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PÄÄKIRJOITUS

Hirtehishuumori 
kukki syövän 
läpikäyneiden 
kesken

Käsissänne on tämän vuoden viimeinen numero. Leh-
destä löydätte tuhdisti tietoa monen monista asioista. Mat-
kakertomus Orlandon suuresta lääkärikongressista, jäsen-
kyselyn tuloksia käydään läpi. Jopa muutama jouluinen re-
septikin löytyy lehdestä. 

 Kilpirauhasliitto on julkaisut syksyllä vajaatoimintaa sai-
rastuneille ensitieto-ohjeistuksen nettisivuillaan. Se on tar-
koitettu heille, jotka saavat ensi kertaa tietää sairastavansa 
kilpirauhasen vajaatoimintaa. Moni on saanut vain reseptin 
kouraansa ja ohjeen nappi naamaan aamuisin, siinä kaik-
ki. Hämmennys tai jopa pelko tulee monille potilaalle sen 
jälkeen. Kyseessä on loppuelämän tauti ja mitä kaikkea se 
tarkoittaa. Nappi naamaan aamulla ei todellakaan riitä oh-
jeeksi. Ohjeistuksesta löytää vastauksia ensimmäisiin kysy-
myksiin. Ohjeistus on lääkärin tarkastama, mikä on tärkeää. 
Toki moni menee googlaamaan mitä kaikkea sairaudesta 
löytyy, ja sitähän löytyy. Löytyy hyvää tietoa, mutta myös 
tietoa, johon on syytä suhtautua kriittisesti. Ihmeparantu-
misia tapahtuu todella harvoin. Tässä sairaudessa pitkäjän-
nitteisyys on valttia. Pienenkin lääkemuutoksen jälkeen pi-
tää odottaa 6-8 viikkoa ennen kuin näkee mihin suuntaan 
ollaan menossa. Joillakin tasapaino löytyy helposti, joilla-
kin siihen saattaa kulua parikin vuotta. 

Vetoankin teihin, että kerrotte ensitieto-ohjeistukses-
ta paikallisissa terveyskeskuksissa ja työterveyshuollossa. 
Ohjeistus löytyy kilpirauhasliiton nettisivujen etusivulta.

Facebookin syöpäryhmään kuuluvia tapasi syksyllä en-
simmäistä kertaa Helsingissä. Siellä todettiin aivan samaa. 
Välillä ei malttaisi odottaa viikkoja, jotta näkisi mihin suun-
taan lääkettä voisi entrata. Meille kaikille oli yhteistä hirte-
hishuumori. Saman kokeneet osaavat kuvitella paremmin 
miltä toisesta on tuntunut. On poistettu koko kilppari ker-
ralla tai ensin toinen lohko ja perään toinen lohko, kun sii-
täkin löytyi syöpää tutkimuksissa. On jopa niin, että toises-
sa lohkossa on ollut papillaarista ja toisessa follikulaarista 
syöpää. Joillakin oli ollut todella monia etäpesäkkeitä, mi-
kä on kuitenkin harvinaista. Tyroksiinitauko on aika hirvit-
tävää aikaa ja toisaalta radioaktiivisen hoidon jälkeen muu-
taman päivän ero pikkulapsista on vaikeaa.

Mietimme jopa oman horoskoopin laatimista. Ensi kuus-
sa on luvassa liikatoiminnan oireita. Loppuvuodesta synty-
neiden pitää tarkkailla vajaatoiminnan oireita ja vastaavaa. 
Oli mukava tuulettaa tunteita kunnolla. Kuusi tuntia kului 
todella nopeasti. Paljon jäi vielä puhumatta, joten päätim-
me tavata uudelleen kevään aikana.

Lämminhenkistä joulua teille kaikille! Antakaa ensi vuo-
den tuoda sydämiinne paljon valoa ja iloa! 

Kirsti Hänninen
puheenjohtaja
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Teksti: Esa Soppi
LKT, sisätautiopin dosentti

Seksuaalisiin toimintahäiriöihin viittaavat oireet ovat 
miehillä yleisiä. Niitä esiintyy jopa 20–40 %:lla aikuisis-
ta. Häiriöt voivat olla hyvin monimuotoisia ja eriastei-
sia. Näin ollen oireita esiintyy myös kilpirauhasen liika- 
ja vajaatoimintaa sairastavien miesten joukossa. Erityi-
sesti diagnoosivaiheessa kilpirauhasen liikatoimintaan 
näyttää liittyvän usein erektiohäiriöitä ja ennenaikaista 
siemensyöksyä. Näitä oireita potilaalta kannattaa diag-
noosivaiheessa tiedustella ja potilaan myös itse rapor-
toida. Kilpirauhasen toimintahäiriön asianmukaisen kor-
jaamisen jälkeen esiintyvien seksuaalisten toimintahäi-
riöiden ei voida katsoa liittyvän kilpirauhassairauteen. 
Jos seksuaalinen toimintahäiriö huonontaa elämänlaa-
tua, miehen kannattaa tilanteen selvittämiseksi kään-
tyä asiantuntijan, esimerkiksi sisätautilääkärin, urolo-
gin tai endokrinologin (sisäeritykseen erikoistuneen 
lääkärin) ja seksuaaliterapeutin puoleen. Erektiöhäiri-
öiden hoitoon on olemassa hyviä lääkkeitä.

Miehisyyttä tarkasteltava monelta kantilta

Miehen hedelmällisyys ja kivesten testosteronin eritys 
heikkenevät vähitellen ikääntymisen myötä. Miehisyys on 
monisyinen kokonaisuus, joka on enemmänkin ihanneku-
va kuin kaikilta osiltaan toteutuva standardi. Näin ollen mie-
histä hyvinvointia ikääntymisen yhteydessä tulisi tarkastel-
la monelta kannalta. 

Ikääntymiseen voi liittyä monia oireita, kuten lihasmas-
san väheneminen, kehon rasvan lisääntyminen ja seksuaa-
lisen, psyykkisen sekä fyysisen suorituskyvyn alentuminen. 
Myös vähentynyt seksuaalinen halukkuus, erektio- ja sie-
mensyöksynhäiriöt, mielialan vaihtelut, keskittymiskyvyt-
tömyys, muistihäiriöt, univaikeudet, vireystilan lasku, väsy-
mys, heikentynyt lihasvoima ja hauraus-raihnaus voivat liit-
tyä ikääntymiseen.  

Kyseisiä oireita pidetään usein normaaliin vanhenemi-
seen kuuluvina ilmiöitä, mutta ne voivat liittyä myös sii-
hen, että miessukupuolihormonin eli testosteronin vaiku-
tus kudoksissa on heikentynyt (Buvat ym. 2010). Huomat-
tavaa on kuitenkin, että oireiden esiintymiseen vaikuttavat 
myös elämäntavat ja sairaudet. Ikääntymisoireita voimista-
vat esimerkiksi tupakointi, runsas alkoholin käyttö ja vähäi-
nen liikunta sekä virheellinen ravitsemus, D-vitamiinin vaja-
us ja ylipainoon liittyvä ns. metabolinen oireyhtymä ja dia-
betes sekä monet muut krooniset sairaudet. 

Kilpirauhashormonit säätelevät kaikkia elintoimintoja 
ja kilpirauhasen toimintahäiriöillä on monimuotoisia vai-
kutuksia elimistössä. Kilpirauhasen toimintahäriöiden vai-
kutuksia lisääntymisterveyteen, erityisesti miehillä, joilla 
kilpirauhasen toimintahäiriöt ovat paljon harvinaisempia 

Kilpirauhasen toimintahäiriöt ja miehen 
seksuaali- ja lisääntymisterveys

kuin naisilla, on tutkittu varsin niukasti ja vasta viime 10–
15 vuoden aikana. Tässä artikkelista käsitellään lisääntymis-
terveyteen liittyviä ongelmia, kuten erektio- ja siemensyök-
synhäiriöt erityisesti kilpirauhasen toimintahäiriöitä sairas-
tavilla miehillä. 

Seksuaaliset toimintahäiriöt

Koska elimistön kudosten herkkyys testosteronin vai-
kutuksille on ratkaiseva ja vaihtelee yksilöllisesti eikä ku-
dosvaikutusta voida mitata, on havaittava oireita miehen 
miessukupuolihormoninpuutoksesta kuin vain veren tes-
tosteronipitosuuden määrä. Niinpä, jos seksuaaliset toimin-
tahäiriöt yhdistyvät matalaan veren testosteronipitoisuu-
teen, voi kyseessä olla ikääntymiseen liittyvä hypogonadis-
mi, joka johtuu kivesten vajaatoiminnasta. Tilaa on kutsut-
tu myös miehen menopaussiksi tai andropaussiksi eli ky-
seessä on ns. myöhäsyntyinen hypogonadismi (late onset 
hypogonadism, LOH). Elämäntapojen ja sairauksien merki-
tys elämänlaadun heikentäjänä on kuitenkin huomattavas-
ti tärkeämpi kuin vain matala veren testosteronipitoisuus 
(Huhtaniemi 2014).

Seksuaalinen haluttomuus tarkoittaa huomattavasti har-
ventuneita tai puuttuvia seksuaalisen halun tunteita tai sek-
suaalisia mielikuvia (Apter ym. 2007). Tämä voi olla merk-
ki alentuneesta testosteronivaikutuksesta kudoksissa (Bu-
vat ym. 2010).

Erektiohäiriössä mies ei saavuta tai ei kykene ylläpitämään 
yhdynnän onnistumisen kannalta riittävän vahvaa erektio-
ta (siittimen kovettumista). Usein myös yö- ja aamuerektiot 
ovat vähentyneet tai puuttuvat. Nämä voivat olla merkke-
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jä alentuneesta testosteronivaikutuksesta kudoksissa (Bu-
vat ym. 2010). Ajoittainen erektiovaikeus on hyvin tavallis-
ta eikä se ole häiriö, jos ongelma ei ole toistuva eikä vaikeu-
ta oleellisesti sukupuolielämää. Kuitenkin erektiöhäiriöisillä 
miehillä mm. keskivartalolihavuus, heikentynyt sokerinsie-
to sokerirasituskokeessa ja tyypin 2 diabetes ovat yleisem-
piä kuin ei-erektiohäiriöisillä miehillä (Maseroli ym. 2015).

Ennenaikaisessa siemensyöksyssä (ejakulaatio) laukea-
minen tapahtuu ennen kuin mies itse tai hänen partnerinsa 
sitä haluavat. Usein ennenaikainen siemensyöksyn tapah-
tuu vain vähäisen seksuaalisen ärsykkeen seurauksena jo-
ko ennen yhdyntää, yhdynnän alkaessa tai noin minuutin 
kuluessa yhdynnän alkamisesta. 

Miehen orgasmihäiriö tarkoittaa jatkuvaa tai toistuvaa 
vaikeutta laueta tai saada orgasmi/siemensyöksy normaa-
lin kiihottumisvaiheen jälkeen. Orgasmin saanti voi pitkit-
tyä tai orgasmi voi jäädä pois kokonaan. Tämä saattaa olla 
merkki alentuneesta testosteronivaikutuksesta kudoksissa 
(Buvat ym. 2010). Ajoittainen vaikeus saada orgasmi on ta-
vallista, eikä sitä voida pitää poikkeavuutena.

Myöhäsyntyinen hypogonadismi

Miehellä 40 ja 70 ikävuoden välissä veren testosteroni-
pitoisuus (keskeinen miessukupuolihormoni) putoaa usein 
noin yhden prosenttiyksikön (0,5–1,5 %) vuodessa. Noin 
25 % yli 70-vuotiaista miehistä on matala veren testostero-
nipitoisuus. Tämä merkitsee, että Suomessa saattaa olla jo-
pa 25 000–50 000 miestä ikäryhmässä 35–75 vuotta, joilla 
on matala testosteronipitoisuus. LOH-diagnoosi edellyttää 
kuitenkin toistetusti pientä eli selvästi viitealueen alarajan 
alapuolella olevaa kokonaistestosteronipitoisuutta (alle 8 
nmol/l; tai jos testosteronipitoisuus on 8–11 nmol/l, lisäksi 
vapaan testosteronin pitoisuutta alle 220 pmol/l) sekä sa-
malla esiintyviä selviä seksuaalioireita. Niitä ovat seksuaa-
linen haluttomuus sekä erektiohäiriöt ja viivästynyt ejaku-
laatio (Buvat ym. 2010, Tajar ym. 2012, Huhtaniemi 2014).

Kilpirauhasen toimintahäiriöt

Kilpirauhasen toimintahäiriöillä on vaikutusta miehen 
lisääntymisterveyteen (Kumar ym. 2014). Kuitenkin tiedot 
kahden keskeisen lisääntymisterveyteen vaikuttavan takai-
sinkytkentäakselin vaikutuksista toisiinsa ja niiden yhteis-
pelistä ovat vielä hyvin vajavaiset; nämä akselit ovat hypo-
talamus-aivolisäke-kilpirauhanen sekä hypotalamus-aivo-
lisäke-kivekset (Kumar ym. 2014). Myöskään kilpirauhasen 
toimintahäiriöiden vaikutus siemennesteeseen ja hedel-
mällisyyteen eivät ole yksiselitteisiä.

Kilpirauhasen toimintahäiriöiden
yleisyys miehillä

Kilpirauhasen toimintahäiriöt ovat miehillä huomattavasti 
harvinaisempia kuin naisilla (Soppi 2013 ja 2015). Kilpirau-
hasen liikatoimintaa esiintyy arviolta 1200–1400 miehellä 
vuoden 2013 karbimatsolilääkityksen saajista arvioituna ja 

heistä yli 98 % on 15-vuotiaita tai vanhempia. Vastaavasti 
yli 65-vuotiaiden osuus on noin 45 %. Vuonna 2014 lääki-
tystä kilpirauhasen vajaatoimintaan sai noin 55 700 mies-
tä, joista 13 600 sai lääkityksensä erityiskorvattavana. Poti-
laiden ikäjakautumat on esitetty kuvassa. Kaksi kolmasosaa 
eli noin 37 000 potilaista on 35–75-vuotiaita.

Kilpirauhasen liikatoimintaan liittyviä
lisääntymisterveysongelmia

Sekä selvään että subkliiniseen kilpirauhasen liikatoimin-
taan voi liittyä vaikea erektiohäiriö (Corona  ym. 2012). Täl-
lä ei näytä olevan yhteyttä testosteroniin, mikä sopii aiem-
paan havaintoon (Carani ym. 2005, Krassas ym. 2008), jon-
ka mukaan kilpirauhasen liikatoiminnan hoitaminen korjaa 
samalla erektiohäiriön. Myös ennenaikainen siemensyöky 
näyttää olevan yleinen kilpirauhasen liikatoimintaan liitty-
vä häiriö, joka korjautuu hoidon myötä. Sen sijaan ison vä-
estötutkimuksen mukaan (Carani ym. 2005) seksuaalinen 
haluttomuus ei välttämättä liity kilpirauhasen liikatoimin-
taan (Corona  ym. 2012).

Kilpirauhasen vajaatoimintaan liittyviä 
lisääntymisterveysongelmia

Carani (2005) raportoi, että noin 65 %:lla kilpirauhasen 
vajaatoimintaa sairastavista miehistä esiintyy diagnoosivai-
heessa seksuaalista haluttomuutta sekä orgasmi- ja erektio-
häiriötä, joista hoidon myötä noin puolet korjautuu. Erek-
tiohäiriöiden ja seksuaalisen haluttomuuden yhteyttä kil-
pirauhasen vajaatoimintaan on raportoitu muissakin tut-
kimuksissa (Krassas ym. 2008, Nikoobakht ym. 2012, Maggi 
ym. 2013). Ison väestötutkimuksen mukaan erektiohäiriöt 
ja seksuaalinen haluttomuudes eivät välttämättä liity kilpi-
rauhasen vajaatoimintaan (Corona ym. 2012).

Yhteenveto

Seksuaaliset toimintahäiriöt ovat miehillä hyvin yleisiä. 
Kilpirauhasen liikatoiminnan ja mahdollisesti myös vajaatoi-

Peruskorvattavan ja erityiskorvattavan tyroksiinilääkityksen 
esiintyvyys miehillä eri ikäryhmissä.
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minnan diagnoosivaiheessa mainitut seksuaaliset toimin-
tahäiriöt ovat yleisiä. Osalla potilaista seksuaalinen toimin-
tahäiriö korjaantuu, kun kilpirauhasen toimintahäiriö kor-
jaantuu hoidolla. Hyvässä hoitotasapainossa olevaan kilpi-
rauhasen toimintahäiriöön ei katsota liittyvän seksuaalisia 
toimintahäiriöitä eikä toisaalta rutiininomainen kilpirauhas-
kokeiden ottaminen ole aiheellista miehiltä, joilla on sek-
suaalinen toimintahäiriö. On luonnollista, että puutostilat, 
sairaudet ja lääkkeet, joihin voi liittyä seksuaalisia toimin-
tahäiriöitä tulee kartoittaa. Liikunnan vähyys, keskivartalo-
lihavuus, tyypin 2 diabetes ja heikentynyt glukoosinsieto 
voivat aiheuttaa seksuaalisia toimintahäiriöitä. Elintapoi-
hin on myös syytä kiinnittää huomio: liikuntaan, tupakoin-
tiin, alkoholinkäyttöön sekä ravitsemukseen. 
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Huomista ei kannata murehtia
Teksti: Tanja Väyrynen

Kuva: Henna Pajunen

24-vuotias, hämeenlinnalainen Henna Pajunen sai-
rastaa kilpirauhasen vajaatoimintaa ja Crohnin tautia. 
Vajaatoiminta oli yllätys, Crohnin tautia jouduttiin met-
sästämään pitkään. Haastavaa on tietenkin tunnistaa, 
aiheuttaako esimerkiksi väsymystä jompikumpi saira-
us vaiko vaikkapa matala hemoglobiini. Sairauksien 
sietämistä on helpottanut ajatus, että kaikille oireille 
on joku syy. 

Kilpirauhanen väsymyksen aiheuttajana

Henna oli uusimassa allergialääkereseptiä kesällä 2011 
ja valitti lääkärille väsymystä, jonka oletti johtuvan allergi-
asta. Lääkäri määräsi verikokeet, joissa katsottiin muun mu-
assa kilpirauhasarvot. Ne eivät olleet kunnossa, vaan todet-
tiin vajaatoiminta ja aloitettiin lääkitys. 

– Diagnoosin saaminen oli ahdistavaa, sillä se tuntui niin 
lopulliselta. Pian se kuitenkin lakkasi häiritsemästä elämää 
muutoin kuin väsymyksenä, muistelee Henna. 

Crohnin tauti ei löytynyt heti

Henna kävi verikokeissa tammikuussa 2013. Perusveren-
kuvassa näkyivät reilusti nousseet trombosyytit ja todella 
matala hemoglobiini. Aluksi arvoja vain seurattiin, mutta 
seuraavan vuonna hän sai lähetteen keskussairaalan sisä-
tautipoliklinikalle. Siellä lääkäri epäili essentiaalista trombo-
sytemiaa ja lähetti Hennan ylävatsan ultraäänikuvaukseen, 
jossa katsottiin, onko perna suurentunut. Perna oli kunnos-
sa, mutta maksasta löytyi kolme hemangioomaa. Ne ovat 
onneksi hyvänlaatuisia, eivätkä muuksi muutu.

Hennalla oli alkanut vuonna 2011 ajoittainen kovakin ri-
puli, joka kyllä hellitti usein moniksi kuukausiksikin. 

–  2013 kesällä se sitten paheni hiukan ja ripuliepisodeja 
oli useammin, mutta en olettanut sen olevan mitään kovin 
vakavaa, sillä suvussa on kovasti vatsaoireisia ihmisiä, joil-
la ei ole tutkimuksista huolimatta todettu mitään suolisto-
sairautta, järkeili Henna tuolloin. 

  Syksyllä 2013 hän oli jälleen uusimassa reseptejään ter-
veyskeskuslääkärillä ja kertoi pitkään jatkuneesta ripulista ja 
todella kovasta väsymyksestä. Hän oli yrittänyt syödä myös 
rautaa, mutta sitä vatsa ei kestänyt ja hemoglobiini oli mata-
la edelleen. Lääkäri sanoi laittavansa taas lähetteen sisätau-
tipoliklinikalle, josta hän saisi ajan lääkärille. Henna ajatteli 
vielä tuolloin, että lääkäri oli huolissaan vain väsymyksestä 
ja hemoglobiinin mataluudesta, ei niinkään ripulista. Sisä-
tautipoliklinikalta ei tullutkaan lääkäriaikaa, vaan suoraan 
lähete gastroskopiaan eli vatsalaukun tähystykseen. Henna 
perui ajan, koska pelkäsi tutkimusta eikä ajatellut tilanteen 
olevan niin vakava että siihen tarvitsisi mennä. 

– Lopulta sain sisätautipoliklinikalle ajan ja siellä lääkä-
ri määräsi minulle paljon verikokeita sekä ulostenäytteen. 
Jos näytteen kalprotektiini olisi koholla, olisi tehtävä kolo-
noskopia eli paksusuolen tähystys. Olihan se todella kor-
kea ja tähystykseen oli mentävä, kertaa Hanna tapahtu-

Henna iloitsee hyvästä voinnistaan: sain tietää muutama viikko 
sitten, että kalprotektiiniarvo on edelleen laskussa, se on nykyään 
enää 119!

mia. Tähystys oli lokakuussa 2014. Lääkäri totesi, että tääl-
lä näkyy selvä Crohn.

Hoitotasapainossa hakemista

Tyroksiini aloitettiin puolikkaalla 100 µg:n tabletilla ja 
muutaman kontrollikäynnin jälkeen kaikki näytti olevan 
kunnossa. Parin vuoden päästä tilanne oli kuitenkin muut-
tunut ja annosta jouduttiin säätämään reilusti. Sen jälkeen 
kilpirauhasen vajaatoiminnan oireet ovat jättäneet Hen-
nan pitkälti rauhaan. 

Crohnin taudin hoitotasapainon haku onkin sitten ollut 
työläämpää. Lääkkeitä on jouduttu vaihtamaan ja annok-
sia muuttamaan. Välillä on tarvittu muiden lääkkeiden rin-
nalle kortisoniakin.

– Aloitin nyt kesällä kokeilemaan gluteenitonta ruokava-
liota, mikä on auttanut todella paljon. Oireet ovat helpotta-
neet todella paljon ja kalprotektiinikin oli pudonnut kesän 
kontrollissa alle 500, mikä on huima parannus yli 3000:n 
arvostani. Normaali arvo on siis alle sata, valaisee Henna.

Vajaatoimintaa on helpompi sietää

Näistä kahdesta sairaudesta Crohn vaikuttaa Hennan 
elämään enemmän, koska pahassa vaiheessa se kontrol-
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loi täysin koko arkea.
– Kovan ripulin sekä vatsakramppikohtausten jälkeen 

tuntuu, kuin olisi taistellut jotain suurempaakin vastaan ja 
on aivan poikki. Jos vessaan joutuu juoksemaan kolman-
nen kerran 20 minuutin sisällä, ei uskalla kovin kauas ko-
toa poistua. Crohnin oireiden takia opinnotkin ovat kärsi-
neet ja valmistumisajankohta on siirtynyt, hän harmittelee.  

Sinnikäs nuori nainen ei ole jäänyt sairauksiensa kanssa 
yksin, ja kiittelee läheisiään: Perhe, eli kihlattu, äiti, isä, veli, 
appivanhemmat ja ystävät ovat olleet todella suuri tuki ja 
apu molemmissa sairauksissa. 

Kaikesta selviää

Diagnoosit ovat helpottaneet Hennan elämää siinä mie-
lessä, että kaikelle on vihdoin syy. Väsynyt saa olla, eikä sii-
tä tarvitse tuntea syyllisyyttä. Hän on myös kiitollinen siitä, 
ettei ole joutunut ainakaan vielä kokemaan läheskään pa-
hinta, mitä Crohn voi elämään tuoda. 

Nykyään tunteet menevät laidasta laitaan, mutta Henna 
yrittää olla kiitollinen. 

– Olen oppinut, että välillä on pakko olla itsekäs, että jak-
saa itse. Se on ollut hankala oppia. Yritän myös näiden sai-

Faktoja tulehduksellisista suolistosairauksista

l  Suomessa on yli 40 000 IBD-diagnoosin saanutta 
 henkilöä. 
l  Kroonisia tulehduksellisia suolistosairauksia ovat
 Crohnin tauti ja colitis ulcerosa.
l  Crohnin tauti voi esiintyä missä tahansa ruoan-
 sulatuskanavan alueella, yleisimmin kuitenkin
 ohutsuolessa, varsinkin sen loppuosassa tai
 paksusuolessa. 
l  Tavallisimpia oireita ovat vatsakivut, ripuli,
 veriuloste, kuumeilu ja laihtuminen. 
l Tauti voi alkaa missä iässä tahansa.
 Tyypillinen sairastumisikä on 15–35 vuotta.
Lähde: Crohn ja Colitis ry

rauksien kanssa elää ajatellen, etten murehdi huomisesta 
päivästä. Molempien sairauksien osalta mietityttää ja huo-
lestuttaa, jos jotakin menee pieleen. Jos tulee todella han-
kalia tilanteita, sairaalajakso ja leikkauksia. Kyllä ne pelotta-
vat. Uskon kuitenkin, että kaikesta selviää.

Tunteeko TSH kellon ja kalenterinkin?
Teksti: Tanja Väyrynen

Kilpirauhasen vajaatoiminnan diagnostiikkaan ei yk-
sinään riitä aina TSH, vaan kaveriksi tarvitaan T4V, jottei 
tyydytä puoleen totuudesta. Tämä on tullut ilmi usein. 
Mutta kuinka TSH käyttäytyy? 

Seerumin tyreotropiinin eli TSH:n mittausajankohta, ja 
etenkin eri hoitopaikkojen ohjeistukset hämmentävät po-
tilaita. HUSLAB muutti ohjeistusta joulukuussa 2013 siten, 
että näyte voidaan ottaa ennen kello 14 ilman erityisjärjes-
telyjä. Myöhemmin otettuihin näytteisiin kirjataan kellon-
aika. Muualla potilaat ohjeistetaan menemään laboratori-
oon aikaisemmin.

TSH:lla on selvä vuorokaudenaikavaihtelu. Sen pitoi-
suus on korkeimmillaan yöllä ja aikaisin aamulla. Heräämi-
sen jälkeen alkaa lasku, jonka jälkeen taso on suhteellisen 
vakaa iltapäivään, jopa iltaan saakka. HUSLAB perustelee-
kin muutosta todeten, että aamun ja iltapäivän aikana otet-
tuun näytteeseen ei sisälly merkittävää vaaraa virhetulkin-
nasta. Kirjallisuudessa on kuvattu yksittäistapauksia, joissa 
vajaatoimintapotilailla viitealueen ylärajalla aamulla ollut 
TSH-pitoisuus on jäänyt viitearvoihin, kun näyte on otettu 
myöhemmin iltapäivällä, jolloin TSH-pitoisuus on hieman 
laskenut aamusta. Tämä tulee ottaa huomioon arvioitaessa 
TSH:n viitearvon ylärajalla olevia potilastapauksia. 

Ikääntyminen nostaa TSH-tasoa, mikä havaitaan erityi-
sesti yli 70-vuotiailla. Tutkimukset antavat viitteitä myös 
siitä, että TSH:n viitevälin alaraja laskee iän myötä. Meillä ei 
ole käytössä ikävakioituja TSH:n viitevälejä ainakaan vielä, 
pois lukien esimerkiksi HUSLAB:in viitearvot lapsille. TSH:n 

määritystä voivat häiritä niin sanotut heterofiiliset vasta-ai-
neet, eläinvasta-aineet, reumatekijä tai TSH:ta kohtaan syn-
tyneet vasta-aineet. Useimmiten nämä nostavat TSH-arvoa. 
Muitakin syitä on olemassa ja esimerkiksi vakavat yleissai-
raudet tekevät kilpirauhaskokeiden tulkinnan pulmalli-
seksi. Monet lääkitykset voivat vaikuttaa TSH:n tasoon: osa 
alentaa, osa nostaa. Merkittävimmät vaikuttajat on mainit-
tu muun muassa Thyroxinin pakkausselosteessa. 80-luvul-
la selvitettiin myös, että TSH-pitoisuudet ovat suuremmat 
talvella kuin kesällä. 

TSH:n viitevälistä ei vallitse yksimielisyyttä. Samasta mää-
rityksestä saadut tutkimustulokset eivät ole verrattavissa 
laboratorioiden välillä vaan tuloksia tulee tarkastella vain 
suhteessa analysoinnin tehneen laboratorion viitearvoi-
hin. Vaikka menetelmä eri laboratorioissa olisikin sama, lai-
te- ja reagenssierot sekä erilaiset herkistykset ja kalibroin-
nit vaikuttavat tulostasoihin. On tärkeää tiedostaa, että vii-
tearvo on eri kuin tavoitearvo, normaaliarvo, toimenpide-
raja tai diagnoosiraja.

Väestötutkimuksen perusteella on todettu, että tyrok-
siinihoitoa saavilla TSH-pitoisuus, joka on yli 4 mU/l tai alle 
0,03 mU/l lisää sydän- ja verisuonitautien, rytmihäiriöiden 
ja murtumien riskiä. Usein lääkityksen säädössä lähdetään 
siitä, että TSH:n taso saadaan välille 1-2, joskus jopa reilus-
ti alemmaksikin. Joskus TSH:n taso jätetään korkeammak-
si. Tässäkin asiassa olemme yksilöitä, eikä yhtä oikeaa vas-
tausta ole. 
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Jäsenkysely puheenjohtajapäivien teemana

Kilpirauhasliiton ensimmäinen jäsenkysely toteu-
tettiin tänä syksynä. Saimme 2151 vastausta, mikä oli 
meille iloinen yllätys etenkin kun kysely tällä kertaa oli 
melko pitkä ja ehkä työläskin täyttää.  Saatua palau-
tetta käsiteltiin liiton ja jäsenyhdistysten yhteisillä pu-
heenjohtajapäivillä ja sitä hyödynnetään myös muun 
muassa tulevaa strategiaa suunnitellessa. Saimme pal-
jon positiivista palautetta, mutta tässä yhteenvedossa 
keskitytään asioihin, joihin toivottiin parannusta. Näin 
teimme myös puheenjohtajapäivillä miettien, miten 
parannamme jo ennestään hyvää ja ennen kaikkea si-
tä, johon jäsenet kaipasivat muutosta.

Viestinnästä risuja ja ruusuja

Vaikka lehti koettiinkin hyväksi ja tärkeäksi, sen ulkoa-
su sai moitteita niin tylsyydestä kuin liian täysistä sivuista. 
Lehden painatusta ja postitusta ollaan kilpailuttamassa, ja 
ulkoasun kohennus toteutetaan samassa yhteydessä. Ko-
ko visuaalisen ilmeemme uudistus on ollut työn alla jo jon-
kin aikaa, ja koskee myös nettisivujamme painetun mate-
riaalin lisäksi. Nämä uudistukset ovat jo lähitulevaisuutta.

Myös jäseniämme lähellä toimivien jäsenyhdistysten toi-
minnasta viestimiseen kaivattiin piristystä. Tähän löysim-
me yhdessä paljonkin keinoja, ja tutkimme muun muassa 
tekstiviestillä tavoittamisen mahdollisuuksia. Sähköpostitse 
tiedottamista kaivattiin kyselyssä myös. Varmistathan siis, 

Teksti: Tanja Väyrynen
Kuva: Merja Virkkala

Työnteon lisäksi puheenjohtajapäivät tarjosivat osallistujille myös vertaistukea ja kiitosta pitkäjänteisestä työstä yhdistyksissä.

että meillä on oikeat yhteystietosi, ettei sinulle tarkoitettu 
viesti mene hukkaan!

Uusi jäsen ei saa jäädä paitsioon

Uusien jäsenien mukaantulon ongelmaksi koettiin, ettei 
heitä huomioida riittävästi. Nyt alkuvaiheessa uudistamme 
tervetuliaispakettiamme siten, että uusi jäsen saa enemmän 
tietoa toiminnasta erityisesti lähialueellaan. Näin oma yh-
distys ei jää kaukaiseksi tai käy kuten osa vastasi, ettei edes 
tiedä, mikä lähin yhdistys on. Koko Suomea jäsenyhdistyk-
semme eivät vielä kata, mutta tällä hetkellä vaikuttaa, että 
taas yksi katvealue on ehkä saamassa yhdistyksen. Siitä li-
sää toivottavasti seuraavassa lehdessä! 

  Yhdistyksen tilaisuuteen tulevan uuden jäsenen koh-
taamisesta keskusteltiin. Jatkossa yritämme toimia entis-
tä paremmin niin, että jokainen tuntee itsensä tervetul-
leeksi juuri sellaisena kuin on. Jos kuitenkin koet, ettet tul-
lut huomioiduksi, niin anna siitä palautetta omaan yhdis-
tykseesi tai liiton toimistolle. Kerralla maailma ei valmiiksi 
tule, mutta vähän kerrallaan menemme oikeaan suuntaan.

Mikä on tilaisuuden aihe?

Osa jäsenistä kaipasi vertaistapaamisiin teemaa ja sel-
keää puheenjohtajuutta ja erityisesti sitä, että mahdollises-
ta teemasta ilmoitetaan etukäteen. Toisaalta myös vapaa-
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ta keskustelua kaivataan, kunhan kaikki eivät puhu yhteen 
ääneen ja annetaan tilaa kaikille vuorollaan. Teema-asia jäi 
hautumaan monella, ja on hieman jo toimivasta ryhmästä-
kin kiinni, onko se toimiva tapa. 

Kannattako jäsenyys?

Vastauksissa pohdittiin myös, kannattaako olla jäsen, jos 
yhdistyksen järjestämälle luennolle voi mennä ilmaiseksi-
kin. Muutama kuitenkin mainitsi, että maksulliselle luen-
nolle ei olisi varaa mennä. Jäsenmaksuvaroin järjestetään 
paljon toimintaa, ja voi olla, että juuri jäsenyytesi vuoksi ti-
laisuus on sinulle ilmainen. Tuomme jatkossa paremmin 
esiin, mitä jäsenyytesi sisältää – mihin kaikkeen voit osal-
listua ja vaikuttaa. 

Edunvalvonnalta toivotaan ihmeitä

Edunvalvonta-asioissa meiltä toivottiin asioita, joihin jär-
jestön vaikutusmahdollisuudet ovat olemattoman pienet. 
Tällaisia asioita olivat erityislupavalmisteiden hintaan vai-
kuttaminen, ilmaiset laboratoriokokeet, endokrinologi jo-
ka kuntaan ja jopa Valviran lakkauttamista toivottiin. Näis-
tä toiveista saimme kuitenkin arvokasta tietoa siitä, mikä 
viestinnässämme ei ole tavoittanut jäseniä – vastaukset 
paljastivat, ettei jäsenistö esimerkiksi tiedä, miksi erityislu-
pavalmisteen saaminen vaatii erityislupaa. Tämä tarkoittaa 

tietenkin sitä, että viestintämme näissä asioissa on kehityt-
tävä. Jotta meillä yhdistyksissä on oikeaa tietoa, kävimme 
läpi erityisluvallisia valmisteita ja potilaan oikeuksia koske-
vien lainsäädäntöjen pääpiirteet, korvattavuusasiat ja viran-
omaisten tehtävät. 

Viestintää puolin ja toisin

Aika moni asioista, joihin kohdistui kritiikkiä liittyy lop-
pujen lopuksi viestintään, tapahtuu se sitten kasvokkain 
tai muulla tavoin. Jos haluat yhdistykseesi uutta toimintaa 
tai haluaisit osallistua sellaisen järjestämiseen vaikka kerta-
luontoisestikin, niin ota yhteyttä johtokunnan tai hallituk-
sen jäseneen ja asia lähtee varmasti etenemään. Puheen-
johtajapäivillä kävi selväksi, että uudet innokkaat tekijät 
otettaisiin mielellään toimintaan mukaan, jolloin toiminta 
uudistuisikin luontaisesti. 

Palkinnot on postitettu

Jäsenkyselyyn osallistuneiden kesken arvottiin kymme-
nen palkintoa: Kaksi Esa Sopin kirjaa Kilpirauhanen ja kilpi-
rauhassairaudet – kirja potilaalle sekä Vuorenkilpi-tuotteita. 
Arpajaispalkinnot lähtivät seuraaville paikkakunnille: Hel-
sinki, Kainasto, Kangasala, Kotka, Lahti, Nummi, Oulu, Pori, 
Sodankylä ja Vaasa. Onnea voittajille ja kiitos jokaiselle ky-
selyyn vastanneelle! 

Suomen Kilpirauhasliiton ensimmäiset valtakunnalliset 
kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuspäivät on pidetty 21.-
24.9.2000 Keski-Suomessa Laukaalla. Laukaan evankelislu-
terilaisen seurankunnan leirikeskus kauniilla Uuraisjärven 
rannalla soveltui päivien pitopaikaksi erinomaisesti. Liiton 
jäseniä saapui paikalle eri puolilta maata yhteensä kolme-
kymmentä ja onnistuneen yhdessäolon vetäjinä toimivat 
Maija-Liisa Hyvönen ja Elsi Niinimaa.  

   Esko Rikander

Kilpirauhaspotilasliittojen kuudes maailmankonferenssi 
pidettiin 19.-21.10.2000 Kiotossa, Japanien entisessä pää-
kaupungissa. Tähän liittyen 22.-27.10. pidettiin myös kilpi-
rauhaslääkäreitten kahdestoista maailmankongressi. 

Kilpirauhaspotilaitten maailmanliitto, TFI eli Thyroid Fe-

deration International piti kolme päivää kokouksia. Puheen-
johtajana toimi TFI:n puheenjohtaja Dr. Lawrence Wood Yh-
dysvalloista ja isäntänä oli Dr. Fumito Akasu Japanista. Kes-
kusteltiin liittojen toimintamuodoista, julkaisumateriaalis-
ta, tutkimusuutisista ja yhteistyöstä. Japanilaisia lääkäreitä 
piti myös esitelmiä omista klinikoistaan. Lääkärikongressis-
sa potilasliitoilla oli näyttelypöytä missä näytettiin eri mait-
ten liittojen julkaisuja. Tanskassa on materiaalia lasten kilpi-
rauhastaudeista satumuodossa, Ruotsissa on julkaistu ma-
teriaalia videolla. Japanilaiset ovat kirjoittaneet kirjasarjo-
ja kilpirauhastaudeista, muta ne olivat japanin kielellä että 
tästä me muut ymmärsimme vain kuvia.

   Ulla Slama

Suomen Potilaslehti 4/2000

SUOMEN POTILASLEHTI
15 VUOTTA SITTEN
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Vierivä kivi ei sammaloidu
Teksti: Tanja Väyrynen

Kuva: Kirsti Hänninen

Kohta 70-vuotias Erkki Rautiainen huomasi kesällä 2014 
omituisen oireen: Nielaiseminen ei onnistunut. Ääni alkoi 
mennä niin huonoksi, että puheesta oli vaikeaa saada sel-
vää. Kun oireet olivat kestäneet viikkoja, hän hakeutui lää-
käriin. Terveyskeskuksessa otettiin verikokeita ja keuhkot 
kuvattiin, olihan 32 vuoden työuralla valimolla tullut al-
tistuttua kaikenlaiselle asbestista alkaen. Vikaa ei löytynyt 
minkään testin perusteella, mutta Erkki pääsi Kyllön korva-
poliklinikalle jatkotutkimuksiin. Siellä todettiin, ettei oikea 
äänihuuli liiku lainkaan. Koepalojakin otettiin, mutta niissä 
ei näkynyt mitään poikkeavaa. 

– Siellä sattui kiva tapaus, kun ylilääkäri työnsi jotain ne-
nääni. Vartti juteltiin kaikkea maan ja taivaan väliltä. Lääkäri 
alkoi tonkia pinseteillä nenää ja kysyin mitä hän tekee. Las-
ken nämä pumpulitupot, jotka laitoin nenääsi, ettei sinne jää 
yhtään, sanoi lääkäri. Ihmettelin, mitä tupot tekivät nenässä. 
Ylilääkäri sanoi niissä olleen puudutusainetta. Kun ihmet-
telin, että mitä puudutusainetta, lääkäri kertoi sen olevan 
kokaiinia. Olin ihmeissäni, koska en ollut moisesta aiemmin 
kuullut. Totesin lääkärille, että jos seriffit jostain syystä kysy-
vät olenko käyttänyt huumeita, sanon että en ole edes ha-
sissavuja tähän ikään vetänyt, mutta Kyllössä sain heti ko-
kaiinia. Meitä kaikkia nauratti lääkäriä myöten, ja hän tote-
si, ettei tämä ihan aitoa ainetta ole.

Kilpirauhasen syöpä nielemisongelmien syynä

Äänihuulen liikkumattomuus todettiin useammassa 
tutkimuksessa niin nenän kuin suun kautta tähystettäes-
sä. Neulanäytteitä otettiin taas, mutta niissä ei näkynyt vie-
läkään mitään. 

Hoito siirrettiin Keskussairaalan Korvapolille. Tutkimuk-
set uusittiin samalla tuloksella: äänihuuli ei liikkunut. Erkki 
oli lähdössä kahdeksi viikoksi Alanyaan ja kävi viikkoa en-
nen lähtöä taas korvapolilla. 

– Sanoin lääkärille, että nyt rupeat toimimaan. Se on 
kuitenkin leikattava, laitetaan kaikki valmiiksi ennen reis-
sua. Lääkäri sanoi pariinkin kertaan, että aikaa on liian vä-
hän. Vastasin, että sinä olet sen näköinen, että kerkeät hoi-
tamaan kun vaan alat touhuta. 

Seuraavan viikon maanantaina soi puhelin. Erkki kutsuttiin 
korvapolille seuraavaksi aamuksi. Leikkausaika oli annettu. 
Häneltä kysyttiin, haluaisiko hän tavata leikkaavan lääkärin.

– Vastasin, että totta kai haluan tavata silmästä silmään 
ihmisen, joka vetää kurkkuni auki, naureskelee mielellään 
huumoria viljelevä mies. 

Asiat keskusteltiin leikkaavan lääkärin kanssa selväksi. 
Ensi poistettaisiin toinen lohko, ja patologin tutkimusten 
perusteella päätettäisiin toisen lohkon kohtalosta. Syöpä 
löytyi, ja molemmat lohkot poistettiin samassa leikkauk-
sessa. Leikkauksen jälkeisenä aamuna lääkäri kutsui huo-
neessaan jo pirteänä odotelleen Erkin luokseen. 

– Lääkäri sanoi, että saan tyroksiinilääkityksen loppuiäksi. 
Vastasin, että onpa hyvä että asun Tourutornia vastapäätä. 

Näen, kun styrox-kuorma tulee ja haen kuution kerrallaan, 
niin ei tarvitse joka viikko hakea. Katselimme siinä lääkärin 
kanssa toisiamme ja minua hymyilytti. Lääkäri sanoi, että 
tablettihoito on kyseessä. Kerroin, että tottahan minä sen 
tajusin, mutta kunhan heitin, kun ei tämä niin vakavaa ole. 

Hoito siirtyi sädesairaalaan, missä annettiin radiojodihoi-
to. Sen jälkeisissä kuvissa kurkussa näkyi jotain, mutta tar-
kempaa ei kuvien perusteella voinut sanoa. Toinen radio-
jodi annettiin parin kuukauden jälkeen. Uudet kuvat näyt-
tivät hyviltä, mutta lääkäri ehdotti varmuuden vuoksi kol-
matta hoitokertaa. 

– Sanoin lääkärille, että anna ihmeessä, jos siltä tuntuu. 
Ei se kolmen päivän karenssi kopissa minulle pahaa tee! 

Erkki on tyytyväinen saamiinsa hoitoihin, lääkäreihin ja 
koko hoitohenkilökuntaan. Positiivista palautetta hän on 
myös jakanut. Mökkeilyyn ja reissaamiseen on virtaa ja in-
toa riittänyt koko ajan.

Aamukuudelta kuntosalin ovella

Erkki päätyi eläkkeelle vuonna 2005 vakavan tapaturman 
aiheuttamien selkäongelmien vuoksi, jotka veivät hetkeksi 
jalatkin alta. Välillä vaikutti, että leikkaus on välttämätön, ja 
kipujen takia kului paljon lääkkeitä. Erkki on käynyt nyt puo-
lentoista vuoden ajan kolmesta kuuteen kertaan viikossa 
kuntosalilla, missä on usein oven takana odottelemassa jo 
ennen kuutta sen aukeamista. 

– Kysyin alalla työskentelevältä miniältä, että kauanko 
minä salille tuloa lupailin. Hän vastasi, että seitsemän vuot-
ta siinä meni.  Totesin miniälle, että ei se tässä iässä paljoa 
ole, hän naureskelee arvellen, että hyvästä kunnosta on ol-
lut paljon apua koettelemuksissa, ja tässä ollaan nyt kuin 
nuoret pojat. Niin kuin myös huumorista, hän jatkaa. Ilman 
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sitä olisin varmaan sängyn pohjalla. Nyt ei ole tarvinnut ki-
pulääkkeitäkään syödä, kun käy treenaamassa.

Monessa mukana

Erkki löysi Keski-Suomen kilpirauhasyhdistyksen tapahtu-
makutsun paikallislehden sivuilta. Hän meni paikalle kuun-
teluoppilaaksi. Tapaamisissa käynti kiinnostaa, vaikka edel-
leen monessa yhdistyksessä aktiivisesti mukana olevalla 
miehellä onkin usein kalenteri täynnä.

– Järjestöjen hallintopuolella olen jo oman osani tehnyt, 
mutta menen mielelläni juttelemaan ihmisten kanssa. Aina 
osallistun kun voin. Minun mottoni onkin, että vierivä kivi 

ei sammaloidu, ja pilkettä pitää olla silmäkulmassa! Mutta 
olen kuunnellut monia kilpirauhaspotilaita, kun he puhuvat 
että ovat käyneet lääkärissä vuosia eikä mitään ole tapah-
tunut. Pitäisiköhän olla silloin itsekin aktiivisempi?

Vilkasta Erkkiä eivät hidasta nyt magneettikuvissa löyty-
neet pisteet keuhkokuvissakaan:  

– Lääkäri sanoi, että niitä seurataan, ne ovat nyt niin pie-
niä ettei niitä paljaalla silmällä näe kuvistakaan. Ensi vuo-
den alkupuolella pääsen johonkin sellaiseen kuvaukseen, 
jonka nimeä en ole ikinä kuullutkaan, hän kertoo ja toivot-
taa kaikille hyvää joulua, uutta vuotta ja jatkoa muutenkin. 
Kuvaukset ja prosessi jatkuvat, katsotaan mihin se johtaa!

Syöpähoidoista uutta endopäivillä
Teksti: Asta Tirronen ja Tanja Väyrynen

Alan ammattilaiset kokoontuivat endopäiville Helsin-
kiin lokakuun lopussa. Osallistujia oli taas kerran pal-
jon ja sisältönä poikkeuksellisen paljon kilpirauhasasi-
aa. Esille nousivat vahvasti kilpirauhasen vajaatoimin-
nan yhdistelmälääkitys ja syöpähoidot. Yhdistelmähoi-
tojen (T3+ T4) osuus päätyi pitkälti siihen, että käynnis-
sä olevien tutkimusten tuloksia odotellaan. 

Syövän hoidosta useita luentoja

Syöpäosuudessa käsiteltiin leikkauksia, radiojodia ja uu-
sia kilpirauhassyöpälääkkeitä. Tähystysleikkauksien ja robo-
tiikan hyödyntäminen ei toistaiseksi vaikuttanut kustannus-
tehokkaalta, vaikka leikkauksessa säästyisikin vähän aikaa, 
kertoi kirurgian erikoislääkäri Ilkka Heiskanen. Matalan ris-
kin papillaarisessa ja follikulaarisessa syövässä, johon ei lii-
ty mitään huolestuttavia piirteitä, voi riittää lohkonpoisto. 
Tämä edellyttää aina yksilöllistä hoitoharkintaa ja keskus-
telua potilaan kanssa, hyväksyykö hän lohkonpoiston ko-
ko kilpirauhasen poiston sijasta. 

 Syöpätautien erikoislääkäri Hanna Mäenpää luennoi 
otsikolla RAILESS - voidaanko radiojodin käyttöä vähen-
tää. Käytäntönä on ollut antaa radiojodia aina, kun papil-
laarinen tai follikulaarinen syöpä on läpimitaltaan yli 1 cm. 

Hoidosta ei vaikuta kuitenkaan olevan hyötyä pienten kas-
vainten osalta. Lisäksi radiojodi voi aiheuttaa ohimeneviä 
haittoja hoidon aikana, puhumattakaan vaivasta ja kuluis-
ta niin potilaalle kuin terveydenhuollolle, etenkin kun poti-
laan osalta huomioidaan mahdollinen tyroksiinitauko. Nyt 
onkin käynnistetty tutkimus, jossa radiojodin käyttöä vä-
hennetään kontrolloidusti. Ylipäätään kilpirauhassyövän 
hoito on muuttumassa yksilöllisemmäksi. 

Uudet kilpirauhassyöpälääkkeet ovat sinällään kiinnos-
tavia, joskaan niillä ei toistaiseksi ole osoitettu olevan vai-
kutusta kokonaiselossaoloaikaan. Tutkimuksia elämänlaa-
dusta ei vielä ole, ja vaikutus oireisiin on raportoitu vain sa-
tunnaisesti. Hoidon tehoa ennakoivia mittareita etsitään. 
Asiasta luennoinut syöpätautien ja sädehoidon erikoislää-
käri Maria Lapela kuitenkin totesi, että oireisessa, nopeasti 
etenevässä taudissa nämäkin lääkkeet puoltavat paikkaan-
sa. Kaikki esityksessä mainitut lääkkeet olivat suun kautta 
otettavia, päivittäin jatkuvana hoitona käytettäviä, ja yksi 
valmisteista on lääkekorvauksen piirissä. 

Lääkkeillä on todettu myös haittavaikutuksia, joita kui-
tenkin voidaan hallita muun muassa hyvällä potilasohjeis-
tuksella. Koska potilaita on vähän, on kokemusta lääkkeis-
tä vaikea saada laajasti. Jäämme siis mielenkiinnolla odot-
tamaan, mitä tutkimukset tuovat mukanaan.

Kilpirauhanen ja kilpirauhas sairaudet

KIRJA POTILAALLE

ESA SOPPI

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

Esa Sopin kirja
”Kilpirauhanen ja kilpirauhas-
sairaudet -kirja potilaalle”
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Lääkkeitä verkkokaupasta?
Teksti:  Sami Paaskoski, Yliproviisori, Fimea ja Liisa Näveri, LT, Yksikön päällikkö, Fimea

Lääkkeiden hankkiminen verkkokaupoista lisään-
tyy koko ajan ja internet pullistelee lääkkeitä myyviä 
sivustoja, joista vain osa on laillisia verkkoapteekkeja. 
Suurin osa sivustoista on laittomia ja huoli väärennetty-
jen lääkkeiden vaaroista kuluttajille kasvaa koko ajan.

Lääkkeiden laillista valmistusta ja myyntiä säädel-
lään ja valvotaan nimenomaisesti potilasturvallisuus-
syistä ja kaikki lääkkeet tulisikin lähtökohtaisesti hank-
kia suomalaisista apteekeista. 

Laiton lääkekauppa on rikollista toimintaa

Laittomat verkkokaupat myyvät lääkeväärennöksiä. Lääk-
keiden väärentäminen ja myynti on tuottava rahoitusta-
pa järjestäytyneelle rikollisuudelle. Kiinnijäämisen riski ja 
mahdolliset rangaistukset ovat pieniä esimerkiksi huume-
kauppaan verrattuna. 

Laittoman verkkoapteekin sivustot näyttävät ulkoasul-
taan useimmiten siisteiltä ja vakuuttavilta. Kuluttajaan ve-
dotaan laatua ja turvallisuutta korostavilla väittämillä, kek-
sityillä ja kopioiduilla tunnuksilla, edullisilla hinnoilla ja os-
tamisen helppoudella. Laiton lääkekauppias ei kuitenkaan 
tavallisesti paljasta itsestään epämääräistä sähköpostiosoi-
tetta enempää ja esitetty postiosoite voi olla ostettu ku-
lissiosoite. 

Laittomien verkkoapteekkien toiminta on usein hajau-
tettu eri maihin siten, että viranomaisten on erittäin vaikea 
päästä tekijöiden jäljille. Kansainvälisissä valvontaoperaa-
tioissa on ilmennyt, että suljettuja verkkosivustoja avataan 
jonkin ajan kuluttua uudelleen toisessa verkko-osoitteessa. 

  Väärennettyjä lääkkeitä ja ”kierrätyslääkkeitä” ilmenee 
ajoittain myytävänä myös sosiaalisen median palveluissa 
sekä yksityishenkilöiden väliseen kauppaan suunnatuilla 
kauppapaikoilla. Vastikään tuli Keski-Euroopassa ilmi tapa-
us, jossa internetin kautta ostetusta lääkepakkauksesta löy-
tyi kokoelma erilaisia vanhentuneita lääkkeitä.

Laittomasti hankittu lääke saattaa olla hengenvaarallinen

Kaikki laittomasti hankitut lääkkeet ovat lähtökohtaises-
ti hengenvaarallisia, sillä niiden alkuperästä ja sisällöstä ei 
käytännössä ole varmuutta. Lääkeväärennökset voivat si-
sältää pelkkää lumelääkettä, mutta myös vaarallisia ainei-
ta ja lääkeaineita, jotka eivät vastaa valmisteesta annettuja 
tietoja. Aidon ja väärennetyn lääkkeen erottaminen toisis-
taan silmämääräisesti ulkonäön perusteella on useimmi-
ten mahdotonta. Merkittävän turvallisuusriskin muodos-
taa myös omatoiminen lääkitystarpeen arviointi tilanteis-
sa, jotka edellyttäisivät lääkärin hoitoa. 

Mistä tunnistaa laillisen verkkoapteekin?

Laillisen verkkoapteekin tunnistaminen helpottui oleel-
lisesti, kun Euroopan talousalueella otettiin 1.7.2015 käyt-
töön yhtenäinen, laillisen verkkoapteekin tunnus. Tunnuk-

sessa on aina lippu, joka edustaa sitä maata, jonka viran-
omainen on myöntänyt apteekille toimiluvan. Tunnus on 
myös linkitetty kyseisen maan viranomaisen verkkosivus-
toon, jossa lailliset verkkoapteekit on lueteltu. Laillisten 
suomalaisten apteekkiverkkopalveluiden sivuilla tunnus 
on linkitetty Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
Fimean ylläpitämään luettelooon.

Apteekkien verkkopalvelutoimintaa säännellään Euroo-
pan Unionin jäsenmaissa kansallisesti. Siten jäsenmaissa 
voi olla erilaisia rajoituksia esimerkiksi reseptilääkkeiden 
myynnin osalta.

  Suomessa apteekkien laillisia verkkopalveluita on ol-
lut käytettävissä vuodesta 2011 alkaen, mutta niiden lää-
kemyynti on vielä vähäistä. Sen sijaan suomalaisten kysyn-
tä kohdistuu jatkuvasti enemmän ulkomaisiin, useimmi-
ten laittomiin verkkoapteekkeihin. Tämä näkyy Suomeen 
saapuvan postin tullivalvonnassa. Vuonna 2014 Lentotul-
lissa paljastettiin 135 lääkerikosta ja 461 lääkerikkomusta. 
Lisäksi Lentotullissa tehtiin 2 500 hallinnollista lääkkeiden 
haltuunottoa. Lähes kaikki haltuunotetut ja takavarikoidut 
lääkkeet oli tilattu internetin kautta.

Mitä lääkkeitä ulkomailta saa postitse hankkia?

Yksityishenkilö saa vastaanottaa postitse omaan henki-
lökohtaiseen käyttöönsä lääkkeitä Euroopan talousaluee-
seen kuuluvasta valtiosta korkeintaan kolmen kuukauden 
käyttöä vastaavan määrän. Lääkkeiden vastaanottaminen 
postitse Euroopan talousalueen ulkopuolelta on kielletty. 
Huumausaineiksi luokiteltuja lääkkeitä ei saa lainkaan vas-
taanottaa postitse.

Lääkkeen tulee olla hankittu lailliselta, lääkkeiden vähit-
täisjakeluun ostomaassa oikeutetulta taholta ja lääkkeellä 
on oltava myyntilupa siinä maassa, mistä lääke on hankit-
tu. Lääkkeen vastaanottajan on tuontihetkellä pystyttävä 
osoittamaan asianmukaisesti annettu lääkemääräys tai lää-
kärintodistus mikäli kyseessä on reseptilääke. Ulkomaisen 
lääkkeen reseptivaatimus määräytyy Suomessa voimassa 
olevan luokituksen perusteella.

Lääkkeiden laiton verkkokauppa ja huoli väärennetty-
jen lääkkeiden vaaroista kuluttajille kasvavat koko ajan. Vi-
ranomaiset valvovat laillisten lääkkeiden turvallisuutta ja 
toimittamista, mutta laittomia lääkkeitä ei valvo kukaan. 
Lääkkeen käyttäjän tulisikin välttää turhia riskejä ja hank-
kia lääkkeensä mieluiten kotimaisista apteekeista. Lääkkei-
den hankkiminen ulkomaisilta verkkosivustoilta ei ole mis-
sään tilanteessa suositeltavaa.

Lähteet
Valtioneuvoston asetus lääkevalmisteiden henkilökoh-

taisesta tuonnista Suomeen 1088/2002
Fimean määräys 2/2011 ”Apteekin verkkopalvelu”
Fimean määräys 1/2015 ”Yhteisen tunnuksen käyttö ap-

teekin verkkopalvelussa”
Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sic!-verkkoleh-

ti 13.11.2015
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Lisää järjestötyön 
osaamista liittoon

Aloitin lokakuussa työni Kilpirauhasliitossa järjestösuun-
nittelijana. Työhöni kuuluu vertaistoiminnan kehittäminen, 
kokemuskoulutustoiminnassa mukana oleminen, sekä kun-
toutumiskurssitoiminta. Neuvonta ja ohjaustyö tulevat ole-
maan myös osa työtäni, kunhan ensin perehdyn kilpirau-
hassairauksiin ja niihin liittyviin asioihin. Koulutukseltani 
olen sosiaaliohjaaja, joten sosiaalipuolen asiat ovat minul-
le enemmän tuttuja kuin terveydenhuoltoon liittyvät asiat.

Järjestötyöstä olen saanut kokemusta työskennellessäni 
13 vuotta Näkövammaisten Keskusliiton palveluksessa, en-
sin toiminnanohjaajana ja sitten vanhus- ja vapaaehtoistoi-
minnan koordinaattorina. Työssäni Näkövammaisten Kes-
kusliitossa suunnittelin ja toteutin ikääntyneille näkövam-
maisille ja kuulo- näkövammaisille tarkoitettuja kursseja. 
Tein neuvonta ja ohjauskotikäyntejä, lisäksi tärkeä osa työ-
täni oli tiedotusluennot ja sitä kautta etsivän työn tekemi-
nen. Viimeisimmäksi työni painopiste oli vertais- ja vapaa-
ehtoistoiminnan koordinoinnissa. Ennen järjestötyöhön siir-
tymistä työskentelin julkisella sektorilla Helsingin kaupun-
gin vanhuspalveluissa.

Työn vastapainona harrastan kuntoliikuntaa, käsitöitä, 
mökkeilyä, puutarhanhoitoa ja kesällä veneilyä. Luonnossa 

liikkuminen ja luonto ovatkin lähellä sydäntäni. 
Vaikka olen pitkään työskennellyt järjestössä, on jokai-

nen järjestö omanlaisensa, joten opittavaa uudessa työssä 
riittää.  Toivon kuitenkin että voin tuoda jotain uutta tulles-
sani ja voimme yhdessä kehittää Kilpirauhasliiton toimin-
taa niin että se palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla jä-
senistön tarpeita. 

Joulua odotellen
Asta Salonen

järjestösuunnittelija

Toimisto on joululomalla 

21.12.–6.1.

Toimiston väki toivottaa

Iloista Joulua ja Onnellista 

Vuotta 2016!
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HYVÄ OLO

Hanget kutsuvat luontoon 
liikkumaan Teksti: Maarit Mäkinen

Kuva: Raili Kuusela

Hiihto – monipuolisin talvilaji

Hiihto on monipuolista liikuntaa. Se parantaa hapenotto-
kykyä, kestävyyskuntoa, koko kropan lihaskuntoa sekä eri-
tyisesti tasapainoa. Se kun alkaa heiketä jo nelikymppise-
nä! Lisäksi saa vielä raitista ilmaa ja aivot happea. Sillä, millä 
tyylillä hiihdät, ei ole mitään merkitystä. Vanhemmalla iällä 
voi olla vaikea oppia luisteluhiihtoa, joka vaatii jo aika hy-
vää kuntoa ja tasapainoa. Tyylistä viis, kunhan vain lykit me-
nemään! Ota tavoitteeksesi hiihtää aluksi vaikka vain 20–
30 minuuttia. Hiihto on sen verran tehokasta, että jo tuos-
sakin ajassa tulee hiki. 

Hiihto ei rasita niveliä eikä siinä tule kovia iskuja, joten 
se sopii myös nivelvammoista kärsiville, huonokuntoisille, 
iäkkäille sekä paino-ongelmista kärsiville henkilöille. Hiih-
toon liittyy myös rentoutumisen kokemus, koska hiihdet-
täessä lihakset vuoroin jännnittyvät, vuoroin rentoutuvat. 
Hiihto kannattaa aloittaa perinteisellä hiihtotavalla. Suomen 
Ladun sivuilta löytyy eri hiihtotyyleihin hyvät videot ohjei-
neen. Samoilta sivuilta löytyy myös suksien voiteluohjeet.  

Hiihdossa on tärkeää oikeanlaiset varusteet

Pyydä apua urheiluvälinekaupasta jos aiot hankkia suk-
set. Samalla kannattaa pyytää suksiin valmis pohjustustyö, 
joka kestää talven hiihtoretkiä noin 80–100 kilometriä. Voi-
teluun tarvitset silloin vain pitovoidetta (0-3 astetta). Pyydä 
myyjää näyttämään pitoalue ja merkkaamaan se sukseen. 
Tavallisten perinteisen ja vapaan tyylin suksien lisäksi on 
olemassa pitopohjasuksia, joita ei yleensä tarvitse voidella 
tai niihin lisätään vain pitovoidetta. 

Perinteisessä hiihtotyylissä suksen pituus on hiihtäjän 
pituus + 15–20 cm. Perinteisen suksen valintaan vaikuttaa 
myös hiihtotaito sekä hiihtäjän paino. Ne määrittävät mi-
ten jäykkä suksen tulee olla. Jäykkyys ja sen myötä pitoalue 
vaikuttavat sekä suksen pitoon että luistoon. Sopiva luiste-
lutyylin suksen mitta on hiihtäjän pituus + 5-15 cm. 

Monot valitaan hiihtäjän tason, hiihtotyylin sekä sopi-
van lestin mukaan. Perinteiseen tyyliin sopivat sauvat ovat 
20–30 cm hiihtäjän pituutta lyhemmät ja luisteluhiihdos-
sa 10–20 cm hiihtäjän pituutta lyhyemmät.  

Latuetiketti

Kaikilla on oikeus mennä laduille hiihtämään, on sitten 
kunto- tai kilpahiihtäjä. Hiihtämisessä käytetään ihan sitä 
samaa suomalaisille tuttua oikeanpuoleisen liikenteen pe-
riaatetta. Pääsääntöisesti nopeampi ja vahvempi väistää hi-
taampaa ja heikompaa hiihtäjää, mutta kohteliaisuutta on 
myös se, että se väistää, jolle se on helpompaa. 

Lumikenkäillä osaa kuka vain

Jos tuntuu, että hiihto ei enää suju, kannattaa hankkia 
lumikengät. Lumikenkäillä osaa kuka vain. Voit lähteä ken-
käilemään vaikka kotioveltasi. Latuja ei tarvita! Pitkät sau-
vat kannattaa ottaa mukaan, etenkin jos menet mäkisiä, 
kumpuilevia maastoja. Ne auttavat tasapainon kanssa ja 
helpottavat etenemistä. Paino myös jakaantuu silloin jal-
kojen lisäksi käsivarsille. 

Lumikenkäily sopii huonokuntoisellekin. Lisäksi se on ni-
velystävällistä, koska lumi pehmentää liikkeen. Lumikenkiä 
valittaessa mallin hankintaan vaikuttavat henkilön paino ja 
pituus. Iso ihminen tarvitsee enemmän kantavuutta. Hyvän 
lumikengän kanta ei lipsu sivusuuntaan, ja siihen on saa-
tavissa varaosia.

Laskettelemaan laskettelukoulun 
kautta

Usein rinteillä on tarjolla laskettelun-
opetusta ihan aloittelijoille. Panostus oi-
kean tekniikan opettelemiseen kannat-
taa. Saat myös vinkkejä kuinka kaatua 
turvalllisesti, ja miten päästä kaatuessa 
ylös suksien kanssa. 

On myös loivempia aloittelijoiden rin-
teitä, joista uskaltaa paremmin aloittaa. 
Isoissa hiihtokeskuksissa on myös his-
sejä, joissa ei tarvitse pelätä tippuvan-
sa hissistä, sillä niissä istutaan. Ei tar-
vitse roikkua ankkurihissin päässä. Jos 
laskettelet useammin kuin kerran pa-
ri talvessa, kannattaa kustannussyistä 
hankkia omat laskettelusukset, sauvat 
ja monot. Kypärä ja lasit on myös syytä 
olla turvallisuussyistä.

Jäällä ja luonnossa kävely on ihanaa

Jos mikään talviurheilulaji ei innosta, 
hyödynnä kuitenkin talvipäivät ulkoi-
luun kävellen tai sauvakävellen. Hanki-
kannolla on mukava liikkua luonnossa. 
Jäällä on usein polkuja tai moottorikel-
kan jälkiä, joita pitkin voi kulkea. Myös 
pilkkiminen käy liikunnasta, kun ensin 
kävelet jäälle ja sitten kairaat reiän. En-
nenkaikkea saat raitista ilmaa ja aurin-
koa. Muista ottaa matkaan iloinen mie-
li, kunnon suojalasit ja aurinkovoidet-
ta kasvoille!

Lisätietoa:
www.suomenlatu.fi,
www.ski.fi
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Vesa Ilvesmäki,
sisätautien ja
endokrinologian eri-
koislääkäri

Otto Knutar,
sisätautien ja
endokrinologian
erikoislääkäri

Robert Paul LKT,
sisätautiopin
dosentti

Esa Soppi LKT,
sisätautiopin
dosentti

Ulla Slama,
LL 

Heli Mäkilä,
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:
Kilpirauhasen vajaatoimintani todettiin kolmevuotiaana. 

Luustoikää seurattiin pienenä, koska se oli paljon jäljessä. On-
gelmana on ollut aikuisena esiintyneet välilevyvaivat. Jostain 
olen lukenut, että välilevyjen rakenteen heikkous voi altistaa vä-
lilevyn pullistumille. Onko luuston kiinniottokasvulla tyroksiinin 
avulla vaikutusta välilevyjen rakenteeseen tai itse luihin? Miten 
useita kymmeniä vuosia kestänyt hoito vaikuttaa luustoon, rus-
toihin ja välilevyihin? Olisiko aihetta syödä jotain lisävalmistei-
ta (kalkkia, magnesiumia, D-vitamiinia tms.)?

Vastaus:
Tyroksiini vaikuttaa kaikkiin kudoksiin. Kilpirauhasen liikatoi-

minta tai liian suuret tyroksiiniannokset saattavat aiheuttaa osteo-
poroosia eli luukatoa. Kilpirauhasen vajaatoimintaan (hypotyreoo-
si) sen sijaan ei liity osteoporoosia. Luuston lujuus on suurimmaksi 
osaksi geenien säätelemää, mutta myös elintavoilla ja ruokavaliolla 
on merkitystä. Luustoa kuormittava liikunta erityisesti kasvuiässä ja 
nuorella aikuisiällä vahvistaa luustoa. Myös riittävä kalsiumin ja D-vi-
tamiinin saanti on tärkeää.

Lapsena todetun hypotyreoosin tai sen hoidon (mukaan lukien 
kiinniottokasvu) ei pitäisi heikentää luustoa eikä välilevyjä. Riittävä 
kalsiuminsaanti on noin 1000 mg päivässä, useimmiten tämä saa-
daan maitotuotteista, kunhan D-vitamiinia saadaan riittävästi (yleen-
sä 20 µg päivässä riittää nuorille aikuisille). Jos olet epävarma riittä-
västä D-vitamiininsaannista, voit teettää itsestäsi seerumin 25-D-vi-
tamiinimäärityksen. 

Vesa Ilvesmäki

Kysymys:
Sain useita vuosia sitten varjoainekuvauksessa allergisen re-

aktion ja syyksi kerrottiin jodiallergia. Siitä lähtien olen yrittänyt 
välttää jodin käyttöä. Alkuvuodesta huomasin patin kaulalla ja 
lääkäri totesi struuman. Laboratorioarvot ovat vielä viitteiden 
sisällä ja tilannetta seurataan. Kuulin, että kilpirauhanen tarvit-
see jodia, joten voiko struumani johtua jodin puutteesta? Mitä 
voin tehdä, jos olen sille allerginen?

Vastaus: 
Struuma voi johtua jodinpuutteesta, mikäli jodinpuute on vai-

kea. Suomessa tämä on epätodennäköistä, koska ruokasuolaan ja 
karjan rehuihin lisätään jodia. Silti maassamme esiintyy lieväasteis-
ta jodinpuutetta melko yleisesti. Jodinsaantia voidaan tutkia mää-
rittämällä virtsan jodipitoisuus (u-jodidi). Jodiallergisen tulee välttää 
suuria jodimääriä sisältäviä elintarvikkeita (esim. merilevä) ja valmis-
teita sekä toimenpiteitä, jotka ovat aiheuttaneet hänelle aikaisem-
min allergisia reaktioita (esim. varjoainekuvaus).

Vesa Ilvesmäki

Kysymys:
Minulta on leikattu kilpirauhanen kokonaan pois syövän 

vuoksi. Syön päivittäin Thyroxinia. En tiedä, 
pitäisinkö itseäni nyt terveenä vai vajaatoi-
mintaisena. Onko elämäntapoihin tai muu-
hun liittyviä asioita, joita kannattaisi huomi-
oida tässä tilanteessa?

Vastaus: 
Sinulla on lääkehoidettu kilpirauhasen va-

jaatoiminta. Jos vointisi on hyvä ja kilpirauha-
sen toiminta-arvot ovat normaalit voit pitää it-
seäsi varsin terveenä, kunhan muistat nauttia lääkkeet ja käydä lääkä-
rikontrolleissa säännöllisesti. Epidemiologisissa tutkimuksissa on to-
dettu että kilpirauhasen vajaatoimintaan liittyy monenlaisia kielteisiä 
vaikutuksia, mutta se koskee lähinnä hoitamatonta vajaatoimintaa.

Otto Knutar

Kysymys:
Mitä laboratoriokokeita kilpirauhasen syöpäpotilaalta pi-

täisi mitata ja kuinka usein? Käytännöt tuntuvat vaihtelevan.

Vastaus: 
Kilpirauhassyöpää sairastavan potilaan tärkeimmät laboratorio-

kokeet ovat TSH, T4V sekä S-Tyreoglobuliini. Suuriannoksisen tyrok-
siinihoidon aikana tutkitaan myös T3V. S-Tyreoglobuliinia ei kannata 
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tutkia jos potilaalla on tyreoglobuliinivasta-aineita, koska ne vääris-
tävät tuloksen. Laboratoriokokeiden seurantavälit vaihtelevat poti-
laskohtaisesti. Vakaassa tilassa riittää usein vuosittaiset laboratorio-
kontrollit, mutta hoidon alkuvaiheessa tarvitaan tiiviimpää seuran-
taa, esimerkiksi 3-6 kuukauden välein.

Otto Knutar
Kysymys:

Sisarellani on Basedowin tauti ja hankalia silmäoireita. 
Minulla on todettu kilpirauhasen vajaatoiminta ja myös 
minulla on silmäoireita, joiden vuoksi olen käynyt silmä-
lääkärillä. Mitään selittävää syytä ei löytynyt, mutta epä-
määräinen pakotus, hiekan tunne ja viimaherkkyys hait-
taavat elämää välillä todella paljon. Tyroksiiniannoksen 
pitäisi olla sopiva ja muutoin vointi on hyvä. Voiko myös 
vajaatoimintaan liittyä silmäoireita? 

  
Vastaus: 
Jos kilpirauhaspotilaalla on silmäoireita ja ne johtuvat 

kilpirauhasesta, kyse on Basedowin taudin silmäsairaudesta 
(oftalmopatiasta), jonka oireet voivat vaihdella hyvin lievistä 
(roskan tunnetta) aina vaikeaan mulkosilmäisyyteen (exoph-
thalmus) ja jopa näkömuutoksiin. Basedowin taudissa elimis-
tö tuottaa vasta-aineita, jotka voivat kohdistua kilpirauha-
sen lisäksi silmän rakenteisiin aiheuttaen nämä silmäoireet. 
Basedowin taudin silmäoireet eivät siis välttämättä liity kilpi-
rauhasen toiminnan tasoon (liika- tai vajaatoimintaan), vaan 
ne liittyvät siihen, onko potilaalla Basedowin taudin vasta-ai-
neita vai ei. Jos sisarellanne on Basedowin tauti ja Teillä on kil-
pirauhassairaus, on mahdollista, että silmäoireenne liittyvät 
toteamatta jääneeseen Basedowin tautiin. Jos vaivanne on 
merkittävä, lienee perusteltua käydä selvittämässä Basedo-
win taudin ja siihen liittyvän silmäsairauden mahdollisuutta 
endokrinologin vastaanotolla.

Robert Paul
          

Kysymys:
Minulla on ollut tyroksiinilääkitys jo vuosia mutta oi-

reet vaan on ja pysyy: väsymys, hiustenlähtö, palelu ym. 
Lääkärini tarkistaa verikokeilla arvot kerran vuodessa. Ne 
ovat aina viiterajoissa. Tuntuu, että syön lääkkeitä joilla 
ei ole vaikutusta. Mitä pitäisi tehdä?  

Vastaus:
Vaikuttaa siltä, että oireenne eivät välttämättä liity kilpi-

rauhasen vajaatoimintaan. Jos kilpirauhasen toimintakokei-
den arvot ovat viitealueella sopivalla tyroksiinin annoksella, 
on syytä selvittää oireidenne alkuperä ja syy. Suositan käyn-
tiä sisätautilääkärin vastaanotolla. Mainitsemanne oireet voi-
vat näet liittyä moniin muihinkin sairauksiin kuin kilpirauha-
sen vajaatoimintaan.

Robert Paul
Kysymys:

Minulla oli syntymästä asti kaulalla hyllyvä kudosmuu-
tos, noin kyyhkysenmunan kokoinen kaulakysta. Histo-
logisessa lähetteessä lukee Cysta colli medialis (thyrog-
lossalis). Se poistettiin minulta, kun olin 9-vuotias. Voisi-
ko muutama vuosi sitten todettu kilpirauhasen vajaatoi-
minta juontaa tuosta juurensa? 

Vastaus: 
Sikiökaudella kilpirauhanen alkaa kehittyä kielen takaosas-

sa. Sikiökehityksen edetessä kilpirauhanen laskeutuu tunne-
tulle paikalleen kieliluun alapuolelle. Kehityksen kuluessa kil-
pirauhasen kudosta voi jäädä matkan varrelle, eli kielen taka-
osan ja Aataminomenan alapuolen väliselle alueelle. Kudos 
muodostaa rakenteen jota kutsutaan kaulakystaksi. Kun se 
lapselta tai aikuiselta poistetaan, nähdään mikroskooppitar-
kastelussa (histologisessa tutkimuksessa) usein tervettä kilpi-
rauhaskudosta. Kaulakystan olemassaolo ei kuitenkaan vaiku-
ta normaalin kilpirauhasen rakentumiseen eli kaulakysta ja 
sen poisto eivät aiheuta kilpirauhasen vajaatoimintaa. Tässä-
kin pätee vanha totuus, että tavalliset syyt ovat yleisiä, eli to-
dennäköisimmin kilpirauhasen vajaatoimintanne johtuu au-
toimmuunityreoidiitista.

 Robert Paul
Kysymys:

Mistä mahtaa johtua että sekä TSH että T4V ovat mo-
lemmat viitearvojen alalaidassa? Yleensä jos T4V nou-
see, niin TSH laskee ja päinvastoin. Voiko tällainen aihe-
uttaa kudoskipua, käsivarsissa, reisissä, säärissä ja vat-
san alueella? 

Vastaus:
Kilpirauhasesta johtuvasta vajaatoiminnassa TSH nousee 

ja T4V laskee ja liikatoiminnassa päinvastoin. Harvinaisessa ai-
volisäkkeestä johtuvassa vajaatoiminnassa aivolisäke ei pys-
ty erittämään riittävästi TSH:ta, silloin kilpirauhanenkin erittää 
vähemmän tyroksiinia. Silloin sekä TSH että T4V ovat matalia.

Joskus toinen sairaus vaikuttaa siihen, että TSH ja T4V las-
kevat. Vaikeissa taudeissa tämä voi olla suojamekanismi joka 
alentaa aineenvaihduntaa jotta keho ei rasittuisi vielä enem-
män sairauden aikana. Varsinkin T3V on silloin alhainen. On 
myös lääkkeitä, jotka vaikuttavat kilpirauhashormonien ta-
soon. Käytettäessä T3-valmisteita tai eläinperäistä kilpirau-
hashormonia sekä TSH että T4V laskevat, mutta T3V nousee 
varsinkin pari tuntia lääkkeen oton jälkeen.           

Kilpirauhashormonihäiriöissä kudoskipuja voi esiintyä, mut-
ta myös tulehdustaudeissa, esimerkiksi reumassa, joka on hiu-
kan yliedustettu kilpirauhaspotilailla.

            Ulla Slama

Fråga: 
Vilka laboratorieprover skall man undersöka hos en 

patient med sköldkörtelcancer och hur ofta? Rutinerna 
verkar variera.

Svar: 
De viktigaste laboratorieproverna hos en patient med 

sköldkörtelcancer är TSH, T4V samt S-Tyreoglobulin. Om man 
använder tyroxinbehandling i hög dos är det även bra att un-
dersöka T3V. Det löns inte att undersöka S-Tyreoglobulin om 
patienten har tyreoglobulinantikroppar, eftersom undersök-
ningsresultatet är opålitligt då. Uppföljningsintervallen varie-
rar på patientbasis. I ett stabilt läge räcker det ofta med årsvis 
uppföljning, medan man i början av behandlingen behöver 
tätare uppföljning, t.ex. med 3-6 månaders intervall.

        
Otto Knutar
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Fråga: 
Vad kan det bero på att både TSH och T4V värdena är 

i nedre delen av referensområdet. Vanligen om T4V sti-
ger, så sjunker TSH och tvärtom. Kan det här förorsaka 
vävnadssmärta i armar, lår, vader och buk?

Svar: 
Vid underfunktion i själva sköldkörteln stiger TSH och 

T4V sjunker, vid överfunktion tvärtom. Vid den sällsynta hy-
pofysförorsakade underfunktionen klarar hypofysen inte av 
att utsöndra tillräckligt med TSH, då sjunker också sköldkör-
telns tyroxinproduktion. Både TSH och T4V är då låga. Ibland 
kan en annan sjukdom vara orsak till att TSH och T4V sjunker. 

Vid svåra sjukdomstillstånd kan detta vara en skyddsmeka-
nism, som minskar ämnesomsättningen för att kroppen in-
te ska ansträngas ännu mera under sjukdomstiden. Speciellt 
T3V brukar då sjunka. 

Det finns också mediciner, som inverkar på sköldkörtelhor-
monens nivå. Hos dem som använder T3 eller grissköldkör-
telpreparat sjunker TSH och T4V, men T3V stiger, det är som 
högst ett par timmar efter att man tagit medicinen. 

Smärtor i kroppens vävnader kan förekomma vid stör-
ningar i sköldkörtelhormonen, men också vid inflammatio-
ner, t ex reuma, som är en aning överrepresenterad hos sköld-
körtelpatienter. 

                             Ulla Slama
 

Kilpirauhasliiton neuvontanumero 044 788 8899

Auki tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 12–14. Poikkeavista ajoista ilmoitetaan vastaajassa. 
Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen neuvonta@kilpirauhasliitto.fi.
Puheluihin ja viesteihin vastaa liiton työntekijä. Viesteihin pyritään vastaamaan viikossa. 

Liiton työntekijän kanssa voit keskustella sairauteesi ja hoitoosi liittyvistä asioista ja saada neuvontaa ja 
ohjeistusta. Emme kuitenkaan voi ottaa kantaa esimerkiksi hoitolinjauksiin tai lääkkeiden annosteluun, 
sillä emme ole terveydenhuollon ammattilaisia. 

Neuvonta on suljettu arkipyhinä.

Uutisia lyhyesti

Suomen Kilpirauhasliitto julkaisi lokakuussa kilpirauha-
sen vajaatoimintadiagnoosin saaneille ensitieto-ohjeis-
tuksen. Työssämme olemme todenneet, että diagnoosin 
yhteydessä potilas ei saa riittäviä tietoja lääkityksestä, kont-
rolleista ja hoidon edistymisestä. Ohjeistus on luettavissa ja 
tulostettavissa kotisivujen etusivulta osoitteessa www.kil-
pirauhasliitto.fi. Toivomme perusterveydenhuollossa työs-
kentelevien hoitajien ja lääkärien jakavan ohjeistusta poti-
laille kilpirauhasen vajaatoiminnan toteamisen yhteydessä.

Hallitus on linjannut 9. marraskuuta sote-uudistuksen 
ja itsehallintoalueet sekä aluejaon perusteet. Aluehallinto-
uudistusta valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön ja 
valtiovarainministeriön yhteisessä hankkeessa. Valmiste-
lusta vastaa alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti.

Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus ja Fintoto yhdistyvät 
yhdeksi isoksi rahapeliyhtiöksi. Talouspoliittinen minis-
terivaliokunta hyväksyi esityksen yhtiöstä syyskuussa 2015.

Kansainvälinen kilpirauhasliitto TFI osallistui omalla in-
fopisteellä kilpirauhaslääkäreiden maailmanlaajuiseen kon-
gressiin 18.–23.10. Orlandossa. Ennen kongressia TFI ko-
koontui vuosikokoukseensa. 

Vertaistukea
puhelimitse
Soittoaika on torstaisin klo 18–21 numeroon
050 400 6800. 
Tukipuhelin on suljettu arkipyhinä.

Tukipuhelin tarjoaa sinulle kuuntelijan ja mahdol-
lisuuden vuorovaikutukseen jakamalla oma koke-
muksesi jo pidempään sairastaneen henkilön kans-
sa. Tukipuhelimen tarkoituksena on avata uusia nä-
kökulmia selviytymiseen arjessa sairauden kanssa.

Tukipuhelimeen vastaavat henkilöt, jotka toimivat 
tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin oman elämän-
kokemuksen kautta. Vertaisuudessa jokainen on 
oman elämänsä asiantuntija. Tukipuhelin päivystä-
jiltä ei edellytetä terveyden- tai sairaanhoidon kou-
lutusta, mutta he saavat säännöllisesti koulutusta 
vertaistoimijan tehtävään.

Teksti: Asta Tirronen
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Kaikkien yhdistysten yhteystiedot ovat
lehden lopussa Yhteystiedot-sivulla.

TAPAHTUMAKALENTERI

ETELÄ-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Lappeenrannassa vertaisillat keskiviikkona 20.1. 
ja 17.2. klo 17.30 Vapaaehtoiskeskus Kuutinkulma, 
Valtakatu 23. Tammikuun ilta aloitetaan jäsenem-
me Eija Juvakan vetämällä tuolijoogalla. 
Lappeenrannan ja Imatran tapahtumat ovat yh-
distyksen nettisivuilla ja Vartissa seuratoiminta 
-palstalla.
Savonlinnassa vertaisilta maanantaina 18.1. klo 
17 Järjestötalo Kolmonen, Pappilankatu 3. Terveys-
aiheisten kirjojen lukuvinkki-ilta. Seuraava vertai-
silta maaliskuussa.
Savonlinnan tapahtumat ovat yhdistyksen net-
tisivuilla ja Savonmaa-lehden yhdistystoiminta 
-palstalla. Yhteystiedot slnkilpirauhasvertais@
gmail.com tai p. 046 5716 147.

ETELÄ-POHJANMAAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Seinäjoella vertaistuki-illat tiistaina 19.1. ja tors-
taina 25.2. klo 17 Järjestötalolla, Kauppakatu 1, 2. 
kerros.
Kunto-/virkistyspäivät Kaustisilla Kansanlää-
kintäkeskuksessa tammikuussa 25.- 28.1. Jaksoon 
kuulu yksi valinnainen hoito; jäsenkorjaus tai hie-
ronta, aamiainen ja päivällinen, vapaa-ajan ohjel-
ma sekä saunan ja kuntosalin käyttö. Lisäksi saa 
omakustanteisesti ottaa lisää hoitoja ym. Huoneet 
ovat 2 hengen huoneita, lisämaksusta 1 hh (20 eu-
roa/vrk). Omavastuu jäseniltä 100 euroa. Mukaan 
voi tulla myös ei-jäsen hintaan 159 euroa/3vrk.  
Mahdollisuus yhteiskuljetukseen, maksu riippuu 
lähtijöiden määrästä: Jos 20 henkilöä, omavastuu 
noin 27 euroa. Yhdistyksen uusi puheenjohtaja 
tavattavissa yhtenä päivänä. Nyt varaamaan aikaa 
itselle! Ilmoittautumiset Arja Kivistö-Rahnastolle 
mahdollisimman pian, viimeistään 27.12. puhe-
linnumeroon 040 5479 734 tai yhdistyksen sähkö-
postiin epkilpi@gmail.com.

HYVINKÄÄN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Hyvinkäällä päiväryhmä maanantaina 4.1., 1.2. ja 
7.3. klo 13–15 Järjestökeskus Onnensillassa, Silta-
katu 6. Yhteyshenkilö Eila Vahanen p. 044 2833 048. 
Hyvinkäällä iltaryhmä torstaina 14.1., 11.2. ja 
17.3. klo 18 Järjestökeskus Onnensillassa. Yhteys-
henkilö Orvokki Lehtonen, p. 040 7405 277.
Hämeenlinnassa ryhmä torstaina 21.1., 18.2. ja 
17.3 klo 17 Näkövammaisten toimintakeskukses-
sa, Brahenkatu 21. Yhteyshenkilö Aila Suokas, p. 
050 3051 196.
Mäntsälässä ryhmä tiistaina 26.1., 23.2. ja 22.3. klo 
15 Kellarikahvila Kulmiksessa,
Keskuskatu 11 A, alakerta. Yhteyshenkilö Helena 
Ovaska, p. 0400 754 825. 
Keravalla ryhmä torstaina 4.2. klo 18 Kirjaston Ke-
rava-parvi-kokoustilassa, 2. krs, Paasikivenkatu 12.
Toiminnastamme ilmoitetaan myös paikallislehti-
en seurapalstoilla, nettisivuillamme sekä yhdistyk-
semme fb-sivuilla. Tilaisuuksiimme ovat tervetul-
leita kaikki kilpirauhasasioista kiinnostuneet.

KESKI-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Pikkujoulut Jyväskylässä torstaina 17.12. klo 18 
Ravintola Harmooni, Harmoonisali, Väinönkatu 1. 
Vielä olisi muutama paikka vapaana, ilmoittaudu 
pikimmiten Tuula Pirkkaselle, p. 050 3696 095. Hin-
ta jäseneltä 20 €, ei jäseneltä 30 €.
Lääkäriluento Jyväskylässä torstaina 21.1. klo 
18 Reaktori-tila, Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1. Endo-
krinologi Anna-Mari Koski luennoi kilpirauhassai-
rauksista ja niiden hoidosta.
Jyväskylässä vertaisilta torstaina 18.2. klo 18 
Molekyyli-tila, Sepänkeskus.
Pihtiputaalla vertaisillat ilmoitetaan paikallisleh-
dessä. 
Hankasalmella vertaisilta torstaina 4.2. klo 17–19 
pääkirjastolla Hankasalmen kirkonkylässä. Aihee-
na vitamiinit ja hivenaineet; Mitä, milloin ja miksi? 
Vastauksen kysymyksiin antaa Hankasalmen Ap-
teekki.
Tervetuloa tapahtumiin!

KYMENLAAKSON SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Kotkassa kilpirauhasillat tiistaina 12.1., 9.2. ja 8.3 
klo 18–20. Huomioi paikka: Mielipaikka, Kaunismä-
enkatu 4, Karhula.
Kouvolassa kilpirauhasillat maanantaina 4.1., 
1.2. ja 7.3. klo 18–20 toimitila Veturissa, Pohjola-
talo, Kauppamiehenkatu 4, 2. krs. Sisäänkäynti sekä 
parkkipaikan että torin puoleisista ovista. 
Iltojen aiheet: Seuraa paikallislehtien ilmoittelua ja 
nettisivujamme.
Kouvolassa päivystykset toimitila Veturissa maa-
nantaina 4.1., 1.2. ja 7.3. klo 16–18. Tutut ihmiset 
paikalla ennen kilppari-iltaa. Tule juttusille!
 

LAPIN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Vertaisillat tammi-helmikuussa 
Rovaniemellä kilpirauhassyöpäpotilaille keskiviik-
kona 13.1. ja 10.2. klo 18–20 sekä muille torstaina 
14.1., 11.2. klo 18–20 Eläkeläistila Potkurin Kipinä-
salissa, Pohjolankatu 2.
Kemijärvellä torstaina 7.1. ja keskiviikkona 10.2. 
klo 17–19 Järjestö Kiehisessä, Seminaarikatu 5.
Torniossa keskiviikkona 27.1. ja 24.2. klo 18–20 
Meän Talossa, Vapaudenkatu 19.
Sodankylässä torstaina 14.1. ja 18.2. klo 18–20 Jär-
jestökeskus Kitisen tiloissa, Vasantie 9.
Kemin ja Sallan kokoontumiset ilmoitetaan myö-
hemmin yhdistyksen nettisivuilla, Facebookissa ja 
paikallislehdissä.
Keilaus tiistaina 19.1. ja 16.2. klo 15–16 Urheilu-
opisto Santasportin keilahallissa. Varattuna on yksi 
rata. Yhdistys maksaa ratamaksun.
Tietovakka Rovaniemellä tiistaina 19.1. klo 9-15 
Lapin keskussairaalan aulassa ja
Järjestötietopiste Kemissä tiistaina 1.3. klo 9-15 
Länsi-Pohjan keskussairaalan aulassa.
Järjestömessut Rovaniemellä keskiviikkona 24.2. 
klo 9-15.30 Lapin Ammattikorkeakoulun Rantaviti-
kan kampuksella, Jokiväylä 11. Yhdistys on muka-
na esittelemässä toimintaansa toisen asteen, kor-
keakoulujen ja yliopiston opiskelijoille.

Tilaisuuksissa esitellään yhdistyksen toimintaa, 
jaetaan esitteitä ja KILPI-lehtiä sekä keskustellaan 
kilpirauhasasioista kiinnostuneiden kanssa. Terve-
tuloa tutustumaan!
Ohjelmaa päivitetään yhdistyksen nettisivuilla ja 
tapahtumista ilmoitetaan yhdistyksen Fb-sivuilla, 
paikallislehtien seurapalstoilla, menovinkeissä, pai-
kallisradiossa, lisäksi Kemin vertaisryhmä ilmoittaa 
Fb-sivuillaan.

LOUNAIS-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Turussa vertaistuki-illat maanantaina 11.1., 8.2. ja 
7.3. klo 18–20 Ruusukorttelissa (kerho 2), Puistoka-
tu 11. 
Loimaalla vertaistuki-illat maanantaina 25.1. ja 
29.2. klo 18–20 Tuulensuun Palvelukeskuksessa, 
Huvilakatu 32.
Salossa vertaistuki-illat tiistaina 12.1., 9.2. ja 8.3. 
klo 18–20 SYTY:ssä, Helsingintie 6. Vertaistuki-
illoissa on kahvitarjoilu.

OULUN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Kajaanissa vertaisryhmä torstai 28.1. klo 18 
Kalliokatu 9. Tällöin suunnittelemme kevään oh-
jelman. Tarvitsemme halukkaita vetäjiä ryhmälle, 
ilmoittautumiset Marjo Väisäselle, p. 044 343 2055.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen ver-
taistukiryhmä helmikuusta toukokuuhun joka 
kuun ensimmäinen tiistai klo 18.30–20.00 Ylivies-
kan keskustan kahvila Häggmanilla. Ryhmän oh-
jelmasta ilmoitetaan Kalajokilaakson keskiviikon 
numerossa.
Pudasjärvellä vertaistukiryhmä kokoontuu Pal-
velukeskuksessa, Kauppatie 25.
Lisätietoa ryhmän vetäjiltä: Aila Kälkäjä p. 044 5937 
282, aila.kalkaja@gmail.com tai Soile Kareketo-
Haverinen p. 040 5895 157, soile.karehaverinen@
hotmail.com.
Sotkamossa vertaisryhmä 12.1., 9.2. ja 15.3. klo 
18–20 Turinatuvalla, Akkoniementie 9.
Kuusamon vertaisryhmä käynnistyy keväällä, jä-
senille ilmoitetaan lähemmin. 
Kevään jäsenillat tiistaina 9.2. ja 15.3. klo 17.30–
19.00 Aleksinkulmalla Hansasalissa. 
Mahdolliset tarkennukset ja muutokset voit tarkis-
taa nettisivuiltamme.
Oulun vertaisryhmien kevään kokoontumisten li-
sätiedot yhdistyksen nettisivujen lisäksi Jonna Kar-
jalaiselta, jonna.k.karjalainen@gmail.com.

PIRKANMAAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Tampereella vertaistoimintaryhmä pikkujoulun 
merkeissä lauantaina 12.12. klo 10.30- 13.30 Vanha 
Kirjastotalo, Keskustori 4, Mäkelän kabinetti. Tarjol-
la kahvia + suolaista ja makeaa, arvontaa, ota pieni 
joulupaketti mukaan.
Kokoontumiset em. paikassa lauantaina 16.1., 
20.2. ja 19.3. klo 10.30–13.30. Vetäjänä Hely Lepistö.
Kuntoutumispäivä toteutetaan taas huhtikuus-
sa Varalan Urheiluopistossa. Ilmoittautumisohjeet 
seuraavassa KILPI-lehdessä. 
Tulevat tapahtumat voit käydä katsomassa myös 
nettisivuiltamme.
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POHJOIS-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Kilpirauhasillat jatkuvat tammikuussa. Seuraa 
ilmoittelua Karjalaisessa, Heilissä ja yhdistyksen 
nettisivulla. Tervetuloa mukaan toimintaan!

PÄIJÄT-HÄMEEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Vesijumppa Lahdessa keskiviikkona 13.1. klo 
18.45 -19.30 Harjulan Setlementti, Harjulankatu 7. 
Yhdistys järjestää yhdessä Harjulan Setlementin 
kanssa yhden jäsenille ilmaisen kokeilukerran. Ryh-
mään mahtuu 8-13 henkilöä. Ajatuksena on, että 
ryhmä voi halutessaan jatkaa omakustanteisena 
opiston ryhmänä koko kevätkauden. Lisätietoa ja 
ilmoittautumiset 5.1. mennessä: Liikuntakoordi-
naattori Hanna Heikkinen, mielellään sähköpos-
titse: hanna.heikkinen@harjulansetlementti.fi tai 
puhelimitse 050 5630 158 (voi jättää viestin). 
Vertaisryhmässä liikunnasta iloa elämään! 
Vertaistapaaminen Lahdessa vastasairastu-
neille ja/tai niille, jotka haluavat lisätietoa sairau-
desta tiistaina 9.2. klo 18–20 Invakeskus, Hämeen-
katu 26 A.
Tervetuloa tilaisuuksiimme! Tiedotamme tapah-
tumista myös nettisivuillamme sekä paikallis- ja 
ilmaisjakelulehtien järjestöpalstoilla.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Hyvä mielen ruoka -luento tiistaina 19.1. klo 
18.00–19.30 Kampin palvelukeskuksen juhlasa-
lissa, Salomonkatu 21 B. Kokonaisvaltaiseen hy-
vinvointiin erikoistunut psykologi ja ruoka-alan 
ammattilainen Outi Rinne kertoo, miten oikeanlai-
sella – ja oikein ajoitetulla – ravinnolla voi vaikuttaa 
mielen hyvinvointiin ja tasapainoiseen, hyvään 
mielialaan. Luennolta saat myös runsaasti käytän-
nön vinkkejä siihen, miten hyvän mielen ruokaa 
voi valmistaa itse. Ei ilmoittautumista.
Raakaravinnon valmistuskurssi keskiviikkona 
10.2. klo 17.30–21.30 Elävän ravinnon yhdistyk-
sen tiloissa, Museokatu 9 C 25. Hinta 20 €/jäsen. 
Kurssilla kuullaan paljon asiaa raakaravinnosta ja 
sen terveysvaikutuksista. Käymme läpi valmistus-
menetelmät, raaka-aineet ja välineistön. Kokkaam-
me herkullisia raakaruokia ja nautimme lopuksi 
yhdessä illallisen. Menussa tulee olemaan alku- ja 

pääruoka sekä jälkiruokia. Kurssin vetäjänä Satu 
Malinen (holistic health coach, edustuskokki). Osal-
listujamäärä max 15 jäsentä. Sitova ilmoittautumi-
nen viimeistään 29.1. heidi.helsinki@gmail.com.
Salsa-kurssi, 8 kertaa tiistaisin 12.1.–29.3. (pois lu-
kien hiihtolomaviikon 23.2.) klo 18–19 Meilahden 
yläasteen juhlasalissa (M2), Kuusitie 12. Hinta 10 
€/jäsen. Opettajana tanssiohjaaja Outi Alaja. Tule 
rohkeasti kokeilemaan, sopii myös vasta-alkajille! 
Kurssilla käydään läpi salsan perusaskeleita, tyyliä, 
rytmiä - tehdään helppoja askelsarjoja mukavan 
musiikin tahdissa. Lopuksi venytellään hetki. Ota 
mukaan tunnille pehmeät sisäliikuntakengät tai 
-tossut, rennot vaatteet, joissa on helppo liikkua ja 
vettä juotavaksi. Ilmoittautumiset pkkilpi@gmail.
com tai 045 6045 101.
Hathajooga-kurssi, 8 kertaa perjantaisin 15.1.–
11.3. (pois lukien hiihtolomaviikon 26.2.) klo 
18.00–19.30 Meilahden yläasteen juhlasalissa (M2), 
Kuusitie 12. Hinta 50 €/jäsen. Teemme monipuolisia, 
helpohkoja joogaliikkeitä. Etsimme yhdessä hyvää 
oloa jooga-asanoiden, liikesarjojen, hengityksen ja 
rentoutumisen avulla. Kehon liikkeiden, venytys-
ten ja tietoisen hengityksen avittamana mielikin 
haluaa hiljentyä. Kurssi sopii kaikille, vasta joogaan 
tutustuville tai sitä aiemmin harrastaneille. Se sopii 
kaikille ikään ja kuntoon katsomatta, myös mai-
niosti niille, joilla on ongelmia selän tai nivelten 
kanssa. Väljä, joustava asu (esim. verkkarit, verkka-
ritakki, t-paita) ja oma joogamatto/ retkipatja. Oh-
jaajana Tomi Tommola. Ilmoittautuminen pkkilpi@
gmail.com tai 045 6045 101.
Yhdistyksen järjestämät kurssit maksetaan Pää-
kaupunkiseudun kilpirauhasyhdistyksen tilille FI 
82 1378 3000 2053 24. Viestikenttään koko nimi ja 
maksun aihe.
Hyvinvointivalmennusprosessi keväällä. Val-
mennusprosessin tavoitteena on käydä läpi hyvin-
vointiin liittyviä peruspilareita kuten ravitsemus, 
liikunta, uni ja mielenmaailma. Valmennusistunto-
jen kesto on 60 min kerta, yhteensä 5 kertaa, osal-
listujamäärän minimi 4 ja maksimi 6 henkilöä. Val-
mennukset toteutetaan Espoossa Stella Business 
Parkissa Lars Sonckin kaari 10–16. Valmentaja Sari 
Heerman, Hyvinvointi Sakura Oy. Hinta 100 €/jäsen. 
Tiedustelut ja Ilmoittautuminen +358 40 840 0042 
tai sari.heerman@hyvinvointisakura.fi. 
Lisää tietoa tapahtumista kotisivuillamme ja face-
bookissa. 
Muista päivittää kaikki yhteystietosi jäsenrekis-
teriin, myös oikea sähköpostiosoite. Lähetämme 
tietoja tapahtumista sähköpostitse.

SATAKUNNAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Porissa vertaisilta torstaina 14.1 ja 11.2. klo 18 
Pohjoispuisto 1, Porin Seudun Invalidit toimitila. 
Tammikuussa aiheena ihonhoito, helmikuussa 
stailataan vanhoista vaatteista uutta. Tervetuloa!
Tapahtumista ilmoitetaan myös yhdistyksen koti-
sivuilla sekä Fb-sivuillamme.

VAASAN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Teatterimatka tammikuussa ja vertaistuki-ilta hel-
mikuussa.
Tarkempia tietoja tapahtumista Pohjalaisen tai 
Vasabladetin tapahtumakalentereista, Vaasan Ik-
kunasta ja nettisivuiltamme.

VASANEJDENS SKÖLDKÖRTEL-
FÖRENING RF

Teaterbesök i januari och samtalskväll i februari.
Närmare uppgifter om evenemangen fås i Vasa-
bladets, Pohjalainens och Vaasan Ikkunas fören-
ingsspalter, och www.vaky.org.

Kuopiossa vertaisillat helmikuusta alkaen 
kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 18.00–
19.30 Suokadun palvelutalossa Turinatuvan tilois-
sa, Suokatu 6. Yhteyshenkilö Anne Christiansen, p. 
045 2021 720.

Varkaudessa vertaisilta torstaina 11.2. ja 10.3. klo 
17–19 Vammeltalo, Ählsröminkatu 12. Vetäjänä toi-
mii Tuula Savolainen. Tervetuloa mukaan! 

KOKEMUSLUENTO TORNIOSSA
Kipuileeko kilpirauhasesi –
kilpirauhasen vajaatoiminta

Kokemuskouluttaja Raili Kuuselan luento torstaina 
14.1. klo 18.00–19.30 Tornion yhteislyseon lukion 
auditoriosssa, Kauppakatu 29. Luento kuuluu Tor-
nion kansalaisopiston luentosarjaan ”Täyttä elä-
mää sairaudesta huolimatta”. Luento- ja keskuste-
lutilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.
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Kilpirauhasyhdistykset ja
vertaisryhmät kiittävät kuluneesta 

vuodesta ja toivottavat
Hyvää Joulua ja

Onnellista Uutta Vuotta!
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JÄSENYHDISTYSTEN SIVUT

Jäsenkyselyn tuloksia aiotaan hyödyntää

Yhdistyksen hallituksen ja jäsenistön kanssa olemme 
miettineet ensi vuoden toimintaa. Toivomme, että jäsenky-
selytulokset auttaisivat meitä tulevien tapahtumien suun-
nittelussa ja toimeenpanossa. 

Syyskuussa pidetty sisätautien erikoislääkäri Timo Tuo-
misen lääkäriluento ”Kilpirauhasen merkitys ja sen toimin-
nan tutkiminen; tavallisimmat toimintahäiriöt ja niiden hoi-
to” Savonlinnassa kiinnosti. Sali täyttyi ääriään myöten osan-
ottajista. RAY:n alueavustuksen tuella mahdollistettiin lää-
käriluento ja yhteiskuljetus jäsenistölle Lappeenrannasta 
pienellä omavastuulla. Imatralla terveydenhoidon opetta-
ja Aila Pio antoi hyviä neuvoja suoliston hyvinvointiin. Ver-
taisillassa Lappeenrannassa Arja Kontinen piristi iltaamme 
kertomalla kehon kielestä, ilmeistä, eleistä ja vuorovaiku-
tuksesta. Toivomme, että Arja kertoo vielä lisää tästä mie-
lenkiintoisesta aiheesta. Sen antia voidaan hyödyntää ver-
taiskeskusteluissa ja läheisten kanssa kohtaamisessa. Ensi 
vuonna on vuorossa lääkäriluento Lappeenrannassa, luen-
noitsija on vielä etsinnässä. Asiantuntijaluennot kiinnosta-

vat ja niiden antia käydään läpi myös vertaisilloissa.
Pyrimme lisäämään kilpirauhasasioiden tiedottamista 

niin kilpirauhaspotilaille, heidän läheisilleen kuin tervey-
denhoitoalan henkilökunnalle. Kilpirauhasliiton julkaisema 
”Ensitietoa kilpirauhasen vajaatoiminnasta” -opas on hyvä 
ja toivotaan, että se otetaan laajaan käyttöön niin terveys-
asemilla kuin apteekeissa.

Uusi hallitus aloittaa 2016. Minä jatkan puheenjohta-
jana. Varsinaiset jäsenet ovat Hilkka Hämäläinen, Marjatta 
Jauho, Leila Koskinen, Marita Smeds, Tarja Villikka ja varajä-
senet ovat Terttu Häkli, Maria Kenttä, Pirjo Kymäläinen, Kir-
si Makkonen, Orvokki Valtonen. 

Tule mukaan vertaisiltoihimme ideoimaan toimintaamme!

Etelä-Karjalan kilpirauhasyhdistys ry

Lea Bruun
puheenjohtaja

Lääkäriluento veti paljon väkeä paikalle. Kuva: Mia Buda

Uusia tuulia Etelä-Pohjanmaalla

Ilokseni voin kertoa Teille, että olemme saaneet uuden 
puheenjohtajan yhdistykseemme. Anne Roth, Oulusta, 
aloittaa ensi vuonna ja tulee teille kaikille tutuksi monen 
toiminnan kautta. Tervetuloa Anne!

  Järjestämme tammikuussa kunto-/virkistyspäivät Kaus-
tisilla, lisätietoa tapahtumakalenterissa. Varatkaa aika kalen-
teriinne. Uusi puheenjohtaja Anne tulee tapaamaan meitä 
sinne. Teuvan vertaistuki-ryhmä toivoi Ulla Slaman luen-
toa ja se saataneen järjestymään ensi keväänä. Siitä enem-

män seuraavassa lehdessä. 

Kiitos näistä vuosista! Tapaamme kyllä vielä!

Etelä-Pohjanmaan Kilpirauhasyhdistys ry

Annemaarit Anttila
      puheenjohtaja
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Vetovastuu vaihtuu

 Kaikella on aikansa ja niin myös puheenjohtajan pestillä. 
Nyt minun on aika antaa puheenjohtajan nuija eteenpäin. 
Olen ollut yhdistyksemme puheenjohtajana kuusi vuotta 
ja tunsin, että ”takki tyhjeni”. Näinä vuosina olen saanut ol-
la mukana yhdistyksen ja koko liiton kasvutarinassa. Aloit-
taessani vuonna 2010 yhdistyksessä oli noin 270 jäsentä, 
nyt heitä on hieman yli 700. 

Olemme perustaneet yhdistyksen toimialueelle kaksi 
uutta vertaistukiryhmää: vuonna 2014 aloitti Salon ryhmä 
vetäjänään Tarja Rinne ja syksyllä Loimaan ryhmä, jota ve-
tää Virpi Koskinen. Liiton perustama KILPI-lehti, sekä liiton 
ja alueyhdistysten kotisivut ja facebook-rymät ovat vaikut-
taneet huomattavasti jäsenmäärien kasvuun ja toiminnan 
monipuolistumiseen. Media on hyvä ja tarpeellinen kana-
va, mutta se ei yksistään riitä. Ilman aktiivisia vapaaehtois-
työntekijöitä ja liiton työntekijöiden tukea alueyhdistysten 
toiminta ei olisi mahdollista. 

Syyskokouksessa puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuo-
tiskaudelle valittiin Tarja Rinne. Hallituksen varsinaiset jä-
senet alkavalla kaudella ovat Anja Ertman, Pirjo Gustafsson, 
Eija Naumala, Riitta Nummila ja Susanna Tuomi sekä vara-
jäseniä Anne Harjunkoski, Marja Pyökäri ja Anita Reivonen. 

Puheenjohtajan nuija vaihtui Tarjalle Maisalta. 
Kuva: Kirsti Hänninen

Kiitän yhdistyksemme hallitusta ja kaikkia toimijoita saa-
mastani tuesta ja avusta. Iso kiitos myös Kilpirauhasliiton 
työntekijöille ja hallitukselle miellyttävästä yhteistyöstä.  

Lounais-Suomen kilpirauhasyhdistys ry

Maija-Leena Airaksinen 
                   puheenjohtaja

Ookkona Oulusta, meillä kysytään
Oonhan minä ja syyskokouksessa minut valittiin ensi vuo-

desta alkaen yhdistyksen puheenjohtajaksi. Työurani olen 
tehnyt matkatoimistoissa ja edelleenkin työskentelen osa-
päiväisesti kotona. Yhdistystoiminta on minulle tuttua toi-
sista yhdistyksistä, joissa olen toiminut ja toimin edelleen. 

Alueemme on hyvin laaja, entinen Oulun lääni, ja se aset-
taa suuria haasteita yhdistyksemme toiminnalle. Hallituk-
sessa on edustajia Kajaanista ja Pudasjärveltä, näin saadaan 
laajempaa näkemystä toimintaamme. Jäsenmäärämme on 
nyt 1100 henkeä. Vertaistukitoiminta toimii alueellamme 
jo monella paikkakunnalla todella hyvin. Vuoden ensim-
mäinen jäsenilta pidetään 9.2. Oulussa Aleksin kulmassa ja 
teemana on ystävyys, sillä samalla viikolla on ystävänpäivä. 

LL Ulla Slama oli Kajaanissa pitämässä luentoa marras-
kuussa ja paikanpäällä oli 160 kuulijaa, joista jäseniä yli puo-
let. Oulusta ja Pudasjärveltä tulimme bussilla Kajaaniin. Mo-
net eivät olleet aiemmin kuulleet Ullan luentoa, joten he 
saivat paljon tietoa kilpirauhassairauksista ja sen hoidosta. 
Luennon jälkeen me jäsenet menimme yhdessä ruokaile-
maan ja juttelimme samalla paljon. Parasta vertaistukea!  

Tiedottamista lisätään sähköpostilla ja ilmoittelua jatke-
taan paikallislehdissä, kuten tähänkin asti. Joillekin voi kir-
je tipahtaa postilaatikkoon. Tarkistahan, että osoite/sähkö-
postiosoitteesi on oikein liiton rekisterissä. Tulevat tapahtu-
mat löytyvät yhdistyksemme kotisivuilta.

Vilkasta osallistumista ensi vuoden tapahtumiin!

Oulun Seudun kilpirauhasyhdistys ry 

     Kirsti Uhlgren
   puheenjohtaja 

Kirsti Uhlgren aloittaa puheenjohtajana vuonna 2016.
Kuva: Juhani Uhlgren
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15-vuotias yhdistys
Kuten otsikossa todetaan, niin totta se on: yhdistyksem-

me viidestoista toimintavuosi lähenee loppuaan. Kiitokset 
kaikille, jotka osallistuitte syyskuussa pidettyyn lämminhen-
kiseen juhlaamme Museokeskus Vapriikissa Tampereella ja 
kiitokset myös hallituksessa oleville ja vuosien aikana toi-
mineille panoksestanne yhdistyksen toimintaan.

Jäsenmäärän kasvu yhdistyksessämme on ollut viiden 
vuoden välillä huimaa. Vuoden 2010 lopussa jäseniä oli 316 
ja nyt noin 800. Se on selkeä seuraus liiton tekemästä hyväs-
tä tiedottamistyöstä ja myös KILPI-lehden hyvästä sisällöstä.

Yhdistyksessä olemme jakaneet lehtiä sellaisiin paik-
koihin, missä tiedonjano on suuri eli eri terveydenhuollon 
paikallisvastaanotot ja terveydenhuollon toimijat. Omassa 
työssäni olen myös välittänyt tietoa kilpirauhassairauksista 
ja mistä tietoa saa lisää. Liiton internetsivut ovat tosi hyvät. 
Vertaistoiminnassa tiedon välittämisestä on varapuheen-
johtajamme Hely Lepistö tehnyt hyvää työtä. Oletamme, 
että nykyinen toiminta yhdistyksessä on riittävää jäsenis-
tölle, koska jäsenmäärä on nyt pysynyt muutaman vuoden 
melko samana ja osallistujia järjestettyihin tapahtumiin on 
riittänyt. Kuntoutumistapahtumia on pyydetty lisää, mut-
ta resurssit järjestämiseen ovat rajalliset. Olisi toivottavaa 
saada jäsenet enenevässä määrin myös aktivoitumaan mu-
kaan järjestelyihin. Ensi vuoden syksyllä on päätetty järjestää 
Tampereen Diabetesyhdistys ry:n kanssa yhteinen luento.

Tulevien vuosien haasteena olisi saada myös nuoria yh-
distyksen jäseniä toimintaan mukaan jotta he ideoisivat 
”omannäköistään” toimintaa. Minulla on sellainen kunin-
gasajatus, että voitaisiin järjestää niin sanottua toiminnal-
lista vertaistoimintaa.

Syyskokouksessa hyväksyttiin uudet säännöt yhdistyk-
selle ja valittiin uusi hallitus. Puheenjohtajana jatkaa An-
ja Salvas. Varsinaisia jäseniä ovat Marianne Hansen, Hely 
Lepistö, Seija Nieminen ja varajäseniä Marjatta Ahtee, Lea 
Haume, Irene Mikkola ja Ritva Viitamäki. Hienoa, että saa-
tiin uusia kasvoja ja voimia hallituksen toimintaan ja kui-
tenkin mukana on myös pitkään toiminnassa olleita. Erityi-
sesti ilahdutti erään uuden hallituksen jäsenen sähköpos-

Yhdistyksen 15-vuotisjuhlissa oli mukava tunnelma.
Kuva: Leena Seitsonen

ti, jossa hän sanoi, että tehdään yhdessä oikein hyvä yhdis-
tys. Isot kiitokset hallituksen jättäville Kaisu Hyppöselle ja 
Pirjo Heikkilälle tekemästänne työstä yhdistyksen hyväksi 
ja oikein hyvää jatkoa elämäänne. Kiitän myös luottamuk-
sesta, kun aloitan kolmannentoista vuoteni puheenjohta-
jana ja teen parhaani omalta osaltani yhdistyksen kehittä-
misessä jäsenten eteen. Ennen kokousta piti HLL Isabella 
Tursa-Sutaj erittäin valaisevan luennon kilpirauhassaira-
uksista ja suun terveydestä. Monta uutta vinkkiä tuli suun 
terveyden edistämiseen ja kerrattiin myös jo opittuja asi-
oita. Luentoon osallistui 60 kuulijaa.

Tänä nimenomaisena päivänä, kun kirjoitan tätä artikke-
lia, on saatu vaikean väännön jälkeen Suomeen tehtyä so-
pimus sote-uudistuksesta ja mielenkiinnolla odotan positii-
visia muutoksia sote-palveluiden saatavuuteen ja laatuun, 
niin kuin on luvattu. Näillä mietteillä on hyvä suunnata kat-
se uuteen vuoteen ja uusiin mahdollisuuksiin myös vapaa-
ehtoistoimijan näkökulmasta.

Pirkanmaan kilpirauhasyhdistys ry

     Anja Salvas
  puheenjohtaja

Hyvinvointia voi edistää vanhoilla,
hyvillä ja halvoilla tavoilla

Vuosi on taas lopullaan ja paljon tapahtumia on ollut 
sen aikana. Yhdistys on hyvässä hapessa, osallistujia on ol-
lut mukavasti tapaamisissa ja aktiivista keskustelua iltojen 
aikana. Monenlaisia tarinoita kuulee ja aina oppii lisää eri 
henkilöiden kokemuksista. Etenkin vajaatoimintapotilaat 
jäävät edelleenkin ilman ohjausta, pelkkä lääkeresepti ei rii-
tä. Liiton julkaiseman ensitieto-ohjeen pitäisikin olla kaik-
kien vastasairastuneiden saatavilla.

Joulu on perinteiden ja ruokamuistojen juhlaa. Lapsuu-
den joulut olivat ainakin minulla niitä täydellisiä, mummoni 
panosti koko perhekunnan yhteiseen hetkeen. Saunatont-
tu kävi tuomassa pukuhuoneeseen uudet alusvaatteet joka 
jouluaatto. Lahjat olivat usein tehty omin käsin. Paras lah-
jani oli varmaan nukke, jolle oli nikkaroitu sänky ja ommel-
tu vaatteita. Useamman henkilön yhteistyönä tuli pienen 
tytön unelmalahja. Muistelen vieläkin ihania ruokia, joulu-
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Raija ja Irja kiittävät
Raija Kerttula on ollut mukana Päijät-Hämeen kilpirau-

hasyhdistyksen (entinen Lahden Seudun Kilpirauhasyhdis-
tys) toiminnassa sen perustamisesta asti. Ensin sihteerinä ja 
sitten puheenjohtajana. Muutaman vuoden tauko oli välis-
sä, mutta silloinkin Raija oli mukana vetämässä vertaisilto-
ja tai kertomassa kilpirauhassairauksista ympäri maakun-
taa. Raijan merkitys yhdistyksen toiminnassa on ollut mer-
kittävä. Raija on aikaansa säästämättä tehnyt todella pal-
jon yhdistyksen hyväksi. Hän on ottanut kantaa, kehittänyt 
toimintaa, vetänyt vertaisiltoja, seurannut aikaansa, selvittä-
nyt asioita ja vienyt niitä eteenpäin. Hän on toiminut sekä 
oman yhdistyksensä että Kilpirauhasliiton tukipuhelimeen-
vastaajana. Hän aloitti myös eläinperäislääkkeen käyttäjien 
vertaisryhmätoiminnan Lahdessa. 

Irja Karhu on toiminut yhdistyksen sihteerinä 11 vuot-
ta. Hän tuli vuonna 2004 yhdistyksen syyskokoukseen ja 
saman tien pääsi mukaan seuraavan vuoden hallitukseen 
ja sihteeriksi. Sihteerin paikka on ollut hyvä tapa oppia yh-

distyksen toimintaa kokonaisuutena. Molemmat ovat ol-
leet mukana myös Kilpirauhasliiton hallituksessa. Raijan 
ja Irjan yhteistyö on sujunut hyvässä yhteishengessä. Vuo-
siin on mahtunut paljon mukavia muistoja. Mutta kaikki 
loppuu aikanaan. Nyt on Raijan ja Irjan aika kiittää teitä jä-
seniä ja yhteistyökumppaneita yhteistyöstä ja siirtyä kohti 
uusia haasteita. Toivotamme kaikkea hyvää teille jäsenille, 
hallituksessa jatkaville sekä uudelle puheenjohtajalle Inga 
Niemiselle. Vuonna 2016 hallituksen jäsenet ovat: Hakuli-
nen Heikki, Nieminen Jarmo, Nordstén Raili, Rantala Sinik-
ka, Tervo Kirsi ja Viskari Sinikka. Varajäsenet ovat: Kivelä Riit-
ta, Nurminen Jenni, Rantala Anna ja Tuomi Liisa. 

Päijät-Hämeen kilpirauhasyhdistys ry
   

    Irja Karhu
        sihteeri

makkarat ja sienisalaatti olivat suosikkini. Pitäisi opetella 
tekemään itsekin monenlaisia piirakoita ja makkaroita ja 
näin jatkaa suvun perinnettä etenkin nyt, kun olen ensim-
mäistä kertaa itse mummo ja yritän luoda jouluksi hitusen 
samaa lapsuuden taikaa.   

Mummoni salasi yhden taidon ja se oli kuppaus. Nyt opis-
kelisin mielelläni tämänkin vanhan hoitomuodon. Olen iloi-
nen kun opin häneltä paljon kasvien nimiä ja niiden käyt-
töä. Nykyisin yrtit ja monet vanhat perinteet ovat tulleet 
taas suosituksi. Jo yksistään metsässä kävely on tutkitusti 
parantavaa, laskee verenpainetta ja helpottaa stressiä. Ma-
sennusta hoidetaan liikunnalla ja monta muuta hyvää hal-

paa keinoa hyvinvoinnin edistämiseen. Tässä iässä jo mie-
lellään kuuntelee vanhempien henkilöiden viisauksia ja ar-
vostaa niitä.

Ensi vuonna jatkamme yhteisten iltojen merkeissä ja ke-
väällä on taas pieni retki ohjelmassa. Tervetuloa mukaan 
kertomaan omia vinkkejä jaksamisesta ja tutustumaan uu-
siin ihmisiin. 

  
Pohjois-Karjalan Kilpirauhasyhdistys ry

 Päivi Paavilainen
         puheenjohtaja

 

Kiitokset Pääkaupunkiseudun
aktiiviselle jäsenistölle!

Toukokuussa kävimme Haltiassa, mihinköhän menemme ensi 
vuoden maailman kilpirauhaspäivänä? 
Kuva: Sirpa Carlsson

Liitto ja yhdistykset keräsivät jäsenkyselyllä tietoa siitä, 
mitä mieltä jäsenet ovat toiminnastamme ja KILPI-lehdes-
tä. Yhdistyksen jäsenistä vastasi 469 henkilöä ja koko kyse-
lyyn vastauksia tuli yhteensä 2151. Yhdistyksemme saamaa 
palautemäärää voidaan pitää hyvänä (vastausprosentti 23). 
Toisaalla tässä lehdessä kerrotaan alustavasti tuloksista ja 
yhdistyksen omista tuloksista tullaan kertomaan tapahtu-
missamme ja jäsentiedotteissamme. 

Keväisen teemapäivän jälkeen järjestetyssä kyselyssä tuli 
jo osittain esiin samoja toiveita kuin jäsenkyselyssä. Senkin 
palautteen pohjalta jatkamme yhä lääkäriluentojen järjes-
tämistä ja ravintoaiheisten asioiden käsittelyä. Terveyttä ja 
hyvinvointia voi vaalia monella tavalla. Myös liikunta ja kult-
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tuuri jatkavat ohjemistossamme samoin kuin vertaisryhmät.
Hallitukseen saamme ensi vuoden alusta uuden jäsenen, 

Outi Töttermanin. Hän onkin jo monille tuttu vertaisryh-
män vetäjänä. Olemme innostuneita järjestämään monen-
moista. Muista lukea tapahtumakalenteria, käy nettisivuil-
lamme ja facebookissa. Jos haluat meiltä tiedon tapahtu-
mista sähköpostiisi niin lisää/korjaa sähköpostiosoitteesi jä-
senrekisteriin. Lähetämme sähköpostia muutaman kerran 
keväisin ja syksyisin. Yhteystiedot löytyvät lehden lopusta.

Kiitoksia kaikille pääkaupunkiseutulaisille! Yksinkertai-
sesti ilman aktiivista jäsenkuntaa toimijoiden lisäksi ei yh-
distystäkään olisi. Nähdään vaikka salsassa ensi vuonna!

Pääkaupunkiseudun kilpirauhasyhdistys ry

     Sirpa Carlsson
     puheenjohtaja

Gluteeniton joululeipä

5 dl piimää 
1 dl öljyä 
2 tl ruokasoodaa 
5 dl karkeaa gluteenitonta jauhoseosta 
1 dl pellavansiemeniä 
1 dl auringonkukansiemeniä 
2 tl suolaa 
1 rkl fenkolia 
1 dl siirappia 
2 dl kuivattuja karpaloita tai puolukoita 
1 dl pekaani- tai saksanpähkinöitä 

Sekoita piimä ja öljy. Sekoita kuiva-ainekset ensin keske-
nään ja sitten piimään. Voitele 1 1⁄2 litran leipävuoka. Pais-
ta 175-asteisessa uunissa reilu tunti.

Bataattilaatikko (laktoositon, gluteeniton)

1,5 kg bataatteja, kuori ja paloittele
vettä ja suolaa
3 dl laktoositonta kuohukermaa
1,5 rkl gluteenittomia korppujauhoja
1 muna
0,5 dl siirappia
100 gr voisulaa, laktoositon voi
1 tl suolaa ja ripaus kanelia
0,5 tl raastettua muskottipähkinää

Keitä bataatit niukassa suolalla maustetussa vedessä. Anna 
korppujauhojen muhia sillä aikaa kermassa. Sekoita siirap-
pi kermaan. Kaada bataattien keitinvesi pois, soseuta ne ja 
lisää voisula, munat, kermasose ja mausteet. Paista 175 as-
teessa 1,5-2 tuntia.

Helppo joulusilli

1 pkt matjés sillifileitä (2 filettä)
2-4 salottisipulia koosta riippuen
1 prk kermaviiliä
2 tl jauhettua currya
1 tl sitruunapippuria
(tillisilppua)

Kuutioi sillifileet ja silppua sipuli ja sekoita ne keskenään. 
Sekoita curryjauhe hyvin kermaviiliin ja yhdistä silli-sipuli-
seokseen. Lisää sitruunapippuri ja tillisilppu ja sekoita hy-
vin. Anna maustua kylmässä muutama tunti tai yön yli. Tar-
joa joulupöydässä keitettyjen perunoiden kanssa.  

Luumurahka-minituulihatut

100 g voita 
2 dl vettä 
1 3/4 dl vehnäjauhoa 
3 kananmunaa 
Täyte:
2 prk à 200 g piparkakku tai vanilja maustettua rahkaa
3 dl luumumarmeladia 
Koristeeksi tomusokerikuorrutetta, koristerakeita 

1. Kiehauta voi ja vesi kattilassa. Nosta kattila liedeltä, ja ku-
moa kerralla joukkoon vehnäjauhot. Sekoita voimakkaasti 
niin, että syntyy kattilan reunoista hyvin irtoava taikinapal-
lo. Jäähdytä taikina. Lisää munat jäähtyneeseen taikinaan 
yksitellen hyvin vatkaten.
2. Siirrä taikina pursotuspussiin. Levitä uunipellille leivin-
paperi ja pursota sille pieniä tuulihattuja (noin 45 kpl). Voit 
myös nostella taikinanokareita kahden lusikan avulla. Pais-
ta tuulihattuja 200-asteisessa uunissa 20–25 minuuttia. Älä 
avaa uuninluukkua paiston aikana.
3. Sekoita rahkan joukkoon notkistettu luumumarmeladi. 
Tarkista maku. Leikkaa jäähtyneet minituulihatut auki, ja 
pursota tai nosta lusikalla täytettä hattujen sisään.
4. Nosta kannet takaisin ja koristele.

Jouluisia herkkureseptejä
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Noin 2 400 kliinikkoa, tutkijaa ja erikoistuvaa lääkä-
riä osallistui 15. International Thyroid Congressiin, joka 
pidettiin 18.–23.10.2015 lähellä Orlandon Disneylandia, 
Floridassa. Avajaisluennoissa todettiin, että yli kolman-
nes kilpirauhasasioihin liittyvästä tiedosta on luotu vii-
meisen 10 vuoden aikana. Erityisen suurta tiedon kasvu 
on ollut kilpirauhassyöpään liittyen ja tämän pohjalta 
onkin oletettavissa, että seuraavien 2-5 vuoden aikana 
kilpirauhassyövän tutkimuksessa ja hoidossa tapahtuu 
edelleen suuria edistysaskelia ja muutoksia. Tähän viit-
taa sekin, että suuri osa kokouksen ohjelmasta käsitte-
li erityyppisiä kilpirauhassyöpiä lapsilla ja aikuisilla.

Yhdistelmälääkitystä tutkitaan

Osalla kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavista po-
tilaista elämänlaatu on selvästi alentunut. Nämä potilaat 
voivat muodostaa huomattavan haasteen hoitavalle lää-
kärille ja osalla potilaista hoito on todella haasteellista. T3-
hoidon merkitys potilailla, jotka oireilevat huolimatta riit-
tävästä tyroksiiniannoksesta on huomattavan mielenkiin-
non kohteena ja useita tutkimuksia T4/T3 -yhdistelmähoi-
dosta on menossa tai käynnistymässä. Tällä hetkellä tätä 

hoitoa pidetään täysin kokeellisena eikä ole mitään koet-
ta tai testiä, joka ennustaisi mahdollista hoitovastetta yksit-
täisellä potilaalla. Tämä näyttää pätevän myös dejodinaasi 
2 entsyymin eri muotoihin, vaikka alustavat tulokset viitta-
sivatkin sen mahdolliseen ennusteelliseen arvoon valitta-
essa potilaita T4/T3-hoitoon. Kuitenkin kaikilla haastattele-
millani kliinikoilla samoin kuin itselläni on hyvin tutkittuja 
potilaita, joiden vointi on normalisoitunut T4/T3-hoidon ai-
kana. Kenelläkään ei ole vielä hyvää selitystä, miksi näin ta-
pahtuu. Yksiselitteistä kuitenkin on, ettei raskaudenaikais-
ta T3-hoitoa suositella kenenkään toimesta. 

Tilannetta monimutkaistaa se, että T3-hoidon aloittami-
sen jälkeinen lumevaikutus näyttää kestävän kuukausia. Toi-
saalta potilaiden oireiden takana voi olla monia vajaatoi-
minnasta riippumattomia syitä, kuten piilevä raudanpuute. 
Lisäksi myös vajaatoiminnan kehittymiseen johtavaan au-
toimmuuniprosessiin näyttää liittyvän tyroksiinihoidon ai-
kaista hyvinvointia ja elämänlaatua huomattavasti rajoitta-
va oireisto. Norjalaiset tutkijat (Guldvog ym.) raportoivatkin 
alustavat tuloksensa, jossa he osoittivat, että jäljellä olevan 
kilpirauhasen poisto Hashimoton tautia sarastavilla johtaa 
TPO-vasta-aineiden häviämiseen ja merkittävään elämän-
laadun paranemiseen.

Syöpä ja yhdistelmähoidot 
puhuttivat kongressiväkeä

Teksti ja kuvat: Esa Soppi, LKT, sisätautiopin dosentti

Kokouspaikka Orlandossa.
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Yhteisvaikutuksista tiedetään lisää

Lääkkeiden vaikutuksesta tyroksiinin imeytymiseen ja kil-
pirauhasen toimintaan keskusteltiin. Tavanomaisten lääk-
keiden, kuten rauta, kalkki, magnesium ja mahansuojalääk-
keet, erityisesti ns. happosalpaajat eli protonipumppuinhi-
biittorit tuotiin esiin ja korostettiin tarvetta pitää riittävä, vä-
hintään neljän tunnin väli tyroksiinin nauttimisen jälkeen, 
ennen kuin valmisteita nautitaan. Uutena ryhmän tähän 
joukkoon liittyvät nyt myös kolesterolilääkkeet eli statiinit, 
joiden kohdalla onkin suositeltavaan noudattaa ohjetta ot-
taa statiinilääke illalla ja tyroksiini aamulla. Monet epilepsian 
hoidossa käytettävät lääkkeet lisäävät kilpirauhashormoni-
en aineenvaihduntaa ja tähän liittyy tarve lisätä tyroksiini-
annosta vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. Jos tällainen 
lääke vaihdetaan toiseen, jolla aineenvaihduntaa lisäävää 
vaikutusta ei ole, saattaa varsin nopeasti kehittyä liiallises-
ta tyroksiiniannoksesta johtuva tyreotoksikoosi.

Monien syöpien, mm. levinneen kilpirauhasyövän hoi-
dossa käytettävä uusi lääkeryhmä, jota kutsutaan nimellä 
tyrosiinikinaasi-inhibiittorit, vaikuttaa monella tavalla kilpi-
rauhasen toimintaan voiden aiheuttaa kilpirauhasen tuleh-
dusta sekä kilpirauhasen vajaa- tai liikatoimintaa potilailla, 
joilla kilpirauhasen toiminta on lähtötilanteessa normaali 
tai jos heillä on ollut Basedowin tauti ja hoidossa oleva kil-
pirauhasen vajaatoiminta.

Fukushimassa altistuttiin merkittävästi lievemmin
kuin Tsernobylissä

Atomipommien aiheuttamia kilpirauhassairauksia käsi-
teltiin ja verrattiin Tsernobylin ja Fukushiman ydinvoima-
lakatastrofin aiheuttamiin kilpirauhassairauksiin. Tsernoby-
lin jälkeen havaittiin huomattava kilpirauhassyövän lisään-
tyminen lähialueen lapsilla, jotka olivat altistuneet erityi-

sesti alle 10-vuotiaina radioaktiiviselle jodille. Fukushiman 
alueella ei lisääntymistä ole havaittu lainkaan johtuen sii-
tä, että lähialueelta evakuoitiin nopeasti n. 170 000 ihmis-
tä. Lisäksi alueella tuotetut elintarvikkeet, erityisesti maito, 
eivät päätyneet lainkaan ravinnoksi vaan tuhottiin. Näistä 
toimenpiteistä seurasi se, että altistuneiden henkilöiden kil-
pirauhasen saama säteilyannos jäi minimaaliseksi verrattu-
na Tsernobyliin. Kolmantena tekijänä on, että jodin saanti 
ravinnosta alueella on ollut suurta verrattuna Tsernobylin 
alueeseen. Evakuoiduista henkilöistä yli 110 000 on edel-
leen evakuoituna ja tästä koituukin suurin taakka, joka il-
menee taloudellisena, sosiaalisena ja psykologisena stres-
sinä ja psyykkisinä oireina.

Useita suomalaisia esillä kongressissa

Suomalaisia osallistujia oli kokouksessa viisi, joilla oli nel-
jä tieteellistä raporttia (Helsinki, Tampere, Turku). Näistä tur-
kulaisen työryhmän raportti ”Detection of novel gene varia-
tions in congenital hypothyroidism with targeted next-ge-
neration sequencing” oli kelpuutettu suulliseksi esitykseksi, 
esittäjänä tri Jukka Kero. Raportti selvitti synnynnäisen kilpi-
rauhasen vajaatoiminnan perinnöllisyyttä ja geenitaustaa.

Suomalaisten kliinikoiden ja tutkijoiden raportit koko-
uksessa:

– Hakala T, ym. Higher cytoplasmic 15-lipoxygenase ac-
tivity in recurrent thyroid cancers than in thyroid adeno-
mas. Tampere.

– Löf C, ym. Detection of novel gene variations in con-
genital hypothyroidism with targeted next-generation se-
quencing. Turku.

– Soppi E. Regional variation of levothyroxine use in Fin-
land. Helsinki.

– Soppi E. Iron deficiency is the main cause of symptom 
persistence in patients treated for hypothyroidism. Helsinki.

Kokouksen avajaiset, jossa Disneyn hahmoilla oli keskeinen osuus.
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Lyhyesti lääkkeistä Teksti: Tanja Väyrynen

100 µg = 0,1 mg tyroksiinia
Kun Orion alkoi suunnitella tyroksiinipurkin vaihtamista 

saamansa palautteen vuoksi, Kilpirauhasliitto ehdotti, että 
myös vahvuusmerkinnät muuttuisivat. Aiemmin miedom-
pi vahvuus oli 25 µg ja vahvempi 0,1 mg, mikä oli tarpeet-
tomasti osaa harhaanjohtavaa. Viime kuukausina apteek-
keihin on alkanut tulla tyroksiinipurkkeja, jotka ovat muu-
ten ennallaan, mutta nyt merkinnät ovat mikrogrammoi-
na, eli 25 µg ja 100 µg. Vahvuudet ovat siis ennallaan, mut-
ta merkintätapa muuttunut.

Lisävahvuudet antavat vielä odotuttaa itseään. 

Miksi erityislupa vaaditaan? 
Toisin kuin välillä saa lukea, kyse ei ole byrokraatin pa-

huuttaan keksimästä kiusasta potilaille. Erityislupa mah-
dollistaa sellaisten lääkkeiden käyttöön luovutuksen, joil-
la ei ole meillä myyntilupaa. Kilpirauhasen toimintahäiri-
öiden hoitoon käytettävissä erityisluvallisissa valmisteissa 
myyntiluvan puuttuminen johtuu siitä syystä, ettei myyn-
tilupia ole koskaan haettu niille. Myyntiluvan hakeminen 
ei ole halpaa lystiä. Näistä asioista – esimerkiksi siitä, miksi 
jokin on erityisluvallista, miksi valmisteiden hinnat vaihte-
levat tai mitä myyntiluvan hakemiseen liittyy - löytyy usei-
ta artikkeleita aiemmista lehdistämme. Jos lehti ei ole tal-
lessa, löydät sen nettisivuiltamme KILPI-lehden arkistosta. 

Miksei lääkärini tunne käyttämääni valmistetta?
Vuonna 2014 Fimea käsitteli 20 885 erityislupahakemus-

ta. Erityisluvalla käytettyjen lääkevalmisteiden lukumäärä 
oli 1 134 ja erityisluvallisilla valmisteilla hoidettujen saira-
uksien ja sairausryhmien lukumäärä oli 626. Ei siis kannata 
ehkä ihmetellä, miksi kaikki lääkärit eivät tunne kaikkia eri-
tyisluvallisia valmisteita.

Eläinperäisillä kaksi maahantuojaa 
Tällä hetkellä eläinperäisistä valmisteista kahdella on 

kaksi maahantuojaa, Tamro ja Oriola. Potilaan kannattaa-
kin olla tarkkana apteekissa, ja kysyä sen hetken hintatie-

toa ennen kuin päättää, kenen maahantuomaa valmistet-
ta apteekista ostaa. Valmisteiden väliset hintaerot ovat ol-
leet välillä suuria, ja valittavasta valmisteesta kannattaa kes-
kustella oman lääkärin kanssa. 

Jos valmisteelle on ilmoitettu Fimean nettisivulla jake-
lijaksi sekä Tamro että Oriola, voi apteekki toimittaa kum-
man tahansa maahantuomaa, täsmälleen samaa valmistet-
ta riippumatta siitä, kummanko nimi erityislupahakemuk-
seen on merkitty maahantuojan kohdalle. 

Kela-korvaus netistä tilatessa
Lääkkeiden tilaaminen netistä on lisääntynyt. Kela-korva-

ukset mietityttävät monia. www.kela.fi/ulkomailla-ostetut-
laakkeet vastaa asiaan yksiselitteisesti: Ulkomailta interne-
tin kautta tai esim. postitse hankittuja lääkkeitä ei korvata. 

Jos harkitset ulkomailta tilaamista, huolehdithan että 
sinulla on asianmukainen kansainvälinen resepti lääkäril-
tä, joka hallitsee kyseisellä valmisteella hoidon ja että tilaat 
luotettavasta apteekista. 

Mitä ulkomaille mukaan?
Sähköinen resepti on saanut ihmiset kyselemään, mitä 

dokumentteja tulee ottaa lääkkeiden mukana ulkomail-
le matkustettaessa. Moni kertoo netissä matkustaneensa 
aina ilman reseptejä, mutta asiat on helppoa tehdä ohjei-
den mukaan, jolloin matkustaminen on huolettomampaa. 
www.kanta.fi/79 ohjeistaa asiasta seuraavasti:

Jos käytät sähköistä reseptiä (eReseptiä), ota matkalle 
mukaan jokin seuraavista:

l lääkärin tulostama potilasohje. Siinä on lueteltu kaik-
ki sinulle samalla kertaa määrätyt lääkkeet.

l apteekista saatava yhteenvetotuloste.
l yhteenveto, jonka voit itse tulostaa Omakannasta. Pal-

veluun kirjaudutaan joko sähköisellä henkilökortilla (HST-
kortti), pankkitunnisteilla tai mobiilivarmenteen avulla.

Mitä tärkeämpi lääke terveytesi ja hyvinvointisi kannal-
ta on, sitä tarkemmin kannattaa kysellä etukäteen ohjeita 
lääkäriltä tai apteekista. 

Muista päivittää yhteystietosi,
emme saa niitä muualta kuin sinulta

Tietoa lähialueesi tapahtumista lähetetään myös
sähköpostilla ja tekstiviesteillä.

Muutokset voit tehdä osoitteessa www.kilpirauhasliitto.fi etusivun
Muokkaa yhteystietojasi-painikkeen kautta.
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Jopa ylilääkityksiä osastohoidon jäljiltä
Teksti: Asta Tirronen

Sairaanhoitajiksi valmistuvien Diakonia-ammattikorkea-
koulun opiskelijoiden Anni Kärkkäisen ja Ella Valkeapään 
opinnäytetyö Tyroksiinihoidon toteutuminen potilaan näkö-
kulmasta tukee kokemusta, joka Kilpirauhasliitossa on lää-
kityksen antoon liittyvistä ongelmista kilpirauhasen vajaa-
toimintaa sairastavan joutuessa osastohoitoon.

Opinnäytetyön tuloksista selviää, että 55 % tutkimuk-
seen vastanneista 179 henkilöstä ei saanut mahdollisuut-
ta ottaa kilpirauhasen vajaatoiminnan lääkitystään oikeaan 
aikaan. Kolmanneksella vastaajista ei ollut mahdollisuutta 
ottaa kilpirauhaslääkettä eri aikaan sille yhteisvaikutuksel-
listen lääkkeiden kanssa. 

Virheellisesti toteutetun lääkehoidon syitä ovat tietä-
mättömyys, potilaan itsemääräämisoikeuden laiminlyönti 
sekä asenne- tai organisaatiotason ongelmat. Huolestutta-
vinta on se, että vaikka hoitohenkilökunta tietäisikin lääk-
keen imeytymiseen vaikuttavaista seikoista ja potilas huo-
mauttaisi asiasta, ei lääkkeen antoa tästä huolimatta toteu-
teta aina oikein.

Anni ja Ella kiinnostuivat aiheesta huomatessaan työn ja 
työharjoittelun myötä merkittäviä puutteita tyroksiinihoi-
don toteutuksessa. He havaitsivat, että tyroksiinia ei anne-
ta potilaalle niin kuin lääkkeen imeytymiseen vaikuttavat 
tekijät vaativat – hyvissä ajoin ennen aamupalaa ja erik-
seen sellaisten lääkkeiden kanssa, jotka estävät tyroksii-
nin imeytymistä.

Liiton tiedossa on tapauksia, jossa pitkän sairaalajakson 
aikana potilaan kilpirauhaslääkitystä on jouduttu nosta-
maan väärin toteutetun lääkkeen annon vuoksi. Kotiin pa-
lattua isomman lääkeannoksen, mutta oikein toteutetun 
lääkkeen oton seurauksena on tullut ylilääkityksen aiheut-
tama tyreotoksikoosi. Hoitotasapainon löytyminen uudes-
taan voi viedä kuukausia.

Sairaanhoitajiksi valmistuvat Anni Kärkkäinen ja Ella Valkeapää.

Liitto ja kilpirauhasyhdistykset laativat puheenjohtaja-
päivillä aiheesta tiedotteen, jossa vaaditaan sairaaloita ja 
hoitopaikkoja kiinnittämään huomiota kilpirauhaslääki-
tyksen toteuttamiseen ja korjaamaan siihen liittyvät vir-
heet. Korjaustoimenpiteet eivät edellytä organisaatiolta tai 
henkilökunnalta merkittäviä toimenpiteitä. Esimiehet ovat 
avainasemassa kehitettäessä ja muutettaessa osaston lää-
kehoitokäytäntöjä

Kilpirauhasliitto kiittää kaikkia opinnäytetyön kyselyyn 
vastanneita. Annille ja Ellalle esitämme lämpimän kiitoksen 
tämän tärkeän asian ottamisesta opinnäytetyön aiheeksi 
ja toivotamme menestystä sairaanhoitajan vastuulliseen 
ja vaativaan työhön. 

Opinnäytetyö on luettavissa osoitteessa http://www.kil-
pirauhasliitto.fi/index.php/arkisto.html

Kenelle: Kurssi on suunnattu henkilöille joilla on kilpirauha-
sen vajaatoiminta ja jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet 
kuntoutumiskursseille.
Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on lisätä kuntoutujan tie-
toutta omasta sairaudestaan ja sen hoidosta, sekä kannus-
taa huolehtimaan hyvinvoinnistaan. Lisäksi kurssin tärkeää 
antia on vertaistuki, jota kurssilaiset saavat toinen toisiltaan.
Osallistumismaksu: 2hh/90 € ja 1hh/150 €. Kurssilaisten 
edellytetään osallistuvan koko kurssin ohjelmaan. Mikä-
li kurssilainen ei halua yöpyä kurssipaikalla, tätä ei hyvitetä 
kurssimaksusta.
Hakeminen: Kuntoutumiskurssille haetaan hakulomakkeella, 
jonka voi täyttää liiton nettisivuilla Kurssit ja lomat - valikon 
alla. Voit tilata lomakkeen myös toimistolta p. 09 8684 6550. 

Hakemukset palautetaan viimeistään 9.3. osoitteella neuvon-
ta@kilpirauhasliitto.fi tai postitse Suomen Kilpirauhasliitto, Vil-
honkatu 4 B 15, 00100 Helsinki.
  
Täytä hakulomake huolellisesti. Valintaan vaikuttaa hakijan 
vapaamuotoiset perustelut. Tarvittaessa olemme yhteydes-
sä puhelimitse ennen valintaa, joten muistathan ilmoittaa lo-
makkeella myös puhelinnumerosi.

Kuntoutumiskurssiin sisältyy täysihoito, lääkäriluento ja muut 
asiantuntijaluennot. Matkakulut maksaa kurssilainen itse. Osal-
listumismaksua ei palauteta, mikäli kurssilainen peruu osal-
listumisensa edeltävän kahden viikon aikana.

Kurssimme ovat hajusteettomia.

Kuntoutumiskurssi kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastaville

14.–17.4. Kylpylähotelli Rauhalahti, Katiskaniementie 8, 70700 Kuopio.  
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Venus viihtyy pesässään 
Teksti: Asta Tirronen

Kuva: Ranuan eläinpuiston kuvapankki

– Venus on kesän aikana tankannut nahkansa alle vararavintoa 
tulevaa synnytystä varten, kertoo Ranua Zoon intendentti Mari 
Heikkilä. Venus viihtyy pesässään hyvin ja saattaa ottaa jopa puo-
len vuorokauden nokoset. -Ainoa häiriö muutoin rauhalliseen eloon 
on päivittäisen tyroksiinilääkkeen antaminen, sanoo Heikkilä. Tois-
taiseksi hunajaleivän sisään kätketyt lääkkeet ovat menneet hyvin, 
mutta ruokahalu vähenee koko ajan. 

Viikko, pari ennen synnytystä jääkarhu lopettaa syömisen ko-
konaan ja lääkityksessä tulee muutaman viikon paussi, koska tu-
tuimmallakaan hoitajalla ei ole asiaa pentupesän lähistölle. Eläin-
tarha onkin yrittänyt selvittää, olisiko mahdollista kehittää nahan 
alle laitettavaa lääkekapselia, joka luovuttaisi tyroksiinia tasaises-
ti elimistöön. 

Venuksen synnytyksen aika on juuri ennen lehtemme ilmesty-
mistä, joten toivottavasti Ranualta on kuulunut iloisia uutisia. 

Venus on Kilpirauhasliiton kummikarhu. Venuksella oli mennei-
nä vuosina useita keskenmenoja eikä raskaaksi tulokaan tahtonut 
onnistua, kunnes jääkarhulla todettiin kilpirauhasen vajaatoimin-
ta. Tyroksiinilääkityksen myötä elo kohentui ja vuonna 2011 Venus 
synnytti kaksi poikasta, joista toinen selvisi elämään. Pentu sai ni-
mekseen Ranzo ja vietti kaksi ensimmäistä vuottaan emon huo-
massa. Vuonna 2014 Ranzon oli aika lähteä maailmalle. Nuori mies 
muutti Wienin eläintarhaan. 

SAKSITTUA !
Pian ovat ohi ajat, jolloin sinä päätit, otat-

ko lääkkeesi vai et. Älykäs pilleri niellään 
ihan tavallisesti. Mutta mahassa se mit-
taa happamuuden, paineen ja lämpötilan 
ja vapauttaa lääkkeen vasta, kun imeyty-
misolosuhteet ovat parhaat mahdolliset.

Lopuksi älykäs pilleri lähettää lääkärille 
viestin, että potilas on hoidettu.

– Smart pill on jo patentoitu maail-
malla, mutta ei vielä käytössä meillä, sa-
noi professori Heikki Ruskoaho.

Hän vastaa suomalaisesta älykäs pille-
ri -tutkimushankkeesta. Sen tavoitteena 
on kehittää lääke, joka kasvattaa infark-
tin vaurioittamaan sydänlihakseen uu-
sia sydänsoluja.

Sydänakatemia

Tohtori Googlen vastaanotolla

”Älä sitten vaan sano, että sä olet jo 
tutkinut asiaa netistä”, ystäväni varoit-
ti vakavana.

”Lääkärit menevät ihan lukkoon, jos ne 
kuulee sanan Google”.

Ymmärsin ajatuksen ja lupasin pysyä 
Googlesta vaiti. Ei minustakaan olisi mu-
kavaa, jos joku epäilisi ammattitaitojani.

Mutta totta kai olin tutkinut nettiä: tut-
kimusraportteja, tapauskuvauksia ja var-
sinkin loputtomia keskustelupalstoja. Toh-
tori Googlen vastaanotto on aina auki, öi-
sinkin, silloin kuin pelot ovat pahimmil-
laan ja tavalliset vastaanotot ovat kiinni.

Hyvä Terveys 11/15,
ote Petri Tammisen kolumnista

”Katoavan vyötärön metsästyksessä on 
tärkeää hankkia minikokoiset ruokailu-
astiat. Masokistisia taipumuksia omaa-

vat ja vahvahermoiset käyttävät mitta-
nauhaa ja puntaria.”
  
UKK-Instituutin tutkimusjohtaja Riitta Luo-
to Duodecimissä

”Median hampaisiin joutuminen on useis-
sa tapauksissa johtanut poliitikon poistu-
miseen sairauslomalle. Ihmettelen min-
kä diagnoosin kollegat kirjaavat sairaus-
loman syyksi.”

Emerituskansleri Kari Raivio
Duodecim-lehdessä

”Mietin usein aamulenkillä ollessani, kuin-
ka monessa muussa maassa laitetaan 
metsään valot, jotta ihmiset voivat lenk-
keillä pimeän aikaan? Suomessa kaikki 
on mahdollista.”

Parempi elämä-kirjassa Makwan
Amirkhani, vapaaottelija 

Älykäs pilleri tulee
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Vamma tai pitkäaikaissairaus
saattaa vaikeuttaa tai jopa estää
palveluiden käytön

Teksti: Asta Tirronen ja Jenni Vainioranta
Kuluttajaliiton koordinoima Kuluttajaparlamentti kartoit-

ti pitkäaikaissairaille ja vammaisille kohdistetulla kyselyllä 
vamman ja pitkäaikaissairauden mahdollisia vaikutuksia pal-
veluiden käyttöön.  Kyselyssä kerättiin vastaajien kokemuk-
sia sosiaali-, terveys- ja pankkipalveluista sekä palveluiden 
esteettömyydestä yleensä. Kysely toteutettiin verkkokyse-
lynä. Kyselyyn vastasi 886 henkilöä, joista 29 prosentilla oli 
jokin vamma. Valtaosalla vastaajista (93 %) oli vähintään yk-
si pitkäaikaissairaus. Kilpirauhasliiton kautta saatiin 75 vas-
tausta. Kiitämme kyselyyn osallistuneita. 

Kuluttajaparlamentin kysely on ajankohtainen, koska yh-
denvertaisuuslaki astui voimaan vuoden 2015 alussa. Laki 
asettaa uusia velvoitteita palveluiden tuottajille. Palvelun-
tuottajien tulee tarvittaessa mukauttaa palveluitaan siten, 
että eri tavoin toimintarajoitteiset ihmiset voivat käyttää niitä.

Palvelun saannin esteet usein fyysisiä,
viestinnällisiä tai asenteellisia

Tulosten mukaan erityisryhmien huomioiminen sosiaa-
li-, terveys- ja pankkipalveluissa on puutteellista.  Merkille-
pantavaa oli, että monilla vastaajilla oli ollut vaikeuksia saa-
da terveydenhuollon palveluita, vaikka yhdenvertaisuuslain 
mukaan henkilön vamma tai sairaus ei saa vaikuttaa näiden 
palveluiden saatavuuteen. 

Monet vammaiset henkilöt käyttävät sosiaalihuollon pal-
veluita. Vastaajat kertoivat, että heidän liikuntarajoitteitaan 
ei kuitenkaan aina huomioida: joissain kunnissa sosiaali-
toimen tilat saattoivat sijaita hissittömän rakennuksen toi-
sessa kerroksessa tai raskaiden ovien ja rappusten takana.

Kilpirauhasta sairastavissa on paljon ikääntyneitä ihmi-
siä, jolloin erilaiset fyysiset esteet kuten raskaat ovet koet-
tiin hankaliksi.

Lisää osaamista erityisryhmien kohtaamiseen ja
palvelusuunnitteluun

Vastauksissa käy ilmi, että mielenterveysongelmista kär-
sivän tulee olla muita sinnikkäämpi saadakseen terveyden-
huollon palveluita. Moni psyykkisistä oireista kärsivä koki 
somaattisia oireitaan laitetun mielenterveyden piikkiin. Kil-
pirauhasta sairastavien keskuudessa tämä ongelma nousi 
vastauksissa melko selkeästi ja hoidon aloitus voi pahim-
millaan viivästyä vuosilla. Toisinpäinkin ongelmia esiintyy, 
kilpirauhasen toimintahäiriötä sairastavan saattaa olla vai-
keuksia päästä mielenterveyspalvelujen piiriin, koska mie-
lenterveyden ongelmat kuitataan kilpirauhasesta johtuviksi. 

Osa vammaisista ei saa peruspankkipalveluja
Joka kuudes vastaaja koki vammansa vaikeuttavan joi-

denkin pankkipalveluiden saantia. He olivat kohdanneet on-
gelmia erityisesti verkkopankkitunnusten ja maksukorttien 
saannissa, käytössä sekä henkilökohtaisen palvelun saata-

vuudessa. Pankkitunnukset saattoivat jäädä haaveeksi esi-
merkiksi näkövamman vuoksi. Pankki oli saattanut vedota 
muun muassa siihen, ettei henkilö voinut itse käyttää verk-
kopankkia ja tunnusten luovuttaminen toiselle henkilölle 
rikkoisi sopimusehtoja.

Pankkitunnusten puuttuminen vaikeuttaa merkittäväs-
ti kuluttajien arkea. Joidenkin palvelujen, kuten junalipun, 
hankkiminen muilla tavoin kuin verkkokaupasta ostamal-
la on merkittävästi vaikeampaa ja usein myös kalliimpaa. 
Verkkopankkitunnuksista on tullut myös keskeisin tunnis-
tautumisväline erilaisiin viranomaispalveluihin kuten Kelan, 
TE-toimiston tai sosiaalitoimen palveluihin.

Järjestöjen sosiaali-, terveys- ja pankkipalveluita koske-
va kannanotto ja sen sisältämät vaatimukset ovat kokonai-
suudessaan nähtävissä osoitteessa http://bit.ly/1GXV4nO   

Kuluttajaparlamentin täysistunnossa 4.11.2015 kannan-
oton allekirjoitti 26 järjestöä.

Mikä on Kuluttajaparlamentti
l Kuluttajaliiton koordinoima valtakunnallisesti merkit-

tävien järjestöjen vaikuttamisfoorumi
l Perustettu vuonna 2011, Kilpirauhasliitto on ollut jä-

senenä 2012 lähtien
l Jäsenenä nelisenkymmentä järjestöä tai toiminnallis-

ta säätiötä
l Järjestöt tekevät vuosittain yhteisiä kannanottoja ai-

heista, jotka ovat järjestöjen jäsenistön ja kuluttajien kan-
nalta merkittäviä

l Tarkoituksena on saada poliittiset päättäjät tietoisiksi 
keskeisten kansalaisjärjestöjen näkemyksistä ja kannoista 
erilaisiin poliittisiin kysymyksiin

l Edistää kuluttajien etua politiikan eri osa-alueilla

Kuluttajaparlamentti kokoontui täysistuntoon 4.11.
Pikkuparlamentissa.
Kuva: Antero Aaltonen
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Störningar i sköldkörtelfunktionen 
och sexual- och reproduktionshälsan 
hos män

Män har ofta symptom som tyder på 
störningar i sexualfunktionerna. Dessa 
störningar förekommer hos inte min-
dre än 20 – 40 % av den vuxna popu-
lationen. Störningarna kan få mycket 
varierande uttryck och svårighetsgrad. 
Det förekommer störningar i sexual-
funktionerna också hos män med un-
der- eller överfunktion av sköldkörteln. 
Särskilt vid tiden för fastställande av 
diagnosen överfunktion av sköldkör-
teln kan erektionssvårigheter och förti-
dig utlösning förekomma. Läkaren bör 
aktivt fråga efter dessa symptom hos 
män med överfunktion av sköldkörteln 
och man bör också uppmuntra patien-
terna att berätta om sina symptom. 
Om störningar i sexfunktionerna hos 
män förekommer ännu efter att fram-
gångsrik behandling mot sköldkörtel-
störningen insatts, beror störningarna 
knappast på sköldkörtelsjukdomen. 
Om störningarna i sexfunktionerna 
inverkar ogynnsamt på mannens livs-
kvalitet, bör mannen uppsöka lämp-
lig sakkunnigläkare, t.ex. specialist i 
intern medicin, urologi eller endokri-
nologi (inresekretion) och sexualtera-
peut.  Erektionsstörningar går bra att 
sköta med något av flertalet medici-
ner som finns för detta.

Manligheten bör granskas
ur många synvinklar

Mannens fertilitet och utsöndringen 
av testosteron från testiklarna avtar små-
ningom då mannen åldras.  Manlighet är 
en mångfacetterad helhet, som är snara-
re ett ideal än en standard som förverk-
ligas till alla delar. Därför bör mannens 
välbefinnande under tilltagande ålder 
betraktas ur manga synvinklar. 

Åldrandet kan ge många symptom, 
t.ex. minskad muskelmassa, ökad mängd 
fettvävnad i kroppen och nedsättning av 
den fysiska prestationsförmågan. Åldran-
de kan också stå i samband med minskad 
könslust, störningar i erektionen och eja-
kulationen, lynnessvängningar, försäm-
rad koncentrationsförmåga, minnesstör-
ningar, sömnsvårigheter, försvagad vak-
samhet, torrhet, svag muskelkraft och all-
män skröplighet.  

Dessa symtom anses ofta höra till nor-
malt åldrande, men de kan också bero på 
att inverkan av manligt könshormon (tes-
tosteron) i kroppens vävnader försvagats 
(Buvat o.a. 2010). Man måste dock min-
nas att också levnadsvanorna och sjuk-
domar inverkar på förekomsten av symp-

Text: Esa Soppi, MKD, docent i internmedicin
Översättning: MediDocs

tom.  Åldringssymtomen förstärks dess-
utom bl.a. av tobaksrökning, riklig alko-
holkonsumtion, brist på motion, brister 
i kosten, D-vitaminbrist och många kro-
niska sjukdomar, däribland diabetes och 
metabolt syndrom, ett tillstånd som as-
socieras med övervikt. 

Sköldkörtelhormonerna reglerar al-
la våra livsfunktioner och därför medför 
störningarna i sköldkörtelns funktion en 
mångfald av effekter i kroppen.   Man har 
forskat rätt litet i frågan om betydelsen av 
sköldkörtelstörningar särskilt på mannens 
fortplantningshälsa – sköldkörtelsjukdo-
marna är ju betydligt mer sällsynta hos 
män än hos kvinnor.  

Det är först under de senaste 10 – 15 
åren som frågan berörts inom den medi-
cinska forskningen. I denna artikel ska jag 
belysa en del problem som hänför sig till 
mannens reproduktionshälsa, bl.a. erek-
tionsstörningar och förtidig ejakulation, 
särskilt vid sköldkörtelsjukdomar. 

Störningar i sexfunktionerna 
Eftersom vävnadernas känslighet för 

testosteronverkan avgör effekterna av 
testosteron och eftersom denna känslig-
het varierar från individ till individ, räck-
er det inte endast med att mäta halten av 
testosteron i blodet, utan mannens symp-
tom är de viktigaste. Om det alltså visar 
sig att mannen har störningar i sexfunk-
tionerna och om man samtidigt uppmä-
ter låga testosteronvärden i blodprov, kan 
det vara frågan om åldersbetingad hypo-
gonadism, som beror på att testosteron-
produktionen i testiklarna är nedsatt. Det 
är alltså frågan om hypogonadism (ned-
satt funktion av könskörtlarna) som in-
träffar senare i livet och kallas på engel-
ska late onset hypogonadism (LOH). Märk 
väl att livskvaliteten påverkas ogynnsamt 
mycket starkare av levnadsvanorna och 
av sjukdomar är bara av låga testosteron-
värden (Huhtaniemi 2014).

Sexuell olust definieras som kraftigt 
nedsatt eller total brist på sexuell drift 
eller sexuella fantasier (Apter o.a. 2007).   
Sexuell olust kan vara ett tecken på ned-
satt testosteroneffekt i vävnaderna (Bu-
vat o.a. 2010).   

Det är frågan om erektionsstörning 
då mannen inte kan uppnå eller uppe-
hålla tillräckligt stark erektion för att kun-
na genomföra samlag. Ofta är de nattliga 
erektionerna allt mer sällsynta eller sak-
nas och samma gäller erektionerna på 
morgonen.   Detta kan vara ett tecken på 
nedsatt testosteronverkan i vävnaderna 

(Buvat o.a. 2010).  Tillfälliga erektionsstör-
ningar är mycket vanliga och betyder in-
te sjukdom, såvida störningarna inte är 
återkommande och försvårar sexlivet be-
tydligt. Man vet dock att män med erek-
tionsstörningar har oftare bl.a. midjefet-
ma, nedsatt glukostolerans och typ 2 di-
abetes än män utan dessa tillstånd (Ma-
seroli o.a. 2015). 

Det gäller förtidig sädestömning (eja-
culatio praecox) om ejakulationen (sädes-
tömningen) sker innan mannen eller hans 
partner vill det.   Ofta sker förtidig ejaku-
lation som en följd av bara en obetydlig 
sexuell stimulering antingen före samla-
get, i början av samlaget eller inom cirka 
1 minut efter att samlaget inletts. 

Man talar om mannens orgasmstör-
ning om han har ständigt eller återbekom-
mande svårigheter att få utlösning eller 
att uppleva orgasm/ejakulation efter en 
normal sexuell retning.   Det kan ta lång 
tid innan mannen får orgasm eller den 
kan helt utebli. Detta fenomen kan vara 
ett uttryck för nedsatt testosteroneffekt i 
vävnaderna (Buvat o.a. 2010).   Det är van-
ligt att män ibland har svårt att få orgasm, 
och detta är inte onormalt.

Hypogonadism senare i livet (LOH)
Hos män sjunker testosteronhalten i 

blodet med cirka 1 procent (0,5 – 1,5 %) 
årligen mellan åldern 40 och 70 år.  Tes-
tosteron än mannens viktigaste köns-
hormon.  Hos cirka 25 % av över 70-åri-
ga män är halten av testosteron i blodet 
låg.  Detta betyder att vi kan i Finland ha 
inte mindre än 25 000 – 50 000 män i ål-
dern 35 – 75 år med lågt testosteronvär-
de.   Diagnosen LOH förutsätter dock att 
man upprepade gånger påvisat låg halt 
av totalt testosteron i blodprov. Värdet 
ska vara klart under den undre gränsen 
av referensområdet (d.v.s. under 8 nmol/l).  
Om halten är 8–11 nmol/l, ska samtidigt 
halten av fritt testosteron vara under 220 
pmol/l och mannen uppleva klara brister 
i sexfunktionen.   Dessa brister utgörs av 
sexuell olust, erektionsstörningar och för-
tidig utlösning (Buvat o.a. 2010, Tajar o.a. 
2012, Huhtaniemi 2014).

Störningar i sköldkörtelfunktionen
Störningar i sköldkörtelfunktionen in-

verkar på mannens reproduktionshälsa 
(Kumar o.a. 2014). Emellertid har vi syn-
nerligen bristfälliga kunskaper om sam-
verkan mellan två centrala återkopplings-
axlar som påverkar reproduktionshälsan, 
nämligen axeln hypotalamus - hjärnbi-
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hanget - sköldkörteln respektive hypo-
talamus - hjärnbihanget - testiklarna (Ku-
mar o.a. 2014). Inverkan av störningarna 
i sköldkörtelfunktionen på sädesvätskan 
och mannens fertilitet är inte heller en-
tydigt klara. 

Förekomsten av sköldkörtel-
störningar hos män

Störningar i sköldkörtelfunktionen fö-
rekommer mycket mera sällan hos män 
än hos kvinnor (Soppi 2013 och 2015). Om 
man bedömer förekomsten av överfunk-
tion av sköldkörteln på basis av använd-
ningen av läkemedlet karbimazol, hade cir-
ka 1200 – 1400 män överfunktion år 2013 
och av dessa var mer än 98 % 15 år gamla 
eller äldre.  Andelen män i denna grupp 
som var över 65 år gamla var cirka 45 %. 
År 2014 använde cirka 55 700 män läke-
medel för behandling av underfunktion 
av sköldkörteln och av dessa fick 13 600 
män läkemedlet specialersatt.  Åldersför-
delningen framgår ur figuren nedan. Två 
tredjedelar, d.v.s. cirka 37 000 av patien-
terna var i åldern 35 – 75 år. 

Fertilitetsstörningar i anknytning till 
överfunktion av sköldkörteln

Såväl uppenbar som subklinisk över-
funktion av sköldkörteln kan stå i sam-
band med svår erektionsstörning (Coro-
na o.a. 2012). Detta tycks dock inte rela-
tera till testosteronhalten i blodet, vilket 
framgått i tidigare studier (Carani o.a. 2005, 
Krassas o.a. 2008), som visat att erektions-
störningen avklingar då överfunktionen 
av sköldkörteln åtgärdas.  Samma gäller 
förtidig ejakulation – också detta tillstånd, 
som tycks vara allmänt hos män med över-
funktion av sköldkörteln, går om då över-
funktionen korrigeras.  Däremot visar en 
omfattande populationsstudie (Carani o.a. 
2005) att sexuell olust inte nödvändigtvis 
hänger ihop med överfunktion av sköld-
körteln (Corona o.a. 2012).

Fertilitetsstörningar i anknytning till
underfunktion av sköldkörteln

Carani (2005) rapporterade att cirka 
65 % av männen med underfunktion av 
sköldkörteln upplever brist på sexuell lust, 

Förekomsten (Esiintyvyys) av grundersättning (peruskorvaus) och specialersättning 
(erityiskorvaus) för tyroxin hos män enligt ålder (ikä).
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orgasmstörningar och erektionsstörning-
ar då sköldkörtelsjukdomen diagnosti-
seras.  Hos cirka hälften av männen med 
dessa besvär går sexfunktionsstörningen 
om, då sköldkörtelsjukdomen behandlas.  
Också andra undersökningar vittnar om 
samband mellan å ena sidan erektions-
störningar och sexuell olust och å andra 
sidan underfunktion av sköldkörteln (Kras-
sas o.a. 2008, Nikoobakht o.a. 2012, Mag-
gi o.a. 2013). En omfattande populations-
studie låter dock förstå att erektionsstör-
ningar och sexuell olust inte nödvändigt-
vis skulle stå i samband med underfunk-
tion av sköldkörteln (Corona o.a. 2012).

Sammanfattning
Störningar i sexfunktionerna är mycket 

vanliga hos män. Vid tidpunkten då över-
funktion och eventuellt underfunktion av 
sköldkörteln diagnostiseras är störningar 
i sexfunktionerna allmänna hos män. För 
en del av patienterna upphör sexfunk-

tionsstörningen då sköldkörtelfunktio-
nen normaliseras med behandling.   Sex-
störningar bör inte vara förenade med 
sköldkörtelstörningar om behandling-
en av sköldkörteln är i god balans.  In-
te heller är det befogat att rutinmässigt 
kontrollera sköldkörtelvärdena hos män 
med sexuell funktionsstörning.  Givetvis 
ska dock eventuella bristtillstånd och lä-
kemedel som kan ge sexstörningar kart-
läggas om en manlig patient har sådana 
besvär.  Mer vanliga omständigheter som 
kan vara förenade med sexstörningar är 
för litet motion, midjefetma, typ 2 diabe-
tes och försvagad glukostolerans. Därför 
är det bra att fästa vikt vid livsstilen: mera 
motion, avsluta tobaksrökning, moderat 
alkoholanvändning och rätt kost.  

Litteraturförteckningen finns i slutet av 
den finskspråkiga versionen av artikeln.
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