisiä. Ensi vuoden suunnitelmissa
on entistä monipuolisempaa toimintaa. Verkon tarjoamia
mahdollisuuksia tullaan myös lisäämään jäsenistölle suunnatussa toiminnassa. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden toteutumisessa verkko voi toimia hyvänä ratkaisuna erityi-

Kuva: Kirsti Hänninen

sesti silloin, kun pitkät välimatkat eivät mahdollista yhteen kokoontumista. Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukevaa, yhdessä kasvotusten toimimista se ei kuitenkaan tule syrjäyttämään.
Keskustelimme ja suunnittelimme myös vaikuttamiskeinoja tietoisuuden lisäämiseksi kilpirauhassairauksista niin
perusterveydenhuollossa kuin koko väestönkin keskuudessa.
Olen erittäin vaikuttunut vapaaehtoispohjalta toimivien
jäsenjärjestöjemme aktiivisuudesta. Järjestö on yhtä kuin
sen jäsenistö. Vapaaehtoisvoimin toimivassa järjestössä ei
ole erillistä ”järjestäjää” tai ”tekijää”, jonka odotetaan yksin
hoitavan hommat. Vapaaehtoisjärjestölle ei voi myöskään
tyhjentää toiveiden tynnyriä, jos ei ole valmis itse osallistumaan suunnitteluun ja tekemiseen. Vastuu aktiivisuudesta
on yhteinen. Vain yhdessä tehden erilaiset toiveet, tarpeet
ja odotukset löytävät toteutumisväylänsä.
Kilpirauhasliiton toiminnan onnistuminen pohjautuu
myös pitkälti vapaaehtoistyöhön. Kädessäsi olevaa lehteä
on ollut tekemässä iso joukko vapaaehtoisia kirjoittaen artikkeleita, kooten aineistoa, vastaten lääkäripalstalla, neuvotellen onnitteluilmoituksia, muotoillen tekstejä sekä suunnitellen ja toteuttaen kuvitusta ja ulkoasua.
Kiitos teille suurenmoisille vapaaehtoisille, jotka vuosien varrella olette antaneet tai annatte arvokkaan panoksenne kilpirauhasyhdistysten ja liiton toiminnalle! Olette
hyvinvointitekojen avainhenkilöitä!
Asta Tirronen
toiminnanjohtaja
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Hyvät Suomen
Kilpirauhasliitto ry:n
jäsenet ja ystävät!
Olemme uuden kynnyksellä. Sote-uudistus mullistaa toteutuessaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet. Rakenteiden muuttaminen ei kuitenkaan ole itsetarkoitus vaan
keino, jolla tavoitellaan palveluiden entistä parempaa asiakaslähtöisyyttä, saumatonta oikea-aikaisuutta, tasapuolista
laatua ja saatavuutta, kustannusvaikuttavuutta sekä lopulta väestön terveyden ja hyvinvoinnin myönteistä kehitystä. Näiden kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttamiseen
tarvitaan käyttöön sekä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden että myös väestön, asiakkaiden, potilaiden ja
järjestöjen osaaminen, innovaatiot ja voimavarat.
Sote-uudistus haastaa kansalaiset ja järjestöt uudella
tavalla mukaan vaikuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sisältöön ja kehittämiseen. Asukkaiden ja palvelujen
käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia pitää edistää. Keinoja ovat esimerkiksi keskustelu- ja kuulemistilaisuudet, kansalaisraadit, asukkaiden mielipiteiden
selvittäminen ennen päätöksentekoa, palautteen kerääminen, palveluiden suunnittelu ja kehittäminen yhdessä niiden käyttäjien kanssa sekä asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen asioiden suunnittelun ja
valmistelun tukeminen.
Tämä tarkoittaa kulttuurin muutosta, jonka toteutuminen edellyttää asennemuutosta sekä uuden oppimista ja
luomista. Tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkosto, joka elää ja kehittyy vuorovaikutuksessa käyttäjiensä kanssa. Tähän muutokseen tarvitaan myös järjestöt vahvasti mukaan.

Suomessa järjestötoiminnalla on kunniakkaat perinteet. Järjestöillä on merkittävä rooli väestön hyvinvoinnin edistämisessä ja palvelujärjestelmän täydentämisessä.
Järjestöt tekevät omien jäsentensä näkemyksiä näkyväksi
ja kuuluvaksi. Ne osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tarjoavat uusia näkökulmia. Esimerkiksi sote-uudistuksen valmistelussa järjestöt ovat aiheellisesti muistuttaneet asiakaslähtöisyyden toteutumisesta. Potilasjärjestöt
ovat terveydenhuollon tärkeä kumppani. Ne tuottavat hyvinvointia tarjoamalla vertaistukea, tietoa, julkaisuja, keskustelufoorumeita, palveluohjausta ja monia muita palveluita. Tämä järjestöjen mittava työpanos tarvitaan nyt entistä kiinteämmin osaksi hyvinvointipalvelujen ja -verkostojen kokonaisuutta.
Lämpimät onnittelut 15-vuotiaalle Suomen Kilpirauhasliitto ry:lle. Lämmin kiitos tekemästänne työstä ja menestystä pitkälle tulevaisuuteen!
Peruspalveluministeri Susanna Huovinen

KILPI-lehti toivottaa lukijoilleen
tunnelmallista joulun aikaa
ja iloa vuoteen 2015!
Kuva: Miia Lehmusoksa
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Tyroksiini – sadan vuoden
takainen joululahja
ihmiskunnalle
Joulupäivänä vuonna 1914 eli 100 vuotta sitten amerikkalainen kemian tutkija Edward Kendall (1886–1972) oli
nukahtanut laboratoriotyöpenkkinsä ääreen Mayon klinikan kemian laboratoriossa. Työpöydällä oli sian kilpirauhasuutetta, jota Kendall oli jauhanut etanoliin eli spriihin. Etanoli haihtui väsyneen tutkijan nukkuessa työnsä ääressä ja
kun hän heräsi, oli uutoksen pintaan muodostunut valkoisia kiteitä. Hän ei vielä tiennyt, että nämä kiteet olivat tyroksiinia, kilpirauhashormonia, mutta hän kiinnostui niistä
ja valmisti lisää tätä ainetta.
Valmistusprosessi oli työläs, mutta alustavat tutkimukset
osoittivat, että aine oli kilpirauhasen erittämää vaikuttavaa
ainetta. Kendallin menetelmällä saatiin lääke, jolla kilpirauhasen vajaatoiminnan oireet korjautuivat ja tämä oli varma
osoitus siitä, että kiteet olivat kuin olivatkin sittemmin tyroksiiniksi kutsuttua hormonia. Menetelmä oli niin kallis, että lääkettä riitti vain tutkimuskäyttöön. Kendall kertoi myöhemmin, että hänen menetelmällään valmistettiin kaikkiaan
33 gramma tyroksiinia, johon oli tarvittu 3000 kiloa (kolme
tonnia!) eläinperäistä kilpirauhaskudosta. Kendall oli muutenkin loistava tutkija. Hän keksi nimittäin kortisonin, josta
hänelle myönnettiin Nobelin palkinto vuonna 1950.
Jouluna 100 vuotta sitten ihmiskunta siis näki ensi kerran miltä kilpirauhashormoni näyttää sellaisenaan. Kesti kuitenkin vuoteen 1927 ennen kuin tyroksiinin rakenne
varmistui, mikä oli edellytys sille, että tyroksiinia voitiin valmistaa teollisesti potilaille. Rakenteen selvittivät kaksi brittitutkijaa, Charles Harrington (1897–1972) ja George Barger (1878–1939).
Kilpirauhasen tuottama tyroksiini kääntää kidemuotoisena valoa vasemmalle. Kun Harrington kumppaneineen
valmisti tyroksiinia koeputkessa, ilmeni tyroksiinin kaksi kidemuotoa, jotka kääntävät valoa joko vasemmalle tai oikealle. Luonnossa eli kilpirauhasessa on ainoastaan valoa vasemmalle kääntävää muotoa eli enantiomeeria, kun taas
oikealle valoa kääntävää enantiomeeria ei esiinny luonnossa. Vasemmalle kääntävä tyroksiini on nimeltään levotyroksiini, oikealle kääntävä dekstrotyroksiini. Dekstotyroksiinia tutkittiin aikanaan myös lääkkeenä, mutta sen teho
osoittautui heikommaksi kuin levotyroksiinin ja siihen liittyi haittavaikutuksia (sydäninfarkti, angina pectoris, rytmihäririöitä, hikoilua, ripulia ja rauhattomuutta). Yhdessä vaiheessa dekstrotyroksiinia tutkittiin kolesterolilääkkeenäkin,
ja vaikka jonkinlaista tehoa todettiin, ei siitä ole lääkkeeksi
noiden haittojen vuoksi.
Viime aikoina puheena ollut toinen kilpirauhashormoni,

Teksti: Robert Paul,
sisätautiopin dosentti

trijodityroniini, onkin sitten eri juttu. Trijodityroniin keksivät tutkijat Jack Gross (1921–1994) ja Rosalind Pitt-Rivers
(1907–1990) vuonna 1952. Tyroksiini muuttuu kudoksissa
trijodityroniiniksi jonka vaikutus on ainakin viisinkertainen
tyroksiiniin verrattuna. Trijodityroniinia on elimistössä vain
murto-osa tyroksiinista.
Rakenteellisesti tyroksiini ja trijodityroniini eivät kovin
paljoa poikkea toisistaan, kuten kuvasta näkyy. Ainoa ero
on jodiatomien määrässä: tyroksiinissa on neljä jodiatomia
(ja siksi sitä voidaan kutsua tetrajodityroniiniksi) ja trijodityroniinissa on kolme jodiatomia. Viimeaikainen kohu trijodityroniinin (Liothyronin, Thybon) käytöstä hoidossa on
siis aika pienestä kiinni – yhdestä vaivaisesta jodiatomista.
No, jodiatomi on vaikutusvaltainen alkuaine joka kilpirauhashormonimolekyylissä on iso vaikuttaja – jodissa on voimaa. Se, että kolme jodia vaikuttaa vahvemmin kuin neljä
jodia on taas oma juttunsa, joka liittyy hormonien vaikutuksiin kohteessaan, eli solujen tumassa sijaitsevaan DNA:han
eli perimään.
Tietämys kilpirauhashormoneista vaikuttaa kattavalta.
Viime vuosina on opittu yhä enemmän siitä, miten kilpirauhashormonit vaikuttavat solun sisällä. Kilpirauhashormonien parhaasta käytöstä potilashoidossa sen sijaan tarvitaan vielä paljon tietoa, kuten keskustelu trijodityroniin
oikeasta ja perustellusta käytöstä osoittaa.
KILPI 4
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Tyroksiinin
(1) molekyylirakenteessa
on neljä jodiatomia, trijodityroniinissa
on kolme jodiatomia.
Kuva: Tyroksiinin
(1) molekyylirakenteessa
on neljä(2)jodiatomia,
trijodityroniinissa (2) on
Ero
näyttää
pieneltä, mutta Ero
on käytännössä
kolme
jodiatomia.
näyttää suuri.
pieneltä, mutta on käytännössä suuri.

Nina, tähän Robert Paulin kuva Kysy lääkäriltä palstalta
Koita tämä taulukko saada jotenkin kasaan ja vielä oikein!
Ruotsinkieliseen ee henkilökuvaa, jos tekee vähänkin tiukkaa

Jos haluat keskustella
kilpirauhas-sairaudestasi…
…tai kysyä mieltäsi askarruttavista asioista, soita Kilpirauhasliiton valtakunnalliseen
tukipuhelimeen. Saat puhelimesta vertaistukea henkilöltä, jolla on itsellään kilpirauhassairaus. Puhelut ovat luottamuksellisia.
Soittoaika on torstaisin klo 18–21 numeroon 050 400 6800.
Tukipuhelin on suljettu arkipyhinä ja heinäkuussa.
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Kilpirauhasliitto täytti
marraskuussa 15 vuotta!
Teksti: Kirsti Hänninen, puheenjohtaja

Suomen Kilpirauhasliitto ry:n perustava kokous oli
27.11.1999. Perustamiskokouksessa meitä oli paikalla 29
henkilöä, ja allekirjoitimme perustamisasiakirjan. Ennen liittoa toimi Kilpirauhaspotilasyhdistys kolmisen vuotta. Sen
ajan olimme Suomen Potilasliitto ry:n jäseninä, joka on tarkoitettu pienille järjestöille. Liiton perustamishetkellä jäseniä oli 1 905. Tällä hetkellä jäsenmäärämme on 10 300.
Keväällä samana vuonna perustimme pienen ryhmän,
jossa oli henkilöitä ympäri Suomea miettimässä sääntöjä,
jotka esitarkistutimme jo ennen marraskuun kokousta. Etsimme valmiiksi jo tilitoimistoa ja vastaavaa.
Jonkun aikaa liitto ja yhdistys toimivat päällekkäin. Näin
saatiin sujuvasti saman puheenjohtajan, Ulla-Britta Talvitien, johdolla asiat hoidettua muun muassa RAY:n kanssa,
jäsentietojen siirrot ja muut käytännön asiat.
Marjatta Aittakummun aloitettua puheenjohtajana meitä oli ryhmä etelästä, joka kiersi etsien halpoja tiloja toimistolle. Päädyimme Karjalataloon ja vuokrasimme sieltä yhden huoneen. Lähes kaikki kalusteet saimme lahjoituksena. Tietotekniikassa liitoa auttoi Veikko Porola ilmaiseksi.
Kaarina Peltonen ja minä levitimme ison Suomen kartan lattialle. Karttaan piirsimme rajoja miten yhdistyksiä sijoitetaan sen hetken jäsenistön mukaan ja miten olisi tulevaisuudessa hyvä perustaa yhdistyksiä. Siihen kului aika tovi aikaa.
Alussa oli pari yhdistystä ja useampia paikallisjaostoja.
Jaostoista tuli yhdistyksiä ja muutaman vuoden sisällä tuli
useita uusia yhdistyksiä. Nyt on 14 toimivaa yhdistystä. Yksi on lepotilassa ja kaksi on jo lopettanut. Vertaistukiryhmiä on taas tullut parin vuoden aikana ilahduttava määrä.
Aittakummun työ oli raskasta Oulusta käsin, joten hän
halusi luovuttaa puheenjohtajan nuijan eteenpäin, puheenjohtajaksi valittiin Paavo Koistinen.
Sekä Aittakummun ja Koistisen aikana kierrettiin jo ympäri kenttää tavoitteena innostaa kilpirauhaspotilaita perustamaan yhdistyksiä. Koistinen erosi vuosikokouksessa
vuonna 2009. Raija Kerttulasta tuli heti puheenjohtaja.
Valitettavasti hän joutui luopumaan puheenjohtajuudesta jo kolmen viikon kulutta. Elokuussa pidettiin ylimääräinen kokous ja Kirsti Hänninen valittiin puheenjohtajaksi.
Kuntoutustoiminta on ollut alusta asti tärkeää. RAY:n
avustuksilla ja kurssilaisen maksaessa osan kustannuksista olemme pystyneet pitämään kolme kurssia vuodessa. Alkuvuosina kursseilla oli runsas määrä osallistujia ja vakiintunut ohjelma. Nykyään kurssit ovat usein kohdennettuja tietyille ryhmille ja ohjelma räätälöidään erikseen joka
kursseille. Tosin lääkäriluento on säilynyt koko ajan. Lääkäri Ulla Slama on luennoinut erittäin paljon kursseilla. Ny-

Kuva: Harri Karvonen

kyään osallistujamäärä on rajatumpi, jotta kursseilla syntyy ryhmäytymistä.
Meillä ei ollut omaa lehteä, joten kirjoitimme edelleen
Suomen Potilaslehteen. Jäsenmäärän kasvaessa ja yhdistysten lisääntyessä tilamme lehdessä alkoi loppua. Teimme hallituksessa päätöksen, että oma lehti ilmestyy syksyllä 2005. Monet syyt johtivat kuitenkin siihen, että se ei
silloin onnistunut.
Liiton hallitus teki uuden päätöksen vuoden 2010 syksyllä, että nyt on ehdottomasti aika omalle lehdelle. Nimikilpailun jälkeen lehden nimeksi tuli KILPI -lehti. Minulla ja Asta
Tirrosella oli aikaa neljä kuukautta ennen lehden ilmestymistä löytää sopiva kirjapaino, miettiä lehden ulkonäkö ja
rajaton määrä muita asioita. Alkaen kirjaimen muodosta ja
mallista luettavuuden takaamiseksi ja tietysti ulkonäkö oli
eritäin tärkeä. Päädyimme siihen, että vuoden neljässä lehdessä vaihtelevat logomme värit. Silloin emme tunteja laskeneet, päämääräämme oli innostava ja varsin haasteellinen.
KILPI-lehteä on kehitetty koko ajan. Tämän vuoden tärkeä uutuus on ollut ”Kysy lääkäriltä” palsta, joka on saavuttanut suuren suosion. Lehti on saanut paljon kiitosta vuosien aikana ja sitä pidetään hyvänä käyntikorttina kun esitellään kilpirauhassairauksia.
Nettisivut ovat olleet liitolla alusta asti. Nekin ovat kehittyneet vuosien varrella. Liiton nykyisten sivujen alla ovat lähes kaikki jäsenyhdistykset samalla formaatilla.
Vanhoja lehtiä selaillessa huomasin, että eläinperäisistä
valmisteista on ollut puhetta jo vuosikausia. Haluan tässä
todeta, että liitolla ei ole mitään niitä vastaan, kunhan lääkäri tuntee valmisteet hyvin. Lääkärin tittelillä ei ole mielestämme merkitystä. Itsekin käytän eläinperäistä valmistetta
tyroksiinin kanssa yhdessä.
Kansainvälisistä asioista ja esitteiden synnystä lehdessä kirjoittaa LL Ulla Slama sivulla 21 ja liiton ensimmäinen
hallitus löytyy puolestaan sivulta 10.
Minulla on ollut suuri kunnia ja ilo olla mukana vuodesta
1997 lähtien ja olen nähnyt kaikki vaiheet. Vaikka välillä on
ollut raskastakin, niin päivääkään en vaihtaisi pois!
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Kilpirauhasliittoa onnittelevat

15
vuotta
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Kilpirauhasyhdistys ry
www.pkkilpi.fi

Helinä Paronen
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Kilpirauhasliitto
kiittää
onnitteluista

Katariina Salo vei kilpirauhasen
vajaatoiminnan teatterin lavalle

Kilpirauhasen vajaatoiminta ja tyroksiini ovat vahvasti esillä Katariina Salon Jäätyneet sielut -esityksessä.
Teksti ja kuva: Juhani Hiltunen

Torniolainen näyttelijä Katariina Salo on rohkea nainen.
Hänen viimeisin näytelmänsä, monologi Jäätyneet sielut ei
ole vain näytelmä näytelmien joukossa, vaan hyvin henkilökohtainen esitys.
Jäätyneet sielut käsittelee Salon omia sairauksia masennuksesta kilpirauhasen vajaatoimintaan.
- Ilmeisesti tämä on ensimmäinen näytelmä, joka käsittelee kilpirauhasen vajaatoimintaa. Se ja tyroksiini ovat siinä hyvin keskeisesti mukana, Salo kertoo.
Kilpirauhasen vajaatoiminta todettiin Salolla vuonna 2005.
- Epäilen, että todellisuudessa se on ollut minulla paljon pidempään. Muistan jo 16-vuotiaana kärsineeni siihen
viittaavista oireista.
Taustalla on monelle tuttu tarina. Kilpirauhasarvot mitattiin kyllä muutamaan kertaan, mutta kun ne olivat aina viitearvojen sisällä, niin sairautta ei diagnosoitu. Oireista huolimatta.

Diagnoosi sattumalta
Lopulta vajaatoiminta löytyi ihan sattumalta.
- Menin lääkäriin 54-vuotiaana selvittämään, mikä minulla vielä toimii ja mikä ei. Otettiin kaikki mahdolliset verikokeet ja niiden joukossa myös kilpirauhaskokeet. Ja sehän sieltä löytyi.
Masennusdiagnoosi Salolla on ollut jo pitkään. Hän ar-

vioi, että myös ahdistus on hänen kohdallaan todellinen
sairaus, ei pelkästään diagnosoimattoman kilpirauhasen
vajaatoiminnan oire.
- Olen koko ikäni ollut taipuvainen masennukseen. Yhdessä kilpirauhasen vajaatoiminnan kanssa siitä tuli totaalinen pysähdys, josta toipuminen on vienyt vuosia.

Kilpirauhasherätys vertaistuesta
Viime talvi oli Salolle hankala. Tyroksiinista huolimatta
vajaatoiminta iski päälle. Ruumiinlämpö laski alle 35 asteen
ja Saloa paleli vallan mahdottomasti.
- Se oli kauhea talvi. Lihakset olivat niin kipeinä, että hyvä että liikkeelle pääsin. Nukuin koko ajan, Salo selvittää.
Salo ei jaksanut ymmärtää miksi hän on vajaatoiminnalla, vaikka lääkitys oli päällä.
- Kun sitten kevättalvella Tornioon perustettiin kilpirauhaspotilaiden vertaistukiryhmä, sain kilpirauhasherätyksen.
Ymmärsin, että tyroksiiniannokseni oli liian pieni. Nyt sitä
on nostettu ja olo on jo parempi. Aiemmin en itse asiassa tiennyt sairaudesta yhtään mitään. Tein vain kuten lääkäri käski. Lääkärin mielestä kun ottaa tyroksiinia, sairautta ei enää olekaan.
Nyt nostettu annostus on 1,25 tablettia viitenä päivänä
viikossa ja kahtena yksi tabletti. Sitäkään Salo ei ymmärrä,
miksi annos ei ole joka päivä sama.
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”Minusta tuli viitearvoihminen”
Jäätyneet sielut–esityksessä Salo tuijottelee tyroksiinipurkkia useaankin otteeseen, katselee tabletteja kourassaan ja miettii, että nyt hänestä on sitten tullut viitearvoihminen ja mitä se merkitsee.
- Esitin näytelmän ensimmäisen kerran kuusi vuotta alkuidean syntymisen jälkeen. Siihen on tullut mukaan myös
uusia osasia, kuten puolitoista vuotta sitten tapahtunut isäni kuolema sekä heijastuma ystäväni itsemurhasta.
Salo on yhdistänyt näytelmässä oman sekä Hanna Haurun kirjan Tyhjien sielujen saari päähenkilön tarinat. Haurun
kirja kertoo spitaalisesta naisesta, joka eristettiin Nauvossa
sijaitsevalla Seilin saarelle.
- Prosessoin näytelmän tekstiä vesijuoksussa, jota muuten voin suositella kaikille. Se tekee hyvää, Salo taustoittaa.
Haurun kirja on Salolle enemmän kuin läheinen. Salo luki sitä yhä uudestaan ja uudestaan.
- Sen teksti yksinkertaisesti osui ja upposi.

Koukussa lentoturmatutkintaan

- Tämän homman tekeminen pitää minut pinnalla, auttaa
jaksamaan. Ei mun tarvitsisi muuten välttämättä näytellä. Minähän olen 63-vuotias vanhuuseläkeläinen, Salo perustelee.
Näyttelemisen ja vertaistukitoiminnan lisäksi Salo on
koukussa tv:ssa esitettävään Lentoturmatutkinta –sarjaan,
joka tulee myös näytelmässä keskeisesti esiin.
- Ihan oikeasti olen, Salo nauraa.
Salo tarkentaa, että elämänhallinnan ollessa hukassa, sitä voi hallita vaikkapa lentokoneturmatutkinnalla.
- Eli hallitsen elämääni, kun en mene lentokoneisiin.
Torniossa Salo on asunut vuodesta 1981. Hän on syntynyt Tampereella, asunut pitkään Savonlinnassa ja opiskellut Turussa ennen muuttoaan rajakaupunkiin.
Torniossa ei ole kaupungin- tai muutakaan laitosteatteria, mutta siellä toimii Salon perustama kiertueteatteri Elämys Eukot. Pelkästään naisvoimin toimiva ryhmä on erikoistunut tekemään pienimuotoisia näytelmiä, joita voi esittää
melkein missä hyvänsä.
Jäätyneet sielut -esitys on mahdollista tilata omalle
paikkakunnalleen suoraan Katariina Salolta sähköpostitse: katasalo@gmail.com.

Näytteleminen on Salolle tärkeä kanava purkaa itseään
ja tuntojaan. Se on terapeuttinen prosessi.

Lomatoiminta
Vuonna 2015 ei ole Hyvinvointilomat ry:n tarjoamia ryhmälomia kilpirauhassairaille. Yksittäiset henkilöt, pariskunnat tai perheet voivat kuitenkin hakea lomaa Hyvinvointilomien runsaasta tarjonnasta. Viiden päivän ohjelmalliset täysihoitolomat järjestetään 45 eri lomakohteessa eri puolilla Suomea kaikkina vuodenaikoina. Tarjolla on
parhailla paikoilla sijaitsevien lomakeskusten erillistalo-,
rivitalo ja hotellimajoitusta, kylpylähotelleja, liikuntakes-

kuksia sekä pieniä, yhden ryhmän yksilölliseen palveluun
pystyviä luonnonläheisiä lomakoteja. Kesän 2015 lomien
haku on maaliskuussa.
Lisätietoja ja hakemukset suoraan Hyvinvointilomat ry:n
sivuilta www.hyvinvointilomat.fi. Voit myös tilata hakemuslomakkeen ja esitteen Hyvinvointilomat ry:n toimistolta puh.010 830 3400 (arkisin klo 9.00–12.00)

Valtakunnallinen
Kilpirauhasliitto perustettu
Lauantaina 27. marraskuuta 1999 perustettiin Helsingissä
kilpirauhaspotilaiden valtakunnallinen liitto, jonka nimeksi päätettiin Suomen Kilpirauhasliitto. Puheenjohtajaksi valittiin Ulla-Britta Talvitie Sipoosta ja hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Marjatta Aittakumpu Oulusta, Inkeri Havu
Helsingistä, Aune Kari Tampereelta, Eeva Laurikari Turusta, Kaarina Peltonen Mäntsälästä ja Marja-Leena Pietilä
Helsingistä. Varajäseniksi valittiin Maija-Liisa Hyvönen Oulusta, Anja Kauppala Helsingistä, Pirjo Hanhivaara Tam-
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SUOMEN POTILASLEHTI
15 VUOTTA SITTEN

pereelta, Ulla Slama Närpiöstä, Pirjo Toivonen Helsingistä ja Irmeli Tuisku Hyvinkäältä.
Liittoon voi kuulua henkilö- tai paikallisyhdistysjäseniä
ja kannatusjäseniä. Kokouksessa hyväksyttiin Suomen Kilpirauhasliiton Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymät
ja ennakkotarkastamat säännöt, toimintasuunnitelma vuodelle 2000, talousarvioluonnos, joka perustuu Raha-automaattiyhdistykselle esitettyyn hakemukseen.

ETA-kokousraportti
Teksti: Esa Soppi, sisätautiopin dosentti

Suomalaisia ETA-kokoukseen osallistujia.

Järjestyksessä 38. Euroopan kilpirauhasyhdistyksen
(ETA) kokous (38th Annual Meeting of the European Thyroid Association) pidettiin 6.-10.9. Santiago de Compostelassa, jota pidetään apostoli Jaakobin hautapaikkana. Santiago de Compostela sijaitsee Espanjan luoteiskulmassa
melkein Atlannin rannalla. Pyhän Jaakobin tie eli Camino
de Santiago on Ranskan rajalta Pohjois-Espanjan Santiago de Compostelaan kulkeva yli 750 kilometrin pituinen
keskiaikainen pyhiinvaellusreitti, jota edelleen kulkee yli
100 000 patikoijaa vuosittain.
Kokouksen osallistui yli 1300 asiantuntijaa ja kilpirauhassairauksista kiinnostunutta tutkijaa ympäri maailmaa. Suomesta osallistujia oli toistakymmentä ja heillä oli neljä tieteellistä posteriesitystä. Fanni Päkkilä & tutkijaryhmä voitti
tutkimuksella ”The association of maternal and child’s thyroid function on child’s intellect and scholastic performance” parhaan kliinisen posterin palkinnon. ”Tutkimuksessa
tutkimusryhmä selvitti Pohjois-Suomen syntymäkohortissa
vuonna 1986 äitien alkuraskauden kilpirauhashormonipitoisuuksia ja lasten koulumenestystä 8- ja 16-vuotiaina (äiti - lapsiparien N=5971). Lisäksi nuorten omat kilpirauhashormonipitoisuudet analysoitiin 16-vuotiaana. Tutkimuksen päätuloksina oli, että äidin raskauden aikainen hypotyreoosi ja hypotyroksinemia nostivat lapsen riskiä kerrata
luokka jossain peruskoulun vaiheessa (OR 2.14 ja OR 3.49).

Lisäksi äidin hypertyreoosi lisäsi hieman lapsen riskiä menestyä huonommin matematiikassa. 16-vuotiaiden lasten
oma kilpirauhastoiminta vaikutti myös hieman koulumenestykseen yksitäisten oppiaineiden kohdalla”.
Lisäksi erikoistutkija Iris Erlund THL:stä esitteli suullisessa puheenvuorossa Suomen jodinsaannin tilannetta, joka
60-luvulta lähtien on ollut erinomainen. Tällä vuosituhanella tilanne on selvästi huonontunut. FINRISKI 2002 tutkimuksessa virtsan jodipitoisuus oli 81 µg/l ja FINRISKI 2012
tutkimuksessa 63 µg/l. WHO:n kriteerien mukaan väestön
virtsan jodipitoisuuden tulee ylittää 100 µg/l. Tällä pitoisuudella struuman riski väestössä on pienin. Kun jodipitoisuus
virtsassa on välillä 50–100 µg/l, on kyseessä lievä puutos.
Valtion ravitsemusneuvottelukunta on ottanut tilanteeseen myös kantaa 13.8.2014 ja todennut, että väestön jodin
saannin parantamiseksi kuluttajien ja suurtalouksien olisi
käytettävä ruoanvalmistuksessa ensisijaisesti aina jodioitua suolaa, mutta suolan käyttöä sinänsä ei pidä lisätä. Tieto lisätystä jodista löytyy tuotteiden pakkausmerkinnöistä.
Merkittävimmät jodin lähteet suomalaisessa ruokavaliossa ovat maitotuotteet, kananmunat, kala ja jodioitu suola.
Kokouksessa kävi entistä selvemmäksi, että kilpirauhasen toimintaa säätelevä palautejärjestelmä eli aivoista (hypothalamus) vapautuva TRH eli tyreotropiinia (TSH) vapauttavan hormonin, aivolisäkkeestä vapautuvan TSH:n ja sen
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”Citade da Cultura” Santigo de Compostelan läheisellä kukkulalla sijaiseva kulttuuriin ja yrittäjyyteen ohjaava ”pienoiskaupunki” on
uskomaton arkitehtooninen saavutus, jonka rakennukset kattavat ainakin kolmen-neljän hehtaarin alueen.

ohjaamina kilpirauhasesta vapautuvien T4/T3:n keskinäiset
säätelyreaktiot ovat satoja kertoja monimutkaisempia kuin
voisi kuvitella ja vieläkin osittain tuntemattomia.
Mielenkiintoista oli myös kuulla, että Japanissa oli järjestetty Fukushiman ydinvoimala-onnettomuuden jälkeen
laaja kilpirauhassyövän seurantaohjelma niille, jotka olivat
altistuneet radioaktiivisen jodin päästölle. Vaikka alueelta
oli löydetty 50 kilpirauhassyöpää (15 - 25- vuotiailta) tulivat tutkijat siihen johtopäätökseen, etteivät syövät johtuneet altistuksesta radioaktiiviselle jodille vaan ne löydettiin
jo olemassa olevista kyhmyistä erittäin herkällä ultraäänellä. Tshernobylin jälkeen alueelta löydetyt kilpirauhassyövät
tulivat alle 10-vuotiaille. Tähän vaikutti muun muassa se, että Tshernobylin alueella altistuminen radioaktiiviselle jodille
oli 10-100 kertaa suurempi kuin Fukushimassa ja Tshernobylin alueella ravinto oli jodiköyhää, kun taas Fukushiman
alueella jodin saanti ravinnosta oli runsasta.
Professori Wiersinga, Hollanista, kokosi yhteen tutkimuksia kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden voinnista. Tutkimukset osoittavat yhtäpitävästi, että riittävällä tyroksiinihoidollakin olevilla potilailla on huonompi
elämänlaatu kuin terveillä verrokeilla. Yksiselitteistä syytä tähän ei tiedetä. Se voi johtua taudin kroonisesta luonteesta tai sairauden takana olevasta elimistön puolustusjärjestelmän virheellisestä toiminnasta (autoimmuunireaktio). Lisäksi noin 15 prosentilla kilpirauhasen vajaatoimintaa
sairastavilla on muita terveydentilaa huonontavia autoimmuunisairauksia. Jos vointi ei ole hyvä, kun tyroksiinilääkitys on optimoitu, muut vointia huonontavat tilat ja sairaudet on poissuljettu, voidaan tyroksiinihoitoon yrittää koeluontoisesti yhdistää T3-lääke, kuten ETA:n hoitosuositus
vuodelta 2012 toteaa. Näin vaikka kaikissa positiivisia tuloksia raportoinneissa tutkimuksissa on huomattavia heik-
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kouksia, kuten myös kokouksessa esitetyssä tanskalaisessa tutkimusraportissa. Potilaalla tulee kuitenkin olla todettu kilpirauhasen vajaatoiminta ja T3-hoito pitää lopettaa,
jos esimerkiksi 3-4 kuukauden kuluessa ei ole saatu toivottua tulosta. Omissa potilaissani noin yksi prosentti kuuluu
ryhmään, jossa T3-hoito tulee harkittavaksi, kun muut tilaa
huonontavat syyt on poissuljettu tai hoidettu ja tyroksiinihoito on optimoitu.
Kokouksessa tuli esiin myös viime vuoden lopulla julkaistu Euroopan kilpirauhasyhdistyksen (ETA) suositus lievän
(subkliinisen) kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidosta. Jos
hoitopäätös tehdään, käytetään tyroksiinia. Ei ole olemassa
mitään osoitusta hyödysta hoitaa lievää kilpirauhasen vajaatoimintaa liotyroniinilla (T3) tai T4/T3-yhdistelmähoidon
käytöstä. Myöskään ylipainoisilla potilailla lievän kilpirauhasen vajaatoiminnan hoito ei vaikuta painoon, kun TSHpitoisuus <10 mU/l ja vapaan T4:n pitoisuus on normaali.
Papillaarisen kilpirauhasyövän lisääntyminen näkyy kaikkialla maailmassa niin myös Suomessa. Vaikka osa havainnoista johtuu parantuneesta diagnostiikasta, on lisääntyminen todellista, mutta syytä siihen ei tiedetä. Kuitenkin kaiken kaikkiaan kyseessä on harvinainen syöpä, jonka ennuste lisäksi on erinomainen. Suomessa sairastui vuonna 2012
126 miestä ja 358 naista kilpirauhassyöpään. Samana vuonna Suomessa oli 7900 potilasta, joilla oli hoidettu kilpirauhassyöpä. Näistäkin noin 80 prosenttia oli naisia.
Kokouksessa tuli esiin myös tärkeänä asiana potilasnäkokohta. Vaikka kilpirauhassyövän ennuste on hyvä, on diagnoosi potilaalle huomattava stressi ja henkinen taakka. Potilas tarvitseekin runsaasti tukea ja tietoa sairaudestaan heti diagnoosivaiheessa. Näiden lisäksi potilas tarvitsee tietoa
vertaistukiryhmistä, mahdollisuutta ammattimaiseen henkiseen tukeen sekä tietoa hoitovaihtoehdoista.

TÄNÄÄN TOIMISTOLLA

Laput putosivat silmiltä!
Olen ollut töissä Kilpirauhasliitossa nyt reilut puolitoista vuotta. Vastuualueet olivat aloittaessani kuntoutumiskurssien suunnittelu ja toteutus, neuvonta ja ohjaus sekä
vertaistoiminnan kehittäminen. Käytännössä näin pienessä työpaikassa löytää itsensä tekemästä kaikkea mahdollista jäsenasioista siivoamiseen.
Hoidan pääosan toimistonumeroon tulevista puheluista ja puhelut alkavat usein kysymyksellä, voisiko joku tässä numerossa neuvoa tai auttaa? Suunnitelmissa on, että
saisimme neuvontaan ihan oman numeron. Pidämme kirjaa puhelujen määrästä ja kestosta ja luokittelemme ne jäsenasioiden tai neuvonnan mukaan. Puhelujen sisältöjä ei
kirjata, vaan ne ovat luottamuksellisia. Puhelut ovat lisääntyneet ja tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä neuvontapuheluja on tullut jo yli 400 ja niiden keskimääräinen kesto on ollut noin 20 minuuttia.
Muiden töiden takia emme aina ole puhelimitse tavoitettavissa, mutta soitamme kaikille viestin jättäneille takaisin. Neuvontaan liittyen saamme yhteydenottoja myös
sähköpostitse.
Myös torstaisin toimivan Kilpirauhasliiton valtakunnallisen tukipuhelimen puhelumäärät ovat kaksinkertaistuneet
tänä vuonna. Lämpimät kiitokset tukipuhelinpäivystäjille
heidän tärkeästä vapaaehtoispanoksestaan.
Kilpirauhasliitto on järjestänyt vuosittain kolme viikonlopun mittaista kuntoutumiskurssia. Tänä vuonna niitä
järjestettiin poikkeuksellisesti vain kaksi. Toukokuussa oli

kurssi eläkeläisille Tampereella ja lokakuussa kurssi vastasairastuneille Helsingissä. Kursseilla on aina muun muassa
lääkäriluento ja muita kohderyhmälle sopivia luentoja sekä tietysti vertaistukea. Vastasairastuneiden kurssi oli ensimmäinen laatuaan ja se oli myös päivän pitempi. Kurssilla oli luennoimassa lääkäri, ravitsemusterapeutti ja erikoispsykologi. Molempien kurssien aikana luontoäiti antoi
meille parastaan ja saimme nauttia myös ulkoiluista mitä
parhaimmassa säässä.
Kursseilla näkee konkreettisesti miten tärkeää vertaisten löytäminen voi olla. Osa ei ole koskaan aiemmin päässyt puhumaan toisen samaa sairautta sairastavan kanssa
ja ”en ole yksin” -tunne on sekä helpottava, että voimaannuttava. Seuraava kurssimme on jo haussa ja se on myös
ensimmäinen laatuaan. Kurssi on tarkoitettu kilpirauhasen
liikatoimintaa sairastaneille tai sairastaville.
Olen oppinut nykyisessä työssäni paljon kilpirauhassairauksista ja ylipäätään Suomen terveydenhuollosta. Huomasin jo ensimmäisinä kuukausina eläneeni laput silmillä
työskenneltyäni pitkään pelkästään erikoissairaanhoidossa.
Kiitokset kaikille, joiden kanssa olen saanut olla tekemisissä tavalla tai toisella. Voikaa hyvin!

Vuoden 2015 jäsenkortti ja lasku
lähetetään KILPI-lehden 1-2015
mukana. Lehti ilmestyy 27.
helmikuuta. Jäsenmaksu on 23 euroa.
Jäsenmaksukorotus on ollut välttämätön
viime vuosien posti- ja painokulujen
nousun seurauksena.

Moona Saari
järjestösuunnittelija
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Meidän pieni Pikku Myy

– suuren huolen ja epätietoisuuden jälkeen
täysin normaaliin arkeen
”Olimme huolestuneita kun emme heti tienneet mikä
sinulla oli. Kun arvailujen tueksi saatiin testituloksia, oli jo
helpompaa. Suuri helpotus oli, ettei sinulla ole mitään vakavampaa. Sinulla todettiin kilpirauhasen vajaatoiminta.
Saimme kuitenkin kuulla, että hoidettuna se on vaaraton.
Olet kuitenkin harvinaisuus koska vain yhdellä 3600:sta
vauvasta todetaan se” (ote isän sairaalassa kirjoittamasta
”Minun sairaalamatkani” kirjasesta).
Sairaala-aika vastasyntyneen kanssa oli kaikkea muuta
kuin se mitä olimme kuvitelleet tai kuulleet neuvolan valmennuksessa. Huoli ja epätietoisuus oli suuri. Alle vuorokausi synnytyksestä selvisi, että kyseessä oli synnynnäinen
kilpirauhasen vajaatoiminta.Tyroksiinilääkitys aloitettiin saman tien. Onneksi asumme Suomessa, jossa testataan kilpirauhasarvot kaikilta vastasyntyneiltä.
Sairaalasta kotiin päästyämme alkoi melkein normaali
vauva-arki vaipanvaihtoineen ja syöttämisineen. Tämän lisäksi piti joka aamu pilkkoa tyroksiinilääketabletti, jauhaa
se, sekoittaa lääke pieneen määrään äidinmaitoa ja juottaa sitten sen tuttipullolla vauvalle. Onneksi tämän korvaushoidon ansiosta Pikku Myymme kasvoi ja voi hyvin.
Alussa kävimme neuvolassa kolmen kuukauden välein
sekä useasti sairaalassa tarkistamassa, että tyroksiinin taso oli kohdallaan. Tähän mennessä annostus on ollut kohdallaan aina, eikä korvaushoidoista ole tullut mitään oireita, paitsi noin 6 kuukauden iässä. Silloin ihmettelimme kun
vauva hikoili, oli hermostunut ja sydän hakkasi. Myöhemmin
kävimme puolen vuoden välein kontrolleissa sairaalassa,
jolloin katsottiin kilpirauhasarvot sekä välillä myös luuikä.
Meidän Pikku Myy on juuri täyttänyt 11 vuotta. Hän on
valloittava, elämänmyönteinen, terve, energinen ja erittäin reipas ja menestyvä koululainen. Harrastuksia riittää.
On partiota, pianonsoittoa, kuoroa, karatea, ratsastusta ja
monta muuta mukavaa tekemistä. Koulu menee hyvin ja
ystäviä löytyy.
Loppuelämän ajan hänen tulee ottaa tyroksiinitabletit
aamulla ennen aamupalaa. Siitä hän huolehtii jo itsenäisesti. Tosin joskus pitää muistuttaa. Mutta onneksi sairauteen
ei kuulu mitään rajoituksia. Jos olisi ihan pakko valita joku
tauti, niin kilpirauhasen vajaatoiminta olisi se helppohoitoisin ja vaivattomin sairaus verrattuna moneen muuhun
vakavampaan tautiin.
Vaikka Pikku Myyn ensimmäiset viikot olivat vaikeat, on
elämämme ollut sen jälkeen parempaa kuin koskaan. Tyttö itse näkee, että tauti on luonnollinen osa häntä eikä hän
näe asiassa minkäänlaista ongelmaa. Välillä hän on jopa ylpeä siitä, että hän on uniikki kun hänellä on harvinainen
synnynnäinen kilpirauhasen vajaatoiminta.
Me vanhemmat olemme onnellisia kun silloin 11 vuotta sitten saimme juuri Pikku Myyn. Aika on poistanut kaikki huolet ja murheet, jotka olivat päällimmäisenä synnytyssairaalassa.
Äiti ja isä
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Minun elämäni on ihan tavallista paitsi se että pitää aina muistaa ottaa tyroksiini 15 minuuttia ennen aamiaista.
Ja sitten välillä pitää mennä ottamaan verikoe.
Amelie

Ameliella diagnosoitiin kilpirauhasen vajaatoiminta alle
vuorokauden ikäisenä

Tänään 11-vuotiaan energisen Amelien päivät täyttyvät koulun
lisäksi lukuisista harrastuksista.

HYVÄ OLO

Liiku, venyttele, rentoudu
vedessä ja maalla

Teksti ja kuva: Maarit Mäkinen

Jos et pysty kävelemään polvi- tai lonkkaongelmien
vuoksi, älä lyö hanskoja tiskiin vaan etsi sopiva liikuntamuoto! Kannattaa ehdottomasti kokeilla esimerkiksi vesikävelyä tai vesijuoksua. Sitä tehdään vyötärölle kiinnitettävän vesivyön avulla altaan syvässä päädyssä, sillä vyö kelluttaa vesijuoksijaa. Vöitä on useita eri kokoja pienistä aina XXL-kokoisiin. Useat uimahallit lainaavat tai vuokraavat
niitä uimavalvomosta.
Ihminen painaa vedessä vain 10 prosenttia painostaan
eli 70-kiloinen painaa vedessä 7 kg. Vesi kannattelee siis niin
hyvin että nivelille ja luille ei juurikaan tule kuormitusta. Tämän vuoksi liikkuminen vedessä onnistuu vaikka kuivalla
maalla sen polvi-, lonkka- tai selkävaiva estäisikin. Vesikävely/juoksu on myös tehokkaampaa kuin miltä se tuntuu,
sillä kylmä vesi aiheuttaa lämmönmenetystä, jolloin kroppa käyttää enemmän energiaa ja kaloreita kuluu. Vedessä voi myös ottaa intervelleja eli juosta välillä altaanmitan
nopeammin, jolloin syke nousee, kunto kohoaa ja kaloreita palaa enemmän.

kaa pitkälle taakse
- lonkkaan tulee iso ratasmainen liike
- laita sormet tiukasti yhteen ja työnnä näillä käsikupeilla
tehokkaasti vettä vartalon ohi taakse niin että pystyt etenemään vauhdikkaammin – tarvittaessa voit käyttää vesihanskoja, joilla saa tehoa harjoitteluun
- vaihtele juoksutapoja: esimerkiksi ota välillä rintauinnin käsivetoja, tee intervelleja eli mene välillä altaanmitta lujempaa, laita kädet rinnalle ristiin jolloin jalat tekevät supertehokasta työtä, koska alat vajota pohjaa kohti
Vinkki: Jos haluat kokonaisvaltaisen treenin, tee näin: vesikävele/juokse ensin vesivyön kanssa 20-30 minuuttia, sitten mene vesijumppaan (30 min) ja viimeiseksi mene lämpimään terapia-altaseen venyttelemään keho päästä varpaisiin. Venyttele päälihasryhmät (reidet, pohkeet, käden
ojentajat, hartialihas, niskat). Lämmin vesi relaksoi lihaksia,
sen takia venyttelyt kannattaa tehdä siellä. Viimeistele olo
porepenkin hieronnalla ja saunalla!

Aloita vesikävelyllä, löydä sopiva vesivyö Vesijumpat – hauskaa ja monipuolista
Jos liikunnasta on kulunut pitempi aika, aloita rauhallisesti vesikävelyllä totutellen veteen ja vyöhön. Lisää tehoa
vasta ajan kanssa. Tehoa saat lisää laittamalla kädet rinnalle ristiin. Silloin alat vajota ja joudut polkemaan jaloilla vettä paljon nopeampaa. Useat sykemittarit ovat vesitiiviitä 30
metriin asti. Siitä voit seurata sykettä joka on altaassa liikkuessa paljon matalampi johtuen veden hydrostaattisesta
paineesta. Laji on siis sydämellekin ystävällinen.
Huomaat, että vesivyö kelluttaa hyvin. Jos ei, niin vaihda numeroa isompaan. Kiinnitä se tiukasti navan kohdalle.
Katso, että se ei nouse kainaloita hankaamaan. Oltuasi hetken aikaa vedessä kroppasi ”kutistuu” veden hydrostaattisen paineen takia, minkä vuoksi vesivyö tuppaa nousemaan
ylös kainaloihin. Vedä silloin vyötä alaspäin ja kiristä uudelleen navan kohdalta. Jos vyö yhä nousee, kokeile erimallista vyötä. Niitä on monia eri malleja erilaisille vartaloille.
Vesikävelyn/juoksun ydinkohdat:
- vesivyö täytyy kiinnittää kuivalla maalla, vedessä ei pysty
- juostessa vartalon asento on pysty, jalat ovat kohtisuoraan
altaan pohjaa kohti, pieni etukeno sallitaan, hartiat rentoina,
vatsa tiukkana, selkä suorana, leuka ylös, hyvä ryhti
- älä anna pepun nousta ylös pintaan, silloin ryömit kuin
krokotiili, eikä liikkumisessa ole tehoa
- kurota varpailla pitkälle eteen ja vastaavasti työnnä jal-

Nykyään vesijumppatarjonta on uimahalleissa todella monipuolista. Jokaiselle varmasti löytyy oma mieleinen
vesijumppa. On tavallista vesijumppaa, välinevesijumppaa,
syvänveden jumppaa vyön avulla, Äijävesijumppaa, AquaSpinningiä, AquaBoxingia, AquaCombatia sekä rauhallisemmasta jumpasta pitävälle AquaHarmonya. Uusinta on
nyt Aqumba, joka muistuttaa lattarimusiikin mukaan tanssittavaa Zumbaa. Lisäksi eläkeikäisille ja tekonivelleikatuille sekä eri erityisryhmille on usein omia ryhmiä. Vesijumpan hyvä puoli on se, että siinä tulee usein myös tasapaino-koordinaatioharjoittelua, vesi vastustaa liikettä ja tuo
tehoa sekä se, että liikkeen tehon voi jokainen säädellä itse kuntonsa mukaan.

Oikea uimatekniikka kannattaa opetella
Useilla uimahalleilla järjestetään nykyään myös aikuisten
uimakouluja. Oikea uimatekniikka on energiataloudellinen
sekä säästää niskojen kuormittumasta. Hyvin harva osaa oikeaoppisen tehokkaan jalkapotkun, pitkän liu’un tai kasvojen viemisen veteen. Huomaa, että uimalaseja – ja maskia
saa käyttää halleilla, samoin räpylöitä. Ne ovat jopa suositeltavia, koska ne auttavat paremman uintiasennon ja tehokkuuden löytymisessä. Ui vuorotellen selkä-, kylki- ja rintauintia, niin jaksat uida pitempään.
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Venyttele itsellesi rento, hyvä olo
Jos tuntuu, että oma kunto ei ole kovin hyvä, voisit ajatella ehkä liikunnan aloittamisen venyttelyllä kotona tai
ryhmässä. Se on helppo, miellyttävä tapa päästä liikunnassa alkuun. Eri puolilla Suomea järjestetään paljon esimerkiksi erilaisia joogatunteja, stretching-venyttelyryhmiä, venyttely- ja rentoutusryhmiä sekä shindo-rentoutusvenyttelyä. Usein myös tuolijumppa ja niska-hartiakoulu on kevyempää, usein paljolti kevyisiin pumppaaviin liikkeisiin sekä venyttelyyn perustuvaa liikuntaa.
Moni venyttelee kotonaan esimerkiksi heti aamulla tai
illalla televisiota katsoessa. Jos tuntuu ettet pääse siinä itse alkuun, lainaa kirjastosta tai hanki omaksi venyttely/rentoutus-kirja tai dvd.
Venyttelyn ydinkohdat:
1. Venyttele säännöllisesti vähintään 1-3 kertaa viikossa, 1030 minuuttia kerrallaan. Varaa itsellesi tyyny, alusta ja viltti.
2. Venyttele vasta kun lihakset ovat lämpimät, esimerkiksi
lenkin, siivoamisen tai lumitöiden jälkeen.
3. Rauhoita ja keskitä mieli. Tarvittaessa sulje silmät voidaksesi keskittyä paremmin. Nauti rauhan tunteesta ja hyvästä olosta. Venytellessä hengitä rauhallisesti nenän kautta
sisään riittävän syvään, pidätä lyhyen aikaa ja hengitä ulos

Tuula Kalliomäki näyttää mallia venyttelystä.
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suun tai nenän kautta. Pidä venytys 30-90 sekuntia.
4. Hyvin pienellä voimalla suoritettu venytys on tehotonta;
käytä siis venytysvoimaa, joka aiheuttaa epämiellyttävän
tunteen, mutta kipua ei saa tuntua.
5. Voit käyttää apuvälineenä jumppakuminauhaa eri liikkeissä. Laita se esimerkiksi jalkaterien alle, kun kurotat sormia kohti varpaita.
Harjoituskerran lopuksi tee vähintään muutaman minuutin rentoutus. Asetu selinmakuulle. Käy rauhallisesti
mielessäsi läpi kaikki kehon lihakset rentouttaen ne järjestelmällisesti alhaalta ylös. Koe miellyttävä, lämmin, rentoutumisen tunne.
Lisätietoa:
Vesijuoksu, vesijumpat, uinti –kirjat ja dvd. www.suomalainenvesiliikuntainstituutti.fi
Venyttelyn liikekuvasto. Anne Soini, www.kkiohjelma.fi/
materiaalit
Flow-joogaa aloittelijoille. Shiva Rea. www.pilateskauppa.fi
Saunajooga. Tiina Vainio. WSOY, 2012
Meditaatio-opas + cd. Sari McGlinn. Harmoniahuone, 2006
MethodPutkiston Parhaat + Pilates. Marja Putkisto. Gummerus, 2010

KYSY LÄÄKÄRILTÄ
Palstallamme lääkärit vastaavat lehden lukijoiden lähettämiin kysymyksiin. Ne eivät voi olla yksilöllisiä, koska niihin ei voi vastata potilasta näkemättä. Kysymyksiin vastataan vain lehdessä. Toimitus pitää itsellään oikeuden valita kysymyksistä sellaisia, jotka palvelevat mahdollisimman monia.
Kysymykset lähetetään joko sähköpostitse lehti@kilpirauhasliitto.fi tai kirjepostina Kilpirauhasliitto, Vilhonkatu 4 B, 00100 Helsinki. Laita sähköpostiin aiheeksi ”Kysymys lääkärille”.

Kysymys:
Olen 62-vuotias nainen. Kilpirauhanen poistettiin 2012
ymmärtääkseni liikatoimintaa aiheuttaneen kasvaimen
takia. Lähtevätkö leikkauksessa aina myös lisäkilpirauhaset? Pitääkö kalkin ja magnesiumin syönti aloittaa automaattisesti? Itse syön Kalcipos-D 500 mg 1-2 tabl ja Mg
noin 300 mg päivässä. Joskus minulla on päässä kummia
oireita, kuin siellä nykisi joku paikkaa vaihdellen. Kipuja ei
ole, mutta vaiva on kiusallinen. Verenpaine on ok. Thyroxin 0,1 mgx1, lisäksi verenpaine-ja astmalääkitys. TSH oli
huhtikuussa 0,74. Mihin oire voisi liittyä?
Vastaus:
Kilpirauhasleikkauksessa pyritään hyvin tarkasti varomaan
lisäkilpirauhasten vahingoittamista. Lisäkilpirauhasten vajaatoiminnan riski on noin 2-4 % kilpirauhasen täydellisen poistoleikkauksen jälkeen, eli useimmiten selvitään ilman tätä komplikaatiota. Ohimenevän, lievän lisäkilpirauhasten vajaatoiminnan varalta aloitetaan usein kalsiumkorvaus leikkauksen jälkeen, mutta pystytään lähes aina lopettamaan korvaus muutaman viikon-kuukauden kuluessa. Mainittuun oireeseen on
vaikea ottaa kantaa, mutta on varmasti hyvä tutkia veren kalsiumpitoisuus. Thyroxin-annos vaikuttaa sopivalta.
			
Otto Knutar

Vesa Ilvesmäki,
Otto Knutar,
sisätautien ja endosisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri krinologian erikoislääkäri

Kysymys:
Mikä koe on hyvä mittari rautavarastojen tarkastamiseksi,
ja millä tasolla tuloksen pitäisi olla jotta asiat ovat kunnossa? Olen ymmärtänyt, ettei pelkkä Hb kerro koko totuutta.
Vastaus:
Rautavarastojen tarkistamiseksi on hyvä tutkia plasman
transferriinireseptorin pitoisuus (P-TFR). Pitoisuus suurenee
raudanpuutoksen yhteydessä. Matalan hemoglobiinin lisäksi
punasolujen pieni tilavuus (E-MCV) antaa osviittaa mahdollisesta raudanpuutoksesta. Raudanpuutos on hyvin epätodennäköistä jos B-Hb, E-MCV ja P-TFR ovat normaalit.
Otto Knutar

Robert Paul LKT,
sisätautiopin dosentti

Esa Soppi LKT,
sisätautiopin dosentti

Kysymys:
Mitä tapahtuu jos eutyreoottinen (normaali kilpirauhasen toiminta) potilas aloittaa tyroksiinikorvaushoidon?
Onko tässä tapauksessa mahdollista sammuttaa terveen
kilpirauhasen toiminta ilman liikatoimintaoireita tai onko
siitä muutoin jotain haittaa.
Vastaus:
Kilpirauhasen toiminta on aivolisäkkeen erittämän TSH:n
säätelemää eli kilpirauhanen erittää hormoneja TSH:n aiheuttaman viestin aktivoimana. Kun kilpirauhasen toiminta hiipuu

Ulla Slama,
LL

Heli Mäkilä,
funktionaaliseen
lääketieteeseen
perehtynyt yleislääkäri
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(autoimmuunitulehduksen seurauksena, Hashimoton tauti),
nousee TSH:n eritys, jolla se pyrkii piiskaamaan kilpirauhasta
toimimaan ja samalla kilpirauhanen usein jonkin verran suurenee, kun se pyrkii vastaamaan TSH:n välittämään työkäskyyn.
Kun tyroksiinihoito aloitetaan,TSH:n eristys pienenee ja samalla kilpirauhasen koko myös pienenee, kun sen ei enää tarvitse työskennellä tuottaakseen TSH:n vaatimaa määrää hormoneja. Aivolisäke ei kuitenkaan tiedä, mistä sen eristystä säätelevät kilpirauhasen hormonit ovat peräisin eli kilpirauhasesta
vai suun kautta otetusta tyroksiinista.Valitsee siis tasapaino kilpirauhasen jäljellä olevan hormonierityksen ja suun kautta otetun tyroksiinin kanssa. Kilpirauhasen kroonisessa autoimmuunitulehduksessa kilpirauhanen tuhoutuu vähitellen ja niinpä
usein jossain vaiheessa tyroksiinihoidon annos nousee (kun
TSH pyrkii nousemaan), kun kilpirauhanen ei enää pysty tuottamaan omaa osaansa tarvitusta hormonimäärästä.Vastaavasti, jos potilaalle, jolla kilpirauhanen toimii normaalisti, aloitetaan
tyroksiinihoito vähenee aivolisäkkeen erittämän TSH:n määrä
ja sen myötä kilpirauhasen erittämien hormonien määrä vähenee. Jos tyroksiiniannos on riittävä eli vastaa oman kilpirauhasen erittämään hormonimäärää eli noin 150 µg (100-200 µg)
estyy TSH:n eritys aivolisäkkeestä ja sen seurauksena myös kilpirauhasen hormonieritys hiipuu. Potilaalla ei siis tarvitse olla lääkityksen aiheuttamaa kilpirauhasen liikatoimintaa. Jos tilanne jatkuu pitkään esimerkiksi vuosia, surkastuu kilpirauhanen ja potilas tulee täysin riippuvaiseksi suun kautta otetusta
tyroksiinista. Samalla aivolisäkkeen TSH-eritys ikään kuin ”halvaantuu” ja TSH:n erityksen uudelleen käynnistyminen aivolisäkkeestä voi kestää useita kuukausia, jopa huomattavasti yli
vuoden. Kliinisesti tällainen tilanne nähdään joskus kilpirauhaskyhmyn poiston jälkeen, kun potilaalla on ollut vuosia kestänyt kilpirauhaskyhmyn aiheuttama subkliininen, mutta oireita aiheuttamaton hypertyreoosi. Jos tilan on aiheuttanut kilpirauhaslääkitys, niin tällaiselta potilaalta kilpirauhaslääkityksen
lopettaminen äkillisesti johtaa vaikean kilpirauhasen vajaatoiminnan kehittymiseen. Jos tila on kestänyt tarpeeksi pitkään
kilpirauhanen voi olla tuhoutunut eikä sen hormonitoiminta
enää lainkaan käynnisty lääkityksen lopettamisesta huolimatta.
Esa Soppi
Kysymys:
Minulla on ollut lääkitys 25 vuotta, kilpirauhassyöpä leikattiin ja hoidettiin radiojodilla 1989. Lääkkeitä on vähennetty tänä vuonna, nyt Thyroxin 0.1 mg päivittäin ja lisäksi
Thyroxin 25µg maanantaisin ja tiistaisin, sekä Dygratyl 0,2
ja Kalcipos-D 500 mg aamuin illoin, Nexium kahdesti päivässä. Monenlaisia muitakin lääkkeitä on paljon, hormonikorvaukseen, mielialahäiriöön ja allergioihin.
Arvot olivat kohonneet 2013 ja ylittyneet 2014 yli viitearvon. Kysynkin, vaikuttaako ikääntyminen (62v) tyroksiinin tarpeeseen vähentävästi vai ovatko viitearvojen rajat muuttuneet jossain vaiheessa. Miten lääkkeet vaikuttavat toisiinsa, esimerkiksi imeytymiseen?
Vastaus:
Tyroksiinin tarve riippuu jossain määrin iästä, ja tyroksiiniannosta joudutaan usein vähentämään hieman vanhuuseläkeiän kynnyksellä. Muutostarve on pieni ja yksilöllinen mutta
hyvin tunnettu. Oikea annos määräytyy TSH- ja T4V-veriarvojen perusteella.

18 KILPI 4

2014

Tyroksiinin imeytyminen vähenee, jos sitä otetaan yhdessä
kalsium- ja alumiinivalmisteiden kanssa, sillä nämä alkuaineet
sitoutuvat tyroksiiniin ohutsuolen alkupäässä estäen tyroksiinin imeytymistä. Jos siis olet aikaisemmin ottanut kalsiumtabletin ja tyroksiinin (lähes) samanaikaisesti ja jos olet siirtynyt ottamaan ne neljä tuntia toisistaan erillään, kuten suositellaan, on täysin mahdollista että imeytynyt tyroksiinimäärä kasvaa ja annoksen säätäminen on tarpeen. Dygratyl ei tiettävästi vaikuta tyroksiinin vaikutukseen. Sen sijaan Nexium ja muut
samaan ryhmään kuuluvat happosalpaajat (protonipumpun
estäjät) vaikuttavat tyroksiinin tarpeeseen. Tyroksiinin annostarve kasvaa 25 – 35 prosenttia kun happosalpaajalääkettä on
käytetty kaksi – kuusi kuukautta. Joskus tyroksiinin tarve kasvaa vielä tämän jälkeenkin. Kyse ei ole samantyyppisestä vaikutuksesta kuin kalsiumin (tai alumiinin) kanssa, eikä yhteisvaikutuksen mekanismia tunneta. Ilmeisesti lääkkeet voidaan
ottaa samanaikaisesti, mutta käyväksi tavaksi on tullut ottaa
happosalpaaja ja tyroksiini eri aikaan. Joka tapauksessa happosalpaajalääkityksen kestettyä puolisen vuotta on syytä tarkistaa kilpirauhasarvot ja varmistaa että annos on oikea. Näin
pitää tietenkin menetellä jo aikaisemmin jos ilmaantuu vajaatoiminnan oireita.
Robert Paul
Kysymys:
Mihin kilpirauhasarvoihin litium vaikuttaa ja kuinka nopeasti nämä arvot normalisoituvat litium-hoidon päätyttyä vai voiko muutos jäädä pysyväksi?
Vastaus:
Litium aiheuttaa kilpirauhasen vajaatoimintaa noin 20 prosentille käyttäjistä, yleensä litiumlääkkeen ensimmäisenä tai toisen hoitovuotena. Vajaatoiminta ilmenee TSH-arvon suurenemisena ja kilpirauhasen vajaatoiminnan oireina. Taustalla voi
olla autoimmuunityreoidiitin paheneminen, mikä näkyy TPOvasta-ainepitoisuuden suurenemisena. Kun TSH-arvo suurenee,
vastaa kilpirauhaskudos tähän kasvamalla ja seurauksena on
kyhmytön struuma. Jopa 40 prosentilla litiumin käyttäjistä saa
struuman. Jos litiumin käyttäjälle ilmaantuu kilpirauhasen vajaatoiminta, on se hoidettava samaan tapaan kuin muukin vajaatoiminta, tyroksiinilla. Litiumin keskeyttämistä ei ole syytä
tehdä, sillä tämä voisi olla potilaan psykiatrisen sairauden kannalta haitallista. Litiumin käyttö on joskus, tosin harvoin, yhdistetty kilpirauhasen liikatoimintaan. Kirjallisuuden mukaan litiumin vaikutus kilpirauhaseen on palautuva ja annoksesta riippuva, eli vaikutus kilpirauhasarvoihin loppuu, kun litiumhoito
loppuu. Tässä suhteessa tilanne on toinen kuin amiodaronilla
(rytmihäiriölääke), jonka vaikutus kilpirauhaseen jatkuu, vaikka amiodaronilääkitys lopetetaan.
Robert Paul
Kysymys:
Käytän talviaikaan hieman suurempaa tyroksiiniannosta ja kesällä vastaavasti lasken annosta saman verran. Onko valolla ja melatoniinin määrällä jotain vaikutusta kilpirauhashormonien toiminnalle?
Vastaus:
Melatoniini eli yöhormoni erittyy käpylisäkkeestä, joka on
aivojen keskiosassa sijaitseva rauhanen.Yön ja talvisajan pimeys

lisää melatoniinin eritystä, valo estää sitä. Melatoniini voi alentaa kilpirauhashormonien määrää, mikä johtaa siihen, että jotkut ihmiset tarvitsevat hiukan lisää tyroksiinia talvisin.
Ulla Slama

ker dosen motsvarande om sommaren. Har ljusets och melatoninets mängd någon inverkan på sköldkörtelhormonens funktion?

Kysymys:
Aika monella kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavalla ystävälläni ja myös minulla on myös uniapnea. Voiko kilpirauhastulehdus altistaa uniapnealle vai onko kyse vain sattumasta?

Svar:
Melatonin eller mörkerhormon utsöndras i tallkortkörteln, som ligger i hjärnans mittdel. Nattens och vinterns mörker ökar melatoninutsöndringen, ljuset minskar den. Melatonin
kan minska på sköldkörtelhormonmängden, vilket medverkar
till det att man kan behöva en aning mera tyroxin om vintern.
Ulla Slama

Vastaus:
Osalla ihmisistä kilpirauhasen vajaatoimintaan johtava
krooninen kilpirauhastulehdus suurentaa kilpirauhasta sekä lisää kudosten turvotusta, mikä myötävaikuttaa kuorsaukseen ja uniapneaan.
Ulla Slama

Fråga:
Flera av mina vänner som lider av underfunktion i sköldkörteln och också jag själv har sömnapné. Kan sköldkörtelinflammation bidra till sömnapné eller är det bara en
tillfällighet?

Kysymys:
Mitä lisäravinteita kilpirauhaspotilas voi yleisimmin tarvita? Voiko lisäravinteiden käytöstä olla vaaraa esimerkiksi maksalle?
Vastaus:
Monet lisäravinteet suojaavat maksaa muun muassa alkoholin, lääkkeiden ja epäterveellisen (muun muassa sokeripitoisen) ruokavalion aiheuttamilta vaurioilta. Kun ostaa lisäravinteensa suomalaisesta apteekista tai terveyskaupasta, voi
hyvin pitkälti luottaa ostavansa laadukkaita valmisteita. Lisäravinteisiin liittyvät maksavauriot ovat todella harvinaisia ja mitä ilmeisimmin ne ovat liittyneet huonolaatuisiin valmisteisiin,
jotka ovat sisältäneet epäpuhtauksia. Niinpä kannattaa olla selvillä siitä mitä ostaa ja mistä.
Ravintolisiä, joista kilpirauhasen vajaatoimintaa (sen syystä 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 menstruoivilla naisilla rauta (15-20 mg/vrk). Ennen ravintolisien aloittamista on suositeltavaa mittauttaa laboratoriossa edellä mainitut pienoisravintotekijät, jotta vältytään niiden yli- ja aliannostelulta. Erityisesti raudan kohdalla tämä on tärkeää, koska
sen liikasaanti voi aiheuttaa vakaviakin haittavaikutuksia. Edellä mainitut kivennäisaineiden vuorokausiannosesimerkit ovat
vain suuntaa antavia.
Heli Mäkilä
Fråga:
Vilket prov mäter järndepåerna och på vilken nivå bör
resultatet ligga för att man skall vara nöjd? Jag har förstått
att enbart Hb inte säger hela sanningen.
Svar:
Det är bra att mäta plasmats transferrinreceptorhalt (P-TFR)
för att få en bild av järndepåerna. Halten stiger vig järnbrist.Vid
sidan av låg hemoglobinnivå kan de röda blodkropparnas minskade volym (E-MCV) ge en bild av möjlig järnbrist. Om B-Hb, EMCV och P-TFR alla är normala är järnbrist mycket osannolikt.
Otto Knutar
Fråga:
Jag använder litet högre tyroxindos om vintern och sän-

Svar:
Kronisk sköldkörtelinflammation, som sakta leder till underfunktion i sköldkörteln kan ibland förstora sköldkörteln
och förorsaka underhudsvullnader. Detta påverkar snarkning
och sömnapné.
Ulla Slama
							

Onko
eläinperäisten
valmisteiden
määrääminen
kielletty?
Muutamat potilaat ovat olleet yhteydessä liittoon ja kysyneet neuvoa, koska heidän lääkärinsä ovat halunneet lopettaa hoidon eläinperäisillä valmisteilla ja siirtyä synteettiseen yhdistelmähoitoon. Syyksi lääkärit ovat ilmoittaneet,
että he ovat saaneet kirjeen, jossa on kielletty
eläinperäisen valmisteen määrääminen. Liiton
tekemiin kyselyihin perustuen tällaista yleistä,
valtakunnallista ja lääkäreitä sitovaa ohjekirjettä ei ole lähetetty. Hoitoyksiköiden sisäisistä ohjeistuksista liitolla ei ole tietoa eikä niiden selvittäminen ole mahdollista. On myös hyvä tiedostaa, että liitto ei voi ottaa kantaa yksittäisen
lääkärin antamaan hoitoon.
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APTEEKISTA.

Aqualan®L
juhlii!

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

Toimistomme on suljettu
ajalla 22.12. – 6.1.

Rauhallista Joulua!
Suomen Kilpirauhasliitto ry

Pakkauskoot 30 g, 100 g, 200 g ja 400 g.
itsehoitoapteekki.fi
Lisätiedot numerosta 010 426 2928 ark. klo 8–16.

Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.
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Lääkärin työ kilpirauhassairauksien
ja potilasjärjestön parissa

Teksti: LL Ulla Slama

Olen toiminut pääasiassa yleislääkärin työssä melkein
40 vuotta. Nuorena lääkärinä kun tulin Närpiön terveyskeskuksen sivuvastaanotolle ja kysyin potilaalta miten hän voi,
vastaus tuli nöyrästi ”lääkäri tietää parhaiten”. Nykypäivänä
lääkäri toimii yhä enemmän neuvoja antavana ja potilaan
kanssa sovitaan yhdessä miten toimitaan. Internetin tietotulvasta voi olla hyötyä, mutta joskus myös haittaa. Varsinkin kilpirauhaspotilaat joskus säätelevät lääkkeitään itse
nettikeskustelujen perusteella, eikä aina hyvään suuntaan.
Vuonna 1997 minut kutsuttiin Helsinkiin pitämään luentoa Tshernobylin lapsista. Tutustuin silloin kilpirauhasliiton
nykyiseen puheenjohtajaan Kirsti Hänniseen. Kilpirauhasyhdistys piti jo silloin yhteistyötä asiantuntevien lääkäreitten kanssa tärkeänä. Lastenendokrinologian professori Jorma Mäenpää piti samassa tilaisuudessa luennon lasten kilpirauhassairauksista. Professori Matti Välimäki on pitänyt
arvostettuja luentoja kilpirauhassairauksista potilasyhdistyksille. Tapasin professori Bror-Axel Lambergin kun hän
sai Euroopan kilpirauhaslääkäreitten kunniapalkinnon Göteborgin konferenssissa vuonna 2002.
Kilpirauhasliiton alkuvaiheissa päätimme Marjatta Aittakummun kanssa tehdä esitteet kilpirauhassairauksista. Marjatta muotoili esitteiden ulkomuotoa. Minä kirjoitin
tekstit ja OYKS:in endokrinologian dosentti Pasi Salmela
oikoluki aikuisten esitteet ja lastenendokrinologi MarjaLiisa Käär tarkasti lasten esitteen. Esitteiden aiheet olivat
kilpirauhasen vajaatoiminta, liikatoiminta, syöpäsairaudet
ja lasten kilpirauhassairaudet suomeksi ja ruotsiksi.
Kansainvälinen toiminta lähti käyntiin vuonna 2000 kun
edustin Kilpirauhasliittoa Japanissa kansainvälisessä kilpirauhaskongressissa. Siellä tapasin TFI:n eli kansainvälisen
kilpirauhaspotilasliiton edustajia. Keskustelimme kansainvälisestä yhteistyöstä kilpirauhassairauksien alalla ja kuuntelimme kilpirauhaslääkäreitten tieteellisiä luentoja. Tunnettu
kilpirauhasprofessori David Cooper Yhdysvalloista oli TFI:n
asiantuntijalääkäri. Hän piti potilasyhdistyksien edustajille
infon Wilsonin syndroomasta, josta en ollut kuullut aikaisemmin, mutta professori Cooper selitti, että se oli keksitty tauti, joka kiersi jo silloin Internet-sivuilla. Kiotossa tapasin myös yleislääketieteen professori Kazuo Hashimoton,
joka lahjoitti minulle vanhan filmin hänen isästään Hakaru Hashimotosta, joka ensimmäisenä maailmassa selitti autoimmuunitaudin tapahtumia julkaisussaan ”Thyreoiditis
lympomatosa” vuonna1912.
Kävimme Marjatan kanssa myös Pietarissa tutustumassa professori Elina Gasparyanin kilpirauhasklinikkaan. Elina Gasparyan oli TFI:n hallituksessa Venäjän edustajana, ja
kun hän halusi luopua tehtävästä hän ehdotti minua tilalleen, koska Suomi oli lähinaapuri.
Vuonna 2004 perustettiin Pohjoismaitten kilpirauhasyhdistys, ”Nordisk thyreoidae samarbejd” Norjan aloitteesta.
Kaksi kokousta pidettiin Norjassa ja kaksi Suomessa, min-

Vuonna 2000 professori Hashimoto, alimman rivin keskellä, näyttää
Buddhan kuvioita nurmikolla, missä hänen isänsä sairaala sijaitsi
Japanin keisarikaupunki Narassa.

kä jälkeen toiminta kuitenkin pysähtyi. Norjassa toiminta
oli aktiivista ja yhteistyö lääkereiden kanssa oli varsin hyvää. Kokouksissa professori Tryne Bjørø ja muut norjalaiset lääkärit pitivät luentoja tutkimustöistään. Kilpirauhaspotilas Audhild Løhre esitteli kirjansa ”Hypotyreosen og
meg”. Pienten lasten äitinä ja lääkärin vaimona hän oli dementiakodin kynnyksellä kun terveyskeskuslääkäri löysi hänen kilpirauhasvajaatoimintansa. Häntä hoidettiin pitkään,
minkä jälkeen hän palasi työhönsä neurotieteen tutkijaksi
Oslon yliopistolle. Tauti oli hiipivä, asia oli aviopuolisolääkärille surullinen ja hän kirjoitti kirjan loppuosassa siitä kuinka vaikeaa lääkärille voi olla hoitaa omaisia.
Kilpirauhassairauksia diagnostisoidaan nykypäivinä entistä herkemmin. TSH:n yläraja on muutettu alhaisemmaksi. Ikä ja tietyt sairaudet vaikuttavat viitetasoihin. Kilpirauhassyövän hoito ja seuranta on muuttunut.
Basedowin silmäsairauden diagnostiikasta ja hoidosta tiedetään enemmän. Vuonna 2009 professori Wilmar
Wiersinga kutsui Euroopan maista kaksi edustajaa allekirjoittamaan ”Amsterdam declaration”, missä luvattiin toimittaa eteenpäin maihimme tietoja Basedowin silmäsairaudesta. Professori Camilla Schalin-Jäntti ja minä edustimme Suomea.
Olen vuosien aikana saanut paljon lisää tietoja potilailta.
Tosiasia on, että potilasta pitää kuunnella, hän tietää parhaiten miten hän itse voi. Lääkärit ovat kautta aikojen saaneet lisäoppinsa lääketieteestä potilaiden kautta. Lääketieteen isä Hippokrates opetti tätä Kosin saarella jo satoja vuosia sitten.
Yhteistyö potilasyhdistyksien ja ammattikunnan välillä
on sinä aikana kun olen ollut mukana Kilpirauhasliiton toiminnassa ilahduttavasti parantunut niin kansainvälisesti
kuin Suomessa. Meillä on eteviä lääkäreitä kilpirauhaslääketieteen alalla, jotka pitävät luentoja sekä kansainvälisellä tasolla että potilasyhdistyksien tilaisuuksissa.
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Puheenjohtajapäivillä
Teksti: Tanja Väyrynen, varapuheenjohtaja
Kuva: Kirsti Hänninen, puheenjohtaja

Kilpirauhasliiton puheenjohtajapäiville kokoontui tänäkin vuonna osallistujia joka puolelta Suomea. Lähes jokainen liiton paikallisyhdistyksistä oli edustettuna.
Aiheeseen virittäytyminen aloitettiin lääkärin kyselytunnilla. Esa Soppi vastasi yhdistysten edustajien kysymyksiin.
Tästä jatkoimme liiton ajankohtaisilla asioilla ja vertaistukiaiheella liiton työntekijöiden johdolla. Ryhmätyössä pohdimme teemaa ”Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi toiminnan tarkoituksena”. Pohdinta lähti nykytilasta ja turhia rajoja ei asetettu, kun saimme antaa ajatuksen
lentää – mitä kaikkea tekisimme, jos aikaa ja rahaa olisi riittävästi. Osa ajatuksista lähti elämään osallistujien mielissä
heti, ja osa yhdistyksistä sai hyviä ideoita toisten jo käytössä olevista ideoista. Myös yhteistä kannanottoa kilpirauhasasioihin liittyen työstettiin, ja siitä kuulette enemmän kun
työstö on saatu valmiiksi.
Puheenjohtajapäiviin mahtui taas paljon vakavaa asiaa,
mutta myös vertaistukea vapaaehtoiselta toiselle, ja paljon
naurua. Sitäkin tarvitaan, samoin edes hetken aikaa rentoa
yhdessä oloa, jotta yhdistysten aktiiviset toimijat jaksavat
toimia yhteiseksi hyväksemme. Kiitos hyvistä puheenjohtajapäivistä kuuluu kaikille mukana olleille. Minullakin on

Esa Sopin kirja
”Kilpirauhanen ja
kilpirauhassairaudet
-kirja potilaalle”
on tilattavissa liiton toimistolta
toimisto@kilpirauhasliitto.fi tai p. 09 8684 6550.
Kirjan hinta on 51 euroa + toimituskulut 6,50 euroa.
Tilaukset toimitetaan, kun maksusuoritus on tullut.
Maksutiedot ilmoitetaan tilauksen yhteydessä.
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Irma Anttila, Anne Roth, Moona Saari ja Ulla Slama.

muistiossa monta uutta ajatusta tulevaisuutta silmällä pitäen, samoin repullinen intoa ja hyvää mieltä tapaamisemme johdosta. Toivottavasti näin on muillakin!

Kilpirauhanen ja

udet

kilpirauhassaira
TILAALLE

KIRJA PO

I
ESA SOPP

TAPAHTUMAKALENTERI
Kaikkien yhdistysten yhteystiedot ovat
lehden lopussa Yhteystiedot-sivulla.

ETELÄ-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Lappeenrannassa vertaistuki-ilta keskiviikkona
21.1. klo 17.30 Vapaaehtoiskeskus Kuutinkulma,
Valtakatu 23. Haavahoitoihin erikoistunut sairaanhoitaja Hellevi Piik kertoo jalkojen omahoidosta ja jalkaongelmista.
Lappeenrannassa vertaistuki-ilta keskiviikkona
18.2. klo 17.30.
Savonlinnan tapahtumat ovat yhdistyksen nettisivuilla ja Savonmaa yhdistystoiminta –palstalla.
Lappeenrannan tapahtumat ovat yhdistyksen
nettisivuilla ja Etelä-Saimaassa Yhdistykset tiedottavat -palstalla ja Vartissa.

ETELÄ-POHJANMAAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Seinäjoella vertaisryhmät tiistaina 20.1. klo 17 ja
maanantaina 23.2. klo 17 Järjestötalo, Kauppakatu 1. Tervetuloa mukaan!

HYVINKÄÄN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Hämeenlinnan ryhmä torstaina 18.12., 15.1.,
19.2. ja 19.3. klo 18 Näkövammaisten toimintakeskuksessa, Brahenkatu 21. Yhteyshenkilö Aila
Suokas p. 050 3051 196.
Hyvinkään päiväryhmä maanantaina 12.1.,
2.2. ja 2.3. klo 13 Järjestökeskus Onnensillassa,
Siltakatu 6. Yhteyshenkilö Eila Vahanen p. 044
2833 048.
Hyvinkään iltaryhmät torstaina 22.1., 12.2. ja
12.3. klo 18 Järjestökeskus Onnensillassa. Yhteyshenkilö Orvokki Lehtonen, p. 040 7405 277.
Mäntsälän ryhmä tiistaina 20.1., 24.2. ja 24.3. klo
15 Kellarikahvila Kulmiksessa, Keskuskatu 11A,
alakerta. Yhteyshenkilö Helena Ovaska, p. 0400
754 825. 20.1. Paikalla myös Kilpirauhasliiton
puheenjohtaja Kirsti Hänninen.
Elämä usean sairauden kanssa -luento tiistaina 3.2. klo 17-19 Kumppanuustalossa (auditorio
3. krs), Kirjastokatu 1, Hämeenlinna. Mukana asiantuntijat Kilpirauhas-, Keliakia- ja Luustoliitosta.
Kahvitarjoilu ja yhdistysten esittely klo 16-17.
Vapaaehtoinen kahvimaksu. Olethan ajoissa
paikalla, auditoriossa on 70 paikkaa. Tervetuloa!
Toiminnastamme ilmoitetaan myös paikallislehtien seurapalstoilla, nettisivuillamme sekä
yhdistyksemme että Kilpirauhasliiton Facebooksivuilla. Tilaisuuksiimme ovat tervetulleita kaikki
kilpirauhasasioista kiinnostuneet.

KESKI-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Pikkujouluruokailu jäsenille torstaina 18.12.
klo 18 Pito- ja Juhlapalvelu Punaisessa Pirtissä
Ilmarisenkatu 20 Jyväskylässä. Tarjolla perinteinen joulupöytä. Omavastuu 15 euroa.
Ennakkoilmoittautumiset 12.12. mennessä Tuula
Pirkkaselle p. 050 369 6095.
Vertaistuki-illat torstaina 15.1., 19.2., 19.3. klo 18
Molekyyli tilassa Sepänkeskuksessa, Kyllikinkatu

1, Jyväskylä.
Lääkäri Ulla Slama vertaistapaamisessamme 19.2.
klo 18.
Hankasalmella vertaistapaamiset kuukauden
ensimmäisenä keskiviikkona 7.1., 4.2., 4.3. klo 17
Kahvila Kardemummassa Hankasalmen kirkonkylässä.
Pihtiputaalla vertaistapaamiset ensi vuonna
kerran kuukaudessa. Seuraa ilmoittelua
paikallislehdessä.
Tervetuloa tapahtumiin!

KYMENLAAKSON SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Kouvolassa kilpirauhasillat maanantaina 5.1. ja
9.2. klo 18-20, Toimitila Veturin osoite on Pohjolatalo, Kauppamiehenkatu 4, 2 krs. Sisäänkäynti
sekä parkkipaikan että torin puoleisista ovista.
Seuraa paikallislehtien ilmoittelua ja nettisivujamme.
Kotkassa kilpirauhasillat tiistaina 13.1. ja 10.2.
klo 18-20, Karhulan päiväsairaala, Vesivallintie 29.
Sisäänkäynti katutasolta pihan puolelta. Aiheet
selviävät myöhemmin. Seuraa paikallislehtien ilmoittelua ja nettisivujamme.
Päivystykset toimitila Veturissa Kouvolassa
maanantaina 5.1. ja 9.2. klo 16–18. Tutut ihmiset
paikalla ennen kilppari-iltaa. Tule juttusille!

LAHDEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Vertaistapaaminen vastasairastuneille ja/tai
niille, jotka haluavat lisätietoa sairaudesta tiistaina 10.2. klo 18-20 Invakeskus, Hämeenkatu 26 A,
Lahti.
Sääntömääräinen kevätkokous ja vertaistapaaminen lauantaina 21.3.2015 klo 13-15,
Invakeskus, Hämeenkatu 26 A, Lahti. Käsitellään
sääntömääräiset asiat ja sääntömuutokset. Kahvitarjoilu!
Lääkäriluento tulossa huhtikuussa. Lääkäri Päivi
Mäkeläinen luennoi.
Tervetuloa tilaisuuksiimme! Tiedotamme tapahtumista myös nettisivuillamme sekä paikallis- ja
ilmaisjakelulehtien järjestöpalstoilla. Yhdistyksemme tukihenkilöt ovat Raija Kerttula, p. 040
7746 288 iltaisin ja Sinikka Viskari p. 050 5350
7647 iltaisin.

LAPIN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Joulumyyjäiset/arpajaiset ja Tietovakka
maanantaina 15.12. alkaen klo 8.30-14.00 Lapin
keskussairaalan ala-aulassa. Myytävänä käsitöitä,
koruja, joululeivonnaisia, myös gluteenittomia
tuotteita sekä arpoja. Tietovakassa esitellään yhdistyksen toimintaa, jaetaan esitteitä, KILPI -lehtiä
sekä keskustellaan kiinnostuneiden kanssa kilpirauhasasioista ja yhdistyksen toiminnasta. Tervetuloa jouluostoksille ja keskustelemaan!
Rovaniemellä vertaistuki-ilta torstaina 8.1. ja
12.2. klo 18-20 Eläkeläistila Potkurin Kipinä-salissa.
Kemissä vertaistuki-ilta tiistaina 13.1. klo 18–20

Leipätehtaalla, 10.2. ja 10.3. Majakkatalon Messisalissa, Pohjoisrantakatu 5.
Kemijärvellä vertaistuki-ilta torstaina 8.1. ja tiistai 17.2. klo 18.00-20.30 Kiehispirtissä, Vapaudenkatu 8 B 10.
Torniossa ja Sallassa jatkuvat vertaistuki-illat ja
niistä ilmoitetaan nettisivuillamme, paikallislehdessä ja radiossa.
Kokemusluento ”Kimurantti kilpirauhanen” keskiviikkona 21.1. klo 18.00-19.30 Kemin kulttuurikeskuksen pienessä auditoriossa ja maanantaina
26.1. klo 18.00-19.30 Rovaniemellä Rovalassa.
Luennoitsijana on Lapin Kilpirauhasyhdistyksen
puheenjohtaja ja kokemuskouluttaja Raili Kuusela. Luennot kuuluvat Kivalo-opiston ja Rovalaopiston luentosarjoihin. Luennot ovat kaikille
avoimia.
Kilpirauhanen ja psyyke luento Rovaniemellä
tiistaina 3.2. klo 18-20 Tirolisalissa, Rovakatu 2. Luennoitsijana Solja Niemelä, psykiatrian professori
(ma.) Oulun yliopisto, ylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri. Tervetuloa!
Keilaus keskiviikkona 14.1. ja 18.2. klo 18-19 Rovaniemellä urheiluopiston keilahallissa. Kaksi
rataa on varattu. Yhdistys maksaa ratamaksut.
Kaatoja!
Sääntömääräinen kevätkokous lauantaina
28.3.2015 klo 14-16 Pohjolankatu 2, Eläkeläistila
Potkurin Tervassalissa. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Ennakkotietona: Kemissä luento ”Kilpirauhassairaudet” tiistaina 7.4. klo 18-20, kulttuurikeskuksen isossa auditoriossa ja Sodankylässä torstaina
9.4. klo 17-19 kunnanvirastossa. Luennoitsijana LL
Ulla Slama. Tervetuloa!
Ohjelmaa päivitetään yhdistyksen nettisivuilla ja
muutoksista ilmoitetaan seuraavassa KILPI-lehdessä, Lapin Kansan seurapalstalla ja menoinfossa sekä paikallislehdissä sekä radiossa.

LOUNAIS-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Turussa vertaistuki-ilta maanantaina 19.1. klo
18.00-20.30. Helmikuun vertaistuki-ilta ilmoitetaan heti kun tilavaraus on saatu vahvistettua.
Vertaistuki-illat pidetään Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen yhdistys ry:n tiloissa Itäinen pitkäkatu 11 A.
Salossa vertaistuki-illat ovat tiistaina 13.1. ja 10.2.
klo 18-20 SYTY:ssä, Helsingintie 6.
Vertaistuki-illoissa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Yhdistyksen tapahtumien ilmoitukset löydät kotisivuilta ja Turun Sanomien Yhdistykset-palstalta.

OULUN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Oulussa kilpirauhaspotilaiden vertaistukiryhmä
kokoontuu Oulun Hyvän mielen talo, Puusepänkatu 4, 2 krs. ryhmähuone Helmi. Vetäjänä Anne
Roth p. 050 3226 229.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen kilpirauhaspotilaiden vertaistukiryhmä kokoontuu
Kahvila Häggmannilla, Rautatienkatu 8, Ylivieska.
Oulunsalossa kilpirauhaspotilaiden vertaistukiryhmä kokoontuu Toivolankuja 2 A 15 (Käyntiosoite Jääsköntie 2), talon kylänpuolen pääty.
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Ryhmistä lisätietoja oskilpirauhasyhdistys@
gmail.com tai yhdistyksen puhelin 045 127 1940.
Oletko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta
Kuusamossa tai Kajaanissa? Ota yhteyttä!
Lisätietoja nettisivuilla ja paikallisissa ilmaisjakelulehdissä.

PIRKANMAAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Vertaistoimintaryhmä kokoontuu lauantaina
13.12., 17.1., 7.2. ja 14.3, klo 10.30-12.30 Vanha Kirjastotalo, Mäkelän kabinetti. Vetäjänä Hely Lepistö. 13.12. tavataan pikkujoulun merkeissä. Tarjolla
kahvin kera suolaista ja makeaa.
Joulukonsertti torstaina 18.12. Lippujen jako klo
18 alkaen edellisessä KILPI-lehdessä olleen ohjeen mukaan. Konsertti alkaa klo 19.
Tampereen arkiryhmä kokoontuu Vanhalla
Kirjastotalolla, Mäkelän kabinetissa keskustelun
merkeissä keskiviikkona 21.1., 18.2. ja 18.3. klo 1719. Vetäjänä Anne Järvinen.
Sääntömääräinen kevätkokous lauantaina
14.3.2015 klo 12.30-13.30 Vanha Kirjastotalo, Mäkelän kabinetti. Käsitellään sääntömuutokset ja
sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa!
Urjalan vertaisryhmä kokoontuu Toiminta- ja
hyvinvointikeskuksella joka kuukauden toinen
torstai klo 18.00-19.30. Muutokset mahdollisia
ryhmää vetävän puheenjohtajan työtehtävien
muutoksen takia. Tarkista kokoontuminen Urjalan Sanomista!
Tulevat tapahtumat voit myös käydä katsomassa
nettisivuiltamme.

POHJOIS-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Kuva: Miia Lehmusoksa

Kilpirauhasillat jatkuvat tammikuussa ja ilmoitamme niistä Heilin ja Karjalaisen järjestöpalstalla. Haemme uutta toimitilaa jossa olisi hyvä
kokoontua. Tervetuloa mukaan toimintaamme!
Päivitämme uusia nettisivuja ja kaikki tapahtumat tulevat myös sinne.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

VAASAN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Joulukonsertti ”Tuliset tenorit ja Suloiset Sopraanot” tiistaina 16.12. klo 19.00-21.30 Musiikkitalossa Mannerheiminitie 13 a, Helsinki. Esiintyjinä
Pentti Hietanen, Johanna Försti, Tomi Metsäketo
ja Maria Lund. Lippuvaraukset Anu Forsman:
anu_forsman@hotmail.com tai puh 050 5437
999. Varattu 20 lippua A-katsomosta. Hinta yhdistyksen jäsenille 20 €, avecille 58 €. Korkeintaan
2 lippua/jäsen. Liput lähetetään kun ne on maksettu yhdistyksen tilille FI82 1378 3000 2053 24.
Viestiin nimesi ja osoitteesi.
Ravintoluento ”Ravinto ja kilpirauhanen” torstaina 15.1. klo 18-20 Kampin palvelukeskuksen
juhlasalissa, Salomonkatu 21 B, Helsinki. Luennoitsijana on FLT ravintovalmentaja Annika Havaste.
Tasapainoinen elämä kilpirauhasen kanssa,
teemapäivä lauantaina 21.3. Kaksi eri lääkäriluentoa, tietoa ja muuta ohjelmaa. Ohjelma on seuraavassa KILPI-lehdessä, nettisivulla ja Facebookissa, kun tapahtuman sisältö tarkentuu.
Muista päivittää kaikki yhteystietosi jäsenrekisteriin, myös ajan tasalla oleva sähköpostiosoitteesi!
Löydät tapahtumat nettisivuiltamme tai Facebookista.

Ooppera ”Candide” Leonard Bernsteinin (teki
West Side Storyn musiikin) rakkaustarina Vaasan
kaupunginteatteri lauantaina 31.1. klo 13. Hinta
jäsenille 26 euroa, ei jäsenille 40 euroa. Ilmoittaudu Hilkka Heikkilä p. 044 500 7260 tai ulla.slama@
gmail.com ennen 17.1.
Vertaistuki-ilta suomeksi torstaina 12.2. klo
18.30 Vuorikodin Kumppanuuskeskuksessa.
Sääntömääräinen
kevätkokous
torstaina
12.3.2015 klo 18. Sen jälkeen luento klo 19, Vuorikodin juhlasali, Vaasa.
Seuratkaa Pohjalaisen toimintapalstaa, Vaasan
Ikkunaa ja nettisivujamme.

SATAKUNNAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Vertaistuki-ilta torstaina 15.1. ja 12.2. klo 18 Satakunnan yhteisökeskus, Isolinnankatu 16, Pori.
Tervetuloa mukaan keskustelemaan kilpirauhasasioista!
Sääntömääräinen kevätkokous torstaina
12.3.2015 klo 18 Satakunnan Yhteisökeskus, Isolinnankatu 16, Pori. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja keskustellaan yhdistyksen sääntömuutoksista. Tervetuloa!
Tapahtumista ilmoitetaan myös yhdistyksen kotisivuilla sekä Facebook-sivullamme.

VASANEJDENS SKÖLDKÖRTELFÖRENING RF
Teater ”Folkets Dagblad”Vasa teater lördag 24.1.
kl 19. Pris för medlemmar 20 eur, icke medlemmar 30 eur. Anmäln Dorrit Högbacka tel 050 325
1157 eller ulla.slama@gmail.com.
Samtalskväll på svenska torsdag 17.2. kl 18.30.
Lagstadgat vårmöte torsdag 12.3.2015 kl 18.
Föreläsning kl 19. Berghems festsal.
Följ med i Vasabladets händelsekalender och på
internetsidan.
Kuopiossa vertaistuki-ilta keskiviikkona 14.1.,
tiistaina 10.2. ja keskiviikkona 11.3. klo 18-20 Suokadun palvelutalon turinatuvan tiloissa, Suokatu
6. Yhteyshenkilö Anne Christiansen, p. 045 2021
720.
Varkaudessa vertaistuki-ilta joka kuukauden
toinen keskiviikkona alkaen 14.1. klo 17-19 Vammeltalo, Ählsröminkatu 12. Tervetuloa mukaan!
Vetäjänä toimii Tuula Savolainen.

Kilpirauhasyhdistykset
ja vertaisryhmät kiittävät
kuluneesta vuodesta ja toivottavat
Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
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JÄSENYHDISTYSTEN SIVUT

Uudet tuulet puhaltavat lakeuksilla!
Yhdistyksemme nimenmuutos astui voimaan 23.9. Vanha nimi, Seinäjoen Seudun Kilpirauhasyhdistys ry, sai väistyä ja uusi, Etelä-Pohjanmaan Kilpirauhasyhdistys ry, kuvaa
paremmin nykyistä toimialuettamme. Olemme myös uusineet sähköpostiosoitteemme ja nettisivumme. Meillä oli valitettavasti entisen toimittajan kanssa ongelmia, emmekä
ole päässeet lukemaan postia tai päivittämään sivuja. Uudet tiedot löytyvät yhdistysten yhteystietosivulta. Lisäksi
allekirjoittanut saa ainakin vuoden vetää henkeä sillä Annemaarit Anttila on luvannut hoitaa yhdistyksemme puheenjohtajan velvollisuuksia vuoden 2015 ajan.
Katsomme ensi syksynä tilannetta uudelleen. Itse aion
Seinäjoen vertaisryhmien ohella keskittyä uuteen työhöni,
perheeseeni ja oman hyvinvointini sekä jaksamiseni edistämiseen. Olen laittamassa omalta kohdalta kuntoon ajatus-

ta: ”Jotta jaksaa huolehtia muista, on ensin pidettävä huolta omasta itsestään”.Tähän huolehtimiseen olen saanut paljon hyviä vinkkejä tästä yhdistystoiminnasta ja sen tiimoilta tapaamiltani ihmisiltä. Edelleen kannustan teitä esimerkiksi Kauhava, Ähtäri, Teuva suunnalta mukaan toimintaan,
joka voisi olla omalla paikkakunnalla vertaisryhmätapaamisen järjestäminen vaikka kaksi kertaa keväällä ja syksyllä.
Me tulemme auttamaan alkuun, joten ota rohkeasti yhteyttä.
Etelä-Pohjanmaan Kilpirauhasyhdistys ry
Jaana Toivanen
puheenjohtaja

Yhdistyksessä tapahtuu muuallakin
kuin sen kotipaikkakunnalla
Lahja Tainio on syntyperäinen mäntsäläläinen, joka veti siellä keskusteluryhmiämme pitkään. Hän muutti neljä
vuotta sitten Lahteen, ja on sieltä käsin yrittänyt pitää ryhmän toimivana, sillä uutta vetäjää ei tuntunut yrityksestä
huolimatta löytyvän. Tämä tilanne muuttuu tammikuussa.
Lahja ei jätä järjestötehtäviä kokonaan, vaan jatkaa yhdistyksemme hallituksessa edelleen.
- Näiden vuosien aikana olen tullut tutuksi useamman
henkilön kanssa. Siinä on tullut vastaan monenlaista tarinaa. Haluankin kiittää teitä kaikkia näistä vuosista jotka olen
saanut olla mukananne. Elätte muistoissani, toteaa Lahja.
Me taas yhdistyksenä haluamme kiittää Lahjaa merkittävästä työstä yhdistyksessämme.
Uutena vetäjänä aloittaa Helena Ovaska, jolle vuorovaikutteinen vapaaehtoistyö on tärkeä harrastus kirjallisuuden
ja kuorolaulun ohella.
- Vertaistukitoiminta on tärkeä osa arvostamaani yhteisöllisyyttä. Luottamuksellisessa, hyväksyvässä ilmapiirissä
kohtalotovereilla, saman sairauden kanssa kamppailevilla,
on mahdollisuus jakaa keskenään kokemuksiaan ja tuntemuksiaan. Vertaistukiryhmä edellyttää jäseniltään ehdotonta vaitiolovelvollisuutta: ryhmän jäsenten usein hyvinkin henkilökohtaisia asioita ei levitellä. Kullakin ryhmäläisellä on tasavertainen oikeus kuulluksi tulemiseen, mutta
silti puhuminen on vapaaehtoista. Ryhmän vetäjä on vertainen, joka ei asetu toisten yläpuolelle, vaikka onkin ryhmän kokoaja, joka huolehtii kokoontumisten ajankäytös-

tä. Tunnuslauseeni vertaistukitoiminnassa voisi olla: mennään yhdessä eteenpäin, toinen toisiltamme oppien ja toinen toistamme tukien, sillä kukaan ei ole vahva yksin, miettii Helena. Toivotamme Helenan lämpimästi tervetulleeksi
joukkoomme!
Myös Hämeenlinnan ryhmä toimii vireästi. Ensi vuonna
pääsemme toteuttamaan järjestöjen välistä yhteistyötä, jota arvostamme niin me itse kuin myös merkittävä rahoittajamme RAY. Kyseessä on Yhdessä lähemmäksi -hankkeeseen kuuluva luento ”Elämä usean sairauden kanssa”, jonka tarkemmat tiedot löydät tapahtumakalenteristamme. Tilaisuuden asiantuntijat tulevat Suomen Kilpirauhasliitosta,
Keliakialiitosta ja Suomen Luustoliitosta. Aiheina ovat Kilpirauhasliiton potilasnäkökulma ”Elämää kilpirauhassairauden kanssa”, Keliakialiiton ”Hyvinvointi keliaakikon arjessa”
ja Luustoliiton näkökulma luuston hyvinvointiin sekä näiden kolmen sairauden lääketieteelliseen yhteyteen.
Olemme perustaneet yhdistyksellemme myös Facebooksivut, joilla ilmoitamme yhdistyksen tapahtumista ja jaamme ajankohtaista, erityisesti kilpirauhaspotilaita koskevaa
tietoa. Käypä tutustumassa!
Tervetuloa tilaisuuksiimme!
Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Tanja Väyrynen
sihteeri
KILPI 4
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Tieto kilpirauhassairauksista tarpeen
Syksyllä 2013 yhdistyksen Karhulan vertaistuki-illoissa
kävijät päättivät lähettää Kotkan silloiselle terveysjohtajalle
vetoomuksen kilpirauhaspotilaiden hoidosta. Terveysjohtaja vastasi vetoomukseen kertomalla muun muassa, että lääkäreille annetaan asiassa tarvittaessa koulutusta. Terveysjohtaja vaihtui tänä keväänä ja Karhulan vertaistuki-illoissa kävijät päättivät lähettää sähköpostia kaikille alueen
terveysjohtajille. Lisäksi muistutimme hoivayksiköitä Thyroxin-lääkkeen ottamisesta; aamulla ensimmäiseksi, tyhjään
vatsaan, ja varoaika ennen aamupalaa ja muita lääkkeitä.
Myös keskussairaalaan laitoimme tietoa Thyroxin-lääkkeen
ottamisesta. Valitettavasti vielä ei ainakaan terveyskeskuksissa ole ollut muutosta aiempaan tilanteeseen kilpirauhaspotilaiden kohdalla. Edelleen määrätään laboratoriokokeena usein ainoastaan TSH, vaikka potilas olisi jo Thyroxin-lääkityksellä. Myös niillä potilailla, joilla T4V arvon pitää olla suhteellisen korkea, jotta potilas voisi hyvin, lääkärit usein toteavat, että arvot ovat viitteissä, eikä lääkitystä
ole tarvis lisätä tai muuttaa.
Lokakuussa yhdistyksemme piti Kotkan kirjastolla kaikille avoimen illan aiheena ”Potilaan näkökulma kilpirauhassairauksiin”.Yhdistyksemme jäsen Tarja Huuskonen alusti
liikatoiminnasta ja Leila Gynther alusti vajaatoiminnasta.
Tilaisuuteen tuli yli 160 kuulijaa, joten tarvetta tiedon jakamiselle on. Voimme myös päätellä, että potilaiden hoito ei
ole kunnossa, koska asia kiinnosti niin monia. Liikatoimintaiset saavat yleensä hyvän hoidon, mutta vajaatoimintaiset ovat usein liian pienellä lääkityksellä tai tarvitsisivat jo-

Kuva: Leila Gynther

ko eläinperäisen tai Liothyroninin Thyroxiinin rinnalle. Liikatoimintaisetkin muuttuvat ”vajaatoimintaisiksi”. Kilpirauhashormonin eritys loppuu kokonaan, jos heiltä poistetaan
koko kilpirauhanen. Yhdistyksen vaikuttamistoiminta on
edelleen tarpeen. Toivomme, että saisimme lisää aktiivisia
jäseniä mukaan toimintaamme.
Kymenlaakson Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Leila Gynther
aktiivijäsen, Kotka

Lahti aktiivisena

Kilpirauhanen ja psyyke -luento veti Lahden kaupunginkirjaston
auditorion ääriään myöten täyteen 14.10. Ulkopuolella jäi puolen
sataa kuulijaa. Luennoitsijana oli psykiatrian erikoislääkäri Tiina
Keldrima ja ”superfoodman” Erkki Palviainen. Uusi luento järjestettiin
ulkopuolelle jääneille 2.12. Kuva: Kirsi Tervo
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Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Raija Kerttula
puheenjohtaja

Uusi kymmenvuotistaival edessä
Yhdistyksen 10-vuotisjuhlavuosi on kohta lopuillaan,
vaikka monta tapaamista ja tapahtumaa onkin tätä kirjoittaessani vielä edessä ennen vuoden vaihdetta. Vuoden viimeisin tapahtuma on yhdistyksen myyjäiset Lapin keskussairaalan ala-aulassa 15.12. Samalla yhdistys esittäytyy Tietovakassa, joka on sairaalan kansanterveysjärjestöille avaama esittäytymispaikka aulassa. Tervetuloa jouluostoksille ja
tapaamaan yhdistyksen väkeä.
Vuosi on ollut huikea ja tapahtumissa on ihmisiä riittänyt mukavasti. Vertaistukiryhmät eri paikkakunnilla ovat jo
vakiinnuttaneet toimintansa. Suuri kiitos siitä kuuluu ryhmien vapaaehtoisvetäjille. Toiveissa on, että toimintaa voidaan vielä laajentaa. Jäsenmääräkin on kasvanut reippaasti.
Työmäärää vapaaehtoispohjalta alkaa kuitenkin olla melkoisesti, joten mieleen hiipii mahdollisuus työllistää joku
nuori, aluksi vaikkapa puolipäiväisesti. Lisäksi pitäisi vuokrata toimistohuone. Kaikki tuo vaatisi rahallisia resursseja
melkoisesti, joten siihen pitäisi löytää rahoittaja. Nuo ajatukset kuuluvat kuitenkin vielä tulevaisuuteen. Mutta ovat
niitä haaveita, joiden toteutumisen mahdollisuuksia tutkailen uuden vuoden tinoja valaessani, vaikka kyllä vielä
on virtaa tätä työtä tehdä
Kuvassa on yhdistyksemme teettämä Roll-up. Siitä voi
ottaa mallia muutkin!
Kiitän Suomen Kilpirauhasliittoa todellisesta panostuksesta kilpirauhastyöhön ja onnittelut sen 15-vuotistaipaleesta sekä onnea ja menestystä tulevaisuudessakin!
Kiitokset yhdistyksen johtokunnalle tiiviistä mukanaolosta ja jäsenille osallistumisesta vapaaehtoistyöhön!

Lapin kiertueella ollut Kirsti Hänninen ilahtui hienosta Roll-upista.
Kuva: Kirsti Hänninen

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry
Raili Kuusela
puheenjohtaja

Loimaan tapahtuman satoa
Syksyllä Loimaalla pidetty vertaistukitapahtuma keräsi
paikalle 20 kilpirauhasasioista kiinnostunutta kuulijaa. Kahvittelun ja keskustelun lomassa osallistujat täyttivät nimettömänä kyselylomakkeen, jolla kartoitimme säännöllisesti kokoontuvan vertaistukiryhmän tarvetta, kokoontumistiheyttä, sopivaa aikaa ja paikkaa. Vastanneista suurin osa
piti parhaana kerran kuukaudessa järjestettävää vertaistuki-iltaa. Ehdotukset sopivasta paikasta olivat yksimielisiä. Parhaana pidettiin Tuulensuun palvelukeskusta, jossa
olimme tällä ensimmäiselläkin kerralla. Jotta vertaistukitoiminta saataisiin käyntiin. Ryhmälle tarvitaan vetäjä. Vetovastuun voi myös jakaa toisen asiasta kiinnostuneen kanssa. Yhdistyksemme on valmis järjestämään koulutusta vertaistukiryhmän vetäjille ja tietysti tukemaan uusia vetäjiä
tarpeen mukaan.
Vertaistukitoiminta on vapaaehtoistyötä, kuten kaikki

muukin yhdistyksessä tekemämme työ. Nyt näin loppuvuodesta jätämme asian hautumaan, mutta järjestämme
toisen vertaistukitapahtuman tammikuussa. Tapahtuman
päivämäärä ja kellonaika ilmoitetaan yhdistyksen kotisivuilla ja Loimaan lehdessä heti vuodenvaihteen jälkeen.
Lounais-Suomen Kilpirauhasyhdistys ry
Maija-Liisa Airaksinen
puheenjohtaja
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Yhdessä olemme enemmän
Minun on aika sanoa haikeat heipat yhdistykselle ja siirtyä
uusiin haasteisiin. Muutoksessa on aina suuri mahdollisuus.
Minua pyydettiin vuonna 2012 puheenjohtajana tuomaan uusia tuulia mukanani. Kaikkea haluamaamme ei ole
pystytty tekemään, mutta yritys ainakin on ollut hyvä kymmenen. Minulla on ollut onni työskennellä nykyisen hallituksen kanssa. Käsipareja ja tukea on ollut aina saatavilla.
Yksin ei ole tarvinnut tehdä mitään. Jäsenistöltä saatu palaute on ollut myös erittäin tärkeää.
Mielestäni yhdistyksemme suurimpia onnistumisia on
ollut viimeisen kahden vuoden aikana vertaistukiryhmien
käynnistyminen, mukava henki ja auttamisen tahto, viime
toukokuun kannanotto hoidosta ja yhdistyksen monipuoliset tilaisuudet. Jäsenmäärä on kasvanut 450 jäsenestä jo
reiluun 1 000 jäseneen! Lisäksi jäsenten ja tilaisuuksiin osallistujien keski-ikä on nuorentunut. Yhdistyksen tarkoitus
onkin lisätä tietoutta kilpirauhassairauksista ikään katsomatta ja tuoda arkeen lisää jaksamista vertaistuen myötä.
Yhdistys saa edelleen runsaasti yhteydenottoja hoitoon
pääsyn vaikeudesta ja laadusta. Vielä ei suinkaan ole maailma valmis kilpirauhassairauksien osalta vaan tekemistä riittää. Vielä tarvitaan lisää tietoutta ja kilpirauhassairauksien
hoitoon perehtyneitä asiantuntijoita.
Voin iloisin ja luottavaisin mielin jättää puheenjohtajan pestin uusiin käsiin sillä tammikuun alusta lähtien yhdistystä luotsaa eteenpäin uusi puheenjohtaja Anne Roth.
Siis lämmin kiitos teille kaikille kuluneista hetkistä kilpirauhasasioiden parissa! Terveisin Tanja
Olen yhdistyksen uusi puheenjohtaja Anne Roth. Astun
innolla ja täynnä tarmoa Tanja Tiaisen jättämiin ansiokkaisiin puheenjohtajan saappaisiin!
Hieman itsestäni: olen 39-vuotias Oululainen ja sairastanut vaikean Basedowin taudin jonka seurauksena kilpirauhanen poistettiin kokonaan vuonna 2013. Sen jälkeen olenkin taiteillut vajaatoiminnan kanssa joka leikkauksen jälkeen
pisti elämän uuteen malliin turvotuksineen, äänihuulihalvauksineen ja muine uusine oireineen. Nyt voin mainiosti,

Anne Roth ja Tanja Tiainen. Kuva: Sirpa Rompasaari

kiitos löytyneen lääketasapainon ja terveellisten elämäntapojen. Liikunta on minulle sydämen asia ja harrastan sitä
niin usein kuin vain mahdollista tavalla tai toisella. Haaveissani siintääkin jo liikunnallinen vertaisryhmä Ouluun mutta katsotaan miten sitä saadaan kehitettyä ajatuksesta tekoihin. Olen vetänyt Oulussa kokoontuvaa perinteistä vertaisryhmää tämän syksyn alusta. Kannustan kaikkia osallistumaan vertaistoimintaan sillä olen itse kokenut vertaisten
kertomukset ja tuen hyvin voimaannuttavina.
Pyrimme hallituksen kanssa järjestämään monipuolista
ja laadukasta jäseniä palvelevaa ohjelmaa vuodelle 2015.
Kaikissa toiveissa, palautteissa koskien Oulun yhdistystä ja
muissakin kilpirauhasasioissa minua voi lähestyä. Autan,
neuvon ja kuljen vierellä niin kuin vain osaan.
Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Tanja Tiainen ja Anne Roth
puheenjohtajat 2014 ja 2015

Synttäreitä
Syyskokouksessa yhdistyksemme vietti 10-vuotisjuhlia
ja muisteli mennyttä. Johtokunnassa on vielä alkuperäisiä
jäseniä. Kiitokset kärsivällisyydestä! Puheenjohtajaksi jouduin aivan vahingossa, kun lupasin olla kokoonkutsujana
perustamiskokouksessa. Enpä arvannut silloin pestin pituutta! Olen sanonut, että tämä ei ole eläkevirka ja kuka vaan
halukas voi ottaa tehtävän vuorostaan.
Yhdistystä perustaessa eräs konkari neuvoi meitä, yhdistyksen aloittaminen ei ole vielä mitään, mutta sen pitäminen hengissä on työtä. Onneksi toiminta ja jäsenmäärä on
lisääntynyt joka vuosi.
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Kilpirauhasilloissa on ollut mukava tunnelma. Keskustelu on ollut vilkasta ja tämä on ollut myös sosiaalinen tapahtuma, seurustelua iltakahvien merkeissä. Monesti on tullut puhuttua samoja asioita aina vaan uudestaan. Tuskin
muissakaan potilasyhdistyksissä joka luento on ihan erilainen. Työpaikkaani olen hyödyntänyt etsimällä uutta tietoa
ja lääketieteellisiä artikkeleita. Vaihtoehtohoitoja opiskelemalla olen saanut uutta ulottuvuutta ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Olen oppinut paljon muilta kilpirauhaspotilailta ja tätä tietoa ja kokemusta jaamme yhdessä.
Vierailevia luennoitsijoitakin on käynyt ja toivottavasti

jatkossakin saamme heiltä neuvoja terveytemme edistämiseksi. Olen ollut useamman kerran puhumassa kilpirauhasairauksista erilaisille ryhmille. Yhteistyö kannattaa muiden yhdistysten kanssa.
Virkistystoimintaa on ollut reissujen ja pikkujoulun merkeissä. Keväälle taas uutta kohdetta suunnitellaan, vinkkejä saa esittää.
Kilpirauhassairaus on ollut viime aikoina paljon esillä ja
se on tuonut lisää työtä yhdistyksissä ja liitossa. Onnittelemme 15-vuotiasta Kilpirauhasliittoa ja toivomme sille lisää voimavaroja.
Pelkkä resepti ja lääkepurkin mukana tuleva ohjelappu
ei riitä kenellekään. Valitettavasti tämä on vielä arkea terveydenhuollossa esimerkiksi vajaatoimintapotilailla. Jokai-

nen haluaa tietää sairaudestaan enemmän ja miten elää sen
kanssa laadukasta elämää. Vertaistuen merkitys on suuri ja
se on tärkeä osa toimintaamme.
Haemme uutta toimitilaa jossa olisi hyvä kokoontua.
Tervetuloa mukaan toimintaamme. Päivitämme uusia
nettisivuja ja kaikki tapahtumat tulevat myös sinne. Tapaamisiin yhteisissä illoissa!
Kiitokset kaikille toimijoille ja tilaisuuksien osallistujille
ja kaikille yhteistyökumppaneille.
Pohjois-Karjalan Kilpirauhasyhdistys ry
Päivi Paavilainen
puheenjohtaja

Tasapainoinen elämä kilpirauhasen kanssa
Elämä kilpirauhassairauksien kanssa voi olla mutkikasta.
Pitkän ja rauhallisen jaksonkin jälkeen saattavat arvot ja olotila muuttua rajusti. Tai vasta diagnoosin saaneet odottavat
epätoivoisesti, miten pian oireet helpottavat. Moni meistä
yrittää löytää ymmärrystä, miten saisi olonsa paranemaan.
Aina ei lääkärilläkään käynti tuota vastausta.
Tällöin on ajatuksien mukava liitää muuallakin kuin sairaudessa. Siksi yhdistys on järjestänyt tämän vuoden aikana monia ilahduttavia tapahtumia taiteen, tieteen ja kulttuurin saroilla.
Uutisvuodon nauhoitus sai meidän nauramaan ja vierailu Tove Janssonin 100-vuotisnäyttelyyn oli erittäin pidetty,
samoin kotimuseoon, observatorioon sekä Diakonissalaitoksen kirkkoon ja Aurora-saliin.
Painonhallinta mietityttää erityisesti meitä vajaatoimintalaisia ja terveellinen ruoka on tärkeää kaikille. Uusi ravintopyramidi esiteltiin keväällä ja painonhallintaohjelma myös
ollut jäsentarjouksena sekä keväällä että syksyllä. Mindfulness ja uni oli kevään kurssin aiheena, geriatrian erikoislääkäri kertoi meille elävästi, mitä voimme itse tehdä muistin
ylläpitämiseksi ja vielä olemme saaneet kokeilla kasviöljyjen käyttöä kasvojen hoidossa.
Sairaskohtaiset vertaistukiryhmät jatkoivat kokoontumisia ja kaksi avointa vertaistuki-iltaa on kerännyt paljon
osallistujia ja keskustelu on ollut vilkasta. Vertaistukitoimintaa jatketaan ensi vuonnakin ensin kouluttamalla uusia vetäjiä ja sen jälkeen perustamalla ryhmiä. Voit ilmoittautua
vapaaehtoiseksi ryhmän vetäjäksi. Myös ruotsinkielistä toimintaa kaivattaisiin.Yhdistys tukee ryhmien kokoontumista.
Jäsenistö on toivonut lisää tietoa ravinnosta erityisesti
kilpirauhaspotilaiden kannalta sekä lääkäriluentoja. Voimme
toteuttaa molemmat toiveet heti keväällä. Tammikuussa luento aiheesta ravinto ja kilpirauhanen, maaliskuussa järjestetään ensimmäinen teemapäivän: ”Tasapainoinen elämä
kilpirauhasen kanssa”. Olemme kutsuneet kaksi lääkäriä luennoimaan. Lisäksi jaamme tietoa muistakin aiheista ja lounaan lisäksi jotain viihdyttävääkin löytyy päivän ohjelmasta.

Sirpa Carlsson. Kuva: Kirsti Hänninen

Kaiken ohjelman järjestämisestä voin kiittää erittäin aktiivista, innokasta, oma-aloitteista ja jaksavaa johtokuntaa.
Johtokunta on ollut mukana yhteistyökumppaneidemme
tapahtumissa, kiikuttanut lehtiä ja esitteitä muun muassa OLKA-tukipisteeseen ja jakanut tietoa ja jutellut Itiksen
terveyspysäkillä ja Vantaa terveysmessuilla lukuisien kiinnostuneiden kanssa.
Ensi vuodeksi on suunnitteilla yhtä monipuolista toimintaa kuin aikaisemminkin. Myös reilusti kasvanut jäsenmääräämme osaltaan mahdollistaa tapahtumien järjestämisen.
Siispä tervetuloa kaikki tapahtumiimme!
Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistys ry
Sirpa Carlsson
puheenjohtaja
KILPI 4
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Miksi te ette tee mitään?
Teksti: Tanja Väyrynen, lääketyöryhmän vetäjä

Kuulen aika ajoin, kuinka paljon enemmän pitäisi tehdä tai että mitäänhän me ei tehdä. Lääketyöryhmäkin toimii täysin vapaaehtoisvoimin, ja voin vakuuttaa, että ”tieto” siitä, etteivät meitä liitossa kiinnosta jonkun yksittäisen
potilasryhmän asiat, on täysin väärä. Ehkä monelle on yllätys, kuinka monenlaisia tarpeita kilpirauhaspotilailla on
ja kuinka hitaasti kaikki hoitorintamalla tapahtuvat muutokset toteutuvat.
Otetaan esimerkiksi tyroksiinin lisävahvuudet. Orion on
etsinyt sopivaa kumppania ehdottamillemme uusille vahvuuksille jo pari vuotta. Suomen Endokrinologiyhdistys on
esittänyt täsmälleen samojen vahvuuksien tarvetta kuin Kilpirauhasliitto. Tosiasia on, että 10 µg:n tyroksiinitablettia ei
tunnu olevan olemassa. Kapseloidusta tyroksiinivalmisteesta on olemassa 13 µg:n vahvuus, mutta se ei auta tässä, sillä kapselia ei voine jakaa – näin ollen se erittäin pieni säätövara, jota osa tarvitsee, ei toteutuisi tässäkään tapauksessa. Ymmärrän hyvin tuon tarpeen, sillä olen joutunut itsekin murustelemaan neljänneksiä 25µg:n tabletista. Minulta se on useimmiten sujunut ilman apuvälineitäkin, mutta
kaikilla ei ole yhtä näppärät sormet. Vaikka projekti kestää,
pidämme tiiviisti yhteyttä ja asiaamme ei ole unohdettu.
Liikatoimintapotilaita harmittaa varmasti, että Tyrazol
vedettiin Kela-korvauksen piiristä. Kyseisen valmisteen osalta on Lääkkeiden Hintalautakunnassa hakemus korvattavasta hinnasta käsittelyssä, mutta sen aikataulusta en uskalla sanoa vielä mitään. Informoimme asiasta heti, kun hakemus on käsitelty.
Erityisluvallisista valmisteista tarinaa sitten riittäisikin.
Törmäsin keskusteluun, jossa väitettiin, ettei erityisluvallinen valmiste voi koskaan olla Kela-korvattava. Tämähän
ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi Liothyronin on erityisluvallinen, mutta sillä on myös peruskorvattavuus, joka sai lokakuun jälkeen jatkoaikaa 30.4.2016 saakka. Saan jonkin
verran palautetta siitä, ettemme tee mitään eläinperäisten korvattavuuden eteen. Kela-korvattavuushan edellyttää, että lääkkeiden hintalautakunta hyväksyy valmisteelle
hakemuksesta niin korvattavuuden kuin kohtuullisen tukkuhinnan. Arviointikriteerit on määritelty sairausvakuutuslaissa. Olen keskustellut asiasta muun muassa lääkkeiden
hintalautakunnan johtajan Lauri Pelkosen kanssa. Hän
totesi, että hintalautakunnan arvion mukaan valmisteella on osoitettu olevan peruskorvattavuuden edellyttämä
hoidollinen arvo, mutta valmisteelle haettua tukkuhintaa
ei ole pidetty kohtuullisena. Ehdotetun tukkuhinnan kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa muiden saman sairauden hoidossa käytettävien lääkehoitojen kustannukset sekä valmisteella saavutettavat terveyshyödyt suhteessa aiheutuviin kustannuksiin. Hintapolitiikalle ei liitossa mahdeta paljoakaan. Sen sijaan voimme
jakaa asiallista tietoa – esimerkkinä mainittakoon Satu Suvisaaren tutkimus yhdistelmähoidoista – ja näin potilailla on kuitenkin ehkä hieman tukea lääkitysvaihtoehtojen
saatavuuteen. On myös aina syytä muistaa, että lainsää-
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Täällä sitä resurssia nimeltä raha olisi, mutta eivät tulleet
tarjoamaan sitä jäsentoimintaamme vaikka kuinka
poseerasin pankin edessä! Kuva: Esa väyrynen

däntö kieltää erityisluvallisten valmisteiden markkinoinnin ja myynnin edistämisen. Tämä rajoittaa sitä, millaista
tietoa voimme esimerkiksi internet-sivuillamme jakaa. Lakimuutostakin on käsketty ajamaan, mutta sen verran realisti olen, etten usko että kilpirauhaspotilaiden asialla saadaan aikaan lakimuutosta, joka vaikuttaisi samalla monien
muidenkin potilasryhmien lääkkeiden korvattavuuteen. Pienillä resursseilla on keskityttävä siihen, mitä voi tehdä. En
sano, etteivät asiat koskaan muutu, mutta tällä hetkellä on
vaikeaa nähdä tilannetta, jossa eläinperäisetkin valmisteet
olisivat Kela-korvauksen piirissä lähivuosina. Olisin mielelläni väärässä tästä asiasta.
Kuulin myös väitteen, että muualla erityisluvallisetkin
ovat korvattavia tai jopa ilmaisia. Tämän asian tausta minua kiinnostaa kovasti. Lähdin selvittämään asiaa, ja totuus
vaikuttaa melko monimutkaiselta. Eri maiden järjestelmät
ovat hyvin erilaisia, eikä niitä voi suoraan verrata toisiinsa.
Lyhyen selvittelyn jälkeen tulin siihen tulokseen, että tämä
on tyypillistä ”muualla kaikki on paremmin” -ajattelua. Niin
kuin sekin on muualla paremmin, että Kreikasta saa T3-hormonia ilman reseptiä. En ole oikein vakuuttunut Kreikan
järjestelmän paremmuudesta, enemmänkin se on minusta huolestuttavaa. Liian suurina määrinä mikä tahansa lääke on vaarallinen, ja T3-valmisteisiin liittyy myös mahdollinen käyttö doping-valmisteena, mihin Suomen tullikin on
törmännyt maahantuonnissa. Joka tapauksessa aion jatkaa
muiden maiden korvausjärjestelmien selvitystä, siinä määrin kiinnostava aihe se on.
Meitä lähestytään edelleen kohtuullisen usein kysymyksellä siitä, miksi jokin lääke on erityisluvallinen, kun se osalla
toimii niin hyvin. Näillä asioilla ei valitettavasti ole tekemistä keskenään. Jos kukaan ei hae myyntilupaa valmisteelle,
niin se on erityisluvallinen. Suomi on pieni maa ja myyntiluvan hakeminen valtava prosessi, mistä lehden aiemmissa numeroissa onkin ollut juttua. Mutta onko erityisluvallisuus pakko nähdä negatiivisena asiana? Voisiko sen näh-

dä mahdollisuutena sille, että apteekki voi luovuttaa lääkkeet potilaalle siitä huolimatta, ettei niillä ole myyntilupaa
Suomessa? Se toki vaatii sen, että potilaalla on lääkäri, joka tuntee valmisteen ja tarve on todellinen ja perusteltavissa. Hoitavalla lääkärillä on suuri vastuu, ja erityisluvallista
lääkettä määrätessä se on normaalia suurempi, kuten Leo
Niskanen Endopäivien luennollaan muistutti.
Erityisluvallisista valmisteista saatavilla olevat vähäiset
suomenkieliset tiedot huolestuttivat monia Endopäivillä. Valitettavasti esimerkiksi niiden valmisteyhteenvetojen
kääntäminen suomeksi ei juridisesti kuulu kenellekään. Fimea on silti kääntänyt saatavilla olevasta luotettavasta aineistosta turvallisuuden kannalta merkittävimmät tiedot kyseisistä valmisteista potilaiden ja hoitohenkilökunnan saataville internetiin, mikä on mielestäni erinomaista palvelua.
Meitä potilaita ei hyödytä sekään, että kentällä tehdään
niin sanottua stimuloitua ilmoittamista lääkkeiden haittavaikutuksista. Tämä koskee tyroksiinia, josta on kuulemma
Facebookissa kannustettu tehtailemaan ilmoituksia. Viranomaisten tahallinen, aiheeton työllistäminen on jokseenkin omituinen vaikuttamistapa. On aivan eri asia ilmoittaa
yllättävästä, todellisesta haittavaikutuksesta kuin lähteä
keksimällä keksimään valitettavaa, esimerkiksi sivuoire joka mainitaan jo pakkausselosteessa entuudestaan. Niskanen totesi luennollaan myös, ettei haittavaikutusrekisteri
ole haittavaikutustilasto: Ilmoitusten lukumääriä eri valmis-

teiden välillä ei voi vertailla, sillä ilmoittaminen on vapaaehtoista, ja eri lääkkeillä on eri käyttäjämäärät. Näin ollen
esimerkiksi Liothyronin ja Thyroxinin haittavaikutusilmoitusten määrän vertailu, jota tiedän tehtävän, ei käsittääkseni tuota tilastojen valossa merkittävää tulosta. Thyroxinille
ilmoitetut haittavaikutukset – etenkään aiheettomat – eivät ymmärtääkseni muuta miksikään sitä, että esimerkiksi
Liothyroninilla ei ole Suomessa myyntilupaa tai että eläinperäisten valmisteiden hinta on este Kela-korvattavuudelle. Nämä ovat asioita, joilla on liiketoiminnallinen tausta.
Me teemme työtä, joka on hidasta, ja johon kuuluu
muun muassa asiallinen tiedottaminen ja toiminta yhteistyössä viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.Teemme työstä suuren osan kohtuullisen näkymättömästi, koska meidän agendallemme eivät kuulu valtava mediamylläkkä tai mielenosoitukset, mikä voi joskus aiheuttaa tunteen, ettei mitään tapahdu. Jokaisen kilpirauhaspotilaan oikeus hyvään hoitoon takuulla kiinnostaa meitä, ja teemme
sen mitä nykyisillä resursseilla voimme. Meillä on vain kaksi
täyspäiväistä työntekijää, ja liitossa tehdään vapaaehtoisvoimin kokoiseksemme järjestöksi poikkeuksellisen paljon
työtä. Toiveissa tietenkin on, että lähivuosina olemme tilanteessa, jossa saamme enemmän rahoitusta ja voimme kohdentaa resurssejamme toisin.

Suomen Kilpirauhasliito ry hallitus vuonna 2015
Kirsti Hänninen, Helsinki,
puheenjohtaja
Varsinaiset jäsenet:
Maija-Liisa Airaksinen, Turku
Lea Bruun, Lappeenranta
Sirpa Carlsson, Helsinki
Raili Kuusela, Rovaniemi
Esa Soppi, Helsinki
Tanja Väyrynen, Vantaa

Varajäsenet:
Pirjo Gustafsson, Rusko
Irja Karhu, Vantaa
Päivi Paavilainen, Joensuu
Tanja Tiainen, Oulu
Jaana Viitanen, Vaasa
Marjo Väisänen, Oulu

Liiton hallitus valitaan kesäkuussa pidettävässä vuosikokouksessa seuraavaksi vuodeksi. Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen
jäsenistä puolet on erovuorossa kalenterivuosittain. Liiton hallitus päättää kaikista liittoa koskevista asioista.

Kuntoutumiskurssi
20.–22.3. 2015 Seinäjoella. , Törnäväntie 27. 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/henkilö. Kurssilaisten edellytetään osallistuvan koko kurssin ohjelmaan. Mikäli kurssilainen ei halua yöpyä kurssipaikalla, tätä ei hyvitetä osallistumismaksussa.
Muista vuoden 2015 kursseista ilmoitamme KILPI-lehdessä 2-2015.
Hakeminen:
Kuntoutumiskursseille haetaan hakulomakkeella, jonka
voi täyttää liiton nettisivuilla Kurssit ja lomat -valikon alla. Lomakkeen voi myös tilata toimistosta
p. 09 8684 6550. Hakulomake lähetetään toimisto@kil-

pirauhasliitto.fi tai postitse Suomen Kilpirauhasliitto, Vilhonkatu 4 B, 00100 Helsinki.
Täytä hakulomake huolellisesti. Valintaan vaikuttaa hakijan vapaamuotoiset perustelut. Tarvittaessa olemme yhteydessä puhelimitse ennen valintaa, joten muistathan ilmoittaa lomakkeella myös puhelinnumerosi. Kurssivalinnoissa tarve kuntoutumiseen on etusijalla.
Kuntoutumiskurssiin sisältyy täysihoito, lääkäriluento ja
muut asiantuntijaluennot. Matkakulut maksaa kurssilainen itse.			
		
Osallistumismaksua ei palauteta, mikäli kurssilainen peruu
osallistumisensa kurssia edeltävän kahden viikon aikana.
Kurssimme ovat hajusteettomia.
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Luentotiivistelmä:
Kilpirauhanen ja psyyke
Teksti: Tanja Väyrynen
Kuva: Kirsi Tervo

Psykiatrian erikoislääkäri Tiina Keldrima puhui lokakuussa Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistyksen järjestämällä luennolla kilpirauhasen ja psyyken yhteydestä. Hän on tehnyt 23 vuotta työtä psykiatristen häiriöiden parissa ja kiinnostunut kilpirauhasen häiriöistä
viime vuosina yhä enemmän. Kilpirauhasella on monta
tehtävää ja se vaikuttaa myös aivojen toimintaan, mielialaan, yleiseen vireystasoon ja muistiin. Yhteys psyykeen on siis merkittävä. Kilpirauhashoidot olivatkin aikoinaan enemmän psykiatrian alaa, kunnes ne 70-luvulla siirtyivät endokrinologian oppialalle.
Masennuksen oireet ovat monimuotoisia, ja ne vaihtelevat esimerkiksi vaikeusasteen, esiintymistiheyden ja keston
mukaan. Oireisiin voi kuulua esimerkiksi laskenut mieliala,
kiinnostuksen ja mielihyvän tunteen menettäminen, keskittymisvaikeudet, alentunut itsetunto, kiihtyneisyys tai hidastuneisuus ja unihäiriöt. Depressiopotilaan oireiden taustalla saattaa olla diagnosoimaton kilpirauhasen vajaatoiminta. Toisaalta depressio voi esiintyä vajaatoiminnan rinnalla.
Ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisimpiä mielenterveyden
häiriöitä. Ilmentyminä voivat olla esimerkiksi jännitys, levottomuus, kauhu, paniikki ja pelko. Paniikkihäiriössä ahdistuneisuuskohtaukset toistuvat ja niissä on ruumiillisia oireita. Jopa neljäsosa väestöstä kärsii ahdistuneisuushäiriöstä
elämänsä aikana. Ahdistuneisuuden kaltaisia oireita voi ilmetä myös kilpirauhasen toimintahäiriöissä. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja kilpirauhasen toimintahäiriön väliltäkin on löytynyt yhteyksiä.
Vajaatoiminnan oireissa psyykkinen hitaus on yksi oire,
mutta myös fyysinen liikkeiden hidastuminen voi olla havaittavissa. Vajaatoimintaisella voi esiintyä myös masennusta, ahdistuneisuutta, levottomuutta, paniikkikohtauksia, pelkotiloja, pakkoneuroottisuutta, herkkänahkaisuutta ja muita hyvin samankaltaisia oireita kuin psyykkisissä
häiriöissä. Liikatoiminnassa esiintyy näistä enemmänkin
ahdistusta ja masennusta.
Kilpirauhaslääkkeitä on käytetty hoitoresistentin depression hoidossa. Tällä tarkoitetaan depressiota, jota ei ole saatu oireettomaksi normaalein masennuksen hoidon menetelmin, kuten lääkityksellä ja psykoterapialla. Kilpirauhashormoneista sekä tyroksiini (T4) että trijodityroniini (T3) ovat
vahvoja antidepressantteja, ja T3 näistä enemmän käytetty eutyroottisilla potilailla, joilla siis kilpirauhashormonien
toimintatasoa pidetään normaalina. Asiasta on tehty tutkimuksia, mutta tällä hetkellä näitä hoitoja ei suositella.

32 KILPI 4

2014

Psyykkisen ja kilpirauhasen toimintahäiriön erottaminen voi olla haastavaa. Kun psyykkisesti oireileva potilas tulee vastaanotolle, käydään läpi potilaan esitiedot, mahdolliset perinnölliset sairaudet, ja tehdään tarvittavat verikokeet ja muut tutkimukset. Jos kyseessä on samanaikaisesti diagnosoimaton kilpirauhaspotilas, voivat lääkärin huomiota kiinnittää esimerkiksi hiusten lähtö ja painon nousu,
jotka tosin voivat johtua stressistäkin. Potilaalla saattaa olla myös limaneritystä kurkussa, kynsien heikkenemistä tai
kalpea ja kuiva iho. Tarvitaan myös ”kliinikon silmää”, jotta osataan lähteä tarvittavaan ja oikeaan lääkekokeiluun.
Hoidossa keskeistä on aina potilaan aito kuuntelu ja kiinnostus hänen asiaansa. Liian harvoin kysytään, että miten
voit, kerro lisää. Oireita ei saa automaattisesti psykologisoida, vaan fyysiset sairaudet on suljettava pois.
Lähes 400 000 suomalaista käyttää masennuslääkkeitä.
5 000 suomalaista jää masennuksen takia eläkkeelle vuosittain. Pohdittavaksi jäi, kuinka hyvin lääkitysten onnistumista seurataan. Olisi hyvä tietää myös, onko masentuneiksi epäillyn potilaan ravitsemus kunnossa. Esimerkiksi niukka foolihapon ja B12-vitamiinin saanti lisää melankolisten
masennusoireiden, kuten mielialan laskun riskiä. Tai tarvitaanko lääkityksen rinnalle psykoterapiaa, vai onko taustalla muu, elimellinen sairaus? Entisenä masennusdiagnoosin
haltijana tiedän, ettei näitä asioita aina selvitetä kattavasti.
Luennolla jaettiin lähdeluettelo, joka on saatavissa Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistyksestä. Yhteystiedot löydät
tästä lehdestä.

Tiina Keldrima

!

SAKSITTUA

Koonnut: Kirsti Hänninen

Tunne pulssisi!
Sykkeen voi mitata syke- tai verenpainemittarilla sekä kaulalta tai ranteesta laskemalla lyönnit 15 sekunnin ajalta ja kertomalla sen neljällä.Ohjearvot ovat suuntaa antavia,pulssit ovat yksilöllisiä.Leposyke = 50-110 lyöntiä minuutissa.
Kaikkien yli 60-vuotiaiden olisi hyvä
tunnustella pulssiaan joka päivä. Jos sykkeen vaihteluväli on suurta tai se on epäsäännöllistä,kannattaa kysyä neuvoa lääkäriltä. Epäsäännöllinen ja epätavallisen
tiheä pulssi voi olla merkki eteisvärinästä.
Uniikki 3/2014
STOP kahvi tärinälle!
Aiheuttaako liika kahvi tärinää? Kokei-

le pysäyttää se banaanilla.Banaanissa on
paljon kaliumia,joka voi rauhoittaa mineraalitasapainoa.Banaani myös sitoo kofeiinia mahassa, mikä saattaa hidastaa sen
imeytymistä, kertoo tutkimusprofessori
Jaakko Tuomilehto.
Hyvä Terveys 12/2014
Muista Tryptofaanit
Ehdotus loppuvuoden minitavaksi:syö
joka päivä tryptofaania.Se on aminohappo, jonka avulla aivoissa muodostuu serotoniinia eli välittäjäainesta, joka parantaa mielialaa ja auttaa jaksamaan.Tryptofaania on esimerkiksi avokaadossa, linsseissä, kvinoassa ja lihassa.
- Parhaan hyödyn saa irti, kun vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti on muu-

tenkin kunnossa.Itse suosin jälkiruokana
papaijaa, mangoa ja ananasta, koska ne
auttavat ruuansulatusta, neuvoo Helsingin yliopiston professori,kasvitieteilijä Sinikka Piippo.
- Helppo tapa parantaa mielen virkeyttä on syödä tuoretta ravintoa. Ruuan vaikutus mieleen tulee monelle ajankohtaiseksi vasta,kun itsellä tai sukulaisella alkaa
olla ongelmia esimerkiksi muistin kanssa.
Sinikka Piipon kirjasta Mielen ruokaa
(Minerva) löytyy tietoa ravinnon vaikutuksesta muistiin,jaksamiseen ja hyvinvointiin.
Me Naiset 44/2014

Kivut hämäsivät kauan!
Olen yli kuusikymppinen eläkkeellä oleva sairaanhoitaja.
Minulla todettiin vajaatoiminta vuonna 2011. Haluan ottaa
kantaa taudin oireisiin, sillä tyypilliset väsymys, lihominen,
hiustenlähtö, palelu ynnä muuta mainitaan aina, mutta kivuista ei puhuta oikeastaan mitään.
Minulla ei ilmennyt lihomista, mutta väsymys ja masennus olivat totaalista. Pahimpana koin kuitenkin kivut ja kehon ”värinän” aivan kuin miljoona muurahaista olisi ollut
kehossa. Kivut tuntuivat hermokivuilta, eniten pakaroissa
ja reisien takaosissa. Lopulta jouduin jo luopumaan pitkänmatkan autolla ajoista, koska kipu oli sietämätön. Lopulta kävely oli tuskallista, jalkaa ei meinannut jaksaa nostaa ”rotvallinreunalle”.
Noin vuoden verran juoksin lääkärissä, etsittiin bursiittia ultraäänellä, pisteltiin kortisonia. Ei apua, kivut jatkuivat. Estrogeenilaastarin vahvuutta suurennettiin, ei apua.
Näin jatkui noin puolivuotta. Luulin tulevani hulluksi, kunnes työterveyslääkäri (nuori, ihana kesäsijainen naislääkäri)
rupesi tutkimaan kipujani nivelrikkojen poissulkemiseksi, ja
aloitti säännöllisen kipulääkityksen. Hän määräsi labroihin,
myös TSH ja T4V. Mutta mikä hulluinta, näitä arvoja ei lähetetä tekstiviestinä itselle. Kului kaksi kuukautta seuraavaan

sovittuun lääkäriaikaan. Koska kesälääkäri ei ehkä katsonutkaan vastauksiani, hoito viivästyi, hermokivut jatkuivat.
Oma työterveyslääkäri ei tietenkään katsonut etukäteen
tietojani. Vastaanotolla keskusteltiin sairauslomasta ja osaaikaeläkkeestä kipujeni takia (minulla todettiin nivelrikkoja
vähän joka puolella). Lopuksi kysyin labravastauksiani, lääkäri oli hämmästynyt. TSH oli 44 ja T4V 11.
Siitä alkoi lääkitys ja paraneminen! Noin kolmen kuukauden kuluttua ”hermokivut” olivat poissa, samoin ”muurahaisten” kihinä. Olo tuntui autuaalliselta!
Nivelrikot ovat ja pysyvät, mutta niiden kanssa pärjää,
mutta toivon mukaan tämä tarina antaa muistutuksen siitä, että ei tuijoteta vain tyyppioireisiin.
Toiseksi sen, että otetaan kilpirauhaskokeita aina, jos on
epämääräisiä vaivoja.
Minullakin oli seurattu TSH:ta ja T4V:tä noin kolmen neljän vuoden välein kipujen takia, mutta aikaisemmin arvot olivat hyviä. Siksi en osannut epäillä vajaatoimintaa. Eli
tauti yllätti!
Helpottunut vajaatoimintainen
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Maailman kilpirauhaspotilaiden
kohtaaminen
Teksti ja kuvat: Asta Tirronen

Kansainvälien kilpirauhasliitto TFI (Thyroid Federation International) kokoontui syyskuun alkupuolella vuosikokoukseen Santiago de Compostelan pyhiinvaelluskaupungissa
Espanjassa.TFIn vuosikokous järjestetään aina Euroopan kilpirauhaslääkäreiden (ETA) konferenssin tai joka viides vuosi kokoontuvan kansainvälisen kilpirauhaskonferenssin alla, koska TFIllä on esittelypöytä myös itse konferenssissa ja
konferenssi antaa mahdollisuuden TFIn aktiiveille osallistua luennoille ja tavata eri puolilta maailmaa saapuvia kilpirauhaslääkäreitä.
Kokousosallistujat käsittelivät perinteisesti vuosikokousasiat hyväksyen muun muassa toimintaa ja taloutta koskevat raportit sekä äänestäen luottamushenkilöistä. Puheenjohtajana jatkaa Ashok Bhaseen Kanadasta, sihteerinä Beate Bartès Ranskasta ja taloudenhoitajana Asta Tirronen
Suomesta. Muut hallituksen jäsenet ovat Harald Rimmele Saksasta, Nancy Patterson Yhdysvalloista ja Peter Lakwijk Ruotsista.
Kokouksessa keskusteltiin myös kerran vuodessa ilmestyvän Thyroworld-lehden ensi vuoden numeron sisällöstä
ja vastuualueista. Lehti jaetaan jokaiselle lääkärikonferenssin osallistujalle.
Uusina TFI:n jäseninä toivotettiin tervetulleiksi Espanja
ja Intia. Espanjan AECAT (Asociación Española de Cáncer
de Tiroides) on kilpirauhassyöpäpotilaiden järjestö, mutta
sen suunnitelmissa on laajentaa toimintaa myös muita kilpirauhaspotilaita edustavaksi järjestöksi.
Oman värinsä kaupunkiin ja medianäkyvyyden sekä AECATlle että TFIlle toi AECATn aktivistien osallistuminen Pyhän Jaakobin pyhiinvaellusreitin reilun 100 kilometrin osuudelle. 35 osallistujaa vaelsi tuon matkan neljän päivän aikana. Viimeisessä yöpymispisteessä viisi kilometriä ennen
Santiagoa järjestettiin illanvieton, johon oli kutsuttu kaikki muut samassa paikassa yöpyvät pyhiinvaeltajat ja TFIn
kokouksen osallistujat. Pihalle oli katettu runsas tapaspöytä ja iltaa vietimme ruokaillen, laulaen, tanssien ja toisiimme tutustuen.
Seuraavana aamuna me TFIn kokousedustajat liityimme viimeiselle vaellusetapille AECATn kanssa. Kaupungin
keskustaan saavuimme aamupäivällä, puoliltapäivin osallistuimme katedraalissa pidettyyn messuun ja iltapäivällä
kokoonnuimme toritapahtumaan Praza da Quintanan aukiolla. Aukiolle pystytetyltä lavalta kuulimme potilastarinoita, puheita ja musiikkia. Välillä aukion valtasi monikymmenpäinen nuorten tanssiryhmä.
AECAT oli tehnyt valtavan työn tapahtuman eteen ja oli
upea kokemus saada olla osallisena. Kuulimme onnellisia
tarinoita ja surullisia tarinoita. Vakava sairaus oli läsnä monessa hetkessä, mutta päällimmäisinä muistoihin jäivät elämänilo, sairauden voittaminen ja naurua pulppuava toverillinen yhdessäolo upean Santiago de Compostelan aurinkoisilla kaduilla ja aukioilla.
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Järjestöt valtasivat eduskuntatalon–
Kuluttajaparlamentilla jo viides istunto
Teksti: Taru Berndtson ja Jenni Vainioranta
Kuva: Antero Aaltonen

Kuluttajaparlamentti kokosi jälleen lokakuussa järjestöjä yhteen muodostamaan kannanottoja ajankohtaisista kuluttajapoliittisista aiheista.
Eduskunnassa pidettävään tilaisuuteen osallistui kannanottoihin osallistuvien järjestöjen lisäksi eduskuntapuolueiden
edustajia sekä aiheiden asiantuntijoita eri tahoilta.
Istunnossa keskusteltiin sote-uudistuksesta sekä muodostettiin kymmenien järjestöjen yhteiset kannat ajankohtaisista aiheista: varhaiskasvatuslaista, subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittamisesta, verkkoesteettömyydestä sekä lapsiin ja
nuoriin kohdistuvasta markkinoinnista.
Edistyykö terveys, paraneeko sairaus?
Päivä alkoi keskustelulla sote-uudistuksesta asiakkaan näkökulmasta. Puheenjohtajan nuijaan tarttui jo parlamentin edellisten vuosien istunnoista tutuksi tullut tohtori Pentti Arajärvi.
Keskustelun alustajat sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sekä yleislääketieteen professori Mauno Vanhala sivusivat puheenvuoroissa monia avoimia
kysymyksiä. Mikä muuttuu palvelujen käyttäjän kannalta? Miten käy laadun, miten palvelujen saatavuuden? Entä onko pienillä järjestöillä palvelujen tuottajina enää kysyntää? Kuluttajaparlamentin järjestöjen yhteinen kanta aiheesta muodostetaan
vielä tämän syksyn aikana.
Verkkoesteettömyydestä säädettävä vähintään
kansallisella lailla
Palvelujen siirtyessä yhä useammin verkkoon pitää palveluntarjoajien huolehtia siitä, että sähköiset palvelut toimivat esteettömästi. Järjestöjen verkkoesteettömyyttä koskevassa kannanotossa peräänkuulutetaan oikeasti vaikuttavia toimia esteettömyyden edistämiseksi. Euroopan parlamenttia ja EU:n jäsenvaltioita pitäisi painostaa saattamaan voimaan jäissä oleva julkisten
verkkosivujen esteettömyyttä koskeva EU-direktiivi. Aihe puhutti Kuluttajaparlamenttia vahvasti ihmisoikeuksien hengessä.
Aiheesta alustanut Suomen Design For All -verkostoa koordinoiva erikoissuunnittelija Anu Autio tiivisti asian merkityksen
osuvasti: verkkoesteettömyydessä ei ole kyse pienestä asiasta
vaan siitä, että jokainen pääsee käyttämään oikeuksiaan ja olemaan jäsenenä samassa yhteiskunnassa kaikkien muiden kanssa.
Näkövammaisten Keskusliiton Reijo Juntusen mukaan ollaan hyvin alkuvaiheessa verkkoesteettömyyden tiellä: Julkishallinnossa ei haluta tilata ja toteuttaa esteettömiä verkkosivuja, koska säännöksissä edellytetään vain, että sivujen esteettömyys testataan. Korjauksia ei kuitenkaan ole pakko tehdä!
Tilaisuuteen osallistunut valtionvarainministeriön neuvotteleva virkamies Mikael Vakkari tiivisti hyvin monen puhujan tunnot: Sivistysvaltiossa yhdenvertaisuus ei voi perustua vapaaehtoisuuteen. Verkkopalveluita koskevaa sääntelyä pitäisi siis saada voimaan kansallisesti.
Kaikilla lapsilla oltava yhdenvertaiset
mahdollisuudet päivähoitoon
Iltapäivällä puheenjohtajan nuijaan tarttui uusi lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ja keskustelu tekeillä olevasta varhaiskasvatuslaista sekä hallituksen aikeesta rajoittaa subjektiivista päivähoito-oikeutta saattoi alkaa.
Kuluttajaparlamentti vaati istunnossaan päättäjiä ottamaan
erityistarpeiset lapset paremmin huomioon varhaiskasvatuslakia säädettäessä. Myös aiheesta alustanut STTK:n sosiaali- ja
terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi myönsi ongel-

Kuluttajaparlamentin 6.10. olleen täysistunnon viralliset edustajat.

man: erityistarpeisten lasten hoivan turvaaminen on jäänyt lakia laadittaessa syrjään.
Kannanotossaan Kuluttajaparlamentti vaatii myös subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttämistä. Heljä Sairisalo Yhden Vanhemman Perheiden liitosta huomautti osuvasti, että laki subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta säädettiin 1990 – alun
laman aikana. Tämän laman aikanako oikeus aiotaan hävittää?
Rotia lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan markkinointiin
Keskustelua jatkettiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvan markkinoinnin ongelmista. Alaikäisiin kohdistuva kaupallinen vaikuttaminen on lisääntynyt merkittävästi. Markkinoinnin kohteena
ovat yhä nuoremmat ikäryhmät. Perinteisten painetun ja sähköisen median sekä internetmainonnan ohella markkinointia
on alettu harjoittaa myös esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.
Alustajana toiminut entinen lapsiasiavaltuutettu Maria-Kaisa Aula toi osuvasti esiin monia huolenaiheita. Lapsen ja nuoren on vaikkapa internetissä vaikea erottaa mainoksia muusta sisällöstä.
Kannanotossaan Kuluttajaparlamentti esittää Suomeen luotavaksi yrityksille ja kuluttajille suunnattua sivustoa, jolla on kootusti tietoa alaikäisille sallitusta ja kielletystä markkinoinnista.
Myös kuluttaja-asiamiehelle halutaan nykyistä vahvempia valtuuksia puuttua markkinoinnin epäkohtiin.
Kansainvälisten kuluttaja-asioiden johtaja Anja Peltonen Kilpailu- ja kuluttajavirastosta toi alustuksessaan esille nettipelien
ongelmia. Peleistä osataan rakentaa todella houkuttelevia niin,
että peli ei lopu koskaan vaikka pelaaja pääsisikin maaliin. Tällä
tavalla rakennetuilla peleillä kierretään ovelasti lakia, joka kieltää kohdistamasta lapsiin suoria ostokehotuksia.
Kuluttajaparlamentin kannanotot ja niiden sisältämät vaatimukset ovat kokonaisuudessaan nähtävissä osoitteessa: http://
bit.ly/1s8nx11
Kuluttajaparlamentti on Kuluttajaliiton koordinoima valtakunnallisesti merkittävien järjestöjen vaikuttamisfoorumi. Sen
tavoitteena on vahvistaa kansalaisjärjestöjen ääntä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa erilaisissa kuluttajapolitiikkaa koskevissa aiheissa. Tänä vuonna toiminnassa on mukana lähes 40
järjestöä. Kuluttajaparlamentin vuosittainen toiminta huipentuu eduskunnassa järjestettävään täysistuntoon, jossa järjestöt päättävät äänestämällä lopullisesti osallistumisestaan parlamentin kannanottoihin.
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Kummikarhumme
Venuksen kuulumisia
Teksti: Timo Huttu

Kilpirauhasliiton kymmenvuotias kummijääkarhu Venus
nauttii nykyisin Ranuan eläinpuistossa parantuneesta elämänlaadustaan, eikä enää muistakaan huonoja aikoja. Kahtena syksynä, -09 ja -10, syntyneet pennut menehtyivät muutamassa päivässä. Sitten uuden tiinehtymisen jälkeen emosta otettiin verikoe. Sillä todettiin kilpirauhasen vajaatoiminta. Eläinlääkäri määräsi kuusi 0,1 milligramman tyroksiinitablettia vuorokaudessa. Siitä sitten alkoi toiveikas odotus.
Marraskuussa 2011 Venus synnytti kaksi poikasta, joista toinen jäi henkiin ja alkoi varttua hyvin. Kilpirauhaslääkitystä pidetään ansiona tähän onnelliseen tapahtumaan
- vaikka toinen pennuista menehtyikin. Uskottiin, että kilpirauhaslääkitys oli auttanut emon saamaan lisäravintoa elimistöönsä, joka auttoi pennun alkutaivalta. Emo oli todettu hieman alipainoiseksi ennen synnytystä, joten ruokintaakin muutettiin. Emon paino oli vajaan puolet uroskarhun kuudensadan kilon painosta.
Kolmen viikon vanhana pentu painoi noin puolitoista kiloa. Voimme vain kuvitella mikä on jääkarhuemon ja pennun painosuhde ihmiseen verrattuna.
Luonteeltaan jääkarhu on hyvin ärtyisä ja herkkä eläin. Se
stressaantuu helposti. Melu saa nalluskan ärtyisäksi, joskus
jopa tuulen suunnan muutos voi muuttaa sen käyttäytymistä.
Henkilökunta ei halunnut riskeerata pienen pennun elinmahdollisuutta hakemalla kuollutta pentua pesästä. Venus
olisi voinut tappaa elossa olevan pennun. Kameralla ja mikrofonilla voitiin tarkasti seurata karhujen elämää.
Pentu tunnistettiin urokseksi. Se voi kasvaa isänsä Manassen painoiseksi. Eläinpuiston henkilökunta halusi, että
pennun syntymäpaikka tulisi nimessä esille, ja nimi taipuisi kansainvälisesti helposti. Siitä alkoi nimen pohtiminen
yleisökilpailun pohjalta. Ranuasta otettiin Ran ja zo yhdis-
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tettiin. Pennusta tuli siis Ranzo.
Ranzo ja Venus-emo leikkivät paljon hauskuttaen yleisöä. Pikkunalluskan leikkihalut kertoivat kaiken olevan hyvin. Leikkihalut ovat eläimillä hyvinvoinnin mittari. Kun Ranzo oli 2,5 vuoden iässä, niin Venus toimi luonnon jääkarhuemon tavoin, ja vieroitti Ranzon. Venus siirtyi pentunsa
isän seuraan. Emon ja pennun yhteiset hetket olivat taaksejäänyttä elämää, ja viimeiset yhteiset leikit oli leikitty. Ranzo sai oman aitauksen.
Ranzolle etsittiin uusi koti. Se saatiin Itävällasta, Wienin
eläintarhasta. Sinne se matkusti tänä kesänä ja katselee jo
sillä silmällä ympärillä möyryäviä naaraita. Ranzo voi kasvaa jopa tonnin painoiseksi, ja elää parikymmenvuotiaaksi.
Nyt loppuvuodesta odotetaan jännityksellä Venuksen tulevaisuutta. Se on erotettu ukostaan omaan häkkiin. Häkkiin
on viety pesäntekotarvikkeita, ja nalluskalle on laitettu olo
mahdollisimman kotoisaksi. Sinne odotellaan nyt uusia jääkarhukääryleitä. Venuksella on huomattu olevan hyvä ruokahalu. Se viittaa mahdolliseen raskauteen. Nalluskan pennut ovat niin pieniä masussa, että päällepäin emosta ei huomaa mitään. Venus on kyllä tankannut itsensä pallomaiseksi. Vararavintoa on varattu, ja odotukset ovat korkealla. Emo
ei ehdi itse syödä hoivan alkuaikana. Jääkarhunaaras synnyttää yleensä kaksi - kolme poikasta. Venus viihtyy pesässään yöt kuin äiti konsanaan. Loppuvuodesta saadaan tietoa Venuksen elosta ja olosta.
Thyroxiiniä annetaan myös koirille. Miten paljon luonnossa elääkään eläimiä, joille lääkitys olisi paikallaan? Tulisiko lääkkeestä turhankin suurta vilinää metsiköihin? Jäisimmekö me ihmiskunnan taapertajat siitä seurauksesta
vähemmistöön?
			
							

Tyroxin – en hundraårig julklapp
åt mänskligheten
Text: Robert Paul docent i internmedicin

Den unge amerikanske kemisten Edward Kendall (1886–1972) satt vid sin
arbetsbänk på juldagen år 1914, alltså för hundra år sedan. Han var trött
och ögonlocken tyngde. Forskaren vid
Mayokliniken somnade. Framför sig
hade han ett extrakt som han gjort på
svinsköldkörtel som han hade blandat
med etanol (sprit). Under tiden då vår
trötte forskare sov hann spriten indunsta och när han vaknade hade ett vitt
kristalliskt ämne bildats på ytan. Han
visste inte då att det var tyroxin som
han hade extraherat ur sköldkörteln.
Han tillverkade dock mera av ämnet
för att utforska vad det kunde vara och
fann att kristallerna var det verksamma
ämnet som sköldkörteln producerar i
kroppen. Med användning av Kendalls
metod kunde man tillverka mer av ämnet för patienter med underfunktion
av sköldkörteln. Tillverkningsprocessen var dock så svår och dyr att man
endast kunde använda ämnet i forskningssyfte. Kendall berättade senare
att man tillverkat totalt 33 gram tyroxin med hans metod och för detta hade man behövt 3000 kilo sköldkörtelvävnad! - Kendall var även i övrigt en
briljant forskare. Han upptäckte nämligen kortisonet och fick Nobelpriset
för den upptäckten är 1950.
Det var alltså på julidagen för ett sekel sedan som mänskligheten såg tyroxin för största gången. Det tog dock
ända till 1927 innan man hade utrett
tyroxinets kemiska struktur. Männen
bakom denna upptäckt var Charles
Harrington (1897–1972) och George
Barger (1878–1939), båda från Storbritannien. Nu blev det möjligt att tillverka tyroxin på syntetisk väg.
Tyroxinet som sköldkörteln producerar vrider polariserat ljus mot vänster. Men det tyroxin som Harrington
et consortes tillverkade i provrör förekom i två former (enantiomerer) – ena
formen vred ljuset mot vänder, den andra mot höger. Formen som vrider lju-

set mot höger förekommer inte i naturen, utan sköldkörteln tillverkar endast
den vänstervridande formen. Det naturliga tyroxinet kan därför kallas levotyroxin, medan den högervridande formen kallas dextrotyroxin. Man har förstås forskat med dextrotyroxin som läkemedel och funnit att den har svagare
effekt än levotyroxin men är dock behäftad med biverkningar (hjärtinfarkt,
angina pectoris, rytmstörningar, svettskov, diarré, oro). Man har t.o.m. undersökt om dextrotyroxin kunde fungera
som kolesterolmedicin, men det lyckades inte p.g.a. biverkningarna.
På sistone har man talat mycket om
trijodtyronin. Det är en helt annan sak.
Trijodtronin upptäcktes av Jack Gross
(1921–1994) och Rosalind Pitt-Rivers
(1907–1990) år 1952. Tyroxinet övergår i vävnaderna till den mer verksamma formen trijodtyronin – den har en
femfaldig effekt jämfört med tyroxin.
Trijodtyronin förekommer i betydligt
mindre mängd i kroppen än tyroxin.
Tyroxin och trijodtyronin påminner
mycket om varandra rent strukturellt
(bilden). Den enda skillnaden ligger i
antalet jodatomer: tyroxin innehåller

fyra jodatomer, trijodtyronin tre. Man
kan således kalla tyroxin också för teterajodtyronin. Den livliga diskussionen
om trijodtyronin (Liothyronin, Thybon)
gäller alltså sist och slutligen en minimal
skillnad – en enda futtig jodatom! Sanningen är dock den att jod är ett verkligt kraftämne och spelar en väsentlig
roll inom sköldkörtelhormonernas kemi och fysiologi. Orsaken till att tre jodatomer inverkar så mycket kraftigare
än fyra hänger ihop med inverkan av
hormonerna på sina mål, d.v.s. på DNA:t
som finns i alla cellkärnor.
Kunskapen om sköldkörtelhormonerna förefaller rätt omfattande, kanske komplett. Man känner väl till hur
dessa hormoner inverkar på sina målorgan och på cellernas funktion. Däremot behövs mycket mera forskningsresultat och information om hur de
olika sköldkörtelhormonerna bäst används för att behandla sjuka människor, såsom den aktuella diskussionen
om sköldkörtelhormonerna bevisar.

Kuva: Tyroksiinin (1) molekyylirakenteessa on neljä jodiatomia, trijodityroniinissa (2) on

Tyroxinmolekylen
(1)Ero
innehåller
fyra jodatomer,
(2) tre.
kolme jodiatomia.
näyttää pieneltä,
mutta ontrijodtyroninmolekylen
käytännössä suuri.
Skillnaden ser liten ut, men är mycket stor i praktiken.
Nina, tähän Robert Paulin kuva Kysy lääkäriltä palstalta
Koita tämä taulukko saada jotenkin kasaan ja vielä oikein!
Ruotsinkieliseen ee henkilökuvaa, jos tekee vähänkin tiukkaa
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Piilevä raudanpuute
voi aiheuttaa vajaatoiminnan oireita
Kirjoittajana sisätautiopin dosentti Esa Soppi
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.
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Suomen Kilpirauhasliitto ry
Haluan liittyä jäseneksi

paikallisyhdistykseen
Paikallisyhdistyksen jäsen on automaattisesti yhdistyksensä kautta Suomen Kilpirauhasliiton jäsen.
Löydät lähimmän paikallisyhdistyksen tämän lehden yhteystietosivulta.
Jäsenmaksu on 23 € sisältäen KILPI-lehden 4 numeroa/vuosi.
Uusille jäsenille jäsenmaksun jälkeen seuraavasta numerosta lähtien.
Haluan ilmaisen esitteen
o kilpirauhasen liikatoiminnasta
o kilpirauhasen vajaatoiminnasta
o En halua esitettä,
o kilpirauhasen syöpätaudeista
o lasten kilpirauhassairauksista
kiitos
o suomeksi				o på svenska
Sukunimi:		 *
Etunimi:		 *
Osoite:			*
Postinumero:		
*
Postitoimipaikka:
*
Puhelin:
Sähköpostiosoite:
Syntymävuosi:
*						

(tilastointia varten)

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

!

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

Lehden tilaus
Haluan tilata Kilpi-lehden 33 €/vuosi o sisältäen neljä numeroa kotimaahan postitettuna.
(Huom. Jäsenet saavat lehden jäsenetuna) Kestotilaus 29 €/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:
40 KILPI 1 2014
40 KILPI 3 2013

