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Ennen Teemapäivän alkua oli mukava tavata professori Matti 
Välimäki, joka on ollut mukana toiminnassamme jo alusta asti. 
Kuva: Tanja Väyrynen
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PÄÄKIRJOITUS

Liitto on 
yhdistysten ja sen 
jäsenistön summa!

Liiton hallitus ja työntekijät työskentelivät lauantaipäi-
vän huhtikuussa käyden läpi strategiaa vuosille 2011-2015. 
Paljon on toteutunut näinä vuosina asioita, jopa sellaisia, 
jotka silloin tuntuivat utopistisilta haaveilta. Ensi vuoden 
alussa on aika tehdä uutta strategiaa vuosille 2016-2020. 
Tällä hetkellä tuntuu kovin kaukaiselta katsoa reilun vii-
den vuoden päähän. Aika kulkee kuitenkin niin hupaa, et-
tä suunnitelmat on tehtävä ajoissa.

Nyt käytiin läpi miten liiton terävöittää toimintaansa jat-
kossa. Tiedotusta ei ole koskaan liikaa. Miten sen aina sai-
si siihen muotoon, että se ymmärretään juuri niin kuin on 
tarkoitus. Se lienee kaiken tiedottamisen vaikeus.

Ilmaan heitettiin asioita; vahva kattojärjestö vielä vah-
vemmaksi, miten liiton saa lähelle jäseniä, liitto on yhdistys-
ten ja sen jäsenistön summa,  ajattele isosti, aloita pienesti.

Liitto on ehkä vielä joiltain osin untuvikko, mutta maas-
ta se pieninkin ponnistaa ja kehittyy koko ajan. Mietimme 
sisäisiä vahvuuksia ja ulkoisia mahdollisuuksia. Mitä pitää 
parantaa seuraavan viiden vuoden aikana. Keskustelu oli 
todella vilkasta ja villejäkään ideoita ei tyrmätty.

Yhteistyö ja kumppanuus muiden toimijoiden kanssa 
on tärkeää. Yhteisiä projekteja eri liittojen kanssa toteute-
taan jo nyt. Olemme silti vielä pieni ja nuori järjestö. Mei-
dän pitäisi saada paremmin äänemme kuulumaan isoille 
järjestöille. Tuntuu hullulta, että kaikki puurtavat osin yksik-
seen. Pienillä järjestöillä voi olla mahtavia ajatuksia, mutta 
siihen tarvitaan ison järjestön tukea ja välillä myös autta-
vaa kättä monessa muodossa. 

Liitossa on nyt vähän enemmän resursseja käytössä, eli 3,2 
työtekijää, mikä on edelleen aivan liian vähän. Vapaaehtois-
ten työmäärä on varsin iso sekä liitossa, että yhdistyksissä. 

Huhtikuun loppupuolella jäsenmaksunsa tälle vuodelle 
maksaneita oli 73 prosenttia. Jotta voimme oikeasti vaikut-
taa ja jotta meillä olisi painoarvoa, niin jäsenmaksun mak-
saminen on tärkeää. Jäsenistön pitäisi myös kasvaa, jotta 
meitä kuunneltaisiin paremmin.

Vapun jälkeen toimistomme on uusissa tiloissa. Muu-
tamme vain kerrosta alemmaksi. Tilamme moninkertaistu-
vat. Huomioimme pitkän ajan tarvetta muuttoa mietties-
sämme. Tällä hetkellä meillä olisi yksi huone vuokrattava-
na. Siihen kuuluu neuvottelutila ja kaikki muu tarpeellinen.

Mainoksen uhriko? Viime numerossa kerrottiin hius-
tenhoitojutussa Nioxinista. Päätin kokeille sitä. Hiukseni 
ovat iän myötä muuttuneet paksuista ohuiksi ja liukkaiksi, 
sitä myötä myös vaikeasti hallittavaksi. Täytyy todeta, et-
tä minun hiuksiini ne tehosivat, tosin sähköisyys on edel-
leen olemassa.

Takana on pitkä pimeä talvi. Täällä etelässä edes lumi ei 
viihtynyt kauaa. Sitten aurinko alkoi paistaa useana päivä-
nä peräkkäin. Valo lisääntyi kertaheitolla kunnolla. Aloin ol-
la tosi levoton, pinnaa kiristi, ärähdin helposti ja keskitty-
miskyky oli tipotiessään, lisäksi nukkuminen oli levotonta. 
Meni kuukausi ja sitten välähti, taidan olla liikatoiminnan 
puolella kun pulssikin alkoi nousta. Lääkäri varmisti asian. 
Nyt oloa tasoitetaan lääkityksen muutoksella. Eläinperäinen 
on ennallaan 30 mg/päivä, mutta rinnalla olevaa tyroksii-
nia on vähennetty viikossa yhteensä 37,5 mikrogrammaa. 
Pienen pieni muutos viikkoannoksessa oli minulle tarpeen. 
Nyt mennään näillä eteenpäin. Jossain vaiheessa voi tulla 
tilanne, että vajaatoiminta alkaa hiipiä. Minulla lääkityksen 
hienosäätö on varsin tarkkaa, jotta saan oloni tasapainoon.

Kun hiuksesi ovat sekaisin, tartu kampaan; 
kun mielesi on levoton, ota yhteyttä ystävään.

 Lämminhenkistä kesää lukijoille!

Kirsti Hänninen
puheenjohtaja
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Teksti: Tanja Väyrynen
Kuva: Jussi Saha

Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistys järjesti en-
sisijaisesti jäsenilleen suunnatun teemapäivän yhdes-
sä liiton kanssa 21.3. Finlandia-talolla. Nimensä, tasa-
painoista elämää kilpirauhasen kanssa mukaisesti päi-
vään oli koottu monipuolinen tietopaketti ajankohtaisis-
ta aiheista perustietoa unohtamatta. Päivän aikana ko-
rostuivat potilaan kuuntelu ja oireiden huomioiminen. 

Teemapäivää on kiitelty onnistuneena ja se sai erittäin 
hyvät arvostelut noin kolmeltasadalta osallistujaltaan.

Tilaisuudessa luennoi kaksi lääkäriä, professori Matti 
Välimäki ja yleislääkäri Vilho Ahola. Lääkäriluentojen vä-
liin oli sijoitettu Heljä Oraksen rentouttava puheenvuoro 
mindfulnessista ja Lapin Kilpirauhasyhdistyksen puheen-
johtajan, kokemuskouluttaja Raili Kuuselan puheenvuo-
ro. Kuusela toi esiin tärkeän asian: meitä tulee katsoa koko-
naisuutena eikä hoitaa kilon paloina! 

Välimäki puhui paljon asioista, jotka puhuttavat kilpi-
rauhaspotilaita juuri tällä hetkellä. Esimerkiksi jodin saanti 
huolettaa monia ja sitä käytetään myös lisäravinteena. Vä-
limäki muistutti, että on olemassa monenlaisia valmisteita, 
joissa jodi on turvallisina määrinä, mutta varoitti sekä joista-
kin merilevävalmisteista että erityisesti Lugolin jodista, joi-
den käyttöä hän ei riskien vuoksi suositellut. 

Välimäki korosti T4V:n mittaamista TSH:n parina jo diag-
noosivaiheessa. Muuten aivolisäkeperäiset häiriöt voivat jää-
dä huomioimatta. Hän ei kannata suosituksia, jotka johtavat 
siihen, ettei potilaita uskalleta hoitaa. Erityisesti häntä har-
mittaa, että suositukset keskittyvät laboratorioarvoihin, ei-
kä potilaan tutkimuksesta sanota sanaakaan. Hän totesikin, 
että näin yritetään kieltää järjen käyttö, eikä yksittäisen lää-
kärin toimintaa tule rajoittaa näin. Potilaiden hoidossa Väli-
mäki näkee useita vaihtoehtoja: Tyroksiinin yksinään tai tri-
jodityroniinin kanssa ja joskus eläinperäinenkin vaihtoehto 
on hyvä. Pelkkä tyroksiinihoito riittää 90–95%:lle potilaista. 
Jos potilas ei voi tyroksiinilla hyvin, kannattaa sulkea pois 
muitakin sairauksia, jotka voivat vaikuttaa potilaan oloon. 
Annosnostot pitää tehdä maltillisesti. TSH saa painua mit-
taamattomiin, kunhan T4V pysyy viitearvoissa. Jotkut har-
vat potilaat tarvitsevat tyroksiiniannoksia, joilla T4V:kin on 
lievästi viitealueen yläpuolella, mutta T3V:n pitää aina py-
syä viitteissä. Hoito ei saa aiheuttaa liikatoimintaa. Matalaa 
TSH:ta Välimäki ei näe uhkana. Osteoporoosiriski on teo-
reettinen, mutta sydänoireisiin tulee reagoida herkästi jos 
niitä ilmenee. Yhdistelmähoitoon raskauden aikana Välimä-
ki suhtautuu varovaisesti, sillä tutkittua tietoa asiasta ei ole.

Ahola käsitteli osuudessaan elintapoja. Hän kiinnostui 
kilpirauhassairauksien hoidosta, koska vastaanotolle al-
koi ilmaantua kilpirauhaspotilaita, joiden diagnoosi ja hoi-

Tasapainoa elämään
teemapäivästä

to vaativat ihmisen huomioimista kokonaisuutena. Hyvä-
nä muistutuksena meille potilaille tuli maininta siitä, että 
yleislääkäri ei voi tietää kaikkea – mutta hän voi ottaa sel-
vää siitä, mitä ei tiedä. Luennossa korostui erityisesti unen, 
ravinnon ja liikunnan merkitys. Kilpirauhaspotilas nukkuu 
parhaiten, kun lääkitys on tasapainossa. Huono nukkumi-
nen häiritsee T4:n muuntumista T3:ksi.   Ravinnossa kannat-
taa keskittyä perusasioihin: monipuolisuuteen, tuoreuteen 
ja säännöllisyyteen. Absoluuttisuus, saarnaaminen ja äärim-
mäisyyksiin meno ei ole terveellistä. Erilaiset ihmedieetit-
kään eivät saaneet kannatusta. Joissakin niistä on taustalla 
kyllä tutkimuksia, mutta ne voivat olla laboratorio-olosuh-
teissa tehtyjä, jopa myöhemmin kumottuja. Tällaiset tutki-
mukset jäävät herkästi elämään myytteinä. Ahola korosti-
kin kohtuutta kaikessa. 

Gluteeni on herättänyt suurta mielenkiintoa, ja Ahola 
testaa mielellään kilpirauhaspotilailta keliakian mahdolli-
suuden, onhan kyseessä autoimmuunisairaus. Gluteeni-in-
toleranssista hän totesi olevan ristiriitaisia tutkimuksia. Hän 
uskoo tilan olemassaoloon ja potilaan oman kokemuksen 
kuunteluun. Kaikkien kilpirauhaspotilaiden ei kuitenkaan 
ole tarpeen välttää gluteenia säännönmukaisesti. Lisära-
vinteiden osalta Ahola nosti esiin jodin, D-vitamiinin, rau-
dan ja seleenin. Erityisesti jodi- ja rautalisää hän suositte-
lee vain, jos tarve on tutkimuksella vahvistettu. Todettu jo-
dipuutos tulee hoitaa seleenisuojassa. Laadukas monivita-
miinivalmiste varmistaa seleenin ja jodin saannin, minkä to-
tesi myös Välimäki osuudessaan.

Liikunnassa mikä tahansa on parempi kuin ei mitään, ei-
kä liikuntakaan saa aiheuttaa stressiä. Jokaisen pitää löytää 
itsellensä sopivat tavat, jotka sopivat omaan arkeen, totesi 
Ahola. Kilpirauhaspotilaalla liikunta – niin kuin kaikki muu-
kin - sujuu parhaiten, kun hoito on tasapainossa.

Lue myös tiivistelmä Välimäen luennosta tästä lehdestä ja 
Aholan luennosta lehdestä 3/2015.
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Tiivistelmä Matti Välimäen luennosta 
aina ajankohtainen
kilpirauhasen vajaatoiminta

Teksti: Tanja Väyrynen
Kuva: Jussi Saha

Professori Matti Välimäki luennoi Pääkaupunkiseu-
dun Kilpirauhasyhdistyksen Kilpirauhasliiton kanssa 
järjestämässä tilaisuudessa Finlandia-talolla 21.3. Lu-
ento käsitteli perusasioita vajaatoiminnasta sekä sii-
hen liittyviä, tänä päivänä paljon keskustelua herät-
täneitä aiheita.

Terve kilpirauhanen tuottaa tyroksiinia (T4) 85 µg/vrk ja 
trijodityroniinia (T3) 6 µg/vrk. 27 µg trijodityroniinista muo-
dostuu kilpirauhasen ulkopuolisissa kudoksissa tyroksiinis-
ta. Pääasiassa muunto tapahtuu maksassa ja munuaisissa, 
mutta myös muualla elimistössä.

Jodi

Jodin saantisuositus päivässä on 150 µg, raskaana ole-
ville 200 µg/vrk. Suomessa valtaosa jodista saadaan maito-
tuotteista, jodioidusta suolasta, kalasta, viljasta, lihasta ja ka-
nanmunista. Jodin puute aiheutti aiemmin struumaendemi-
an, joka poistettiin 1950-luvulla lisäämällä jodia pöytäsuo-
laan ja karjan rehuun. Tänä päivänä Suomessa ei enää voi 
olla varma, saako riittävästi jodia. Riittävän saannin merk-
kinä pidetään virtsan jodidipitoisuutta yli 100 µg/l. 50-lu-
vulla virtsan jodidipitoisuuden keskiarvo oli 250 µg/l, 2012 
100 µg/l ja nyt pienessä väestöotoksessa 65 µg/l. Viimeisin 
tarkoittaa siis lievää jodin puutosta. Struumaendemia tus-
kin palaa. Voidaan kuitenkin pohtia, voisiko jodinpuute ol-
la lievän vajaatoiminnan taustalla, eli voitaisiinko vajaatoi-
mintaa hoitaa jodilla joissain tapauksissa. Tämä edellyttäi-
si tervettä kilpirauhasta. Tutkimuksia ei valitettavasti ole 
käytettävissä ja jos riittävän jodinsaannin päälle annetaan 
ylimäärä jodia, seurauksena voi olla joko vajaa- tai liikatoi-
minta. Väestötasoa koskien suunnitelmissa (THL) on jodin 
lisääminen ravintoaineeseen, esimerkiksi jodioidun suolan 
lisääminen leipään. Lisäravinteena jodin kanssa pitää olla 
varovainen. Esimerkiksi normaalit monivitamiinivalmisteet 
sisältävät turvallisia määriä jodia. 

Kilpirauhassairauksien diagnostiikka

Kilpirauhasperäisen vajaatoiminnan diagnoosin pitäisi ol-
la helppo: sopivat oireet ja kliiniset löydökset, T4V normaa-
lin alarajoilla tai pienentynyt, TSH suurentunut tai normaa-
lin ylärajoilla. Seerumin TSH on herkkä kilpirauhasperäisten 
toimintahäiriöiden osoittaja, muttei paljasta aivolisäkepe-
räisiä häiriöitä, joissa TSH ei ole suurentunut, vaan on joko 
normaali tai pienentynyt. Näin ollen tarvitaan paitsi tark-
ka lääkärin tutkimus myös aina T4V, toteaa Välimäki. Ultra-

äänitutkimus tarvitaan, kun kilpirauhanen on suurentunut 
tai siinä on kyhmyjä toimintahäiriön hoidon jälkeen, lääkäri 
epäilee käsin tunnustellessaan poikkeavuutta tai potilaal-
la on kaulan alueen oireita ilman että lääkäri tuntee poik-
keavuutta kilpirauhasta käsin tunnustellessaan. Neulanäy-
te otetaan, jos todetaan kasvaimen suhteen epäilyttävä ra-
kenteellinen poikkeavuus.

Vajaatoiminnan aiheuttaja on 95 % kilpirauhasperäinen, 
5 % aivolisäkeperäinen. Aivolisäkeperäisen osuus voi olla 
suurempikin. Sen taustalla voi olla muun muassa aivolisäk-
keen vamma esimerkiksi aivotärähdyksen yhteydessä, kas-
vain, verenkiertohäiriö, infektio tai leikkaus. 

rT3:a Välimäki ei diagnostiikassa tai hoidon valinnas-
sa käytä. ”Näen T3:a sisältävän hoidon tarpeen matalasta 
T3V:stä, en tarvitse siihen korkeaa rT3-arvoa”, hän toteaa. 

Hoidon haasteet

Välimäki pohti luennollaan nyt voimassa olevia suosi-
tuksia. Hänen mielestään ne eivät edesauta potilaan hoi-
toa perusterveydenhuollossa. ”Miksi vasta-aineita ei voi 
mitata heti, jos oireet ja löydökset ovat sopivat? Miksi ty-
roksiinihoitoa ei voisi käyttää masennuksen, jaksamatto-
muuden tai ylipainon hoitoon kun arvot ovat rajoilla – jär-
jenkäyttö kielletty, eikä sanottu sanaakaan potilaan tutki-
misesta! Yksittäisen lääkärin toimintaa ei tule rajoittaa tällä 
tavoin!”, hän tiivistää näkemyksensä. Esimerkiksi lievä ma-
sennus voi olla hypotyreoosin oire, ja hypotyreoosi voi ol-
la ainakin myötävaikuttava tekijä masennuksen synnyssä. 
Masennus toki on myös aivan itsenäinen sairaus. Jos poti-
laan kilpirauhasarvot ovat raja-arvoiset, hoitokokeilusta voi 
olla hyötyä.  Välimäki korostaa, että hoidolla ei saa aiheut-
taa lääkkeellistä liikatoimintaa. 
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Kun hoito ei toimi?

Tyroksiini otetaan tyhjään vatsaan, 10 minuutin kuluttua 
tästä voi syödä aamupalan. Rautavalmisteita, kalkkitablet-
teja tai ”vanhanaikaisia” närästyslääkkeitä ei saa ottaa nel-
jään tuntiin tyroksiinin jälkeen. Närästyksen hoitoon käyte-
tyt happosalpaajalääkkeet saattavat pitkään käytettyinä li-
sätä tyroksiinin tarvetta, koska tyroksiini imeytyy paremmin 
happamassa ympäristössä. Myös ilta-annostelu on mahdol-
linen. Silloin lääke otetaan kaksi tuntia edellisen aterian jäl-
keen ja 10 minuuttia ennen mahdollista iltapalaa. Tätä kan-
nattaa kokeilla potilailla, joilla aamut käynnistyvät huonosti. 

Kun potilas ei voi tyroksiinilla hyvin, vaikka ottaa lääk-
keensä edellä kerrotusti, on tärkeintä potilaan kuuntelu. 
Oleellista on vointi, eivät numerot. Poissuljettavia ongel-
mia ovat esimerkiksi B12-vitamiinin puute, keliakia, kortiso-
lin puutos ja suurentunut veren kalsiumpitoisuus. Tyroksii-
niannosta nostetaan vähitellen. Näin säilytetään ne meka-
nismit, joilla elimistö säätelee T3-tuotantoa. Tyroksiinihan 
on vasta esihormoni, jonka vaikuttaakseen elimistössä on 
muututtava T3-hormoniksi. TSH saa painua mittaamatto-
miin, T4V pidetään normaalina. Jotkut harvat potilaat vaa-
tivat tyroksiiniannoksen, jolla T4V:n viitearvon yläraja ylit-
tyy, mutta T3V ei saa missään tilanteessa mennä yli viitear-
von. TSH:n puutoksella Välimäki ei näe merkitystä. Onko 
usein teoreettinen osteoporoosin tai rytmihäiriöiden vaara 
pahempi kuin hyvä elämänlaatu, hän kysyy. Sydänoireisiin 
hän kehottaa kuitenkin suhtautumaan vakavasti.

Jos tulosta ei saavuteta edellä mainitulla tavalla, voidaan 
kokeilla yhdistelmähoitoa. Välimäki suosii tyroksiinin ja T3-
valmisteen yhdistelmää, jossa hormonien välistä suhdetta 
voidaan yksilöllisesti säätää. Tärkein yhdistelmähoidon vas-
ta-aihe ovat sydämen rytmihäiriöt. Tutkimustiedon puuttu-
essa useat tahot eivät suosittele käyttöä raskauden aikana. 
Yhdistelmähoito ei ole vaaratonta. Ensinnäkin pitää varmis-
taa, että kyseessä on vajaatoiminta. Rytmihäiriöriski on, ja 
ne voivat olla vaarallisia. Annoksen tulee vastata elimistön 
omaa tuotantoa ja muut sairaudet on huomioitava. T3V:n 
on pysyttävä viitealueella näissäkin hoidoissa. 

Pari poimintaa yleisökysymyksistä

Yleisökysymyksissä tuli esille laboratoriossa käynnin ai-
ka. Eri laboratorioilla on erilaisia ohjeita ja erilaiset elämän-
tilanteet asettavat niiden noudattamiselle haasteensa. Vä-
limäki toteaa, että diagnoosivaiheessa tällä on merkitystä. 
Sen sijaan, kun kyse on hoidon seurannasta, riittää että ko-
keisiin mennään heräämisen jälkeen ennen kilpirauhashor-
monivalmisteiden ottoa. 

Myös radioaktiivinen laskeuma mietitytti. Siinä tilan-
teessa annetaan väestötason ohjeistus, jonka pitää olla ly-
hyt ja ytimekäs, eikä erityisryhmiä voida huomioida. Tyrok-
siinin käyttäjille ohjeistus joditabletin otosta on kuitenkin 
tarpeeton. Toisaalta joditabletin otosta ei ole tuossa tilan-
teessa myöskään haittaa.

Suomen Kilpirauhasliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 6.6.2015 klo 11.30 alkaen
hotelli Helkassa, osoitteessa Pohjoinen Rautatiekatu 23, 00100 Helsinki.

Valtakirjojen tarkastus ja kahvitus klo 10.30 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Yhdistyksille lähetetään kokousasiakirjat sähköpostitse viimeistään 25.5. 

Yksittäiset jäsenet voivat tutustua kokousasiakirjoihin liiton toimistolla siitä erikseen sovittuaan 26.5. alkaen.
Tervetuloa!

Suomen Kilpirauhasliitto ry

Kokouskutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen
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Teksti: Sanna Leinonen

Potilastarina:

Kilpirauhaselleni, kaipauksella

Viime vuonna tähän aikaan mun elämä mullistu aikas 
nopella rytinällä. Olin varannut ja peruuttanut useaan ker-
taan lääkärin, jonne minun piti mennä löytämieni kaula-
pattien takia. Rohkeutta piti kerätä useamman kerran, sillä 
pelkäsin sieltä löytyvän taas syöpää. Menin lääkäriin, sain 
lähetteen sairaalaan, ultrattiin, otettiin ohutneulanäyttei-
tä ja syöpähän se siellä taas. Kilpparisyöpä. Sannan syöpä 
numero kaksi.

Hoidot meni ziuh-viuh ja samoin ajatukset. ”Helppohoi-
toinen”. ”Ennuste on loistava”. ”Tästä paranee yleensä täysin 
ja tämän sairastaneet elävät keskimäärästä pidempään”. ”Jos 
sairastuisin syöpään, valintani olisi kilpirauhassyöpä, kun se 
on niin helppo hoitaa”. Näitä kaikkia kuulin minua hoitanei-
den lääkäreiden suusta. 

Syöpä oli näköjään totisesti helppo hoitaa. Mitä nyt pää 
seikkailee hieman tyhmissä ajatuksissa sairastuessa ja hoi-
tojen aikana. Ajatuksia potilaan päässä kun ei kukaan oikein 
hoida. Onneksi on olemassa netti, ja sitä kautta suuret ver-
taistukiverkostot. Ja tällä kertaa menin suorilta psykiatrille 
purkamaan pahimmat olotilat. Etteivät jäisi sisälle vellomaan.

Mutta! Kukaan ei kertonut minulle mitä tapahtuu, kun 
syövän takia poistetaan koko kilpirauhanen. Kuinka elämä 
muuttuu, kun hormonitaso ei ole elinikäisellä lääkityksellä 
aina kohdillaan. Kuinka lääkitys voi aiheuttaa sydämen ryt-
mihäiriöitä ja tarvitset tähän myös pillereitä, beetasalpaajia 
päivittäiseen käyttöön. Kuinka sinulle sanotaan, että rytmi-

häiriöt eivät välttämättä johdu kilpparilääkityksestä, vaikka 
niitä ei ole ikinä ennen ollut. Kuinka vointisi ohitetaan lääkä-
rikäynnillä olan kohautuksella ja kerrotaan, että olet labra-
kokeiden mukaan viitearvoissa. Viitearvoissa, jotka ovat viit-
teitä ihmisiltä, joilla on vielä kilpirauhanen olemassa. Kuin-
ka sinulle sanotaan lääkärissä, että tarttis vaan piristyä, kun 
silmät meinaa lumpsahtaa kiinni kesken päivän. Kuinka mi-
nulla on alkaneet hirmuiset nivelkivut, muistihäiriöt, keskit-
tymishäiriöt, itkuisuus, välinpitämättömyys, hälläväliä-fiilik-
set. Ei hätiä, olet verikokeiden mukaan viitearvoissa. Kaikki 
on hyvin. Elämä jatkuu ja syöpä on hoidettu. Vai jatkuuko?

Kilpirauhanen. Tuo ruikkurauhanen. Sori vaan, mutta en 
vuosi sitten tiennyt, mikä sun tehtävä on kropassani. Nyt 
kun olet poissa, tiedän tasan tarkkaan, että olisin mielellä-
ni sinut pitänyt. 14 mm halkaisijaltaan oleva papillaarinen 
syöpäkasvain-kakkiainen laittoi lääkärit leikkaamaan sut ko-
konaan pois ja nyt mä yritän sinnitellä ilman sua.

Kuvittele olotila: se aika kuukaudesta kertaa tuhat. Sel-
laista se ainakin mulla on tällä hetkellä, kun hormonit ovat 
vajaalla. Yhtenä hetkenä nauran, seuraavana itken. Sitten 
otetaan kasa apinanraivokohtausta, sitten en enää muista 
miksi nauroin, mihin olin menossa tai mitä olin sanomas-
sa. Tietokoneen vierusta on täynnä pinkkejä post it-lappu-
ja ja silti puolet hommista jää tekemättä, koska en vain jak-
sa tehdä tai en muista lukea niitä lappuja.

Elämä on. Näillä eväillä mennään, viitearvoissa.

Kuva: Miia Lehmusoksa
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Kysyimme nettikyselyssämme, ovatko kilpirauha-
sen syövän sairastaneet potilaat saaneet kontrollien-
sa vuoksi rhTSH-ruiskeen vai joutuneet lääkitystauolle. 
Vastaajamäärä jäi vähäiseksi, eikä tulosten perusteella 
voi tehdä tieteellisesti päteviä päätelmiä, mutta vastauk-
sia saatiin ympäri Suomea ja vaikuttaa siltä, että rhTSH-
ruiskeet ovat entistä paremmin potilaiden saatavilla.

rhTSH vastaa ihmisen TSH:ta, mutta se valmistetaan 
laboratoriossa. Sitä käytettäessä ei ole tarvetta usean 
viikon lääkitystaukoon ennen koko kehon gammaku-
vausta, joka tehdään syövän levinneisyyden tai uusi-
misen arvioimiseksi.

Lääkitystauko on monelle raskas

Lääkitystauolla olleista valtaosa kuvasi taukoa raskaaksi. 
Parhaimmillaan tauko on mennyt hyvin pientä väsymystä 
lukuun ottamatta, mutta useimmat kuvasivat vajaatoimin-
nan oireiden palaamista. Pahimmillaan lääkitystauko vaati 
jopa sairauslomaa, minkä mainitsi useampi vastaajista. Oi-
reista nousi vahvimmin esille väsymys ja erilaiset psyykkiset 
ongelmat, mutta myös useiden kilojen painon nousu, tur-
votus, limakalvojen kuivuminen, sydämen tykyttely ja mui-

ta fyysisiä oireita mainittiin. Olo oli kuin vanhalla mummol-
la, vaikka ikää oli vain 30 vuotta, kuvasi eräs vastaaja oloaan. 
Lisäksi palautuminen tauosta ei tapahdu hetkessä, ja vas-
tauksissa arvioitiin lääkitystauon haitanneen elämää jopa 
puoli vuotta. Eräs vastaaja rinnasti kokemuksensa tauosta 
kidutukseen, mikä kuvannee hyvin sitä tunnetta, jonka tau-
ko voi pahimmillaan aiheuttaa.

rhTSH-ruiskeista pieniä sivuoireita

rhTSH-ruiskeita saaneista moni kertoi välttyneensä si-
vuoireilta täysin. Osa kertoi pahoinvoinnista ja flunssaises-
ta olosta, samoin väsymystä ilmeni. Osa vastaajista mainitsi 
palelun, toiset hikoilun. Sivuoireita kuvattiin kuitenkin no-
peasti ohimeneviksi, toisin kuin lääkitystauon pitkään jat-
kuneita vaikutuksia. Osa vastaajista oli ollut aiemmin lääki-
tystauolla ja saanut seuraavalla kerralla rhTSH-ruiskeen. He 
pitivät sitä inhimillisempänä, eikä kukaan maininnut tarvin-
neensa sen vuoksi sairauslomaa. Vastauksissa tuli ilmi myös 
se, että potilaalla on jo ennestään omat pelkonsa syövän 
vuoksi, minkä vuoksi olisi tärkeää voida edes muuten hy-
vin. Osa vastaajista pohti myös lääkitystauon hintaa – vaikka 
ruiskeet ovat kalliita, on sairauslomallakin kustannuksensa. 

Inhimillisyyttä
syöpäpotilaan tutkimuksiin!

Teksti: Tanja Väyrynen

Teksti: Suvi, 23 vuotta

Potilastarina:

Elämä ei päättynyt 
liikatoimintadiagnoosiin

Väsynyt ja ylikierroksilla

Ensimmäiset epäilykseni siitä, että jokin on todella vial-
la, heräsivät, kun vaaka näytti yhtäkkiä viisi kiloa vähem-
män kuin pari viikkoa aikaisemmin. Oli elokuun alku 2014 
ja rento joskin urheilullinen kesäloma takana. Arvelin pai-
non laskeneen runsaan liikunnan seurauksena, vaikka olin 
mielestäni paikannut kuluneet kalorit yllin kyllin jäätelöllä 
ja grilliruoalla. Toisaalta olin huomannut jo jonkin aikaa ou-
toa väsymystä urheillessa, ja esimerkiksi kuntosalilla joutu-
nut vähentämään sarjapainoja, kunnes kyykyt eivät onnis-
tuneet edes tyhjällä tangolla. Seuraavaksi menivät yöunet – 
en saanut unta ennen kuin pikkutunneilla, ja päivisin kuljin 
silmät ristissä. Olisi pitänyt lukea syksyn ensimmäisiin tent-
teihin, mutta en jaksanut keskittyä yli puolta sivua kerralla. 

Aloin epäillä ylikuntoa ja mittasin leposykkeeni: 120 
lyöntiä minuutissa. Viikonlopun yli asiaa pohdittuani soi-
tin YTHS:lle ja sain ajan terveydenhoitajalle muutaman päi-
vän päähän. Aloin jo itsekin vähän huolestua, kun olo oli sa-
manaikaisesti ylikierroksilla ja todella voimaton. YHTS:n ter-
veydenhoitaja määräsi minut sairaslomalle ja verikokeisiin. 
19.8.2014 diagnoosi oli selvillä: kilpirauhasen liikatoiminta. 
Pääsin seuraavana päivänä lääkärin vastaanotolle ja sain en-
sihätään beetasalpaajia hidastamaan pulssia. Terveyskes-
kuslääkäri kirjoitti minulle lähetteen erikoissairaanhoitoon, 
josta muutaman päivän odottelun jälkeen endokrinologi-
an erikoislääkäri soitti ja määräsi minulle Tyrazol-lääkityk-
sen liikatoiminnan hoitoon. Myöhemmin diagnoosiksi tar-
kentui Basedowin tauti.
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Lääkkeistä apua

Beetasalpaajat auttoivat välittömästi korkeaan sykkee-
seen ja ”ylivirittyneeseen” oloon, mutta eivät poistaneet 
väsymystä. Terveydenhoitaja oli määrännyt minut liikun-
takieltoon, eikä ihme, sillä jo parin korttelinvälin kävely al-
koi hengästyttää ja tahtia oli pakko hidastaa. Painoni pysyi 
yhtä alhaisena, vaikka söin kaksin käsin ruokaa ja herkkuja, 
enkä tehnyt vapaa-ajalla juuri muuta kuin makasin sohvalla.

  Tyrazolin vaikutuksen aloin huomata selvästi parin vii-
kon sisään lääkkeen aloittamisesta. Arkiaskareet alkoivat 
sujua ja pääsin jo harrastamaan kevyttä liikuntaa, kun en 
enää väsähtänyt pienestäkin rasituksesta. Muutama viikko 
Tyrazolin aloituksesta pystyin lopettamaan beetasalpaajat 
ja ruokahaluni ja yöuneni alkoivat palata normaaleiksi. Rei-
lu kuukausi diagnoosin jälkeen palasin lajitreeneihin, jos-
kin kuntoni oli laskenut sairauden aikana kauas entisestä.

  Lääkitys johti kuitenkin siihen, että kilpirauhasarvoni 
laskivat vajaatoiminnan puolelle. En kokenut tätä ollenkaan 
niin hankalana kuin liikatoimintaa – itseasiassa alkuun vain 
epäilin että asuntoni lämmitys ei lähtenyt kesän jälkeen 
toimimaan, kun palelin jatkuvasti. Olin silti edelleen väsy-
nyt ja sain päivän aikana aikaiseksi ehkä puolet normaa-
leista asioista. Minulle määrättiin Tyrazolin rinnalle tyrok-
siinia, joka taas nostaa arvoja, ja näiden kahden annostus-
ta on viilattu pitkin talvea ja kevättä ja lääkkeitä on päästy 
jo asteittain vähentämään.

Elämä jatkuu

Nyt reilu puoli vuotta diagnoosista sairaus ei vaikuta 
elämääni muuten, kuin että otan joka aamu lääkkeet ja 
käyn kerran kuussa kontrolliverikokeissa. Minua oli pelo-
teltu sillä, että kilpirauhasarvojen palatessa normaaleik-
si tai laskiessa vajaatoiminnan puolelle ihmiset paisuvat 
kuin pullataikina, mutta painoni on alun pienten heittelyi-
den jälkeen vakiintunut hieman alemmas kuin ennen sai-
rastumista. Fyysinen kuntoni kohentui nopeasti syksyn ja 

talven aikana, ja nyt treeneissä tulokseni ovat jo parempia 
kuin ennen sairastumista. 

Ahdistavinta sairauden alkuvaiheessa oli epätietoisuus: 
mistä on kyse, kauanko tämä kestää, paraneeko tästä iki-
nä kunnolla. Onni onnettomuudessa oli, että pääsin no-
peasti esikoissairaanhoidon piiriin, jonne voi koska tahan-
sa soittaa ja pyytää neuvoa. Nyt oloni on lääkityksen ansi-
osta kohentunut niin paljon, että olen varsin luottavainen 
tulevaisuuden suhteen. Tauti voi uusia, mutta sitten aina-
kin tiedän mitä tehdä. 

Toinen stressin aihe oli talvella opiskelujen viivästymi-
nen sairauden vuoksi. Jouduin hakemaan lisäaikaa tutkin-
toni suorittamiseen, koska koko syksyn jaksoin opiskella 
korkeintaan puolipäiväisesti. Sain kuitenkin juuri tutkin-
toni valmiiksi vain reilua kuukautta tavoiteajasta myöhäs-
sä. Yliopistossa onneksi osa-aikainen opiskelu oman jaksa-
misen mukaan ja lisäajan hakeminen oli mahdollista. Jos 
olisin ollut kokopäivätyössä, olisin varmasti joutunut ha-
kemaan paljon pidemmän sairasloman. 

Henkiseen jaksamiseen minua ovat auttaneet pienet 
itse asettamani välitavoitteet ja kannustuspalkinnot. Kun 
kilpirauhasarvo oli ensimmäisen kerran viiterajojen sisäl-
lä, kävin ostamassa pullon shamppanjaa sen kunniaksi. Lä-
heiseni ovat olleet tärkeä tuki minulle. Koin alkuun sairau-
desta puhumisen hankalaksi, mutta olen yrittänyt silti ol-
la avoin sen suhteen ja kertonut asiasta kaikille ystävilleni. 
Yksin jääminen asian kanssa olisi ollut varmasti vielä pal-
jon vaikeampaa.

Tietysti tällaisissa tilanteissa miettii, miksi näin kävi ja 
miksi juuri minulle. Netistä löytyy kaikenlaisia teorioita tä-
män tyyppisten sairauksia syistä, kuten että ruokavalio voi-
si laukaista sairauden. Niitä lukiessa kuitenkin vain ahdis-
tuu, kun ei tiedä mitä uskoa. Luotan mieluummin lääkä-
riin, joka sanoi, etteivät kilpirauhassairaudet ole kytköksis-
sä elämäntapoihin tai muuhun, mihin voisi itse vaikuttaa, 
vaan tulevat jos ovat tullakseen. Shit happens, niin kuin sa-
notaan, mutta sitten vain otetaan mopit ja ämpärit esiin.

1.-4.10. Tuusulassa, Majatalo Onnelassa, Rantatie 34. Huo-
mioithan, että kurssi on torstai-iltapäivästä sunnuntaihin. 
Tälle kurssille otetaan vain ensikertalaisia.

Kurssi on tarkoitettu kilpirauhasen vajaatoimintaa sairas-
taville. Hakuaika päättyy 14.8. Osallistumismaksu 100 €/2 
hh ja 150 €/1 hh. Kurssilaisten edellytetään osallistuvan 
koko kurssin ohjelmaan. Mikäli kurssilainen ei halua yö-
pyä kurssipaikalla, tätä ei hyvitetä osallistumismaksussa.

Hakeminen:
Kuntoutumiskurssille haetaan hakulomakkeella, jonka voi 
täyttää liiton nettisivuilla Kurssit ja lomat –valikon alla. Lo-
makkeen voi myös tilata toimistosta p. 09 8684 6550. Haku-

lomake lähetetään neuvonta@kilpirauhasliitto.fi  tai pos-
titse Suomen Kilpirauhasliitto, Vilhonkatu 4 B, 00100 Hel-
sinki. Täytä hakulomake huolellisesti. Valintaan vaikuttaa 
hakijan vapaamuotoiset perustelut. Tarvittaessa olemme 
yhteydessä puhelimitse ennen valintaa, joten muistathan 
ilmoittaa lomakkeella myös puhelinnumerosi.

Kuntoutumiskurssiin sisältyy täysihoito, lääkäriluento ja 
muut asiantuntijaluennot. Matkakulut maksaa kurssilai-
nen itse. Osallistumismaksua ei palauteta, mikäli kurssi-
lainen peruu osallistumisensa kurssia edeltävän kahden 
viikon aikana.

Kurssimme ovat hajusteettomia.

Kuntoutumiskurssi
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TÄNÄÄN TOIMISTOLLA

Kuva: Esa Väyrynen

Sairaudesta 
harrastus, 
harrastuksesta työ

Niin siinä kävi. Ensin meni vuosia, että sain diagnoosin, 
jonka avulla löytyi myös hoito. Hoidon kohdilleen justeeraa-
minen oli ison työn takana sekin. Kaikkien vastoinkäymisten 
myötä löysin vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan. Järjes-
tötyö kasvoi harrastuksenani ja mietin usein, että siitä voi-
si harkita palkkatyötäkin joskus. Enpä kuitenkaan asiasta 
ensimmäisiä kertoja puhuessani arvannut, että se palkka-
työ tulisi olemaan oman sairausryhmäni potilasjärjestössä. 

Kuka täällä toimistolla nyt uutena teille vastailee? Kul-
jetustekniikan insinööri, joka on tehnyt puolet elämäs-
tään työtä logistiikka-alalla. Siellä oppii yllättävän paljon 
myös kiireisestä työyhteisöstä jossa on keskityttävä mo-
neen asiaan yhtä aikaa, organisoitava ja priorisoitava ku-
ten tänä päivänä sanotaan, ja joustettava työn vaatimus-
ten mukaan. Entinen palkkatyöni yhdessä vapaaehtois-
työn kanssa on opettanut yllättävän paljon taitoja, joita 
voin hyödyntää työssäni järjestösihteerinä. Vaikka ehdin 
olla useita vuosia Kilpirauhasliiton varapuheenjohtajana-
kin, eli järjestö ihmisineen ja asioineen on tuttu, tulee uu-
si työ opettamaan taas paljon lisää. Koska olemme kasva-
va ja kehittyvä järjestö, voi siitä olla varma, ettei työ teke-
mällä lopu. Omat kauppatieteen opintoni pistän hetkeksi 
aikaa nyt tauolle ja harrastuksena suoritan aluksi muuta-
man opintopisteen verran tutkimustiedon hakua ja arvi-
ointia, mille näen työssäni tarvetta. Internetistä kun löytyy 
vaikka mitä, mutta tietoa pitää pystyä arvioimaan kriitti-
sesti että sitä voi käyttää työssä hyödyksi. Ja omien opin-
tojen jatkossakin olen ajatellut tehdä kurssivalintoja niin, 
että niistä on hyötyä myös työssäni. 

Toimenkuvani on hyvin monipuolinen. Siihen kuuluvat 
jäsenpalvelut, yhteistyö jäsenjärjestöjen kanssa, jäsenleh-
den toimittamiseen ja muuhun viestintään ja tiedottami-
seen osallistuminen sekä erilaiset toimistotehtävät. Vedin 
aikoinani lääketyöryhmää, mutta nyt myös lääkeasiat on 
siirretty työkseni. Olen siis yhteyksissä lääketukkureihin ja 
muihin sidosryhmiin, jos kuulen että lääkkeiden saannissa 

on toimitusongelmia tai muutoinkin kun toivomme erinäistä 
kehitystä asioihin. Yhtenä pitkään vireillä olleena asiana jat-
kan tyroksiinin lisävahvuusasioiden kanssa. Muitakaan lää-
kityksiä käyttäviä emme ole unohtaneet. Taustalla tehdään 
kaikenlaista yhteistyötä, mutta se ei aina ole heti näkyvää. 

Kilpirauhassairaudet ovat saaneet viimeisen parin vuo-
den aikana paljon julkisuutta. Osa siitä on ollut hyvä asia, 
mutta osa on aiheuttanut ikävän vastareaktion ja sairau-
temme ovat saaneet myös muoti-ilmiön maineen. Mielestä-
ni tähänkin kannattaa suhtautua rauhallisesti, vaikka se är-
syttää voikin. Muistan hyvin oman diagnoosini alkuvaiheen, 
kun menin lääkärin vastaanotolle ja kerroin, mikä minulla 
on tai miten sitä pitää hoitaa. Tuskin monikaan asiantuntija 
pitää siitä, että hänelle kerrotaan kuinka hoitaa työnsä, kun 
hänellä on taustalla vuosien koulutus ja työkokemus. Näin 
siitä huolimatta, että me potilaat toki tunnemme usein it-
semme parhaiten. Vastauksena omaan asiantuntemuksee-
ni sainkin sitten useamman kerran kylmää kyytiä. Korvien 
väliinkin vikaa aseteltiin ja itseasiassa muutamaa mieliala-
lääkettäkin söin ennen kuin vajaatoiminnan hoito alkoi.

Miten oma asiani sitten eteni? Siten, että menin keskus-
telemaan asiallisesti ja pohdiskellen, en väittelemään enkä 
vaatimaan. Mikä muuttui? Minuun suhtauduttiin vakavasti! 
Tiedän, että kun on väsynyt ja saanut ikävääkin palautetta 
pitkään, on vaikeaa olla rauhallinen ja asiallinen. Olen silti 
sitä mieltä, että siitä on usein apua – aika monessakin asi-
assa elämässä.  Niin ärsyttävää kuin se saattaa ollakin, niin 
tätä suosittelen ensimmäiseksi ratkaisuksi moneen asiaan. 
Hoitosuhteessa tosin myös henkilökemiat ovat tärkeät. Ne 
eivät aina kohtaa, vaikka sitä kuinka toivoisi.

Tanja Väyrynen
järjestösihteeri



  KILPI 2     2015   11

Jo puolen tunnin hyötyliikunnalla
on merkitystä

HYVÄ OLO

Jos tavoitteena on saada liikunta elämäntavaksi, kannat-
taa aluksi aloittaa se hyöty- eli arkiliikunnasta ja edetä sit-
ten vapaa-ajan liikuntaan.

Se, että alat aktiivisesti miettiä liikuntaan sopivia tilaisuuk-
sia viikon varrelta, on kaiken a ja o. Kolmen vähintään puo-
len tunnin liikkumisella on jo merkitystä terveyden kannal-
ta. Uusi suomalainen lihavuustutkimus kertoo siitä. 

Lihavuustutkimustulos kannustaa kävelemään
  
Aiemmin uskottiin, että liikkua pitäisi todella paljon, usei-

ta tunteja päivässä, että laihtuisi. Uskottiin, että laihtuakseen 
tulisi tehdä paljon maksimivoimaharjoittelua kuntosalilla 
suurilla painoilla. Kävelylenkkeilyllä ei uskottu olevan pal-
joa merkitystä. Lihavuustutkimus kuitenkin osoittaa muu-
ta. Liikunnalla on sittenkin merkitystä, vaikka se olisi vain 
puolen tunnin kävelylenkki!

Puolen tunnin kävelylenkki saa näet aineenvaihduntaan 
liikettä. Kyse on solujen mitokondrioiden toiminnasta. Ne 
muuttavat ruuan energiaksi elimistölle. Osalla lihavista mi-
tokondriot toimivat normaalisti, mutta osalla ne laiskistu-
vat. Rasva alkaa kertyä solun sisälle. Kun solu tulee täyteen, 
ylimääräinen rasva päätyy verenkiertoon, kertyy verisuon-
ten seinämiin ja maksan ympärille. Huonoon kuntoon pääs-
seet rasvasolut puolestaan houkuttelevat paikalle tulehdus-
soluja. Kehoon syntyy pieniasteinen tulehdustila, joka sai-
rastuttaa lihavan.  

Sohvaperunan aineenvaihdunta nollassa
  
Jos haluat tukea mitokondrioitasi ja rasvakudostasi, lii-

ku! Liikkuessa elimistö saa happea ja lihakset jaksavat polt-
taa verenkiertoon kertynyttä rasvaa. Liikunnan jälkeen so-
lujen aineenvaihdunta jatkuu vielä tuntien ajan. Sohvape-
runalla ei tapahdu solutasolla mitään, vaan lihakset ja ku-
dokset väsyvät, eikä yhteistyö enää suju.  

Päätä siis, että aina kun voit, liiku. Jos puhut puhelimessa, 
nouse seisomaan. Kävele raput ylös aina kun  mahdollista. 
Pitäkää töissä kokoukset kävelykokouksina. Kävellessä rat-
keaa moni asia! Jää bussista pois pari pysäkinväliä aiemmin. 
Tähyile mahdollisuuksia löytää puolituntinen liikunnalle!  

Tähyile tilaisuuksia!

Tärkein pointti hyötyliikunnassa on se, että huomaat ti-
laisuudet. Miksi lähteä kesätorille autolla, jos voit pyöräillä?  
Samalla saat nauttia kauniista maisemista ja aivosi saavat 
happea! Voit myös tavata tuttuja matkan varrella

Voit myös tehdä pihatöitä, hakata halkoja, marjastaa, sie-
nestää, kalastaa tai metsästää. Ripeä haravointi tai lumitöi-
den teko ovat mitä parhainta liikuntaa. Lasten kanssa pulk-
kamäessä tulee hiki, samoin kuin siivotessa. Koira on myös 

hyvä liikuttaja!  Ala laskea kuinka paljon liikuntaminuutte-
ja  sinulle tulee viikon mittaan. Niitä saattaakin tulla hyöty-
liikunnan kautta yllättävän paljon. 

Vähintään kolme kertaa puoli tuntia viikossa

Jos liikuntaa ei ole tullut harrastettua paljoa hyötyliikun-
ta-mielessäkään, alkutavoitteen tulisi olla maltillinen, että 
sitä jaksaa toteuttaa. Minimivaatimus voisi olla esimerkiksi 
3x30 minuuttia liikkumista viikossa. Seuraava tavoite, muu-
taman kuukauden päästä, voisi olla 3x45 minuuttia viikos-
sa. Tällä on jo vaikutusta terveysarvoihin, kuten verenpai-
neeseen ja sokereihin. Muista, että voit myös koota liikun-
tamäärän 10 minuutin pätkistä!

Puoli tuntia liikuntaa voi myös olla kunto- tai virkistys-
liikuntaa, kuten kävelyä, pyöräilyä tai uintia. Normaalikun-
toisella aikuisella runsaan kolmen kilometrin reipas käve-
lylenkki täyttää terveysliikunnan perustarpeen. Lievä hen-
gästyminen ja hikoilu ovat hyväksi.

Kaikenlainen liikunta edistää myös mielenterveyttä ja on 
tärkeä lihasten, luuston ja nivelten terveydelle. Erään tut-
kimuksen mukaan urheilua harrastavat ihmiset jopa elä-
vät keskimäärin kuusi vuotta kauemmin kuin ne, jotka ei-
vät huolehdi liikunnasta.

Muista! Ennen liikunnan aloittamista tai tuntuvaa lisää-
mistä kannattaa neuvotella omista rajoistaan lääkärin kans-
sa. Esimerkiksi jos on korkea verenpaine tai sydäntuntemuk-
sia, tulee välttää voimakkaita ja erityisesti henkeä pidättä-
viä ponnistuksia, kuumaa, kylmää ja yhtäkkisiä rytmin muu-
toksia. Myös jotkin lääkkeet voivat vaikuttaa liikkumiseen, 
esimerkiksi beetasalpaajat.

Flunssaisena ei kukaan saa lähteä kuntoilemaan. Jos on 
ollut kolmen päivän kova kuume, tulisi liikunta aloittaa vas-
ta kolmen terveenä olleen päivän jälkeen. Sydänlihastuleh-
dus on kavala ja vakava jälkitauti. 

Tiesitkö 
- vain 10 prosenttia suomalai-
sista voimailee tarpeeksi 
- 46 prosenttia liikkuu tervey-
tensä kannalta liian vähän 
- tulessairaudet aiheuttavat 
toiseksi eniten työkyvyttö-
myyttä ja sairauspoissaoloja 
- työaikana viikon mittaan 
maatalousyrittäjä kävelee 84 
km, sairaanhoitaja 9 km ja toi-
mistotyöntekijä 7 km

Teksti: Maarit Mäkinen
Kuva: Kirsti Hänninen
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Vesa Ilvesmäki,
sisätautien ja
endokrinologian 
erikoislääkäri

Otto Knutar,
sisätautien ja
endokrinologian 
erikoislääkäri

Robert Paul LKT,
sisätautiopin
dosentti

Esa Soppi LKT,
sisätautiopin
dosentti

Ulla Slama,
LL 

Heli Mäkilä,
funktionaaliseen
lääketieteeseen
perehtynyt
yleislääkäri

Kysymys:
Voiko kilpirauhaspotilas käyttää Betadinea normaalisti ja 

missä käytössä tai millaisina määrinä Betadinen käytöstä voi 
olla haittaa? Pullossahan on Betadinen sisältämän jodin takia 
asiasta varoitus ja valmisteyhteenvedossa asia mainitaan myös.               

Vastaus:
Betadine on desinfioiva paikallisantisepti, joka sisältää povido-

nia ja jodia vaikuttavina aineina. Kyseessä on käsikauppavalmiste, 
jota on saatavilla suuvetenä, voiteena, paikallisantiseptiliuoksena ja 
ihonpuhdisteliuoksena. Valmisteesta saattaa imeytyä elimistöön jo-
dia, joka sitten hakeutuu kilpirauhaseen. Liian suuri jodipitoisuus saat-
taa aiheuttaa joko kilpirauhasen liika- tai vajaatoimintaa. Erityisesti 
vauvaikäisille saattaa pitkäaikaiskäytössä kehittyä kilpirauhasen va-
jaatoimintaa. Kovin suuri riski ei todennäköisesti ole, koska käytän-
nön lääkäri ei kliinisesssä työssä tämäntyyppisiin tilanteisiin törmää 
juuri milloinkaan. Betadine-suuvettä ei tulisi kuitenkaan käyttää yh-
täjaksoisesti kahta viikkoa pidempään ja raskauden aikana käytön 
tulisi rajoittua muutamaan päivään. Paikallisantiseptina satunnai-
sesti käytettynä Betadinen ei pitäisi vaikuttaa kilpirauhasen toimin-
taan. Sama koskee myös käyttöä ihonpuhdisteena esimerkiksi en-
nen kirurgisia toimenpiteitä. Mikäli ihmisellä on struuma tai kilpirau-
hasen liikatoiminta, hänen kannattaa välttää ylimääräistä jodinkäyt-
töä. Epäselvissä tilanteissa voidaan tutkia jodinsaantia määrittämäl-
lä kertavirtsanäytteestä jodidipitoisuus.  Tämä on saatavilla ainakin 
HUSLAB:ssa ja Lääkärikeskus Aavassa tällä hetkellä. 

Vesa Ilvesmäki

Kysymys:
Jos liikatoiminnalla olevalle käytetään sekä Tyrazolia että Thy-

roxinia, niin miten nämä lääkkeet otetaan normaalisti ja erityi-
sesti ennen kontrollikokeita? Voiko ne ottaa yhtä aikaa, tai esi-
merkiksi toisen aamulla ja toisen illalla?

Vastaus: 
Tyrazol-Thyroxin -yhdistelmähoidossa Thyroxin otetaan aamulla 

tyhjään vatsaan 10 minuuttia ennen aamiaista samalla tavalla kuin 
kilpirauhasen vajaatoiminnankin hoidossa. Tyrazol otetaan yleen-
sä kahtena annoksena päivässä, joskus pelkästään aamulla esimer-
kiksi silloin kun annos on enintään yksi tabletti päivässä. Aamuan-
nos otetaan aamiaisen yhteydessä ja ilta-annos noin 12 tuntia myö-
hemmin. Laboratorio-koeaamuna aamulääkkeet otetaan vasta ko-
keiden ottamisen jälkeen.

Vesa Ilvesmäki

Kysymys:
Voiko kilpirauhasen vajaatoimintaan liittyä joskus myös leu-

kosyyttien lievä tai merkittävämpi kohoaminen?

Vastaus: 
Hypotyreoosiin ei pitäisi liittyä leukosytoosia eli valkosolujen mää-

Harri Niinikoski,
lasten
endokrinologian 
erikoislääkäri

rän lisääntymistä perifeerisessä veressä. Mikäli 
leukosyytit ovat koholla, tulee tähän etsiä muita 
syitä. Sen sijaan lieväasteista anemiaa voidaan 
todeta hoitamattomassa hypotyreoosissa. Myös 
veren hyytymistekijöissä saattaa olla muutoksia, 
jotka aiheuttavat lisääntynyttä verenvuoto- ja 
mustelmataipumusta. Nämä muutokset yleen-
sä korjaantuvat hypotyreoosin hoidon myötä.

Vesa Ilvesmäki

Kysymys: 
TSH on pidetty mittaamattomissa 1990-luvun alkupuolel-

ta asti. Nyt on todettu, että siitä ei ole ollut vastaavaa hyötyä eli 
struuman kasvua ei ole voitu hillitä. Sen sijaan sydän- ja verisuo-
nitauteihin sairastuvuus- ja kuolleisuusriski on kasvanut, samoin 
osteoporoosiriski. Voiko kyseistä asiaa pitää hoitovirheenä vai 
mistä asiassa on kysymys?

Vastaus:
90-luvulla ei vielä tiedetty yhtä hyvin kuin tänä päivänä että iso-

annoksinen kilpirauhashormonihoito altistaa sydän- ja verisuonisai-
rauksille. Sen hetken tiedon perusteella aloitettiin herkemmin TSH:ta 

KYSY LÄÄKÄRILTÄ

Palstallamme lääkärit vastaavat lehden lukijoiden lähettämiin kysymyksiin. Ne eivät voi olla yksilöl-
lisiä, koska sellaisiin 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 Suomen Kilpi-
rauhasliitto, Vilhonkatu 4 B 15, 00100 Helsinki. Laita sähköpostiin aiheeksi ”Kysymys lääkärille”.
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alentavaa tyroksiinihoitoa ja sitä pidettiin erheellisesti turvallisem-
pana kuin mitä se nykytietämyksen perusteella on. Hoito voi joil-
lakin potilailla pienentää struuman kokoa, mutta hoitovastetta on 
syytä seurata aktiivisesti. Sen takia ei voida jälkiviisaana puhua var-
sinaisesta hoitovirheestä. Hyvään hoitoon kuuluu kuitenkin aina 
sen kriittinen seuranta ja tarvittaessa lopetus jos ilmenee haittoja 
tai hoito on hyödytön.

   Otto Knutar

Kysymys: 
Periytyykö kilpirauhassairaus, kun tyroksiini on ollut käy-

tössä raskauden aikana? 

Vastaus: 
Kilpirauhassairaudet ovat jossain määrin periytyviä, mutta ta-

vallisimmin ne tulevat esille vasta nuoruus- tai aikuisiässä. Tytöillä 
on poikia suurempi sairastumisriski. Tyroksiinin käyttö raskausaika-
na ei sinänsä vaikuta periytymiseen.

Harri Niinikoski

Kysymys:
Onkohan Thyroxin-lääkitys (75 µg/vrk) kunnossa, kun aamu-

yöstä klo 4-5 aikaan herää siihen, että pulssi lyö tiheään. Alun 
perin oli Basedow ja liikatoiminta mittaamattomissa, joka muu-
tettiin vajaatoiminnaksi 10 vuotta sitten radiojodilla ja arvot on 
nyt vuosien etsimisen jälkeen TSH 0,5, T4V 17 ja T3V 3,4. Poti-
las on 68v. nainen, päivisin olo on normaali.  

Lisäksi verensokeri laskee kotimittauksella huomattavasti 
liikunnan, jopa normaalin siivouksen jälkeen niin, että rupeaa 
vapisuttamaan ja olo on hutera, silloin glukoosiarvo on noin 4,0. 
Paastoverensokeri on välillä 5.6–6.2, sokerirasituskoe 7.8, ku-
ten myös glukoositasapaino viiterajoissa, ei todettu diabetes-
ta eikä verenpainetautia. Onkohan näillä asioilla jotain yhteyt-
tä vai onko kyseessä toisistaan riippumattomat tapahtumat?

Vastaus:   
Kun ihminen herää aamuyöstä uuteen oireeseen, tässä tapauk-

sessa sydämen tykyttelyyn, avautuu varsin monta syymahdollisuut-
ta. Oletan että oire on uusi. Syitä voivat olla vaikkapa häiriintynyt uni-
rytmi. Milloin menet nukkumaan? Jos uni alkaa iltauutisten aikaan, 
ei ole kumma jos herää 7-8 tuntia myöhemmin. Onko pitkään käy-
tössä ollut hormonikorvaushoito vastikään lopetettu? Jos näistä ei 
ole kyse, ja jos nimenomaan tykyttely herättää, käy vanha havainto 
mielessä, että sepelvaltimotauti oireilee mielellään aamuyöstä.  It-
se asiassa sydäninfarktien ilmaantuvuus on suurimmillaan klo 6:n ja 
12:n välillä. Tiheäpulssisuus ei sinänsä merkitse sepelvaltimotautia, 
mutta ehkä lääkärin kanssa kannattaisi pohtia sepelvaltimotaudin 
mahdollisuutta. Yöheräily sydämen jyskytykseen voisi liittyä myös 
uniapneaan johon toki liittyy muitakin oireita. Kilpirauhasen liikatoi-
minnan oireena sydämen tykyttely on sangen tuttua, mutta tällöin 
oiretta esiintyy muulloinkin kuin aamuyöstä.  TSH:n arvo 0,5 on sii-
nä rajoilla, että onko tyroksiiniannos liian suuri ja jos TSH:n arvo on 
laskenut aikaisemmista ja jos samoihin aikoihin on ilmaantunut lii-
katoiminnan oireita, voisi annoksen säätämistä harkita yhdessä lää-
kärin kanssa. Verensokeriarvot ovat normaalit, joten vavistus- ja hu-
teruusoireiden syitä pitäisi hakea muualta. – Tämä vastaus kaikkine 
vaihtoehtoineen osoittanee, miten tärkeää on ottaa tällaiset oireet 
puheeksi oman lääkärin kanssa, joka tuntee potilaan ja osaa hel-
posti arvioida mitä diagnoosivaihtoehtoja pitää pohtia tarkemmin.

  
Robert Paul    

Kysymys:
 Voiko kilpirauhasen vajaa- tai liikatoiminta aiheuttaa äänen 

käheytymistä ja jääkö muutos pysyväksi? 

Vastaus: 
Jos kilpirauhasen vajaatoiminta jää pidemmäksi aikaa hoita-

matta, ääni madaltuu ja käheytyy. Syynä tähän on mukopolysakka-
ridiyhdisteiden kertyminen äänihuuliin ja äänihuulten paksuuntu-
minen. Tämä samainen aine on syynä hypotyreoosin aiheuttamaan 
ihon taikinamaisuuteen ja turvotukseen (myksödeemaan). Jos hy-
potyreoosiin liittyy käheyttä, ääni korjautuu kilpirauhasarvojen ja 
voinnin korjautuessa.  

Kilpirauhasen liikatoiminta vaikuttaa ääneen lähinnä välillisesti. 
Liikatoiminnassa ääni vavahtelee, potilas puhuu hätäisesti ja hen-
gästyneen oloisesti, ja äänen taso voi nousta ja puheesta tulla ki-
makkaa.  Suoranaista käheyttä en tiedä liikatoimintaan liittyvän, 
mutta foniatreilla saattaa olla parempaa tietoa – harvinaista se oli-
si joka tapauksessa.  

Kilpirauhasleikkauksen komplikaationa voi syntyä äänihuulihal-
vaus, mikä ilmenee pysyvänä käheytenä. Tämä on kuitenkin harvi-
nainen komplikaatio.

Robert Paul

Kysymys:
Miten kilpirauhasen vajaatoiminta oikein diagnostisoidaan?

Vastaus: 
Ensisijaisesti epäily herää potilaan oireiden perustella. Labora-

toriokokeista määritetään ensiksi TSH ja T4V.  Jos arvot ovat normaa-
lit (T4V voi olla alentunutkin) harkitaan muita mahdollisia sairauksia, 
kuten piilevää raudan puutetta. Lisäksi voidaan määrittää TPO-vas-
ta-aineet diagnostiikan tarkentamiseksi. Jos potilaan kilpirauhanen 
ei ole suurentunut eikä hänen lähisuvussaan ole esiintynyt kilpirau-
hasen vajaa- tai liikatoimintaa eikä hänellä on tyreoideaperoksidaa-
si- eli TPO-vasta-aineita ja TSH pitoisuus on alle 10 mU/l, on epäto-
dennäköistä, että hänellä on kilpirauhasen vajaatoiminta. Mitä ma-
talampi potilaan TSH on, sitä epätodennäköisempää on, että poti-
laalla on kilpirauhasen vajaatoiminta. 

Esa Soppi

Kysymys:
Miten vaihdevuodet vaikuttavat tyroksiinin tarpeeseen? It-

selleni ilmaantui äkisti lihaskipua raajoihin ja jalat tulivat jäy-
kiksi. Portaiden nousu vaikeutui muun muassa. Lääkäri määräsi 
kortisonia lihasreumaan ja entisen määrän tyroksiinia. Vähen-
sin itse määrää koska tuli liikatoiminnan oireita. Lopetin korti-
sonin 40 mg/vrk 1,5 viikon päästä, koska varpaista hävisi tun-
to ja olo oli huono. Myöhemmin vähensin taas itse tyroksiinin 
määrää 0,1-> 0,075mg ja jäykkyys väheni heti. Mikä mahtoi vai-
kuttaa mihinkin ja miten kannattaisi jatkaa?

Vastaus: 
Vaihdevuosien aikana piilevä kilpirauhasautoimmuunitulehdus 

aktivoituu joskus herkemmin kuin muuten, sama koskee puberteet-
tiaikaa. Kun estrogeeni kehossa vaihdevuosien aikana vähenee, nive-
let tulevat usein jäykemmiksi. Estrogeenia sisältävät vaihdevuosien 
aikana käytetyt hormonikorvauslääkkeet vaativat hiukan lisää tyrok-
siinia kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavilla ihmisillä. Kun lope-
tetaan estrogeenikorvaushoitoa, voidaan alentaa tyroksiiniannosta 
noin 25 µg, muuten syntyy helposti kilpirauhasen liikatoimintaoireita.  

Kortisoni alentaa TSH:ta ja potilas voi sen käytön aikana tuntea 
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kilpirauhasen liikatoimintaoireita. Kortisoni voi kuitenkin toisessa ti-
lanteessa vaikuttaa muihin kilpirauhastoimintoihin niin, että kilpirau-
hastoiminta rauhoittuu. 

Jos voitte hyvin pienennetyllä annoksella voitte todennäköises-
ti jatkaa sitä, mutta kannattaa kontrolloida 2-3 kuukauden kuluttua 
TSH ja T4V, koska suvussa on kilpirauhassairauksia..  
         

Ulla Slama

Kysymys:  
Pitääkö kilpirauhaspotilaan vältellä ristikukkaisia kasviksia? 

Olen kuullut että pitää, mutta lääkärini sanoo, että kohtuullisel-
la käytöllä ei ole merkitystä ja että kypsennys tuhoaa goitrogee-
nit. Pidän esimerkiksi keitetystä parsakaalista. Mikä pitää paik-
kansa?  

Vastaus: 
Goitrogeenit ovat aineita, jotka häiritsevät jodin varastoitumis-

ta elimistöön. Ruoka-aineista goitrogeenejä ovat muun muassa soi-
japavut, pinjansiemenet, maapähkinät, pellavansiemenet, pinaatti, 
persikka sekä kaalikasvit eli ristikukkaiset kasvikset (esimerkiksi par-
sakaali, ruusukaali, kukkakaali, retiisi, lehtikaali, kiinankaali). Goitro-
geenista vaikutusta on myös joillakin lääkkeillä kuten tulehduskipu- 
ja kolesterolilääkkeillä sekä ympäristömyrkyillä esimerkiksi PCB:llä. 

Useat goitrogeeniset ruoka-aineet, varsinkin ristikukkaiset kas-
vikset, ovat hyvin ravinnerikkaita, ne sisältävät muun muassa A-vi-
tamiinin esiasteita eli karotenoideja, B-, C- ja K-vitamiineja, kalsiumia, 
magnesiumia, kaliumia, sinkkiä ja rikkiä. Kohtuullinen goitrogeenien 
käyttö tukee normaalia kilpirauhasen toimintaa ja on erittäin suosi-
teltavaa, välttämiselle ei ole mitään perusteita.

  
  Heli Mäkilä
  

Kysymys:
Voiko kilpirauhaspotilas ryhtyä dieetille tai vaikkapa karp-

paamaan kuten kuka tahansa terve? Mitä pitää huomioida?  

Vastaus:
Kaikille sopii terveellinen ruokavalio, jonka pääperiaatteet ovat 

runsas kasvisten, juuresten ja marjojen käyttö sisältäen hyvälaatui-
set rasva- ja proteiinilähteet. Myös hyvälaatuisia hiilihydraatteja tar-
vitaan monestakin syystä esimerkiksi hyvän suolistobakteerikan-
nan ruokkimiseksi. Karppaamisella tarkoitetaan yleisesti ruokava-
liota, jossa hiilihydraattien määrää, laatua tai ajoitusta säädellään. 
Järkevä karppaaminen tarkoittaa sitä, että ruokavaliosta on karsit-
tu sokeri, valkojauhotuotteet ja muut tyhjät kalorit ja sitä, että hiili-
hydraatteja eli kehon polttoaineita käytetään sopivassa suhteessa 
omaan kulutukseen. Myös genetiikka vaikuttaa hiilihydraattien sie-
tokykyyn. Suurin osa suomalaisista ei siedä ongelmitta runsaita hii-
lihydraattimääriä, jos kulutus on pientä. Runsaammat hiilihydraatti-
annokset kannattaa hiilihydraattitietoisessa ruokavaliossa ajoittaa 
liikuntasuorituksen jälkeen sekä iltaan, jolloin niiden nauttiminen 
auttaa palautumaan liikuntasuorituksesta sekä tukee hyvää unta. 
Hiilihydraattitietoinen ruokavalio sopii kenelle tahansa. Ketogeeni-
nen ruokavalio, jossa hiilihydraatit käytännössä jätetään kokonaan 
pois, sopii korkeintaan lyhyeksi ajaksi esimerkiksi henkilölle, joka on 
hyvin ylipainoinen. Kilpirauhaspotilaalle ketogeeninen ruokavalio 
ei ole suositeltava. 

    Heli Mäkilä

Fråga: 
Man har sedan 1990-talet hållit TSH på en omätbar nivå. Nu 

har man upptäckt att det inte gett önskad effekt eftersom det 
inte hindrat struman från att växa. Däremot har risken för hjärt- 
och kärlsjukdomar, osteoporos samt dödlighet ökat. Kan man 
kalla detta ett vårdfel, eller vad är det fråga om?

Svar: 
På 90-talet kände man inte lika bra som idag till att sköldkör-

telhormonbehandling i hög dos är en riskfaktor för hjärt- och kärls-
jukdomar. På basen av den kunskap man hade då var tröskeln att 
påbörja tyroxin i hög dos lägre och man höll felaktigt vården som 
tryggare än vad den på basen av dagens kunskap är. Vården kan hos 
vissa patienter minska strumans storlek, men det är skäl att uppföl-
ja vårdeffekten aktivt. På grund av detta kan man inte efterklokt ta-
la om ett egentligt vårdfel. Till god vård hör dock alltid kritisk upp-
följning och vid behov avslutning om det uppstår skadliga biverk-
ningar eller om den önskade effekten uteblir.  

     Otto Knutar

Fråga: 
Hur inverkar växelåren på tyroxinbehovet? Själv fick jag plöts-

ligt muskelvärk i lemmarna och benen blev styva. Bl a blev det 
svårt att gå i trappor. Läkaren ordinerade kortison för muskel-
reuma och den tidigare tyroxindosen. Jag minskade själv tyro-
xinet då jag fick överfunktionssymptom. Jag avslutade kortison 
40 mg/dygn efter 1,5 veckor, då jag förlorade känseln i tårna och 
mådde illa. Senare minskade jag själv igen tyroxinmängden från 
0,1 mg till 0,075 mg och styvheten minskade genast. Vad kan ha 
inverkat på vad och hur lönas det att fortsätta?

Svar: 
Under växelåren kan ibland en dold sköldkörtelautoimmunin-

flammation aktiveras, samma gäller under puberteten. När krop-
pens östrogen minskar i växelåren blir lederna ofta styva. De estro-
genhaltiga tabletterna, som man använder mot växelårsbesvär krä-
ver en aning mera tyroxin. När man avslutar estrogenbehandlingen 
brukar man igen minska tyroxinet med ca 25 µg, annars får man lätt 
sköldkörtelöverfunktionssymptom. 

Kortison sänker TSH och patienten kan under kortisonbehand-
ling uppleva sköldkörtelöverfunktionssymptom. I en del situationer 
inverkar kortison på andra funktioner i sköldkörtelns omsättning så 
att sköldkörtelfunktionen kan lugnas ned. 

Om ni nu mår bättre med den lägre tyroxindosen kan ni antagli-
gen fortsätta med den, men det är bra att kontrollera TSH och T4V 
om 2 – 3 månader.

     Ulla Slama
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MAAILMAN KILPIRAUHASPÄIVÄ MAANANTAINA 25.5.
KILPIRAUHASVIIKKO 25.–31.5.

KILPIRAUHASLIITON TOIMISTOLLA avoimet ovet 25.5. klo 14–18, Vilhonkatu 4 B 15, 3 krs. Paikalla on Helvi Ara-
järvi. Hän esittelee ja myy Arajärvi design-koruja, joiden tuotosta osa tulee liiton toiminnan hyväksi. Tervetuloa tu-
tustumaan uusiin tiloihimme! 

HELSINKI
• Pääkaupunkiseudun kilpirauhasyhdistys esittäytyy Potilastukipiste OLKAssa keskiviikkona 27.5. klo 10–13. Mei-
lahden tornisairaalan aula, 3. krs, Haartmaninkatu 4. Potilastukipiste OLKA on HUS:n ja järjestöjen yhteistoiminta-
paikka, jossa palvellaan potilaita, heidän läheisiään ja sairaalan henkilökuntaa. Yhdistyksemme kertoo toiminnas-
taan ja jakaa KILPI-lehtiä sekä esitteitä. Paikalla on myös Kilpirauhasliiton edustaja.

HYVINKÄÄ 
• Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys esittelee toimintaansa Hyvinkään torilla lauantaina 23.5. klo 10–14.

JOENSUU
• Pohjois-Karjalan Kilpirauhasyhdistys viettää Maailman Kilpirauhaspäivää kevätretkellä Kolille lauantaina 23.5. Oh-
jelmassa on kävelyä kauniissa maisemassa ja luontokeskuksen esittely. Ruokailemme yhdessä Kolin Alamajalla ja 
lopuksi ostosmahdollisuus Kolinportissa. Kysy yhdistyksestä lisätietoja!

KEMIJÄRVI 
• Maailman kilpirauhaspäivää juhlitaan Lapissa jo lauantaina 23.5. klo 10–14, tarkempi kampanjapaikka ilmoite-
taan myöhemmin. Lapin Kilpirauhasyhdistys jakaa KILPI-lehtiä, yhdistys- ja sairausesitteitä sekä keskustelee kilpi-
rauhasasioista kiinnostuneiden kanssa. Tervetuloa tutustumaan!

LAHTI
• Päijät-Hämeen kilpirauhasyhdistyksen Maailman kilpirauhasviikon tapahtumana on Esteetön KesäMäsä  lauan-
taina 23.5. klo 11–16 Lahden Vesijärven satamassa.

LAPPEENRANTA 
• Etelä-Karjalan Kilpirauhasyhdistys esittäytyy maanantaina 25.5. klo 10–12 Eksoten Iso apu –palvelukeskuksessa, 
Kauppakatu 63.
Kevätkauden päättäjäiset maanantaina 25.5. klo 16–20 Loma- ja kokoushotelli Marjolassa, Mikonsaarentie 15. Oh-
jelmassa ulkoilua ja mukavaa yhdessä oleilua.

NURMO
• Etelä-Pohjanmaan Kilpirauhasyhdistys juhlistaa Kilpirauhaspäivää Nurmon kauppakeskus Prismassa jakaen tie-
toa ja esitteitä sekä keskustellen kilpirauhasasioista lauantaina 23.5. klo 10–14. Tervetuloa kuuntelemaan ja kes-
kustelemaan!

OULU
• Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys esittelee yhdistyksen toimintaa ja tarjoaa tietoa kilpirauhassairauksista ja nii-
den hoidosta Oulun Rotuaarilla maanantaina 25.5. klo 15.30–16.30. 
Klo 17.30 alkaen jatkamme jäsenillan merkeissä Kumppanuuskeskuksessa, Isokatu 47. Timo Huttu kertoo sairau-
den sytyttämästä kirjoittamistarpeesta ja esittelee omia teoksiaan.

PORI
• Satakunnan Kilpirauhasyhdistys viettää Maailman Kilpirauhaspäivää sunnuntaina 24.5. klo 14–17 Pohjoispuis-
to 1, Pori (Porin Seudun Invalidiyhdistys toimitila). Tule viettämään iltapäivää kanssamme kahvin ja tarjoilun mer-
keissä. Jaamme tietoa Kilpirauhasasioista, tule keskustelemaan ja kyselemään sinua askarruttavista asioista. Meillä 
on harmonikkamusiikkia, jota esittää Arja Selin. Tilaisuudessa on esitteitä ja KILPI-lehtiä. Tule ja ota ystäväsikin mu-
kaan iloiseen joukkoomme. Tervetuloa! Lisätietoja p. 050 338 7059/Irma

ROVANIEMI
•  Maailman kilpirauhaspäivää juhlitaan Lapissa jo lauantaina 23.5. klo 10–14, tarkempi kampanjapaikka ilmoite-
taan myöhemmin. Lapin Kilpirauhasyhdistys jakaa KILPI–lehtiä, yhdistys- ja sairausesitteitä sekä keskustelee kilpi-
rauhasasioista kiinnostuneiden kanssa. Tervetuloa tutustumaan!
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SAVONLINNA
• Etelä-Karjalan kilpirauhasyhdistyksen Savonlinnan 
vertaisryhmä mukana Savonlinnan kauppatorilla lau-
antaina 23.5 klo 9–14 järjestettävässä yhdistysten ke-
vättoritapahtumassa. Tervetuloa mukaan!

TAMPERE
• Vanha Kirjastotalo, musiikkisali, tiistaina 26.5. klo18–
20. Saara Metso, dosentti, osastonylilääkäri TAYS luen-
noi kilpirauhasen liikatoiminnasta. Tapahtuman järjes-
tää Pirkanmaan Kilpirauhasyhdistys.

TURKU 
• Tule tapaamaan Lounais-Suomen Kilpirauhasyhdis-
tyksen jäseniä ja tutustumaan toimintaan sunnuntai-
na 24.5. klo 12–16 osoitteessa Itäinen pitkäkatu 11. 

VAASA
• Vaasan Seudun Kilpirauhasyhdistys jakaa tietoa maa-
nantaina 25.5. klo 10–15 Rewell Centerissä.

VASA
• Vasanejdens Sköldkörtelförening delar informations-
material måndag 25.5. kl. 10–15 i Rewell Center.

Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.

perusvoide.fi 

04
/2
01
5

APTEEKISTA.

Luotettava ja 
monikäyttöinen 

 perusvoide  koko perheen 
ihonhoitoon.

Aqualan®L

Valmistettu Suomessa.

Kilpirauhanen ja kilpirauhas sairaudet

KIRJA POTILAALLE

ESA SOPPI

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

Esa Sopin kirja
”Kilpirauhanen ja
kilpirauhas-
sairaudet
-kirja potilaalle”
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Kaikkien yhdistysten yhteystiedot ovat
lehden lopussa Yhteystiedot-sivulla.

ETELÄ-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Lappeenrannassa vertaistuki/jäsenillat jatku-
vat keskiviikkona 16.9. ja 21.10. klo 17.30 Vapaaeh-
toiskeskus Kuutinkulmassa, Valtakatu 23.
Lappeenrannan tapahtumat ovat yhdistyksen 
nettisivuilla ja Etelä-Saimaassa Yhdistykset tiedot-
tavat –palstalla ja Vartissa.
Savonlinnassa vertaistukitapaamiset jatkuvat 
syksyllä. Katso yhdistyksen nettisivuilta Savonmaa-
lehden yhdistystoiminta –palstalla ja Sosterin ter-
veysasemien ilmoitustauluilla. Muutokset mahdol-
lisia! Savonlinnan yhteystiedot slnkilpirauhasver-
tais@gmail.com tai p. 046 5716 147. 

ETELÄ-POHJANMAAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Järjestämme jäsenille teatterin, risteilyn ja ruokai-
lun Käenkoskella lauantaina 18.7. alkaen ruokai-
lulla klo 12.30 ja päättyen noin klo 17. Omavas-
tuuosuus jäsenille 20 euroa. Ilmoittautuminen 
viimeistään 1.7. Sisko Mäkiselle p. 040 5769 002. 
Ilmoittautuessasi saat pankkitilinumeron.

HYVINKÄÄN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Hämeenlinnan ryhmä torstaina 21.5. ja 17.9. klo 
17 Näkövammaisten toimintakeskuksessa, Bra-
henkatu 21. Yhteyshenkilö Aila Suokas p. 050 3051 
196. 
Hyvinkään iltaryhmät torstaina 21.5. ja 17.9. klo 
18 Järjestökeskus Onnensillassa. Yhteyshenkilö Or-
vokki Lehtonen, p. 040 7405 277. 
Keravan ryhmä torstaina 28.5. klo 18 Kahvila Kai-
sankammarilla, Aleksis Kiven tie 19. Tule mukaan 
suunnittelemaan yhdessä ryhmän toimintaa, jon-
ka aloitamme elo-syyskuussa ryhmän toiveiden 
mukaisena. Yhteyshenkilö Tanja Väyrynen, p. 050 
4414 097. Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Pää-
kaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistyksen kanssa.
Hyvinkään päiväryhmä maanantaina 7.9. klo 13 
Järjestökeskus Onnensillassa, Siltakatu 6. Yhteys-
henkilö Eila Vahanen p. 044 2833 048. 
Mäntsälän ryhmän kokoontumisista päätetään 
myöhemmin. Yhteyshenkilö Helena Ovaska, p. 
0400 754 825. 
Toiminnastamme ilmoitetaan myös paikallisleh-
tien seurapalstoilla, nettisivuillamme sekä yhdis-
tyksemme että Kilpirauhasliiton Facebook-sivuilla. 
Tilaisuuksiimme ovat tervetulleita kaikki kilpirau-
hasasioista kiinnostuneet.

KESKI-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Jyväskylän vertaistuki-ilta torstaina 21.5. klo 
18 Molekyyli-tilassa Sepänkeskuksessa, Kyllikin-
katu 1. Silloin on kevätkauden päättäjäiset ja 
keskustelemme loppuvuoden aiheista yhdessä. 
Kahvitarjoilu! 

Jyväskylän vertaistuki-ilta torstai 17.9. klo 18 
Molekyyli-tilassa Sepänkeskuksessa, Kyllikinkatu 1, 
jatkuen aina kuukauden kolmas torstai. 
Hankasalmen vertaistapaaminen keskiviikkona 
2.9. ja aina kuukauden ensimmäisenä keskiviikko-
na klo 17 Kahvila Kardemummassa Hankasalmen 
kirkonkylässä.
Pihtiputaan vertaistapaamiset ilmoitetaan pai-
kallislehdessä.
Tervetuloa tapahtumiin!

KYMENLAAKSON SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Kouvolassa sääntömääräinen syyskokous maa-
nantaina 1.9.2015  klo 18 toimitila Veturi, Pohjola-
talo, Kauppamiehenkatu 4, 2 krs. Kokouksessa käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Päivystykset jatkuvat 1.9. alkaen Kouvolassa , toi-
mitila Veturi, Pohjolatalo. Tapaamiset joka kuukau-
den ensimmäisenä maanantaina klo 16-18. Terve-
tuloa tapaamaan yhdistyksen jäseniä!
 

LAPIN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Kevätretki Vaattunkiin keskiviikkona 20.5. klo 
17. Lähtö Potkurin parkkipaikalta. Kyytiä voi kysyä 
yhdistyksestä p. 045 137 1008, sovitellaan. Laavul-
la iltakahvit ja –teet, nuotiomakkarat ja leipäset. 
Oheisohjelma on sallittua ja toivottavaa. Ei ku naut-
timaan heräävästä luonnosta ja kosken pauhusta. 
Tervetuloa!
Lääkäriluennot:
Kilpirauhasliiton asiantuntijalääkäri, hallituksen 
jäsen, Esa Soppi luennoi kilpirauhasesta ja kilpirau-
hassairauksista: 
Torniossa maanantaina 17.8. klo 18-20, Peräpoh-
jolan Opiston Joensali,  Kivirannantie 13-15. Rova-
niemellä tiistaina 18.8. klo 18-20. Hotelli Rantasipi 
Pohjanhovin kongressisali, Pohjanpuistikko 2.
Vertaistuki-illat syyskuussa:
Rovaniemi torstaina 10.9. klo 18-20 Eläkeläistila 
Potkurin Kipinä-sali, Pohjolankatu 2. Alussa Etelä-
keskuksen Ilopilleri Apteekin sairaanhoitaja He-
lena Norvapalo kertoo Apteekin Terveyspisteen 
vastaanottotoiminnasta. Ilta jatkuu normaalina 
vertaistuki-iltakeskusteluna. 
Kemi tiistaina 29.9. klo 18-20 Majakkatalon Messi-
sali, Pohjoisrantakatu 5.
Tornio keskiviikkona 23.9. klo 18-20 Meän Talo, Va-
paudenkatu 19.
Kemijärvi torstaina 10.9.  klo 18.30-20.30 Järjestö-
Kiehisessä, Seminaarikatu  5.
Sodankylä torstaina 17.9. klo 18-20 Järjestökeskus 
Kitisen tiloissa, Vasantie 9.
Sallan vertaistukiryhmä jatkaa syksyllä, ajankoh-
dat ilmoitetaan myöhemmin.
Rovaniemellä sääntömääräinen syyskokous 
lauantaina 19.9.2015 klo 14-16 Pohjolankatu 2, Elä-
keläistila Potkurin Tervassalissa. Kokouksessa käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen 
on luento, jonka aihe ja luennoitsija ilmoitetaan 
myöhemmin. Tervetuloa!
Rovaniemellä Tietovakka maanantai 21.9. klo 
8.30-15.00 Lapin keskussairaalan aulassa. Tieto-
vakassa yhdistys esittelee toimintaansa, lisäksi 
jaetaan esitteitä ja KILPI-lehtiä sekä keskustellaan 
kilpirauhasasioista kiinnostuneiden kanssa. Terve-

tuloa tutustumaan!
Kemissä Järjestötietopiste tiistaina 22.9. klo 9.30-
15.00 Länsi-Pohjan keskussairaalan aulassa. Järjes-
tötietopisteessä yhdistys esittelee toimintaansa, 
lisäksi jaetaan esitteitä ja KILPI-lehtiä sekä keskus-
tellaan kilpirauhasasioista kiinnostuneiden kanssa. 
Tervetuloa tutustumaan!
Ohjelmaa päivitetään yhdistyksen nettisivuilla ja 
tapahtumista ilmoitetaan yhdistyksen FB-sivuilla, 
paikallislehtien seurapalstoilla, menovinkeissä, pai-
kallisradiossa, lisäksi Kemin vertaisryhmä ilmoittaa 
FB-sivuillaan.

LOUNAIS-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Turussa vertaistuki-ilta maanantaina 5.10. klo 18-
20. Ilta pidetään Omaiset mielenterveystyön tuke-
na Lounais-Suomen yhdistyksen tiloissa, Itäinen 
pitkäkatu 11 A. 
Loimaalla vertaistuki-ilta maanantaina 31.8. ja 
28.9. klo 18-20 Tuulensuun Palvelukeskuksessa, 
Huvilakatu 32.
Salossa vertaistuki-ilta tiistaina 8.9. ja 13.10. klo 18-
20 SYTY:ssä, Helsingintie 6. Vertaistuki-illoissa on 
kahvitarjoilu.
Syyskauden avajaiset pidetään lauantaina 5.9. 
klo 8.30-17.30 leirikeskus Sinapissa, Sinapintie 74, 
Turku (Kakskerta). Tuttuun tapaan ohjelmassa tu-
lee olemaan vertaistukea, kevyttä liikuntaa ja muu-
ta hyvinvointiin liittyvää asiaa. Päivään sisältyvät 
kaikki ruokailut ja lisäksi halukkaat pääsevät myös 
saunomaan ja uimaan. Voit ilmoittautua mukaan 
maksamalla 15 €/jäsen ja 20 €/ei jäsen 24.8. men-
nessä yhdistyksen tilille FI33  5710  0420  5575 22. 
Tilisiirron viestiosassa on mainittava ”Sinappi 2015”, 
osallistujan nimi, ellei ole maksaja, sekä mahdolli-
set erityisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat. 
Turussa sääntömääräinen syyskokous tiistaina 
22.9.2015 klo 18 alkaen Ruusukorttelissa, kerho-
huone 2,  Puistokatu 11. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat. Yhdistyksen tapah-
tumien ilmoitukset löydät kotisivuilta, FB-sivuilta 
sekä Turun Sanomien, Salon Seudun Sanomien ja 
Loimaan lehden yhdistyssivuilta.

OULUN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Oulussa kilpirauhaspotilaiden vertaistukiryh-
mä Hyvän mielen talossa, Puusepänkatu 4, 2 krs. 
ryhmähuone Olohuone Helmi.
Oulussa vertaistukiryhmä kilpirauhassyöpään 
sairastuneille maanantaina 18.5. klo 17.30-19.00, 
Hyvän mielen talo, Puusepänkatu 4, 2 krs. ryhmä-
huone Olohuone Helmi. Ryhmän ohjaajana toimii 
Jonna Karjalainen, jonna.k.karjalainen@gmail.com.
Kajaanin vertaisryhmä kokoontuu Kalliokatu 9. 
Vetäjinä Liisa Pyykkönen ja Marjo Väisänen.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen kilpi-
rauhaspotilaiden vertaistukiryhmä kokoontuu 
Ylivieskan keskustan kahvila Häggmanilla joka 
kuun ensimmäinen tiistai klo 18.30-20.00. Kesällä 
tauko. Ryhmän ohjelmasta ilmoitetaan Kalajoki-
laakson keskiviikon numerossa.
Pudasjärven vertaistukiryhmä kokoontuu Pal-
velukeskuksessa, Kauppatie 25. Lisätietoja ryhmän 
vetäjältä Aila Kälkäjä p. 044 5937 282, aila.kalkaja@
gmail.com tai Soile Kareketo-Haverinen p. 040 

TAPAHTUMAKALENTERI

Katso sivuilta 15–16 paikkakunta-
kohtaiset Maailman kilpirauhas-
viikon tapahtumat.
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5895 157, soile.karehaverinen@hotmail.com.
Sotkamon vertaisryhmä kokoontuu Turinatuval-
la, Akkoniementie 9.
Tarkista ryhmien syksyn alkamisajankohdat net-
tisivuiltamme tai paikallisista ilmaisjakelulehdistä.

PIRKANMAAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Tilavaraukset vahvistuvat vasta toukokuussa viikolla 
20. Seuraa siis Aamulehden menot palstaa tai yh-
distyksen nettisivuja!
Tampereen vertaistoimintaryhmä lauantaina 
5.9. ja 10.10. klo 10.30-12.30. Vanha Kirjastotalo, 
Tampere, Mäkelän kabinetti.
Arkiryhmä ei kokoonnu syksyllä.
Urjalan vertaistoimintaryhmä kokoontuu syys-
kuusta alkaen kerran kuukaudessa torstaisin klo 
18 Toiminta- ja HyvinVointikeskuksella, os. Urja-
lantie 4, Urjala kk. Tarkista ajat Urjalan Sanomista ja 
Akaan seudun nettisivuilta/lehdestä.
Tulevat tapahtumat voit myös käydä katsomassa 
nettisivuiltamme.
Tampereella vietetään yhdistyksen 15-vuotisjuh-
laa lauantaina 19.9. Museokeskus Vapriikissa, Ala-
verstaanraitti 5. Päivä sisältää opastetun kierroksen 
Viestinviejät ja Liikkeellä -näyttelyihin, pääsyn mui-
hin perusnäyttelyihin sekä leivoskahvit. Kahvitus 
on klo 14 ja opastetut kierrokset  ennen ja jälkeen 
kahvituksen klo 13.00 ja 14.45 alkaen. Ilmoittau-
tuminen sähköpostilla osoitteeseen pirkankilpi@
gmail.com. Otsikkona ”15V” tai tekstiviestillä nu-
meroon 045 1042 001. Ilmoitathan samalla omat 
yhteystietosi (puhelin ja/tai email), mahdolliset 
ruokarajoitteet, sekä onko ensisijainen toiveesi 
museokierrokselle ennen vai jälkeen kahvituksen, 
vai jätätkö museokierroksen kokonaan väliin. Ti-
laisuus on maksuton, mutta ilmoittautuminen on 
välttämätöntä museolippujen ja opastuksen sekä 
tarjoilujen tilausten takia. Mukaan mahtuu 100 
henkeä. Tervetuloa! Kilpirauhasliiton puheenjohtaja 
Kirsti Hänninen osallistuu juhlaan.

POHJOIS-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Kilpirauhasillat jatkuvat elokuussa ja ilmoitamme 
niistä Karjalaisessa, Heilissä ja yhdistyksemme net-
tisivulla. Vietämme kesälomaa ja puheenjohtajan 
tavoittaa tarvittaessa sähköpostilla tai soittamalla.

PÄIJÄT-HÄMEEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Vertaistukitapaaminen työikäisille tiistaina 
19.5. klo 18–20, ravintola Huviretki (yläkerran ka-
binetti), Vapaudenkatu 24, Lahti. Tilaisuus on oma-
kustanteinen. 
Esteetön KesäMäsä lauantaina 23.5. klo 11–16 
Lahden Vesijärven satamassa.
Sääntömääräinen syyskokous ja vertaistapaa-
minen lauantaina 19.9.2015 klo 13-15, Invakeskus, 
Hämeenkatu 26 A, Lahti. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat.
Tapaaminen eläinperäisvalmisteita ja/tai yh-
distelmähoitoa käyttäville ja asiasta lisätietoa 
haluaville torstaina 8.10. klo 18 – 20, Invakeskus.
Tervetuloa tilaisuuksiimme! Tiedotamme tapah-
tumista myös nettisivuillamme sekä paikallis- ja 
ilmaisjakelulehtien järjestöpalstoilla. Yhdistyksem-
me tukihenkilöt ovat Raija Kerttula p. 040 7746 288 
ja Sinikka Viskari p. 050 5350 764.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Vertaisryhmä Keravalla yhdessä Hyvinkään Seu-
dun Kilpirauhasyhdistyksen kanssa torstaina 28.5. 
klo 18-20. Tarkemmat tiedot Hyvinkään Seudun 
Kilpirauhasyhdistyksen tapahtumissa. 
Päiväristeily Tallinnaan lauantaina 22.8. Ohjel-
massa on tutustuminen Meri-museoon sekä aa-
miainen ja illallinen laivalla. Kokoontuminen klo 
7.30 Länsisataman terminaalissa. Lähtö kello 8.30, 
meriaamiainen klo 9.30 laivalla, bussikuljetus sa-
tamasta Merimuseoon klo 11.45, suomenkielinen 
opastettu kierros museoon klo 11.45-12.45. Sen 
jälkeen vapaata aikaa Tallinnassa. Lähtö takaisin 
klo 18.45, buffetillallinen laivalla klo 18.30. Käytös-
sä matkan ajan kokoustila laivalla. Retken hinta 50 
euroa sisältäen laivamatkat, kuljetuksen ja pääsy-
liput Merimuseoon, meriaamiaisen sekä illallisen 
laivalla. Kulkuyhteydet: raitiovaunu 9 Kaivokadulta 
Länsiterminaaliin. Ilmoittautuminen 10.7. men-
nessä sähköpostilla: liisa.saha@gmail.com tai puh. 
044 3342 025. Ilmoittautuessa seuraavat tiedot: 
matkustajan nimi, syntymäaika ja kansalaisuus. 
Muistathan ottaa myös passin tai kuvallisen henki-
lötodistuksen mukaan. Matka maksetaan ydistyk-
sen tilille 10.7. mennessä: FI82 1378 3000 2053 24.
Hyvinvointimessut Vantaan Energia-Areenalla 
lauantaina 10.10. klo 10–16. Olemme mukana 
lokakuussa järjestettävillä Hyvinvointimessuilla 
Vantaan Myyrmäessä. Tule keskustelemaan, kerto-
maan toiveesi, hakemaan tietoa!
Muista päivittää kaikki yhteystietosi jäsenrekiste-
riin. Tarkista erityisesti sähköpostiosoite.
Löydät tapahtumat nettisivuiltamme tai Faceboo-
kista.

SATAKUNNAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Kesäteatteri heinäkuussa, kysele sähköpostilla tai 
puhelimitse tietoja.
Porissa sääntömääräinen syyskokous torstaina 
10.9.2015 klo 18  Pohjoispuisto 1, Porin seudun 
Invalidit toimitilat. Kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset asiat sekä sääntömuutokset. Tervetuloa!
Porissa vertaistuki-ilta torstaina 10.9. syyskoko-
uksen jälkeen edellä mainitussa paikassa.  Suu-
hygienisti tulee kertomaan hampaiden hoidosta 
kotona. Tervetuloa kaikki mukaan!
Tapahtumista ilmoitetaan myös yhdistyksen koti-
sivuilla sekä Facebook sivullamme.

VAASAN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Liikuntatapahtuma Vaasan Hietasaaressa lauan-
taina 16.5. klo 11-14. Näyttelypöytä ja liikuttajat 
vetävät liikuntaa.
Saaristoretki kesäkuussa. Siitä ilmoitetaan Pohja-
laisen ja Vaasan Ikkunan toimintapalstoissa.
Vuorikodin kuntosali ilmaiseksi käytettävissä 
kilpirauhasyhdistyksen jäsenille tiistaisin klo 16.30 
– 17.30.
Seuratkaa myös Pohjalaisen toimintapalstaa, Vaa-
san Ikkunaa ja nettisivujamme. 

VASANEJDENS SKÖLDKÖRTEL-
FÖRENING RF  

Motionsjippo i Sandviken, Vasa, lördag 16.5 kl 11-
14. Utställningsbord, motionsledarna leder motio-
nen.
Skärgårdsutfärd i juni, information i Vasabladets 
föreningsspalt.
Berghems konditionssal får användas gratis av 
sköldkörtelföreningens medlemmar tisdagar kl 
16.30 – 17.30.
Följ med i Vasabladets händelsekalender och på 
internetsidan.

Kuopiossa vertaistuki-ilta keskiviikkona 20.5. klo 
18-20 ja elokuusta alkaen kuukauden ensimmäi-
senä keskiviikkona Suokadun palvelutalon turi-
natuvan tiloissa, Suokatu 6. Yhteyshenkilö Anne 
Christiansen, p. 045 2021 720.

Varkaudessa vertaistukitapaamiset jatkuvat syk-
syllä.

Kilpirauhaspotilasyhdistys ry:n, Sköldkörtelpatientföre-
ningen rf:n puheenjohtaja, Ulla-Britta Talvitie, erosi pu-
heenjohtajan tehtävästään ja hallituksen jäsenyydestä ke-
vätkokouksessa 26.4.2000. Samoin varapuheenjohtaja, Mar-
ja Leena Pietilä erosi varapuheenjohtajan tehtävästään ja 
hallituksen jäsenyydestä. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 

15.6. alkaen Marjatta Aittakumpu Oulun Seudun Kilpirau-
haspotilasyhdistys ry:stä. Ulla-Britta ja Marja Leena kiittävät 
hyvästä yhteistyöstä siirtyessään nyt uusien projektien pariin. 

Suomen Potilaslehti 2/2000

Ote kirjoituksesta

Siirtyminen Kilpirauhaspotilasyhdistyksestä 
Kilpirauhasliitoksi

SUOMEN POTILASLEHTI
15 VUOTTA SITTEN
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Kysely 

Hyvä lukija, pyydämme Sinua vastaamaan tähän kyselyyn, mikäli sinulla on kilpirauhasen vajaatoiminta, Thyroxin -lää-
kitys ja olet ollut hoidossa sairaalan vuodeosastolla. Vastaathan kaikkiin kysymyksiin.

Olemme sairaanhoitajaopiskelijoita ja teemme opinnäytetyön kilpirauhasen vajaatoiminnasta ja Thyroxin -lääkityk-
sen toteuttamisesta sairaalan vuodeosastolla. Kyselyyn vastataan internetissä Kilpirauhasliiton sivujen kautta www.kil-
pirauhasliitto.fi. Jos käytettävissäsi ei ole internetyhteyttä, voit soittaa puhelinnumeroon 045 630 7725 ajankohtana 1.-
2.6. klo 9–15 tai numeroon 041 309 6399 ajankohtana 1.-2.6. klo 15–21.

Mikäli kumpikaan edellä mainituista vastaustavoista ei sovi sinulle, voit vastata kyselyyn tällä lomakkeella ja postittaa 
sen riittävällä postimaksulla varustetussa kuoressa osoitteeseen Suomen Kilpirauhasliitto, Vilhonkatu 4 B, 00100 Helsinki. 

Vastausaikaa on 15.6. saakka.

Sukupuoli

Nainen * Mies *

Minkä ikäinen olet?

0–19 * 20–29 * 30–39 * 40–49 * 50–59 *
60–69 * 70–79 * 80–89 * 90–98 * Yli 99 *

Minkä läänin sairaalassa olit osastohoidossa?

Etelä-Suomen lääni * Länsi-Suomen lääni *
Itä-Suomen lääni * Oulun lääni *
Lapin lääni * Ahvenanmaan lääni *

Kuinka pitkä aika on kulunut siitä,
kun olit osastohoidossa?

Alle 1 vuosi * 1–2 vuotta *
2–3 vuotta * Yli 3 vuotta *

Kuinka pitkään olit osastohoidossa?

3 päivää tai vähemmän * 4–7 päivää * Yli viikon *

Kuinka kauan sinulla oli ollut Thyroxin -lääkitys
ennen osastohoitoa?

Alle 1 vuoden * Yli 1 vuoden *

Annettiinko sinulle osastohoidon aikana mahdollisuus 
ottaa Thyroxin 10–20 minuuttia ennen aamupalaa?

Kyllä * Ei *

Käytitkö osastohoidon aikana rauta-, kalkki- tai
magnesiumlääkkeitä?

Kyllä * Ei * En osaa sanoa *

Annettiinko sinulle osastohoidon aikana mahdollisuus 
ottaa rauta-, kalkki- ja magnesiumlääkkeet eri aikaan 
kuin Thyroxin?

Kyllä * Ei * En osaa sanoa *

Miten otit Thyroxinin kotioloissa ennen osastohoitoa?

10–20 minuuttia ennen aamupalaa *
Samanaikaisesti aamupalan kanssa *
Aamupalan jälkeen *

Olitko tyytyväinen osastolla toteutuneeseen
lääkehoitoon?

Kyllä * En *

Mitä muuta haluatte sanoa lääkehoidon toteutumisesta?
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Jos haluat keskustella
kilpirauhassairaudestasi…

…tai kysyä mieltäsi askarruttavista asioista, soita Kilpirauhasliiton valtakunnalliseen 
tukipuhelimeen. Saat puhelimesta vertaistukea henkilöltä, jolla on itsellään kilpirau-
hassairaus. Puhelut ovat luottamuksellisia.
Soittoaika on torstaisin klo 18–21 numeroon 050 400 6800. 
Tukipuhelin on suljettu arkipyhinä ja heinäkuussa.

Sauno ahkerasti, mies,
niin elät pidempään

 
Vuoden paras terveysuutinen ilmes-

tyi jo - ainakin monen suomalaismiehen 
mielestä: uuden tutkimuksen mukaan 
saunominen suojaa miestä sydäntau-
deilta ja äkilliseltä kuolemalta.

Tähän tulokseen tuli kardeologi Ja-
ri A. Laukkasen työryhmä, joka seura-
si  2300 keski-ikäisen, Itä-Suomessa asu-
van miehen terveydentilaa parin vuosi-
kymmenen ajan.

Mitä useammin ja pidempään tutkitut 
saunoivat, sitä selkeämpiä olivat saunomi-
sen hyödyt. Tosin ennätyssaunojia jouk-
koon ei kuulunut: parhaat tulokset antoi 
jo 19 minuutin löylyssä olo. Joukossa oli 
miehiä, jotka saunoivat päivittäin, mutta 
useimmille riitti kaksi tai kolme saunail-
taa viikossa.

Saunomisen tiedetään alentavan ve-
renpainetta, mutta tarkempia syitä sauno-

misen terveysvaikutuksiin ei vielä tunneta.
”Selvää on, että saunominen kuuluu 

hyviin elintapoihin liikunnan ja terveel-
lisen ravinnon rinnalle. Tärkeää on myös 
sen tuoma mielihyvä ja rentoutuminen”. 
Jari A. Laukkanen

Eeva 3/2015

Myötätuntoinen suhtautuminen itseen 
on osoitettu tutkimuksissa monella taval-
la hyödylliseksi. Se auttaa kohtaamaan 
epäonnistumisia ja motivoi muutoksiin.

Arto Pentikäinen/Kohti arvoistasi -
Suuntaa mielekkäisiin muutoksiin
(Duadecim 2014)

!
Syövät, joilla on paras ennuste

Viisivuotisennuste kertoo, kuinka mon-
ta prosenttia sairastuneista on elossa vii-
den vuoden kuluttua.

1. Kivessyöpä 96%
2. Eturauhassyöpä 93%
3. Kilpirauhassyöpä, miehet 90%, nai-

set 93%
4. Hodgkinin lymfooma, miehet 91%, 

naiset 92%
5. Ihosyöpä, miehet 89%, naiset 91%
6. Rintasyöpä 89%
7.  Melanooma, miehet 83%, naiset 88%
8. Kohdunrungon syöpä 82%
9. Virtsarakon tai virtsateiden syöpä, 

miehet 71%, naiset 62%
10. Kohdunkaulan syöpä 68%
Elossa olevien syöpäpotilaiden keski-

arvo viisivuotisseurannassa: miehet 62%, 
naiset 65%.

Kotilääkäri 2/2015 ja
Suomen syöpärekisteri

SAKSITTUA

Hyperkilpiralli

Miksi on
rauhaton 
kilpirauhaseni?

Aivan on
hulvaton 
pieni elimeni.

Olo on
mahdoton, 
syynä Basedowi.

Meno on 
holtiton,
apuun Oys tuli.
Nyt poissa on
kelvoton
kilpisuojaseni.

Elo on 
napiton
enää unissani.

Tuki on
ehdoton,
sen yhdistys nyt antoi.
Siks’ toivo on 
loputon 
tälle elolleni.

- Katja



Kuva: Hellevi Piik/Lea Bruun
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JÄSENYHDISTYSTEN SIVUT

Etelä-Karjalan toimintaa
Uusi vuosi on jo hyvässä vauhdissa kesää ja valoisuut-

ta kohti. Viime vuonna yhdistyksen perustamisesta tuli ku-
luneeksi 10 vuotta. Suuret kiitokset yhdistyksen perustajil-
le! Kiitokset myös Teille, jotka olette jaksaneet toimia yh-
distyksessä hyvän asian puolesta.  Yhdistyksen juhlakahvit 
nautimme Saimaan Ammattikorkeakoululla ennen LKT, si-
sätautiopin dosentti Esa Sopin lääkäriluentoa ”Kilpirauha-
nen ja kilpirauhassairaudet”. Pimeä ja sateinen marraskuun 
ilta sai paikalle säästä huolimatta 125 kuulijaa. Saimme vii-
me vuonna mielenkiintoisia vierailijoita iltoihimme keskus-
telemaan kanssamme. Luentoja oli niin diabetekseen liit-
tyen kuin ravintoon ja Lappeenrannan kaupungin järjestä-
mään liikuntatarjontaan ja mahdollisuuksiin. Olimme myös 
ensimmäisiä vierailijoita tutustumassa IsoApu –palveluihin 
ja heidän uusiin tiloihinsa.

Tämän vuoden aloitimme jalkojen hyvinvointiin liitty-
vällä tietoiskulla. Eri järjestöjen kanssa yhteistyö on rikas-
tuttavaa ja palkitsevaa puolin ja toisin. Huhtikuun illassa oli 
mukana Saimaan Luustoyhdistyksen edustaja. Hyvien ter-
veyspalveluiden saamiseksi jokaiselle tasa-arvoisesti on ke-
hitettävää. Miten voisimme yhdistyksenä vaikuttaa siihen, 
että myös kilpirauhaspotilaat saavat asiantuntevaa hoitoa?

Savonlinnan vertaistukiryhmä on ollut aktiivinen toimin-
nassaan ja ovat järjestäneet iltojensa yhteyteen terveyteen, 
ravintoon ja hyvinvointiin liittyviä luentoja.

Myös muille paikkakunnille voitaisiin perustaa omia ver-
taistuki/keskusteluryhmiä. Anna vihjeitä ja yhteystietoja, 
niin tulen kertomaan mahdollisista toiminnoista. Imatralla 
oli yhteistilaisuus Etelä-Karjalan Muistiluotsin kanssa muis-

tikahvilassa. Olin paikalla ja kerroin kilpirauhasen vajaatoi-
mintaan liittyvistä asioista.

Yhdistyksen johtokunta: varsinaiset jäsenet Lea Bruun 
puheenjohtaja, Marita Smeds varapuheenjohtaja, Hilkka 
Hämäläinen sihteeri, Kirsi Makkonen, Leila Koskinen ja va-
rajäsenet Terttu Häkli, Maria Kenttä, Pirjo Kymäläinen, Ella 
Repo ja Orvokki Valtonen

Tule mukaan toimintaan ja ideoimaan uusia haasteita!

Etelä-Karjalan kilpirauhasyhdistys ry

Lea Bruun
puheenjohtaja

Terveisiä Etelä-Pohjanmaalta!
Yhdistyksemme nimi on vaihtunut, samoin puheenjoh-

taja.  Nimemme kuvaa mielestämme paremmin koko Ete-
lä-Pohjanmaata. Alueemme on laaja ja aikaisempi Seinäjo-
en Kilpirauhasyhdistys tuntui jo nimenkin perusteella ole-
van enempi Seinäjoen ympäristöön liittyvä. Kiitos edelli-
selle puheenjohtajalle, Jaana Toivaselle yhdistyksen luot-
saamisesta! 

Jäsenmäärämme on tasaisesti kasvanut. Yhdistyksen 
hallitus on vetänyt henkeä näin alkuvuonna, mutta syksyl-
lä saamme taas vertaistukiryhmät liikkeelle. Kevään kilpi-

rauhasluento on jo takana tämän lehden tullessa painoon. 
Syksyllä yritämme saada toisen luennon mielenkiintoises-
ta aiheesta, toivottavasti liittyen parisuhteeseen ja kilpirau-
haseen. Meille voi laittaa ehdotuksia toiminnasta sähkö-
postitse tai soittamalla. Yhteystiedot löydät lehden lopusta.

Mukavaa kevättä ja kesän odotusta teille kaikille!

Etelä-Pohjanmaan Kilpirauhasyhdistys ry

Annemaarit Anttila
puheenjohtaja

Kuva: Miia Lehmusoksa
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Haluatko voida paremmin?
Syksyn jäsenkirjeessä viittasimme myöhemmin perus-

tettavaan hyvinvointiryhmään. Ryhmä on luonteeltaan sul-
jettu ja siihen valitaan kymmenen henkilöä. Koska olemme 
tavoittaneet nuoria ja työikäisiä toiminnallamme suhteel-
lisen huonosti, annetaan etusija heille. Ryhmästä pyritään 
kokoamaan sellainen, jossa ihmisten kunto ja elämäntilan-
ne olisivat edes jonkin verran samantapaisia, jotta ryhmä 
saadaan toimimaan. Ryhmän vetäjäksi saamme valmentaja 
Jari Purasen. Ryhmän toimintaan tulee kuulumaan jonkin 
verran luentoja ja ohjattua liikuntaa, mutta myös omatoi-
mista tekemistä, johon Jari antaa ohjeet. Ryhmään valitut 
voivat itsekin vaikuttaa siihen, millainen kokemus tästä tu-
lee. Ryhmä pidetään koossa noin vuoden ajan ja kokemus-
ten perusteella päätetään, jatketaanko vastaavaa toimintaa.

Osallistuminen maksaa 20 €/henkilö kattaen luennot 
ja kaiken opastuksen. Hakemukset pyydetään ensisijaises-
ti yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen kr.hyvinkaa@gmail.
com tai kirjeitse Orvokki Lehtoselle osoitteeseen Tuomentie 
9 D 35, 05840 Hyvinkää. Jotta voimme koota ryhmän edel-
lä mainitusti, pyydämme hakijoita kertomaan hakemuk-
sessa hieman itsestään ja perustelemaan, miksi juuri tämä 
hakija pitäisi valita ryhmään. Lähetä hakemuksesi viimeis-
tään 30.6. mennessä. Ilmoitamme valinnoista hakijoille ke-
sän aikana ja ryhmä aloittaa toimintansa heti syksyllä 2015.

Jarin sanoin: elämä on haasteisiin vastaamista. Osaan 
haasteista voimme vaikuttaa ja osaan emme.  Mahdolli-
suuksien löytäminen ja muutoksen hyväksyminen vaati-
vat ihmiseltä runsaasti voimavaroja. Yksilöiden energisyys 
ja kapasiteetti luo pohjan muutoksen hyväksymiselle ja 

avaa tien luovuudelle uusien elämäntapa mahdollisuuk-
sien löytämiseen. Valmennusprosessissa Jari käsittelee yk-
silön hyvinvoinnin tekijöitä, joilla mahdollistetaan yksilön 
energian riittäminen muutoksessa.

Tule mukaan toimintaan ja ideoimaan uusia haasteita!

Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys ry

 Lahja Tainio
rahastonhoitaja

Jari Puranen

Kuva: Kirsti Valta

Lounais-Suomen 
yhdistyksen uutisia

 Loimaalla viime lokakuussa ja tämän vuoden helmikus-
sa järjestetyt kilpirauhastapahtumat tuottivat toivotun lop-
putuloksen. Loimaan vertaistukiryhmä aloitti toimintansa 
maaliskuussa Tuulensuun palvelukeskuksessa ja ryhmän 
vetäjäksi lupautui Virpi Koskinen. Vertaistuki-iltoja oli nyt 
keväällä kolme ja syksyllä toiminta jatkuu kerran kuukau-
dessa. Onnea Loimaan ryhmälle ja Virpille!

Yhdistyksemme järjesti huhtikuussa yleisöluennon Salon 
lukion auditoriossa. LKT, sisätautiopin dosentti Esa Soppi 
luennoi kilpirauhassairauksista noin sadalle kuulijalle. Lu-
ennon jälkeen hän vastasi yleisön esittämiin kysymyksiin.  

Toivotan kaikille aurinkoista kesää!
 
Lounais-Suomen Kilpirauhasyhdistys ry

Maija-Liisa Airaksinen
puheenjohtaja 
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Terveiset 
aurinkoisesta 
Kouvolasta! 

Aurinko lämmittää ja luonto herää, leskenlehdet, sinivuo-
kot ja krookukset nostavat nuppujaan valoa kohti. Pimeän 
talven jälkeen myös ihmisille koittaa toivottavasti valoisam-
pi aika. Voimien ja mahdollisuuksien mukaan luonnossa liik-
kuminen tuo energiaa ja tutkimuksen mukaa lievittää stres-
siä. Tämänhän me tiedämmekin ilman mitään tutkimustu-
loksia. Puutarhassa touhuaminen ja uuden kasvun seuraa-
minen antaa iloa. Valoisuus tuo esille ikävämmätkin puolet, 
pestävät ikkunat ja leijailevan pölyn. Mutta näistä ikävistä 
asioista pääsee eroon melko helposti. Pitää myös muistaa 
että jos tänään ei jaksa, itsensä syyllistäminen ei kannata. 
Kaikilla ei ole hyvää hoitosuhdetta lääkäriin ja silloin hoi-
totasapainon saavuttaminen voi olla vaikeaa.

Kotkassa ja Kouvolassa toimivat vertaistukiryhmät ovat 
kokoontuneet säännöllisesti kerran kuukaudessa. Kevät 
on muuten ollut rauhallista aikaa, muita tapahtumia ei ole 
järjestetty.

Syksylle on suunniteltu lääkärinluentoa sekä Kotkaan 

että Kouvolaan. 
Myös uusia aktiiveja kaivataan toimintaamme mukaan. 

Vapaaehtoistyötä tekevien voimat ovat rajallisia, myös mei-
dän osaltamme. Tervetuloa tutustumaan meihin ja mahdol-
lisuuksien mukaan ottamaan osaa toimintaamme!

Kymenlaakson Seudun Kilpirauhasyhdistys ry

Anne Nuora
puheenjohtaja

Kuva: Anne Nuora

Vielä on virtaa
Talven selkä on taas taittunut ja valo voittanut pimeän. Lu-

mi sulaa silmissä ja lehden ilmestyessä sitä ei enää ole kuin 
pohjoisen notkoissa. Talven pimeä aika ei suinkaan ole ollut 
lepoa, vaan silloin on yhdistysten toiminnan kulta-aikaa. Sil-
loin on hyvää aikaa sisäsiisteille toiminnoille kuten vertais-
tuki-iltojen viettämiselle, lääkäri- ja asiantuntijaluennoille, 
kursseille, tuttavien ja ystävien tapaamiselle ja myös itsen-
sä ja läheistensä hoitamiselle ja hellimiselle. Toki ulkonakin 
pitää muistaa käydä, lenkillä ja miksei vaikka suksimassa.

Yhdistys on käyttänyt sydäntalven toimintaan vireäs-
ti. Yhdistyksen viisi vertaistukiryhmää ovat kokoontuneet 
paikkakunnillaan kuukausittain. Vilkkainta osallistumista 
on ollut Kemissä. Mutta vireätä on Kuuntele ja Kerro -toi-
minta ollut myös Rovaniemellä, Torniossa, Kemijärvellä ja 
Sallassa. Syksyllä uusi vertaistukiryhmä aloittaa Sodanky-
lässä eli vertaistukiryhmiä on sitten kuusi. Hitaasti, mutta 
varmasti vertaistukitoiminta leviää Lapissa. Edellytyksenä 
on edelleen, että paikkakunnalta löytyy vapaaehtoisvetäjä 
ryhmälle. Yhdistyksestä toimintaa tuetaan resurssien mu-
kaan ja vertaistoimintaa pidetään yhdistyksen tärkeimpä-
nä toimintamuotona tällä hetkellä.

Toinen tärkeä toimintamuoto on tiedon levittäminen 
yleisölle asiantuntijoita käyttäen. Lapin Kilpirauhasyhdis-
tys on jo tämän alkuvuoden aikana järjestänyt kolme lää-
käriluentoa ja niiden kautta tiedon lähteille on päässyt yli 
neljäsataa tiedonhaluista ihmistä. Elokuussa saadaan vielä 
lääkäriluennot Rovaniemelle ja Tornioon.

Kuva: Raili Kuusela

Kolmas tärkeä toimintatapa on esitellä eri tilaisuuksissa 
yhdistyksen ja liiton toimintaa jakamalla KILPI –lehtiä, sai-
raus- ja yhdistysesitteitä sekä keskustelemalla kilpirauhasa-
sioista kiinnostuneiden kanssa. Yhdistys on jo tänä vuonna 
esittäytynyt Lapin keskussairaalan Tietovakassa, Länsi-Poh-
jan keskussairaalan Järjestötietopisteessä, Sallan kirjaston 
terveyspäivässä ja JärjestöRally -messuilla Lapin ammatti-
korkeakoululla. Lisäksi yhdistyksen nettisivuilta saa tietoa 
yhdistyksen toiminnasta, samoin vastaperustetuilta yhdis-
tyksen Facebook-sivuilta. Uutta toiminnassa on Lapin virtu-
pisteiden käyttäminen luentoihin yhdistyksen esittelemi-
seksi. Tammikuussa paukkuvien pakkasten aikaan ensim-
mäinen virtuluento pidettiin Rovaniemeltä Enontekiölle ja 
seuraavana on vuorossa Utsjoki. Toimintaa on suunniteltu 
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jatkettavaksi yhteistyössä kumppanimme Lapin sosiaali- ja 
terveysturvayhdistyksen kanssa, jonka tiloista luennot yh-
distyksen toiminnasta tehdään. 

Vaikka paljon on ehtinyt alkuvuoden aikana tapahtua, 
niin kuitenkin vielä on virtaa Maailman kilpirauhaspäivän, 
25.5., viettoon. Päivä toteutetaan ennakkoon lauantaina 
23.5. kahdella paikkakunnalla Rovaniemellä ja Kemijärvel-
lä. Sen jälkeen yhdistysihmiset keskittyvät loman viettoon 
kuka pihaansa raaputtaen, pyöräillen, näytellen kesäteat-
terissa tai vain nauttimalla kesästä. Mutta syksyllä taas ta-

vataan reippaana ja uudistuneena. Tervetuloa mukaan toi-
mintaan myös uudet jäsenet, joita on alkuvuodesta runsaas-
ti liittynyt yhdistykseen.

Aurinkoista ja nautinnollista suven aikaa!

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry

Raili Kuusela
puheenjohtaja

Terveiset Joensuusta
Näin eduskuntavaalien alla olemme kaikki tärkeitä ja 

meille luvataan paljon hyvää. Ehdokkaista on valinnanva-
raa ja jokaisella on varmaan omat vahvat osaamisalueen-
sa. Terveydenhuolto koetaan yhdeksi tärkeimmistä asiois-
ta yhteiskunnassamme. Kunnallisten palvelujen pitäisi ol-
la riittävät ja pienituloisillekin saatavissa. Toivottavasti tu-
levat päättäjät pitävät meidän puoliamme ja saamme hy-
viä asiantuntijoita eduskuntaan.

Monella paikkakunnalla on ollut vaikeuksia päästä lää-
käriin ja laboratoriokokeiden saaminenkin on työn takana.  
Oma työterveyshuolto hoiti ennen homman hyvin, soitta-
malla sain aina tarvittavat kokeet tilattua. Nyt tilanne on 
muuttunut ja pitääkin ottaa yhteyttä omaan terveyskes-
kukseen, kilpirauhaskokeet supistuvat vain TSH:n ottoon. 
Työterveyshuolto ei kata enää kroonisia sairauksia. Se hoi-
taa vain työkykyyn vaikuttavat sairaudet. Reseptit sai sen-
tään uusittua!

Yhdistyksemme kilpirauhasillat ovat olleet mukavia ta-
pahtumia, vilkasta keskustelua ja tiedonvaihtoa. Joukos-
samme on eri alojen asiantuntemusta ja viimeksi saimme 

hyvää tietoa luomutuotteista. Ensi viikon illassa proviiso-
ri kertoo lääkkeistä. Moni on kysellyt useamman lääkkeen 
yhteisvaikutuksista ja esimerkiksi luontaistuotteista. Tilai-
suuksiin olisi helppo saada joku myymään jotakin tuotet-
ta, mutta itse en ole halukas tekemään illoista kaupallisia.

Kevät on edennyt Joensuussakin ja luonnon vihertymistä 
odotetaan. Toukokuussa teemme yhdistyksen retken Kolille 
ja sitten pidämme vapaata. Oma aikatauluni on ollut kiirei-
nen, työn ohella opiskelua ja muita velvoitteita. Täytyy vä-
lillä hengähtää ja olla myös perheen seurassa. Itsensä hoi-
taminen ja riittävä lepo on tärkeää, että jaksaa taas ajallaan 
olla hoitamassa yhdistyksenkin asioita.

Hyvää kesää kaikille!

Pohjois-Karjalan Kilpirauhasyhdistys ry

Päivi Paavilainen
puheenjohtaja 

Uusi nimi, uudet tuulet
Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistyksen sääntömääräises-

sä kevätkokouksessa hyväksyttiin yhdistyksellemme uudet 
säännöt. Samalla nimemme vaihdettiin kuvaamaan parem-
min toiminta-aluettamme, koko Päijät-Hämettä. Yhdistyk-
semme uusi nimi on Päijät-Hämeen kilpirauhasyhdistys ry. 
Säännöissä tarkensimme muun muassa toiminnan tarkoi-
tusta, jotta se vastaavat paremmin todellista toimintaam-
me. Myös johtokunnan nimi muuttui hallitukseksi. Olem-
me panostaneet nyt enemmän tiedottamiseen, kiitos siitä 
Kirsi Tervolle. Meillä on uudet, hienot nettisivut, jotka löy-
tyvät osoitteesta www.paijatkilpi.fi. Käykää tutustumassa! 

Yhdistyksellä on nyt myös uudet sähköpostiosoitteet. 
Meidät tavoittaa osoitteista paijatkilpi@paijatkilpi.fi, pu-
heenjohtaja@paijatkilpi.fi, sihteeri@paijatkilpi.fi sekä rahas-
tonhoitaja@paijatkilpi.fi. Lisäksi avasimme tuki-sähköposti-

osoitteen tuki@paijatkilpi.fi johon yhdistyksemme tukihen-
kilöt vastaavat tukipuhelimen lisäksi. Yhdistyksellä on uusi 
tiedotuskanava Facebookissa www.facebook.com/paijat-
kilpi. Päivitämme sinne tapahtumiemme lisäksi myös tuo-
reita uutisia kilpirauhasrintamalta. 

Heinolan alueen vertaistukitapaamiset ovat jatkuneet. 
Olisi hienoa jos mahdollisimman monissa alueemme kun-
nissa olisi omat vertaisryhmät. Se vaatisi kuitenkin paikal-
lisen ryhmänvetäjän. Olisitko kiinnostunut vetämään ver-
taistukiryhmää? Riittää, että olet aktiivinen ja innostunut 
asiasta. Autamme ja tulemme tukemaan ryhmän aloituk-
sessa. Ota yhteyttä puheenjohtaja Raija Kerttulaan. Yh-
distys on hakenut KKI (Kunnossa kaiken ikää) -projektira-
hoitusta syksylle 2015. Rahoitustuella järjestetään laulute-
rapiaa kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastaville jäsenille. 
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Kurssi alkaa lokakuussa ja se on kerran viikossa, yhteensä 
kahdeksan kertaa. Terapian toteuttaa meille Karita Tuomi-
nen, T:mi Laulukaskas. 

Lauluterapia helpottaa vajaatoiminnan moninaisia oi-
reita aina tulesvaivoista niska ja hartiaseudun ongelmiin. 
Se auttaa myös puhetyöläisiä pitämään äänensä kunnos-
sa. Yhdistyksemme hallitus on ollut pilottiryhmässä ja ha-
vainnut tämän liikuntamuodon hyvinkin varteenotettavak-
si, eikä vähiten siksi, että se sopii kaiken ikäisille ja kuntoi-
sille. Rahoitus selviää kesäkuussa, mutta ryhmä tullaan jo-
ka tapauksessa perustamaan. Mikäli tarpeen, katsotaan sil-
loin rahoitustarve uudelleen. Seuraavassa KILPI-lehdessä on 
asiasta lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet. 

Ensi vuosi on yhdistyksessämme muutosten vuosi. Syys-
kokouksessa valitaan uusi puheenjohtaja kahdelle seuraa-

valle vuodelle. Raija Kerttula on luotsannut pitkään ja an-
siokkaasti yhdistystämme. Pitkäaikainen sihteeri Irja Kar-
hu jää myös pois aktiivisesta yhdistystoiminnasta. Nyt on 
aika muiden tarttua ruoriin. Mutta muutos on aina mahdol-
lisuus ja se pitää myös nähdä sellaisena. Tule rohkeasti mu-
kaan toimintaamme. Juuri sinua tarvitaan.

Toukokuussa on vielä pari tapahtumaa ja sitten pidäm-
me kesäajan toiminnassamme taukoa.

 
Mukavan rentouttavaa kesää teille kaikille! 

Päijät-Hämeen kilpirauhasyhdistys ry

Irja Karhu 
sihteeri 

Teemapäivän jälkeenkin toimintaa riittää 
pääkaupunkiseudulla!

Suurin tapahtumamme moneen vuoteen oli maaliskui-
sena lauantaina järjestämämme teemapäivä Finlandia-ta-
lolla. Osallistujia oli lähes 300 henkilöä ja tapahtuma sai erit-
täin hyvää palautetta. Asiantuntijaluennoitsijoidemme pro-
fessori Matti Välimäen ja LL Vilho Aholan luennot saivat 
huippuarviot. Olemme todella kiitollisia, että he lupautui-
vat kertomaan juuri nyt ajankohtaisista kilpirauhasen saira-
uksien hoitoon liittyvistä asioista. Myös lyhyt kuvaus mind-
fulnessista ja potilaan tarina kiinnostivat kuulijoita. 

Pyysimme kaikilta tilaisuuteen osallistuneilta palautetta 
ja vinkkejä, mitä tapahtumia toivotaan. Uutta teemapäivää 
jäivät monet odottamaan. Sitä emme pysty heti lupaamaan, 
koska sellaisen järjestäminen ei mahdu budjettiin ainakaan 
joka vuosi. Ensimmäisinä toivelistalla olivat lääkäriluennot 
ja ravintoaiheiset luennot. Vuosittain olemme järjestäneet 
vähintään yhden molempia, joten oikealla polulla olemme 
olleet ja tietenkin sitä vaellamme. Pyrimme saamaan jatkos-
sakin luennoitsijoiksi alan huippuasiantuntijoita. 

Monet syksyn tapahtumat löytyvät jo tapahtumakalen-
terista. Suunnitteilla on myös paljon lisää sekä hauskaa että 
asiaa, joten seuraa Internet-sivujamme, Facebookia ja säh-
köpostitiedotteitamme ja tietenkin syyskuussa ilmestyvän 
lehden tapahtumakalenteria. Jos et ole saanut meiltä säh-
köpostia ja haluaisit saada, käy lisäämässä sähköpostiosoit-
teesi jäsenrekisteriin tai lähetä siitä meille tieto. 

Linnut visertävät kevätpuuhissaan tätä kirjoittaessani. 
Mieli odottaa kesää, jolloin pidämme pienen paussin. Ke-
vät on ollut vilkas ja jäsenet ovat olleet aktiivisesti yhtey-
dessä. On ollut erittäin mukava saada jutella ja meilailla to-
della monien yhdistyksen jäsenten kanssa. Aktiivinen jäse-
nistö on ottanut osaa tapahtumiin ja on hauska nähdä, et-
tä ne ovat kiinnostaneet. 

Oikein hyvää kesää kaikille toivottaen ja syksyllä ta-
paamme taas! 

Pääkaupunkiseudun kilpirauhasyhdistys ry

Sirpa Carlsson
puheenjohtaja

Teemapäivän järjestäjät hyvin menneen päivän jälkeen.
Kuva: Jussi Saha
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Kahden yhdistyksen yhteinen 
vertaistukiryhmä Keravalle

Joskus asiat etenevät vain pienen idean johdosta. 
Olimme juuri muuttaneet Hyvinkäältä Vantaalle, kun jut-
telin liiton puheenjohtajalle, Kirsti Hänniselle ajatuk-
sesta ryhtyä vetämään vertaistukiryhmää etelämpänä-
kin. Kirsti keksi heti, että tehän voisitte perustaa sellai-
sen yhdessä Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistyk-
sen kanssa, koska sekä Pääkaupunkiseudun että Hyvin-
kään seudun yhdistyksiin kuuluu paljon keravalaisia. Kun 
lasketaan sekä keravalaiset että lähellä asuvat, on jäsen-
ten määrä pitkälle toista sataa. 

Asia jäi hautumaan mieleeni. Ehdotin sitä ensin Pää-
kaupunkiseudun yhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Carls-
sonille. Sirpa piti ajatuksesta heti. Niinpä me molemmat 
esittelimme ajatuksen omien yhdistystemme hallituksil-
le, ja saimme luvan jatkaa asian valmistelua.

Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa, torstaina klo 
18–20 Kahvila Kaisankammarilla. Ensimmäinen tapaami-
semme on 28.5. Kesäkuukausina toimintaa ei ole. Terve-
tuloa suunnittelemaan yhdessä ryhmän toimintaa. Osal-
listujat päättävät, millainen ryhmästämme tulee!

Teksti: Tanja Väyrynen

Vuonna 2014 kilpirauhas-
lääkitystä saaneet
Tiedot on kerätty Kelalta ja Fimealta.

 Thyroxin          Tyrazol

Yhteensä 2010 234 418 4 888
Yhteensä 2011 249 950 4 904
Yhteensä 2012 266 925 5 141
Yhteensä 2013 284 863 5 630
Yhteensä 2014 302 745

 
Vuonna 2014 Tyrazol ei ollut korvattava, 
eivätkä sen saajamäärät ole saatavilla kuten ennen. 

Ikäryhmä Yhteensä Miehet Naiset

Yhteensä 302 745 55 617 247 128

0-4 v 209 80 129

5-9 v 489 199 290

10-14 v 956 317 639

15-19 v 2 468 663 1 805

20-24 v 5 181 868 4 313

25-29 v 7 669 1 095 6 574

30-34 v 10 685 1 467 9 218

35-39 v 12 946 1 826 11 120

40-44 v 13 661 2 207 11 454

45-49 v 18 072 3 114 14 958

50-54 v 23 236 4 143 19 093

55-59 v 28 520 5 042 23 478

60-64 v 35 191 6 444 28 747

65-69 v 40 840 7 943 32 897

70-74 v 29 903 6 123 23 780

75-79 v 28 781 6 002 22 779

80-84 v 22 047 4 472 17 575

85-89 v 14 732 2 639 12 093

90-94 v 5 999 850 5 149

95-99 v 1 053 115 938

Yli 99 v 107 8 99

Erityisluvalliset valmisteet: 4 206

näistä liikatoiminnan hoitoon: 131

vajaatoiminnan hoitoon: 4 075

joista eläinperäisiä: 2 066

Luvuissa eivät näy lääkkeet, jotka potilas tilaa postitse
tai tuo itse maahan. 
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Lääkkeiden
yhteisvaikutukset

Osa hyödyllisiä, osa haitallisia, osa tekee lääkehoidos-
ta tehottoman. Yhteisvaikutukset voivat syntyä useil-
la eri mekanismeilla. Lääkeaineet voivat vaikuttaa toi-
sensa imeytymiseen, vaikutukseen elimistössä tai eli-
mistöstä poistumiseen.

Lääkkeiden yhteisvaikutuksia lisääviä riskitekijöitä ovat:
l korkea ikä 
l useita käytössä olevia lääkkeitä 
l useita hoitavia lääkäreitä – useita hoitopaikkoja

Itsehoitolääkkeet

Myös itsehoitolääkkeillä on yhteisvaikutuksia, jotka pa-
himmillaan voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Esimerkiksi ly-
hytvaikutteiset närästyslääkkeet (mm. Rennie, Galieve) voi-
vat sitoa suolistossa tiettyjä antibiootteja, kilpirauhaslääke 
tyroksiinia (Thyroxin), epilepsialääke gabapentiinia (Neu-
rontin), sydämen vajaatoimintalääke digoksiinia (Digoxin) 
tai ns. bisfosfonaatteihin kuuluvia osteoporoosilääkkeitä 
(Alendronat). Näiden lääkkeiden teho voi tällöin heikentyä 
olennaisesti. Yhteisvaikutus johtuu närästyslääkkeiden sisäl-
tämästä magnesiumista, alumiinista ja kalsiumista.

Myös rautavalmisteet häiritsevät monen lääkkeen imey-
tymistä ja lääkehiili estää kaikkien muiden aineiden imey-
tymisen jopa usean tunnin ajan.

Hyvä nyrkkisääntö on pitää lääkkeiden ottamisen välil-
lä vähintään parin tunnin väli.

Tulehduskipulääkkeet ovat hyvin laajasti käytettyjä ja 
moni ei tiedä, että haittavaikutuksien lisäksi niillä on myös 
yhteisvaikutusriskejä. Tilapäisessä käytössä riski liittyy lähin-
nä verenvuotoon, jos samalla käytetään verenohennuslääk-
keitä tai masennuslääkkeitä. Pitkäaikaisessa käytössä ilme-
nee myös verenpainelääkkeiden tehoa heikentävä vaikutus. 
Tulehduskipulääkkeet heikentävät munuaisten toimintaa 
ja saattavat lisätä sitä kautta joidenkin muiden lääkkeiden 
haittavaikutusriskiä (esimerkiksi Trexan, Lito).

Yskänlääkkeilläkin voi olla yhteisvaikutuksia, varsinkin 
jos ne sisältävät keskushermoston kautta vaikuttavia ai-
neita, kuten kodeiinia (Katapekt, Recipect) tai dekstrome-
torfaania (Resilar, Rometor). Yhteisvaikutusriski on pääasi-
assa erilaisten psyyke-, masennus- ja unilääkkeiden kanssa.

Luontaistuotteet

Useiden luontaistuotteiden vaikutusmekanismit tunne-
taan huonosti. Lisäksi luontaistuotteiden ja lääkkeiden yh-
teisvaikutuksia ei ole paljon tutkittu, joten niiden käytöstä 
kannattaa aina keskustella lääkärin tai farmaseutin kanssa. 
Varsinkin verenohennuslääke Marevanin kanssa pitää olla 
varovainen, koska se on hyvin herkkä yhteisvaikutuksille. 
Luontaistuotteet voivat joko lisätä tehoa (verenvuotoriski) 
tai heikentää sitä (veritulpan riski). Tehoa lisäävät ovat esi-

Teksti: Martina Suominen, proviisori

merkiksi kalaöljy, neidonhiuspuu tai karpalo ja tehoa hei-
kentävät K-vitamiini, mäkikuisma, ginseng tai vihreä tee. 

Mäkikuisma on luontaistuotteista ehkä tutkituin yhteis-
vaikutusten suhteen, koska on huomattu, että se heikentää 
merkittävästi useiden lääkeaineiden, mm. ehkäisypillereiden, 
digoksiinin tai kolesterolilääkkeiden tehoa. Sen yhteenso-
pivuus oman lääkityksen kanssa kannattaa aina varmistaa!

Toinen yhteisvaikutuksia herkästi aiheuttava aine on 
greippimehu. Viime aikoina on huomattu, että muutkin he-
delmämehut voivat vaikuttaa joidenkin lääkkeiden tehoon, 
joten lääkkeiden kanssa on turvallisinta juoda vain vettä. 
Greippimehun vaikutus elimistössä on pitkä, eikä sitä suo-
sitella juotavaksi lainkaan, jos käyttää lääkkeitä. 

Kerro lääkärille ja farmaseutille kaikki käytössäsi olevat 
lääkkeet, myös itsehoitotuotteet. On tärkeää konsultoida 
farmaseuttia myös itsehoitovalmisteita ostaessa. Lääkkei-
den vaikutus ja yhteisvaikutusten mahdollisuus ovat hyvin 
yksilöllisiä, mutta vakavan yhteisvaikutuksen riski on kuiten-
kin yleensä pieni (alle 0,5 %).

Muut lääkkeiden imeytymiseen vaikuttavat tekijät

Mahan happamuus vaikuttaa joidenkin lääkkeiden imey-
tymiseen. Hyvin laajalti käytetyt happosalpaajalääkkeet vä-
hentävät mahan happamuutta ja voivat vaikuttaa tiettyjen 
antibioottien tai tyroksiinin imeytymiseen. Kuukausia tai 
vuosia käytettävät happosalpaajat heikentävät kalsiumin 
ja B12:n imeytymistä, kalsiumin imeytyminen saattaa hei-
ketä jopa 60–90 %.

Ottoaika on merkityksellinen joidenkin lääkkeiden kans-
sa myös elimistön vuorokausirytmin vuoksi. Esimerkiksi aa-
mulla kannattaa ottaa kortisonia, verenpainelääkkeitä ja 
Alzheimerin taudin lääkkeitä, illalla taas joitakin kolestero-
lilääkkeitä tai astmalääke montelukastia.

Thyroxinin ottaminen

Tabletti suositellaan ottamaan aamulla tyhjään vatsaan 
(10–30 minuuttia ennen aamiaista), koska ruoka heikentää 
lääkeaineen imeytymistä. Rauta, kalsium, magnesium ym. 
hivenaineet sitovat levotyroksiinia ja heikentävät sen imey-
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tymistä merkittävästi ja niitä sisältävät ravintolisät pitää ot-
taa vasta neljän tunnin kuluttua. Kannattaa ottaa huomi-
oon, että esimerkiksi monivitamiinivalmisteet tai tietyt nä-
rästyslääkkeet (mm. Rennie, Alsucral, Galieve) sisältävät le-
votyroksiinin imeytymistä heikentäviä hivenaineita. Sama 
pätee maitotuotteisiin niiden sisältämän kalsiumin takia.

Varsinkin amerikkalaisten lähteiden mukaan (American 
Thyroid Assocoation, Medscape) myös kofeiini heikentää le-
votyroksiinin imeytymistä ja kahvia suositellaan juomaan 
vasta tunnin kuluttua lääkkeen ottamisesta.

Ruoan ja hivenaineiden lisäksi myös jotkut lääkkeet saat-
tavat vaikuttaa levotyroksiinin tehoon. Näitä ovat esimer-
kiksi estrogeenia sisältävät hormonivalmisteet, veren hyy-
tymistä estävä varfariini (Marevan) tai beetasalpaajaryh-
mään kuuluvat verenpaine- ja sydänlääkkeet (mm. Em-
concor, Metohexal). Tarkka lista levotyroksiinin tehoon vai-
kuttavista lääkkeistä löytyy Thyroxinin pakkausselosteesta. 

Säännöllisyys on tärkeää – muista keskustella
muutoksista lääkärin kanssa

Yllä mainitut yhteisvaikutukset kannattaa ottaa huomi-
oon, mutta tärkeintä on kuitenkin lääkkeen säännöllinen ot-
taminen mahdollisimman samoissa olosuhteissa. Annos on 
aina yksilöllinen ja määräytyy myös sen mukaan, miten lää-

ke otetaan. Jos lääke otetaan maitopitoisen aamiaisen kans-
sa, ylläpitoannos muodostuu isommaksi, koska osa lääkeai-
neesta sitoutuu maidon sisältämään kalsiumiin. Jos yhtäk-
kiä aletaan ottaa lääke tyhjään vatsaan, lääkeaineen imey-
tyminen tehostuu ja aiemmin sopivasta annoksesta saat-
taa tulla liian suuri ja aiheuttaa haittavaikutuksia. Parasta on 
siis löytää itselle sopivin tapa ottaa lääke ja pitäytyä siinä.

Joskus tasapaino voi olla hankala saavuttaa säännölli-
sistä tavoista huolimatta. Joidenkin tutkimuksien mukaan 
(julkaistu Clinical Endocrinology 2007, Archives of Internal 
Medicine 2010, Thyroid Res. Pract. 2014) näissä tapauksissa 
voisi kokeilla lääkkeen ottamista illalla. Tutkimustuloksien 
mukaan lääkkeen illalla ottaneiden potilaiden vointi koheni 
ja heillä oli veressä suuremmat T4- ja T3-kilpirauhashormo-
nien pitoisuudet ja pienemmät TSH- pitoisuudet. Tutkijoil-
la oli muutama mahdollinen selitys ilmiölle, mm. että ruo-
ansulatuskanavan toiminta hidastuu yöllä, jolloin suurempi 
lääkeaineen määrä ehtii imeytyä verenkiertoon. Myös illal-
la lääke kuitenkin otetaan tyhjään vatsaan, vähintään kaksi 
tuntia ruokailun jälkeen.

Ennen ottoajan vaihtamista kannattaa kuitenkin keskus-
tella asiasta lääkärin kanssa ja sopia tarkemmasta seuran-
nasta. Voi olla, että tässäkin tapauksessa joudutaan muut-
tamaan lääkkeen annosta.

Sosiaalibarometri 2015 Teksti: Asta Tirronen
Kuva: SOSTE ry

Suomen sosiaali ja terveys SOSTE ry julkaisi huhtikuus-
sa jo 25. Sosiaalibarometrin, joka on asiantuntija-arvioihin 
perustuva tutkimus palvelujen ja palvelujärjestelmien ti-
lanteesta ja väestön hyvinvoinnista. Vastaajina ovat sosi-
aali- ja terveyshuollosta, sosiaaliturvaetuuksista ja TE-pal-
veluista vastaavat johtajat. Vastaajia oli 322, näistä sosiaali- 
ja terveysjohtajia oli 173.

Terveydenhuollosta vastaavien johtajien arviot terveys-
palvelujen turvaamismahdollisuuksista:

l 62 prosenttia vastaajista arvioi mahdollisuuden tur-
vata terveyspalvelut yleensä melko hyviksi tai hyviksi, seit-
semän prosenttia melko huonoiksi tai huonoiksi.

l 59 prosenttia arvioi mahdollisuuden turvata peruster-
veydenhuollon palvelut melko hyviksi tai hyviksi. Tämä on 
kymmenen prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Joka kymmenes vastaaja arvioi palvelujen turvaa-
mismahdollisuuden melko huonoiksi tai huonoiksi. 

l 68 prosenttia arvioi erikoissairaanhoidon palvelujen 
turvaamisen hyviksi tai melko hyviksi. Tässäkin on selkeä 
muutos edelliseen vuoteen ollen 11 prosenttiyksikköä vä-
hemmän.

l Sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuol-
lon kehitysnäkymät seuraavan 12 kuukauden aikana näki 
vähintään melko hyvinä viidestä kuuteen prosenttiin vä-
hemmän kuin nyt.

l 14 prosenttia ennakoi terveyspalvelujen turvaamis-
mahdollisuuden yleensä heikkenevän nykytilanteesta 12 
kuukauden aikana, yli 82 prosenttia arvioi mahdollisuuksi-
en pysyvän ennallaan ja neljä prosenttia kohenevan.

l Perusterveydenhuollon osalta edellä mainitut arviot 

ovat 18 prosenttia, 75 prosenttia ja seitsemän prosenttia.
Vastaajilta pyydettiin arviota julkisten palvelujen yh-

teistyöstä. Terveydenhuollosta vastaavat johtajat arvioi-
vat myönteisimmin yhteistyötä potilasasiamiehen kanssa. 
Vastaajista 78 prosenttia piti sitä melko hyvin tai hyvin toi-
mivana. Useampaa kuin yhdestä kunnasta koostuvaa yh-
teistoiminta-aluetta edustavista vastaajista peräti 93 pro-
senttia piti yhteistyötä potilasasiamiehen kanssa vähin-
tään melko hyvänä. 

Sosiaalibarometri 2015 löytyy tulostettavassa muodos-
sa osoitteesta www.soste.fi/ajankohtaista/julkaisut/sosiaa-
libarometri.html.
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Kun elämästä tulee tauti 
Näin lääkäri Iris Pasternack on otsikoinut yhden kap-

paleen maaliskuussa Atena Kustannuksen julkaisema-
na ilmestyneessä teoksessaan ”Tautitehdas – Miten yli-
diagnostiikka tekee meistä sairaita?”  Pasternack poh-
tii kriittisesti teoksessaan varhaista diagnostiikkaa, sai-
rauksien etsimistä ja normaalien elämänilmiöiden ni-
meämistä sairauksiksi. ”Kun ihmiset ovat terveempiä, 
sairauksia on etsittävä tarkemmin”. 

Kirja herätti kiinnostusta, ja jo ilmestymispäivänään sitä 
kritisoitiin keskusteluissa sairauksien ja diagnoosien vähätte-
lystä kirjoittajan TV-esiintymisten ja lehtihaastattelujen pe-
rusteella. Minussa kirja herätti kiinnostusta jo työnikin puo-
lesta ja päätin tutustua siihen ennakkoluulottomasti. Mitä 
pidemmälle kirjaa luin, sitä enemmän Pasternackin ajatuk-
set tuntuivat järkeenkäyviltä. Yksi kirjan keskeisiä ajatuksia 
on, että moni tavallisen elämän ilmiö on saanut sairauteen 
viittaavan diagnoosinimikkeen. 

Pasternack käsittelee ylidiagnostiikkaa, seulontatutki-
musten vaikuttavuutta sekä teknologian kehityksen ja sa-
tunnaislöydösten vaikutusta diagnostiikkaan väestötasol-
la. Oman pohdiskelunsa saa myös sekä potilaiden että lää-
käreiden mahdollisuus arvioida hoitojen hyötyjä ja haittoja, 
jopa riskejä. Lukuisat esimerkit auttavat ymmärtämään yk-
silötasolla aiheen problematiikka ja laajentaa eettistä ja in-
himillistä näkökulmaa. Kirjoittaja myöntää esimerkkien ole-
van tarkoituksella painottuneita äärimmäisiin esimerkkeihin.

Kiinnostavaa on myös Pasternackin pohdiskelu normaa-
lin ja epänormaalin rajan asettumisesta. Mikään diagnosti-
nen testi ei yksinään kerro sata prosenttisella tarkkuudel-
la, onko kyseessä sairaus vai ei. Myös kulttuuriset syyt vai-
kuttavat sairauden ja terveyden rajankäyntiin. Kirjoittaja 
muistuttaa kuitenkin, että poikkeavat oireet ovat aina syy 
hakeutua lääkäriin ja tutkimusten ja hoidon pitää olla riit-
tävän kattavia ja ripeitä. 

Diagnosoinnissa ja hoidoissa on aina kysymys myös ter-
veydenhuollon resursseista. Aihe on arka ja siitä on puhut-
tava varovaisin sanankääntein, jotta yhteistä hyvää tarkoit-
tava puhe ei käänny tulkinnoissa eriarvoisuuden edistämi-
seksi, hoitoa vaativien sairauksien laiminlyömiseksi ja ihmis-
ten jaotteluun terveydenhuollossa ”hyviksi” ja ”huonoiksi” 
potilaiksi. Tässä keskustelussa, jos missä voi lapsi mennä 
pesuveden mukana. 

Pasternack onnistuu kohtuullisen hyvin nostamaan esiin 
myös resurssien kohdentamisen. Tosin rintasyöpäseulontojen 
kyseenalaistaminen voi olla lukijasta hätkähdyttävää, vaik-
ka hän tuokin melko perusteellisesti esiin näiden seulonto-
jen vaikutukset kuolleisuuteen ja vakaviin haittoihin sekä 
elämänlaatuun huolten ja murheiden lisääntymisen myötä. 

Ylidiagnostiikkaa ruokkii huono epävarmuuden ja kuo-
lemanpelon sietäminen. ”Koska varmuutta ei voi saada ei-
kä pelastuakaan voi, kannattaa terveydenhoitoon suunna-
tut rahat käyttää viisaasti, niin että saadaan mahdollisim-
man monen elämään pituutta ja laatua”, toteaa Pasternack 
kirjan lopussa. Hän kannustaa lukijaa kriittisyyteen myös 
Tautitehtaan suhteen. 

Asta Tirronen

Kuvat: Atena Kustannus Oy

Iris Pasternack ei ole vakuuttunut kaikkien oirettomille ihmi-
sille tehtyjen seulontojen eduista.
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Läkemedelssamverkningar
Text: Martina Suominen, provisor

Översättning: MediDocs 

En del till nytta, en del till skada, en del tar bort ef-
fekten - samverkningar uppstår av många olika orsa-
ker. Läkemedel kan inverka på varandras upptag från 
magtarmkanalen, på varandras effekter i kroppen eller 
på varandras utsöndring eller eliminering ur kroppen. 

Inverkan av läkemedelssamverkningarna ökar av föl-
jande riskfaktorer:

l hög ålder 
l stort antal läkemedel i användning 
l många läkare – många vårdenheter

Egenvårdsläkemedel

Också läkemedel som används för egenvård ger sam-
verkningar som i värsta fall kan bli farliga. Kortverkande 
mediciner mot halsbränna (bl.a. Rennie, Galieve) kan ex-
empelvis binda till sig antibiotika i tarmen, sköldkörtelpre-
paratet Thyroxin, epilepsimedicinen gabapentin (Neuron-
tin), hjärtsviktsmedicinen digoxin eller osteoporosmedici-
ner av s.k. bisfosfonattyp (t.ex. alendronat).  Om detta sker, 
minskar effekten av dessa läkemedel signifikant.  Här be-
ror samverkningen på magnesium, aluminium och kalcium 
som ingår i vissa mediciner mot halsbränna.

Också järnpreparat stör upptaget av många läkemedel 
medan medicinsk kol förhindrar upptaget av alla ämnen 
under flera timmars tid. 

En tumregel är att hålla en intervall på åtminstone ett 
par timmar mellan intaget av dessa mediciner. 

Användningen av icke-steroida antiinflammatoriska lä-
kemedel eller s.k. NSAID-läkemedel (som används bl.a. mot 
feber och värk) är utbredd och mången vet kanske inte att 
dessa läkemedel har, förutom biverkningar, också samverk-
ningar. Vid tillfällig användning gäller risken närmast ökad 
risk för blödningar, om man samtidigt använder antikoagu-
lationsmediciner eller depressionsmediciner.  Om använd-
ningen är mer utdragen, försvagas effekten av vissa blod-
trycksmediciner.  NSAID-medicinerna påverkar njurfunktio-
nen och kan därigenom öka risken för biverkningar som 
beror på andra mediciner som patienten använder samti-
digt, t.ex. Trexan eller Lito.

Också hostmediciner kan ge samverkningar, och risken 
för detta ökar särskilt om de innehåller ämnen som påver-
kar centrala nervsystemet, t.ex. kodein (Katapekt, Recipect) 
eller dextrometrofan (Resilar, Rometor). Risken för samverk-
ningar gäller särskilt mediciner som används för behand-
ling av psykiska sjukdomar, depression och sömnlöshet.

Naturpreparat

  Verkningsmekanismerna för många naturpreparat är 
inte särskilt väl kända.  Man har inte heller forskat särskilt 
mycket i samverkningarna mellan läkemedel och naturpre-
parat, och därför är det klokt för personer som använder 

mediciner att diskutera naturpreparat med sin läkare eller 
på apoteket.   Man måste vara särskilt försiktig om man an-
vänder antikoagulationsmedicinen Marevan, eftersom Ma-
revan är synnerligen känsligt för samverkningar. Naturpre-
paraten kan antingen öka effekten (risk för blödning) eller 
minska effekten (risk för blodpropp) av Marevan. Fiskolja, 
ginkgo och tranbär hör till de naturpreparat som ökar ef-
fekten av Marevan, medan K-vitamin, Johannesört, ginseng 
och grönt te försvagar effekten av Marevan. 

Johannesört torde vara det naturpreparat som under-
sökts mest vad gäller samverkningar, då man funnit att Jo-
hannesört försvagar klart effekten av många mediciner, bl.a. 
p-piller, digoxin och kolesterolmediciner.  Kontrollera alltid 
att du kan använda Johannesört utan risk för samverkning-
ar med andra mediciner!

En annan substans som man märkt ger samverkning-
ar är grapefruktjuice. Och på sistone har man rapporterat 
att också andra fruktsafter än grapefruktjuice kan påverka 
effekten av mediciner.  Det är säkrast att dricka vatten då 
man tar mediciner. Effekten av grapefruktjuice sitter länge 
i och helst ska man inte alls dricka grapefruktjuice om man 
använder mediciner.

Tala om för din läkare och på apoteket vilka alla medi-
ciner du använder, också mediciner som du köpt utan re-
cept. Det är viktigt att du konsulterar farmaceut också då 
du köper egenvårdspreparat. Inverkan av mediciner och fö-
rekomsten av samverkningar varierar från person till per-
son, men risken för allvarliga samverkningar är dock i all-
mänhet liten (0,5 %). 

Andra faktorer som inverkar på upptaget av läke-
medel. Upptaget av en del läkemedel påverkas av syrlig-
heten i magsäcken. Syrahämmare (eller s.k. PPI-läkemedel) 
är mycket populära.  Dessa läkemedel minskar syrautsönd-
ringen i magsäcken och den mindre sura miljön kan påver-
ka upptaget av vissa antibiotika och tyroxin. Om dessa lä-
kemedel används i månader eller år, minskar upptaget av 
kalcium och B12-vitamin; upptaget av kalcium kan mins-
ka med upp till 60 – 90 %.  För en del läkemedel är också ti-
den på dygnet då medicinen intas av betydelse på grund 
av kroppens dygnsrytm.  Således är det bäst att ta kortison, 
blodtrycksmediciner och Alzheimermediciner på morgo-
nen, medan kolesterolmediciner och astmamedicinen mon-
telukast bäst tas på kvällen.  

Intag av tyroxin. Tyroxintabletten bör intas på morgo-
nen på tom mage (10 – 30 minuter före frukost), eftersom 
mat minskar upptaget av tyroxin. Järn, kalcium, magnesi-
um o.a. mineraler binder levotyroxin, vilket försämrar upp-
taget av tyroxin signifikant.  Därför ska preparat och nä-
ringstillskott som innehåller dessa mineraler tas tidigast 4 
timmar efter intaget av tyroxin. Observera också att exem-
pelvis multivitaminpreparat och vissa mediciner mot hals-
bränna (bl.a. Rennie, Alsucral, Galieve) innehåller mineraler 
som försvagar upptaget av tyroxin.  Samma gäller mjölk-
produkter som ju innehåller kalcium.
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Särskilt källor i USA (American Thyroid Association, Meds-
cape) gör gällande att också koffein försvagar upptaget av 
levotyroxin och man rekommenderar därför att kaffe in-
mundigas tidigast en timme efter intag av tyroxin. 

Förutom vissa matvaror och mineraler finns det också lä-
kemedel som kan påverka effekten av levotyroxin.  Exem-
pel på sådana läkemedel är hormonpreparat som innehål-
ler östrogen, warfarin (Marevan) som hindrar levringen av 
blodet och betablockerare som används för behandling av 
högt blodtryck och hjärtsjukdomar (bl.a. Emconcor, Meto-
hexal). En detaljerad förteckning över läkemedel som in-
verkar på effekten av levotyroxin finns i bipacksedeln för 
läkemedlet Thyroxin. 

Regelbundet ska det vara –
diskutera förändringar med läkare

Alla dessa samverkningar bör beaktas, men det viktigas-
te är trots allt att läkemedel intas regelbundet och under 
så lika omständigheter som möjligt.  Dosen är alltid indivi-
duell och beror bl.a. på hur läkemedlet intas. Om läkemed-
let intas tillsammans med en frukost där mycket mjölk in-
går, blir underhållsdosen högre än om mjölkintaget är min-
dre, eftersom en del av läkemedlet binder sig vid kalcium-

et som finns i mjölken. Om patienten sedan plötsligt änd-
rar sina rutiner och börjar ta medicinen på tom mage, ökar 
upptaget av medicinen och då kan dosen, som tidigare va-
rit lämplig, bli för hög med biverkningar som följd.  Det är 
alltså bäst att var och en finner ett sätt att ta mediciner på 
som är lämplig för en själv och att sedan hålla sig till detta. 

Ibland kan det vara svårt att uppnå balans trots regel-
bundna vanor. Enligt vissa undersökningar (som publicerats 
i Clinical Endocrinology 2007, Archives of Internal Medici-
ne 2010, Thyroid Res. Pract. 2014) kan man i sådana fall för-
söka ta medicinen på kvällen. Undersökningarna visar att 
patienterna som tog medicinen på kvällen mådde bättre 
och hade högre halter av T4v och T3v medan halten av TSH 
var lägre.  Forskarna förklarade detta bl.a. genom att mat-
smältningskanalen fungerar långsammare på natten än 
på dagen och detta medför större läkemedelsupptag om 
läkemedlet tas på kvällen.  Men på kvällen ska medicinen 
också intas på tom mage, tidigast två timmar efter måltid.

Det är bäst att diskutera ändring av tidpunkten för intag 
av medicinen med läkare innan tidpunkten ändras, efter-
som en viss skärpning av uppföljningen antagligen kom-
mer att behövas.  Det är nämligen tänkbart att dosen mås-
te justeras också i detta fall. 
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Sammanfattning av
Matti Välimäkis föreläsning om 
den ständigt aktuella frågan om 
underfunktion av sköldkörteln

Professor Matti Välimäki höll en 
föreläsning 21.3.2015 i Finlandia-
huset.  Tillställningen hade ordnats 
av Huvudstadsregionens Sköldkör-
telförening i samarbete med Sköld-
körtelförbundet.  I sin föreläsning 
granskade prof. Välimäki de grund-
läggande frågorna kring hypoty-
reos, men tog också upp aktuella 
och omdiskuterade ämnen kring 
hypotyreos. 

Den friska sköldkörteln producerar 
85 µg tyroxin (T4) och 6 µg trijodtyro-
nin (T3) per dygn. 27 µg trijodtyronin 
uppkommer ur tyroxin i vävnaderna 
utanför själva sköldkörteln, främst le-
vern och njurarna, men också på an-
nat håll i kroppen.

Jod

Dygnsintagsrekommendationen 
för jod är 150 µg för alla utom gravida 
som bör ha ett dygnsintag på 200 µg. 
I Finland idag får befolkningen mer-
parten av sin jod ur mjölkprodukter, 
joderat salt, fisk, spannmål, kött och 
ägg. Tidigare ledde jodbrist till ende-
misk struma, men befolkningen blev 
kvitt detta gissel på 1950-talet, då man 
införde joderat salt och tillsatte jod i 
kreatursfoder.  I dagens Finland kan 
vi dock inte längre vara helt säkra på 
att alla får tillräckligt med jod. Jodin-
taget anses vara tillräckligt då hal-
ten av jodid i urinen överstiger 100 
µg/l. På 1950-talet låg snittvärdet för 
halten av jodid i urinen på 250 µg/l, 
år 2012 på 100 µg/l och numera på 
65 µg/l enligt en mätning som gjorts 
bland en mindre testpopulation. Det 

Text: Tanja Väyrynen
Översättning: MediDocs

Bild: Jussi Saha

aktuella värdet betyder alltså lindrig 
jodbrist.  Knappast får vi dock någon 
ny strumaendemi. Man kan dock frå-
ga sig om jodbrist kunde ligga bakom 
lindrig hypotyreos, d.v.s. kunde må-
hända lindrig hypotyreos behandlas 
med jod i vissa fall? Om detta ska lyck-
as måste sköldkörteln vara frisk. Tyvärr 
finns inga studier tillgängliga för att 
besvara frågan, och om man adminis-
trerar extra jod åt personer som re-
dan har tillräckligt jodintag, kan följ-

den bli under- eller överfunktion av 
sköldkörteln.  Institutet för hälsa och 
välfärd THL har planer som går ut på 
att på befolkningsnivå öka mängden 
jod i näringen, t.ex. genom att tillsät-
ta joderat salt i brödet.  Det gäller att 
vara försiktig om man använder jod 
som näringstillskott.  Men exempel-
vis sedvanliga multivitaminpreparat 
innehåller en trygg mängd jod.
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Sköldkörtelsjukdomar –
hur diagnostisera?

Det borde vara lätt att fastställa om 
någon har hypotyreos: Allt som behövs 
är lämpliga kliniska fynd och symtom, 
T4v lågt eller i underkant, TSH högt el-
ler i överkant. Halten av TSH i serum är 
en känslig indikator för sköldkörtelstör-
ningar, men TSH utvisar inte störning-
ar som beror på hypofyssjukdom, där 
TSH-halten kan vara normal eller låg.  
Därför förutsätter diagnossättningen 
såväl en god klinisk undersökning som 
bestämning av TSH och Tv4, konstate-
rar Välimäki.  Ultraljudsundersökning 
är på sin plats, om sköldkörteln är stor, 
innehåller knölar efter att störningen i 
dess funktion åtgärdats, läkaren kän-
ner avvikelser i sköldkörteln, patienten 
har halsbesvär utan att läkaren känner 
något avvikande då hen undersöker 
halsen med sina fingrar.  Finnålsbiop-
si behövs, om man misstänker att en 
avvikelse i sköldkörteln kunde bero 
på elakartade förändringar.

I 95 % av fallen beror underfunk-
tion av sköldkörteln på körteln själv, 
i 5 % på hypofysen (hjärnbihanget). 
Andelen fall som beror på hypofysen 
kan dock vara större är detta. Orsa-
ken till att hjärnbihanget inte fung-
erar som det ska kan ligga i en blod-
cirkulationsstörning, tumör, infektion, 
operation eller skada t.ex. på grund av 
hjärnskakning.  

Välimäki använder inte rT3 för di-
agnos eller vid val av behandling. Han 
konstaterar: ”Jag anser att T3 i sig re-
laterar till T3v och berättar om be-
handling behövs, för detta behöver 
jag inte rT3.” 

Behandlingsutmaningar

Välimäki diskuterade under sin före-
läsning de nu gällande rekommenda-
tionerna. Han anser att de inte är ägna-
de att befrämja patientbehandlingen 
inom primärhälsovården.”Varför mäter 
man inte antikroppskoncentrationen 
i blodet genast om symtom och fynd 
talar för detta?  Varför kunde man in-
te använda tyroxin för behandling av 
depression, utmattning eller övervikt, 
om blodvärdena utgör gränsfall – för-
budet att använda sitt förstånd och 

ingenting nämns om undersökning 
av patienten! En enskild läkares ar-
bete får inte begränsas på detta sätt!”, 
konstaterar han. Exempelvis kan lind-
ring depression utgöra ett symtom 
på hypotyreos, och hypotyreos kan i 
sin tur åtminstone medverka till upp-
komsten av depression.  Givetvis kan 
depression vara en självständig sjuk-
dom i sig. Om patientens sköldkör-
telvärden ligger vid gränsen för refe-
rensvärdet, kan det vara värt att göra 
ett behandlingsförsök.   Det som Väli-
mäki särskilt framhåller är att behand-
lingen med mediciner får förstås inte 
leda till överfunktion. 

När behandlingen felar

Tyroxin ska intas på tom mage 10 
minuter före frukost. Järnpreparat, kalk-
tabletter och ”gammaldags” medici-
ner mot halsbränna får intas tidigast 4 
timmar efter tyroxinet. Syrahämman-
de mediciner som används mot reflux-
halsbränna kan med tiden leda till ett 
ökat tyroxinbehov, då tyroxinupptaget 
blir sämre när surheten i magen mins-
kar.  Tyroxin kan också intas på kvällen. 
Då ska medicinen intas tidigast 2 tim-
mar efter föregående måltid och se-
nast 10 minuter före eventuell kvällsbit. 
För patienter som har svårt att kom-
ma igång på morgonen kan kvällsin-
tag vara värt ett försök. 

 Om patienten inte mår bra trots 
att hen tar tyroxin enligt anvisningar-
na ovan, är det viktigast att lyssna på 
patienten.  Det väsentliga är hur hen 
mår, inte laboratorievärdena. Man mås-
te beakta bl.a. följande tillstånd: B12-
vitaminbrist, celiaki, kortisolbrist och 
hög kalciumhalt i blodet. Tyroxindosen 
ska justeras med små steg. På detta sätt 
bibehålls mekanismerna som reglerar 
kroppens produktion av T3. Tyroxin är 
ju ett prohormon.  Dess inverkan sker 
först då det övergår till T3 i kroppen. 
TSH får nå omätbart låga värden, T4v 
bibehålls på normal nivå. I sällsynta 
fall behöver patienten en tyroxindos 
som leder till att T4V-värdet överskrids, 
men värdet på T3v måste alltid hålla sig 
inom de givna referensvärdena. Väli-
mäki anser att TSH-brist saknar bety-
delse. Han ställer frågan om den när-
mast teoretiska risken för osteoporos 

eller störningar i hjärtrytmen har stör-
re betydelse för patienten än patien-
tens livskvalitet. Han påpekar dock att 
man måste ta hjärtsymtom på allvar.

Om det ovan sagda inte ger resul-
tat, kan kombinationsbehandling ut-
provas.  Välimäki föredrar att kombi-
nera tyroxin och T3 på ett sådant sätt 
att förhållandet mellan dessa hormo-
ner kan justeras individuellt. Den vikti-
gaste kontraindikationen mot kombi-
nationsbehandling är rytmstörningar 
i hjärtat. Eftersom forskningsresultat 
saknas, rekommenderar många sak-
kunniga att kombinationsbehandling 
inte används under graviditet. Kombi-
nationsbehandlingen är inte ofarlig. 
Först och främst måste man bekräfta 
att patienten faktiskt har underfunk-
tion av sköldkörteln. Det finns en risk 
för rytmstörningar i hjärtat, och dessa 
kan vara farliga.  Doseringen ska mot-
svara kroppens egen produktion och 
patientens övriga sjukdomar måste 
beaktas.  T3v-värdet måste hållas in-
om de givna referensvärdena också 
under kombinationsbehandling. 

Några frågor bland publiken

Publiken frågade om den rätta tid-
punkten på dygnet för laboratorie-
besök. Olika laboratorier följer olika 
instruktioner och patienternas oli-
ka livssituationer kan ibland utmana 
möjligheterna att följa instruktioner-
na. Välimäki påpekar att då det gäller 
att fastställa diagnosen, är det viktigt 
att följa instruktionerna noga.  När det 
gäller uppföljning, räcker det med att 
patienten besöker laboratoriet efter 
uppvakning på morgonen och före 
intag av morgonens sköldkörtelhor-
montabletter. 

Man frågade också om inverkan av 
radioaktivt nedfall. Om detta sker, ger 
myndigheterna korta och kraftiga an-
visningar på befolkningsnivå.  Special-
grupper kan i den situationen inte be-
aktas. För den som använder tyroxin är 
det dock onödigt att följa anvisning-
en om intag av jodtabletter. Å andra 
sidan skulle intag av jodtabletter i den 
situationen inte heller vara skadligt. 



34   KILPI 2    2015
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KILPI nro 3
ilmestyy 18.9.
Aineistot
17.8. mennessä. 

Seuraavassa lehdessä:

Jäsenkysely
Käytä tilaisuutesi
vaikuttaa! 
 

 
 
 

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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Haluan liittyä jäseneksi

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 kilpirauhasen syöpätaudeista o lasten kilpirauhassairauksista
o suomeksi    o på svenska

Sukunimi:  *

Etunimi:  *

Osoite:   *

Postinumero:  *

Postitoimipaikka: *

Puhelin:

Sähköpostiosoite:

Syntymävuosi:  *           (tilastointia varten)

ITELLA PRESS PRO 2

paikallisyhdistykseen

!Suomen Kilpirauhasliitto ry

!
Lähetä kuponki kuoressa postimerkillä varustettuna osoitteeseen:
Suomen Kilpirauhasliitto ry, Vilhonkatu 4 B 15, 00100 Helsinki.

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:

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

o En halua esitettä, 
     kiitos

* Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia.


