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Kirjoittaja on ollut Pääkaupunkiseudun kilpirauhasyhdistyksen 
jäsen noin kuusi vuotta, toiminut neljä vuotta sen sihteerinä ja 
tämä vuosi on hänen puheenjohtajakautensa toinen. 
Kuva: Tanja Väyrynen
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PÄÄKIRJOITUS

Yhdistyksessä
yhdessä yksilöinä 
– tule mukaan ja 
vaikuta toimintaan, 
älä jupise

Kirjoitan pääkirjoitusta elokuun viikonloppuna, jolloin 
taitaa olla käsillä viimeiset hellepäivät - elokuun ihanat ke-
säpäivät parhaimmillaan tai ehkä joidenkin mielestä saim-
me kärsiä koko kesän pahimmista helteistä. Kun kylmä ja 
pimeä talvi on minulle kauhistus, toiset nauttivat siitä sy-
dämestään ja hakeutuvat eräretkille lumiseen Lappiin. Toi-
set joutuvat nostamaan lääkeannostaan kesää kohden, toi-
set taas laskemaan. Yksilöinä meidät tulisi ottaa huomioon 
monelta kantilta. Meitä kaikkia yhdistää kilpirauhasen häi-
riöt, mutta olemme kaikki uniikkeja sairautemme hoidos-
sa ja hyvinvoinnin tavoittelussa. 

Tule mukaan toimintaan

Yksittäisinä jäseninä meillä on myös kokemuksemme 
oman kilpirauhasyhdistyksemme toiminnasta. Omani on, 
että kilpirauhasyhdistykseen kuuluminen on kannattanut. 
Yhdistystoiminta on tullut tutuksi ja sain siitä mielenkiin-
toisen harrastuksen. Omasta sairaudestani olen myös op-
pinut paljon. Eri luennot ja KILPI-lehden jutut ovat olleet 
oiva tiedonlähde, kun olen etsinyt vinkkejä jaksamiseen. 

  Usea yhdistys suunnittelee toimintaansa vähintään 
puoli vuotta etukäteen. Hallituksissa ja johtokunnissa mie-
titään, mihin jäsenmaksut riittävät, mikä kiinnostaa ja mi-
hin omat resurssit riittävät. Kaikki paikallisyhdistykset kai-
paavat aktiviista jäsenistöä joko yhdistyksen hallintoon, 
osallistumaan tapahtumiin ja vertaistoimintaan tai vaik-
kapa tilaisuuksien järjestäjiksi. Käsissäsi on nyt KILPI-lehti, 
jonka tapahtumakalenteriin on jokainen yhdistys pyrkinyt 
täyttämään kaikki loppuvuoden tapahtumat. Sieltä löydät 
juuri oman paikkakuntasi ohjelman, yhdistykset pyrkivät 
olemaan lähellä jäsenistöään. Tutkaile kalenteria ja päätä 
rohkeasti tulla mukaan vaikka syyskokoukseen. Jokaises-
sa tapahtumassa sinulla on myös mahdollista antaa palau-
tetta alueesi aktiivitoimitsijoille.

Jäsenkysely

Jos jostain syystä tapahtumiin osallistuminen ei onnis-
tu, kutsumme sinut kehittämään paikallista yhdistystäsi ja 
Suomen Kilpirauhasliittoa tänä syksynä ensimmäistä kertaa 
kaikille jäsenille tarkoitetun valtakunnallisen kyselyn kaut-
ta. On erittäin tärkeää, että kaikki kertovat mielipiteensä toi-
minnan onnistumisesta ja myös siitä, mihin pitäisi panos-
taa tulevaisuudessa. Kenenkään yksittäiset vastaukset eivät 
paljastu ja tuloksia tarkastellaan vain isommissa ryhmissä. 
Jokaisen jäsenen mielipiteistä on apua sekä KILPI-lehden 
toimituksessa että paikallisyhdistysten ja Kilpirauhasliiton 
kehittämisessä. Erityisesti odotamme kehitysehdotuksia ja 
korjaavaa palautettakin saa lähettää. Kyselyyn on erittäin 
helppo vastata joko Internetin kautta, linkki löytyy kyse-
lystä tai palauttamalla täytetty lomake ilmaiseksi postitse. 
Kohdistetun palautteen saa jokainen paikallisyhdistys se-
kä Kilpirauhasliitto. Tuloksista kerrotaan KILPI-lehden seu-
raavassa numerossa sekä paikallisyhdistysten tapaamisis-
sa. Yhdessä muodostamme yhdistykset ja liiton, joten nyt 
jokaisella jäsenellä on oikeus, sanoisinpa jopa velvollisuus 
vaikuttaa juuri siihen, mitä vastinetta jäsenmaksulta saat. 
Vastaamisohjeet ja kyselylomakkeen löydät tämän lehden 
keskiaukeamalta.

Vireä, jäsenistöä hyödyntävä toiminta tuo tietoa, iloa ja 
vertaistuen voimaa kaikille jäsenille. Jotta suuri yhdistys-
ten vapaaehtoisten panostus ja Suomen Kilpirauhasliiton 
pitkäjänteinen työ osuisi oikeaan, vastaa kyselyyn – älä ju-
pise kotona tai somessa! 

Sirpa Carlsson
varapuheenjohtaja
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Teksti: Tanja Väyrynen
Kuva: Jussi Saha

Yleislääkäri Vilho Ahola luennoi Pääkaupunkiseudun 
kilpirauhasyhdistyksen Kilpirauhasliiton kanssa järjes-
tämässä tilaisuudessa Finlandia-talolla 21.3. Luento kä-
sitteli monipuolisesti erityisesti kilpirauhaspotilaan elin-
tapoja. Lopputulema tiivistyy yhteen sanaa: Kohtuus. 

Ahola on vahva elintapojen hoidon puolestapuhuja. Omaa 
kokemusta ei pidä väheksyä, eikä näistä asioista kannata ah-
distua ja stressaantua, vaikka ohjeistusta tulee joka tuutista. 

Kalliin elintavan myyjään kannattaa suhtautua varauk-
sella aina. Ei se mitään paranna, että ostetaan viidellä sataa 
lisäravinteita ja ahdistustaan rahapulasta, eikä saada sen ta-
kia nukuttua, täräyttää Ahola heti alkuun. Tekemiseen tar-
vitaan rento ja armollinen ote! Kaikkea ei voi muuttaa ker-
ralla, eikä tarvitsekaan. Muutokset on tehtävä pikkuhiljaa, 
yksi kerrallaan. Se voi tietenkin olla hidasta. 

Uni on ykkönen

Ahola aloittaa mielellään unesta. Luonnon eläimetkin nuk-
kuvat, vaikka se asettaa ne saaliiksi joutumisen vaaraan. Tä-
mä kuvastaa Aholan mukaan hyvin sitä, mihin uni tärkeys-
järjestyksessä asettuu. Kilpirauhaspotilaan uni on parhaim-
millaan silloin, kun hoito on tasapainossa. Toisaalta huono 
uni häiritsee T4:n muuntumista T3:ksi. 

Unirytmiä, unen määrää ja laatua ja esimerkiksi nukah-
tamisympäristöä kannattaa pysähtyä miettimään, jos unen 
kanssa on ongelmia. Joskus häiriöitä joudutaan hoitamaan 
lääkkeellisestikin, jotta kierre saadaan poikki. Lääkityksenä 
kannattaa suosia unen laatua parantavaa lääkitystä, eli ei 
esimerkiksi diatsepaamin tyyppistä, mikä itse asiassa huo-
nontaa unen laatua.

Vuorotyön ja autoimmuunin kilpirauhastulehduksen yh-
teys on olemassa. Vuorotyö on stressitekijä, joka lisää au-
toimmuunijärjestelmän häiriintymistä. 

Ravinnossa perusasiat ensin

Ravinnosta on monenlaisia näkemyksiä. Aholan mieles-
tä ei kannata ensimmäisenä sännätä ostamaan kassillista 
superfoodeja ja pistää puolta ruoka-aineista kieltoon. Tär-
keintä on monipuolisuus, tuoreus ja säännöllisyys. Eri nä-
kemysten kannattajat ovat samaa mieltä siitä, että kasvik-
set, marjat, hedelmät, pähkinät ja kalat ovat hyvää ravintoa. 
Tärkeää on muistaa, että mikä sopii toiselle, ei välttämättä 
sovi toiselle ja mikä ei sovi sinulle voi sopia toiselle.  Abso-
luuttisuus, saarnaaminen ja äärimmäisyydet eivät ole ter-
veellisiä, niin kuin eivät myöskään stressi, ahdistus ja pak-
komielteet. Niitä kannattaa tässäkin asiassa välttää. Syömi-
nen on mukava, sosiaalinen tapahtuma! Erilaisiin dieetteihin 

Tiivistelmä Vilho Aholan luennosta 
kilpirauhaspotilas ja elintavat

Ahola suhtautuu varovasti. Osa tutkimuksista, joihin dieetit 
saattavat pohjautua, on tehty vain koeputkissa. Me emme 
ole koeputkia vaan ihmisiä, huomauttaa Ahola. Lisäksi osa 
näistä tutkimuksista on jopa kumottu, mutta sellaisesta ei-
vät tutkijat suurta ääntä pidä. Valitettavasti tutkimustulok-
sia maallikon on aika mahdotonta tutkia. 

Gluteeni on usein esillä. Ahola testaa mielellään kilpirau-
haspotilailtaan keliakian mahdollisuuden, koska se on au-
toimmuunisairaus. Ihmiset rajoittavat ruoka-aineiden saan-
tia erilaisista syistä. Siinä Ahola kehottaa suunnitelmallisuu-
teen, ettei käy niin ettei elimistö siedä enää juuri mitään ja 
ruokavaliosta tulee yksipuolinen. 

Yleisökysymyksissä tuli esille, että 5+2-dieetistä on sanot-
tu, ettei se sovi kilpirauhaspotilaalle. Siihen, kuten karppaa-
miseen liittyy riski, että sotkee elimistön toimintaa, kun eli-
mistö yrittää suojella itseään. Tällaista voi kokeilla, mutta se 
edellyttää, että lääkitys on todella kohdallaan, vastaa Ahola. 

Lisäravinteet

Aholan kokemus jodista on väestötason tutkimukses-
ta poikkeava. Hänen vastaanotollaan on tehty mittauk-
sia, ja tähän mennessä vain yksi lievä puutos on löytynyt. 
Hänkin varoittaa liian jodin vaarallisuudesta kilpirauhasel-
le. Asia on tutkittava ensin ja vasta sitten korjataan, tällöin 
seleenisuojassa.

Raudanpuute – joka voi olla niin syy kuin seuraus – on 
syytä aina tutkia osana alkuarviota. Tällöin mitataan ferritii-
ni ja trasferriinireseptorit, ei seerumin rautaa. Rautaa Aho-
la suosittelee ottamaan mittausten mukaan. Tarvittaessa 

Vilho Aholalla on julkinen profiili osoitteessa www.facebook.com/
vilho.ahola, missä voit seurata hänen terveysaiheisia postauksiaan. 
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sitä voidaan ottaa jopa jatkuvana pieniannoksisena lisä-
nä jos potilaalla on runsaat kuukautiset. Raudan puutteen 
syy pitää selvittää lääkärin kanssa, jotta sairaudet aiheut-
tajana suljetaan pois.

Kilpirauhanen tarvitsee aineenvaihdunnassaan seleeniä. 
Lisäravinnetutkimuksissa sen käyttöön ei kuitenkaan näy 
liittyneen merkittäviä tuloksia hormonitasojen tai lääkitys-
tarpeen osalta. Seleeni hillitsee mahdollisesti autoimmuu-
nityreoidiitia, ja raskaana olevat ovat tärkeä erityisryhmä. 
Seleenin tarve on 200 µg/vrk. Siitä voi saada myös ylian-
nostuksen. Laadukas monivitamiini varmistaa seleenin ja 
jodin riittävän ja turvallisen saannin. 

D-vitamiiniakin Ahola suosittelee ottamaan mittausten 
perusteella, sillä yksilöllinen vaihtelu on suurta. 100 µg/vrk 
on Euroopan Elintarvikeviraston mukaan turvallinen määrä.

Liikunta

Liikunta ei saa aiheuttaa stressiä, ja aloitus pitää tehdä 
pienin askelin. On löydettävä itselle sopivat tavat, jotka so-
pivat omaan arkeen. Mielessä kannattaa pitää monipuoli-
suus ja suunnitelmallisuus, ja etenkin alussa se, että mikä 
vain on parempaa kuin ei mitään.

Kun kilpirauhaspotilas aloittaa liikuntaharrastuksen, ta-
sapainossa oleva hoito on olennainen. Äärirajoilla ja äärila-
jeissa pitää muistaa harkinta, ja tarvittaessa olla yhteydes-
sä jopa lääkäriin. Enempi ei ole aina parempi, myös palau-
tumisesta tulee muistaa huolehtia.

Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.

perusvoide.fi 
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sairaudet
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Olen sairastanut kilpirauhasen vajaatoimintaa noin kuu-
si vuotta. 

Hakeuduin hoitoon mielialavaihteluiden vuoksi. Elämäs-
säni oli tapahtunut kaikenlaista, joten masennusdiagnoo-
si ei yllättänyt. Jäin sairaslomalle, joka jatkui ja jatkui. Olin 
juuri valmistunut ammattiin, mutta työpaikkaa ei ollut, kos-
ka sellaista en ollut jaksanut etsiä tai hakea. Sain myös ma-
sennus- ja nukahtamislääkkeet. Näin paljon painajaisia, jo-
ten valvoin yöt. Kevättalvella minua hoitanut lääkäri halu-
si ottaa verikokeita. Yllättäen niistä löytyi kilpirauhasen va-
jaatoiminta. En tiennyt sairaudesta juuri mitään. Minulle ei 
myöskään kerrottu, miten kyseistä sairautta hoidetaan tai 
mitä kaikkea se voi aiheuttaa. Kerrottiin vain, että saan uu-
den lääkkeen jonka avulla varmasti mielikin piristyy enti-
sestään. Niinpä marssin apteekkiin resepti kourassa ja aloi-
tin ”uuden elämän”. Muutama kuukausi tyroksiinin aloituk-
sesta sain lopettaa masennuslääkkeen käytön. Kesää kohti 
mieli piristyi entisestään ja tieto kilpirauhassairaudesta li-
sääntyi, kiitos internetin. Mutta kun syksy koitti, alkoi myös 

Potilastarina:

Peilistä katsoo uusi minä
Teksti: Lina, 26 vuotta

Kuvat: Tero Lehikoinen

arvojen jatkuva sahailu. Lääkäri muutteli annostusta, mut-
tei koskaan selvittänyt syytä siihen, miksi arvot eivät pysy-
neet viitteissä.

Tätä taistelua jatkoin vuosikausia niin terveyskeskukses-
sa kuin sairaalankin puolella. Koskaan kukaan ei varsinaises-
ti ottautunut sairauteen. Tuntui, että palloteltiin edestakai-
sin. Välillä usko itseenkin alkoi horjua. Ajattelin, että kaikki 
nämä oireet todella johtuvat jostain muusta kuin vajaatoi-
minnasta. Lähipiiri kannusti liikkumaan, syömään terveelli-
semmin, ulkoilemaan ja muutenkin piristymään. Mutta kun 
ihminen ei jaksa, niin se ei jaksa. Työpäivän jälkeen nukuin 
yleensä kahden tunnin päiväunet ja yöunta kertyi helpos-
ti 12–14 tuntia.

Olin todella väsynyt, aikaansaamaton, paino vain nousi 
ja laiskotti. Välillä oli päiviä, etten jaksanut nousta sängystä 
ennen päivällistä ja toisinaan istuin tietokoneella karvahat-
tu päässä ja sormikkaat kädessä. Palelu oli voimakasta. Istuin 
juhannuksena nuotiolla sama takki päällä kuin jouluaattona.

Lopulta olin todella kyllästynyt saamaani hoitoon. Vii-

Vaatekokokin on pienentynyt XXL:stä M:ään. 
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meinen niitti tuli vastaanottokäynnillä, jolla edelliskerralla 
sama lääkäri oli luvannut laittaa asiani kuntoon. Kyseisellä 
käynnillä sainkin vain taas uuden annostusohjeen ja ajan 
seuraaviin verikokeisiin. Lähdin lääkärin luota itkien. Päätin 
silloin tekeväni mitä vain, että pääsen yksityispuolelle hoi-
toon, vaikka minulla olikin ollut periaate että julkisen ter-
veydenhuollon on hoidettava minut. Sain onnekseni pian 
säästöön sen verran, että uskalsin varata vastaanottoajan. 
Vaikka olin työssäkäyvä, ison summan laittaminen tervey-
denhoitoon tuntui isolta asialta. 

Kun kesäkuussa 2014 vihdoin kävin uudella lääkärillä, en 
arvannutkaan millainen vuosi minulla tulisi olemaan. Muu-
tamien verikokeiden jälkeen sain useamman uuden diag-
noosin vajaatoiminnan lisäksi. Nämä diagnoosit ovat usein 
yhteydessä vajaatoimintaan. Lääkäri antoi reseptin uuteen 
lääkkeeseen ja vaikka tämä kaikki maksoi paljon, se oli sen 
arvoista. Syksyllä tajusin ensimmäistä kertaa, että lääke oi-
keasti auttaa. Vihdoin koko elämä alkoi selkeytymään ja 
unen tarve väheni. Samalla paino putosi tasaisesti ilman 
suurempia ponnistuksia. Tein ajatustasolla työtä elämän-
tapamuutoksesta. Tiesin että sen aika koittaa pian, koska 
vihdoin voin sanoa olevani terve.

Jouluna tuli se kuuluisa stoppi, kun painon pudotus py-
sähtyi. Päätin silloin, että nyt on aika aloittaa liikunta. En ol-
lut vuosiin liikkunut juuri hyötyliikuntaa enempää. Jo aiem-

min syksyllä olin tehnyt päätöksen, että syön karkkia vain 
kerran viikossa. Maaliskuussa 2015 paino ei edelleenkään 
ollut tippunut. Jopa kilo oli tullut takaisin ja aloin jo huo-
lestua, että tähänkö se jäi. Palkkasin itselleni personal trai-
nerin, jonka avulla olen nyt ahertanut. Olen liikkunut pal-
jon, ruokavalio on kunnossa ja olen energinen. Kaikki oireet 
ovat kadonneet. Enää ei väsytä jatkuvasti, kahdeksan tun-
nin yöunilla pärjää loistavasti koko päivän ja työpäivän jäl-
keen saatan lähteä reippain mielin lenkille, jolla osa matkas-
ta kuluu juosten. Useat ihmiset ovat kertoneet kuinka olen 
muuttunut. Olen iloinen ja reipas ja voin hyvin.

Olen tiputtanut painoa 30 kiloa kesäkuun 2014 jälkeen. 
Kymmenen kiloa on vielä pudotettavaa, että pääsen normaa-
limittoihin. Määrä kuulostaa paljolta, mutta kun 103kg:sta 
lähtee pudottamaan, on mistä keventää. Ilman oikeanlaista 
kilpirauhaslääkitystä en olisi pystynyt tähän. Mikään näistä 
elämäntapamuutoksista ei olisi onnistunut, jos pääkoppa 
ei olisi ollut kunnossa. Pää on kunnossa siksi, että kilpirau-
hasasiat ovat vihdoin kunnossa. Arvot ovat hyvät ja voin-
ti on erinomainen.

Peilistä katsoo uusi minä, joka päivä. Tästä on hyvä jat-
kaa. Entistä elämää ei todellakaan ole ikävä.

Elämäntapamuutostani ja laihdutustani voi seurata osoit-
teessa www.linakuntoon.blogspot.com.

Olen lopettanut Suomen Kilpirauhasliitto ry:n puheen-
johtajana 15.6.2000.

Kilpirauhaspotilasyhdistys ry, joka perustettiin 18.11.1995, 
on siirtänyt 15.6.2000 toimintansa Suomen Kilpirauhasliitto 
ry:lle. Kilpirauhaspotilasyhdistys ry:n jäsenrekisteri, varat ja 
vastuut on siirretty Suomen Kilpirauhasliitto ry:lle. Saatua-
ni nämä tehtävät päätökseen katsoin oman työni kilpirau-
haspotilaiden hyväksi olevan tältä erää ohitse.

Lämmin kiitos kaikille yhteistyötahoille, viranomaisille ja 
asiantuntijoille kaikesta avusta, tuesta ja hyvästä yhteistyös-

tä kilpirauhaspotilaiden järjestötoiminnan eteen tehdyssä 
työssä. Kiitos jokaiselle jäsenelle luottamuksesta ja tuesta 
viisivuotisen puheenjohtajuuteni aikana.

Toivon parasta menestystä kilpirauhaspotilaiden eteen 
tehtävälle työlle ja jokaiselle kilpirauhaspotilaalle.

Uusin voimin ja uudistuvin voimavaroin eteenpäin. 

Sipoossa 25.8.2000
Ulla-Brita Talvitie

SUOMEN POTILASLEHTI
15 VUOTTA SITTEN
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TÄNÄÄN TOIMISTOLLA

Maailman kilpirauhaspäivää 25.5. vietettiin liiton toimistolla 
avoimin ovin. Kuvassa myös toimistokoira Oscar 3 kk ikäisenä. 
Kuva: Kirsti Hänninen

Olo kuin
vanhalla
traktorilla

Näinkin voisi kuvata elämää kilpirauhasen vajaatoimin-
nan kanssa, jos hoito ei ole tasapainossa tai sitä ei ole aloi-
tettu, vaikka tutkimukset ja oireet antaisivatkin vahvan epäi-
lyn sairaudesta. Mikä avuksi, kun väsymys vie vallan, niveliä 
särkee, vatsa ei toimi, paino nousee, masentaa ja lääkärikään 
ei ota mitään kantaa olotilaan muuten kuin kehottamalla 
liikkumaan tai tarjoamalla lääkereseptiä masennukseen?

Vaikka edellä kuvattu tilanne ei olekaan arkipäivää useim-
milla kilpirauhaspotilailla, lukumääräisesti kyse on kuiten-
kin tuhansista ihmisistä. Ainakin sen palautteen perusteel-
la, mitä saamme kohdatessamme ihmisiä keskusteluissa eri 
tilaisuuksissa, puhelimessa, sähköpostissa tai netissä. Tilan-
netta ei paranna yhtään se, että kilpirauhasen vajaatoimin-
ta on leimattu ”muotisairaudeksi”. Tänä päivänä on tavallis-
ta, että netin kautta etsitään apua ja löydetään sairauksia. 
Epämääräinen oireilu herättää epäilyn vajaatoiminnasta. 

Aina ei ole kyse kilpirauhasesta ja oireet voivat sopia mo-
neen muuhun sairauteen tai puutostilaan. Pelkkien oirei-
den perusteella harvemmin diagnoosia tehdään, jos kliini-
set tutkimukset eivät anna tähän tukea. 

Oireilu pitää joka tapauksessa ottaa vakavasti. Olipa syy 
kilpirauhanen tai joku muu, potilaalla on oikeus saada lää-
käri paneutumaan tilanteeseensa ja tarvittavat tutkimuk-
set syyn selvittämiseksi. 

Kokemuksemme mukaan on joitakin kompastuskiviä, 
jotka toistuvasti nousevat esiin vajaatoiminnan diagno-
soinnissa ja hoidossa.

Vasta-ainetutkimuksia ei tehdä eikä piilevää vajaatoimin-
taa tutkita tai suljeta pois oireilusta ja raja-arvoisista T4-V ja 
TSH- kokeista huolimatta.

Ei tehdä muita tutkimuksia, jotka voisivat selittää oirei-
lua lääkityksestä ja hyvistä kilpirauhasarvoista huolimatta. 
Esimerkiksi yhtä yleinen raudanpuutos, varsinkin hedel-
mällisyysiässä naisilla, jää usein tutkimatta ja hoitamatta.

Lääkkeen aloitusannos on liian suuri tai annosnosto teh-
dään liian isona, joka saattaa aiheuttaa potilaalle sivuvaiku-
tuksia kuten rytmihäiriöitä tai jopa liikatoiminnalle menoa.

Vajaatoimintadiagnoosin jälkeen lääkitys jätetään aloitus-
annokseen tai sitä ei nosteta riittävästi. Korvaushoito jätetään 
tasolle, jolla potilaan kilpirauhasarvot on juuri ja juuri saatu 
viiterajojen sisäpuolelle, mutta oireet eivät ole kadonneet.

Vajaatoimintadiagnoosin yhteydessä ei anneta riittävää 
ensitietoa sairaudesta, kuinka lääke otetaan ja miten hoi-
topolku etenee diagnoosin jälkeen. Potilaalle olisi myös 
kerrottava, että hoitotasapainon saavuttaminen voi viedä 
kuukausia, joskus pidempäänkin. Näin edistettäisiin hoito-
myönteisyyttä eikä potilaalla olisi epärealistisia odotuksia 
nopeasta tilanteen korjaantumisesta.

Tietoa ja osaamista T4+T3-hormonien yhdistelmähoi-
doista on liian vähän tilanteissa, joissa riittävän pitkään ja oi-
kealla annostuksella annettu tyroksiinihoito ei tuo vastetta.

Yksityisvastaanotollekaan hakeutuminen ei aina tuo toi-
vottua apua. Endokrinologian erikoislääkäreiden tai muu-
ten kokeneiden ja osaavien kilpirauhaslääkäreiden vastaan-
ottoaikoja ei kaikille halukkaille ole saatavilla. 

Toisinaan kuulemme varsin ikäviä tarinoita kuinka lääkä-
ri, joka ei ole hyvin perehtynyt kilpirauhassairauksiin ja yli-
päätään aineenvaihduntaan ja hormonitoimintaan, on läh-
tenyt hoitamaan erityisluvallisilla kilpirauhasvalmisteilla en-
nen kuin on perusteellisesti selvittänyt, olisiko tyroksiinihoi-
don huolellisella säätämisellä ja mahdollisten muiden sai-
rauksien selvittämisellä voitu auttaa potilasta. Potilaan tila 
on saattanut entisestään huonontua, ja mahdollisuus hoi-
totasapainon saavuttamiseen on siirtynyt kauas tulevaisuu-
teen. Näissäkin tilanteissa potilaan saama luotettava ensitie-
to olisi voinut alunalkaen helpottaa hoidon onnistumista. 

Kilpirauhasliitossa tiedostetaan ensitiedon riittämättö-
myys. Julkaisemme lähiviikkoina ensitieto-ohjeistuksen, jon-
ka toivomme leviävän perusterveydenhuollon kautta kai-
kille potilaille vajaatoimintadiagnoosin yhteydessä. Ohjeis-
tus keskittyy tärkeimpiin perusasioihin. Monelle diagnoosi 
tulee yllätyksenä eikä heillä ole perustietoa kilpirauhasesta 
ja sen merkityksestä hyvinvoinnillemme. Ohjeen teksti on 
helppotajuista, jotta ensihämmennyksessäkin oleva jaksaa 
sen lukea ja sisäistää.  

Ensitiedon tärkeyttä ei voi liikaa painottaa. Hyvät perus-
tiedot sairaudesta ja sen hoidosta tukee potilaan ja lääkä-
rin yhteistyötä hoidon onnistumiseksi. 

Elämme liitossa jälleen muutoksen aikoja. Järjestösuun-
nittelija Moona Saari siirtyi toisiin tehtäviin. Kiitämme lämpi-
mästi Moonaa ansiokkaasta työstä erityisesti liiton vertaistu-
kitoiminnan, sopeutumisvalmennuskurssien sekä neuvonnan 
ja ohjauksen kehittämisestä ja toivotamme hänelle kaikkea 
hyvää uusissa tehtävissä!

Asta Tirronen
 toiminnanjohtaja
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Onnistuminen ruokkii
onnistumista

HYVÄ OLO

Valmentaja Jari Puranen voi olla monista eri asioista 
tuttu, sillä hän valmentaa ihmisiä sekä yritys- että ter-
veysasioissa. Osa lehden lukijoista on voinut tavata hä-
net myös liiton sopeutumisvalmennuksessa tai paikal-
lisyhdistyksen luennolla. Joka kerta innostus on ollut 
taatusti tarttuvaa. 

Puranen teki vuosituhannen vaihteessa paljon yhteistyö-
tä yritysten kanssa. Työhyvinvointihankkeissa mukana olles-
saan hän havaitsi, että suomalaisten fyysinen kunto laskee 
samalla kun työelämän vaatimukset ja psyykkiset haasteet 
kasvavat. Tämä epätasapaino alkoi aiheuttaa ihmisten oirei-
lua jaksamiseen liittyen: työuupumusta, masennusta ja sai-
raspoissaolojen lisääntymistä. Hän alkoi pohtia, miten fyy-
sistä ja psyykkistä kapasiteettia voisi kasvattaa ja tasapai-
nottaa niiden ja vaatimustason välistä suhdetta. Näin hän 
päätyi valmentajaksi. 

Viimeisimpänä isona työrupeamana Purasella on ollut 
kirja, jonka kirjoittamiseen hän osallistui. Vaikka kirja on kir-
joitettu johtamisen näkökulmasta, sen oppeja voi soveltaa 
myös elämään yleensä. Henkilökohtaisena haasteena vii-
meisin ponnistus oli monen vuoden työn vaatinut osallis-
tuminen Ironman-kisaan Etelä-Afrikassa. Kisassa uidaan 3,8 
km, pyöräillään 180 km ja lopuksi juostaan marathon. Mies 
taitaa tietää, mistä puhuu, kun aiheenamme on motivaatio, 
sillä nämä kaikki ovat onnistuneet yrittäjyyden ja perheen 
kanssa vietetyn ajan lisäksi. 43-vuotias Puranen kertookin 
olevansa nyt elämänsä kunnossa.

Motivaatio vaatii vastauksen kysymykseen ”miksi?”

Purasen mielestä motivaatio voi syntyä vain kivun tai 
himon kautta. Hän on ottanut tehtäväkseen synnyttää hi-
mon ennen kuin kipu iskee. Kivulla hän tarkoittaa sitä, että 
muutos on pakko tehdä. Joko sen aiheuttaa sairaus tai jo-
kin muu sellainen tekijä, joka saa muutettavan asian tuntu-
maan niin pahalta että sille on tehtävä jotain. Himolla hän 
tarkoittaa tilannetta, jossa ihminen haluaa itse jotakin niin 
paljon, että haluaa tehdä muutoksen. Periaatteessa jokai-
nen tietää, että on tärkeää syödä terveellisesti, liikkua ja pi-
tää huolta parisuhteesta. Jos motivaatiota toimia niin kuin 
hyväksi tietää ei ole, ihminen ei ehkä ole vielä selvittänyt 
itsellensä, miksi juuri hänen pitäisi muuttaa toimintatapo-
jaan. Ilman motivaatiota muutos taas ei onnistu. 

Kun motivaatio löytyy, sitä on myös ylläpidettävä. Teke-
misellä on oltava tavoite, joka on niin konkreettinen, että 
sitä voi mitata. Tavoitteeksi voi asettaa vaikka painon, pa-
remman kunnon tai että tietyn kokoiset vaatteet mahtu-
vat päälle. Mittausta on tehtävä säännöllisin väliajoin: On-
nistuminen ruokkii onnistumista. Myös vertaistuki on tär-
keää. Joskus on hyvä olla myös ulkopuolinen valmentaja, 
joka tukee ja tarvittaessa pakottaa sopivasti. 

Arvopeli motivaation lähteenä

Työ- tai opiskelumotivaatio ei käytännössä eroa siitä, 
mitä tarvitaan elämäntapamuutokseen. Näiden kaikkien 
taustalla on syy, joka vastaa kysymykseen ”miksi teen tä-
tä”. Miksi-syyt nivoutuvat usein ihmisen omiin arvoihin, eli 
siihen, mikä on elämässä tärkeää. Nämä taas vaikuttavat 
arjen valintoihin. 

Puranen hahmottaa arvopeliä nelikentällä, jonka vaa-
katasossa määritellään, onko tekeminen meille hyväksi 
vaiko pahaksi. Pystytasolla määritellään, tuntuuko teke-
minen hyvältä vai pahalta. Sektoria ”tuntuu pahalta ja on 
pahaksi” on tietenkin välteltävä. Tavoitetila on saada teke-
minen sektoriin ”tuntuu hyvältä ja on hyväksi”. Siihen pää-
semistä kuitenkin useimmiten edeltää tekemisen sijoittu-

Teksti: Tanja Väyrynen
Kuva: Tiina Vihtkari

Ensimmäinen Ironman-kilpailu sai alkunsa kolmen miehen 
keskinäisestä väittelystä siitä, mikä laji on rankin ja kovin 
maailmassa. Hetken väiteltyään päättivät kaverukset laittaa kaikki 
kolme lajiaan yhteen ja suorittaa ne perätysten, kertoo Puranen. 
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minen sektoriin, jossa tekeminen tuntuu pahalta ja on hy-
väksi. Esimerkiksi liikuntaharrastuksen aloittamisen moni 
varmasti tietää olevan itsellensä hyväksi, mutta aikaisem-
pi herääminen aamulenkin takia voi tuntua kauhistuksel-
ta. Pitkän päälle tapa voi kuitenkin tuntua oikein mukaval-
ta ja olla edelleen ihmiselle hyväksi. Puranen kutsuu tätä 
arvopeliksi, jossa motivaatio löytyy siitä, että ihminen on 
selvittänyt, mikä hänelle on tärkeintä. Erityisesti sairauden 
pitäisi saada monet ihmiset pohtimaan asioita, jotka ovat 
nyt sektorissa, jossa tuntuu pahalta mutta on hyväksi. Jos-
kus sairauden taakse on helppoa piiloutua, mutta monissa 
sairauksissa on mahdollista tehdä pitkällä tähtäimellä hy-
väksi olevia valintoja. 

Joudumme tekemään arvojemme välillä valintoja päi-
vittäin. Jokainen elämän osa-alue kärsii vähitellen, jos yrit-
tää suorittaa kaikkea aina vain enemmän. Kaikkeen ei voi 
keskittyä täysillä koko ajan, vaan pitää keskittyä täysillä sii-
hen, mitä kullakin hetkellä tekee. Hetkessä läsnäolo on tär-
keää, toteaa Puranen. Hän havainnollistaa asiaa toteamal-
la, että juuri nyt hän keskittyy tähän haastatteluun. Kotiin 
mennessään hän keskittyy olemaan hyvä isä perheelleen, 
ja kuntoillessaan hän hoitaa omaa terveyttään. Nämä kaikki 
eivät voi olla mielessä yhtä aikaa täysipainoisesti. 

Hyvänkin motivaation voi tappaa – ja elvyttää

Kukapa ei vaa’alla käydessään olisi joskus todennut, että 
nyt se terveempi elämä alkaa ja tuntenut itsensä hyvin mo-

tivoituneeksi. Elämäntapamuutoksissa epärealistiset odo-
tukset, yleensä liian suuret tavoitteet tai liian kova aloitus-
tahti voivat tappaa motivaation heti alkuunsa. Tämän vuok-
si isossa muutoksessa onkin hyvä olla mukana ammattilai-
nen, joka auttaa hallittuun alkuun. 

Toinen vaaran paikka on ehdottomuus: Kielletään kaikki. 
Se voi viedä elämästä elämän tunnun. Välillä on hyvä rep-
sahtaa, se kuuluu elämään, muistuttaa Puranen.  

Joskus motivaation voi tappaa myös se, että lähimmät 
ihmiset suhtautuvat muutokseen negatiivisesti. Se voi ker-
toa jopa mahdollisen väheksyjän kateudesta: Ehkäpä hä-
nen motivaationsa ei riitä siihen, mitä toinen juuri tekee. 
Kannustava lähipiiri ruokkii motivaatiota ja joskus lähipii-
ristä voi esimerkiksi puoliso lähteä muutokseen mukaan. 

Kadonneen motivaation voi löytää uudelleen. Pahim-
millaan se tapahtuu kohtaamalla totuus, kun jokin herät-
tää motivaation uudelleen kivun kautta. Tällaisena voi toi-
mia huono tulos kuntotestissä tai huonot arvot terveydes-
tä kertovissa kokeissa. Vaatii henkistä kanttia, että on val-
mis katsomaan totuutta silmiin, toteaa Puranen. Elämänta-
pamuutoksessa ei tarvitse aina odottaa, että motivaation 
herättävä kipu iskee. Vaihtoehtona on kysyä, missä näkee 
itsensä viiden tai kymmenen vuoden päästä näillä elämän-
tavoilla. Missä sinä näet itsesi?

Jos haluat keskustella
kilpirauhassairaudestasi…

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

050
400 6800

Vuoden Vertaiskuva 
2015 valitaan 
ensimmäistä kertaa

Kansalaisareena ry:n Avita Kaveria – vertaistuella on mer-
kitystä -hanke järjestää kaikille avoimen valokuvakilpailun, 
jossa haetaan vertaistoiminnan ydintä tai vertaisuuden mo-
ninaisuutta ilmentäviä kuvia.

Vuoden vertaiskuva 2015 julkistetaan ja palkitaan Va-
paaehtoistoiminnan messuilla 3.12. Kilpailuaika on 1.9.–
18.10. Yleisö voi äänestää raadin valitsemia valokuvia ne-
tissä 16.11. alkaen. 

Kilpailuun voi osallistua 1-3 digitaalisessa muodossa ole-
valla itse ottamallaan valokuvalla. Kuvien on oltava ennen 
julkaisemattomia eikä niitä saa olla manipuloitu tai yhdis-
telty eri kuvista. Kuviin on liitettävä kuvateksti, jossa 1-3 lau-
seella ilmaistaan, miten kuva ilmentää vertaisuutta.

Lue lisää osoitteesta www.kansalaisareena.fi/avitakave-
ria/valokuvakilpailu.
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Sovinko luovuttajaksi?
Teksti: Tanja Väyrynen

Kuva: Jari Härkönen, Veripalvelun kuvapankki

Veren ja kantasolujen luovutus herättää kysymyk-
siä myös kilpirauhaspotilaissa, sillä erilaiset diagnoo-
sit ja lääkitykset vaikuttavat luovutusmahdollisuuksiin 
eri tavoin. Luovuttajaan kohdistuu monia vaatimuk-
sia muun muassa iän ja terveyden suhteen, mutta täs-
sä keskitytään nimenomaan kilpirauhassairauksien ja 
niiden lääkitysten vaikutuksiin luovutuskelpoisuuteen. 

Verenluovutus

Verta ei voi korvata keinotekoisesti. Vapaaehtoiset luo-
vuttajat auttavat Suomessa vuosittain noin 50 000 potilasta. 
Verivalmisteita tarvitaan esimerkiksi leikkauspotilaiden, on-
nettomuusuhrien, syöpää sairastavien ja keskoslasten hoi-
toon. Veripalvelu erottelee luovutetun veren punasoluiksi, 
verihiutaleiksi ja plasmaksi. Punasolu- ja verihiutalevalmis-
teet Veripalvelu valmistaa itse lopputuotteiksi asti, veres-
tä erotellun plasmaraaka-aineen se myy yhteistyökump-
paneilleen plasmalääkkeiden valmistusta varten. Plasma-
lääkkeitä käytetään verensiirroissa ja esimerkiksi verenvuo-
totautien hoidossa. 

Vain harvat lääkkeet ovat yksinään esteitä verenluovu-
tukselle. Verenluovuttajan käyttämiä lääkkeitä arvioidaan 
useimmiten niiden käyttösyiden kannalta: olennaista on, 
onko se sairaus, johon lääkettä käytetään, este verenluovu-
tukselle. Esimerkiksi verenpainelääkkeet, kolesterolilääkkeet, 

allergia- ja astmalääkkeet, eturauhasen hyvänlaatuista liika-
kasvua hillitsevät lääkkeet, masennuslääkkeet, tulehduski-
pulääkkeet ja unilääkkeet eivät lääkkeinä estä luovutusta. 
Diabeteslääkkeistä vain insuliinit estävät verenluovutuksen.

Verenluovuttajan on tunnettava vointinsa hyväksi

Kilpirauhasen vajaatoiminta ja oireeton struuma eivät 
estä verenluovutusta. Verta voi luovuttaa, kun kilpirauhas-
hormonin korvaushoito on ollut käytössä vähintään kuusi 
kuukautta.  Pienet lääkeannosmuutokset eivät aiheuta luo-
vutusrajoituksia myöhemmässä vaiheessa, useimmitenhan 
kyseessä on hienosäätö. Luovuttajan on koettava vointinsa 
pääsääntöisesti hyväksi, mikä on perusedellytys luovutuk-
selle. Kilpirauhasen oireinen akuutti tulehdus ja liikatoimin-
ta sekä näiden hoidot aiheuttavat väliaikaisen luovutuses-
teen. Verta voi luovuttaa, kun liikatoiminnan lääkehoidon 
päättymisestä, leikkaushoidosta tai radiojodihoidosta on 
kulunut vähintään kuusi kuukautta.

Syöpä, jonka hoito tai seuranta on kesken, on este ve-
renluovutukselle. Jos on aiemmin sairastanut syövän, ei voi 
luovuttaa verta, vaikka olisi parantunut ja oireeton. Tämä 
koskee myös sairastettua kilpirauhassyöpää. Ainoat poik-
keukset sairastetun syövän osalta ovat paikallisesti hoidettu 
kohdunkaulan syöpä ja ihon tyvisolusyöpä eli basaliooma. 
Niistä seuraa yhden vuoden väliaikainen luovutuseste hoi-

Ensiksi luovuttaja ilmoittautuu verenluovutukseen. Aiemmin käynyt luovuttaja saa esitäytetyn terveystilakyselylomakkeen.
Ensikertalainen rekisteröidään ensin luovuttajarekisteriin.
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don päättymisestä lukien. Syöpään liittyvän luovutusesteen 
taustalla on se, että verenluovutus voi kuormittaa luovut-
tajan elimistöä tai voisi edesauttaa sairauden uusimista. 

Veripalvelussa tarjotaan rautatabletteja kokoverenluovu-
tuksen yhteydessä luovuttajille, joiden tiedetään olevan ris-
kissä raudanpuutteelle.  Rautalisällä korvataan verenluovu-
tuksessa menetetyn raudan määrä.  Rautavalmisteiden käy-
tössä on tärkeätä muistaa, että niitä ei saa ottaa samanai-
kaisesti tyroksiinivalmisteiden kanssa, vaan niiden välissä 
pitää olla useita tunteja, koska rauta heikentää tyroksiinin 
imeytymistä.

Kantasolun luovuttaja voi olla läheinen tai tuntematon

Veren kantasolujen siirtoa käytetään hoitona muun mu-
assa leukemiassa. Kantasolusiirteellä pyritään korvaamaan 
syöpäpotilaan pahanlaatuiset solut terveillä kantasoluilla. 
Usein kantasolusiirto on potilaan viimeinen toivo parantua 
sen jälkeen, kun kaikki muut keinot on käytetty. Kolmannek-
selle kantasolusiirtoa tarvitsevista potilaista löytyy sopiva 
luovuttaja lähisukulaisista, eikä tällöin tarvita tuntematon-
ta auttajaa. Monille potilaista ei kuitenkaan löydy kudostyy-
piltään sopivaa luovuttajaa omasta perheestä, jolloin autta-
jaa etsitään kansainvälisestä rekisteristä. Veripalvelu ylläpi-
tää Suomen Kantasolurekisteriä, jossa on sellaisten vapaa-
ehtoisten henkilöiden tiedot, jotka ovat luvanneet luovut-
taa veren kantasoluja niitä tarvitseville potilaille.

Rekisteriin liittyjä sitoutuu auttamaan ketä tahansa po-
tilasta kotimaasta tai ulkomailta. Rekisterin jäsen ei voi itse 
valita, kenelle hän luovuttaa, sillä luovuttajan valinnan mää-
räävät ensisijaisesti kudossopeutuvuustekijät. Suurimmal-
le osalle rekisterin jäsenistä ei tule koskaan kutsua luovu-

tukseen. Mitä enemmän rekisterissä on jäseniä, sitä useam-
malla potilaalla on mahdollisuus parantua. Vuosittain noin 
30 suomalaista luovuttaa veren kantasoluja. Kaikkiaan suo-
malaisia luovuttajia on ollut reilun 20 vuoden aikana noin 
500. Biologisista syistä mies valikoituu luovuttajaksi use-
ammin kuin nainen.

Autoimmuunisairaus ja syöpä ovat aina este
kantasolurekisteriin liittymiselle

Rekisterin jäsenen pitäisi pystyä luovuttamaan kummalla 
tahansa luovutustavalla, sekä verenkierron kautta että luu-
ytimestä. Kantasolut saadaan siirtymään luuytimestä veren-
kiertoon valkosolukasvutekijän avulla. Tätä varten luovut-
tajalle annetaan kasvutekijäpistoksia. Liittymisen este voi 
olla sairaus tai se, ettei kasvutekijäpistoshoito sovellu ky-
seiselle henkilölle. 

Syöpä on aina este rekisteriin liittymiselle. Kilpirauhasen 
vajaatoiminta tai siihen saatava lääkitys ei välttämättä ole 
este, mutta rekisteriin ei voi liittyä, jos vajaatoiminnan taus-
talla on esimerkiksi autoimmuunityreoidiitti tai aivokasvai-
men poisto. Autoimmuunisairaudet ovat yleisesti este liit-
tymiselle, koska kasvutekijähoitoa ei suositella niiden yhte-
ydessä, samoin aivokasvainten leikkaukset ovat myös ylei-
nen ”ryhmä”-luovutuseste. Kilpirauhasen liikatoiminnan 
hoidon jälkeen soveltuvuutta voidaan arvioida kun leikka-
us- tai radiojodihoidosta on kulunut vähintään kuusi kuu-
kautta, tai tyreostaattilääkityksen lopettamisesta 12 kuu-
kautta ja kun kyseessä ei ole Basedowin tauti.

Lisätietoa aiheesta löytyy osoitteista veripalvelu.fi ja so-
luistaelamaa.fi.

Muutoksia lääkerintamalla
ja uusia verkostoja

Teksti: Tanja Väyrynen

Thyroxin-pakkauksen lääkeaineen vahvuuden merkin-
tä muuttuu. Syksyn aikana markkinoille tulevat vähitellen 
purkit, joissa vahvuus on merkitty mikrogrammoina, eli 25 
µg tai 100 µg. Vanhat merkinnät on koettu hieman hanka-
liksi, kun toinen vahvuus ilmaistiin mikrogrammoina ja toi-
nen milligrammoina. 

Orion tekee edelleen työtä tyroksiinin lisävahvuuksi-
en saamiseksi Suomen markkinoille. Eri vaihtoehdot ovat 
puntaroitavina. 

Tyrazol tuli takaisin Kela-korvattavuuden piiriin 1.7. Sa-
malla tuli voimaan myös hinnankorotus. Tämä oli sikäli odo-
tettavissa, että alun perinkin Orion otti Tyrazolin pois Kela-
korvauksen piiristä voidakseen toteuttaa hinnan noston. 
Hintataso oli jäänyt yli pariksi vuosikymmeneksi paikalleen 
kustannustason noususta huolimatta. Tuote on tärkeää pi-
tää saatavana pienelle joukolle potilaita. Uusi hintataso on 
arvioitu myös lääkkeiden hintalautakunnassa, joka on an-
tanut uudelle hinnalle korvattavuuden. 

Tämä luonnollisesti harmittaa potilaita, mutta myös joi-
tain eläinten omistajia. Eläimillä Tyrazolia käytetään pidem-
piä aikoja kuin ihmisillä, mutta lemmikin lääkkeistä ei tie-
tenkään saa Kela-korvausta.

Olemme päässeet mukaan meille uuteen verkostoon, 
POTKAan. Kyseessä on Potilas- ja kansanterveysjärjestö-
jen verkosto, jossa pureudutaan erilaisiin ajankohtaisiin 
terveyteen ja terveyspolitiikkaan liittyviin kysymyksiin. Se 
voi nostaa asioita julkiseen keskusteluun, tehdä aloitteita, 
kirjoittaa yhteisiä kannanottoja, toimia konsultoitavana asi-
antuntijaryhmänä ja kutsua asiantuntijoita kuultavaksi. Tä-
tä kautta pääsemme tutustumaan myös Terveydenhuollon 
Palveluvalikoimaneuvosto PALKOn toimintaan. Sen tehtä-
vänä on antaa suosituksia siitä, mitkä palvelut kuuluvat jul-
kisesti järjestetyn tai rahoitetun terveydenhuollon palve-
luvalikoimaan. Seuraavissa lehdissä lisää näistä.

KILPI 4:ssä käsittelemme myös lisääntynyttä lääkkeiden 
tilaamista netistä ja erityisesti sen riskejä.
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Kilpirauhasliiton vuosikokous
Teksti ja kuvat: Kirsti Hänninen

Liiton vuosikokous pidettiin Helsingissä lauantaina 6.6. 
Kokousedustajia oli runsaasti paikalla. 

Kokouksen puheenjohtajaksi oli kutsuttu Suomen Luus-
toliiton toiminnanjohtaja Ansa Holm. Hän kiitti lopussa ko-
kousta runsaasta keskustelusta. 

Vuodelle 2016–2017 valittiin puheenjohtajaksi Kirsti 
Hänninen, varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten tilalle Riit-
ta Eriksson, Katja Lehtola ja Esa Soppi. Varajäseniksi valit-
tiin erovuoroisten tilalle Päivi Paavilainen, Tarja Rinne ja 
Jaana Toivanen. 

Yhdistykset tekevät paljon pyyteetöntä työtä täysin va-
paaehtoisesti kentällä jäsenistön eteen, mikä tuli taas ker-
ran esiin. Kiitokset heille siitä!

Monet kokousedustajat olivat tulleet pitkän matkan ta-
kaa, joten liitto tarjosi lounaan kaikille. Ruokaillessa oli mah-
dollisuus jutella myös muiden kokousedustajien kanssa ja 
vaihtaa yhdistysten kuulumisia. Marraskuun puheenjoh-
tajapäivillä on mahdollisuus jatkaa hedelmällistä keskus-
telua. Silloin mukana ovat vuoden 2016 puheenjohtajat.

Tunnelmia tupareista
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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,
erikoistuva
työterveyslääkäri

Harri Niinikoski,
lasten
endokrinologian 
erikoislääkäri

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”.

Kysymys:
Miksi joiltakin tutkitaan kortisolitaso ennen vajaatoiminta-

lääkityksen aloitusta?

Vastaus:
Kortisolitason tutkiminen ei kuulu rutiinitutkimuksiin ennen kil-

pirauhasen vajaatoimintalääkityksen aloitusta. Kortisoli (s-korsol) tut-
kitaan, mikäli potilaalla epäillään lisämunuaiskuoren vajaatoimintaa. 
Lisämunuaiskuoren vajaatoiminta on huomattavasti harvinaisempi 
sairaus kuin kilpirauhasen vajaatoiminta. Suurimmalla osalla hypo-
tyreoosipotilaista lisämunuainen toimii täysin normaalisti eikä sitä 
tarvitse erikseen tutkia ilman kliinistä epäilyä toimintahäiriöstä. Li-
sämunuaiskuoren vajaatoiminta voi johtua monista syistä. Tavallisin 
syy on pitkäaikainen kortisonilääkkeiden käyttö jonkin sairauden (esi-
merkiksi astma) hoidossa. Lisämunuaisperäisessä vajaatoiminnassa 
(Addisonin tauti) ACTH-taso nousee korkeaksi, s-korsol alenee, poti-
laan paino alenee voimakkaasti ja ihonväri tummuu. 

Vesa Ilvesmäki

Kysymys:
Mitä kilpirauhasresistenssi tarkoittaa ja miten se vaikuttaa 

hoitoon?

Vastaus: 
Kilpirauhashormoniresistenssi on harvinainen suvuittain esiin-

tyvä perinnöllinen häiriö, joka johtuu mutaatiosta kilpirauhashormo-
nireseptorissa. Tällöin reseptorin toiminta on häiriintynyt ja tämän 
seurauksena sekä T4V että T3V ovat selvästi koholla. Tämän vuoksi 
resistenssi sekoitetaan herkästi kilpirauhasen liikatoimintaan. Resis-
tenssissä TSH-taso on kuitenkin joko viitealueella tai koholla toisin 
kuin liikatoiminnan tavallisissa muodoissa, joissa se on mittaamatto-
man matala. Resistenssipotilaat eivät yleensä tarvitse mitään hoitoa. 
Resistenssi voidaan useimmiten todeta geenitestillä.

Mikäli herää epäily aikaisemmin diagnosoimattomasta kilpirauhas-
hormoniresistenssistä, potilas pitää lähettää tutkittavaksi lähimmäl-
le endokrinologian poliklinikalle (keskussairaala tai yliopistosairaala).

Vesa Ilvesmäki

Kysymys:
Paljonko D-vitamiiniarvon pitäisi olla jos lisäkilpirauhaset 

on poistettu?

Vastaus: 
Reseptivapaat D-vitamiinivalmisteet sisältävät D3- tai D2-vita-

miinia, joka lisäkilpirauhasten säätelemänä aktivoituu etenkin mu-
nuaisissa. Vain aktivoitunut D-vitamiini vaikuttaa elimistön kalsium-
aineenvaihduntaan. Tavallinen D3- tai D2-vitamiini ei aktivoidu ihmi-
sellä jolta puuttuu lisäkilpirauhaset, esimerkiksi leikkauksen seurauk-
sena. He tarvitsevat valmiiksi aktivoitunutta D-vitamiinia, jotka ovat 
erikoislääkärin määräämiä reseptivalmisteita (esim. Etalpha®, Dygra-
tyl®). D-vitamiinivarastoilla on kalsiumaineenvaihdunnan kannalta 

vähän merkitystä ihmisellä jolla on lisäkilpirau-
hasten vajaatoiminta, koska D-vitamiinin akti-
voituminen on heillä siis heikentynyt tai täysin 
puuttuva. Tutkimukset viittaavat kuitenkin sii-
hen että D-vitamiinilla on kalsiumaineenvaih-
dunnan lisäksi myös muita vaikutuksia, joten 
lienee viisasta välttää D-vitamiinin puutosta. 

  Tuoreen Eurooppalaisen Endokrinologi-
yhdistyksen lisäkilpirauhasten vajaatoiminnan 
hoitosuosituksen mukaan seerumin D-vitamiini-
tavoite (S-D-25) olisi vähintään 50 nmol/l ja puutoksen ehkäisemisek-
si suositellaan että lisäkilpirauhasten vajaatoiminnasta kärsivät hen-
kilöt nauttisivat 10-20 mikrogrammaa D3-vitamiinia vuorokaudessa..

Otto Knutar

Kysymys: 
Mihin muuhun jodia tarvitaan kuin kilpirauhasen toimintaan?

Vastaus:
Toistaiseksi ei tiedetä varmuudella jodin puutoksen aiheuttavan 

ihmisellä kilpirauhassairauksien tai muuttuneen kilpirauhastoimin-
nan ohella muita tautitiloja. Muun muassa rintarauhaset, sylkirauha-
set, eturauhanen ja maha-suolikanavan solut pystyvät kilpirauhas-
solujen tavoin vastaanottamaan jodia, mutta tämän ilmiön kliinises-
tä merkityksestä tiedetään aika vähän. Jodi voi joidenkin tutkimustu-
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losten mukaan vaikuttaa antioksidantin tavoin sekä säädellä muun 
muassa edellä mainittujen kudosten kasvua.     

Otto Knutar

Kysymys:
Onko lasten kilpirauhaskokeilla eri viitearvot kuin aikuisel-

la ja jos niin mitkä ja miksi? Ainakin TSH:lle osa laboratorioista 
ilmoittaa lapsille omat viitearvot. 

Vastaus: 
TSH-arvot tosiaan ovat vastasyntyneillä selvästi korkeammat 

kuin myöhemmin lapsuusiässä tai aikuisena ja useimmiten myös 
laboratorio ilmoittaa viitealueen eri ikäryhmille. Normaalin TSH-pi-
toisuuden yläraja laskee iän myötä tasolle 4-5 mU/l vähän laborato-
riosta riippuen. Myös vapaa tyroksiini (T4V) on terveillä vastasynty-
neillä korkeampi kuin myöhemmin lapsuusiässä. Itse asiassa useim-
miten vastasyntyneen T4V on tasolla 20-30 pmol/l, joka olisi aikui-
selle jo liian korkea arvo, mutta pikkuvauvalle siis täysin normaali. 

Harri Niinikoski

Kysymys:
Voiko lapsen vajaatoiminnan hoitoon käyttää muita 

valmisteita kuin Thyroxinia? 
  
Vastaus: 
Lapsuusiässä kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitona käy-

tetään vain Thyroxinia (=tyroksiini). Jos lapsella on todettu syn-
nynnäinen kilpirauhasen vajaatoiminta ja halutaan varmistaa 
sen diagnoosi kahden vuoden iässä lyhyellä kolmen viikon ty-
roksiinin hoitotauolla, voidaan käyttää aivan hetkellisesti eri-
tyisluvallista T3:a, koska se on lyhytvaikutteisempi. T3:n käyt-
tö ei kuitenkaan anna mitään hyötyä tyroksiiniin verrattuna 
ja sen oikean annoksen löytäminen on hankalaa ja tämä on 
myös käytännön työssä havaittu. Tyroksiini on siis lapsen kil-
pirauhasen vajaatoiminnan oikea ja riittävä hoito.

Harri Niinikoski
          

Kysymys:
Autoimmuunisairauksien sanotaan liittyvän helposti 

yhteen. Kuinka suuri riski toisen autoimmuunisairauden 
puhkeamiseen on, jos sellainen on ennestään, eli kuinka 
vahva tuo yhteys on? Voiko elämäntavoilla vaikuttaa ris-
kin toteutumiseen millään tavalla?

Vastaus:
Noin joka neljännellä autoimmuunisairautta sairastavalla 

potilaalla on toinen autoimmuunisairaus. Useampien autoim-
muunisairauksien samanaikainen esiintyminen muuttuu tä-
tä selvästi harvinaisemmaksi. Jos potilaalla on perussairaute-
na reumasairaus, kuten nivelreuma tai Sjögrenin oireyhtymä 
voi siihen liittyä kilpirauhasen toiminnan häiriö, ensisijaises-
ti vajaatoiminta. On kuitenkin mahdollista, että kilpirauhasen 
toiminnan häiriö kehittyy ensin ja vasta myöhemmin kehit-
tyy reumasairaus.

Jos potilaalla on kilpirauhasen toiminnan häiriö, ensisijai-
sesti vajaatoiminta, liittyy siihen usein vitiligoa/pälvikaljui-
suus, hapotonta mahaa ja B12-vitamiinin puutosta sekä ke-
liakiaa tai tyypin 1 diabetesta. Muut autoimmuuni-ilmenty-
mät, kuten esimerkiksi Addisonin tauti ovat harvinaisia. Ke-
hittymisjärjestys voi kuitenkin olla mikä tahansa. Arvioidaan, 
että noin yhdellä - viidellä prosentilla tyroksiinilääkitystä saa-

vista potilaista on jokin tai pari seuraavista; vitiligoa/pälvikal-
juisuus, B12-vitamiinin puutos, keliakia tai tyypin 1 diabetes. 
Kuitenkin esimerkiksi viiden autoimmuunisairauden saman-
aikainen esiintyminen on hyvin harvinaista.

Autoimmuniteettiin vaikuttaa perimä, sukupuoli, infektiot 
ja muut ympäristötekijät, kuten ravinto. Kuitenkaan varmaa 
näyttöä elämäntapojen osuudesta autoimmuunisairauden 
puhkeamiseen ei tiettävästi ole olemassa.

Esa Soppi

Kysymys:
Mitä eroa on verikokeilla Ca (kalkki) ja Ca-ion? 

Vastaus: 
Kysymyksessä ovat veren kalsium(kalkki)pitoisuuden 

määritykset. Seerumin kalsiumpitoisuus on voimakkaasti riip-
puvainen seerumin albumiinipitoisuudesta (yksi veren pää-
valkuaisaineista) ja pelkkää kalsiumpitoisuuden määritys-
tä pitäisi tulkita yhdessä albimiinipitoisuuden kanssa kans-
sa. Kokonaiskalsiumin (Ca) mittaus riittää yleensä seulonta-
tutkimuksena. Tarkemman kuvan kalsiumtasapainosta saa 
määrittämällä albumiinikorjatun (Ca-albk) tai ionisoituneen 
kalsiumin pitoisuuden (Ca-ion). Ca-albk-tutkimusta suositaan 
enemmän, koska Ca-ion – pitoisuuden määritys on vaikeam-
paa ja siihen liittyy enemmän virhelähteitä. Kuitenkin joissa-
kin tilanteissa on suotavaa määrittää nimenomaan  ionisoi-
tuneen kalsiumin pitoisuus (Ca-ion). Eri määritysten viitear-
vot ovat jonkin verran erilaiset.

  Esa Soppi

Kysymys:
Minulta on leikattu kilpirauhanen kokonaan pois 1,5 

vuotta sitten Basedowin taudin vuoksi. Siitä huolimat-
ta laboratoriokokeissa TSH-reseptorivasta-aineet olivat 
edelleen koholla. Miten tämä on mahdollista?

Vastaus:
Kilpirauhasen kokonaispoiston jälkeenkin TSH-reseptori-

vasta-aineet voivat säilyä positiivisina puolustusjärjestelmän 
muistijäljestä johtuen jopa vuosia.

            Esa Soppi

Kysymys:
Tyroksiini pitää ottaa tyhjän vatsaan ja säännöllisesti. 

Kuinka haitallista on, jos jonain päivänä syönkin vahin-
gossa aamupalan ensin ja otan lääkkeen vasta sitten, tai 
unohdan ottaa koko lääkkeen? Kuinka pitkästä unohduk-
sesta alkaa tulla jo oireita, jos lähden vaikka lomareissuun 
ja lääkkeet jäävät kotiin? Tai entä, jos otan jonain päivä-
nä lääkkeen vahingossa kahdesti?

Vastaus: 
Tyroksiini imeytyy paremmin, kun otat sen tyhjään vat-

saan. Jos syöt aamupalan ensin, voit ottaa tabletin heti tai pa-
rinkymmenen minuutin kuluttua. Jos olet unohtanut ottaa 
päiväannokseksi, ota seuraavana päivänä normaaliannos, ei 
kaksinkertaista määrää. Jos kilpirauhasen vajaatoimintaa sai-
rastava jättää tabletit kokonaan pois, niin oireet kuten väsy-
mys, keskittymiskyvyn lasku, masennus, palelu, ummetus tai 
ajokyvyn huononeminen ovat pahimmillaan kolmannesta 
viikosta lähtien. Stressitila, esimerkiksi vaikea infektio, trauma 
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tai leikkaus, voi vaikeassa vajaatoiminnassa aiheuttaa kriisiti-
lan, niin sanotun myksödeemakooman. Se on nykyään harvi-
nainen, mutta huomioitava. Viikon lomareissun lääkkeittä voit 
pärjätä, mutta jos lähdet vaikka koko talveksi ulkomaille niin 
kannattaa käydä paikallisessa apteekissa. Jos otat lääkkeen 
kahdesti vahingossa, ei välttämättä tapahdu mitään. Joskus 
voi tuntua sydämen lisälyöntejä, painetta rinnassa tai päässä. 
Beetasalpaaja voi tällöin auttaa. 

 Ulla Slama
         

Fråga: 
Vart behöver man jod förutom till sköldkörtelns funktion?

  
Svar: 
Tills vidare känner man inte till att jodbrist hos människor 

skulle orsaka andra sjukdomstillstånd än i sköldkörteln eller 
till följd av ändrad sköldkörtelfunktion. Bland annat bröstkört-
larna, spottkörtlarna, prostatan och cellerna i mag- och tarm-
kanalen tar i likhet med sköldkörtelcellerna upp jod, men man 
vet rätt lite om den kliniska relevansen av detta fenomen. Jod 
kan enligt vissa undersökningsresultat fungera som en anti- 
oxidant och även reglera de nämnda vävnadernas tillväxt.

   Otto Knutar

Fråga: 
Tyroxin ska tas på tom mage och regelbundet. Hur skad-

ligt är det, ifall jag någon dag i misstag äter frukosten först 
och tar tabletten sedan, eller om jag helt och hållet glöm-
mer medicinen? Hur lång tid efter att man glömt den bör-
jar symptomen komma, eller hur går det om medicinerna 
glöms hemma på en semesterresa? Eller om jag en dag i 
misstag tar dubbel dos?

Svar: 
Tyroxinet tas upp bättre om du tar det på tom mage. Ifall 

du tar frukosten först så kan du ta tabletten genast eller om du 
har tid ta den tjugo minuter senare. Om du glömmer tablet-
ten till följande dag så ska du ta bara din vanliga dos, du ska 
då inte fördubbla dosen. Om en person som har hypotyreos 
lämnar bort sina tabletter helt, så når symptom som trötthet, 
försämrad koncentrationförmåga, depression, frossa, förstopp-
ning och nedsatt körförmåga sin botten fr om tredje veckan. 
Stresstillstånd som en svår infektion, trauma eller operation 
kan framkalla ett kristillstånd som kallas myxödemkoma. Det-
ta är nuförtiden sällsynt men bör beaktas. En veckas semes-
terresa kan du klara utan medicin, men om du tänker över-
vintra i södern lönar det sig med ett besök på det lokala apo-
teket. Ifall du tar dubbel dos tyroxin i misstag, händer knap-
past någonting alls, kanske du kan känna extraslag från hjär-
tat, eller tryck i bröst och huvud, betablockerare kan då hjälpa. 

Ulla Slama

Suomen Kilpirauhasliiton jäsenkysely

Suomen Kilpirauhasliitto on valtakunnallinen kattojärjes-

tö 15 paikallisesti toimivalle kilpirauhasyhdistykselle. Tutki-

muksen tavoitteena on selvittää jäsenten mielipiteitä Suo-

men Kilpirauhasliiton ja paikallisyhdistysten toiminnasta. 

Haluamme kehittää toimintaamme ja palvella jäseniämme 

entistä paremmin. 

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10–15 minuuttia. Jäse-

nistön kattavan mielipiteen selvittämisen kannalta on erit-

täin tärkeää, että kaikki vastaavat kyselyyn.

Lomakkeen täyttäminen ja palauttaminen

Vastaaminen tapahtuu pääosin rastittamalla ruutu oike-

aksi katsomasi vastausvaihtoehdon kohdalta. Toivomme 

Sinun vastaavan kysymyksiin ja palauttavan lomakkeen mah-

dollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30.9.  Kilpirauhasliit-

to maksaa vastauslomakkeen postimaksun. 

Kyselyyn on mahdollista vastata myös internetissä osoit-

teessa www.kilpirauhasliitto.fi.

Arvomme kyselyyn vastanneiden kesken kymmenen palkin-

toa, muun muassa kaksi Esa Sopin kirjaa Kilpirauhanen ja kil-

pirauhassairaudet – kirja potilaalle sekä Vuorenkilpi-tuotteita.

Tulokset raportoidaan vain suuremmissa ryhmissä eikä yk-

sittäistä vastaajaa voida tunnistaa vastausten perusteella. An-

nettuja yhteystietoja ei yhdistetä kyselyn muihin vastauksiin.

Lisätiedot

Jos haluat lisätietoa tutkimuksesta tai kysyä lomakkeen 

täyttämisestä, voit soittaa numeroon 09 8684 6550 tai lähet-

tää sähköpostia osoitteeseen toimisto@kilpirauhasliitto.fi.
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Jäsenyys 

1. Mihin paikallisyhdistykseen kuulut? 
m Etelä-Karjalan kilpirauhasyhdistys ry
m Etelä-Pohjanmaan Kilpirauhasyhdistys ry
m Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
m Keski-Suomen Kilpirauhasyhdistys ry
m Kymenlaakson Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
m Lapin Kilpirauhasyhdistys ry
m Lounais-Suomen Kilpirauhasyhdistys ry
m Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
m Perhonjokilaakson ja Lestijokilaakson Kilpirauhasyhdistys ry
m Pirkanmaan Kilpirauhasyhdistys ry
m Pohjois-Karjalan Kilpirauhasyhdistys ry
m Päijät-Hämeen kilpirauhasyhdistys ry
m Pääkaupunkiseudun kilpirauhasyhdistys ry
m Satakunnan Kilpirauhasyhdistys ry
m Vaasan Seudun Kilpirauhasyhdistys ry/
     Vasanejdens Sköldkörtelförening rf
m Kuulun suoraan liittoon kuulumatta paikallisyhdistykseen

2. Miksi et kuulu Suomen Kilpirauhasliiton
paikallisyhdistykseen?
Vastaa tähän kysymykseen vain, jos vastasit edelliseen kuuluvasi 
suoraan liittoon kuulumatta paikallisyhdistykseen. 
m Alueellani ei toimi paikallisyhdistystä
m En tiedä, mikä on lähin toimiva paikallisyhdistys
m Paikallisyhdistyksen toiminta ei kiinnosta minua
m Muu syy, mikä?

3. Kuinka kauan olet ollut jäsen?
m Alle vuoden m 1– 5 vuotta m 6 – 10 vuotta
m 11 – 15 vuotta m Yli 15 vuotta

4. Mistä sait tiedon liitosta tai sen paikallisyhdistyksestä? 
m Internetistä
m Lehtiartikkelista
m Lääkäriltä tai muulta hoitoalan henkilöltä
m TV-ohjelmasta
m Ystävältä tai työkaverilta
m Muualta, mistä?

Pa
ljo

n

M
el

ko
 p

al
jo

n

M
el

ko
 v

äh
än

Ei
 la

in
ka

an

En
 o

sa
a 

sa
n

o
a

5. Missä määrin seuraavat tekijät vaikuttavat siihen,
että olet jäsen? 

Ammatillinen kiinnostus.................. m m m m m 
Haluan olla mukana
hyödyllisessä toiminnassa................ m m m m m 
Jäsenedut............................................... m m m m m 
KILPI-lehti............................................... m m m m m 
Läheisen sairaus................................... m m m m m 
Oma sairaus........................................... m m m m m 
Tiedon saanti.......................................  m m m m m
Toiminnan kautta saamani
sosiaaliset kontaktit...........................  m m m m m
Jokin muu tekijä, mikä......................  m m m m m

Paikallinen yhdistyksesi 

6. Mikä seuraavista kuvaa suhdettasi omaan,
paikalliseen kilpirauhasyhdistykseen?
Valitse vain yksi vaihtoehto
m Olen aktiivijäsen ja osallistun toimintaan
m Osallistun satunnaisesti toimintaan
m Maksan vain jäsenmaksun, enkä osallistu toimintaan
m Maksan jäsenmaksun vain saadakseni KILPI-lehden
m En osaa sanoa

7. Millaiseen toimintaan
olet osallistunut? 

Asiantuntijaluennoille................................................... m	 m	 m  
Jäsentapaamisiin............................................................. m	 m	 m 
Toimintaan yhdistyksen hallinnossa........................ m	 m	 m 
Vapaaehtoistyöhön tapahtumajärjestelyissä........ m	 m	 m 
Vertaistoimintaan...........................................................  m	 m	 m
Virkistystoimintaan, esim. retket, teatteri...............  m	 m	 m
Muuhun, mihin?..............................................................  m	 m	 m
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Suomen Kilpirauhasliitto ry
Tunnus: 5021106
00003 VASTAUSLÄHETYS

Vastaanottaja
maksaa

postimaksun

Mottagaren
betalar
portot

Taita tästä! Nido tai kiinnitä teipillä.
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8. Missä määrin seuraavat tekijät
vaikuttavat siihen,
että et osallistu toimintaan? 

Ei kiinnostavia toimintamuotoja... m m m m m
En tiedä, kuinka pääsee
osallistumaan......................................  m m m m m
Liian pitkät matkat............................. m m m m m 
Olen liian iäkäs....................................  m m m m m
Terveydelliset syyt.............................  m m m m m
Työ, opiskelu tai lastenhoito
estää osallistumasta........................... m m m m m 
Muu, mikä.............................................. m m m m m 

9. Kuinka hyvin oma paikallis-
yhdistyksesi on mielestäsi
onnistunut seuraavissa: 

Asiantuntijaluennot....................................  m	 m	 m	 m	 m	 m
Erilaisten potilaiden
(esim. eri diagnoosien)
huomiointi toiminnassa............................ m	 m	 m	 m	 m	 m 
Tiedottaminen Facebookissa
tai muussa sosiaalisessa mediassa........ m	 m	 m	 m	 m	 m 
Tiedottaminen KILPI-lehdessä................ m	 m	 m	 m	 m	 m 
Tiedottaminen postitse............................. m	 m	 m	 m	 m	 m 
Tiedottaminen sähköpostitse................. m	 m	 m	 m	 m	 m 
Uusien jäsenten huomiointi
toiminnassa................................................... m	 m	 m	 m	 m	 m 
Vapaaehtoisten toimintaan
mukaan saaminen....................................... m	 m	 m	 m	 m	 m 
Vertaistuki...................................................... m	 m	 m	 m	 m	 m 
Virkistystoiminta.......................................... m	 m	 m	 m	 m	 m 
Yhdistyksen internet-sivut....................... m	 m	 m	 m	 m	 m 
Jokin muu, mikä........................................... m	 m	 m	 m	 m	 m 

10. Arvioi seuraavaksi samojen
asioiden tärkeyttä sinulle: 

Asiantuntijaluennot....................................  m	 m	 m	 m	 m	 m
Erilaisten potilaiden
(esim. eri diagnoosien)
huomiointi toiminnassa............................ m	 m	 m	 m	 m	 m 
Tiedottaminen Facebookissa
tai muussa sosiaalisessa mediassa........ m	 m	 m	 m	 m	 m 
Tiedottaminen KILPI-lehdessä................ m	 m	 m	 m	 m	 m 
Tiedottaminen postitse............................. m	 m	 m	 m	 m	 m 
Tiedottaminen sähköpostitse................. m	 m	 m	 m	 m	 m 
Uusien jäsenten huomiointi
toiminnassa................................................... m	 m	 m	 m	 m	 m 
Vapaaehtoisten toimintaan
mukaan saaminen....................................... m	 m	 m	 m	 m	 m 
Vertaistuki...................................................... m	 m	 m	 m	 m	 m 
Virkistystoiminta.......................................... m	 m	 m	 m	 m	 m 
Yhdistyksen internet-sivut....................... m	 m	 m	 m	 m	 m 
Jokin muu, mikä........................................... m	 m	 m	 m	 m	 m 
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 11. Mihin toimintoihin yhdistyksen tulisi
erityisesti panostaa tulevaisuudessa?
Valitse neljä tärkeintä. 

Asiantuntijaluennot, millaiset................................. m	 m	 m	 m 

Jäsentapaamiset....................................................... m	 m	 m	 m
Vapaaehtoisten koulutus ja tuki............................ m	 m	 m	 m 
Vapaaehtoisten mukaan saaminen toimintaan m	 m	 m	 m 
Vertaistuki.....................................................................  m	 m	 m	 m
Virkistystoiminta, esim. retket ja liikunta............  m	 m	 m	 m
Jokin muu, mikä?......................................................... m	 m	 m	 m 

12. Millä tavalla haluaisit tietoa oman
paikallisyhdistyksesi toiminnasta?
Valitse kolme tärkeintä. 

Jäsenkirjeessä postitse...................................... m	 m	 m 
KILPI-lehdestä....................................................... m	 m	 m 
Liiton internet-sivuilta....................................... m	 m	 m 
Paikallislehden yhdistyspalstoilta................. m	 m	 m 
Sähköpostitse......................................................  m	 m	 m
Yhdistyksen internet-sivuilta.......................... m	 m	 m 
Muulla tavalla, miten?........................................ m	 m	 m 

13. Mitä terveisiä (kiitosta, kritiikkiä, kehitysehdotuksia)
haluaisit lähettää paikallisyhdistyksellesi? 

Liiton toiminta 

Suomen Kilpirauhasliitto toimii paikallisyhdistystensä kat-
tojärjestönä, valtakunnallisena kansanterveys-, potilas- ja 
edunvalvontajärjestönä, joka edistää kilpirauhassairauksi-
en tunnettavuutta, hoitoa ja tutkimusta sekä kilpirauhas-
sairaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. 
Toiminnan keskeisimmät painopistealueet lähivuosina ovat 
viestintä, edunvalvonta ja vaikuttamistyö, jäsenyyden vahvista-
minen, vertaistukitoiminnan edistäminen, kuntoutumistoimin-
nan kehittäminen ja kokemusasiantuntijuuden vahvistaminen. 

14. Arvioi liiton onnistumista
seuraavissa osa-alueissa: 

Edunvalvonta ja vaikuttaminen.............. m	 m	 m	 m	 m	 m 
Jäsenkortilla saatavat alennukset.........  m	 m	 m	 m	 m	 m
KILPI-lehti.......................................................  m	 m	 m	 m	 m	 m
Kuntoutumiskurssit..................................... m	 m	 m	 m	 m	 m 
Liiton internet-sivut
(www.kilpirauhasliitto.fi)........................... m	 m	 m	 m	 m	 m 
Tiedotus Facebookissa tai
muualla sosiaalisessa mediassa.............. m	 m	 m	 m	 m	 m 
Toimiston jäsenpalvelut............................ m	 m	 m	 m	 m	 m 
Toimiston neuvontapalvelut
(neuvontapuhelin ja –sähköposti)........  m	 m	 m	 m	 m	 m
Tukipuhelin arkitorstaisin klo 18-21...... m	 m	 m	 m	 m	 m 
Jokin muu, mikä............................................ m	 m	 m	 m	 m	 m 
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15. Arvioi seuraavaksi äsken
arvioimiesi osa-alueiden
tärkeyttä sinulle. 

Edunvalvonta ja vaikuttaminen.............. m	 m	 m	 m	 m	 m 
Jäsenkortilla saatavat alennukset.......... m	 m	 m	 m	 m	 m
KILPI-lehti.......................................................  m	 m	 m	 m	 m	 m
Kuntoutumiskurssit..................................... m	 m	 m	 m	 m	 m 
Liiton internet-sivut
(www.kilpirauhasliitto.fi)........................... m	 m	 m	 m	 m	 m 
Tiedotus Facebookissa tai
muualla sosiaalisessa mediassa.............. m	 m	 m	 m	 m	 m 
Toimiston jäsenpalvelut............................ m	 m	 m	 m	 m	 m 
Toimiston neuvontapalvelut
(neuvontapuhelin ja –sähköposti)........  m	 m	 m	 m	 m	 m
Tukipuhelin arkitorstaisin klo 18-21...... m	 m	 m	 m	 m	 m 
Jokin muu, mikä............................................ m	 m	 m	 m	 m	 m 

16. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö
jakautuu moneen osa-alueeseen.
Arvioi, kuinka liitto on onnistunut
niistä seuraavissa: 

Kokemustiedon jakaminen terveyden-
huollon toimijoille 
(esim. kokemuskouluttajat)...................................... m	m	 m	m	 m	 m 
Lausunnot ja kannanotot.......................................... m	m	 m	m	 m	 m 
Medialle annetut haastattelut................................. m	m	 m	m	 m	 m 
Mielipidekirjoitukset................................................... m	m	 m	m	 m	 m 
Osallistuminen kansainväliseen
yhteistyöhön, esim. TFI..............................................  m	m	 m	m	 m	 m
Osallistuminen sosiaali- ja terveys-
järjestöjen yhteistyöverkostoihin.......................... m	m	 m	m	 m	 m 
Yhteistyö asiantuntijaorganisaatioiden
kanssa, esim. Lääkkeiden hintalautakunta,
Endokrinologiyhdistys, Fimea................................. m	m	 m	m	 m	 m 

17. Arvioi edunvalvonnan ja vaikuttamis-
työn osa-alueiden merkitystä sinulle: 

Kokemustiedon jakaminen terveyden-
huollon toimijoille 
(esim. kokemuskouluttajat)...................................... m	m	 m	m	 m	 m 
Lausunnot ja kannanotot.......................................... m	m	 m	m	 m	 m 
Medialle annetut haastattelut................................. m	m	 m	m	 m	 m 
Mielipidekirjoitukset................................................... m	m	 m	m	 m	 m 
Osallistuminen kansainväliseen
yhteistyöhön, esim. TFI............................................... m	m	 m	m	 m	 m
Osallistuminen sosiaali- ja terveys-
järjestöjen yhteistyöverkostoihin.......................... m	m	 m	m	 m	 m 
Yhteistyö asiantuntijaorganisaatioiden
kanssa, esim. Lääkkeiden hintalautakunta,
Endokrinologiyhdistys, Fimea................................. m	m	 m	m	 m	 m 

18. Millaista edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä odotat liitolta? 
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KILPI-lehti 

19. Liitto julkaisee neljä numeroa vuodessa ilmestyvää
KILPI-lehteä, jonka jäsenet saavat jäsenetuna.
Kerro mielipiteesi lehden sisällöstä ja ulkoasusta. 

Asiantuntija-artikkelit............  m	 m	 m	 m	 m	 m
Paikallisyhdistysten
omat artikkelit........................... m	 m	 m	 m	 m	 m 
Potilastarinat.............................  m	 m	 m	 m	 m	 m
Hyvä olo –sivut.......................... m	 m	 m	 m	 m	 m 
Tapahtumakalenteri................ m	 m	 m	 m	 m	 m 
Kysy lääkäriltä –palsta............. m	 m	 m	 m	 m	  m
Pääkirjoitus................................. m	 m	 m	 m	 m	  m
Tänään toimistolla................... m	 m	 m	 m	 m	  m
Sarjakuva..................................... m	 m	 m	 m	 m	  m
Ulkoasu.......................................  m	 m	 m	 m	 m	 m
Muu, mikä?.................................. m	 m	 m	 m	 m	 m 

20. Käytkö lukemassa KILPI-lehden vanhoja numeroita
internetissä? 

m	Usein
m	Satunnaisesti
m	En koskaan

21. Miksi et käy lukemassa KILPI-lehden
vanhoja numeroita internetissä?
Vastaa tähän kysymykseen vain, jos vastasit edelliseen kysymyk-
seen, ettet käy lukemassa KILPI-lehtiä internetissä koskaan. 
m	En ole tiennyt, että se on mahdollista
m	Minulla ei ole internet-yhteyttä tai en käytä internetiä
m	Minulla on lehdet tallella
m	Muu syy, mikä?

22. Kuinka KILPI-lehteä tulisi mielestäsi kehittää?   
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Liiton internet-sivuilla, Facebookissa ja Twitterissä jaetaan tietoa 
sairauksista, toiminnastamme ja ajankohtaista tietoa mm. lääke-
korvausten muutoksista ja lääkkeiden saatavuusongelmista.

23. Arvioi Kilpirauhasliiton internet-sivujen,
Twitterin ja Facebook-sivujen kiinnostavuutta: 

Internet-sivut *	 *	 *	 *	 *	 *	  

Facebook  *	 *	 *	 *	 *	 *	
Twitter *	 *	 *	 *	 *	 *	  

Suosittelu 

24. Kuinka todennäköisesti suosittelisit Suomen Kilpirauhas-
liittoa ja sen paikallisyhdistyksiä tuttavillesi asteikolla 0-10, 
jossa 10 = erittäin todennäköisesti, 5= neutraali ja 0=en lain-
kaan todennäköisesti? 

m	10=Erittäin todennäköisesti
m	9
m	8
m	7
m	6
m	5 = Neutraali
m	4
m	3
m	2
m	1
m	0= En lainkaan todennäköisesti

25. Jos annoit arvosanan 0-5, kertoisitko vielä,
miksi et suosittelisi liittoa? 
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Taustakysymykset 
 
26. Vastaajan ikä 

m	Alle 18 vuotta
m	19 – 30 vuotta
m	31 – 35 vuotta
m	36 – 45 vuotta
m	46 – 55 vuotta
m	56 – 65 vuotta
m	66 – 75 vuotta
m	76 vuotta tai yli

27. Vastaajan sukupuoli 

m	Nainen
m	Mies

28. Jos haluat osallistua arvontaan, jätä meille yhteystietosi.
Arvonnan voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 
Yhteystietoja ei yhdistetä kyselyn vastauksiin.

Etunimi 

Sukunimi 

Puhelin 

Sähköposti 

Osoite 

Postinumero 

Postitoimipaikka 

Kiitos vastauksistasi! Kyselyn tulokset julkaistaan sekä joulukuussa ilmestyvässä KILPI-lehdessä että nettisivuillamme.
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Kaikkien yhdistysten yhteystiedot ovat
lehden lopussa Yhteystiedot-sivulla.

TAPAHTUMAKALENTERI

ETELÄ-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Lappeenrannasta lääkäriluennolle Savonlin-
naan maanantaina 21.9. Lähtö klo 14.15 Peltolan 
koulun pysäkiltä. Lisätietoja p. 0400 929 036.
Lappeenrannassa vertaisilta keskiviikkona 
21.10. klo 17.30 Vapaaehtoiskeskus Kuutinkulma, 
Valtakatu 23. Yhdistyksemme jäsen Arja Kontinen 
piristää iltaamme aiheella; Ilmeet, kielet, eleet ja 
vuorovaikutus.
Lappeenrannassa sääntömääräinen syysko-
kous torstaina 29.10.2015 klo 17.30 Vapaaehtois-
keskus Kuutinkulma, Valtakatu 23. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen jäl-
keen vapaata keskustelua ja kuulumisten vaihtoa 
kahvin kera.
Lappeenrannassa vertaisilta keskiviikkona 
18.11. klo 17.30 Vapaaehtoiskeskus Kuutinkulma, 
Valtakatu 23.
Imatralla terveysluento maanantaina 2.11. klo 
18 Olavinkulma, Olavinkatu 13. Työkaluja suoliston 
hyvinvointiin. Luennoitsijana terveydenhuollon 
opettaja Aila Pio.
Lappeenrannan ja Imatran tapahtumat ovat yh-
distyksen nettisivuilla ja Etelä-Saimaassa yhdistyk-
set tiedottavat -palstalla ja Vartissa.
Savonlinnassa lääkäriluento maanantaina 21.9. 
klo 18.00–19.30. Mikkelin Ammattikorkeakoulun 
Savonniemen kampuksen auditorio, Savonnie-
menkatu 6.  Kilpirauhasen merkitys ja sen toimin-
nan tutkiminen; tavallisimmat toimintahäiriöt ja 
niiden hoito. Luennoitsijana sisätautien erikoislää-
käri Timo Tuominen Savonlinnan keskussairaalas-
ta. 
Savonlinnassa vertaisilta maanantaina 19.10., 
16.11. klo 18 järjestötalo Kolomosessa, Pappilan-
katu 3.
Savonlinnan tapahtumat ovat yhdistyksen netti-
sivuilla, Savonmaa-lehden yhdistystoiminta -pals-
talla ja Sosterin terveysasemien ilmoitustauluilla. 
Savonlinnan yhteystiedot slnkilpirauhasvertais@
gmail.com tai p. 046 5716 147.

ETELÄ-POHJANMAAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Seinäjoella vertaisilta keskiviikkona 21.10. klo 
18–19 Järjestötalolla, Kauppakatu 1, 2.kerros.
Seinäjoella sääntömääräinen syyskokous kes-
kiviikkona 21.10.2015 klo 19 alkaen Järjestötalolla, 
Kauppakatu 1, 2.kerros. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat sekä keskustelua yhdistyk-
sen tulevaisuudesta.
Teuvalla vertaisilta keskiviikkona 7.10. klo 18–20 
kulttuurikeskus Orrelassa, Porvarintie 51.
Kauhajoella vertaisilta tiistaina 27.10. klo 18–19 
uimahalli Virkussa, Urheilutie 3.
Lisätietoja tapahtumissa Ilkan järjestö/tapahtuma-
palstalla, paikallislehdissä, yhdistyksen FB -sivuilla 
sekä -kotisivuilla.

HYVINKÄÄN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Sääntömääräinen syyskokous torstaina 
29.10.2015 klo 18 Järjestökeskus Onnensilta Silta-
katu 6 Hyvinkää. Esillä sääntömääräiset asiat. Tilai-

suudessa kahvitarjoilu klo17.30 alkaen. Tervetuloa!
Hyvinkään päiväryhmä maanantaina 5.10., 2.11. 
ja 7.12 klo 13–15 Järjestökeskus Onnensillassa, Sil-
takatu 6. Yhteyshenkilö Eila Vahanen p. 044 2833 
048.
Hyvinkään iltaryhmä torstaina 15.10., 12.11. ja 
17.12. yhteyshenkilö Orvokki Lehtonen p. 040 7405 
277.
Hämeenlinnan ryhmä torstaina 15.10., 19.11. ja 
17.12. klo 17 Näkövammaisten toimintakeskukses-
sa Brahenkatu21. Yhteyshenkilö Aila Suokas p. 050 
3051 196.
Mäntsälän ryhmä tiistaina 22.9., 20.10., 17.11. ja 
15.12 klo 15 Kellarikahvila Kulmiksessa, Keskuska-
tu 11 A, alakerta. Yhteyshenkilö Helena Ovaska p. 
0400 754 825
Keravan ryhmä torstaina 24.9., 22.10. ja 26.11. klo 
17 Kahvila Kaisankamarilla, Aleksis Kiven tie 19. Yh-
teyshenkilö Tanja Väyrynen p. 050 4414 097. Ryh-
mä toteutetaan yhteistyössä Pääkaupunkiseudun 
kilpirauhasyhdistyksen kanssa.
Liisa Kansanen Vitabalansilta luennoi tiistaina 
22.9. klo 17 Keinukammarissa, Pikkujärventie 6, 
Aiheina: Ravintolisät ravitsemuksen tukena. Mitä 
ravintolisät ovat ja miten niitä käytetään?
Mitä tietoa saat elintarvikkeen pakkausmerkin-
nöistä? Mitä aineosat, ravintosisältö ja E-numerot 
kertovat tuotteesta.
Hämeenlinnassa torstaina 15.10. klo 17 luennoi 
ravintoterapeutti Anu Kaukokari painonhallinnas-
ta Näkövammaisten toimintakeskuksessa, Brahen-
katu 21.
Musikaalimatka Lahteen! Järjestämme yhteis-
kuljetuksen lauantaina 17.10. Myrskyluodon 
Maijan klo 13 näytökseen. Mukaan mahtuu 50 
ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Yhteiskuljetus, 
jonka yhdistys maksaa jäsenilleen. Bussi ajaa reit-
tiä Hämeenlinna-Hyvinkää-Mäntsälä-Lahti. Tarkka 
aikataulu myöhemmin. Liput: eläkeläiset 39,50 € ja 
muut 44,50 €. Väliaikatarjoilun osallistuja maksaa 
itse. Ilmoittautuminen viimeistään 19.9. osoittee-
seen kr.hyvinkaa@gmail.com tai Orvokki Lehto-
nen p. 040 7405 277. Osallistumismaksun pitää olla 
maksettuna 25.9. yhdistyksen tilille FI89 5282 0120 
1068 91. Maksun viestikenttään koko nimesi ja 
sana ”teatteri”.
Hyvinkäällä lääkäriluento keskiviikkona 11.11. 
klo 18 Laurean Rauhala-sali, Uudenmaankatu 22. 
Endokrinologi Leena Norvio luennoi kilpirauhas-
sairauksista.

KESKI-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Sääntömääräinen syyskokous torstai 15.10.2015 
klo 18. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määrää-
mät asiat ja valitaan uusi puheenjohtaja vuoden 
2016 loppuun. Molekyyli-tila Sepänkeskus, Kyllikin-
katu 1, Jyväskylä.
Jyväskylän vertaisilta torstaina 19.11. klo 18 Mo-
lekyyli-tila Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1.
Hankasalmella lauantaina 10.10. olemme mu-
kana Hyvinvointitapahtumassa, Monitoimitalo, 
Kirkkotie 3. Klo 13.30 biologi, filosofian tohtori, 
ravintovalmentaja Christer Sundqvist tulee luen-
noimaan/keskustelemaan ja antamaan viimeiset 
vinkit ravinnon merkityksestä kilpirauhassairautta 
poteville ja kaikille muillekin. 
Hankasalmella vertaistapaamiset aina kuukauden 
ensimmäinen keskiviikko klo 17 Kahvila Karde-

mummassa, Hankasalmen kirkonkylässä.
Pihtiputaalla lääkäriluento lauantaina 10.10. klo 
13 Putaanvirran salissa, Koulutie 4. Yleislääketie-
teen erikoislääkäri Päivi Mäkeläinen luennoi kil-
pirauhassairauksista funktionaalisen lääketieteen 
näkökulmasta. 
Pihtiputaalla vertaistapaamiset ilmoitetaan pai-
kallislehdessä.
Tervetuloa tapahtumiin!

KYMENLAAKSON SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Kouvolassa kilpirauhasillat maanantaina 5.10., 
2.11.ja 7.12. klo 18–20, Toimitila Veturin osoite on 
Pohjola-talo, Kauppamiehenkatu 4, 2 krs. Sisään-
käynti sekä parkkipaikan että torin puoleisista 
ovista. Iltojen aiheet löytyvät seuraamalla paikallis-
lehtien ilmoittelua ja nettisivujamme
Kouvolassa päivystykset maanantaina 5.10., 
2.11. ja 7.12. klo 16–18 toimitila Veturissa. Tutut ih-
miset paikalla ennen kilppari-iltaa. Tule juttusille!
Kotkassa kilpirauhasillat tiistaina 13.10., 10.11. ja 
8.12. klo 18–20. Mielipaikka, Kaunismäenkatu 4, 
Karhula. Huomioi paikka!
 

LAPIN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Rovaniemellä sääntömääräinen syyskokous 
lauantaina 19.9.2015 klo 14–16 Pohjolankatu 2, 
Eläkeläistila Potkurin Tervassalissa. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokousasioiden 
jälkeen toiminnanjohtaja Suvimaria Saarenpää 
kertoo Rovaniemen Neuvokkaan toiminnasta. Ter-
vetuloa! 
Vertaisillat syksyllä:
Rovaniemellä torstaina 8.10., 12.11. ja 10.12., klo 
18–20 Eläkeläistila Potkurin Kipinäsalissa, Pohjo-
lankatu 2.
Kemissä tiistaina 29.9., 27.10., 24.11. ja 8.12. klo 18–
20 Majakkatalon Messisalissa, Pohjoisrantakatu 5.
Kemijärvellä torstaina 8.10., keskiviikkona 4.11. 
klo 18.30 alkaen ja tiistaina 1.12. klo 17. JärjestöKie-
hisessä, Seminaarikatu 5.
Torniossa keskiviikkona 23.9. klo 18–20, paikalla 
yhdistyksen puheenjohtaja Raili Kuusela ja kes-
kiviikkona 28.10., 25.11. ja maanantaina 14.12. klo 
18–20 Meän Talossa, Vapaudenkatu 19.
Sodankylässä torstaina 15.10., 12.11. ja 17.12. klo 
18–20 Järjestökeskus Kitisen tiloissa, Vasantie 9.
Sallan vertaistukiryhmä jatkaa syksyllä, ajankoh-
dat ilmoitetaan Koti-Lapissa ja yhdistyksen netti- ja 
fb -sivuilla.
Rovaniemellä keilaus keskiviikkona 14.10., 18.11. 
ja 16.12. klo 18–19 Urheiluopiston keilahallissa. Yh-
distys maksaa ratamaksun, varattuna yksi rata. Tule 
mukaan!
Rovaniemellä Tietovakka maanantaina 21.9. 
klo 8.30–15.00 Lapin keskussairaalan aulassa. Esi-
tellään yhdistyksen toimintaa, jaetaan esitteitä ja 
KILPI-lehtiä sekä keskustellaan kilpirauhasasioista 
kiinnostuneiden kanssa. Tervetuloa tutustumaan!
Kemissä Järjestötietopiste tiistaina 22.9. klo 
9.30–15.00, Länsi-Pohjan keskussairaalan aulassa. 
Esitellään yhdistyksen toimintaa, jaetaan esitteitä 
ja KILPI-lehtiä sekä keskustellaan kilpirauhasasi-
oista kiinnostuneiden kanssa. Tervetuloa tutustu-
maan!
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”Kimurantti kilpirauhanen” –luento keskiviik-
kona 30.9. klo 12 alkaen  Eläkeliiton Tervolan 
yhdistyksen tilaisuudessa Nuorisoseuran talossa 
Seurantie. Yhdistyksen puheenjohtaja Raili Kuu-
sela kertoo Suomen Kilpirauhasliiton ja Lapin Kil-
pirauhasyhdistyksen toiminnasta sekä avaa omaa 
sairauspolkuaan.
Syysretki Vikakönkäälle torstaina 1.10. klo 17. 
Lähtö Potkurin parkkipaikalta. Kyytiä voi kysyä 
yhdistyksestä p. 045 137 1008, sovitellaan. Laavul-
la iltakahvit ja –teet, nuotiomakkarat ja eväsleivät. 
Oheisohjelmaa voi tuoda itse kukin mukanaan. 
Tervetuloa joukolla mukaan nauttimaan kosken-
pauhusta hyvässä seurassa!
Rovaniemellä Järjestömessut keskiviikkona 
21.10. klo 10–14 Lapin keskussairaalan ala-aulassa, 
Ounasrinteentie 22. Järjestöt esittäytyvät ja jaossa 
on eri liittojen lehtiä ja esitteitä. Yhdistyksemme on 
mukana. Tule tutustumaan ja keskustelemaan!
Rovaniemellä Joulumyyjäiset ja Tietovakka 
maanantaina 21.12. klo 8.30–14.00 Lapin keskus-
sairaalan aulassa. Myytävänä joululeivonnaisia, 
käsitöitä ja arpoja. Myyjäis- ja arpajaistavaroita ote-
taan vastaan. Soita p. 045 137 1008. Tietovakassa 
esitellään yhdistyksen toimintaa ja jaetaan esittei-
tä. Tervetuloa!
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

Sääntömääräinen syyskokous tiistaina 
22.9.2015 klo 18 alkaen Ruusukorttelissa, kerho-
huone 2, Puistokatu 11, Turku. Kokouksessa käsitel-
lään sääntöjen määräämät asiat. Paikalla on liiton 
puheenjohtaja Kirsti Hänninen.
Turussa vertaisilta maanantaina 5.10., 2.11. ja 
7.12. klo 18–20 Ruusukorttelissa, (kerho 2), Puisto-
katu 11. Huomaa muuttunut paikka!
Loimaalla vertaisilta maanantaina 28.9., 26.10. ja 
30.11. klo 18–20 Tuulensuun Palvelukeskuksessa, 
Huvilakatu 32.
Salossa vertaisilta tiistaina 13.10., 10.11. ja 8.12. 
klo 18–20 SYTY:ssä, Helsingintie 6. Vertaistuki-
illoissa on kahvitarjoilu.
Yhdistyksen tapahtumien ilmoitukset löydät ko-
tisivuilta, fb-sivuilta sekä Turun Sanomien, Salon 
Seudun Sanomien ja Loimaan lehden yhdistyssi-
vuilta.

OULUN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Oulussa vertaisryhmä maanantaina 5.10. ja 
2.11. klo 17.30–19.00 Hyvän mielen talossa, Puu-
sepänkatu 4, 2 krs. ryhmähuone Olohuone Hel-
mi. Ryhmän ohjaajana toimii Jonna Karjalainen, 
jonna.k.karjalainen@gmail.com.
Oulussa vertaisryhmä kilpirauhassyöpään sai-
rastuneille maanantaina 12.10., 9.11. ja 14.12. klo 
17.30–19.00, samassa paikassa ja saman ohjaajan 
kanssa.
Kajaanin vertaisryhmä torstaina 24.9., 22.10., 
26.11. ja joulukuun tapaaminen yhdessä Sotka-
mon kanssa myöhemmin ilmoitettavana ajankoh-
tana. Kokoontumiset klo 18 Kalliokatu 9. 
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen kil-
pirauhaspotilaiden vertaistukiryhmä ryhmän 
ohjelmasta ilmoitetaan nettisivuillamme ja Kala-
jokilaakson keskiviikon numerossa, kun aikataulu 
tarkentuu.
Pudasjärven vertaistukiryhmä torstaina 1.10., 
5.11. ja 3.12. klo 17-19 kokoontuu Palvelukeskuk-
sessa, Kauppatie 25. Ryhmän vetäjät Aila Kälkäjä 

p. 044 5937 282, aila.kalkaja@gmail.com tai Soile 
Kareketo-Haverinen p. 040 5895 157, soile.kareha-
verinen@hotmail.com.
Sotkamon vertaisryhmä maanantaina 12.10., 
9.11. ja 14.12. klo 18–20 kokoontuu Turinatuvalla, 
Akkoniementie 9.
Kajaanissa lääkäriluento lauantaina 14.11. Luen-
noitsijana LL Ulla Slama. Yhteiskuljetus muilta paik-
kakunnilta alueellamme. Lisätietoja myöhemmin 
nettisivullamme.
Sääntömääräinen syyskokous tiistaina 10.11. 
2015 klo 17.30 Oulussa, Aleksinkulma (Myllynurk-
ka). Tervetuloa!
Mahdolliset muutokset voit tarkistaa nettisivuil-
tamme. 

PIRKANMAAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Yleisöluento kilpirauhassairaudet ja suun terveys, 
lauantaina 10.10. klo 10.30, Vanha kirjastotalo, lu-
entosali. HLL Isabella Tursa-Sutaj luennoi.  
Sääntömääräinen syyskokous lauantaina 10.10. 
2015 klo 12 Vanha kirjastotalo, Mäkelän kabinetti, 
Tampere. Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä 
sääntömuutokset. Tervetuloa! Kokouksen jälkeen 
on aikaa vielä vertaiskeskustelulle.
Tampereen vertaisryhmä lauantaina 7.11. ja 
12.12. klo 10.30–12.30 Vanha Kirjastotalo, Mäkelän 
kabinetti.
Tulevat tapahtumat voit myös käydä katsomassa 
netitisivuiltamme.

POHJOIS-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Kilpirauhasillat keskiviikkona 23.9. ja maanantai-
na 9.11. klo 18 Vesselissä. Tietoa ja tukea iltakahvi-
en/teen ohessa.
Sääntömääräinen syyskokous maanantaina 5.10. 
2015 klo 18 Vesselissä, Koulukatu 24 B 23, Joensuu. 
Tervetuloa mukaan vaikuttamaan! 
Pikkujoulusta ilmoitamme myöhemmin. 
Tapahtumat löytyvät myös nettisivulta ja Karjalai-
sen ja Heilin järjestöpalstalla.

PÄIJÄT-HÄMEEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Sääntömääräinen syyskokous ja vertaistapaa-
minen lauantaina 19.9.2015 klo 13–15, Invakeskus, 
Hämeenkatu 26 A, Lahti. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat ja valitaan uusi puheenjohtaja. 
Tapaaminen eläinperäisvalmisteita ja/tai yh-
distelmähoitoa käyttäville ja asiasta lisätietoa 
haluaville torstaina 8.10. klo 18–20, Invakeskus, Hä-
meenkatu 26 A Lahti. 
Heinolan vertaistapaaminen tiistaina 20.10. klo 
17.30–19.30 Tuttavantupa, Koulukatu 18.
Vertaistukitapaaminen työikäisille tiistaina 3.11. 
klo 18–20, ravintola Huviretki (yläkerran kabinetti), 
Vapaudenkatu 24, Lahti. Kahvitarjoilu.  
Invakeskuksen joulumyyjäiset lauantaina 5.12. 
klo 10–14.   
Tervetuloa tilaisuuksiimme! Tiedotamme tapah-
tumista myös nettisivuillamme sekä paikallis- ja 
ilmaisjakelulehtien järjestöpalstoilla. Yhdistyksem-
me tukipuhelimet ovat p. 050 5350 764 ja p. 040 
7746 288.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Keravan vertaisryhmä torstaina 24.9., 22.10 ja 
26.11. klo 17 Kahvila Kaisankammari,
Aleksis Kiven tie 19. Ryhmä on yhteinen Hyvinkään 
Seudun Kilpirauhasyhdistyksen kanssa.
Hyvinvointimessut Vantaan Energia-Areenalla 
lauantaina 10.10. klo 10–16. Rajatorpantie 23. Ter-
vetuloa juttelemaan, kertomaan toiveitasi tai hake-
maan tietoa. Vapaa pääsy. 
Tietoisku kilpirauhasen sairauksista Inkun Idea-
pajassa keskiviikkona 14.10. klo 13–14, Kisatie 21, 
”Ruusupaviljonki”, Vantaa.
Helsingissä vertaistuki- ja keskustelutilaisuus 
keskiviikkona 14.10. klo 16.30–18.00 Kampin 
palvelukeskuksen ruokasalissa, Salomonkatu 21 
B Helsinki. Erityisesti uudet jäsenet tervetuloa 
pohtimaan kilpirauhassairauksiin liittyviä asioita 
kanssamme ja mahdollisesti perustamaan vertais-
ryhmiä. 
Sääntömääräinen syyskokous keskiviikkona 
14.10.2015 klo 18.15 Kampin palvelukeskuksen 
ruokasalissa, Salomonkatu 21 B Helsinki. Kokous-
materiaaleihin voi tutustua klo 18 päättyvän ver-
taistilaisuuden jälkeen. Kokouksessa käsitellään  
sääntöjen määräämät asiat.
Korukurssi lauantaina 24.10. klo 11–14 Kilpirau-
hasliiton tiloissa, Vilhonkatu 4 B 15, 3 krs., Helsinki. 
Solmeile itsellesi koru riipuksella tai ilman. Käytös-
sä on kivihelmiä, lasihelmiä, puuhelmiä ja posliini-
helmiä. Valmiin korun pituus on 80 -90 cm. Ohjaa-
jana on Helvi Arajärvi. Kurssin hinta 10 € + tarvik-
keiden hinta 10 - 20 €. Ilmoittautumiset pkkilpi@
gmail.com tai 045 6045 101. Mukaan mahtuu 10 
osallistujaa. Kahvia, teetä ja pikkupurtavaa.
Lääkäriluento maanantaina 16.11. klo 17.30. 
-19.30. Kampin palvelukeskuksen juhlasalissa, Sa-
lomonkatu 21 B Helsinki. Erikoistuva työterveys-
lääkäri Heli Mäkilä luennoi aiheesta ravinto ja kilpi-
rauhanen. Ei ilmoittautumista.
Oopperan kummitus perjantai 27.11. klo 19 Suo-
men Kansallisooppera, Päänäyttämö. Oopperan 
kummitus on suuri kertomus taiteen voimasta ja 
rakkauden kaipuusta. Andrew Lloyd Webberin jä-
risyttävän tehokas musiikki on tehnyt Oopperan 
kummituksesta maailman suosituimman musi-
kaalin. Varattu 30 lippua. Hinta yhdistyksen jäsenil-
le 35 € avecille 73,50 €. Ilmoittautumiset Eriksson.
Riitta@gmail.com tai 050 3775 070.
Joulukonsertti Rajaton joulu lauantaina 19.12. klo 
15 Finlandia-talossa, Mannerheimintie 13 e. Varattu 
40 lippua. Perinteeksi muodostuneissa joulukon-
serteissa lauluyhtye hellii yleisöään rakastetuilla 
joululauluillaan ja tarjoaa rajattomaan tyyliinsä 
aina myös jotain uutta! Kesto 2 h ja väliaika 30 min. 
Lipputilaukset pkkilpi@gmail.com tai 045 6045 101. 
Lipun hinta 25 €/jäsen, avec 41,50 €. 
Kaikki yhdistyksen järjestämien tapahtumien osal-
listumismaksut maksetaan Pääkaupunkiseudun 
kilpirauhasyhdistyksen tilille FI82 1378 3000 2053 
24. Huomio, eri tili kuin jäsenmaksujen maksutili. 
Viestikenttään aina koko nimi ja maksun aihe.
Cambridge Ohjelman tarjous yhdistyksen jäse-
nille ja heidän perheenjäsenille. Cambridge Oh-
jelmalla pudotat painoa turvallisesti, tehokkaasti 
ja pysyvästi sekä opit syömään uudella tavalla 
suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisesti. 
Ajanvarauksen voit tehdä sähköpostilla kertomalla 
sinulle sopivia aikoja, sari.heerman@cambridge-
ohjelma.fi, puhelimitse 040 8400 042 tai sähköisen 
ajanvarauskalenterin kautta www.cambridgeheer-
man.avoinna24.fi/reservation. Laita varaukseen 
viesti palveluntarjoajalle kohtaan ”kilpistarjous”.
Kaikista tapahtumista tarkemmat tiedot fb- ja net-
tisivuilla. Muista päivittää yhteystietosi. Lähetämme 
jäsenpostia sähköpostilla, joten varmista, että säh-
köpostiosoitteesi on jäsenrekisterissä ja se on oikea.
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JÄSENYHDISTYSTEN SIVUT

Yhdistykseen kaivataan lisävoimia!
Aurinko on hellinyt meitä elokuun lämmöllä. On kuiten-

kin aika katsoa eteenpäin ja miettiä tulevaa. Heitän näin teil-
le kaikille lukijoille ja muillekin kiinnostuneille kysymyksen. 
Löytyisikö teistä joku, joka on kiinnostunut kilpirauhasasi-
oista sekä vapaaehtoistyöstä? Tarjolla olisi kiinnostava paik-
ka puheenjohtajana yhdistyksessä ja vielä kun meillä ”van-
hoilla” olisi mahdollisuus olla opastamassa eteenpäin. Itse 
olen ollut noin 12 vuotta mukana ja muillakin johtokun-
nan jäsenillä on jo reilusti vuosia takana ja toki edessäpäin.   

Haluaisimme kuitenkin saada uutta verta ja uusia aja-
tuksia kehittämään yhdistystä ja viedä tietoa vielä enem-
män kaikille sitä tarvitseville. Miettikää ja ottakaa yhteyttä! 
Jäämme odottamaan! 

Tulkaa hyvät ihmiset vertaistuki-iltoihin ja kaikkiin ta-
pahtumiin. Kertokaa toiveistanne. Yksin emme kerkiä laa-
jalle alueellemme, mutta tuemme kyllä jos paikkakunnal-
tanne löytyy vetäjiä. Silloin voisimme järjestää koulutus-
ta ynnä muuta.

Ottakaa yhteyttä joko puhelimitse, sähköpostilla tai ny-
käiskää hihasta kun näette meitä. 

Oikein kaunista syksyä Teille kaikille!

Etelä-Pohjanmaan Kilpirauhasyhdistys ry

Annemaarit Anttila
puheenjohtaja

SATAKUNNAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Porissa vertaisilta torstaina 15.10. klo 18, Poh-
joispuisto 1, Porin Seudun Invalidit toimitila. Vie-
raaksemme tulee jalkahoitaja kertomaan jalkojen 
kotihoidosta. Tervetuloa!
Pikkujoulujuhla torstaina 26.11. klo 18. Syömme 
riisipuuroa, kahvia ja joulutorttua. Pientä jouluun 
liittyvää ohjelmaa. Paikka ja tarkemmat tiedot il-
moitetaan myöhemmin.
Tapahtumista ilmoitetaan myös yhdistyksen koti-
sivuilla sekä fb-sivullamme.

VAASAN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Vertaisilta suomeksi torstaina 24.9. klo 19, Vaasan 
Yhdistyksien luentosalissa, uusi osoite Korshol-
manpuistikko 44, poliisitaloa vastapäätä.
Vertaisilta suomeksi ja ruotsiksi tiistaina 20.10. klo 

19, Vuorikodin Kumppanuuskeskuksessa, os. Vuo-
rikatu 2-4, Vaasa.
Lääkäriluento lauantaina 7.11. klo 14. LTK, sisätau-
tiopin dosentti Esa Soppi. Kahvitarjoilu. 
Sääntömääräinen syyskokous 7.11.2015 klo 
15.30 luennon jälkeen. Luento ja kokous on Vuo-
rikodin juhlasali, Vuorikatu 2-4, Vaasa. 
Joulujuhla lauantaina 12.12 klo 18, ravintola 
Strampen.
Syysristeily Uumajaan ”Liiku laineella”, ajankohta 
on vielä auki, lisätietoja antaa Arto Tankka, artot@
saunalahti.fi tai tekstiviestillä 050 587 2996.
Seuratkaa Pohjalaisen toimintapalstaa, Vaasan Ik-
kunaa, Vasabladet ja nettisivujamme.

VASANEJDENS SKÖLDKÖRTEL-
FÖRENING RF

Samtalskväll på finska  torsdag 24.9.  kl 19, i Vasa 
Föreningarnas nya lokal, adr. Korsholmsesplana-
den 44, mittemot polishuset.
Samtalskväll på finska och svenska tisdag 20.10. 

kl 19, i Berghemmets Kamratcentrum, Bergg 2-4, 
Vasa.
Läkarföreläsning lördagen 7.11. kl 14, föreläsare 
specialläkare i inre medicin, docent Esa Soppi. 
Kaffeservering. Efter föreläsningen stadgeenligt 
höstmöte kl 15.30. Plats Berghemmets festsal, 
Berggatan 2-4, Vasa.
Julfest lördag 12.12. kl 18, restaurang Strampen.
Höstkryssning till Umeå  ”Liiku laineella”  tidpunk-
ten ännu öppen, information fås av  Arto Tankka, 
per email artot@saunalahti.fi eller textmeddelan-
de på mobiltel 050 587 2996
Följ också med i Vasabladets och Pohjalainens 
händelsekalender, Vaasan Ikkuna och på förening-
ens hemsida.

Kuopiossa vertaisillat joka kuukauden ensim-
mäinen keskiviikko klo 18.00–19.30 Suokadun pal-
velutalolla Turinatuvan tiloissa, Suokatu 6. Yhteys-
henkilö Anne Christiansen, p. 045 2021 720.

Varkaudessa vertaistukitapaamiset jatkuvat ensi 
vuoden alkupuolella.

Muista päivittää osoitetietosi. Emme saa niitä muualta kuin Sinulta!
Päivitä myös sähköpostiosoitteesi.

Osa yhdistyksistä ja liitto lähettää joskus sähköpostia kaikille joille se on mahdollista.
Päivitä/lisää osoitteessa: www.kilpirauhasliitto.fi – ”Muokkaa yhteystietojasi” -painikkeen kautta.
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Keski-Suomen Kilpirauhasyhdistyksen hallitus vietti historiansa 
ensimmäisen virkistäytymispäivän Päijänteellä seilaillen ja 
keskustellen tulevaisuudesta. Loistava päivä kaikkineen!
Kuva: Heikki Oksanen

Uusia kaivataan!
Vapaaehtoistyöt ovat taas alkaneet ja pääsemme jokai-

nen hieromaan älynystyröitämme. Tarvitsisimme joukkoom-
me myös lisää uusia toimijoita. 

Kuten olette jo varmaan huomanneetkin menetimme 
hyvän yhdistysaktiivin Tanja Väyrysen hänen siirtyessään 
Kilpirauhasliiton järjestösihteeriksi. Hyvinkääläiset ovat jo 
ennen minun tuloani yhdistykseen saaneet nauttia Tan-
jan osaamisesta ja ahkeruudesta. Minä tulin yhdistykseen 
meidän 10-vuotisjuhlien aikoihin ja panin jo silloin mer-
kille Tanjan neuvokkaan toiminnan. Mutta ei hätää, minkä 
me menetimme, saimme kaikki Kilpirauhasliiton jäsenyh-
distykset yhteisen hyvän järjestösihteerin liiton toimistol-
le jakamaan sitä työmäärää, mikä on arvatenkin ollut koh-
tuuton niin pienelle henkilökunnalle. Olemme useasti saa-
neet kuulla ettemme varmaan ole osanneet arvostaa Tan-
jan osaamista, mutta kyllä me tiedämme minkä aarteen me-

netimme. Onnea Tanjalle uudessa tehtävässä!
Sitten näihin surullisempiin asioihin. Jouduimme peru-

maan hyvinvointiryhmän aloittamisen vähäisen osallistu-
jamäärän vuoksi. Hakemukset olivat loistavasti kirjoitettu-
ja ja olin jo ajatellut, että siitä tulee varmaan hyvä ryhmä. 
Kaikki olivat hyvin motivoituneita. Olisi mukava saada ha-
kijat yhdistyksemme toimintaan mukaan ja uusimaan toi-
mintojamme tai lisäämään ainakin uusia toimintatapoja.

Käykää marjametsässä ja sieniä keräämässä, että pärjä-
tään taas pitkä talvi. Lämpimiä terveisiä kaikille!

Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys ry

Orvokki Lehtonen
puheenjohtaja

Tieto lisää tuskaa…
Noin sanotaan, mutta kyllä tieto tuo myös ymmärrystä 

ja oman tilanteen selventymistä. Tuskaa tulee tietysti myös, 
kun kaikkea ei ymmärrä. Monimutkaiset asiat hämmentä-
vät ja voivat myös johdattaa harhateille. Mikään ei ole täy-
sin valkoista eikä täysin mustaa. Ihmiskehon syövereissä on 
vielä paljon ratkaistavia salaisuuksia.

Yhdistyksellä kuluva vuosi on ollut tiedon supertarjonta-
vuosi, sillä tähän mennessä jo on järjestetty viisi lääkärilu-
entoa ja lisäksi yhdistyksen toimintaa on esitelty lukuisissa 
tapahtumissa ja kuntatapaamisissa. Pohjoisimpiin kuntiin 
yhdistysesittelyt on välitetty virtuaaliluentoina, vastaanotto 
on kunnissa tapahtunut virtupisteiden kautta. Eikä se vielä 
tähän lopu, sillä vuotta on vielä jäljellä ja tapahtumia ja ta-

paamisia tulossa vuoden lopussakin runsaasti.
Yhdistys lähettää näin julkiset kiitokset Ulla Slamalle ja 

Esa Sopille, jotka ovat tuoneet Lappiin kilpirauhastietout-
ta niin, että täälläkin ollaan menossa mukana ja siten saa-
tu ymmärrystä omasta tilasta sekä lääketieteen ihmeelli-
sestä maailmasta. Toivottavasti yhteistyö jatkuu edelleen 
tulevina vuosina.

Yhdistyksen jäsenmäärä on tällä hetkellä paria henkilöä 
vaille kuusisataa eli sillä rintamallakin olemme edistyneet 
loistavasti. Saamani tiedon mukaan kuitenkin jäsenmaksu-
ja on tältä vuodelta maksamatta. Jäsenmaksut ovat tärkeä 
osa taloutta sekä yhdistyksille että liitolle. Jäsenmaksuilla 
taataan yhdistysten toiminta ja esimerkiksi KILPI –lehti pys-

Mukavaa hyötyliikuntaa on marjojen poimiminen ja metsässä 
samoilu! Etelä-Karjalan kilpirauhasyhdistyksessä on tämä 
huomattu. Kuva: Lea Bruun
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tytään tuottamaan.
Yhdistyksen vertaistukitoiminta on pyrähtänyt käyntiin 

syyskuussa. Yhdistyksen ja vertaistukiryhmien toiminnasta 
löydät tarkemmat tiedot yhdistyksen netti- ja Facebooksi-
vuilta. Lisäksi pyrimme ilmoittelemaan paikallislehdissä ja 
radiossa. Vertaisryhmien vetäjät ovat paikkakuntalaisia ja 
vapaaehtoisia. Ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua, eikä niissä 
ole pakko levitellä ajatuksiaan, jos siihen ei ole vielä valmis. 
Kerro ja kuuntele on kuitenkin toimintatapa, jota itsekuka-
nenkin toteuttaa valmiutensa ja tarpeensa mukaan. Kerro 
ei tarkoita, että kuullut toisten asiat kerrottaisiin muualle, 
vaan jokaista osallistujaa koskee vaitiolovelvollisuus vertais-
tuki-illassa kuulluista asioista. Luottamus on vertaistukitoi-
minnan pohja ja syvin arvo. Tule Sinäkin mukaan!

Poikkeuksellisen kesän ja vieläkin poikkeuksellisemman 
elokuun helteiden siivittämin ajatuksin toivotan kaikille jä-
senille, vapaaehtoisille toimijoille, toisille yhdistyksille ja lii-
ton toimijoille virkeää loppuvuotta!

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry

Raili Kuusela
puheenjohtaja

Kuva: Katja Kunnari

Oulun yhdistyksen kuulumiset
Kevätkokouksen jälkeen yhdistyksemme puheenjohta-

ja erosi omasta pyynnöstään, joten tuosta alkaen on halli-
tus toiminut varapuheenjohtajavetoisesti. Heti keväällä hal-
lituksessa pohdimme yhteisistä ”pelisäännöistä” miten toi-
mimme yhdistyksen ja jäsentemme parhaaksi. Tärkein asia, 
minkä heti huomasin hallituksen väessä, oli yhteisen teke-
misen halu, jaoimme vastuualueita ja muokkasimme joita-
kin toimintatapojamme uusiksi. Tässä hallituksessa ketään ei 
tarvitse patistaa, vapaaehtoisia työtehtävien jakajia löytyy. 

Olemme saaneet hallituksen tueksi myös aktiivisia uu-
sia toimijoita. Olemme myös huomanneet, että aktiivisuus 
yhdistystämme kohtaan on lisääntynyt. Yhdistyksemme on 
saanut yhteydenottoja ja yhteistyöpyyntöjä terveydenhuol-
lon sekä muun julkisen puolen sektoreilta. Näiden myötä 
yhdistyksemme näkyvyys kasvaa ja toivottavasti paikalli-
nen vaikutus sekä merkitys sitä myöten. Kiitos näistä yhte-
yksistä kuulu tietenkin myös yhdistyksen aikaisemmille toi-
mijoille, jotka ovat määrätietoisesti tehneet työtä yhdistyk-
sen näkyvyyden ja kuuluvuuden eteen. Näkyviä yhteistyön 
muotoja on ainakin jo syksyllä Oulun lääketieteellisen tie-
dekunnan hyvinvoinnin edistämisen teemapäivään osal-
listuminen sekä solmimamme aiesopimus Järjestöt sairaa-
lassa –projektiin, joka toteutuessaan näkyy vuosina 2016-
2018 Oulun yliopistollisessa sairaalassa. 

Oulun yhdistyksen toimialue, nimestään huolimatta, on 
erittäin laaja. Toimintakenttämme on koko Pohjois-Pohjan-
maa sekä Koillismaa ja Kainuu. Etäisyydet ovat pitkät, siksi 

on tärkeää että hallituksen lisäksi vastuuta kantavat aktiivi-
set alueelliset vapaaehtoiset aktiiviset toimijat. Näin olem-
me saaneet aktiivisia alueita Ylivieskaan, Pudasjärvelle, Ka-
jaaniin ja Sotkamoon. Tulevan syksyn haasteemme on ver-
taistukitoiminnan käynnistäminen Kuusamoon. Tarkoituk-
sena on että säännöllinen toiminta alkaisi pyörimään siellä 
jo loppuvuoden aikana. Saamamme kyselyiden perusteel-
la vertaistuen tarvetta siellä ainakin on.

 Oulussa on luovuttu vuokratusta toimistotilasta, sillä se 
söi liian paljon määrärahoja itse toiminnasta. Tärkeintä on 
kantaa vastuuta jäsenistämme, sekä neuvoa ja virkistää juu-
ri heitä. Heitänkin tässä haastetta liiton suuntaan siinä, et-
tä joko aika olisi kypsä liiton aluetyöntekijälle Pohjois-Suo-
meen, varsinkin kun Oulun seutu on yksi kilpirauhassairauk-
sien synkintä aluetta. Oulun seudun jäsenistölle myös sel-
lainen iloinen uutinen, että jäseniltamme palaavat taas syk-
syn toiminnan käynnistyessä perinteiselle tutulle paikalle, 
Aleksinkulmaan. Tämä jäseniltojen paikan muutos on yksi 
esimerkki siitä, että hallitus kuuntelee jäsenistöä.

Tervetuloa mukaan osallistumaan toimintaamme ja ta-
paamisiin jäsenilloissa!

Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys ry

Hannu Kukkurainen
varapuheenjohtaja
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Kilpirauhaspäivää vietettiin
näkyvästi Oulussa 

Maailman Kilpirauhaspäivän vietto aloitettiin 25.5. kä-
velykatu Rotuaarilla ilmapalloja ja esitemateriaalia jakaen. 
Samalla yhdistyksen aktiiviset toimijat Timo Huttu, Jonna 
Karjalainen ja Sirpa Rompasaari jututtivat paikalle tullei-
ta ihmisiä kuunnellen pitempään sairastaneita ja opastaen 
ja ohjaten vastasairastuneita. Vaihtelevasta säästä huolimat-
ta yhdistyksen toiminta ja tiedon tarve herätti kiinnostusta 
yhdistystä ja sen toimintaa kohtaan. 

Rotuaarilta siirryttiin sitten illaksi jäsenillan viettoon 
Kumppanuuskeskukseen, jossa Timo Huttu kertoi sairau-
den myötä alkaneesta kirjoittamisen tarpeestaan. Samalla 
jäsenet tapasivat toisiaan, vaihtaen kuulumisiaan ja naut-
tien kahvista sekä mukavasta yhdessäolosta.

Teksti: Timo Huttu
Kuva: Sirpa Rompasaari

Kuulumisia Pohjois-Karjalasta
Tätä kirjoittaessani kesää on vielä jäljellä ja paljon ihania 

päiviä, elokuun loppupuoli menossa. Syksyn toimintamme 
on jo alkanut, johtokunta kokoontunut, tukipuhelimeen vas-
tattu ja aikatauluja sovittu. 

Mullistusten kesä takana, pienten kaksostyttöjen synty-
minen teki minustakin mummon vauhdilla. Aluksi oli huo-
li, miten selviävät ja onneksi Kuopiossa on hyvä hoito ja Jo-
ensuussakin pienet viettivät useamman viikon sairaalassa, 
osaston lemmikit. Suomessa keskosten hoito on huippua 
ja kannattaa panostaa tulevaisuuteen. Pitää vielä mainita, 
lasten äidillä aloitettiin Thyroxin raskauden alussa turvaa-
maan normaali kehitys.

Useat henkilöt ovat soitelleet tai lähettäneet sähköpos-
tia kilpirauhasasioista. Joku kyselee, mitä suolaa pitäisi käyt-
tää, toinen kaipaa hyvää lääkäriä. Jokainen kokee sairauten-
sa hyvin yksilöllisesti, kokemuksia on monenlaisia. Jo pel-
kästään se, miten sairaus on tullut, tekee meistä erilaisia. 

  KILPI-lehdessä on ollut juttua vajaatoiminnan syistä. On 
ihan eri asia sairastaa synnynnäistä vajaatoimintaa kuin saa-
da sairaus eläkeiässä. Monesti sairauden toteamisen aikaan 
voi olla suuriakin mullistuksia elämässä, esimerkiksi raska-
us, synnytys, vaihdevuodet, joku kriisi. Vaikka olisikin sama 
lääkitys, se ei tee meistä yhtenäistä joukkoa. Kaipaamme 
yksilöllistä hoitoa ja neuvontaa. Muut sairaudet myös vai-

kuttavat ja osalla lääkkeitä pitää muutella moneen kertaan. 
Vertaistuki on tärkeä, voi jutella vapaasti ja toinen ymmär-
tää. Hyviä neuvojia on maailma täynnä, kuuntelijoita ei eh-
kä niinkään paljon.

Toukokuun lopulla teimme retken Kolille, miten erilai-
nen maailma siellä avautui. Mahtavat maisemat, historiaa 
ja makoisat ruuat Alamajalla. Vain tunnin matka kotoa, voi-
si käydä useammin. Ensi kevään retken kohdetta voi taas 
ehdottaa. Suuri osa matkalaisista on varttuneempi, ei tar-
vitse kauaksi mennä.

Tervetuloa tilaisuuksiimme, tapaamme Vesselissä kilppa-
ri-iltojen merkeissä. Suunnitelmissa on myös muita tapah-
tumia, toivottavasti saamme asiantuntijoita luennoimaan. 
Viime kevään lääkeluennolla oli melkein 50 kuulijaa. Yhdis-
tyksessä on yli 300 jäsentä, vain pienellä osalla on mahdol-
lisuus osallistua tapaamisiin. Lehden avulla haluan terveh-
tiä kaikkia ja kiittää kiinnostuksesta. 

Hyvää alkusyksyä ja pidetään yhteyttä!

Pohjois-Karjalan Kilpirauhasyhdistys ry

 Päivi Paavilainen
puheenjohtaja
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Uutta Suomessa - lauluterapiaan perustuva 
”kilppariryhmä” alkaa!  

Tänä keväänä yhdistyksen hallituksen jäsenet ja muuta-
ma muu innokas testasivat kilpirauhasen vajaatoimintaan 
tarkoitettuja lauluterapiaharjoituksia kahdeksan kertaa ko-
koontuneessa koeryhmässä.  

Kokemusten perusteella päätettiin aloittaa kilpirauha-
sen vajaatoimintaan vaikuttava lauluterapia ryhmä joka 
aloittaa lokakuussa ja kokoontuu kahdeksan kertaa syys-
lukukaudella tunti/viikko. Hinta on 10 €/kerta. Yhdistyksen 
jäsenille hinta on 5 €/kerta. Ryhmään otetaan kahdeksan 
henkilöä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Lauluterapeutti 

Karita Tuominen p. 03 7551 966. Ryhmä kokoontuu osoit-
teessa Paimenpolku 6, Tapanilan puutaloalueella Lahdes-
sa. Lue lisää lauluterapiasta, laulu- ja ääniterapia, www.ter-
veysinfo/laulukaskas

                                                                                                                                                         
Päijät-Hämeen kilpirauhasyhdistys ry

Raija Kerttula
puheenjohtaja

Espooseen uusi vertaisryhmä 
Suunnittelemme vertaisryhmän perustamista Espoon 

Niittykummussa, Kappelitie 6 D, 2 krs. Kokoontumispaik-
kaan on hyvät kulkuyhteydet ja se on näkyvällä paikalla 
Länsiväylän varrella. Kartoitamme kiinnostusta joko päivä- 
tai iltaryhmään osallistumisesta. 

Päiväryhmän suunniteltu kokoontumisaika olisi klo 13 
alkaen ja iltaryhmän kokoontuminen voisi alkaa osallistu-
jien mahdollisuuksien mukaan viimeistään klo 18. Ryhmän 
on tarkoitus kokoontua kerran kuukaudessa, ensimmäinen 

tapaaminen on torstaina 24.9. Ilmoita kiinnostuksesi ja tule 
mukaan suunnittelemaan yhdessä ryhmän toimintaa. Yhte-
yshenkilö Sirpa Carlsson, ilmoittautumiset pkkilpi@gmail.
com tai 045 6045 101.

Pääkaupunkiseudun kilpirauhasyhdistys ry

 Sirpa Carlsson
 puheenjohtaja

Jumppaa aivoille
 
Kaikki uuden kielen opiskelusta sudo-

kuun tarjoavat aivoille sen kaipaamaa voi-
mistelua. Aivoja voi stimuloida pelkästään 
arkirutiineista poikkeamalla: kävele uutta 
reittiä tai tee aamutoimet uudessa järjes-
tyksessä. Myös sosiaalinen kanssakäymi-
nen virkistää aivoja.

Hyvä Terveys 8/2015, ote kirjoituksesta 
Näillä treenaat aivoja/ Anne Remes neu-
rologian erikoislääkäri, professori, Itä-Suo-
men yliopisto

Duodecim

”Olen selvinnyt monista hirveistä tilan-
teista sillä, että olen nauranut. Naurami-
nen ei maksa mitään. Kannattaa nauraa 
niin usein kuin mahdollista”

Kirjailija Anna-Leena Härkönen

”Kaunokirjallisuuden kuluttajat kykene-
vät syvään empaattisuuteen, sietävät eri-
äviä mielipiteitä helpommin kuin muut ja 
ovat sen vuoksi ässiä myös parisuhteessa”

Infektiolääkäri Terhi Heinäsmäki
aikakausikirja Duodecimissä

Lihava ei nauti ruuasta

Lihavalla ihmisellä on aivoissaan vä-
hemmän mielihyvää välittäviä opioidi-
reseptoreja kuin normaalipainoisella. Ero 
saatiin esille ensimmäisen kerran PET-ka-
meralla Turussa. On mahdollista, että tä-
män vuoksi lihavat eivät koe yhtä paljon 
nautintoa syömisestään kuin normaali-
painoiset ja kompensoivat mielihyvän 
puutetta syömällä enemmän. 

Suomalaistutkijoiden tulokset autta-
vat ymmärtämään ylensyönnin tausto-
ja ja tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuk 

 
 
 
 
 
 
sia lihavuuden hoitoon ja ehkäisyyn. To-
sin vielä ei tiedetä, onko muutos aivojen 
mielihyväjärjestelmässä lihavuuden syy 
vai seuraus.

Duodecim

Sinun kokosi ei ratkaise mitään; aivo-
jesi koko ratkaisee enemmän; sydämesi 
koko ratkaisee kaiken.

- B.C. Forbes

!SAKSITTUA
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Kilpirauhaslääkitys Suomessa
– alueelliset erot suuria

Esa Soppi LKT,
sisätautiopin dosentti

Yhteenveto

Vuonna 2014 Suomessa 218888 potilasta käytti tyroksii-
nia peruskorvattavana lääkkeenä (esiintyvyys n. 4,0 % väes-
töstä) ja 85993 (1,58 %) erityiskorvattavana. Erityisluvallisia 
kilpirauhashormonivalmisteita käytti 4075 potilasta (n. 0,08 
%). Yhteensä siis n. 5,7 % suomalaisista käytti kilpirauhashor-
monivalmisteita. Kasvua edellisestä vuodesta oli n. 0,3-pro-
senttiyksikköä. Vuonna 2008 kilpirauhasen vajaatoiminnan 
esiintyvyys väestössämme kilpirauhashormonien käytön 
perustella oli n. 3,9 %. Kasvu johtuu tyroksiinia peruskorvat-
tavana saavien potilaiden määrän huomattavasta kasvus-
ta. Vuonna 2013 karbimatsolia käytti 5630 potilasta eli kil-
pirauhasen liikatoiminnan esiintyvyys tämän lääkkeen käy-
tön perusteella arvioituna oli n. 0,10 %. Yli puolet lääkityksiä 
saavista potilaista on yli 60-vuotiaita. Todettiin myös suuria 
alueellisia eroja sekä kilpirauhasen vajaatoiminnan että lii-
katoiminnan lääkityksessä. On todennäköistä, että peruskor-
vattavana tyroksiinia saavista potilasta vuoden 2008 jälkeen 
ainakin 15000 - 30000 potilasta käyttää tyroksiinia turhaan. 

Johdanto

Kilpirauhasen toimintahäiriöt ovat yleisimpiä sisäeritys-
rauhasiin liittyviä sairauksia. Arviot kilpirauhasen vajaatoi-
minnan esiintyvyydestä eli prevalenssista vaihtelevat huo-
mattavasti (Bjøro  ym. 2000, Vanderpump 2011, Garmendia 
Madariaga ym. 2014). Bjøron selvityksessä kilpirauhasen va-
jaatoimintaa esiintyi 4,8 %:lla naisista ja 0,9 %:lla miehistä. 
Vastaavat luvut liikatoiminnan osalta olivat naisilla 2,5 % ja 
miehillä 0,9 %. Kilpirauhasen vajaatoimintaa esiintyi vain 1,5 
%:lla alle 30-vuotiaista naisista, mutta 7,5 %:lla 70 vuotta täyt-
täneistä, mutta yli 80-vuotiailla esiintyvyys kuitenkin väheni. 
TPO-vasta-aineiden (> 200 U/ml) esiintyvyys oli naisilla 13,9 
% ja miehillä 2,8 %. Näiden ja TSH-arvojen perusteella Van-
derpump (2011) arvioi, että diagnostisoimattoman kilpirau-
hasen vajaatoiminnan kokonaisesiintyvyys saattaa olla jopa 
kaksinkertainen Bjøron lukuihin verrattuna.

Kilpirauhasen vajaatoiminnan kehittymistä seurattiin vä-
estössä 20 vuotta, ja ilmeni, että 3,5/1000 naiselle ja 0,6/1000 
miehelle ilmaantui kilpirauhasen vajaatoiminta tuona aika-
na.  Henkilöillä, joilla oli TPO-vasta-aineita verenkierrossaan, 
vuosittainen vajaatoiminnan ilmaantuminen (eli insidens-
si) oli 2-4 % (Vanderpump 2011). Garmendia Madariaga ym. 
2014 tekemässä meta-anlyysissä diagnostisoimattoman kil-
pirauhasen vajaatoiminnan esiintyvyydeksi arvioitiin n. 5 % 
ja liikatoiminnan esiintyvyydeksi n. 2 % väestöstä. Näistä 80 
% oli subkliinisiä.

Kilpirauhasen vajaatoiminnan ilmaantuvuus eli insidenssi 
on 226 / 100000 ja liikatoiminnan ilmaantuvuus 51 / 100000 
asukasta vuodessa (Garmendia Madariaga ym. 2014). Alueel-
lisesta vaihtelusta yksittäisen maan sisällä ei juuri ole tietoja 
lukuun ottamatta Ruotsia, jossa asiaa on selvitetty vuonna 
2008 julkaistussa väitöskirjassa (Nordlund 2008).   

Tässä raportoidaan kilpirauhasen vajaatoiminnan ja lii-
katoiminnan esiintymistä ja alueellista vaihtelua Suomessa 
sairaanhoitopiireittäin. Aineistona käytettiin Kelan lääkere-
kisterin tietoja vuosilta 2008 – 2014.

Menetelmät

Kelan lääkerekisteristä vuosilta 2008 – 2014 selvitettiin nii-
den potilaiden määrät, jotka käyttivät tyroksiinia kilpirauha-
sen vajaatoimintaan (erityis- tai peruskorvattuna). Potilaiden 
määrät jaettiin vielä sairaanhoitopiireittäin ja iän mukaan. 
Samat analyysit tehtiin kilpirauhasen liikatoiminnan selvit-
tämiseksi karbimatsolin osalta. Suomessa on myös käytös-
sä erityisluvalla saatavia valmisteita kilpirauhasen vajaatoi-
minnan ja liikatoiminnan hoitoon.  Näitä lääkkeitä käyttävät 
potilasmäärät selvitettiin Fimean myöntämien erikoislupien 
perusteella, mutta niistä ei ollut saatavissa sairaanhoitopiiri- 
eikä ikäjakautumaa. Asukasmäärät ja sukupuolijakautumat 
selvitettiin Tilastokeskuksen tietokannasta.

Tulokset
Kilpirauhasen vajaatoiminta

Kilpirauhasen vajaatoiminnan esiintyvyys tyroksiinin käy-
töllä mitattuna oli naisilla vuonna 2013 4,31 % (vuonna 2008 
3,26 %) ja miehillä 0,96 % (vuonna 2008 0,65 %). Esiintyvyys 
kasvoi potilaiden ikääntyessä ja oli suurimmillaan yli 75-vuo-
tiailla miehillä ja naisilla (Kuva 1).

Vuonna 2014 Suomessa (asukasluku vuoden 2013 lopus-
sa 5 451 270) peruskorvattavaa tyroksiinivalmistetta käytti 
218 888 potilasta, kasvu edellisestä vuodesta lähes 20000 
potilasta eli n. 4,0 % suomalaisista käytti peruskorvattavaa 
tyroksiinia vuonna 2014. Edellisenä vuonna vastaava luku 
oli 3,70 % (2,99 % naisista ja 0,71 % miehistä). Viisi vuotta ai-
emmin eli vuonna 2008 luvut olivat naisilla 1,93 % ja miehil-
lä 0,41 %. Vuonna 2014 erityiskorvattavana tyroksiinia käyt-
ti 85 993 potilasta eli esiintyvyys 1,58 % väestöstä (vuonna 
2013 luku oli 1,57 %; naiset 1,32 % ja miehet 0,25 %). Vuon-
na 2008 vastaavat luvut olivat naisilla 1,33 % ja miehillä 0,24 
% (Taulukko 1).  

Erityisluvallisia kilpirauhashormonivalmisteita käytti 
3 249 potilasta vuonna 2013 (0,06 % väestöstä) ja vuotta 
myöhemmin 4075 potilasta (lähes 0,08 %). Suurin kasvu oli 
T3-valmisteiden käytössä. Vuodesta 2008 erityisluvallisten 
kilpirauhashormonivalmisteiden käyttö on kasvanut lähes 
kuusinkertaiseksi. 

Erityiskorvattavaa lääkitystä saavien ryhmässä nais-
ten/miesten suhde oli n. 5,5:1 ja lääkitystä saavien potilai-
den määrä kasvoi 6 vuoden aikana n. 2,2 prosenttiyksikköä 
(miehet n. +700 potilasta ja naiset n. +1100 potilasta)(Tau-
lukko 1). Vuonna 2008 miehistä 55,1 % oli yli 60-vuotiaita ja 
vuonna 2013 58,7 %. Naisten vastaavat luvut olivat 60,4 % ja 
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Kuva 1. Tyroksiinia käyttävien potilaiden esiintyvyys ikäryhmittäin 
vuonna 2013.

Kuva 2. Tyroksiinia erityiskorvattavana käyttävien naispotilaiden 
lukumäärät vuosina 2008-2013.

Kuva 3. Tyroksiinia erityiskorvattavana käyttävien miespotilaiden 
lukumäärät vuosina 2008-2013.

Kuva 4. Tyroksiinia peruskorvattavana käyttävien naispotilaiden 
lukumäärät vuosina 2008-2013.

Kuva 5. Tyroksiinia peruskorvattavana käyttävien miespotilaiden 
lukumäärät vuosina 2008-2013.

Kuva 6. Yliopistosairaanhoitopiireissä tyroksiinia käyttävien 
potilaiden lukumäärät vuosina 2008-2013

67,1 % (Kuvat 2 ja 3).
Peruskorvattavaa kilpirauhashormonilääkitystä saavien 

ryhmässä naisten/miesten suhde oli 4,4:1 ja lääkitystä saa-
vien naispotilaiden määrä kasvoi 6 vuoden aikana 58,4 % (n. 
+60000 potilasta) ja miespotilaiden määrä 78,9 % (n. +17100 
potilasta). Vuonna 2008 miehistä 41,0 % oli yli 60-vuotiaita 
ja vuonna 2013 jo 62,6 %. Naisten vastaavat luvut olivat 53,6 
% ja 55,2 % (Kuvat 4 ja 5).

Luvuista voidaan arvioida, että peruskorvausta saavien 
ryhmässä tyroksiinilääkityksen käytön kasvu on n. 50-kertaa 
suurempi kuin erityiskorvausta saavien ryhmässä (n. 241 vs. 
5/100000 asukasta/vuosi).

Yliopistosairaanhoitopiireissä tyroksiinihoitoa saavien po-
tilaiden määrä kasvoi 6 vuodessa 40,5 % (Kuva 6). Yliopisto-
sairaanhoitopiireissä hoitoa saavien potilaiden osuus (esiin-
tyvyys eli prevalenssi) vaihteli huomattavasti sekä vuonna 
2008 että 2013, mutta hoitoa saavien potilaiden kasvu ei ol-
lut suhteessa siihen, kuinka suuri esiintyvyys oli ollut 6 vuot-
ta aikaisemmin, eikä sairaanhoitopiirin asukaslukuun (Tau-
lukko 2). Muissa sairaanhoitopiireissä potilaiden määrä kas-
voi 36,1 %. Prevalenssien kasvun vaihtelu oli muissa sairaan-
hoitopiireissä vielä suurempaa kuin yliopistosairaanhoitopii-
reissä (Taulukko 3).
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Taulukko 1. Tyroksiinilääkitysten kehitys eri potilasryhmissä vuodesta 2008 vuoteen 2013

Taulukko 2. Tyroksiinia käyttävien potilaiden osuus väestöstä (prevalenssi) yliopistosairaanhoitopiireissä

Kuva 7. Karbimatsolia käyttävien potilaiden esiintyvyys 
ikäryhmittäin vuonna 2013

Kilpirauhasen liikatoiminta

Vuonna 2013 karbimatsolia käytti 5630 potilasta eli kil-
pirauhasen liikatoiminnan esiintyvyys oli 0,10 %. Vuodelta 
2014 tietoa ei ole saatavissa, koska lääkkeen markkinoija, Ori-
on Pharma, veti karbimatsolin peruskorvattavuuden piiris-
tä. Lisäksi erikoisluvallista propyylitiourasiilia käytti noin 100 
potilasta. Molemmilla sukupuolilla näiden lääkkeiden käyt-
tö kasvoi iän myötä mutta naisilla huomattavasti nopeam-
min kuin miehillä (Kuva 7).

Lääkitystä saavien ryhmässä naisten/miesten suhde oli 
4,4:1 ja lääkitystä saavien potilaiden määrä kasvoi 6 vuoden 
aikana miehillä 21,9 % (n. +200 potilasta, Kuvat 8 ja 9) ja nai-
silla 24,5 % (n. +800 potilasta, Kuva 8). Vuonna 2008 miehis-
tä 46,7 % oli yli 60-vuotiaita ja vuonna 2013 49,1 %. Naisilla 
vastaavat luvut olivat 44,3 % ja 46,1 %. Uusien karbimatso-
lin käyttäjien määrän eli liikatoiminnan ilmaantuvuuden voi-
daan arvioida olevan n. 3 / 100000 asukasta / vuosi.

Yliopistosairaanhoitopiireissä karbimatsolihoitoa saavien 
potilaiden määrä kasvoi 6 vuodessa 21,8 % (Kuva 10). Yliopis-
tosairaanhoitopiireissä hoitoa saavien potilaiden osuus sai-
raanhoitopiirin väestöstä (esiintyvyys eli prevalenssi) vaihteli 
jonkin verran sekä vuonna 2008 että 2013, mutta hoitoa saa-
vien potilaiden kasvu ei ollut suhteessa siihen, kuinka suu-
ri esiintyvyys oli ollut 6 vuotta aikaisemmin eikä sairaanhoi-
topiirin asukaslukuun (Taulukko 4). Muissa sairaanhoitopii-
reissä potilaiden määrä kasvoi yhtä paljon kuin yliopistosai-
raanhoitopiireissä eli 22,7 %. Prevalenssien kasvun vaihtelu 
oli kuitenkin suurempaa kuin yliopistosairaanhoitopiireis-
sä (Taulukko 5).

Pohdinta

Erityiskorvattavaa tyroksiinia saavien potilaiden määrän 
kasvu oli maltillista verrattuna peruskorvattavaa tyroksiinia 
saavien kasvuun. Merkittävää sukupuolieroa tässä kehityk-
sessä ei ollut. On ilmeistä, että osa erityiskorvattavaan lää-
kitykseen oikeutetuista ei saa lääkitystään erityiskorvatta-
vana. Tämä johtunee ensisijaisesti tyroksiinilääkityksen hal-
vasta hinnasta, sillä vuoden lääkekustannuksen hinta perus-
korvattavana annoksella 0,15 mg päivässä on vain hieman 
yli 31 €, mikä vastaa B-todistuksen aiheuttamia yleisiä kus-
tannuksia potilaalle. Vaikka osa näistä potilaista kuuluu pe-
ruskorvattavana lääkitystä saavien ryhmään, on kilpirauha-
sen vajaatoiminnan lääkityksen aloittajien määrä (ilmaan-
tuvuus) Suomessa samansuuruinen kuin kansainvälisesti, 

(226/100000/vuosi) (Garmendia Madariaga ym. 2014) mutta 
pienempi kuin se oli Ruotsissa 2008 (insidenssi 330/100000 
asukasta/vuosi) (Nordlund 2008). 

Jopa viidesosa väestöstä käy kilpirauhasen toimintaa mit-
taavissa laboratoriokokeissa vuosittain (Taylor ym. 2014).  
Tämä on johtanut nopeaan kilpirauhaslääkkeiden käytön 
lisääntymiseen sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa (Gar-
mendia Madariaga ym. 2014, Taylor ym. 2014). Samalla kun 
kilpirauhashormonilääkkeiden käyttö on lisääntynyt, lääki-
tyksen aikaiset pienet TSH-arvot ovat käyneet yhä yleisem-
miksi, ja tätä nykyä 15 – 20 %:lla kilpirauhashormoneja saa-
vista potilaista on matalat TSH-pitoisuudet (<0,1 mU/l).  Tä-
mä viittaa siihen, että tyroksiiniannokset ovat liian suuret ja 
potilaat ylilääkittyjä (Taylor ym. 2014). Herää siis väistämät-
tä myös epäilys, että huomattava osa peruskorvausta saavis-
ta potilasta käyttää lääkitystä turhaan. Tätä näkemystä tukee 
myös oma ja muiden kliininen kokemus (Suomen Lääkäri-
lehti 2011, Salmela 2013, Taylor ym. 2014). Vuodesta 2008 
vuoteen 2014 peruskorvattavana tyroksiinia saavien poti-
laiden määrä lisääntyi n. 95000 käyttäjällä. Turhaan lääkitys-
tä käyttävien potilaiden lukumäärä saattaa olla jopa 15000 - 
30000 potilasta eli 7-15 % peruskorvattavaa tyroksiinia käyt-
tävistä. Vastaavasti on kuitenkin todettava, että todennäköi-
sesti samalla määrällä potilaita on diagnostisoimaton ja hoi-
tamaton kilpirauhasen vajaatoiminta (Vanderpump 2011).

Kuuden aineistovuoden aikana kaikissa ryhmissä on yli 
60-vuotiaiden kilpirauhasen vajaatoimintaan lääkitystä saa-
vien potilaiden määrä kasvanut. Vaikka iäkkäiden henkilöi-



  KILPI 3     2015   31

Taulukko 3. Tyroksiinia käyttävien potilaiden osuus väestöstä (prevalenssi) muissa sairaanhoitopiireissä

Kuva 8. Karbimatsolia peruskorvattavana käyttävien naispotilaiden 
lukumäärät vuosina 2008-2013

Kuva 9. Karbimatsolia peruskorvattavana käyttävien 
miespotilaiden lukumäärät vuosina 2008-2013

Taulukko 4. Karbimatsolia käyttävien potilaiden osuus väestöstä (prevalenssi) yliopistosairaanhoitopiireissä

den käyttämistä tyroksiiniannoksista ei ole tutkittua tietoa, 
on mahdollista, että osalla potilaista tyroksiinin annos on 
potilaan tilaan ja sairauksiin nähden ylimitoitettua, varsin-
kin, jos diagnostiikka ei ole ollut asianmukaista. Iäkkäät po-
tilaat käyttävät myös kilpirauhasen liikatoiminnan lääkitys-
tä suhteessa enemmän kuin nuoret.  Näiden lääkekäyttö-
jen painottuminen iäkkäisiin potilaisiin voi lisätä potilaiden 
riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin (Metso 2015).

Ruotsissa vuonna 2008 läänien väliset erot tyroksiinin 
käytössä olivat suurimmillaan noin puolitoistakertaiset, ko-
konaisesiintyvyys oli 3,5 % (Nordlund 2008). Mitään selvää 
syytä läänikohtaiseen tyroksiinin käytön vaihteluun Ruot-

sissa ei osattu antaa. Vuonna 2008 kilpirauhaslääkityksen 
esiintyvyys (3,9 %) oli meillä lähes yhtä suuri kuin Ruotsis-
sa. Myös lääkityksen alueellinen vaihtelu Suomessa oli yhtä 
suurta eli noin puolitoistakertaista sekä vuonna 2008 että 
vuonna 2013. Kuitenkaan ne sairaanhoitopiirit, joissa esiin-
tymiset olivat olleet suurimmat vuonna 2008, eivät välttä-
mättä olleet enää ”kärjessä” vuonna 2013. Sairaanhoitopiiri-
en esiintyvyyden erot ja vaihtelu tyroksiinin käytössä 6 vuo-
den aikavälillä, puhuu vahvasti sitä vastaan, että juomave-
den laadulla olisi merkitystä kilpirauhasen vajaatoiminnan 
kehittymisessä (Junnila 2011, 2014). On sen sijaan todennä-
köistä, että erot johtuvat tyroksiinin määräämiskäytännöis-
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Kuva 10. Yliopistosairaanhoitopiireissä karbimatsolia käyttävien 
potilaiden lukumäärät vuosina 2008-2013

tä kun epäillään subkliinistä kilpirauhasen vajaatoimintaa. 
Koska ilmenemisluvut ovat samankaltaiset Suomessa ja 
muualla, on todennäköistä, että tyroksiinilääkkeen käytön 
kasvu – Suomessa erityisesti peruskorvattavan tyroksiinin 
kohdalla – johtuu puutteellisesta diagnostiikasta (Soppi ja 
Paul 2015), jolloin huomattavalle määrälle potilaita aloite-
taan tyroksiinilääkitys, vaikka heillä ei itse asiassa ole mi-
tään vikaa kilpirauhasen toiminnassa.

Kilpirauhasen liikatoimintaa on arvioitu tässä selvityk-
sessä vain karbimatsolin käytön mukaan ja sekä esiintyvyys 
että ilmaantuvuus näyttävät olevan vain n. viides- tai kym-
menesosa kansainvälisten selvitysten osoittamista esiinty-
vyys- ja ilmaantuvuusluvuista (Garmendia Madariaga ym. 
2014). Vaikka omasta selvityksestämme puuttuvat radio-
jodilla hoidetut potilaat sekä leikatut potilaat (Basedowin 
taudin tai liikatoimivan kyhmyn vuoksi), nämäkään eivät 
selitä todettuja suuria alueellisia eroavuuksia. Subkliinistä 
kilpirauhasen liikatoimintaa sairastavat potilaat eivät liioin 
merkittävästi vaikuttane näihin lukuihin. 

  Potilaiden hyvinvoinnin ja potilasturvallisuuden kan-
nalta on erittäin tärkeää, että vain potilaille, joilla todel-
la on kilpirauhasen vajaatoiminta aloitetaan pysyvä kilpi-
rauhaslääkitys. Jos potilaan kilpirauhanen ei ole suuren-
tunut eikä hänen lähisuvussaan ole esiintynyt kilpirauha-
sen vajaa- tai liikatoimintaa eikä hänellä on tyreoideaper-
oksidaasi- eli TPO-vasta-aineita ja TSH-pitoisuus on alle 10 
mU/l, on epätodennäköistä, että hänellä on kilpirauhasen 
vajaatominta. Mitä matalampi potilaan TSH on, sitä epäto-
dennäköisempää on, että potilaalla todella on kilpirauha-
sen vajaatoiminta. Pelkän oirekuvan perusteella aloitettu 
kilpirauhaslääkitys ei ole asianmukaista.

Taulukko 5. Karbimatsolia käyttävien potilaiden osuus väestöstä
(prevalenssi) muissa sairaanhoitopiireissä

 TFI:n kokousedustajat vuosikokouksessa 2014 Santiago
de Compostelassa.

Thyroid Federation
International (TFI)
20 vuotta

Suomen Kilpirauhasliitto onnittelee kansainvälistä katto-
järjestöään 20 vuoden työstä kilpirauhaspotilaiden asian-
mukaisen ja hyvän hoidon puolesta, tiiviistä ja rakentavas-
ta yhteistyöstä maailmanlaajuisesti arvostettujen kilpirau-
haslääkäreiden kanssa ja kilpirauhassairauksien tunnetta-
vuuden edistämisessä.
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Läkare Vilho Ahola: 
Sköldkörtelpatienten och 
levnadsvanorna

Allmänläkaren Vilho Ahola höll ett 
föredrag den 21 mars 2015 i Finlandia-
huset i ett seminarium som organise-
rats av Huvudstadsregionens Sköld-
körtelförening i samråd med sköld-
körtelförbundet. Dr Ahola berörde 
särskilt frågan om sköldkörtelpati-
entens levnadsvanor. Slutsatsen kan 
sammanfattas i en kläm på ett enda 
ord: Måttfullhet. 

Ahola förespråkar kraftigt rätta lev-
nadsvanor som en viktig del av helhets-
vården. Den som har en sköldkörtelsjuk-
dom ska inte ringakta sin egen erfaren-
het, och det finns ingen orsak att ta på 
sig stress och ångest när goda råd och 
anvisningar om rätt livsföring haglar ner 
från alla håll. 

Det är bäst att vara skeptisk mot dem 
som säljer dyra livsstilar. ”Inte blir man ju 
bättre av att köpa näringstillskott för 500 
euro och sedan våndas över penningbrist 
och sömnlösa nätter”, utbrister Ahola in-
ledningsvis. ”Lev livet med en ledig och 
nådig inställning mot dig själv!” Man var-
ken kan eller bör ändra allt som kanske 
inte är helt ok i livsstilen på en gång. Bätt-
re att göra förändringarna i sina levnads-
vanor i små steg, en åt gången i maklig 
takt. Det kommer att ta tid. 

God sömn viktigast 

För Ahola kommer sömnen allra först. 
Också i naturen sover djuren trots att det-
ta utsätter dem för fara. Redan detta vi-
sar att sömnen har hög prioritet i natu-
rens ordning.  Också för sköldkörtelpati-
enten är sömnen viktig och sömnen är 
bäst när behandlingsbalansen är som den 
ska.  Dålig sömn stör å andra sidan krop-
pen så att omsättningen av T4 till T3 lider. 

Personer med sömnsvårigheter kun-
de gärna kolla sin sömnrytm, mängden 
av sömn och dess kvalitet bl.a. i förhållan-
de till sovmiljön.  Ibland blir man tvung-
en att sköta sömnstörningar med läke-
medel för att bryta den onda cirkeln. Vad 
gäller medicinering av sömnproblem är 
det klokt att i första hand att använda 
mediciner som förbättrar sömnkvalite-
ten och att undvika läkemedel t.ex. av 
typ diazepam som de facto försämrar 
sömnkvaliteten. 

Det finns ett samband mellan autoim-
muntyreoidit och skiftarbete. Skiftarbete 
utgör nämligen en stressfaktor för krop-
pen och detta stör ytterligare autoim-
munsystemets funktion. 

Text: Tanja Väyrynen
Översättning: MediDocs

Grunderna för en bra kost 

Uppfattningarna om vad en bra kost 
består av är legio. Enligt Ahola ska man 
inte införa koständringar genom att ru-
sa iväg till hälsokostaffärer och inhandla 
kassvis med superfood och förbjuda sig 
själv från att använda hälften av livsmed-
len som man hittills använt. Det är vikti-
gast att kosten är mångsidig, livsmedlen 
färska och måltiderna regelbundna. Obe-
roende av kostrådgivare är alla ense om 
att grönsaker, bär, frukt, nötter och fisk är 
goda livsmedel. Man måste också min-
nas att den mat som är lämplig för den 
ena inte alltid är det för den andra och 
tvärtom.  Det som inte är bra för hälsan 
är absoluta ståndpunkter, predikning-
ar om kosten och extrema åsikter.  Sam-
ma gäller stress, ångest och tvångstan-
kar. Bra att undvika allt detta också då 
det gäller sköldkörtelpatienternas lev-
nadsvanor.  Kom ihåg att måltiderna bör 
vara en trevlig social händelse! Ahola är 
försiktig med sina åsikter om olika die-
ter. Det finns dieter som rekommende-
ras men som bygger på provrörsresultat. 
Vi är ju inga provrör utan människor, på-
pekar dr Ahola. Dessutom har en del av 
dessa undersökningsresultat hävts, men 
detta är något som forskarna för mindre 
väsen om.  För lekmän är det dessvärre 
rätt svårt att tolka forskningsresultaten. 

Gluten är ett populärt ämne.  Aho-
la låter ofta undersöka sina sköldkörtel-
patienter för celiaki som också är en au-
toimmunsjukdom.  Människorna begrän-
sar användningen av olika livsmedel av 
olika orsaker.  Här rekommenderar Ahola 
ett systematiskt tillvägagångssätt för att 
undvika att inte kroppen slutligen tål nå-
gon mat alls och att kosten blir ensidig.  

En av frågorna från publiken gällde 
5+2-dieten.  Stämmer det att denna diet 
inte är lämplig för sköldkörtelpatienter? 
Denna diet – och samma gäller förresten 
lågkolhydratdieten – kan öka risken för 
att kroppens funktion rubbas, då krop-
pen strävar att skydda sig. Ahola svarar 
med att påpeka att den som vill utprova 
effekten av 5+2-dieten måste ha god ba-
lans vad gäller sköldkörtelmedicineringen.   

Kosttillskott

Aholas erfarenheter om jodsituationen 
hos patienterna avviker från vad forsk-
ningen på befolkningsnivå antyder.  En-
ligt jodmätningar som gjorts på dr Aho-
las mottagning har tills vidare endast ett 

fall av lindrig jodbrist påträffats.   Också dr 
Ahola varnar för riskerna av alltför myck-
et jod.  Jodbalansen måste först utredas 
och endast därefter korrigeras, men ock-
så då under selenskydd.

Utredning av eventuell järnbrist har 
hög prioritet. Om järnbrist konstateras, 
kan detta vara en orsak eller en följd av 
patientens tillstånd.  De bästa måtten på 
järntillståndet är ferritin- och transferrin-
receptorhalten, inte järnhalten, i serum. 
Dr Ahola rekommenderar intag av järn 
om resultaten visar detta.  Vid behov kan 
patienter med rikliga mensblödningar ta 
något järnpreparat regelbundet i liten 
daglig dos.   Om järnbrist förekommer, är 
det viktigt att i samråd med läkare utre-
da orsaken, för den händelse att någon 
sjukdom skulle ligga bakom järnbristen.

Sköldkörteln behöver selen för sin äm-
nesomsättning.  Undersökningar om in-
verkan av selen i näringstillskott på hor-
monhalterna och sköldkörtelmedicine-
ringen visar ingen nämnvärd effekt.  Selen 
kan tänkas hämma autoimmuntyreoidit.  
Gravida kvinnor är en viktig specialgrupp. 
Människan behöver 200 µg selen i dyg-
net. Selen kan överdoseras. Ett kvalifice-
rat multivitaminpreparat garanterar till-
räcklig och trygg tillgång på selen och jod. 

Dr Ahola rekommenderar också att in-
taget av D-vitamin följer mätvärdena, ef-
tersom den individuella variationen i D-
vitaminhalten är stor.  Europeiska myn-
digheten för livsmedelssäkerhet upp-
ger att 100 µg är ett tryggt dygnsintag. 

Motion

Motion får inte betyda stress.  Motio-
nering ska inledas i små steg. Var och en 
måste hitta lämpliga, individuella mo-
tionsformer som också kan förverkligas 
i vardagen. Mångsidig och väl planerad 
motionering är bra, och särskilt i början 
är det bättre med vad som helst i mo-
tionsväg än ingenting alls. 

När en sköldkörtelpatient börjar träna, 
är det viktigt att sköldkörtelfunktionen 
är i balans.  Måttfullhet är bäst, men om 
vederbörande vill extremträna eller utö-
va extremgrenar, är det bäst att konsulte-
ra läkare innan. Mera är inte alltid bättre.  
Och återhämtningen får inte glömmas. 

Vilho Ahola har en offentlig Facebook-
profil på adress www.facebook.com/vil-
ho.ahola, där han lägger in hälsorelate-
rade poster.  
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Pirkanmaan Kilpirauhasyhdistys ry
Anja Salvas, p. 045 104 2001 (arki-iltaisin klo 19 jälkeen)
Kastintie 27, 31700 Urjala as.
anja.salvas@pp.inet.fi
www.pirkankilpi.com

Pohjois-Karjalan Kilpirauhasyhdistys ry
Päivi Paavilainen, p. 041 4361 902
Kontionkatu 14, 80200 Joensuu
p.paavilainen@luukku.com
www.pohjoiskarjalankilpi.com

Päijät-Hämeen kilpirauhasyhdistys ry
Raija Kerttula, p. 044 5746 285
Hollolankatu 3 B 36, 15110 Lahti
paijatkilpi@paijatkilpi.fi
www.paijatkilpi.fi 

Pääkaupunkiseudun kilpirauhasyhdistys ry
Sirpa Carlsson, pkkilp@gmail.com
c/o Suomen Kilpirauhasliitto ry
Vilhonkatu 4 B 15, 00100 Helsinki
www.pkkilpi.fi, p. 045 6045 101

Satakunnan Kilpirauhasyhdistys ry
Irma Anttila, p. 045 3252 535 
Vellamontie 5 E 96, 28370 Pori
satkilpi@gmail.com
www.satkilpi.com

Vaasan Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Vasanejdens Sköldkörtelföreningen rf
Ulla Slama
Åvägen 10 C, 64200 Närpiö
ulla.slama@gmail.com
www.vaky.org

KILPI-lehti
lehti@kilpirauhasliitto.fi 

Neuvonta
p. 044 7888 899
vastaa tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 12–14.
neuvonta@kilpirauhasliitto.fi

Puheenjohtaja Kirsti Hänninen
p. 050 4366 959
kirsti.hanninen@kilpirauhasliitto.fi

Etelä-Karjalan kilpirauhasyhdistys ry
Lea Bruun, p. 0400 9290 36
Reunakatu 57, 53500 Lappeenranta
ekkilpi@gmail.com
www.ekkilpi.com

Etelä-Pohjanmaan Kilpirauhasyhdistys ry
Annemaarit Anttila, p. 044 9783 637 (arki-iltaisin)
Tarsiantie 18, 61300 Kurikka
epkilpi@gmail.com
www.epkilpi.com

Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Orvokki Lehtonen, p. 040 7405 277
Tuomentie 9 D 35, 05840 Hyvinkää
kr.hyvinkaa@gmail.com
www.kr-hyvinkaa.com

Keski-Suomen Kilpirauhasyhdistys ry
Tuula Pirkkanen, p. 044 0902 004 (arki-iltaisin)
kskilpparit@gmail.com
www.kskilpi.com

Kymenlaakson Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Anne Nuora, p. 044 5194 802 (klo 17–19)
Kurkisuontie 3, 46800 Myllykoski
klkilpi@kymenlaaksonseudunkilpirauhasyhdistys.info
www.kymenlaaksonseudunkilpirauhasyhdistys.info

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry
Raili Kuusela, p. 045 1371 008
Hukanpolku 25, 96500 Rovaniemi
lapinkilpi@gmail.com
www.lapinkilpi.com

Lounais-Suomen Kilpirauhasyhdistys ry
Maija-Liisa Airaksinen, p. 044 0330 013 (arkisin 18–20)
Raadinkatu 1 C 103, 20750 Turku
lskilpi@gmail.com
www.lskilpi.com

Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
p. 045 1271 940
oskilpirauhasyhdistys@gmail.com
www.oulunseudunkilpi.com

Suomen Kilpirauhasliitto ry 
www.kilpirauhasliitto.fi

www.facebook.com/kilpirauhasliitto

YHTEYSTIEDOT 

Vilhonkatu 4 B 15, 00100 Helsinki
p. 09 8684 6550, toimisto@kilpirauhasliitto.fi

Tanja Väyrynen, järjestösihteeri, p. 050 4414 097
tanja.vayrynen@kilpirauhasliitto.fi
Aluetyö, jäsenasiat ja lääkkeisiin liittyvä
sidosryhmäyhteistyö

Uusi järjestösuunnittelija aloittaa myöhemmin
Neuvonta, kuntoutus ja vertaistoiminta

Asta Tirronen, toiminnanjohtaja, p. 050 3300 080
asta.tirronen@kilpirauhasliitto.fi

Liiton toiminta, sidosryhmäyhteistyö ja median yhteydenotot
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KILPI nro 4
ilmestyy 11.12.
Aineistot
9.11. mennessä. 

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 
kokemuskoulutustoimintaan.  

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.


