
  KILPI 4 / 2021   1

KILPI

Kilpirauhasen
vajaatoiminta ja ravitsemus

K I L P I R A U H A S L I I T T O  R Y    S K Ö L D K Ö R T E L F Ö R D B U N D E T  R F

KILPIRAUHASEN
TOIMINTAHÄIRIÖT

RASKAUDEN AIKANA

VERTAISTARINA
"Sinulla on tauti"

Torju uupumusta
vaalimalla
merkityksellisyyttä 

4 / 2021



MEDIATIED OT
ISSN 1799-568X, 11. vuosikerta
Kilpi-lehti on Kilpirauhasliitto ry:n julkaisu, jonka jäsenet 
saavat jäsenetuna.
Päätoimittaja: Mirja Hellstedt 
Toimitussihteeri: Merja Kaivolainen 
Kannen kuva: Lydia Metsi 
Toimituskunta: Merja Kaivolainen,Leena Kallionsivu ja  
Mirja Hellstedt
Osoite: PL 40, 00621 Helsinki
Aineisto: lehti@kilpirauhasliitto.fi
Tilaukset: lehti@kilpirauhasliitto.fi tai p. 09 8684 6550
Tilaushinta Suomessa 50 € vuodessa (4 numeroa)

Ilmoitusmyynti: Mirja Hellstedt 
p. 040 707 3223, lehti@kilpirauhasliitto.fi
Paino: PunaMusta Oy
Taitto: Kustannusosakeyhtiö Kuvio Oy

Seuraavan lehden ilmestymisaika: 4.2.2022
Aineistopäivä: 2.1.2022 

KILPI-lehti 10 vuotta!

© Lehden kuvien ja kirjoitusten sähköinen tai painettu osittainenkin kopiointi,
lainaaminen ja julkaiseminen tai jakaminen muualla on kielletty ilman julkaisijan lupaa.

VAKITUISET 
Pääkirjoitus ................................................................................... 3

Kysy lääkäriltä ...........................................................................20

Kursseja ja lomia, vertaistukea ja neuvontaa ...................25

Tiesitkö? .......................................................................................30

Jäsenyhdistysten sivut ............................................................34

Liity jäseneksi ............................................................................43

Tapahtumakalenteri .................................................................44

Yhteystiedot ................................................................................ 51

TÄSSÄ NUMEROSSA
Kilpirauhasen vajaatoiminta ja ravitsemus ...........................4

Vertaistarina: 
Anskun tarina: "Sinulla on tauti" ............................................ 7

Hyvä olo: Torju uupumusta
vaalimalla merkityksellisyyttä ..................................................8

Kilpirauhasen toimintahäiriöt raskauden aikana ............ 10

Yhdessä eteenpäin –
perhe ja vanhemmuus lapsen sairastuessa ...................... 12 

Järjestön vuoden 2022 teema ............................................... 14 

KILPI-lehti 10 vuotta ................................................................. 17 

Vertaistarina: 
Eveliinan tarina .......................................................................... 18

Lukijakilpailu ............................................................................. 24

Yhteistyössä on voimaa .......................................................... 29

Störd sköldkörtelfunktion under graviditeten ................ 32

Lahjoita tutkimukseen ........................................................... 47 

Kilpirauhasliiton vapaaehtoiset välittävät ....................... 48

Ristikko ........................................................................................ 50 

Aikakausmedia ry:n jäsen

Kilpirauhasen
vajaatoiminta ja
ravitsemus

ASIANTUNTIJA

2    KILPI 4 / 2021    



  KILPI 4 / 2021   3

Mikä Sinulla on juuri nyt kädessäsi?
KILPI-lehti 10 vuotta!

© Lehden kuvien ja kirjoitusten sähköinen tai painettu osittainenkin kopiointi,
lainaaminen ja julkaiseminen tai jakaminen muualla on kielletty ilman julkaisijan lupaa.

PÄ Ä K I R J O I T U S

Kädessäsi on tietenkin KILPI-lehti, joka on Kilpirauhaslii-
ton ja sen kaikkien yhdistysten pääviestintäkanava. Se on 
jäsenmaksuilla tuotettu jäsenetu. Mutta mitä se tarkoit-
taa, mikä on lehden merkitys?

Syyskuussa toteutetun viestintäkyselyn tulos kertoo, että 
88 % jäsenistöstä käyttää KILPI-lehteä ensisijaisena tie-
donlähteenään, kun tarvitsee oman tai läheisen kilpi- tai 
lisäkilpirauhasairauteen liittyvää tietoa. Se tulos ohittaa 
jopa liiton kotisivut. Jäsenistö pitää lehteä myös erityisen 
luotettavana.

Minä olen saanut diagnoosin kilpirauhassairaudesta 
noin 10 vuotta sitten. Olin aivan ymmälläni koko sairau-
desta ja imin joka tiedonmurusen KILPI-lehdestä. Sama 
tilanne on vieläkin monilla ja lehden asiantuntija-artikkelit 
antavat ymmärrystä sairauksien oireista ja hoidosta. Tieto 
on auttanut minua myös suhteuttamaan oman vointini 
matkan varrella. 

Erityisen sykähdyttäviä hetkiä olen kokenut, kun vertai-
sia tavatessani olen voinut ojentaa KILPI-lehden henkilöl-
le, joka on kysynyt jostain aiheesta. Olen voinut tukeutua 
lehdessä julkaistuun juttuun, jos omaa kokemusta ei ole 
asiasta. Lehti on aina sisältänyt laajasti tietoa eri sairauk-
sista, hyvinvoinnista, lääkehoidosta ja ravitsemuksesta.

Vertaistarinat ovat lehden luetuimpia juttuja. Niistä 
voi saada innostusta siihen, miten itsekin voisi toimia 
tai toivoa siitä, että joskus vielä voi hyvin. Jäsenet ovat 
jakaneet omia selviytymistarinoitaan. Merkityksellistä on, 
että tarinoita on niin monenlaisia kuin meitäkin, mutta 
voimme samaistua jollakin tavalla niihin kaikkiin. Kaikki 
kilpirauhas- ja lisäkilpirauhassairaudet ovat olleet edus-
tettuina; mukana on lapsia, nuoria ja iäkkäämpiä, miehiä 
ja naisia. Myös muut autoimmuunisairaudet ovat pääs-
seet matkaan mukaan. 
Alusta asti lehden Kysy lääkäriltä -palstan kysymyksiin 

ovat vastanneet alan huippuasiantuntijat. He ovat myös 
pyyteettömästi kirjoittaneet monipuolisia asiantuntija-ar-
tikkeleita. Tieto on ollut tärkeää meille potilaille, mutta 
lehteä toimitetaan myös terveydenhuollon eri yksiköihin. 
Monet yhdistykset jakavat lehtiä apteekkeihin ja OL-
KA-pisteisiin. KILPI-lehti tavoittaa myös monet ammatti-
laiset.

Lehden toimituskunta on kiitollinen kaikesta siitä jaka-
misen ilosta, jota olemme saaneet vastaanottaa. Lääkärit 
jakavat tietoa sairauksista ja niiden hoidosta. Jäsenistö 
on toimittanut tarinoita, runoja ja kuvia. Yhdistysten 
vapaaehtoistoimijat ponnistelevat saadakseen tiedot 
alueiden kuulumisista ja tapahtumista jäsenistön tietoon. 
Erittäin tärkeää on myös eri järjestöjen välinen kirjoitus-
ten vaihtaminen vastavuoroisesti. 

KILPI-lehden merkitys on siis moninainen; luotettavan 
tiedon jakaja, lohduttava, jakamisen ilon mahdollistava, 
edunvalvonnan ja vaikuttamisen kanava. Tehtävänsä 
KILPI-lehti on hoitanut erinomaisesti suomeksi ja osittain 
ruotsiksikin. 

KILPI-lehti on menestynyt 10-vuotias, joka on ajankoh-
tainen ja kaunistuu vuosi vuodelta. Suurkiitos siitä kuluu 
kaikille lehden sisällön tuottajille! 

Sirpa Carlsson
varapuheenjohtaja
Kilpirauhasliitto ry
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Teksti: Hanna Partanen, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti
Kuvat: AdobeStock

Kilpirauhasen
vajaatoiminta ja ravitsemus 

Kilpirauhasen vajaatoiminta on 
aika yleistä, ja lähes 6 % väestöstä 
syö tyroksiinia lääkityksenä. Moni 
kokee, että lääkityksen tasapai-
noon saaminen kestää pitkään 
- jopa useampia vuosia. Apua hae-
taankin ruokavaliosta tukemaan 
kilpirauhasen toimintaa. 

Sairauden yleisyyteen nähden 
hyvää tutkimusnäyttöä ravinnon 
ja kilpirauhasen vajaatoiminnan 
yhteyksistä on kuitenkin edelleen 
aika niukasti. On kuitenkin tiedos-
sa, että tietyt ravintoaineet ovat 
kilpirauhasen normaalin toimin-
nan kannalta tärkeitä ja näihin on 
hyvä panostaa tilanteissa, joissa 
kilpirauhasta ei ole poistettu. 

Tässä kirjoituksessa käsitellään 
ravintoaineita ja ruokavalioko-
keiluita, jotka vuosien mittaan 
ovat tulleet ravitsemusterapeutin 
vastaanotolla puheeksi.

JODI
Jodia tarvitaan kilpirauhashor-
monien valmistukseen. Täten liian 
vähäinen jodinsaanti altistaa kilpi-
rauhasen vajaatoiminnalle ja jopa 
struumalle. Struumassa kilpirau-
hasen koko kasvaa huomattavasti. 
Struuma oli vielä ennen 1950-lukua 
Suomessakin hyvin yleinen. 

1950-luvulla aloitettiin ruokasuo-
laan lisäämään jodia, jonka jälkeen 
väestön jodinsaanti parani huomat-
tavasti ja sitä myötä myös struuma 
lähes katosi. Vuonna 2015 Valtion 
ravitsemusneuvottelukunta antoi 
uuden toimenpidesuosituksen jodin 
suhteen. Sen mukaan joukkoruokai-
lussa sekä elintarviketeollisuudessa 
suositeltiin käyttämään vain jodioi-
tua suolaa. Tämä linjaus oli perus-
teltua, sillä väestön ravitsemustilaa 
tutkivassa Finravinto-tutkimuksissa 

oli havaittu, että osalla suomalaisista 
on edelleen haasteita saada ruoka-
valiosta riittävästi jodia. 

Jodioidun suolan lisäksi jodin 
lähteitä ruokavaliossa ovat kala, 
kananmuna sekä maitovalmisteet. 
Myös merilevävalmisteissa on 
jodia, mutta usein hyvin vaihtelevia 
määriä. Siksi ne eivät ole yleensä 
suositeltavia valmisteita korvaamaan 
jodin saantia. 

Jodin riittävästä saannista kannat-
taa huolehtia etenkin, jos syö vain 
harvakseltaan kalaa sekä maitoval-
misteita. Vegaaneilla jodin luontai-
set lähteet ovat vähissä, ja tällöin 
jodi kannattaa ottaa ravintolisänä. 
Yleensä suositellaan monivitamiini-
valmistetta, joka sisältää 100–200 µg 
jodia. 

On huomioitavaa, että apteekissa 
myytävät tietyt joditabletit (esim. 
Jodix) eivät ole hoitomuoto jodin 
puutokseen. Ne on tarkoitettu 
varotoimenpiteeksi suojaamaan 
kilpirauhasta tilanteessa, kun lähis-
töllä on tapahtunut ydinvoimalaon-
nettomuus. Tällöin viranomainen 
antaa erikseen suosituksen syödä 
joditabletteja. Näiden joditablettien 
sisältämä jodin määrä on milligram-
moja ei mikrogrammoja – eli ero on 
tuhatkertainen. 

Mikäli kilpirauhanen on kokonaan 
poistettu esimerkiksi syövän vuoksi, 
ei jodia enää tarvita kuin tilantees-
sa, jolloin henkilö on raskaana tai 
imettää. 

SELEENI
Seleenin lähteitä ruokavaliossa ovat 
viljavalmisteet, liha, kala sekä maito-
valmisteet. Etenkin sisäelimissä on 
paljon seleeniä, mutta nykyisin harva 
syö sisäelinruokia viikoittain. Myös 
parapähkinät sekä auringonkukan-

siemenet sisältävät runsaan määrän 
seleeniä. Parapähkinä onkin lähes 
ainoita ruoka-aineita, joilla voi saada 
yliannostuksen jotain ravintoainetta 
ja tässä tapauksessa siis seleeniä. 
1–2 parapähkinää riittää kattamaan 
päivittäisen seleenin tarpeen. Iso 
kourallinen parapähkinöitä pi-
dempiaikaisesti nautittuna saattaa 
aiheuttaa jopa myrkytysoireita.
Suomalaisten seleenin saanti on täl-
lä hetkellä pääosin riittävää. Tilanne 
on parantunut 1980-luvun jälkeen, 
jolloin lannoitteisiin alettiin lisää-
mään seleeniä. Luomutuotannossa 
ei lannoitteiden käyttö ole sallittua, 
joten seleenin saanti saattaa olla 
erityisen niukkaa kasvissyöjillä, jotka 
suosivat luomua viljavalmisteissaan. 

Seleeni osallistuu kilpirauhashor-
monien aineenvaihduntaan ja se-
leenin puutos altistaa myös erilaisille 
nivelsairauksille. Seleenin nautti-
minen lisäravinteena saattaa olla 
hyödyksi joillekin Hashimoto-poti-
laille, mikäli saanti ruokavaliosta on 
niukkaa.

RAUTA
Monet yleiset kilpirauhasen vajaa-
toimintaan liitettävät oireet ovat 
samoja kuin raudanpuutteessa. 
Väsymystä, aivosumua, palelua, pai-
non nousua, hiusten lähtöä ja ihon 
kuivumista. Näitä oireita kilpirauha-
sen vajaatoiminnasta kärsivä potilas 
usein kuvaa ja pohtii lääkärin kanssa, 
tulisiko tyroksiinin määrää nostaa.    
   On kuitenkin havaittu, että kilpirau-
hasen vajaatoimintaa sairastavilla on 
suurempi riski raudanpuutteelle. Sik-
si rauta-arvot olisi hyvä säännöllises-
ti tarkistuttaa. Varastoraudan määrää 
kuvaa ferritiini, jonka olisi hyvä olla 
yli 30 µg/l. On huomioitava, että 
monet tulehdustekijät saattavat nos-

— asiantuntija —
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— hyvä olo —

JODI: 
jodioitu suola, kala, kananmuna, 
maitovalmisteet

SELEENI: 
viljavalmisteet, liha, kala,
maitovalmisteet, sisäelimet, para-
pähkinät (1-2 kpl)

RAUTA: 
liha, kala, kana, veriletut, maksa-
ruoat

GOITROGEENISET KASVIT: 
kaalit, pellavansiemenet, hirssi,
soija

RAVINTOAINEIDEN LÄHTEITÄ
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ritiiniä ja täten se ei aina ole yksittäin 
otettuna luotettava mittari kuvaa-
maan kehon rautavarastoja.

Ruokavaliossa rautaa saadaan 
parhaiten lihasta, kalasta ja kanasta. 
Erityisen hyviä raudan lähteitä ovat 
esimerkiksi veriletut ja maksaruoat. 
Toki kasvisruoastakin sekä viljaval-
misteista saadaan rautaa, mutta 
kasviperäinen rauta imeytyy kehossa 
huonommin. C-vitamiini edistää 
raudan imeytymistä, kun taas runsas 
kahvin, teen sekä maitovalmisteiden 
käyttö estää raudan imeytymistä. 
Hapoton maha, happosalpaajien 
käyttö, runsaat kuukautiset tai synny-
tyksessä veren menetys ovat yleisiä 
riskitekijöitä raudanpuutokselle. 

GLUTEENI JA
GOITROGEENISET KASVIT
Mikäli kilpirauhasen vajaatoimin-
taan on vaikea saada optimoitua 
lääkitystä kohdilleen, moni kokeilee 
gluteenitonta ruokavaliota. Ensin on 
hyvä poissulkea keliakian mahdolli-
suus. Se onnistuu nykyisin helposti 
verikokeella tai suhteellisen luotet-
tavasti myös apteekista ostetuilla 
kotipikatesteillä. 

Osa kilpirauhasen vajaatoimintaa 
sairastavista tuntuu hyötyvän glutee-
nittomasta ruokavaliosta, vaikkakin 
todennäköisesti gluteenittomuuden 
suhteen ei tarvitse olla niin ehdoton 
kuin keliakiaa sairastavan. Tutkimus-
näyttöä gluteenittoman ruokavalion 
hyödyistä on kuitenkin vielä vain 
vähän ja se on ristiriitaista. Mikäli 
gluteenitonta ruokavaliota haluaa 
kokeilla, on huomioitava kuitujen 
riittävä saanti. Vaikka gluteenitto-
mien tuotteiden kuitupitoisuus on 
viime vuosina parantunut, usein 
kuidun saanti on riittämätöntä. 
Riisi kannattaa valita täysjyväisenä, 
kokeiluun voi laittaa välillä myös 
ravintorikasta kvinoaa. Suomessa 
on myös loistava valikoima erilaisia 
kauraleipiä, joissa kauran osuus vil-
jaraaka-aineista on 100 %. Usein ne 
tehdään tehtaassa, jossa käsitellään 
myös muita viljoja ja siksi ne eivät 
sovellu keliaakikon ruokavalioon, 
mutta ovat hyvä ja kuitupitoinen 
vaihtoehto kilpirauhasen vajaatoi-

minnasta kärsivälle. Kasviksia valites-
sa on hyvä suosia juureksia, joiden 
kuitupitoisuus on huomattavasti 
suurempi kuin perinteissä salaattivi-
hanneksissa – salaatissa, kurkussa ja 
tomaatissa.

Goitrogeenisiä kasveja ovat mm. 
kaalit, pellavansiemenet, hirssi sekä 
soija. Tieteellinen näyttö näiden 
ruoka-aineiden todellisesta vaiku-
tuksesta kilpirauhasen toimintaan 
on edelleen hyvin vajavaista. On 
kuitenkin havaittu, että goitrogeeni-
syys pienenee kypsentäessä, joten 
nykytiedon mukaan on turvallista 
syödä myös goitrogeenisia kasviksia 
kohtuudella ja etenkin kypsennet-
tyinä.

LÄÄKITYKSEN OTON
YHTEYDESSÄ HUOMIOITAVAA
Tyroksiini suositellaan otettavan 
aamulla tyhjään vatsaan. Tämän 
jälkeen on hyvä pitää ainakin 15–30 
minuutin tauko ennen aamupalaa. 
Aamupalalla nautittu jogurtti tai 
maitokahvi ei todennäköisesti liiaksi 
estä tyroksiinia imeytymästä, mutta 

ravintolisänä otettu kalsium kannat-
taa ajoittaa vasta neljän tunnin pää-
hän tyroksiinilääkkeen otosta. Myös 
rauta- tai magnesiumvalmiste sekä 
närästysoiretta helpottava happosal-
paaja pitää ajoittaa neljän tunnin 
päähän tyroksiinin otosta. Runsas 
soijavalmisteiden käyttö aamiaisella 
saattaa myös heikentää tyroksiinin 
imeytymistä suolitossa.

Kilpirauhasen vajaatoimintaa 
sairastavan on siis hyvä huomioida 
useampi seikka ravitsemuksessaan. 
Mikäli on epävarma siitä, saako 
riittävästi kaikkia ravintoaineita, on 
turvallisinta ottaa vaikkapa iltaisin 
monivitamiinivalmiste, jossa on 
myös jodia. Raudanpuutostilassa ei 
monivitamiinilisän rauta riitä pa-
rantamaan rautastatusta ja tällöin 
rautalisä (30–100 mg valmisteesta 
riippuen) on hyvä ottaa iltaisin. 
Kasvispainotteisesti syövien on hyvä 
myös huomioida riittävä B12-vitamii-
nin sekä D-vitamiinin saanti. 

Osa kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavista tuntuu hyötyvän gluteenitto-
masta ruokavaliosta, vaikkakin todennäköisesti gluteenittomuuden suhteen
ei tarvitse olla niin ehdoton kuin keliakiaa sairastavan.   

— asiantuntija —



  KILPI 4 / 2021   7

Teksti: nimimerkki Ansku

”Sinulla on tauti”

jonka vastaanotolle päädyin, otti mi-
nut tosissaan ja kuunteli tarkasti, kun 
kerroin oireistani. Lääkäri epäili kilpi-
rauhassairautta ja hän määräsi minut 
ultraäänikuvauksiin ja kokeisiin, joista 
sitten selvisikin, että minulta puuttui 
kokonaan vasen kilpirauhaslohko. 
Olin siis sairastanut syntymästä saak-
ka kilpirauhassairautta. Diagnoosin 
ja lääkityksen saatuani hain lisätie-
toa sairaudesta ja ymmärsin silloin, 
miksi lukeminen ja kirjoittaminen 
on minulle vaikeaa ja ulkomuistiin ei 
tahdo jäädä mitään. Vielä nykyäänkin 
minulle tuottaa vaikeutta erilaisten 
älylaitteiden käytön opettelu.

Kilpirauhaslääkityksen aloittamisen 
jälkeen totesin kuitenkin muutaman 
vuoden kuluttua, että vaihdevuosioi-
reet eivät olleet hävinneet mihin-
kään, sain edelleen kuumia aaltoja. 
Hakeuduin jälleen lääkärin 
pakeille. Tämäkin lääkäri oli 
hieman huvittunut oireis-
tani ja oli samaa miel-
tä kuin kollegansa, 
että ei vaihde-
vuodet ala 
43-vuo-
tiaana. 

Hän määräsi minut kuitenkin kokei-
siin, jotka selvittäisivät, onko meno-
paussi päällä. Koetulosten saavuttua 
lääkäri totesi ihmetellen, että kyllä 
näin on. Niin alkoi estrogeenihoito ja 
vihdoin oireet pikkuhiljaa hävisivät. 
Onneksi tein lapset nuorena, sillä 
miten olisi käynyt, jos olisin jättänyt 
lastenhankinnan myöhemmälle iälle?

Diagnoosin saaminen on tietysti 
helpottanut elämääni valtavasti ja 
ymmärrän nyt itseäni paljon parem-
min. Osaan suhtautua eri tavoin 
kaikenlaisia kummallisia oireita ja 
allergioita kohtaan, vaikka aina 
en edes tiedä, mikä oire mistäkin 
johtuu? Elämä silti jatkuu ja se on 
tärkeintä.

Olen syntynyt 1955. Olin 41-vuo-
tias, kun minulla todettiin kilpirau-
hasen vajaatoiminta. Tiesin kyllä 
tuolloin jo sairaudesta, mutta yllä-
tyshän se kuitenkin oli, kun lääkäri 
sanoi ”sinulla on tauti”.

MIKÄ MINUA OIKEIN VAIVASI?
Kun jälkeenpäin mietin lapsuuttani, 
muistan, että minulla oli aina kylmä, 
palelin kesäkuumalla, vaikka päälläni 
oli villatakki. Talvella oli pidettävä 
paksuja vaatteita. Oppiminen oli 
vaikeaa ja ihmettelin, miten toiset 
muistavat asioita ja minä en. Kou-
luni suoritin heikolla menestyksellä, 
mutta elämä jatkui.

Myöhemmin sain kolme lasta. 
Viimeisen raskauden aikana muistan 
ihmetelleeni, kun lihoin kolmekym-
mentä kiloa. Lähtöpainoni raskau-
den alussa oli 64 kiloa ja painoin yli 
90 kiloa viimeisilläni – eikä kukaan 
kiinnittänyt tuolloin mitään huomiota 
painoni suureen nousuun. Onneksi 
lapseni syntyivät kuitenkin terveinä.

Outoja oireitani tutkittiin vuosien 
varrella, mitään ei löytynyt ja pale-
leminen jatkui. Ollessani 38-vuotias 
alkoivat minulla yllättäen vaihde-
vuosioireet ja menin asian tiimoilta 
lääkäriin. Kun kerroin lääkärille kuu-
mista aalloista ja muista oireistani, 
hän totesi, että se ei ole mahdollista. 
Elämä jatkui ja oireeni pysyivät sa-
manlaisina. Muistan, että ihmettelin, 
mikä minua oikein vaivasi?

DIAGNOOSIT LÖYTYVÄT
Menin sitten niin huonoon kuntoon, 
että aamulla liikkeelle lähtiessäni 
kävelynikin oli yhtä töpöttämistä, 
paino nousi ja paleli. Kesän kynnyk-
sellä toukokuussa varasin viimein 
ajan lääkärille. Onneksi lääkäri, 

 

— vertaistarina —
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Psykiatrian erikoislääkäri Juhani 
Mattilan mukaan uupumuksen 
perimmäinen syy ei ole henkisten 
voimien loppuminen vaan se, ettei 
uutta energiaa synny. Ihminen hyy-
tyy, kun hänen psyykkinen energi-
ansa loppuu ja elinvoiman lähteet 
kuivuvat. Uupumusta voi torjua 
vaalimalla asioita, jotka ovat itselle 
merkityksellisiä. 

Uupuneen elämästä katoaa ilo ja 
tarkoitus. Elämästä tulee suoritta-
mista. Pahimmillaan uupumus johtaa 
toimintakyvyn täydelliseen menettä-
miseen. 

Uupumusta kannattaa pyrkiä 
torjumaan ennalta, sillä jos sairastuu 
uupumukseen, siitä on vaikea selvitä 
omin voimin. Ennaltaehkäisy on hel-
pompaa. Sen voi aloittaa siitä, että 
pysähtyy aina hetkeksi, kun joku asia 
tuntuu hyvältä tai pahalta. 

– Ei ole sattumaa, että joku asia, 
sana, ihminen tai tapahtuma tuntuu 
hyvältä. Kannattaa kuunnella itseään 
sen sijaan, että keskittyy vain muihin 
ihmisiin, kuten uupumukseen sai-
rastuvilla on taipumus tehdä, sanoo 
psykiatrian erikoislääkäri Juhani 
Mattila. 

Uupumus eroaa tavallisesta väsy-
myksestä siinä, että väsymys lähtee 
nukkumalla ja lepäämällä. Uupumus 
ei väisty lepäämällä. Uupunut nukkuu 
huonosti ja kärsii usein unettomuu-
desta. 

Uupumuksessa on Mattilan mukaan 
kyse nykyihmisen tavasta kokea ah-
distusta. Ahdistus johtuu tunteiden ja 
kaipausten torjumisesta. 

– Ihminen ohittaa itsensä emoti-
onaalisesti, eikä tunnista saatikka pal-
jasta, mitä muilta ihmisiltä kaipaisi. 
Uupumus on unohduksen tila. Oleel-
lista ei ole väsymys vaan ahdistus. 

Uupunut ihminen on kadottanut 
tuntevan itsensä. Hän ei osaa ilmais-
ta tunteitaan.

Torju uupumusta
vaalimalla merkityksellisyyttä 
Teksti: Tiina Komi
Kuva: AdobeStock

SAIRAUS VOI UUVUTTAA 
Tunteiden torjuminen voi johtua 
esimerkiksi pettymyksistä parisuh-
teeseen, taloudellisista huolista tai 
vakavasta sairaudesta. Pitkäaikai-
nen stressi ja huoli vievät voimia ja 
ahdistavat. 

– Sairaan ihmisen huomio kiinnit-
tyy sairauteen. Mielenkiinto muita 
ihmisiä kohtaan saattaa vähetä ja 
kyky olla kontaktissa muiden kanssa 
vaikeutuu, kun ihminen on huo-
lissaan itsestään ja kaikki energia 
menee siihen. Tämä on inhimillistä. 
Silti olisi tärkeä pitää kontakteja yllä, 
sillä hyvät ihmissuhteet ovat henkirei-
kämme. 

Sairastuminen voi herättää syylli-
syyttä. Sairastunut saattaa pohtia, 
mitä hän on tehnyt väärin, onko 
hän ollut esimerkiksi leväperäinen 
terveytensä suhteen tai onko hänen 
elämänasenteensa liian negatiivinen. 
Syyllisyys ahdistaa. 

– Tällaisesta syyllisyydestä kannat-
taa puhua lääkärin tai muun ulko-
puolisen kanssa. Tarvitaan joku, joka 
sanoo potilaalle, ettei sairastuminen 
ole tämän omaa syytä. Näin ahdistus 
lievenee. 

Mattilan mielestä nykyisin puhutaan 
liikaa siitä, että ruumiillinen sairaus 
johtuisi psyykkisistä syistä. 

– Tutkimukset eivät osoita, että 
esimerkiksi ahdistus tai stressi ai-
heuttaisi fyysistä sairastumista, kuten 
syöpää. Monesti jälkeenpäin pyritään 
osoittamaan, että ihminen oli stres-
saantunut ennen sairastumistaan, 
mutta se ei todista vielä mitään. 
Sellaista ihmistä ei olekaan, joka ei 
kokisi ikinä ahdistusta, syyllisyyttä tai 
stressiä. 

KUN ENERGIALÄHTEET SAMMUVAT 
Uupumukseen sairastuminen on 
vuosia kestävä prosessi. Muutos 
tapahtuu hiipimällä ja varoitussig-
naalit ovat epämääräisiä. Ihminen on 
sielullisella tasolla henkitoreissaan. 

Silti hän voi olla täysin toimintaky-
kyinen ja selvitä jopa keskimääräistä 
paremmin tehtävistään. Uupumus ei 
läheskään aina näy ulospäin vaan voi 
tulla läheisillekin yllätyksenä. 

Uupuminen on Mattilan mukaan 
yleisempi ongelma kuin masennus. 
Uupuessaan ihminen ei vain väsy, 
vaan hänen energialähteensä sam-
muvat. Olo on tyhjä ja turtunut, asiat 
ja ihmiset, jotka ennen innostivat, 
eivät vaikuta enää samalla tavalla.  

Uupumus heikentää kognitiivisia 
kykyjä. Ajatukset katkeilevat ja har-
hailevat. Muisti saattaa pätkiä. 

Keskittymiskyky heikkenee. Uupu-
nut saattaa selostaa asioitaan vuo-
laasti mutta ei kykene tiivistämään 
sanottavaansa oleelliseen. Ajatukset 
pyörivät kehää. Uupunut saattaa 
pitää pitkiä monologeja ja kaataa 
ongelmansa läheistensä niskaan. 

Uupumus vie luovuuden ja leikki-
mielisyyden. Sisäinen valo himmenee 
ja alkaa lopulta sammua.

MERKITYKSELLISYYS
ANTAA ENERGIAA
Monet merkitykselliset asiat ovat 
pitkäaikaisia, kuten ihmissuhteet, 
mielekäs työ, harrastus, uskonto tai 
muiden auttaminen, mutta jo yksi 
pieni innostava hetki säteilee laajasti. 
Merkitykselliset asiat tuovat sisältöä 
ja lataavat akkuja. 

Uupumisen perusongelma on 
Mattilan mukaan siinä, etteivät akut 
lataudu, koska uupuneella ei ole toi-
mivia latauspisteitä. Käyttöenergiaa 
ei synny, kun uusia merkityksiä luova 
mieli ei enää toimi. 

– Merkityksellisyys antaa energiaa. 
Kun merkityksellisyys katoaa, innos-
tus, kiinnostus ja kaikki positiiviset 
tunteet katoavat elämästä. Ihminen 
ei koe itseäänkään enää merkityk-
selliseksi. Merkityksettömyys on 
tunteettomuutta.

Toipuminen kytkeytyy tunteisiin ja 
siihen mikä elämässä on merkityk-
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sellistä. Uupumuksesta toipuakseen 
ihmisen on opittavat kokemaan 
tunteita joko yksin tai jonkun toisen 
avulla ja löydettävä niille sanoja tai 
muita ilmaisumuotoja. 

Toipumisessa keskeistä on suuntau-
tua kohti ihmissuhteita. Vasta silloin 
ihminen voi löytää aidon itsensä ja 
elämän merkityksellisyyden uudel-
leen. Tie uupumuksesta pois käy 
sisäisten ahdistusten tunnistamisen 
kautta. Tietoisuustaidoista ja menta-
lisaatiosta on apua, samoin mindful-
ness-harjoituksista.

TUNTEIDEN VIIKKOHUOLTO 
Uupumusta voi torjua vaalimalla 
tunteita. Ihminen voi huonosti, jos 
hänen elämästään puuttuu merki-
tyksellisyys. Merkityksellisyys syntyy 
kaikista tunteista, etenkin niistä, jotka 
liittyvät sekä työn että vapaa-ajan 
ihmissuhteisiin. 

KILPI 4 / 2021   9 

"Uupumusta
kannattaa pyrkiä

torjumaan ennalta,
sillä jos sairastuu

uupumukseen,
siitä on vaikea selvitä

omin voimin."

Niiden kohtaaminen auttaa löytä-
mään kadonneita tunteita ja toiveita, 
jotka tuovat elämälle syvempää mer-
kitystä ja toimivat energianlähteinä. 
Ahdistusten käsitteleminen palauttaa 
henkisen vireyden. 

Kannattaa kuulostella, mikä tuottaa 
iloa ja onnea. Itsetuntemus lisääntyy 
esimerkiksi pettymysten kautta. Kun 
pohtii, miksi petyin tai loukkaannuin, 
saa selville, mitä kaipaa ja tarvitsee. 
Viittauksia siihen voi saada myös sie-
lua ravitsevan taiteen, kuten elokuvi-
en, musiikin tai kirjojen kautta. 

Kannattaa kysyä itseltään joka 
päivä, miten voin ja miltä minusta 
tuntuu. Tunteiden viikkohuoltoa voi 
tehdä esimerkiksi tunteisiin keskitty-
vää päiväkirjaa pitämällä. Siihen voi 
kirjoittaa, mikä harmitti, mistä tuli 
paha mieli, mikä kiinnosti ja innosti 

— hyvä olo —

tai ketä kohtaan tunsi kiitollisuutta. 
– Kirjoittaminen on turvallinen kei-

no harjoitella tunteiden ilmaisemista. 
Paperille voi kirjoittaa pettymyksiä 
mutta myös siitä, mitä olisi toivonut 
ja kaivannut. 

Oikeat tunnesanat auttavat ihmistä 
saamaan kiinni omasta itsestään. 
Psykiatrian erikoislääkäri Juhani 
Mattilan mukaan sanat ovat tällöin 
kuin diagnooseja, jotka määrittele-
vät ongelman ja sisältävät myös sen 
ratkaisun. 

Lähteet:
Juhani Mattilan haastattelu sekä 
Juhani Mattilan kirja Uupumuksesta 
takaisin elämään. Kirjapaja 2021. 
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Kilpirauhasen toimintahäiriöt

raskauden aikana
Kilpirauhasen toimintahäiriöt ras-
kausaikana ovat melko tavallisia, ja 
hoitamattomana kilpirauhassairau-
det voivat lisätä raskausajan ja vas-
tasyntyneisyyskauden ongelmia. 

Kilpirauhasen vajaatoiminnan ja 
liikatoiminnan on todettu lisäävän 
kuukautishäiriöitä ja keskenmenoja 
sekä aiheuttavan hedelmättömyyt-
tä. Äidin kilpirauhassairauksiin on 
joidenkin tutkimusten mukaan 
liittynyt monenlaisia raskaudenaikai-
sia ongelmia, kuten ennenaikaisia 
synnytyksiä, epämuodostumia, ma-
talaa syntymäpainoa sekä lisäänty-
nyttä sikiökuolleisuutta. Raskauden 
aikainen korkea verenpaine, raska-
usmyrkytys, istukan ennenaikainen 
irtoaminen, synnytyksen jälkeinen 
verenvuoto sekä anemia on myös 
joissakin tutkimuksissa liitetty äidin 
kilpirauhassairauksiin. Lievä tai hyvin 
hoidettu kilpirauhasen toimintahäiriö 
ei kuitenkaan välttämättä lisää näitä 
riskejä. Raskauskomplikaatioiden 
ja vastasyntyneisyyskauden ongel-
mien riskejä voidaankin tehokkaasti 
vähentää asianmukaisesti toteutetul-
la lääkityksellä. Sekä kilpirauhasen 
vajaatoiminta että liikatoiminta olisi 
hyvä hoitaa jo ennen raskautta. 

— asiantuntija —

RASKAUS JA
KILPIRAUHASHORMONIT
Raskauden aikana kilpirauhashormo-
nien tarve kasvaa jopa 50 %. Terve 
kilpirauhanen pystyy kompensoi-
maan tämän tuottamalla enemmän 
kilpirauhashormoneja raskausaikana. 
Myös kilpirauhasen toimintakokeet 
muuttuvat raskauden aikana. Alkuras-
kauden korkeat istukkahormonin eli 
hCG:n pitoisuudet voivat aiheuttaa 
kilpirauhasen liikatoimintaa muistut-
tavan tilan, koska hCG toimii aivoli-
säkkeen erittämän tyreotropiinin eli 
TSH:n tapaan ja stimuloi kilpirauhas-
ta. Terveen naisen matala TSH-ar-
vo voidaankin virheellisesti tulkita 
kilpirauhasen liikatoiminnaksi, kun 
taas raskauteen nähden liian korkeaa 
TSH-arvoa voidaan pitää normaalina. 
Tyroksiinilääkityksen tarve lisääntyy 
suurimmalla osalla kilpirauhasen 
vajaatoimintaa sairastavista naisista 
raskausaikana.

TUTKIMUS ÄIDIN
KILPIRAUHASSAIRAUKSIEN
VAIKUTUKSISTA
Oman väestöpohjaisen rekisteritut-
kimuksemme tarkoitus oli selvittää 
äidin kilpirauhassairauksien vaikutus-
ta raskaustuloksiin ja lisäksi kartoittaa 
kilpirauhassairauksiin käytettävien 
lääkkeiden käyttöä raskausaikana 
Suomessa.

Tutkimuksemme aineistona käy-
tettiin kansallista Syntyneiden 
lasten rekisteriä vuosilta 2004–2016. 
Syntymärekisteri sisältää käytän-
nössä kaikki Suomessa tapahtuneet 

synnytykset. Syntymärekisterin tietoja 
täydennettiin Kelan ylläpitämistä 
resepti- ja lääkkeiden erityiskor-
vausoikeuksien tiedostoista, Hoi-
toilmoitusjärjestelmästä ja Epämuo-
dostumarekisteristä. Kilpirauhasen 
vajaatoimintaa ja kilpirauhasen 
liikatoimintaa sairastavia raskaana 
olevia naisia verrattiin kilpirauhasen 
suhteen terveisiin naisiin.

Äidin kilpirauhasen vajaatoiminnan 
esiintyvyys tutkimuksessamme oli 3 
%. Suurin osa kilpirauhasen vajaatoi-
mintaa sairastavista raskaana olevista 
naisista käytti tyroksiinilääkitystä. 
Tutkimuksessamme todettiin, että 
kilpirauhasen vajaatoiminnalla on yh-
teys useisiin raskauskomplikaatioihin, 
kuten raskaudenaikaisiin verenpai-
neongelmiin, raskausdiabetekseen ja 
ennenaikaiseen synnytykseen. Kilpi-
rauhasen vajaatoimintaan liittyvä riski 
raskaudenaikaisiin verenpaineongel-
miin ja ennenaikaiseen synnytykseen 
oli kuitenkin pienempi niillä naisilla, 
jotka käyttivät tyroksiinilääkitystä 
koko raskauden ajan. 

Tutkimuksessamme kävi myös ilmi, 
että raskaudenaikainen tyroksiinin 
käyttö on lisääntynyt varsin paljon 
tällä vuosituhannella. Kun vuonna 
2004 raskauden aikaisiin kilpirau-
hasongelmiin tyroksiinihoitoa sai 
yksi prosentti äideistä, vuonna 2016 
määrä oli jo kuusi prosenttia. Kilpi-
rauhashormonien käytön merkittävä 
lisääntyminen viittaa siihen, että 
raskauden aikaiset kilpirauhasongel-
mat tunnistetaan ja diagnosoidaan 
aikaisempaa paremmin ja hoidetaan 

"Raskauden aikana
kilpirauhashormonien

tarve kasvaa jopa 50 %.
Terve kilpirauhanen pystyy

kompensoimaan tämän
tuottamalla enemmän
kilpirauhashormoneja

raskausaikana."

Teksti: Suvi Turunen, lääketieteen tohtori, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri 
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— asiantuntija —

kustoksena dosentti Eila Suvanto, 
Oulun yliopistollisesta sairaalasta.

herkemmin. Se voi johtua siitä, että 
raskausaikana käytetään matalampia 
viitearvoja kuin ei-raskaana olevilla. 
Arvot, joilla raskaana olevien tyroksii-
nihoito aloitetaan, ovat matalampia 
kuin tavallisessa väestössä. Aikaisem-
missa tutkimuksissa on todettu, että 
tyroksiinihoito voi suojata raskaus-
komplikaatioilta, ja siksi raskauden- 
aikaista kilpirauhasen vajaatoimintaa 
saatetaan hoitaa herkemmin. On 
toki myös mahdollista, että meillä 
Suomessa vähän ylihoidetaankin 
kilpirauhasen vajaatoimintaa.

Kilpirauhasen liikatoiminnan esiin-
tyvyys tutkimuksessamme oli 0,4 
%, eli se on selvästi harvinaisempi 
sairaus kuin kilpirauhasen vajaatoi-
minta. Kilpirauhasen liikatoimintaan 
käytettäviä lääkkeitä (karbimatsolia 
tai propyylitiourasiilia) käytti vain 0,1 
% raskaana olevista naisista. Totesim-
me tässä tutkimuksessa, että äidin 
raskaudenaikaisella kilpirauhasen 
liikatoiminnalla ja myös aikaisemmin 
sairastetulla kilpirauhasen liikatoi-
minnalla on yhteys joihinkin raskaus-
komplikaatioihin, kuten raskauden-
aikaisiin verenpaineongelmiin sekä 
keisarileikkauksiin ja ennenaikaisiin 
synnytyksiin. Lisäksi tutkimuksestam-
me kävi ilmi, että vastasyntyneillä 
vauvoilla on lisääntynyt riski joutua 
tehohoitoon, jos äidillä on kilpirauha-
sen vajaa- tai liikatoiminta.  

ARTIKKELIN TAUSTAA
Artikkeli perustuu lääketieteen 
lisensiaatti Suvi Turusen väitöskir-
jaan, jonka aiheena Kilpirauhasen 
toimintahäiriöt raskausaikana. 
Esiintyvyys ja vaikutus raskaus-
tuloksiin. Tiedekunta ja yksikkö: 
Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lää-
ketieteellinen tiedekunta, Oulun 
yliopistollinen sairaala, Synnytyk-
set ja naistentaudit. 

Väitöstilaisuus pidettiin 
24.9.2021. Vastaväittäjänä toi-
mi dosentti Eeva Ekholm, Turun 
yliopistollisesta sairaalalasta ja 

"Vastasyntyneillä
vauvoilla on lisääntynyt

riski joutua tehohoitoon,
 jos äidillä on kilpirauhasen

vajaa- tai liikatoiminta."  
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— asiantuntija —

Yhdessä eteenpäin –
perhe ja vanhemmuus lapsen sairastuessa

”Muistan, miten istuimme keskussai-
raalan poliklinikan aulassa. Odo-
timme lääkärin saapumista. Takana 
olivat monet kokeet ja tutkimukset, 
jännitykset ja huolet. Millaisia vas-
tauksia saisimme kysymyksiimme? 
Millaista elämä olisi tämän käynnin 
jälkeen? Miten kerromme sisaruk-
sille? Miten selviämme arjesta? 
Kestääkö parisuhteemme? Saam-
meko remonttia valmiiksi? Riittä-
vätkö rahat? Kuka meitä auttaa? 
Miten lohdutamme ja rohkaisemme 
toisiamme? Uskallammeko uskoa 
tulevaisuuteen? Miten lapsemme 
selviää? Jaksanko itse?”

Näin kuvasivat tunteitaan ja 
pohdintojaan pienen lapsensa 
tutkimusten keskellä huolestuneet 
vanhemmat. Mieltä painoivat huoli 
omasta jaksamisesta, lapsen tervey-
destä, sisaruksista ja tulevaisuudesta. 
Aika tuntui pysähtyvän. Joitakin 
ajatuksia uskalsi kertoa kumppanille, 
isoja kysymyksiä pohti vain omassa 
mielessään. 

Monet vanhemmat kokevat painei-
ta olla reippaita ja piilottaa omia tun-
teitaan kuullessaan lapsensa sairau-
desta. Läheskään aina he eivät kerro 
vaikeista tunteistaan edes toisilleen. 
Lapsen sairastuminen on kuitenkin 
aina perheelle äärimmäisen raskas 
kokemus. Tällaisiin elämäntilanteisiin 
ei voi valmistautua tai valmentautua. 
Miten perhearjen keskellä osaisi suh-
tautua järkyttäväänkin tilanteeseen 
vakaasti ja viisaasti? 

Lähiverkostolle, potilasjärjestöille ja 
terveydenhuollolle tarjoutuu tärkeä 
tehtävä tukea ja rohkaista lasta ja 
koko perhettä elämään sairaudesta 

Teksti: Liisa Välilä, pari- ja perhepsykoterapeutti 

huolimatta mahdollisimman taval-
lista ja monipuolista elämää. Näissä 
perheen raskaissa elämänvaiheissa 
tarvittaisiin terveydenhuollon henki-
lökunnan rauhallista läsnäoloa, ver-
taistuen rohkaisua ja tukiverkoston 
turvallista huolenpitoa. Vanhempien 
mahdollisuus esittää kysymyksiään 
ja tunnistaa omia tunteitaan, myös 
huolta, pelkoja ja surua, auttaa myös 
lasten sopeutumista sairauteensa. 
Tunteita ei tarvitse salata tai hävetä, 
asioista voi puhua rauhallisesti ja an-
taa myös lapselle mallin inhimillisten 
tunteiden kohtaamiseen. 

Kun lapsella on jatkuvaa huolen-
pitoa vaativa sairaus, on erityisen 
tärkeää, että vanhemmat huolehtivat 
omasta hyvinvoinnistaan ja jaksami-
sestaan. Mitä paremmin jaksaa itsen-
sä, puolisonsa tai muiden läheisten 
kanssa, sitä enemmän on yleensä 
voimia myös lapselle. 

Hyvinvoinnin vahvistamisessa 
tärkeitä teemoja ovat luottamuksen 
ja avoimuuden vahvistaminen niin 
vuorovaikutuksessa kuin arjen vas-
tuunjaossa. Vaikka mielen täyttävät 
huolestuttavat kysymykset, on lapsil-
le laitettava ruokaa ja huolehdittava 
päiväjärjestyksestä. 

LAPSEN SAIRAUDEN
VAIKUTUKSIA PERHEEN ARKEEN,
VANHEMMUUTEEN,
SISARUSSUHTEISIIN JA
PERHEEN VUOROVAIKUTUKSEEN 
Oman lapsen sairastuminen pysäyt-
tää usein monin tavoin arkisen elä-
män ja asettaa vanhemmat ja koko 
lähipiirin uuteen elämäntilanteeseen. 
Yhden perheenjäsenen huoli heijas-
tuu kaikkiin muihinkin. Kenenkään 
elämä ei ole aivan entisellään. Miten 
muuttuneista tilanteista selviää, jos 
elämä on ollut kuormittunutta jo en-
nen lapsen sairastumista? Tai miten 
ratkaista vaativat tilanteet yhden 
vanhemman perheessä tai uusper-
heen arjessa? 

"Monet vanhemmat
kokevat paineita

olla reippaita
ja piilottaa omia

tunteitaan kuullessaan
lapsensa sairaudesta."

Tänä päivänä kolmasosa perheistä on 
jollakin tavoin monimuotoinen. Per-
he voi olla esim. uusperhe, monikult-
tuurinen perhe, sateenkaariperhe, 
adoptioperhe, monikkoperhe, yhden 
vanhemman perhe, sijaisperhe, kah-
den kulttuurin perhe tai apilaperhe. 

LISÄINFOA:
Tukea parisuhteeseen,

kun perheessä
on sairautta - toiminta

Parisuhdekeskus Kataja ry 
www.parisuhdekeskus.fi 
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MITEN VOI PARISUHDE? 
Vanhempien parisuhde voi olla vahva 
voimavara muuttuneen elämäntilan-
teen keskellä. Hyvinvoiva parisuhde 
vahvistaa voimavaroja myös ym-
pärilleen, niin ydinperheessä kuin 
uusperheessä. 

Usein parisuhteen kannettavaksi 
tulee kuitenkin myös ylimääräisiä 
painavia taakkoja. Kantavatko van-
hemmat vastuuta perheen arjesta 
tasapuolisesti? Millainen on keskus-
teluyhteys? Ovatko vanhemmat si-
toutuneet ja vahvistaneet keskinäistä 
luottamusta? Onko perheessä lupa 
ja kokemus tunteiden jakamisesta? 
Onko puolisoilla taitoa lohduttaa ja 
kannustaa toisiaan? 

Parisuhteen kysymyksiin ja vuoro-
vaikutuksen vahvistamiseen kan-
nattaa hakea kyllin varhain tukea ja 
apua. Keskusteluapua parisuhteen ja 
perheen tilanteisiin tarjoavat mak-
sutta kunnan perheneuvolat, kirkon 
perheneuvonta ja potilasjärjestöt. 
Erityisessä elämäntilanteessa on 
mahdollista hakea myös Kelan tuke-
maan pari- tai perheterapiaan. Apua 
kannattaa etsiä mieluummin liian 
aikaisin kuin liian myöhään. 
 
VERTAISTUKEA
Jokainen haluaa lapselleen parhaan 
mahdollisen hoidon. Sairastuminen 
vie mukanaan usein terveydenhuol-
lon ja kuntoutuksen erilaiseen maail-
maan. Potilasjärjestöjen tuki, so-
peutumiskurssit ja vertaistukiryhmät 
ovat monille merkittävä avun lähde. 
Lapselle on tärkeää, että hän kokee 
itsensä turvalliseksi. Samaa turvaa 
kaipaavat myös vanhemmat ja muut 
läheiset. Useat tutkimukset osoitta-
vat, että vaikeissa elämäntilanteissa 
vertaistuesta on monin tavoin apua. 
Vertaistuki antaa kokemuksen siitä, 
ettemme ole yksin. Tämä kokemus 
ja tieto on tärkeä niin lapsille kuin 
aikuisillekin. 

MITEN VOIVAT SISARUKSET? 
Yhden lapsen tarpeet ja huoli voivat 
viedä vanhempien huomion ja voi-
mavarat. Perheessä voi olla kuitenkin 
samaan aikaan myös sisaruksia, jotka 
kaipaavat samaa huomiota ja voima-

varoja. Olisi tärkeää, että koko perhe 
otetaan suunnitelmissa huomioon ja 
lähiverkoston kanssa jaetaan huolen-
pitovastuuta sisaruksista ja kotitöistä. 
Ketkä ovat turvallisia aikuisia lapsil-
lemme? Miten voisimme järjestää 
jakamatonta aikaa myös sisaruksille? 
Miten voisimme helpottaa arkeam-
me?

MITEN PIDÄN HUOLTA ITSESTÄNI? 
Henkilökohtainen hyvinvointi heijas-
tuu suoraan parisuhteeseen ja koko 
perheen hyvinvointiin. Kun tunnistaa 
oman tilansa, voi rohkeammin pyytää 
apua ja tukea. Vanhempien tai sisa-
rusten ei tarvitse olla aina jaksavia ja 
selviytyviä. On tärkeää pohtia sitä, 
mitkä pienet arjessa toteutettavat 
hetket voisivat antaa lisävoimia. 
Onko perheellämme keinoja rentou-
tua tai irtautua arjesta?

TOIVO JA LUOTTAMUS
Sairastuminen vie meidät usein epä-
varmuuden alueelle. Tällöin luotta-
musta ja vakautta on rakennettava 
kaikin mahdollisin tavoin. Tarvitaan it-
seluottamusta, luottamusta läheisiin, 
hoitohenkilökuntaan ja luottamusta 
myös omaan lapseensa. 

Samalla tarvitaan rohkeutta, jotta 
uskaltaa luottaa oman lapsen toisten 
hoidettavaksi. 

Joskus on vaikea myös luottaa lap-
sen omiin taitoihin selvitä tai lentää 
pesästä. Mikä voisi vahvistaa luotta-
mustamme siihen, että lapsen omat 
siivet kantavat?

Eräs keino vahvistaa parisuhteen 
ja perheen voimavaroja on kokemus 
”Me yhdessä” -asenteesta. Parisuh-
de tai vanhemmuus ei ole soolopro-
jekti vaan yhteinen matka. Kun meillä 
on yhteinen ymmärrys menneisyy-
destä, nykyhetkestä ja unelmia myös 
tulevaisuuteen, Me-henki vahvistuu 
ja voimme tukea toisiamme niin iloi-
sissa hetkissä kuin huolten keskellä. 

Kolmas keino on lupa iloon. Vaikka 
perheessä on huolta tai surua, tarvit-
semme myös ilon tunteiden tuomaa 
energiaa ja voimaa. Mistä voisin olla 
tänään kiitollinen ja tuntea ilo? 

— asiantuntija —

Perheet voivat olla myös useamman 
sukupolven perheitä, monilapsinen 
perhe tai lapsi voi olla perheensä tai 
vanhempansa ainut lapsi. 

Jokainen lapsi tarvitsee hoivaa ja 
huolenpitoa juuri omassa perhees-
sään ja lähipiirissään. Tätä hoivaa 
tarvitaan erityisesti silloin, kun lapsen 
elämässä on huolia. Sairastuminen 
pysäyttää koko perheen ja huolenpi-
toa tarvitsevat niin pieni potilas kuin 
koko perhe. 
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Järjestön
vuoden 2022 teema
Voiko väsymystä estää ruokavaliolla? Miten voisin 
lisätä arkiliikuntaa? Millä tavoin luonto hoitaa mieltä 
ja kehoa? Miten nukkuminen elvyttää meitä? Mikä 
auttaa aivosumussa?

Edellä mainittuihin ja lukuisiin muihin terveyden sekä 
hyvinvoinnin edistämiseen liittyviin kysymyksiin 
saamme vastauksia tammikuusta alkaen, kun Kilpirau-
hasliitto ja sen jäsenjärjestöt käynnistävät 365 päivää 
hyvinvointia -teemavuoden.

Teema näkyy valtakunnallisessa ja alueellisessa toi-
minnassamme pitkin vuotta. Vuoden aikana välitämme 
hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää tietoa, annamme 
käytännön vinkkejä ja ohjaamme oikeisiin valintoihin. 
Yhteistyötä kanssamme tekevät eri alojen asiantuntijat 
sekä toimittaja ja juontaja Raakel Lignell.

Jokaisella kuukaudella on oma teemansa. Tammikuus-
sa starttaamme toimintaan ruokavalioasioilla, helmi-
kuussa lähdemme reippaasti liikkeelle, maaliskuussa 
muistutetaan palautumisesta sekä unen tarpeesta ja 
huhtikuussa nautimme kaikilla aisteilla kevään tulosta. 
Myöhempien kuukausien teemoista tiedotamme ensi 
vuoden puolella lehdessämme ja verkkosivuillamme 
osoitteessa www.kilpirauhasliitto.fi/365

TAMMIKUU
TAKAISIN TOIMINTAAN

Ei ole väliä mitä on syönyt joulun ja uudenvuoden 
välissä, mutta on väliä mitä syö uudenvuoden ja joulun 
välissä. Heti tammikuussa kannattaa kiinnittää huomio 
ruokavalioon ja lähteä liikkeelle. 

MAANANTAI 10.1.
SYÖ HYVIN – VOI PAREMMIN! -videossa käsitellään mm. 
seuraavia teemoja: kilpirauhanen ja ruoka, väsymyksen 
ehkäisy ruokavalion keinoin sekä muisti ja ruokavalio. 
Asiantuntijana ravitsemusterapeutti, FT, MBA Reijo 
Laatikainen.

        Video on katsottavissa 10.1. alkaen osoitteessa 
www.kilpirauhasliitto.fi/365 

TIISTAI 18.1. KELLO 17.30– 19.00.  
UUDENMAAN KILPI RY KUTSUU: 
TULE MUKAAN VIRTUAALIJUMPPAAN!
Tule kuulemaan liikunnasta ja terveellisistä elämän-
tavoista sekä tekemään yhdessä helppoa, jokaiselle 
sopivaa kotijumppaa. Teemme lämmittäviä, vahvistavia 
ja tasapainottavia liikkeitä seisten.  
- vetäjänä mindfulness-, asahi-, joogaohjaaja - VTM
Tomi Tommola

Ilmoittautuminen viimeistään 17.1. osoitteeseen eriks-
son.riitta@gmail.com (ilmoita sähköpostissa myös mihin 
yhdistykseen kuulut) tai webropolin kautta osoitteessa

         Zoom-linkki lähetetään kaikille ilmoittautuneille.

Reijo Laatikainen

Raakel Lignell

Kuvaaja: Laura Malmivaara https://link.webropol.com/s/uudenmaankilpi365hyvinvointia
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— vuoden 2022 teema —

HELMIKUU
YLÖS, ULOS JA LIIKKUMAAN – 
HIIHTOLOMAT LÄHESTYVÄT!

Hiihtoloma otettiin käyttöön kaikissa Suomen kansa- ja 
oppikouluissa vuonna 1933. Vaikka hiihdon merkitys 
talvilomalla on vähentynyt, kaikenlainen liikunta kan-
nattaa!

MAANANTAI 14.2. ARKILIIKUNNAN LISÄÄMISESTÄ
AKTIIVISEMMAKSI LIIKKUJAKSI
Miten lisätä arkiliikuntaa tai innostua liikunnasta? 
Videossa kerrotaan arkiliikkumisen merkityksestä ja 
annetaan vinkkejä liikuntasuorituksiin. Lisäksi tutus-
tutaan UKK-instituutin liikuntasuositukseen, tehdään 
kehonhuoltoliikkeitä ja lihaskuntoharjoittelua. Tule 
mukaan!          Video on katsottavissa 14.2. alkaen
osoitteessa www.kilpirauhasliitto.fi/365

Asiantuntijana ja opastajana Teemu Ripatti, Master of 
Sport Studies.

MAANANTAI 21.2. SATAKUNNAN KILPI RY 
HAASTAA JA OPETTAA TANSSIMAAN
Tanssi ja siihen yhdistettynä oman kehonpainolla teh-
tävät erilaiset lihaskuntoa kohottavat lyhyet liikesarjat 
vahvistavat ja tukevat   kehon hyvinvointia monipuoli-
sesti. Mielen virkeys, kehon tukilihasten  vahvistami-
nen ja kevyt sykkeen nosto tekee meille kaikille hyvää.  

Mukaansa tempaava musiikki, helpot askelkuviot sekä 
lyhyet liikesarjat  ovat oiva ja helppo tapa liikuttaa 
itseään kotona, mökillä tai vaikkapa töissä taukojum-
pan muodossa. Löydä hymy huulille ja herätä kehosi  
voimaan hyvin tanssien.         Video on katsottavissa 
21.2 –28.2. osoitteessa www.kilpirauhasliitto.fi/365

MAALISKUU
HELLI, HEMMOTTELE JA PALAUDU 

Ihminen ei ole kone. Suoritusten väliin tarvitaan leppoi-
saa oleskelua, lepoa, mieluisia harrastuksia, ystävien 
tapaamista ja hyvälaatuista unta.
 
MAANANTAI  7.3. UNI JA JAKSAMINEN
Hyvälaatuinen uni on tärkein yksittäinen palautumisen 
ja jaksamisen lähde. Silti nukumme nykyisin huonom-
min kuin koskaan. Unihäiriöt ovat yleisiä ja uni sekä 
unettomuus herättävät paljon kysymyksiä. Uniaiheinen         
       video on katsottavissa 7.3. alkaen osoitteessa
www.kilpirauhasliitto.fi/365 

Asiantuntija unilääkäri, tutkija, luennoitsija ja kirjaili-
ja Henri Tuomilehto vastaa uniaiheisiin kysymyksiin. 
Haastattelijana Raakel Lignell.

TIISTAI 8.3. RESILIENSSI – VOIMAVARA,
MIELEN HYVINVOINTI -WEBINAARI
Tule kuulemaan ja tutkimaan oman mielen mahdolli-
suuksia! Kuinka voimme hyödyntää henkistä kapasi-
teettia ja voimavaroja yllättävissä ja vaikeissa tilan-
teissa? Asiantuntijana Uudenmaan Kilven hallituksen 
varapuheenjohtaja Aila Ahovehmas, joka on tehnyt 
pitkä uran hoito- ja sosiaalialalla. 

Tilaisuus alkaa kello 17.30 (kesto noin 1 tunti).

Ilmoittautuminen viimeistään 7.3. osoitteessa
https://link.webropol.com/s/uudenmaankilpiresilienssi 
Linkki luennolle lähetetään kaikille ilmoittautuneille. 

Teemu Ripatti

Aila Ahovehmas

https://link.webropol.com/s/uudenmaankilpi365hyvinvointia
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HUHTIKUU
TUULAHDUS KEVÄÄSTÄ

Päivät ovat pidentyneet, muuttolinnut saapuvat, 
pian alkaa kuulua purojen solina. Eikä enää mene 
kauaa, kun lehtipuissa näkyy hiirenkorvia. Sitä on 
kevät!

MAANANTAI 11.4. VIHERYMPÄRISTÖT JA PUUTARHAT
TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄJINÄ
Luonnolla on monia myönteisiä vaikutuksia ihmi-
sen hyvinvointiin ja terveyteen. Luonto rauhoittaa 
ja vaikuttaa suotuisasti mm. sydämen sykkee-
seen ja verenpaineeseen, tiedollisten toimintojen 
palautumiseen ja immuunipuolustuksen vahvistu-
miseen. Luonnon merkitys hyvinvoinnille voidaan 
usein todeta jo muutamien luonnossa vietettyjen 
minuuttien jälkeen.      Video on katsottavissa 11.4. 
alkaen osoitteessa www.kilpirauhasliitto.fi/365 
Asiantuntijana vanhempi tutkija, MMT, dosentti 
Erja Rappe. Haastattelijana Raakel Lignell.

TIISTAI 12.4. LUONTO HERÄÄ -
LAITETAAN KÄDET MULTAAN
Tule mukaan oppimaan helppoa ruukkukasva-
tusta. Perehdymme syötävien kasvien ja koriste-
kasvien viljelyyn.      Video on katsottavissa 12.4. 
alkaen osoitteessa www.kilpirauhasliitto.fi/365 
Asiantuntijoina YAMK hortonomi ja yrittäjä Sirpa 
Kemi sekä puutarhuri Merja Siivola. Yhteistyö-
kumppanina Lapin Kilpi ry.

Sirpa Kemi

Erja Rappe

Tulevien hyvinvointialueiden vastuulla on turvata yhdenvertaiset ja 
laadukkaat palvelut, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutet-
tavuutta sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Nämä ovat isoja 
ja tärkeitä tehtäviä, joihin on valittava parhaimmat päättäjät! Vain 
äänestämällä voi vaikuttaa!

Vaalien tärkeitä päivämääriä:
• kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16
• ennakkoäänestys kotimaassa: 12.–18.1.2022
• ennakkoäänestys ulkomailla: 12.–15.1.2022
• aluevaalien varsinainen vaalipäivä: sunnuntai 23.1.2022
• aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022 
• valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.

Huom! Helsingissä ei toimiteta aluevaaleja, koska Helsingin kaupunki
ei ole hyvinvointialue eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen.

Muista äänestää aluevaaleissa tammikuussa!
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KILPI-lehti 10 vuotta!

Syyskuussa 2010 Kilpirauhasliiton 
hallitus päätti, että liitto ryhtyy jul-
kaisemaan omaa lehteä seuraavana 
vuonna. Niinpä ryhdyimme toimeen 
silloisen puheenjohtajan Kirsti 
Hännisen ja varapuheenjohtaja 
Tanja Väyrysen kanssa. Mukaan 
toimituskuntaan saimme toimittaja 
Juhani Hiltusen. 

Lehteä oli suunniteltu vuosia ja 
ensimmäinen lehtityöryhmäkin oli 
perustettu vuonna 2005, mutta 
lehden julkaisu siirtyi syystä tai 
toisesta. Alkusyksyn 2010 aikana 
asiaa oli valmisteltu jo sen verran, 
että olimme kartoittaneet painota-
loja ja pyytäneet alustavia tarjo-
uksia lehden painosta ja taitosta. 
Loppusyksyn suunnittelimme 
ensimmäisen numeron sisältöä ja 
pyysimme kirjoituksia. Otimme vas-
taan nimiehdotuksia, joista KILPI oli 
ehdoton suosikki.

Vihdoin unelma omasta lehdes-
tä toteutui, kun kaikkien aikojen 
ensimmäinen KILPI-lehti julkaistiin 

helmikuussa 2011. Heti ensimmäi-
sessä numerossa oli edelleen oleel-
lisesti lehteen kuuluvat elementit: 
asiantuntijakirjoituksia kilpirau-
hassairauksista ja muista autoim-
muunisairauksista, vertaistarinoita, 
yhdistysten edustajien kirjoituksia 
ja tapahtumakalenteri. Ykkösleh-
dessä oli silloisen kansanedustaja 
Tarja Tallqvistin haastattelu, jossa 
hän kertoi omasta kilpirauhassai-
raudestaan. Alkuvuosina lehdessä 
oli myös kolumneja, kirjoittajina 
muun muassa kansanedustajia.

Ensimmäisestä lehdestä saa-
mamme palaute oli kannustavaa ja 
yllätti positiivisuudellaan meidät 
lehden tekijät. Puheenjohtaja sai 
onnittelukirjeen nyt jo edesmen-
neeltä emeritusprofessori Bror 
Axel Lambergiltä. Matti Äyräpää 
-palkinnolla palkittu Lamberg teki 
mittavan elämäntyön sisätautilää-
kärinä ja endokrinologina ja hän oli 
myös kansainvälisesti arvostettu. 

Teksti: Asta Tirronen

Muutamia katkelmia lehden luki-
joilta saamastamme palautteesta:

”Voin todeta, että olette onnistuneet 
täydellisesti lehden teossa. On ilo 
antaa lehteä lainaksi ja levittää tietoa 
eteenkinpäin.”

”Raikas, täynnä asiaa, luin kannesta 
kanteen.”

”Meill on hanki ja jää – ja uusi Kil-
pi-lehti, joka oli tosi iloinen yllätys. 
Kunnon lehti!”

"Oma lehti, nimenomaan sitä ominta 
asiaa, joku sanoi lukeneensa jo kannes-
ta kanteen.”

”Kaikki olivat riemuissaan uudesta 
lehdestä ja kokevat sen kovin tarpeel-
liseksi.”

Tällainen palaute rohkaisi jatkamaan 
ja tekemään aina vain parempaa sisäl-
töä. Onnea 10-vuotiaalle!
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Teksti: nimimerkki Eveliina

töissä ja pyörittää arkea. Mielialalää-
kitys purettiin myöhemmin pois.

NUOREN NAISEN ELÄMÄÄ
PAHENEVIEN OIREIDEN KANSSA
Olin 22-vuotias. Yritin elää normaalia 
nuoren naisen elämää. Opiskelin, 
tein töitä ja vointini oli suhteellisen 
normaali muutaman vuoden ajan. 
Vuonna 2016 oireet alkoivat pahen-
tua. Autoimmuunityreoidiitti jylläsi 
elimistössäni täyttä häkää. Oireeni 
pahenivat erityisesti aloittaessani 
työssäni yövuorot. Elimistöni ei niihin 
taipunut lainkaan. Minulle alkoi tulla 
toden teolla nukkumisvaikeuksia, ja 
elimistöni ikään kuin meni ylikierrok-
sille. 

Liiankin tunnollisena ihmisenä 
menin töihin, vaikken ollut nukkunut 
lainkaan. Se todella söi voimavaro-
jani. Univaikeudet alkoivat hallita 
elämääni. Hakeuduin jälleen työter-
veyslääkärin vastaanotolle. Minulle 
määrättiin nukahtamislääkkeitä. 
Pyydettyäni otettiin myös kilpirau-
haskokeet. 

TSH ja T4v olivat jälleen viitera-
jojen sisällä, mutta niissä oli suurta 
vaihtelua mittauskertojen välillä. 
Työterveyslääkäri kirjoitti työnantajaa 
varten todistuksen, ettei minun tar-
vitsisi tehdä yövuoroja, koska selvästi 
ne eivät minulle sovellu. En saanut 
kilpirauhashormonikorvauslääkitystä, 
koska arvot olivat viitteissä.  Kukaan 
ei pyrkinyt ottamaan selvää, miksi 
koin suuria univaikeuksia. Myöhem-
min ymmärsin, että kilpirauhasar-
vojen vaihdellessa ja reagoidessa 
valvomiseen, kärsin univaikeuksista.

KAKSIJAKOISET OIREET
Vuonna 2017 vointini alkoi mennä 
’’kaksijakoiseen suuntaan’’. Valtavan 
väsymyksen takia nukuin 4 tunnin 
päiväunia ja 7–8 tunnin yöunet. Aloin 
kärsiä töissä aivosumusta, olin täysin 
’’pysäkillä’’. En kyennyt tarkkuuteen, 
unohtelin asioita, olin todella herkkä 
ja surumielinen. Pienetkin asiat tun-
tuivat suurilta, jos esimerkiksi töissä 
oli normaali ’’kiistatilanne’’. Työkave-
rini olivat todella ilkeitä minulle tästä 
johtuen. Itkin ja surin asiaa kotona. 
Paino nousi ja kasvoissani oli voima-
kasta pöhötystä. 

Samaan aikaan minulla tuli omien 
sanojeni mukaan kilpirauhashor-
monipyrähdyksiä. Sumun keskellä 
minulle saattoi yhtäkkiä tulla todella 
paljon virtaa, enkä nukkunut lain-
kaan muutamaan yöhön. Koin itseni 
väsyneeksi, mutta en vain pystynyt 
nukahtamaan.  Lisäksi olin ahdis-
tunut, kävin ylikierroksilla, ja sydän 
hakkasi todella nopeaa. 

Autoimmuunityreoidiitin jatkuessa 
oireilut tulivat aina vain pahempina 
ja useammin. Oli tuskainen olo, kun 
en tiennyt, mistä oireiluni johtui. 
Epätietoisuus vaivasi ja elämä tuntui 
selviytymiseltä. 

Hakeuduin jälleen työterveyslää-
kärin vastaanotolle. Hän totesi, että 
minulla saattaisi olla kaksisuuntainen 
mielialahäiriö ja kysyi, olisinko kiin-
nostunut käymään psykiatrin puheil-
la. Koin kuitenkin itseni selväjärkisek-
si, osasin kertoa oireistani ja miltä ne 
tuntuivat. En kokenut kaksisuuntai-
sen mielialahäiriöön liittyviä yli-innos-
tuneisuusaikoja ja masennuskausia. 
Ainoat haasteet liittyivät nukkumi-
seen. En muista kuinka paljon TSH 
oli tässä vaiheessa. Tulokset olivat 
vaihdelleet suuresti vuosien aika-

Oireiluni alkoi 2014. Sitä edelsi 
traumaattinen tapahtuma elämässä-
ni. Avopuolisoni oli lähtenyt surut-
ta suhteestamme. Suru ja stressi 
saattoivat aiheuttaa autoimmuunity-
reoidiitin käynnistymisen. Minulla oli 
myös vahva sukurasitus kilpirauhas-
sairauksille, äidilläni on ollut Basedo-
win tauti ja molemmilla mummoillani 
ns. myrkkystruumat.

MIELIALAOIREET VEIVÄT LÄÄKÄRIIN
Hakeuduin työterveyslääkäriin aluksi 
mielialaoireiluni vuoksi. Olin surul-
linen ja psyykkisesti epävakaa, koin 
ahdistuneisuutta, alakuloa, itkui-
suutta ja aikaansaamattomuutta. 
Lisäksi oli muitakin oireita, kuten 
hiusten ohenemista, univaikeuksia 
satunnaisesti, ihon kuivuutta, kynsien 
liuskoittumista ja kasvojen turvo-
tusta. Työterveyslääkärini määräsi 
muun muassa kilpirauhaskokeet ja 
vasta-ainekokeet, joissa vasta-aineita 
löytyikin. Kilpirauhashormoniarvoni 
olivat normaalit. 

Asiassa jäätiin seurantalinjalle. Mi-
nua kehotettiin hakeutumaan uudes-
taan lääkäriin ja kilpirauhaskokeisiin, 
jos esimerkiksi painoni alkaisi nousta 
hallitsemattomasti. Lisäksi minulle 
määrättiin lievät masennuslääkkeet.  
Koin, että kevyistä mielialalääkkeistä 
oli minulle hyötyä siinä elämäntilan-
teessani. Sain voimavaroja ja pusku-
ria, että jaksoin elämässäni, käydä 

"Olin surullinen

ja psyykkisesti epävakaa,

koin ahdistuneisuutta,

alakuloa, itkuisuutta

ja aikaansaamattomuutta." 

Eveliinan tarina
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na. Mutta en edelleenkään saanut 
kilpirauhaslääkitystä. Ymmärsin, että 
minua ei auttaisi kukaan, olen täysin 
yksin oireideni kanssa.

Kyseenalaistin lääkärin sanomisen 
jälkeen oman mielenterveyteni ja 
mietin, olenko tosissaan ’’tullut hul-
luksi’’. Miksi en välillä pysty nukku-
maan ja välillä nukun kellon ympäri? 
Miksi en voi elää normaalia elämää 
kuten muut samanikäiset? Miksi mi-
nun kasvoni ovat pyöreät kuin pallo, 
kun muilla samanikäisillä naisilla ne 
ovat kauniit? Miksi en jaksa tehdä 
mitään töiden jälkeen?

LÄÄKÄRI, JOKA KUUNTELI
Jatkoin elämääni kärsimykseni 
kanssa täysin yksin, kunnes ymmärsin 
hakeutua yksityiselle endokrinologin 
vastaanotolle. Hän oli ensimmäinen 
lääkäri, joka kuunteli. 

Kokenut endokrinologi myös kertoi 
autoimmuunityreoidiitin joskus 
oireilevan juuri näin, että arvot 
vaihtelevat ja heiluvat. Hän tutustui 
vuosien aikana otettuihin kilpirauhas-
arvoihini. Välillä ne olivat lähempänä 
liikatoimintaa, välillä vajaatoimintaa. 
Nyt jälkikäteen katsottuna asia oli 
täysin selvä. Oireilin, koska kilpirau-
hashormoniarvoni vaihtelivat erittäin 
suuresti. 

Endokrinologi kirjoitti minulle
tyroksiinilääkityksen kokeiluun. 
Muistan, kuinka otin ensimmäisen 
tabletin purkista. Tuntui kuin olisin 
herännyt eloon. Työssäolo ei tun-
tunut niin hankalalta, ja aivosumu 
hälveni kuin tuhka tuuleen. Pystyin 
ajattelemaan normaalisti. Tämä ilo ei 
kuitenkaan kestänyt kauaa. Sain voi-
makkaat sydämentykytykset, jonka 
vuoksi lääke piti lopettaa. Jemmasin 
kuitenkin hormonit lääkekaappiini 
tulevaisuutta varten. Tiesin sen päi-

vän vielä tulevan, kun arvot painuvat 
viitearvojen alle, ja minut otetaan 
terveydenhuollossa tosissaan.

VIITEARVOT YLITTYVÄT
Minun piti vielä 10 kuukautta kärsiä 
oireideni kanssa, sitten TSH nousi 
yli 4:n. Olin säästänyt yhden labora-
toriolähetteen siihen hetkeen, kun 
oireet pahenevat. Syksyllä 2018 sain 
vihdoin ja viimein odottamani tulok-
sen. Aloitin omatoimisesti tyroksii-
nin pienellä annoksella, joka auttoi 
vointiini suuresti. Tämän jälkeen otin 
heti yhteyttä työterveyshuoltoon. 
Lääkärille päästyäni kerroin koko 
sairaushistoriani ja sen, että olin 
aloittanut itse lääkityksen. Minun piti 
käydä uudelleen mittauttamassa kil-
pirauhasarvoni. TSH oli 3.6 eli pieni 
tyroksiinimäärä oli auttanut. Annosta 
kuitenkin nostettiin.

Olin nyt saanut hoitavan organisaa-
tion taakseni, enkä ollut enää yksin. 
Oli hieno tunne, kun kukaan ei enää 
ehdotellut psykiatrin konsultaatioilla. 
Lääketasapainoa ei heti löytynyt. 
Siihen meni 3 vuotta.  Usko siihen, 
että tasapaino joskus löytyy, oli koe-
tuksella. Annostani on nostettu ja 
laskettu, pieniä muutoksia, isompia 
muutoksia. Pääasiassa kuitenkin voin 
paremmin kuin edeltävinä vuosina. 

OLEN OPPINUT TUNTEMAAN 
KILPIRAUHASENI
Nyt elän kevättä 2021 ja annostar-
peeni on kasvanut vuosien aikana. 
Olen huomannut, että kilpirauhaseni 
käyttäytyy omalla tavallaan. Pääasia 
on, että olen oppinut tuntemaan 
oman kilpirauhaseni ja sen, miten 
elimistöni toimii. 

Paras oivallukseni on ollut päätös, 
että minä olen se, joka elää tämän 
sairauden kanssa, ei lääkäri. Minä ja 
minun tuntemukseni ovat tärkeim-
mät, koska minä olen se, joka kärsin 
ja elän tässä elimistössä. 

Mitä minulle jäi käteeni näistä tuskan 
vuosista? Ainakin se, että opin tun-
temaan oman elimistöni ja sen, että 
minäkin olen vain rajallinen ihminen. 
Opin myös ymmärtämään miltä tun-
tuu, kun sinua ei potilaana kuunnella 
ja sinut kyseenalaistetaan. Opin 
luottamaan omiin tuntemuksiini. 

Kilpirauhassairaudet eivät välttä-
mättä ole todellakaan niin yksin-
kertaisia kuin annetaan ymmärtää. 
Onnekkaita he, joilla tasapaino löy-
tyy välittömästi ja elämä on kaikesta 
huolimatta tasaista. Itse olen kävellyt 
todella raskaan tien sairauteni kanssa 
ja monet kerrat olen kyseenalaista-
nut omaa mielenterveyttäni. Tämä 
kokemus on tehnyt minusta nöyrän 
elämässäni. Arvostan sitä, mitä 
minulla on ja ennen kaikkea tätä hy-
vinvointia, jota nyt koen. Tästä taiste-
lusta tuli minulle voimavara ja se teki 
minusta todella vahvan ihmisen. 

Jaksamista kaikille kilpirauhassai-
rauden kanssa kamppaileville! 

"Hakeuduin jälleen

työterveyslääkärin

vastaanotolle. Hän totesi, että 

minulla saattaisi olla kaksisuuntainen 

mielialahäiriö ja kysyi,

olisinko kiinnostunut käymään

psykiatrin puheilla." 

"Tämä kokemus on

tehnyt minusta nöyrän

elämässäni. Arvostan sitä,

mitä minulla on ja ennen kaikkea

tätä hyvinvointia, jota

nyt koen." 
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Palstallamme lääkärit vastaavat lehden lukijoiden lähettämiin kysymyksiin. Vastaukset eivät ole 
yksilöllisiä, koska yksilöllisiä vastauksia ei voi antaa potilasta näkemättä. Kysymyksiin vastataan vain
lehdessä. Toimitus pitää itsellään oikeuden valita kysymyksistä sellaisia, jotka palvelevat mahdollisimman 
monia. Voit lähettää kysymyksesi joko sähköpostitse lehti@kilpirauhasliitto.fi tai kirjepostina
Kilpirauhasliitto ry, PL 40, 00621 Helsinki. Laita sähköpostiin aiheeksi "Kysymys lääkärille".

Kysy lääkäriltä

Ul l a Sl a m a

LL

Tässä numerossa kysymyksiin vastaavat:

Ot t O Kn U ta r 
endorinologian ylilääkäri

rO b e r t Pa U l

LKT, sisätautiopin dosentti 

Lämmin kiitos!
LKT, sisätautiopin dosentti Esa Soppi

jättää Kysy lääkäriltä -palstan. Esa on

ollut Kilpirauhasliiton hallituksen

jäsen, vastannut KILPI-lehden

lukijoiden lähettämiin kysymyksiin

vuodesta 2014 alkaen ja kirjoittanut

useita asiantuntija-artikkeleita

lehteemme. Kilpirauhasliitto ja

KILPI-lehti kiittävät Esaa pitkästä

ja erittäin hyvästä yhteistyötä!   
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Vastaus 
Ehkä tavallisin syy kilpirauhasen 
poistoon muista syistä kuin kilpirau-
hassyövästä on muulle hoidolle huo-
nosti vastaava, vaikea Basedowin 
tauti.  Kun kilpirauhanen on poistet-
tu, elimistö tulee täysin riippuvaisek-
si elimistön ulkopuolelta saatavasta 
kilpirauhashormonista eli tyroksii-
nitablettihoidosta.  Liikatoiminta 
hiipuu muutamassa viikossa leik-
kauksen jälkeen, T4v-arvon puoliin-
tumisaika on n. 1 viikko ja tyroksiini-
hoidon aloitusajankohta arvioidaan 
T4v-arvosta juuri ennen leikkausta.  
TSH-arvo asettuu hitaammin ja se 
kannattaa mitata n. 6 viikkoa leik-
kauksesta.  Tässä vaiheessa TSH ei 
tietenkään reagoi kilpirauhasen erit-
tämään kilpirauhashormoniin koska 
sitä ei ole, mutta se reagoi terhak-
kaasti tablettimuotoiseen kilpirau-
hashormoniin eli tyroksiinitablettiin 
ja sen annokseen.  Tämä TSH:n arvo 
antaa suuntaa kilpirauhaspoistoleik-
kauksen jälkeisen tyroksiiniannoksen 
suuruuteen, joka määräytyy samoin 
perustein kuin kilpirauhasen vajaa-
toimintaa hoidettaessa.

Robert Paul

 
KYSYMYS 
Onko suuresta tyroksiiniannok-
sesta (300 µg /vrk) haittaa eli-
mistölle, vaikka olotila on täysin 
normaali?

KYSYMYS
Voiko talviuinnista olla haittaa 
kilpirauhasen vajaatoimintaa sai-
rastavalle? Olen käynyt kahdesti 
viikossa.  TSH-arvoni on nyt ko-
honnut viime kesän arvosta (2.2 
> 4.3) ja mietin, voiko talviuinti 
vaikuttaa?

Vastaus 
TSH arvo voi kyllä vaihdella eri 
tekijöitten johdosta. Se vaihtelee 
sekä vuorokauden että vuodenajan 
mukaan. TSH on kilpirauhaspotilailla 
aavistuksen korkeampi talvella kuin 
kesällä. Tämän takia esimerkiksi 
Siperiassa, missä lämpötilavaihtelut 
ovat suuret, kesällä on kuumaa ja 
talvella kova pakkanen, niin lääkä-
rit voivat määrätä noin 25 µg lisää 
tyroksiinia talvella. Eteläisen napapii-
rin tutkimusmatkailijoille määrätään 
joskus pientä trijodityroniinilisää 
(T3), vaikka ei ole kilpirauhassai-
rautta, jotta matkailija kestäisi pitkän 
oleskelun kylmässä ilmatilassa. T3 
on tehokkaampi lämmön sääteli-
jä kuin T4. Talviuinti voi viilentää 
kehoa, jolloin kilpirauhanen aavistaa 
kylmyyttä ja keho reagoi saman-
tyyppisesti kuin vuodenaikavaihte-
luihin. Talviuinnista ei liene suurta 
haittaa, jos kilpirauhaslääkitys on 
tasapainossa ja muuten on terve. 
Säännöllinen uinti kesästä lähtien 
totuttaa kehon kylmempään veteen, 
mutta kilpirauhaspotilaan kannattaa 
laskeutua veteen hitaasti, eikä viipyä 
siellä kauan. Jyrkät muutokset, kuten 
hyppääminen suoraan kylmään 
avantoon on haitallista, koska kilpi-
rauhasen vajaatoimintaa sairastava 
ei sopeudu nopeasti kylmyyteen ja 
voi joutua kriisitilaan. Kilpirauhas-
potilailla on joskus myös diabetes 
1 sekä herkkyyttä sydämen rytmi-
häiriöihin, silloin talviuinti saattaa 
aiheuttaa vaaratilanteita keholle 
eikä ole suositeltava. Maltilliset ja 
säännölliset liikuntaharrastukset 
edistävät terveyttä.

Ulla Slama

KYSYMYS 
Onko TSH:lla merkitystä, jos kil-
pirauhanen on poistettu, mutta ei 
syövän takia?

Vastaus
Kyllä on.

On sangen epätodennäköistä, että 
olotila on täysin normaali noin suu-
rella päivittäisellä, päivästä toiseen 
otettavalla tyroksiinin annoksella.  
Tosin ihmiselämä sopeutuu hitaisiin 
muutoksiin ja tämä koskee myös 
tyroksiiniannoksen muutoksia.  Kui-
tenkin jos tutkittaisiin tarkemmin, 
vaikka vuorokauden ajan, pulssia ja 
verenpainetta (joka on mahdollista), 
hikoilutaipumusta (joka on hankala) 
tai unen laatua (joka on mahdollista) 
on todennäköistä, että poikkeamia 
todettaisiin.

Siinä epätodennäköisessä tilan-
teessa, että tuolla annoksella ei po-
tilaalla olisi mitään poikkeavia oireita 
missään tilanteessa, on ilmeistä, että 
TSH olisi matala kertoen liian suures-
ta tyroksiiniannoksesta eli hyperty-
reoosista.  

Kroonisen hypertyreoosin vaikutuk-
sia – joihin siis on mahdollista jossain 
määrin sopeutua – ovat sydämen 
puolelta nopea syke ja varsinkin ra-
situksessa nopeastasi kiihtyvä syke, 
rytmihäiriöt, joista vakavin olisi diag-
nosoimatta jäävä tai jäänyt eteisväri-
nä, sepelvaltimotaudin oirehtiminen 
ja sydäninfarkti, osteoporoosi luun-
murtumineen (etenkin lonkkaluun 
kaulan murtuma), henkisten toimin-

— kysy lääkäriltä —

Talviuinti voi viilentää kehoa, jolloin kilpirauhanen aavistaa kylmyyttä ja keho
reagoi samantyyppisesti kuin vuodenaikavaihteluihin. Talviuinnista ei liene
suurta haittaa, jos kilpirauhaslääkitys on tasapainossa ja muuten on terve. 
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tojen vaikeutumien (ärtyisyys, keskit-
tymiskyvyn heikkous, itkuherkkyys), 
unihäiriöt ja nopeutunut suolen toi-
minta toistuvine vessareissuineen.  

Kuten huomataan, osa näistä oi-
reista kehittyy varkain ja voi jäädä 
asianomaiselta huomaamatta.  Jos 
olotila on normaali tyroksiininannok-
sella 300 ug/vrk, olisi perusteltua ko-
keilla onko olo normaali (tai kenties 
normaalia parempi) kun tyroksiinian-
nosta vähennetään.  Tärkeää on seu-
rata etenkin TSH-arvoa, kun tähän 
mennään, sillä vain olotilaan luotta-
minen voi johtaa harhaan ja väärään 
lääkeannokseen. 

Robert Paul

KYSYMYS
Söin vuosia Dygratyl 0,2 mg 1 tbl 
3 x päivässä, lääke sopi minulle 
hyvin. Sitten lääke vaihdettiin Di-
hydraliin, annos sama. Sen jälkeen 
olen kärsinyt lievästä hypoter-
miasta ja kurjasta olosta: vilun-
väristyksistä, iho kylmänhikinen, 
ajoittaista ripulia ja huimausta. 
Ennen lääkkeen vaihtoa S-TSH ja 
S-T4-V olivat viitearvojen sisällä. 
Mikä nyt neuvoksi?

Vastaus
Dihydral sisältää Dygratylin tavoin 
dihydrotakysterolia ja valmisteet 
ovat käytännössä identtiset. Dihyd-
rotakysterol on aktivoitunut D-vita-
miinivalmiste, joka vaikuttaa kalsium- 
ja fosforiaineenvaihduntaan, mutta 
ei kilpirauhashormoneihin. Valmiste 
käytetään useimmiten lisäkilpirauhas-
ten vajaatoiminnan hoitona. Oireiden 
vuoksi suosittelen kontrolloimaan 
veren kalsiumpitoisuuden sekä TSH 
ja T4v. Todennäköisesti oireet eivät 
johdu lääkevalmisteen vaihdosta.

Otto Knutar

KYSYMYS
Onko kilpirauhasen vajaatoimin-
tapotilailla muuta väestöä isompi 
riski sairastua kilpirauhassyöpään?

Vastaus 
Kilpirauhasen vajaatoiminta ei epi-
demiologisten tutkimusten mukaan 

näytä altistavan kilpirauhassyövälle. 
Henkilöillä, jotka tulevat tutkimuksiin 
kilpirauhaskyhmyn takia, kohonnut 
TSH-arvo lisää kilpirauhassyövän 
todennäköisyyttä. Kilpirauhasen 
vajaatoimintaa sairastavat henkilöt, 
joilla ei ole mitään tiedossa olevaa 
kilpirauhaskyhmyä, eivät siis ole suu-
remmassa riskissä sairastua kilpirau-
hassyöpään, kuin muu väestö.

Otto Knutar 

KYSYMYS
Minulla on todettu ohutsäieneu-
ropatia ilman mitään tiedossa ole-
vaa syytä. Aiheuttaako radiojodi-
hoito neuropatiaa?  Olen saanut 
4 radiojodihoitoa (2008, 2010, 
2019,2021).

Vastaus
Kirjallisuushaun perusteella ei ole 
epäilyä tai osoitusta siitä, että radi-
ojodihoitoon liittyisi kohonnut riski 
sairastua neuropatiaan..   

Otto Knutar

FRÅGA
Kan vinterbad vara skadligt om 
man lider av underfunktion i 
sköldkörteln? Jag brukar gå två 
gånger i veckan. Mitt TSH värde 
har nu stigit från sommarens vär-
de (2,2 > 4,3), jag funderar, om 
vinterbadandet kan inverka.

Svar
TSH värdet kan variera av olika orsa-
ker. Det kan t ex variera beroende på 
dygnets tidpunkt och med årstiden. 
TSH brukar vara en aning högre om 
vintern än om sommaren. Därför kan 
läkare i Sibirien, där det är stor skill-
nad mellan temperaturen om som-
maren och vintern, sommaren är het 
och vintern har bitande köld, ordinera 
ca 25 µg mera tyroxin om vintern åt 
patienterna. Forskningsresande vid 
Sydpolen får ibland en liten dos T3 
utan att ha sköldkörtelunderfunk-
tion för att de ska stå ut med längre 
tids vistelse i stark köld. T3 reglerar 
kroppstemperaturen effektivare än 
T4.  

Vinterbad kyler ned kroppen. Sköld-
körteln registrerar kölden och krop-
pen reagerar på liknande sätt som 
vid årstidsväxel till kallare temperatur. 
Måttligt vinterbad är knappast skad-
ligt, om sköldkörtelmedicinen är i ba-
lans och man annars är frisk. Om man 
sedan sommaren regelbundet badat 
vänjer sig kroppen sakta vid kallare 
vatten, men sköldkörtelpatienten ska 
gå långsamt ned i vattnet och inte 
förbli länge i kallt vatten. Hastiga för-
ändringar i temperaturen är skadliga, 
t ex om man hoppar direkt ned i en is-
vak, för vid sköldkörtelunderfunktion 
hinner kroppen inte anpassa sig, utan 
kan hamna i kris. Sköldkörtelpatien-
ter har ibland också diabetes 1 och 
känslighet för hjärtrytmstörningar, vid 
dessa tilläggsåkommor kan vinterbad 
förorsaka farosituationer och rekom-
menderas inte. Men regelbundna 
motionsvanor med måtta främjar 
hälsan.

Ulla Slama

 
FRÅGA
Har TSH-värdet någon betydelse 
för patienter som fått sköldkörteln 
bortopererad av andra orsaker än 
sköldkörtelcancer?

Svar
Ja.  

Den kanske vanligaste orsaken till 
att sköldkörteln måste bortopere-
ras, om det inte gäller cancer, är be-
handlingsresistent, svår Basedows 
sjukdom.   Sedan sköldkörteln borto-
pererats blir kroppen helt beroende 
av tyroxintillförseln utanför kroppen, 
d.v.s. tyroxintabletter.   Överfunktio-
nen klingar av inom några veckor ef-
ter operationen (halveringstiden för 
T4v-värdet är ungefär 1 vecka), och 
tidpunkten för inledning av tyroxin-
behandlingen efter operationen går 
att bedöma på basis av T4v-värdet 
precis före operationen.   TSH-vär-
det balanseras ut långsammare och 
den ska bestämmas ca 6 veckor efter 
operationen.   I detta skede kommer 
förändringarna av TSH-värdet givetvis 
inte av de kroppsegna sköldkörtel-
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hormonerna (som fallit bort) utan av 
den mängd tyroxin som vederböran-
de tar i tablettform varje dag.    Detta 
TSH-värde ger en fingervisning för vil-
ken tyroxindos som skulle vara lagom 
efter avlägsnade av sköldkörteln. Do-
sen bestäms på samma grunder som 
för tyroxinbehandling vid underfunk-
tion av sköldkörteln.       

Robert Paul

FRÅGA
Medför en högre tyroxindos (300 
µg / dygn) någon skada hos en 
person som mår normalt?

Svar

Ja.
Det är nog väldigt osannolikt att 

måendet skulle vara helt och hållet 
normalt på en så stor dygnsdos av 
tyroxin som tas varje dag, vecka ef-
ter vecka. Dock ska vi komma ihåg 
att människokroppen anpassar sig 
till långsamma förändringar i miljön, 
och detta gäller nog också ändringar 
i tyroksintillförseln.   Men trots detta 
skulle nog avvikelser kunna påvisas 
vid noggrannare undersökningar hos 
den som intar en så hög dos tyroxin.  
Om man skulle t.ex. mäta kontinu-
erligt puls och blodtryck, svettning 
eller sömn under ett dygn skulle det 
vara synnerligen sannolikt att avvi-
kelser skulle ses.  Mätning av dessa 
funktioner är möjlig vad gäller puls, 
blodtryck och sömn, medan svettning 
är svårare att bedöma.  

I den osannolika situationen att ved-
erbörande skulle vara helt och hållet 
symtomfri i alla situationer på den 
där höga dosen tyroxin är det dock 
uppenbart att TSH-värdet skulle vara 
lågt, vilket vore förenligt med hyper-
tyreos.   

 Kroppen påverkas av hypertyreos, 
också i det fallet att den delvis skulle 
ha vant sig.  Hjärtat skulle reagera ge-
nom snabbare puls, och pulsen skul-
le stiga vid minsta belastning. Risken 
för rytmstörningar skulle öka och den 
mest förrädiska rytmstörningen skulle 
vara förmaksflimmer som kan gå odi-
agnostiserad.  Osteoporos och risk 

för benbrott (särskilt lårbenshalsen), 
påverkan på de andliga funktionerna 
(irritation, dålig koncentrationsförmå-
ga, gråtmildhet), sömnstörningar och 
snabb tarmfunktion med behov av 
återkommande toalettbesök är andra 
konsekvenser av hypertyreos.   

En del av symtomen uppkommer 
smygande och då finns det en risk att 
vederbörande anpassar sig vid dem 
och tycker att allt är som förr.   Men 
om måendet är normalt på en daglig 
tyroxindos på 300 ug, skulle jag re-
kommendera en minskning av dosen 
– kanske måendet fortsätter normalt 
eller t.o.m. bättre än normalt.  Det är 
viktigt att TSH-värdet uppföljs när do-
sjusteringar sker, eftersom det finns 
risker i att endast lita på hur man mår 
och detta kan leda till fel läkemedels-
dos och risk för biverkningar. 

Robert Paul

FRÅGA
Jag har tidigare i åratal ätit Dygra-
tyl 0,2 mg 1 tablett 3 ggr dag-
ligen och medicinen har passat 
mig väl. Sedan böt man medici-
nen till Dihydal med samma dos. 
Efter detta har jag lidit av lindrig 
hypotermi och mått dåligt: fross-
brytningar, kallsvettig hud, tidvis 
diarré och svindel. Före medicinen 
böts, var TSH och T4v inom refe-
rens. Vad skall jag göra nu?

Svar
Dihydal innehåller liksom Dygratyl 
dihydrotakysterol och preparaten är 
i praktiken identiska. Dihydrotakyste-
rol är ett aktiverat D-vitaminpreparat, 

som påverkar kroppens kalcium- och 
fosforämnesomsättning, men inte 
sköldkörtelhormonerna. Oftast an-
vänds preparatet som behandling av 
bisköldkörtelhormonbrist. På grund 
av symtomen råder jag att kontroll-
era blodets kalciumhalt samt TSH och 
T4v. Troligen beror symtomen inte på 
medicinbytet. 

Otto Knutar

FRÅGA
Har personer med hypotyreos 
större risk än övriga befolkningen 
att insjukna i sköldkörtelcancer?

Svar
På basen av epidemiologiska studier 
verkar hypotyreos inte öka risken för 
sköldkörtelcancer. Hos personer, som 
undersöks för sköldkörtelknölar, vet 
man däremot att förhöjt TSH ökar 
sannolikheten något för att knölen 
skall vara elakartad. Personer med 
hypotyreos utan någon känd sköld-
körtelknöl är alltså inte i förhöjd risk, 
jämfört med övriga befolkningen, att 
insjukna i sköldkörtelcancer.

Otto Knutar

FRÅGA
Jag har konstaterats ha tunnfiber-
neuropati utan klar orsak. Orsakar 
radiojodbehandling neuropati? 
Jag har fått 4 radiojodbehandling-
ar (2008, 2010, 2019, 2021).

Svar
På basen av en litteratursökning hittas 
ingen misstanke eller uppgift om att 
radiojodbehandling skulle öka risken 
att insjukna i neuropati.

Otto Knutar
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Kerro meille mitä mieltä olit Kilpi-lehdestä 4/2021. Mielipiteet auttavat meitä lehden kehittämisessä.

ANTAMALLA PALAUTEESI OSALLISTUT FAMILON ULTRA ORGANIC -PEITTEEN JA -TYYNYN ARVONTAAN.

Anna kokonaisarvosanasi tälle Kilpi-lehdelle asteikolla 1 (erittäin huono) – 5 (erittäin hyvä) 

Anna palautteesi 10.1.2022 mennessä osoitteessa www.kilpirauhasliitto.fi/kilpi-lehti/palaute tai lähetä vastauksesi 
postitse osoitteeseen Kilpirauhasliitto ry, PL 40, 00621 HELSINKI.

Mikäli haluat osallistua tuotepalkinnon arvontaan, liitä mukaan yhteystietosi (postiosoite sekä sähköposti tai puhe-
linnumero). Kiitos kun kerrot mielipiteesi!

Kilpi-lehden 3/2021 lukijakilpailuun vastanneiden kesken arvoimme setin käytännöllisiä ja
laadukkaita Arabian Huvila-astioita. Palkinnon sai Kristiina Romar, Rovaniemi. Kiitos kaikille palautetta
antaneille ja onnea Kristiinalle! 

Lukijakilpailu

Mikä on mielestäsi lehden paras juttu?
Mikä sinua jutussa kiinnostaa? 

Millaisia juttuja toivoisit tuleviin
numeroihin?

Kerro meille, miten toivoisit
lehteä kehitettävän.

Muita terveisiä lehden
tekijöille?

"Hyvä lehti ja oli taas kivaa luettavaa. Jokaiselle jota-
kin. Vertaistuki artikkelit on myös hyviä. Ne tuo usein 
lohtua tähän omaan arkeen."

"Hyvin laadittu, erinomaiset palstat ja kirjoitukset sekä 
selkeä jaottelu. Lehteä oli helppo lukea juuri tämän 
vuoksi. Olin positiivisesti yllättynyt!"

Familon Ultra Organic -peite 150 x 200 cm (99,90)
Täyte: 100% Hollofil® Eco -kierrätyspolyesteria 900 g
Päällinen: 100% luomupuuvillaa
Familon Ultra Organic -peitto on lämmin ja ylellisen tuntuinen peitto. 
Peiton täytteenä on hengittävää Hollofil® Eco -kierrätyspolyesterikuitua. 
Päällisen korkealaatuinen 100% luomupuuvillakangas tuntuu miellyttä-
vältä ihoa vasten. Familon Ultra Organic -peitto sopii myös herkimmille 
ja sen  voi pestä 60 asteessa.

Familon Ultra Organic -tyyny 50 x 60 cm (36,90)
Täyte: 100% Comforel® Eco -kierrätyspolyesteriä
Päällinen: 100% luomupuuvilla-twilliä
Familon Ultra Organic -tyyny on pehmeä ja muotoutuva keskikorkea 
tyyny, joka sopii kaikkiin uniasentoihin. Tyynyn täytteenä on pehmeää, 
helppohoitoista ja yksilöllisesti muotoutuvaa, Comforel® Eco -kierrätys-
polyesteripallokuitua. Päällinen on 100 % luomupuuvillaa. Familon Ultra 
Organic -tyyny sopii myös herkimmille ja sen voi pestä 60 asteessa.

Etukoodilla
KILPIRAUHASLIITTO20

kertaostoetu –20%
normaalihintaisista tuotteista

Familon.fi-verkkokaupasta
(ei koske lahjakortteja)

Voimassa 31.12.2021 asti.
Familon.fi -verkkokaupasta
saat kaiken hyvään uneen.

Hanki paremmat unet
itsellesi tai lahjaksi.
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Etukoodilla
KILPIRAUHASLIITTO20

kertaostoetu –20%
normaalihintaisista tuotteista

Familon.fi-verkkokaupasta
(ei koske lahjakortteja)

Voimassa 31.12.2021 asti.
Familon.fi -verkkokaupasta
saat kaiken hyvään uneen.

Hanki paremmat unet
itsellesi tai lahjaksi.

— ilmoituksia —

Kursseja ja lomia,
vertaistukea ja neuvontaa

REPÄISE JA OTA TALTEEN!

Voimavarakurssi henkilöille, jotka elävät ilman kilpirauhasta
tai joille suunnitellaan kilpirauhasen poistoa

17.–20.3.2022, Härmän kylpylä

Voimavarakurssi on tarkoitettu henkilöille, joilta kilpirauhanen on poistettu tai sen 
poistoa suunnitellaan. Kurssin ohjelmassa on mm. luento elämästä ilman kilpirauhasta 
sekä vertaiskeskusteluita hyvinvoinnista kilpirauhasen poiston jälkeen. Lisäksi kurssilla 
on mukana voimavaroja vahvistavaa toiminnallista ohjelmaa.

Kurssiajankohta: 17.–20.3.2022
Paikka: Härmän Kylpylä, Ylihärmä
Hakuaika: 15.12.2021–21.1.2022  
Hakemuksen voit täyttää osoitteessa www.kilpirauhasliitto.fi/kurssit-ja-lomat 

Kurssille valituille henkilöille ilmoitetaan valinnasta viikon sisällä hakuajan päättymisestä.

Hinta: 100 € / 2hh, laskutetaan osallistujilta ennen kurssia
Hintaan sisältyy täysihoito, majoitus (2hh), ruokailut, asiantuntijaluennot ja muu kurssin ohjelma. 
Matkakulut kurssilainen maksaa itse. Kurssin osallistumismaksu palautetaan vain, mikäli osallistumi-
nen on peruutettu vähintään 2 viikkoa ennen kurssin alkua. Mikäli osallistuja haluaa majoittua 1 hh, 
sopii hän sen itse kurssipaikan kanssa ja maksaa itse erotuksen. 

Lisätietoja kurssista antaa asta.salonen@kilpirauhasliitto.fi tai p. 050 4084 403

Tervetuloa voimaantumaan vertaisten joukkoon!
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— kurssit ja lomat —

Kilpirauhasliiton yhteistyölomat
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n (MTLH) kanssa

Omavastuuosuudet Loman omavastuuosuus on 20 €/vrk aikuisilta ja 17 vuotta täyttäneiltä.
   Alle 17-vuotiailta emme veloita omavastuuosuutta.
Loman sisältö   Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus kahden hengen huoneessa tai perhe- 
   lomilla perhekoon mukaisissa huoneissa/huoneistoissa, ryhmäkohtainen   
   ohjelma, yleinen vapaa-ajanohjelma, lomapaikan allasosaston ja kuntosalin  
   käyttö. Perhelomilla 1–3-vuotiaiden lastenhoito (4 x 2 h).
Hakemukset palautetaan lomajärjestöön hakuajan loppuun mennessä.
Sähköinen lomatukihakemus löytyy osoitteesta: https://lotu.lomajarjestot.fi/calendar/MTLH
Hakemusta tehdessään täytyy ensin valita, hakeeko aikuisille vai lapsiperheille suunnattuja lomia. 

Myönteisistä lomatukipäätöksistä ilmoitetaan lomatuen saajalle noin 2 kuukautta ennen loman 
alkamispäivää. Mahdolliset peruutukset henkilökohtaisesti suoraan MTLH:lle.  

Lisätietoja saa MTLH:n kotisivuilta osoitteesta www.mtlh.fi.
  

Kilpirauhasliitto järjestää Diabetesliiton kanssa voimavarakurssin aikuisille, joilla on todettu sekä 
kilpirauhasen vajaatoiminta että tyypin 2 diabetes.

Kurssin tavoitteena on lisätä kuntoutujan tietoutta omista sairauksista ja niiden omahoidosta sekä 
kannustaa huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan kokonaisvaltaisesti. Kurssilla on mahdollisuus ver-
taistukeen sekä jaetaan virikkeitä ja ajatuksia elämästä molempien sairauksien kanssa.

Etusijalla ovat kurssilaiset, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet kummankaan järjestön
järjestämille kuntoutumiskursseille. Voit hakea kurssille, vaikka et olisi kummankaan järjestön jäsen.

Kurssiajankohta: to-su 19.–22.5.2022
Paikka: Varalan urheiluopisto, Tampere
Hakuaika: 28.2.–8.4.2022 
Hakulomake: Hakulomake avautuu 28.2.2022: www.kilpirauhasliitto.fi/kurssit-ja-lomat/
Kurssivalinnoista ilmoitetaan valituille viikon sisällä hakuajan päättymisen jälkeen.
Hinta: omavastuu 100 €/hlö 
Kurssin hintaan sisältyy täysihoito, majoitus (2hh), asiantuntijaluennot ja muu kurssin
ohjelma. Matkakulut kurssilainen maksaa itse. Kurssin osallistumismaksu palautetaan
vain, mikäli osallistuminen on peruttu vähintään kaksi viikkoa ennen kurssin alkamista.
Tiedustelut:
·   Asta Salonen, asta.salonen@kilpirauhasliitto.fi tai p. 050 408 4403
·   Anneli Jylhä, anneli.jylha@diabetes.fi tai p. 050 577 2851

Voimavarakurssi henkilöille, joilla kilpirauhasen
vajaatoiminta ja tyypin 2 diabetes 

19.–22.5.2022, Varalan urheiluopisto, Tampere

Voimaa vertaisuudesta  Ikifit / Kuntoutus Apila 25.07.-30.07.2022 25.4.
-lomat lapsiperheille

Voimaa vertaisuudesta  Rokua Health & Spa 25.09.-30.09.2022 23.6.
-lomat lapsiperheille

LOMATEEMA LOMAKOHDE LOMA-AIKA        HAKUAIKA PÄÄTTYY
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— kurssit ja lomat —

 Vuoden 2022 voimavarakurssit

Henkilöille, joilla kilpirauhasen va-
jaatoiminta ja tyypin 2 diabetes
19.–22.5.2022 
Varalan urheiluopisto, Tampere
Hakuaika 28.2.–8.4.2022

Osa kurssitiedoista on vielä alustavia.

Kilpirauhasen vajaatoiminta ja 
tyypin 2 diabetes
19.–22.5.2022 
Tampere
Hakuaika 28.2.–8.4.2022

Ilman
kilpirauhasta
17.–20.3.2022
Härmän kylpylä
Hakuaika 15.12.21–21.1.22

Perheille, jossa lapsella
kilpirauhassairaus
26.–28.8.2022 
Hauho
Hakuaika 27.5.–29.7.2022

Yli 60 v kurssi: 
Yhteistyössä IBD ja muut
suolistosairaudet ry:n kanssa.
6.–9.9.2022 
Onnela Tuusula
Haku IBD ja muut suolistosairaudet 
ry:n kautta.

Avokurssi: Osteoporoosi tai 
osteopenia ja kilpirauhassairaus: 
Yhteistyössä
Luustoliiton kanssa.
9.3.–8.4.2022
Jyväskylä
Hakuaika 10.1.–28.2.2022

Kilpirauhasen vajaatoimintaa 
sairastavat
24.–27.11.2022
Imatra
1.9.–17.10.2022

Avoetäkurssi: kilpirauhasen
vajaatoiminta
touko–kesäkuu
Porvoo
Hakuaika 1.3.–24.4.2022

Lisätietoja voimavarakursseista:
Asta Salonen,
asta.salonen@kilpirauhasliitto.fi
tai p. 050 408 4403 

Avoetäkurssi: kilpirauhasen
vajaatoiminta
syys–lokakuu
Pori
Hakuaika 29.7.–4.9.2022 
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— vertaistukea ja neuvontaa —

Chatit tarjoavat vertaistukea heille, jotka eivät syystä tai toisesta pääse osallistumaan kasvokkain ta-
paaviin ryhmiin, eivät ole sosiaalisessa mediassa tai eivät halua internetissä keskustella sairauteensa 
liittyvistä asioista omalla nimellään.  

Lisätietoja ja linkit chatteihin löydät myös nettisivuiltamme www.kilpirauhasliitto.fi/vertaistuki/vertais-
chatit.

Ajankohta    kohderyhmä  
Keskiviikko 16.2. klo 18–19.30  Kilpirauhasen syöpä 
Tiistai 22.2. klo 19–20.30  Vajaatoiminta, työikäiset 
Keskiviikko 23.2. klo 18–19.30  Liikatoiminta  
Keskiviikko 16.3. klo 18–19.30  Kilpirauhasen syöpä 
Tiistai 22.3. klo 19–20.30  Vajaatoiminta, työikäiset 
Keskiviikko 23.3. klo 18–19.30  Liikatoiminta  
Keskiviikko 13.4. klo 18–19.30  Kilpirauhasen syöpä
Tiistai 19.4.klo 19–20.30  Vajaatoiminta, työikäiset 
Keskiviikko 20.4. klo 18–19.30  Liikatoiminta 

Tuntuuko, ettei tarjonnasta löytynyt vertaistukea itsellesi? Haluaisitko ruveta chat-ohjaajaksi, jolloin 
saat paitsi itse tukea, myös tarjoat sitä toisille? Ota yhteyttä Kilpirauhasliittoon, niin jutellaan
aiheesta lisää: toimisto@kilpirauhasliitto.fi.

Kevään verkkovertaischatit

Neuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse 
Neuvontanumerossa 044 788 8899 vastataan tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 17–19. 
Voit keskustella ja kysyä sairauteesi sekä sen hoitoon liittyvistä asioista ja saada neuvontaa sekä ohjeistusta.
Puheluihin ja viesteihin vastaa sairaanhoitaja. Emme kuitenkaan voi ottaa kantaa esimerkiksi hoitolinjauksiin
tai lääkkeiden annosteluun, jotka ovat potilaan ja lääkärin välinen asia.  
 
Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen neuvonta@kilpirauhasliitto.fi. Sähköpostiviesteihin
pyritään vastaamaan viikon kuluessa. Neuvontapuhelinpäivystystä ei ole arkipyhinä eikä juhlapyhien aattona. 

Neuvontapuhelin ja -sähköposti on suljettu 23.12.2021–3.1.2022.
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Voimavarakurssi henkilöille, joilla on todettu
osteoporoosi/osteopenia ja kilpirauhassairaus (avokurssi)

9.3.–8.4.2022, Jyväskylä

Kilpirauhasliitto järjestää Luustoliiton kanssa voimavarakurssin aikuisille, joilla on
todettu sekä kilpirauhassairaus että osteoporoosi tai osteopenia. 

Kurssilta saat eväitä kahden pitkäaikaisen sairauden kanssa elämiseen ja voimaa
omahoitoon sekä tapaat muita samassa tilanteessa olevia. 

Kurssipäivät, tapaamiset aina klo 9–16
• ke 9.3.2022 
• to 10.3.2022 
• to 24.3.2022
• pe 8.4.2022

Ajankohta: 9.3.–8.4.2022
Paikka: Jyväskylä
Hakuaika: 10.1.-6.2.2022
Haku kurssille: luustoliitto.fi/yhteistyokurssi
Kurssille valituille henkilöille ilmoitetaan valinnasta viikon sisällä hakuajan päättymisen jälkeen.
Hinta: Kurssi on maksuton tarjoiluineen. Matkat ja mahdollinen majoitus ovat omakustanteiset. 

Tervetuloa mukaan kurssille!

Tiedustelut:
Kilpirauhasliitto: Asta Salonen, asta.salonen@kilpirauhasliitto.fi tai p. 050 4084403
Luustoliitto: Jenny Lohikivi, jenny.lohikivi@luustoliitto.fi, p. 055 512 9117

Syksyllä 2020 järjestettiin ensimmäinen Luustoliiton ja 
Kilpirauhasliiton yhteinen kuntoutumiskurssi henkilöille, 
joilla on todettu sekä osteoporoosi tai osteopenia että 
kilpirauhassairaus. 

Kurssilla keskityttiin arkeen, jossa kulkee mukana kaksi 
pitkäaikaissairautta. Kurssilla käsiteltiin muun muassa 
ruokavaliota, liikuntaa, kaatumisen ehkäisyä ja unta 
jokaisen osallistujan oman arjen lähtökohdista käsin. 
Oman arvionsa mukaan kaikki osallistujat onnistuivat 
asettamaan kurssilla itselleen omahoidon tavoitteen, 
jota kohti he etenivät kurssin aikana. Osallistujista 40 % 
saavutti tavoitteensa kokonaan ja 60 % osittain kurs-
sin aikana. Monet osallistujista lisäsivät kurssin aikana 

jonkin tietyn liikuntamuodon tai -kerran viikkoonsa. 
Osallistujan tavoitteena saattoi myös olla esimerkiksi 
päivittäisen lenkkeilyn ylläpitäminen tai säännöllisestä 
ruokailusta huolehtiminen myös viikonloppuisin. 

Lähes kaikki osallistujat kokivat saaneensa vertaistukea 
kurssin aikana. Osallistujat kuulivat, että muilla oli ollut 
samanlaisia kokemuksia arjesta kahden pitkäaikaissai-
rauden kanssa. Kurssi vahvisti myös ymmärrystä oma-
hoidon merkityksestä ja tärkeydestä. Lisäksi kurssi toi 
piristystä korona-arkeen. 

Yhteistyö eri tahojen kesken on tärkeää, mutta osallis-
tujat ovat kurssin kuin kurssin onnistumisen voima.

"Oli mukava kuulla muiden osallistujien
mietteitä sairastamiseen liittyen. Vertaistuki
on tärkeää. Voi ja uskaltaa kysyä toisilta ja
kertoa itse, jos voi tukea toista."

"Kuulin muilta kurssilaisilta, miten pitkäaikais-
sairauksien kanssa pystyy elämään ja miten 
omahoitoon voi vaikuttaa. Pienet itselle sopivat 
tavoitteet edistävät omahoitoa. Stressitön elämä 
sairauden kanssa antaa iloa elämään."

Yhteistyössä on voimaa
Teksti: Pauliina Tamminen, Luustoliitto
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Tiesitkö?

Omakannassa näet omat terveystietosi ja reseptisi, voit 
pyytää reseptin uusimista sekä tallentaa elinluovutus- ja 
hoitotahdon. Omakannassa on nyt saatavilla myös EU:n 
koronatodistus, joka toimii koronapassina.

Kirjaudu Omakantaan kirjoittamalla selaimen osoiteriville 
www.kanta.fi. Älä kirjaudu Omakantaan suoraan verkon 
hakukonetuloksista (esimerkiksi Googlen kautta). 
Valitse kanta.fi-sivulta painike Kirjaudu Omakantaan. Se 
ohjaa sinut Suomi.fi-palveluun (julkishallinnon yhteinen 
tunnistautumispalvelu), jolta pääset valitsemaan haluamasi 
tunnistautumistavan. 

Kirjaudu Omakannasta ulos aina, kun lopetat sen käytön. 
Tyhjennä myös selaimesi sivuhistoria ja välimuisti sekä 
sulje kaikki avoimet selainikkunat. Näin varmistat, etteivät 
samaa tietokonetta tai mobiililaitetta myöhemmin käyttä-
vät henkilöt pääse näkemään tietojasi. Lisätietoa: 
www.kanta.fi.

Miten asioida turvallisesti Omakannassa?

Paljon punaista lihaa, makkaroita ja muita
prosessoituja lihatuotteita nauttivat sairastuvat
moniin syöpiin muuta väestöä todennäköisemmin.
Tieto pohjautuu tuoreeseen tutkimukseen, jossa
yhdistettiin ja analysoitiin 148 tutkimuksen aineistot. 
Niiden perusteella paljon punaista lihaa sisältävä
ruokavalio liittyi suurentuneeseen vaaraan sairastua
rinta-, kohdunrunko-, suolisto-, keuhko- ja maksa-
solusyöpään. Prosessoitujen lihatuotteiden runsas kulu-
tus liittyi rinta-, suolisto- ja keuhkosyövän
vaaraan. Vertailukohtana olivat potilaat, jotka
söivät vain vähän punaista lihaa tai lihajalosteita.
Tutkimus julkaistiin European Journal of
Epidemiology -lehdessä. 

Lähde: Uutispalvelu Duodecim

Runsas lihansyönti voi edistää 
useiden syöpien kehittymistä

Sivun 30 kuvat: AdobeStock

Huom!
Älä koskaan lähetä

sähköpostitse arkaluonteisia
tietoja  kuten henkilötunnusta

tai pankkitunnuksia. Kanta-
palvelut tai Kela ei koskaan

kysy niitä sähköpostilla
tai tekstiviestillä.
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— tiesitkö —

Laillistetut ravitsemusterapeutit ovat terveydenhuollon 
ainoa ammattiryhmä, jolla on ravitsemushoitoon ja -te-
rapiaan erikoistunut ylempi yliopistokoulutus. Ravitse-
musterapeutin vastaanotolle pääsee:

• terveyskeskuksessa lääkärin tai hoitajan lähetteellä    
     ravitsemuksen erityisosaamista vaativissa tilanteissa

• erikoissairaanhoidossa sairaaloiden osastojen ja  
      poliklinikoiden lääkärin lähetteellä

• työterveyshuollossa työterveyslääkärin tai
   työterveyshoitajan lähetteellä
• yksityiselle ravitsemusterapeutille pääset
   varaamalla itse ajan lääkäriasemien ajanvarauksesta.

Lähde: Ravitsemusterapeuttien yhdistys (RTY).

Kilpirauhassyöpäpotilaan opas

Kilpirauhassyöpäpotilaan opasta voi tilata osoitteesta 
www.syopapotilaat.fi/potilasoppaat. 

Oppaasta on apua kaikille, jotka miettivät kilpirauhas-
syövän vaikutuksia omaan tai läheisensä elämään. Opas 
ilmestyy tuonnempana myös ruotsiksi.

Kuinka päästä ravitsemusterapeutin
vastaanotolle?

Kuluttajaliitto tarjoaa kaikille potilaille ja sote-palvelui-
den käyttäjille avointa ja maksutonta oikeusneuvontaa 
potilaiden ja sote-palveluiden käyttäjille. Palvelu tarjoaa 
neuvontaa myös potilas- ja sosiaaliasiamiehille heidän 
työnsä tueksi. Neuvontapuhelin palvelee maanantaisin 
klo 9–11 ja 13–15, p. 09 454 22 150. 
Potilasoikeusneuvonta auttaa esimerkiksi 
seuraavissa kysymyksissä: 

• Kuka on vastuussa, jos saat huonoa sote-palvelua? 
• Ketkä ovat potilaan/asiakkaan omaisia ja
   läheisiä? Mitä oikeuksia potilaan omaisella on? 
• Mitä tulee tehdä, jos henkilökunta havaitsee,
    että potilasta/asiakasta yritetään hyväksikäyttää    

      taloudellisesti? 
• Kotihoidon asiakas haluaa jäädä kotiin, vaikka
   kotihoidon hoitaja haluaa hänen menevän
   ambulanssilla sairaalaan. Kenen tahto lopulta
   ratkaisee? 
• Myös monissa muissa potilaan oikeuksiin
   liittyvissä kysymyksissä. 

Lähde: www.kuluttajaliitto.fi/neuvonta

Kuluttajaliitto potilaan ja sote-palveluiden 
käyttäjien oikeuksien edistäjänä 



32   KILPI   4 / 2021

Störd sköldkörtelfunktion
under graviditeten

Störningar i sköldkörtelfunktionen 
är rätt vanliga under graviditeten.  
Om de inte åtgärdas, kan detta ge 
problem under graviditeten och 
nyföddhetsperioden.

Både underfunktion och överfunk-
tion av sköldkörteln ger mensstör-
ningar och ökar risken för missfall 
och infertilitet. Det finns studier 
enligt vilka moderns sköldkörtelsjuk-
domar står i samband med många-
handa problem under graviditeten, 
bl.a. förtidsbörd, missbildningar, 
låg födelsevikt och t.o.m. ökad 
fosterdödlighet.   Moderns sköld-
körtelsjukdomar har också asso-
cierats med högt blodtryck under 
graviditeten, moderkaksavlossning i 
förtid, blödningar efter förlossning-
en och anemi.  Lindrig eller välskött 
störning i sköldkörtelfunktionen 
ökar dock inte nödvändigtvis dessa 
risker.  Korrekt medicinbehandling 
av funktionsstörningar i sköldkör-
teln är ett effektivt sätt att undgå 
problemen under graviditeten och 
nyföddhetsperioden.  Bäst vore att 
sköta överfunktion respektive under-
funktion av sköldkörteln redan innan 
graviditeten börjar. 

— specialist —

GRAVIDITET OCH
SKÖLDKÖRTELHORMON
Under graviditeten stiger behovet av 
sköldkörtelhormon och ökningen kan 
uppgå till 50 %.  Denna ökning kom-
penseras av den friska sköldkörteln 
som ombesörjer det ökade behovet.  
Blodproven som utvisar sköldkör-
telfunktionen påverkas också av 
graviditet.  I början av graviditeten 
är halten av graviditetshormon (hCG) 
hög, och detta kan ge ett tillstånd 
som påminner om överfunktion av 
sköldkörteln, då hCG påverkar ut-
söndringen av tyreotropin (TSH) som 
är det tyreoideastimulerande hormo-
net som utsöndras av hjärnbihanget 
(hypofysen).  Därför händer det att 
ett lågt TSH-värde hos en frisk gravid 
kvinna kan felaktigt tolkas som 
överfunktion av sköldkörteln, medan 
ett TSH-värde som i verkligheten är 
alltför högt i relation till pågående 
graviditet kan anses normalt.  Hos 
de flesta kvinnor med underfunktion 
av sköldkörteln stiger behovet av 
tyroxin under graviditetstiden. 

EN STUDIE AV
EFFEKTERNA AV MODERN
SKÖLDKÖRTELSJUKDOM
Vi genomförde en populationsbase-
rad studie i syfte att se hur gravidite-
ten hos kvinnor med sköldkörtelfunk-
tionsstörningar förlöper.   Samtidigt 
kartlade vi hur mediciner för be-
handling av sköldkörtelsjukdomar 
används av gravida kvinnor i Finland.  
Vi fick uppgifterna för denna studie 
ur Registret över födda barn (un-

derhålls av Institutet för hälsa och 
välfärd THL) för åren 2004–2016. 
Registret är mycket omfattande och 
täcker så gott som alla förlossningar 
i vårt land. Informationen komplet-
terades med siffror ur databasen för 
användningen av receptbelagda lä-
kemedel och specialersättningsgilla 
läkemedel (som upprätthålls av FPA), 
Vårdanmälningssystemet Hilmo (THL) 
och Missbildningsregistret (THL). I 
studien jämförde vi gravida kvinnor 
med underfunktion och överfunktion 
av sköldkörteln med kvinnor som har 
normal sköldkörtelfunktion.  

I studien hade 3 % av mödrarna 
underfunktion av sköldkörteln.  De 
flesta kvinnor som hade underfunk-
tion av sköldkörteln och som var 
gravida använde tyroxin. Undersök-
ningen visade att underfunktion av 
sköldkörteln står i samband med 
många graviditetskomplikationer, 
bl.a. blodtrycksproblem, gravidi-
tetsdiabetes och förtidsbörd. Bland 
de kvinnor som använde tyroxin var 
dock risken för blodtrycksproblem 
under graviditeten och förtidsbörd 
mindre än bland de kvinnor som 
använde tyroxin under hela gravidi-
tetstiden.  

Undersökningen visade också 
att användningen av tyroxin under 
graviditet har ökat markant under 
detta millennium.  År 2004 fick en 
(1) procent av mödrarna som hade 
sköldkörtelproblem under gravidite-
ten tyroxinbehandling, men år 2016 
var siffran uppe i sex procent.  Den-
na tydliga ökning av användningen 

"Under graviditeten
stiger behovet av

sköldkörtelhormon och
ökningen kan uppgå till 50 %.  
Denna ökning kompenseras
av den friska sköldkörteln

som ombesörjer det
ökade behovet."

Text: Suvi Turunen, med dr, specialist i gynekologi och obstetrik
Översättning: MediDocs
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— specialist —

av tyroxin under graviditet tyder 
på att sköldkörtelproblemen under 
graviditet identifieras och behandlas 
numera med större träffsäkerhet än 
tidigare.  En orsak till detta kunde 
vara det faktum att referensvärdena 
för sköldkörtelproven är lägre för 
gravida kvinnor än för icke-gravida 
kvinnor.  Tyroxinbehandling påbörjas 
därmed vid lägre värden hos gravida 
kvinnor än i befolkningen i övrigt.  
Tidigare undersökningar har visat 
att tyroxinbehandling kan skydda 
mot graviditetskomplikationer och 
därför är det tänkbart att underfunk-
tion av sköldkörteln under graviditet 
behandlas mer aktivt.  Det är förstås 
inte heller otänkbart att vi i Finland 
har en liten tendens att överbehand-
la underfunktion av sköldkörteln. 

I vår studie hade 0,4 % av de 
gravida kvinnorna överfunktion av 
sköldkörteln, vilket visar att över-
funktion är betydligt mera sällsynt än 
underfunktion av sköldkörteln. Läke-
medelsbehandling (med karbimazol 
eller propyltiouracil) för överfunktion 
av sköldkörteln användes endast 
av 0,1 % av de gravida kvinnorna.  
Studien visade att överfunktion av 
sköldkörteln under graviditet eller 
tidigare överfunktion av sköldkörteln 
står i samband med vissa graviditets-
komplikationer, såsom blodtrycks-
problem, behov av kejsarsnitt

   

BAKGRUND TILL ARTIKELN
Artikeln bygger på en avhandling 
av Suvi Turunen, medicin licenti-
at, om störd sköldkörtelfunktion 
under graviditet. Förekomst och 
effekt på graviditetsresultat. Fa-
kultet och enhet: Forskarskolan vid 
Uleåborgs universitet, Medicinska 
fakulteten, Uleåborgs universitets-
sjukhus, förlossning och gyneko-
logi.

Disputationen hölls den 24 
september 2021. Opponent var 
docent Eeva Ekholm från Åbo 
universitetssjukhus och custos var 
docent Eila Suvanto från Uleåborgs 
universitetssjukhus.

"Nyfödda bebisar
till mödrar med

över- eller underfunktion
av sköldkörteln har oftare

behov av intensivvård
än andra nyfödda."  
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och förtidsbörd.  Dessutom fann 
vi att nyfödda bebisar till mödrar 
med över- eller underfunktion av 
sköldkörteln har oftare behov av 
intensivvård än andra nyfödda.
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Puheenjohtajan näppäimistöltä
Kilpirauhasliiton juuret ovat vuonna 
1996 perustetussa valtakunnalli-
sesti toimineessa Suomen Kilpirau-
haspotilasyhdistys ry:ssä. Kulu-
neena vuonna olemme juhlistaneet 
25-vuotista toimintaamme mm. 
kahdella valtakunnallisella, suuren 
suosion saaneella webinaarilla. Ha-
luan tässä nostaa myös muutaman 
muun asian kuluneesta vuodesta.

Kilpirauhasliitto on pitkään 
puhunut eri yhteyksissä kilpirau-
hasen vajaatoiminnan Käypä hoito 
-suosituksen laatimisen tärkey-
destä. Suosituksen laatimistyö 
saatiin ansiokkaasti käyntiin tämän 
vuoden keväällä. Kilpirauhasliitolla 
on edustus potilaista koostuvassa 
viiteryhmässä.

Alkusyksystä teimme Kilpirauhas-
liiton viestintään liittyvän kyselyn, 
johon saimme vastauksia yli tu-

hannelta henkilöltä. 77 % kyselyyn 
vastanneista kertoi, että hakee 
tai kysyy ensisijaisesti kilpi- tai 
lisäkilpirauhassairauksiin liittyvää 
tietoa Kilpirauhasliiton ylläpitämis-
tä kanavista. Seuraavaksi eniten 
tietoa kysytään hoitavalta lääkäril-
tä. Yli 90 % vastaajista kokee liiton 
tarjoaman tiedon luotettavana ja 
lähes saman verran vastaajista 
kokee, että välittämämme tieto 
on ajantasaista. Viestintään ja sen 
kehittämiseen tulemme jatkossakin 
vahvasti panostamaan.

Syksyn kauneutta on ollut mahta-
va katsella tietoisena, että yhdis-
tyksissä päästään pitkän tauon 
jälkeen palailemaan kasvokkain 

Kuva AdobeStock

tapahtuvaan toimintaan.  Ihan kuin 
auringonkeltaisina loistaneet puut 
olisivat alkusyksystä toivottaneet 
yhdistystoimijat tervetulleiksi jär-
jestämään jäsenistölle tapahtumia, 
toimintaa ja vertaisiltoja.  Syyskau-
den suunnitelmia on toteutettu ja 
tulevan vuoden toimintaa suunni-
teltu.  

Ensi vuonna Kilpirauhasliiton ja 
sen jäsenjärjestöjen teemana on 
365 päivää hyvinvointia. Olkaamme 
yhdistyksissä innolla järjestämässä 
uudenlaistakin toimintaa. Ja hyvät 
jäsenet, haastan teidät kaikki tee-
maamme mukaan. Vain itse voimme 
saada muutosta aikaan hyvinvoin-
timme edistämisessä. Ja yhdessä, 
vaikkapa vertaisryhmissä, voimme 
tukea toinen toisiamme onnistumi-
sessa!

Rauhaisaa adventinaikaa sekä 
oikein hyvää joulua!

Mukavia talvipäiviä
jäsenille ja muille 

lehden lukijoille 
 toivotteleepi 

Leena Kallionsivu 

Jäsenyhdistysten sivut
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"Kurssi antoi iloa ja
innostusta omaan'

kuntoutumiseen ja omahoitoon."
Kuva AdobeStock

— jäsenyhdistysten sivut —

Olen kotkalainen mummoihminen. 
Sairastan hypotyreoosia, joka diag-
nosoitiin yli 20 vuotta sitten. Epäilin 
kurkunpääsairautta, mutta pätevä 
korvalääkäri lähetti sisätautilääkä-
rille ja veriarvot kertoivat totuuden: 
kilpirauhasen vajaatoiminta. Lääkitys 
on helpottanut monia epämääräi-
siä oireita. Olen oppinut elämään 
sairauteni kanssa. Vertaisillat löysin 
v. 2014 ja kilpirauhasyhdistyksen 
jäseneksi liityin heti. 

Selkäni on oireillut nuoresta asti, 
myöhemmin alkoi polvissa ja oikeas-
sa kädessä esiintymään nivelrikkoa. 
Valmistuin yli nelikymppisenä lähi-
hoitajaksi. Työskentelin kotihoidossa 
ja jopa rakastin sitä työtä. Kroppani 
ei rakastanut, joten oli pakko siirtyä 
kevyempään, ohjaavaan työhön.  
Oikeasta ranteesta on jänteitä puh-
distettu, yksi kolmesta pääjänteestä 
jopa katkaistu, mutta vielä peukalo 
heiluu jollakin tasolla. Selkärangan 
ahtauma leikattiin v. 2019 ja ne kivut 
jäivät leikkuriin. Olkapää vaivaa 
lähes päivittäin. Parasta on pääsyni 
työkyvyttömyyseläkkeelle heinä-
kuussa 2021. 

Veriarvot ovat vaihdelleet jon-
kin verran vuosien aikana. Vuosi 
vuodelta oloni ”veltostui” ja aineen-
vaihdunta hidastui. Vertaisiltojen 
kokemuksista uskalsin itse vähän 
nostaa tyroksiiniannosta ja oma lää-
kärini silloisessa työterveyshuollossa 
siunasi tämän. Oloni on pirteämpi. 
Ikää tulee ja vauhti hidastuu, mutta 
mieli on iloinen.

Pari vuotta sitten ostin sähköavus-
teisen polkupyörän. Se on yksi 
elämäni parhaita ostoksia. Ei vaivaa 
polvet eikä ranne, kun tukka hul-
muten pyöräilen asiointimatkat. 
Käsitöitä olen tehnyt lapsesta asti, 
nyt viimeinen hurahdus on kangas-
puilla kutominen. Neulominen on 
vähentynyt peukalon nivelrikon ta-
kia, mutta sukkaa pukkaa tasaisesti, 
ei kuitenkaan niin kovalla tempolla 
kuin nuorempana. Käsiote herpaan-
tuu, onneksi ei astioita ole mennyt 
rikki, vaikka läheltä piti -tilanteita on 
sattunutkin.

Vajaatoiminnan huomaan vaikutta-
van myös puhumiseen ja lukemi-
seen, helposti menee senat sakaisin, 
ei kun sanat sekaisin. Aivosumuksi 
meillä päin kuitataan tämmöiset 
asiat. Huumoria pitää elämässä olla. 

Koronapandemia pisti tapaamiset 
katkolle, mutta nyt yritetään elvyttää 
Kotkassa vertaisiltoja uudelleen. 
Vertaisilloista saa hyviä vinkkejä 
ja rohkaisua elämiseen sairauden 
kanssa. 

Olen nyt lähtenyt mukaan yhdis-
tystoimintaan, kun työt ei haittaa 
harrastuksia. Minut valittiin ensi 
vuodelle Kymenlaakson Kilpirauhas-
yhdistyksen sihteeriksi ja se taitaa 
luontua minulta melko hyvin. Joh-

Pohjatyöt yhdistyksessä kuntoon
tokunnassa olen ollut varajäsenenä 
pari vuotta. Apuja saa myös Kilpi-
rauhasliitosta, kun vain rohkaistuu 
kysymään, ja minulta sitä rohkeutta 
ei puutu. ”Ei kysyvä tieltä eksy” on 
eräs mottoni elämässäni.

Hyvää loppuvuotta meille kaikille 
ja merelliset terveiset Merikaupunki 
Kotkasta, ”täällä kunnon kundia/
gimmaa ei päähän potkasta”.

Paula Aalto
sihteeri (1.1.2022 alkaen)

Kymenlaakson
Kilpirauhasyhdistys ry

Kutoja Paula Aalto Kuvaaja: Paula Aalto



36   KILPI   4 / 2021

— jäsenyhdistysten sivut  —

Seinäjoen Seudun Kilpirauhasyhdis-
tys ry:n perustamiskokous pidettiin 
20.3.2001 kahdeksan jäsenen alle-
kirjoittamana. PRH hyväksyi yhdis-
tyksen 30.8.2001. Puheenjohtajana 
aloitti Ritva Ahokas, seuraajanaan 
Annemaarit Lavikainen. Jäsenmak-
su oli tuolloin 80 markkaa, liitty-
mismaksu 20 markkaa ja Suomen 
Kilpirauhasliittoon kuului 6 jäsenyh-
distystä.

VIRKISTYSTÄ, TIETOA JA
TUKEA VAPAAEHTOISVOIMIN
Yhdistyksen ensimmäiset 10 vuotta 
olivat täynnä erilaisia tapahtumia, 
mm. virkistystä, kuntoutusta ja luen-
toja. Luennoitsijoista esimerkiksi Ilk-
ka Vauhkonen ja Ulla Slama vetivät 
salit täyteen. Ulla Slama kommentoi, 
että harvoin pääsee samaan saliin 
missä Jari Sillanpää on esiintynyt. 
Yhdistys kokoontui eri puolilla 
maakuntaa, esittäytyi ja jakoi tietoa 
kilpirauhassairauksista vertaisillois-
sa. Yhdistys liittyi Seinäjoen Järjes-
tötaloon saaden samalla sen edut 
käyttöönsä. Ilmoittelimme tapahtu-
mista jäsenkirjeissä, paikallislehdissä 
sekä Suomen Potilaslehdessä. Toive 
omasta lehdestä eli jo tuolloin. 

Helmikuussa 2011 saimme ensim-
mäisen, täynnä kilpiasiaa olevan 

KILPI-lehden painosta. Yhdistyksen 
10-vuotisjuhlaa vietimme kahvitel-
len. Vuonna 2013 yhdistyksen nimi 
muuttui Etelä-Pohjanmaan Kilpirau-
hasyhdistys ry:ksi kattaen parem-
min koko maakuntaa. Yhdistyksen 
15-vuotisjuhlaa vietimme railakkaas-
ti risteillen Vaasa-Uumaja välillä 30 
jäsenen voimin. 

Yhdistystä on yhdessä hallituksen 
kanssa vuoden 2010 jälkeen luot-
sannut Annemaarit Anttila, Jaana 
Koivisto, Anne Roth ja Erja Kajaa-
la. Nykyinen, 14.10.2021 aloittanut 
puheenjohtajamme on Elina Rämö.

Olemme järjestäneet lääkäriluen-
toja Otto Knutarin, Ulla Slaman ja 
Esa Sopin kanssa. Yhteistyössä ovat 
olleet eri yhdistykset kuten Sjögren, 
PLU, Sydänyhdistys ja Reumayhdis-
tys. Olemme mukana ja toimineet 
vapaaehtoisena Seinäjoen keskus-
sairaalan OLKA-projektissa. Jäsenille 
on tarjottu virkistystä mm. teatterin 
ja retkien muodossa. Olemme olleet 
mm. Kaustisen kansanlääkintäkes-
kuksessa ja Härmän kuntokeskuk-
sessa. Kilpirauhasviikko toukokuussa 
on tärkeä ja silloin jalkaudumme 
ympäri maakuntaa. Jäsenet ovat 
kiitettävästi osallistuneet Kilpirau-
hasliiton järjestämille kursseille.

Yhdistys on toiminut koko 20-vuo-
tisen toimintansa ajan vapaaehtois-
voimin! Tuloja saamme jäsenmak-
supalautuksina Kilpirauhasliitolta 
sekä STEA:n jakamilla avustuksilla 
liiton kautta. Olemme myös saaneet 
Kuortaneen ja Parkanon 
Säästöpankkisäätiöiltä 
avustusta. Saimme myös 
testamenttilahjoituksen 
yksityiseltä henkilöltä yh-
dessä muiden yhdistysten 
kanssa.

HAASTEITA JA
TEKEMISTÄ RIITTÄÄ
Järjestötoiminta on mur-
roksessa. Vapaaehtoisia 
on vaikea löytää. Jäsenten 
ikärakenne ja lisääntyvä 
tietotekniikka tuovat oman 
mausteensa. 

Varsinkin nuoret puuttuvat toi-
minnasta. Ajantasaisen ja totuu-
denmukaisen informaation sekä 
sairastuneiden tiedon lisääminen on 
edelleen ajankohtaista ja kaiken in-
formaatiotulvan keskellä haastavaa.

Sairastuneiden hoidon turvaami-
nen perusterveydenhuollossa on 
tärkeää. Omahoitajajärjestelmä tai 
kilpirauhasasioihin perehtyneen 
hoitajan saaminen olisi merkittävä 
parannus. Haasteena on lisäksi en-
dokrinologien saaminen alueellem-
me. Tarve on suuri. Ulla Slama on 
tehnyt suuren työn kilpirauhaspoti-
laiden hoidon parissa Etelä-Pohjan-
maalla, kun hänellä vielä oli vastaan-
otto Seinäjoella.  Etelä-Pohjanmaan 
keskussairaala on julkaissut kilpirau-
hasen liikatoiminta -hoitopolun ja 
Käypä hoito- suositus vajaatoimin-
taan on vihdoin toteutumassa.

ME OLLAAN SANKAREITA KAIKKI
Juhlistimme 20 vuoden merkkipäi-
vää Härmän kylpylässä 25.9.2021. 
Juhlapuhujana tiede- ja kulttuuri-
ministeri Antti Kurvinen korosti 
vertaistuen merkitystä ja järjestöjen 
arvokasta työtä tulevan sote-uudis-
tuksen toteutumisessa. Seinäjoen 
Järjestötalon järjestöpäällikkö
Jarmo Vesa toi onnittelut ja tervei-
set yhdistykselle. Annemaarit Antti-
la vei meidät yhdistyksen historiaan 
kukittaen paikalla olleet perustaja-
jäsenet Majlis ja Ritva Talvitien. 
Maittavan lounaan lisäksi saimme 

Mennähän yhressä syrämmellä etehenpäin

Annemaarit Anttila (oik.) kiitti kukkasin
Etelä-Pohjanmaan yhdistyksen perustaja-
jäsen Majlis Talvitietä. Taustalla
hallituksen entiset jäsenet Sisko
Pohjola (oik.) ja Sisko Mäkinen.

Kuvaaja: kaikki kuvat Maarit Ilonen
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— jäsenyhdistysten sivut  —

Syyskokouksessa päätimme, että 
nimemme yksinkertaistuu ja olem-
me Uudenmaan Kilpi ry. Ruotsiksi ni-
memme on Nylands Sköld rf. Yhteis-
kunta avautuu ja toiminta laajenee. 
Nyt aktiivitoimijat toivovat kaikkien 
jäsentenkin alkavan puhaltaa yhteen 
hiileen, nimittäin toiminnan herättä-
mistä aktiiviseksi liekeiksi!

KOKO SUOMI MUKAAN
Uudenmaan Kilpi on suunnitellut 
tapahtumia ensi elokuulle asti. 
Olemme starttaamassa yhdessä 
Kilpirauhasliiton kanssa 365 päivää 
hyvinvointia -teemavuotta. Kaikkea 
innostavaa on tulossa jo tammikuus-
ta lähtien, jolloin koko Suomi on 
tervetullut mukaan virtuaalitapahtu-
maan hyvinvoinnista ja liikunnasta. 
Valtakunnallisten tapahtumien lisäk-
si meillä on paljon toimintaa omalla 
alueellamme. Mikään ei innosta 
meitä järjestäjiä enempää kuin se, 
että jäsenet tulevat mukaan!

UUSI VERTAISRYHMÄ NUORILLE
Myös vertaistoiminta on muuttu-
massa kasvokkaisiksi kohtaamisiksi. 

Olemme varanneet Kampin seni-
orikeskuksesta tiloja ja Ison Ome-
nankin ryhmä jatkaa toimintaansa. 
Kotisivuiltamme ja Facebookista 
löytyvät vertaisryhmien aikataulut. 
Mukana myös uusi ryhmä nuorille!

VUOSIKOKOUS JA
UUDISTUNUT HALLITUS
Syyskokouksessa tehtiin sääntö-
muutoksen myötä tärkeä päätös; 
luovuttiin kahdesta yhdistyksen 
sääntömääräisestä kokouksesta ja 
niiden tilalle tulee vuosikokous, joka 
pidetään 1.–30.11. välisenä aikana. 
Yhdistyksen hallituskin uusiutui. Kii-
tämme hallitustyöskentelyn jättänei-
tä Ella Ahosta ja Marjatta Korpelaa 
yhteisen asiamme eteen tehdyistä 
vuosista ja toivotamme tervetul-
leiksi Soile Honkalan ja Aleksandra 
Hyttisen!

SOME ON TÄRKEÄÄ - MUTTA
SE EI RIITÄ, TULE MUKAAN
AKTIIVITOIMIJAKSI!
Kiitos kaikille seuraamisesta ja tyk-
käämisistä Facebook-sivuillamme. 
Seuraajia on jo yli 1 000. Meidät 

löytää nyt myös Instagramista ni-
mellä uudenmaankilpi. Tule mukaan 
seuraamaan!

Olen jo jonkin aikaa kirjoittanut 
toiminnan laajentamisesta pääkau-
punkiseudun ulkopuolelle. Olemme 
monen vuoden ajan käyneet neljä 
kertaa vuodessa Keravalla ja tänä 
syksynä vietimme oikein mukavan il-
tapäivän porvoolaisten jäseniemme 
kanssa. Me pääkaupungista voimme 
tulla eri paikkakunnille, mutta jos 
haluatte vertaisryhmiä tai vaikka 
kulttuuritapahtumia, toivomme että 
joku paikkakunnalta ryhtyy toimijak-
si. Yhdistyksen hallitus ja tapahtu-
matoimikunta kyllä tukevat kaikissa 
järjestelyissä. Olemme erittäin iloisia 
siitä, että syksyn aikana on joukkoon 
tullut kolme uutta vapaaehtoista.

Toivotan kaikille oikein ihanaa 
juhla-aikaa ja riemukasta uutta vuot-
ta! Tammikuussa uudet, aktiivisen 
hyvinvoinnin tuulet puhaltavat!

Sirpa Carlsson
puheenjohtaja

Uudenmaan Kilpi ry

Uusi nimi - uudet tuulet, vai onko?

nauttia, usea meistä pitkästä aikaa, 
live-musiikista. Meitä viihdytti taitava 
hanuristi Risto Yli-Hannuksela, 
mieskuoro Korsuveljet vitsikkään 
juontajan kera sekä herkän kauniisti 
laulanut Jemina Niemi, jota pianol-
la säesti Jaakko Puntila. Juhla päät-
tyi erittäin osuvaan yhteislauluun 
”Me ollaan sankareita kaikki”.

Yhdistys on aktiivinen, pirteä ja 
yhteistyökykyinen. KIITOS kuuluu 
kaikille 20 toimintavuoden aikana 
mukana olleille ja toimintaan osallis-
tuneille! Mennähän yhressä syräm-
mellä etehenpäin!

Annemaarit Anttila,
Arja Kivistö-Rahnasto

Jaana Koivisto
Etelä-Pohjanmaan

Kilpirauhasyhdistys ry

Juhlakahvilla oikealla ministerin eduskunta-avustaja Annukka Annala, tiede- ja
kulttuuriministeri Antti Kurvinen ja järjestöpäällikkö Jarmo Vesa. Vasemmalla
yhdistyksen hallituksen jäsenet Jaana Koivisto, Annemaarit Anttila ja Arja
Kivistö-Rahnasto sekä yhdistyksen jäseniä.
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Suomi on pitkä maa. Tätä kirjoitta-
essani etelässä on vielä syksyinen 
sää, kun taas meillä Lapissa on jo 
satanut ensilumi. Tänä vuonna talvi 
ei tosin päässyt yllättämään puutar-
huria, sillä seurasin sääennusteita 
ja tein kaikki pihatyöt hyvissä ajoin, 
kerrankin! 

Aloitin syyskuun alussa innokkain 
mielin järjestöassistenttina Lapin 
Kilpi ry:ssä. Kiireistä on ollut ja 
paljon opeteltavaa, mutta katse 
on suunnattuna avoimin mielin ja 
rohkeasti kohti tulevaa. Vierivä kivi ei 
sammaloidu!

UUSIMMAT KUULUMISET
Olemme hakeneet STEA-rahoitusta 
vertaistukitoiminnan koordinaatto-
rin palkkaamiseen, avustusehdotus 
annetaan joulukuussa. 
Joulukuussa tarkoituksemme on 
järjestää virtuaalinen jäsenilta, jotta 
mahdollistamme osallistumisen 
koko maakunnan alueelta. Olemme 
saaneet kunta-avustuksia tänä vuon-
na monesta kunnasta, joten kerto-
kaa ihmeessä, millaisesta toiminnas-
ta paikkakunnallanne tykättäisiin, 
niin voimme sellaista järjestää. 
Ehdotuksia voi laittaa sähköpostilla 
tai soittamalla. Suunnitteilla on jo 
mm. sointukylpy, maastoratsastus, 
huskyjooga sekä ravitsemus- ja 
hyvinvointiluento.
Lapin Yliopiston ja Lapin Ammat-
tikorkeakoulun opiskelijoita on 

aloittanut meillä vapaaehtoistyön 
harjoittelujakson. He ohjaavat virtu-
aalisia vertaistukiryhmiä, ovat mu-
kana järjestämässä virkistystapahtu-
mia, pitävät yhdistyksen esittelyitä 
ja suunnitteilla on mm. retkipäiviä, 
etäluentoja, liikuntatuokiota, pilkki-
retki ja makkaranpaistoa.

TULE MUKAAN VAIKUTTAMAAN!
Haluatko vaikuttaa yhdistyksen 
toimintaan ja olla mukana edistä-
mässä kilpirauhassairaiden asemaa 
Lapissa? Onko sinulla aikaa ja 
ideoita, joita haluaisit käyttää hyvään 
tarkoitukseen? Tule mukaan aktii-
visen ja osaavaan hallitukseemme! 
Toivomme mukaan innostuneita 
jäseniämme joka puolelta Lappia, 
etäyhteydet mahdollistavat osallistu-
misen ja tehtävien hoitamisen mistä 
tahansa. Kaudelle 2022–2023 on 
tarjolla seuraavia tehtäviä yhdistyk-
semme hallituksessa: puheenjoh-
taja, rahastonhoitaja ja hallituksen 
varsinainen jäsen.
Tervetuloa mukaan toimintaamme 
niin verkossa kuin kasvokkain,

Merja Siivola 
järjestöassistentti

Lapin Kilpi ry

Vierivä kivi ei sammaloidu

Itselläni on kilpirauhasen vajaatoi-
minta ja siksi haluan olla mukana 
ajamassa meidän kilpirauhassairai-
den etuja, edistämässä tietoutta kil-
pirauhassairauksista, niiden yleisyy-
destä, vaikutuksista elämänlaatuun 
ja saatavilla olevasta vertaistukea.
Haasteellisinta työssäni on saada 
yhteys niihin kilpirauhassairaisiin, 
jotka eivät sosiaalista mediaa käytä. 
Miten tiedottaa tapahtumista ja 
jakaa tietoa niin, että se saavuttaa 
mahdollisimman monta? Toki minul-
la, "aina ihanasti pihalla olevalla", eli 

puutarhurilla on näissä toimistotöis-
sä vielä paljon oppimista.
Työssäni onnistumisen iloa tuo, kun 
tavoittaa kohderyhmän. Ryhmiin on 
tullut uusia jäseniä, tulee yhteyden-
ottoja ja lisäkyselyjä. Silloin tulee 
tunne, että nyt olen onnistunut!
Toivotan kaikki rohkeasti mukaan 
tapahtumiin ja vertaistukiryhmiin. 
Suurin osa toimii edelleen Faceboo-
kissa, mutta on myös kasvokkain 
tapaavia ryhmiä. Aktiivisia ihmisiä 
tarvitaan aina!

Merja Siivola esittäytyy

Aurinko nousee Kukkolankoskella. 
Kuva: Merja Siivola
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Merja Siivola esittäytyy

Syyskuun 27. päivä katselin maskiin 
sonnustautuneena yleisöä Lahden 
kaupunginkirjaston auditoriossa. 
Tämä tilaisuus, Ravitsemusasiaa 
kilpirauhasen toimintahäiriöistä kär-
siville, oli minulle merkityksellinen, 
sillä puheenjohtajapestini päättyy. 
Tulevat elämän haasteet kuljettavat 
minua toisaalle, pois näistä jo tutuksi 
käyneistä tehtävistä. 

Mieleni on levollinen. Yhteiskunta 
on avautumassa.  Kahden viimeisen 
vuoden ajan yhdistystoiminta on 
ollut ikään kuin märkien nuotiopui-
den polttelua, on pysytty hiilloksella 
ja kuulosteltu mitä koronarintamalla 
tapahtuu. Rajoitusten puitteissa 
tapahtuneet hallituksen kokoontu-
miset ja jäsentapaamiset sekä tämä 
jäsenten toivoma ravitsemusluento, 
ovat kuitenkin toimineet ikään kuin 
palkeina ja pitäneet hehkua yllä. 
Yhdistys on selvinnyt pandemian 
aiheuttamista haasteista ja toiminta 
jatkuu. Kiitos tästä kuuluu Teille, 
hyvät jäsenet ja hallitusväki.   

Syyskokouksessa yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi valittiin Marja 
Hujanen. Uskon vahvasti, että 
hänen johdollaan yhdistyksen 

toiminta saa uutta pontta ja vireyttä 
toimintaympäristöön kohdistuvista 
muutospaineista huolimatta. Muu-
tokseen sisältyy aina myös mahdol-
lisuus. 

Tervetuloa, uusi puheenjohtaja ja 
uusi hallitus, aloittamaan yhdistyk-
sen kahdettakymmenettä ensim-
mäistä (21) toimintavuotta! Ja oikein 
hyvää joulun aikaa kaikille!

Minä kiitän Teitä kaikkia lämpimästi 
näistä vuosista ja muistijäljistä, joita 

olen saanut. Jokaisesta kohtaami-
sesta ja kaikesta siitä, mitä meille 
tapahtuu, jää muistijälki. On ollut 
suurenmoista matkata kanssanne 
yhdistyspolulla, lämmin kiitos! 

Ystävällisin terveisin                                                                                                                                        
              Inga Nieminen                                                                                                                                       

Päijät-Hämeen
Kilpirauhasyhdistys

— jäsenyhdistysten sivut  —

Monet kliseet alkavat olla todelli-
suutta tuoreena eläkeläisenä. Joku 
viisas on sanonut, että nyt ne vasta 
kiireet alkavat. 

Korona-aika on ollut uusien 
asioiden opettelua ja välillä oli jopa 
hiljaisempaa yhdistystoiminnassa. 
Nyt on monella paikkakunnalla voitu 
taas osallistua paremmin ja vähitel-
len ihmiset uskaltautuvat käymään 
eri tilaisuuksissa.

Syyskuussa teimme retken Vala-
moon Heinävedelle ja pitkästä aikaa 
oli mukava olla bussin kyydissä, 
saada hyvää ruokaa ja nähdä upea 
näyttely. Uskomaton tietopankki, 
munkki Andreas, esitteli viinin ja 
muidenkin juomien valmistusta ja 
saimme maistiaisetkin. Taivaallinen 
maisema –  venäläisiä mestareita 
Laatokan Valamossa -näyttely esitteli 

muun muassa Siskinin maalauksia. 
Luostarissa on myös uusittu museo, 
upeita esimeitä ja historiaa sekä 
hyvä opastus.

Ensi vuonna jatkamme taas kilp-
pari-iltojen järjestämistä ja keväällä 
retkeilemme. Mahdollisuuksien 
ja toiveiden mukaan järjestämme 
toimintaa Joensuussa ja lähialueilla. 
Yhteistyö toisten yhdistysten kanssa 
tuo näkyvyyttä ja helpottaa toimin-
taa. Moni kilpirauhaspotilas on myös 
jonkun toisen yhdistyksen toimin-
nassa ja voimme suunnittelulla estää 
päällekkäiset tapahtumat. 

Pitkän kesäloman jälkeen olin 
ajatellut järjestäväni kotia ja käyväni 
enemmän maalla hoitamassa van-
hempieni pihapiirejä. Hoitajapula on 
täällä Joensuussakin ja nyt olenkin 

keikkaileva eläkeläinen. Ei ollut vielä 
hoitotyö unohtunut, kun syyskuussa 
menin yövuoroihin. Tuli oltua reilu 
kuukausi eläkkeellä ja keikkoja olisi 
enemmän kuin pystyy ottamaan. 
Jos vaan pysyy terveenä, jatkan tätä 
hybridimallin mukaista elämää, töitä, 
yhdistystoimintaa ja mummoilua 
sopivassa suhteessa. 

Hyvää joulunaikaa ja rauhoittumis-
ta. Ensi vuonna taas tapaamme ja 
tervetuloa mukaan toimintaamme. 
Kiitos kaikille jäsenille ja tapahtumiin 
osallistuneille.

Päivi Paavilainen
puheenjohtaja

Pohjois-Karjalan
Kilpirauhasyhdistys

On ollut suurenmoista matkata kanssanne yhdistyspolulla 

Seniorikansalainen

Ravitsemusasiaa kilpirauhasen toimintahäiriöistä kärsiville, Lahden kaupungin 
kirjaston auditorio 27.9.2021.  Kuva: Marja Hujanen.
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Pirkanmaan kilpirauhasyhdistykselle 
on avattu Facebook-sivut syyskuus-
sa. Sivujen kautta saat tietoa tapah-
tumistamme ja muista kiinnostavista 
aiheista. Sivut löydät kirjoittamalla 
Facebookin hakukenttään yhdistyk-
semme nimen.

Ilmoitamme jatkossa yhdistyk-
semme toiminnasta myös Lähellä.
fi-palvelun kautta. Lähellä.fi on 
verkkopalvelu, joka kokoaa Pirkan-
maan yhdistysten ja yhteisöjen tuen, 
toiminnan ja tapahtumat yhteen 
osoitteeseen. Lähellä.fi helpottaa 
vertaistuen ja vapaaehtoistyön löy-
tämistä. Palvelu tarjoaa tietoa myös 
avoimista työ- ja harjoittelupaikoista 
sekä toimitiloista.

Tule vapaaehtoiseksi vetämään 
vertaistukiryhmää verkon välityksellä 
tai kasvokkain. Ota rohkeasti yhteyt-
tä yhdistykseemme, niin suunnitel-
laan tulevaa toimintaa yhdessä. Tar-
joamme vertaisohjaajille koulutusta, 
tietoa vertaistoiminnasta sekä tukea 
ja virkistystä. Uusia vapaaehtoisia 
kaivataan toiminnan kehittämiseksi 
eri puolilla laajaa maakuntaamme. 

Imatran ja Savonlinnan vertaistapaa-
miset jatkuvat. Mikkeliin on suunnit-
teilla tapaaminen helmikuussa, tästä 
tarkemmin seuraavassa Kilpi-leh-
dessä ja paikallisissa ilmoituksissa. 
Toteutamme kaikki tilaisuudet 
turvallisuusohjeiden mukaisesti. 

HAKU UUSISTA VAPAAEHTOISISTA
Uusia vapaaehtoisia/yhteyshenkilöi-
tä tarvitaan eri paikkakunnille, pieni-
kin apu on suuri apu toimintamme 
pyörittämisessä. Ota yhteyttä, niin 
keskustellaan.  Uudet ideat, toiveet, 
ajatukset toiminnan kehittämiseen 
ovat tervetulleita, pohditaan ja työs-
tetään toimintaa yhdessä jäsenis-
tömme toiveiden mukaiseksi.

HALLITUS 2022
Puheenjohtaja Lea Bruun, varsi-
naiset jäsenet Leena Henttonen, 
Piia Jyrinki, Sari Lötjönen, Leila 
Koskinen, Meeri Pulkkinen.  Sään-
tömääräisessä kevätkokouksessa 
29.3.2022 käsittelemme yhdistyksen 
uuden sääntömuutosesityksen. 
Hyvää ja rauhallista Joulun aikaa!

Lea Bruun 
puheenjohtaja 
Etelä-Karjalan

Kilpirauhasyhdistys ry 

Voimaannu – virkisty – vaikuta

Näillä liiton teemasanoilla aloitettiin 
syksyn toiminta istuttamalla yhdis-
tyksen oma rusokirsikkapuu kirsikka-
puistoon Lappeenrannassa. Kaikki, 
tällä hetkellä 350 kirsikkapuuta, on 
saatu lahjoituksina niin yksityisiltä, 
yrityksiltä kuin järjestöiltä. 

Aloite puiston perustamiseen 
lähti kaupungin asukkailta, Arbore-
tum – kukoistava lajikeidas keskellä 
kaupunkia. Suunnataan sinne retkiä 
ja vertaistapaamisia niin kevään 
kukinta-aikaan lintujen visertäessä, 
kuin ihailemaan syksyn ruskaa. Puis-
tossa on penkkejä ja piknik-pöytiä 
levähdystaukoja varten, vanhassa 
pappilassa tilausravintola Lappeen 
Ruustinnassa voi rauhoittua kahvi-
kupposen äärellä. 

Vertaistapaamiset talviaikaan 
Lappeenrannassa iltapäivisin ko-
koontuva avoin keskusteluryhmä 
jatkaa toimintaansa Kuutinkulmassa. 
Katsomme yhdessä asiantuntijavi-
deoita, saamme ja jaamme tietoa 
kilpirauhassairauksista, keskustelem-
me kahvittelun lomassa, unohtamat-
ta virkistystä. Uutena kokeiluna alkaa 
joulukuussa matalan kynnyksen 
vertaiskahvila, jossa keskustelem-
me mm. eri sairausryhmien sekä 
työikäisten tarpeista ja toiveista. 
Kehitämme myös verkkovertaistoi-
mintaa kiinnostuksen mukaan. Myös 

Tervetuloa mukaan mukavaan po-
rukkaamme!

Lempeää joulun odotusta ja iloista 
vuodenvaihdetta!

Asta Tirronen
puheenjohtaja

Pirkanmaan
kilpirauhasyhdistys ry

 

TIETOA ERITYISUIMAKORTISTA
Jos olet Tampereen tai Oriveden asukas, sinulla on kilpirauhasta sairas-
tavana mahdollisuus saada oman kaupunkisi erityisuimakortti. Kortti 
edellyttää, että olet saanut lääkäriltä B-lausunnon ja Kela-korttisi taakse 
tunnuksen 104. Tarkempaa tietoa erityisuimakortista ja sen hakemisesta 
saat Pirkanmaan kilpirauhasyhdistyksen kotisivujen Ajankohtaista-vali-
kosta tai ottamalla puhelimitse yhteyttä yhdistykseen.

Laajennamme verkkotoimintaa Pirkanmaalla

Kuvassa Lea Bruun.
Kuvaaja: Lea Bruun
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Jyväskylän keskustassa sijaitseva Toivolan vanha, idyllinen 
käsityöläispiha tarjosi Keski-Suomen Kilpirauhasyhdistyk-
sen 20-vuotisjuhlaillallisen lisäksi vierailleen paljon mielen-
kiintoista nähtävää. 

Avauspuheessa puheenjohtaja, eli allekirjoittanut kävi läpi 
viime vuosien mieleen jääneitä tapahtumia. Puheen lopuksi 
varapuheenjohtaja Tuija Ukskoski esitteli paikalla olleet 
hallituksen jäsenet juhlavieraille.

Alkuruoan jälkeen saimme kuulla paikan historiasta. 
Ennen suussa sulavaa jälkiruokaa paikalle saapui yllättäen 
kolme henkilöä, jotka esittivät pienimuotoisen näytelmän. 
Aiheena oli häpeä. Näytelmä esittäjineen tuli kuin puskista. 
Pohdimme, oliko tämä talon tarjoama yllätys. 

Vapaan keskustelun aikana tilan täytti mukava ja iloinen 
puheen porina. Muisteltiin menneitä ja tätä hetkeä sekä 
moni taisi saada tärkeää ja kaivattua vertaistukea. Juhlaan 
oli saapunut myös edelliseen Kilpi-lehteen muistelun koon-
nut ja noin 10 vuotta sitten yhdistyksen nimeä kantaneet 
essut ommellut Kirsti Neuvonen. 

Kirsti Neuvosta kuunnellessa heräsi tunne yhdistystyön 
tärkeydestä ja muodostui kuva siitä, mitä se parhaimmil-
laan on, kun sitä tehdään sydämellä ja yhdessä. Essut ovat 
tallella, joten ne on otettava käyttöön, vaikka rintamuksessa 
on vanha logo. Logo vaihtuu aikanaan, mutta onko se essu 
vai jokin muu, millä halutaan näkyä erilaisissa tilaisuuksissa 
ja tapahtumissa - se nähtäväksi jää.

Kaikille Kilpi-lehden lukijoille oikein hyvää joulun odotus-
ta ja onnea tulevalle, uudelle vuodelle!

Tuula Karhila, puheenjohtaja
Keski-Suomen kilpirauhasyhdistys ry

Mukava ja lämminhenkinen juhlaillallinen

Kirsti Neuvonen on ollut yhdistyksen jäsen vuodesta 2002.
Tämä kuva jäi valitettavasti pois Kilpi 3/2021 lehdessä olleesta
Kirstin muistelusta: Kun yhdistys essut sai.

Yllättäen juhlaan pyrähtänyt näyttelijäkolmikko keräsi komeat aplodit esityksen jälkeen.  Kuvaaja: Tuula Karhila

Kuvaaja: Lea Bruun
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— jäsenyhdistysten sivut  —

Ihanaa! Kevään hiljaiselon jälkeen 
alueellamme on ollut vilkas syksy. 
Olen vierailut useilla paikkakunnil-
la, missä meillä on vertaistukiryh-
miä, aina Sotkamoa ja Kuusamoa 
myöten. Kuusamolaiset ovat saa-
neet uuden upean kokoontumis-
paikan, Kumppanuustalo Nuotan. 
Syksyn ohjelmassa on ollut ra-
vintoluento, lääkäriluento, virkis-
tysviikonloppu Rokualla ja vielä 
joulukuussa yli 60 henkeä nauttii 
yhdessä brunssin ja menee sen 
jälkeen teatteriin. Sen jälkeen on 
aika valmistautua joulun viettoon. 

Olemme saaneet uusia vertaistu-
kiryhmien ohjaajia mm. Pudasjär-
velle, Haukiputaalle ja Muhokselle, 
missä aloittaa uusi vertaistukiryhmä. 
Sotkamon pitkäaikainen ohjaaja 
jättää ryhmänvetämisen, joten sinne 
kaivataan uutta ohjaajaa. Samoin 
tarvitaan toista ohjaajaa Kuusamoon 
ja Raaheen. Olisitko se sinä?  

Vuosi 2022 tulee tuossa tuokiossa 
ja hallitus on suunnitellut kaikkea 
kivaa ensi vuodellekin. Laita toki 
tulemaan toivomuksia, millaista 
toimintaa sinä toivoisit ensi vuonna. 
Tässä lehdessä kerrotaan jo 365 

päivää hyvinvointia -teemavuodesta 
ja meidänkin alueellamme tulemme 
osallistumaan moneen kivaan jut-
tuun. Niistä kerrotaan lisää alkuvuo-
desta ja osa löytyy jo tästä lehdestä.

Leppoisaa joulun aikaa ja hyvää 
uutta vuotta!

Birgit Ahokkaan runon
myötä  toivottaa

Kirsti Uhlgren
puheenjohtaja, Oulun Seudun 

Kilpirauhasyhdistys ry

Vanhaa vuotta jäljellä on enää
ihan vähän,

paljon mahtui tapahtumaa
myöskin vuoteen tähän.

Uteliaana, rohkeana
vuoteen uuteen kulje

takanasi vanhan vuoden
kaikki portit sulje.

Anna haaveen, toivemielen
sua uuteen vuoteen kantaa

katso mitä vuodella tulevalla
onkaan sulle antaa.

Hyvää Joulua kaikille! 
t. Vaasan Seudun

Kilpirauhasyhdistys ry

God Jul till alla! 
ö. Vasanejdens

Sköldkörtelförening rf

Kuvaaja: Juhani Uhlgren

Kevään hiljaiselosta vilkkaaseen syksyyn
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Opiskelijat esittelemässä yhdistyksen ja KilppariKallet ryhmän toimintaa 
Rovaniemellä Sampo-apteekissa Joulukuussa. Kuva: Satu Saari.

Haluan liittyä jäseneksi

Liittymällä lähimmän kilpirauhasyhdistyksen jäseneksi saat samalla myös
kaikki Kilpirauhasliitto ry:n  jäsenedut.
Löydät lähimmän kilpirauhasyhdistyksen tämän lehden yhteystietosivulta.
Jäsenmaksu vuonna 2022 on 25 € sisältäen Kilpi-lehden 4 numeroa/vuosi.
Uusille jäsenille lehti lähetetään jäsenmaksun jälkeen seuraavasta numerosta lähtien.

Haluan ilmaisen esitteen
kilpirauhasen liikatoiminnasta  lasten kilpirauhassairauksista
kilpirauhasen syöpätaudeista  lisäkilpirauhassairauksista
kilpirauhasen vajaatoiminnasta  

Sukunimi:*

Etunimi:*

Osoite:*

Postinumero:*

Postitoimipaikka:*

Puhelin:

Sähköpostiosoite:

Syntymävuosi:*                                                 (tilastointia varten)

Minulle jäsenyydestä kertoi: 

kilpirauhasyhdistykseen

KILPIRAUHASLIITTO RY

Lähetä kuponki kuoressa postimerkillä varustettuna osoitteeseen:
Kilpirauhasliitto ry, PL 40, 00621 Helsinki.

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

suomeksi
på svenska
en halua esitettä, kiitos

* Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia.

Toivotamme Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta 2022!
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ETELÄ-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Lappeenrannan vertaiskahvila ke 
8.12. ja 12.1. klo 16.30–18 Kahvila Luo-
vuus, Valtakatu 27. Vapaata keskustelua 
kahvittelun lomassa.
Lappeenrannan avoin keskustelu-
ryhmä ma 31.1. ja 28.2. klo 13–15, 
Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:n tiloissa, 
Kuutinkulma, Valtakatu 23. Tammikuussa 
kiinalaiseen lääketieteeseen perehtynyt 
Terhi Hirvikallio antaa vinkkejä, miten 
jaksamme ”Virkeänä Uuteen Vuoteen”.
Lappeenrannan työikäisten kilpirauhas-
potilaiden vertaisryhmä. Tietoa ryhmän 
toiminnasta ekkilpi@gmail.com.  
Imatran vertaistapaamiset ti 18.1. ja 
15.2. klo 17–19, Reumayhdistyksen ti-
loissa Apilatupa, Vuoksenniskantie 86. 
Tammikuussa OP-pankin lakimies, va-
ratuomari Katri Vanhatalo kertoo edun-
valvontavaltuutuksesta. Helmikuussa 
kokemustoimija Piia Jyrinki kertoo oman 
tarinansa ”Taisteluni kilpirauhasen vajaa-
toiminnan kanssa – minä voitin!” 
Savonlinnan vertaistapaamiset ma 
17.1. ja 21.2. klo 17–19 Järjestötalo 
Kolomosessa, Pappilankatu 3. Tammi-
kuun tapaamisessa mukana yhdistyksen 
puheenjohtaja Lea Bruun. Helmikuussa 
kokemustoimija Piia Jyrinki kertoo oman 
tarinansa ”Taisteluni kilpirauhasen vajaa-
toiminnan kanssa – minä voitin!”
Mikkeliin suunnitteilla tapaaminen hel-
mikuussa: Seuraa paikallisia ilmoituksia 
ja Kilpi-lehden tapahtumakalenteria.
Lappeenrannan, Imatran ja Savonlin-
nan tapahtumat ovat yhdistyksen net-
tisivuilla www.ekkilpi.com sekä paikallis-
lehtien menoinfo.fi-sivuilla. Tilaisuuksista 
ilmoitetaan myös Facebookissa ja sähkö-
postilla niille jäsenille, joiden sähköpos-
tiosoite on tiedossamme. Lisätietoa ek-
kilpi@gmail.com tai puh. 045 6651 171   

ETELÄ-POHJANMAAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Vuoden 2022 tapahtumista ilmoite-
taan Kilpi-lehdessä 1/2022.

HYVINKÄÄN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Hyvinkään päiväryhmä ma 10.1., 
7.2. ja 7.3. klo 13–15 Järjestö-
keskus Onnensillassa Siltakatu 6. 
Hyvinkään iltaryhmä to 20.1., 
17.2. ja 17.3. klo 18–20 Järjestö-
keskus Onnensillassa Siltakatu 6 
Hämeenlinnan ja Mäntsälän ryhmät 
odottavat edelleen vetäjää. 

Toivottavasti otatte yhteyttä meihin, 
jos olette halukkaita jatkamaan toimin-
taamme paikkakunnallanne kilpirauhas- 
ja lisäkilpirauhaspotilaiden hyväksi (ks. 
Yhteystiedot-sivu).

KESKI-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Yhdistyksen kevätkauden ohjelma on 
valmistelun alla ja se lähetetään jäse-
nille alkuvuodesta 2022. Kaikille oi-
kein hyvää joulun odotusta ja hyvää, 
alkavaa vuotta 2022.

KYMENLAAKSON
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Kouvolan vertaistuki-illat: ma 3.1. ja 
7.2. klo 16.00. Paikkana Porukkatalo, 
Savonkatu 23, toinen kerros.  HUOM! 
aika ja paikka.

LAPIN KILPI RY
Vertaistuki-illat: kokoontumisajat ja 
-paikat ilmoitetaan paikallislehdessä 
sekä osoitteessa www.lapinkilpi.com. 
Tervetuloa!
Vertaistukiryhmät Facebookissa: 
Hakuna Lapin Kilpirauhasyhdistys 
ry:n vertaistukiryhmä kilpirauhassai-
raille.
Alueelliset virtuaaliset vertaistuki-
ryhmät Facebookissa: Suora linkki 
osoitteessa: www.lapinkilpi.com - 
vertaistukea verkossa. 
Tapahtumat: Seuraa ilmoitteluam-
me paikallislehdissä sekä osoitteessa 
www.lapinkilpi.com. 

LOUNAIS-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Loimaan vertaistuki-illat ma 31.1. 
ja 28.3. klo 18–20, Tuulensuun Pal-
velukeskuksessa, Huvilakatu 32. 
Salon vertaistuki-illat ti 11.1. ja 8.2.klo 
18–19.30, Syty ry, Helsingintie 6. 
Turun vertaistuki-illat ma 17.1. 
klo 18–20 , Yhteisötalo Louna-
tuulet ry, Läntinen Pitkäkatu 33.  
Tutustumiskäynti Aboa Vetus & Ars 
Nova -museoon helmikuussa. Tar-
kemmat tiedot Kilpi 1/2022.

Jäsenyhdistysten tapahtumakalenteri
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OULUN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Jäsenillat Oulussa: Ke 12.1. klo 
15.30 menemme katsomaan De Urbe 
Uloa- maalauksia Pohjois-Pohjan-
maan museoon (Ainonpolku 1, Oulu). 
2.2. ja 2.3. jäsenillat Aleksinkulmassa, 
Aleksanterinkatu 9. Ohjelmasta il-
moitetaan Forum24 -lehdessä ja säh-
köpostilla.
Pilates jatkuu ti 11.1. klo 16.00 Rak-
silan Uimahallilla. Vetäjänä Sanna 
Ek-Keränen. Lisätietoja Kirsti Uhlgren 
p. 0500-385609.

Vertaistuki-illat  
Haukiputaalla torstaina 16.12. joulu-
puuro, 20.1. ja 17.2. klo 17.00 Lou-
nas-Kahvila Nyymanissa, Revontie 
14. Ohjaajana Hannele Sivurinne. 
hannele_sivurinne@hotmail.com  Yh-
distys tarjoaa kahvit. Tervetuloa jut-
telemaan kilpirauhasasioista! Seuraa 
ilmoittelua Forum24 lehdessä.
Kajaanissa to 27.1. ja 24.2. klo 
17.30–19.00, Kajaanin Tutun Tupa, 
Tehdaskatu 1. Vetäjinä Maija-Liisa 
Rastas, p. 044 2396524 ja Ritva Här-
könen, p. 040 7258 152. Tarkemmat 
tiedot ohjelmasta Koti-Kajaanin seu-
rat toimivat -palstalla.
Kempeleessä to 13.1. ja 3.2. klo 
17.00, Kempeleen asukastuvalla, 
Honkasentie 11. Ohjaajana Helena 
Lievetmursu: kaisuhelena7@gmail.
com  Ohjelmasta ilmoitetaan Ranta-
lakeus-lehdessä.
Kuusamossa torstaina 3.2. ja 3.3. klo 
17.30 Kumppanuustalo Nuotta, Apa-
jatie 1. Ohjaajana Helena Laakko, p. 
040 7682 705. Ohjelmasta ilmoite-
taan Koillissanomissa. 
Muhoksella ke 19.1. ja 16.2. Kokoon-
tumispaikka selviää myöhemmin. 
Ohjaajana Saija Manninen. Seuraa 
ilmoittelua Tervareitissä.
Oulussa ma 24.1. klo 17.00–18.30, 
ohjelma ja paikka selviää myöhem-
min. 14.2. klo 17.00–18.30, Aleksin-
kulmassa, Aleksanterinkatu 9. Seuraa 
ilmoittelua Forum24 lehdessä. 
Pudasjärvellä to 13.1. ja 10.2. klo 
17.00, Palvelukeskuksessa, Kauppa-
tie 25. Ohjaajana Tuula Vikström p. 
050 4855845. Ohjelmasta ilmoite-
taan Pudasjärvi-lehdessä.

Raahessa ke 23.2. klo 18.00, Kreivi-
najassa Brahenkatu 14–16.  Maalis-
kuussa lääkäriluento. Ohjaajana Liisa 
Tuhkanen p. 050 3550 252. Seuraa 
ilmoittelua Raahelaisessa.
Sotkamossa ma 7.2. klo 17.00. 
Paikka ja ohjelma ilmoitetaan Sot-
kamo-lehdessä. Ohjaajaa kaivataan. 
Olisitko se sinä? Lisätietoja Kirstiltä, 
p. 0500-385609.
Ylivieskan peruspalvelukuntayhty-
män Kallion alue ti 1.2. klo 18.30–
20.00, Ylivieskan keskustan kahvila 
Häggmanilla, Rautatienkatu 8. Oh-
jaajina Marita Haukipuro ja Tarja Vä-
häkangas (oskilpi.kallio@gmail.com). 
Ohjelmasta ilmoitetaan Kalajokilaak-
son keskiviikon numerossa. 

 
PIRKANMAAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Tampereen vertaiskahvit la 11.12. 
klo 11.30–14 Tampereen Reumayh-
distys ry:n tiloissa, Luminary-talo, It-
senäisyydenkatu 3, 2. krs. Teemana 
on ”Kilpirauhanen ja ravinto”. Kat-
somme aiheeseen liittyviä videoita 
keskustelun alustukseksi.
Pikkujoulut yhdistyksen jäsenille la 
18.12. klo 15–18 Linkosuon kahvila, 
Näsilinnankatu 26. Tarjolla glögiä, 
joulupuuroa, kahvia, teetä ja joulu-
torttuja. Ohjelmassa tietovisa, kink-
kubingo, yhteislaulua ja arvontaa. 
Ilmoittautuminen viimeistään 10.12. 
sähköpostilla pirkankilpi@gmail.com 
tai tekstiviestillä 045 104 2001. Ter-
vetuloa virittäytymään joulun tunnel-
maan! 

Tampereen vertaiskahvit la 15.1. klo 
11.30–14 Tampereen Reumayhdistys 
ry:n tiloissa, Luminary-talo, Itsenäi-
syydenkatu 3, 2. krs. Teemana ”Ali- ja 
ylivireys”, luennoitsijana psykologi, 
psykoterapeutti Soili Wallenius. Mi-
ten opimme kuuntelemaan kehoam-
me? Mitä voin itse tehdä päästäkseni 
tasapainoiseen vireystilaan? Muun 

muassa näistä aiheista keskustelem-
me kahvikupposten äärellä. 
Lavis-tunneille on yhdistyksemme 
jäsenillä mahdollisuus osallistua pa-
rittoman viikon lauantaisin klo 14–15 
Tammelakeskuksessa os. Itsenäisyy-
denkatu 21 B. Erillistä ilmoittautumis-
ta ei tarvita. Hinta 5 € /krt, maksetaan 
paikan päällä. Järjestäjänä Tampe-
reen Reumayhdistys ry.
Tulossa ensi vuonna: Kuntoutu-
mispäivä 23.4. UKK-instituutissa 
(ilmoittautumisohjeet seuraavassa 
lehdessä), yhdistyksen 20-vuotisjuh-
lat toukokuussa, yhteisiä teemallisia 
retkiä, vertaistapaamisia sekä virkis-
tys-. kulttuuri- ja liikuntatapahtumia. 
Seuraa ilmoituksia kotisivuillamme, 
Facebookissa, Kilpi-lehdessä ja Lä-
hellä.fi-palvelussa.  

 
POHJOIS-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Pikkujoulut ti 14.12. klo 18 ravinto-
la Pinja, Joensuu. Ohjelmaa ja hy-
vää ruokaa tarjolla. Hinta jäsenille 
10 € ja kaverille 20 €. Ilmoittautu-
miset 5.12 mennessä Leenalle, puh. 
0405734235. Jos tuot pienen lahjan, 
saat myös itsellesi. Tervetuloa naut-
timaan yhteisestä jouluisesta tunnel-
masta.  
Kilpirauhasillat ma 17.1 klo 18 ja ti 
15.2 klo 18, Piparkakkutalossa ala-
kerran kokoushuoneessa, Kauppaka-
tu 34 Joensuu. Illan aikana tietoa ja 
vertaistukea, tarjolla iltakahvit. 

POHJOIS-SAVON
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Kuopion Kilpi-vertaisryhmäilta ti 
14.12. klo 18–19, sekä ti 8.2., 15.3. ja 
5.4. klo 18–19, Toimintakeskus, Suo-
katu 6, Kuopio.
Iisalmen ja Lapinlahden vertaisryh-
mät kokoontuvat 31.1. klo 14–15, 
28.2. klo 15–17 ja 25.4. klo 17–19. 
Paikka: Vakka, Pohjolankatu 4, Iisal-
mi.
Sääntömääräinen kevätkokous 
maanantaina 28.3.2022 klo 18–20. 
Paikkana Vakka, Pohjolankatu 4, Iisal-
mi. Käsitellään sääntömääräiset asiat.

— tapahtumakalenteri —
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PÄIJÄT-HÄMEEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY  
Turinatuokio joulukuussa, ajankoh-
dasta tiedotetaan sen vahvistuttua. 
Paikka: LINK Järjestökeskus, Hä-
meenkatu 26 A, 3. krs. Ohjelmassa 
vapaamuotoista keskustelua kahvi-
tellen.  
Kilpirauhasilta ti 14.12. klo 18, LINK 
Järjestökeskus, Hämeenkatu 26 A, 3. 
krs. Muistellaan kulunutta ja suunni-
tellaan tulevaa jouluisissa tunnelmis-
sa. Kahvitarjoilu.
Kuntosali, yhdistysten yhteinen 
vuoro 15.12. saakka keskiviikkoisin 
kello 16–17, Mäkikatsomon  alakerta 
Lahden hiihtostadionilla. Kevätkau-
den starttaamisesta tiedotetaan 
myöhemmin.
Kilpirauhasilta jäsenille ti 11.1. klo 
18, LINK Järjestökeskus, Hämeenka-
tu 26 A, 3. krs. Toivotamme yhdistyk-
sen uudet jäsenet tervetulleiksi. Illan 
keskustelun teemana ovat ravintoli-
sät, kilpirauhassairaudet ja lääkkeet. 
Alustajana toimii proviisori Olli Salin. 
Kahvitarjoilu.
Alkuvuoden 2022 toiminnan 
suunnittelu on käynnissä, seuraa siis 
Facebook- ja kotisivujamme. Muista 
kurkistaa myös LINK Järjestökes-
kuksen tulevia tapahtumia LINKin 
kotisivuilta tai Facebookista.

SATAKUNNAN KILPI RY
Tammikuun vertaisilloista ilmoitetaan 
yhdistyksen kotisivuilla ja Facebookis-
sa. Vertaisilloissa startataan 365 päi-
vää hyvinvointia -teemavuosi käyntiin.
Porin vertaisillat kuukauden ensim-
mäinen to klo 17.30–18.30, Yhteisö-
talo Otava, Otavankatu 5
Kankaanpään vertaisillat kuukauden 
ensimmäinen ti klo 17.30–18.30, Jär-
jestötalo, Taipaleenkatu 5.  
Euran ja Rauman vertaisilloista ilmoi-
tetaan kotisivuilla ja Facebookissa.

UUDENMAAN KILPI 
Björn Weckströmin näyttely 
Ihminen, kone ja koru ti 11.1. klo 
18.00 Didrichsenin taidemuseo, 
Kuusilahdenkuja 1, Helsinki. Esillä 

on Weckströmin veistoksia ja koruja 
1960-luvulta tähän päivään: mm. 
Kreikan mytologiasta ammentavia 
pronssiveistoksia, meditatiivinen 
akryyliveistosten kokonaisuus sekä 
Kalevala Korun kanssa toteutettu ko-
runäyttely. Opastetulle kierrokselle 
mahtuu 20 jäsentä. Yhdistys maksaa 
opastetun kierroksen ja pääsymak-
sun, jos sinulla ei ole Museokorttia. 
Sitovat ilmoittautumiset tarja.t.lei-
no@gmail.com tiistai 4.1. mennessä. 
Tapaamme museon edessä viimeis-
tään klo 17.45. Museo edellyttää 
kasvomaskin tai visiirin käyttöä 
kaikilta yli 12-vuotiailta. 
Virtuaalijumppa ti 18.1. klo 17.30 
Zoom-yhteyden kautta. Virtuaali-
jumppa on Uudenmaan Kilpi ry:n 
startti 365 päivää hyvinvointia -tee-
mavuodelle. Katso tarkemmat tiedot 
s. 14.
Joutsenlampi – Tanssin suurin tai-
donnäyte la 29.1. kello 14 Kansal-
lisbaletti, Helsinginkatu 58, Helsinki. 
Joutsenlampi-baletissa yhdistyvät 
loistelias musiikki ja kaunis visuaali-
nen maailma. Yhdistykselle on varat-
tu 20 lippua. Jäsenhinta 61 €, ei-jä-
senet 82 €. Sitovat ilmoittautumiset 
pe 7.1. mennessä 050-5511459 tai 
huttunenhelin7@gmail.com. Mak-
su la 15.1. mennessä Uudenmaan 
Kilven tilille FI82 1378 3000 2053 
24. Huom. eri tili kuin jäsenmaksun 
maksutili. Viestikenttään osallistu-
jan koko nimi ja sana joutsenlampi. 
Ilmoittautuminen on sitova, eikä 
maksua palauteta, paitsi jos tilaisuus 
peruuntuu. Oopperatalossa edellyte-

tään kasvomaskin käyttöä. 
Ennakkoinfo: Virkistyspäivä Lohja 
Span elämyskylpylässä la 23.4. Varaa 
aika kalenteriisi! Bussikuljetus Karja-
lohjalle Helsingistä. Päivän ohjelma 
ja ilmoittautumistiedot Kilpi-lehden 
numerossa 1/2022.

Vertaisryhmät
Kysy ryhmän vetäjältä tarkemmat tie-
dot siitä, milloin ja missä muodossa 
keväällä jatketaan.
Basedow-ryhmä liikatoimintadiag-
noosin saaneille. Ilmoittautumiset ja 
kyselyt eila.huhtamaki@saunalahti.fi.
Syövän sairastaneiden ryhmä. Il-
moittautumiset ja kyselyt liisa.saha@
gmail.com tai p. 044 334 2025.
Nuorten ryhmä. Ilmoittautumiset ja 
kyselyt soja.sammalkorpi@gmail.com
Työssä käyvien ryhmä. Ryhmä kes-
kittyy haasteisiin sairauden kanssa 
jaksamisesta työelämässä. Ilmoittau-
tumiset tarja.t.leino@gmail.com tai 
p. 040 730 8819.
Kokopoisto- ja lisäkilpirauhas-
ryhmä. Ilmoittautumiset ja kyselyt 
eriksson.riitta@gmail.com.
Ison Omenan ryhmä vajaatoimin-
taisille. Ilmoittautumiset ja kyselyt 
ulla-maija.malm@pp.inet.fi tai p. 050 
551 1419.
Miesten ryhmä pitää tauon kevään 
aikana.
Kirkkonummen ryhmä. Ilmoittautu-
miset ja kyselyt orvokki.ljungqvist@
gmail.com.
Kaikkien ryhmien tapaamisista 
ilmoitamme myös Facebookissa ja 
kotisivuillamme.

— tapahtumakalenteri —
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VAASAN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Joulutapaaminen ja ateria la 4.12 
klo 14, Berny´s Café & Restaurant, 
Raippaluodontie 2, Raippaluoto. Va-
raus on alustava.
Vertaisillat la 14.1 klo 14.00 ja to 
27.1 klo 18, Pohjanmaan Yhdistyk-
sien tilassa, 1. kerros, Korsholman-
puistikko 44, Vaasa.
Seuraa tapahtumia Ilkka-Pohjalai-
sen toimintapalstalla, Vaasan-lehden 
menovinkissä, yhdistyksen Face-
book- ja kotisivuilla www.vaky.fi

VASANEJDENS SKÖLD-
KÖRTELFÖRENING RF 
Julträff och måltid förhandsbokat 
lördag 4.12 kl 14 på Berny´s Café & 
Restaurant, Replotvägen 2, Replot.

Samtalsträffar lördag 14.1 kl 14 och 
torsdag 27.1 kl 18, Österbottens För-
eningar rf:s lokal, 1. våningen, Kors-
holmsesplanaden 44, Vasa.
Följ med i Vasabladets föreningsspalt, 
på föreningens Facebook-sida och på 
hemsidan www.vaky.fi

— tapahtumakalenteri —

Kuva: Ateneum

Kilpirauhasliitto on perustanut vuonna 2018 Tutkimusapuraharahaston,
jonka tarkoituksena on myöntää tutkimusapurahoja kilpirauhas- tai
lisäkilpirauhassairauksiin liittyvään lääketieteelliseen, sosiaaliseen,
psykologiseen tai psykososiaaliseen tutkimustyöhön.

Nyt sinulla on mahdollisuus tehdä lahjoitus tärkeään
tutkimustyöhön maksamalla haluamasi summan
Kilpirauhasliitto ry:n tilille FI19 8000 1970 4661 82. 
äytäthän viitettä 5555, jotta lahjoituksesi kohdistuu
tutkimustyöhön. 

Tutkimusapuraharahaston hallinnointi ja valvonta
 
Tutkimusapuraharahaston sääntöjen mukaan apurahoja voidaan
myöntää kilpirauhas- tai lisäkilpirauhasairauksiin liittyviin väitöskirja-
ja muihin tieteellisiin tutkimuksiin, tutkimusten julkaisukuluihin tai
tutkimuksesta johtaviin tieteellisiin artikkeleihin ja abstrakteihin, jotka
julkaistaan tiedeyhteisöjen arvostamissa suomalaisissa tai kansainvälisissä
tieteellisissä julkaisuissa, kokouksissa tai konferensseissa. Rahastosta voidaan
myöntää apurahoja myös tutkimuksille, joiden aiheena ovat muut sairaudet,
joiden yhteyttä kilpirauhas- tai lisäkilpirauhassairauksiin selvitetään.  

Kilpirauhasliitto ry:n hallitus valvoo rahaston toimintaa, toimintaperiaatteiden toteutumista
ja varojen käyttöä. Hallitus laatii vuosikokoukselle, jossa päätäntävaltaa käyttävät jäsenet,
toimintakertomuksen rahaston toiminnasta ja varojen käytöstä. Hallitus voi delegoida
käytännön toiminnan organisoinnin ja hoitamisen nimeämälleen työryhmälle tai
Kilpirauhasliiton toimihenkilöille. Päätökset rahaston käytöstä tekee hallitus. 

Kilpirauhasliitto ry:llä on Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa RA/2019/1115. Lupa on vo-
imassa 1.1.2020–31.12.2021 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Lahjoita tutkimukseen!

MUISTA PÄIVITTÄÄ
YHTEYSTIETOSI,

SAAMME NE VAIN SINULTA!

Tietoa lähialueesi tapahtumista
lähetetään myös sähköpostilla

ja tekstiviesteillä. 

Muutokset voit tehdä osoitteessa: 
www.kilpirauhasliitto.fi > 

Yhteystiedot > Lomakkeet > 
Jäsentietojen muuttaminen

tai ottamalla yhteyttä
liiton toimistoon. 



48   KILPI   4 / 2021

Kilpirauhasliiton vapaaehtoiset välittävät

Suomessa on jopa 400 000 kilpirauhassairautta 
sairastavaa. Ilman vapaaehtoisia moni jäisi ilman 
vertaistukea.

Vaikka vuosi on vielä kesken, niin voimme jo ylpeinä ja 
iloisina todeta, että Kilpirauhasliiton vapaaehtoiset ovat 
kuluvana vuonna mahdollistaneet vertaistuen yli 500:lle 
kilpirauhas- ja lisäkilpirauhassairaalle. 

Kokemustoimijat kertoivat tarinansa live-verkkolähetyk-
sissä, joita oli kuulemassa yli 400 kuulijaa, tukipuhelimes-
ta tukea sai yli 100 soittajaa ja vertaischateissä oli kes-
kustelemassa yli 30 henkilöä. Lisäksi vapaaehtoisiamme 
oli mukana toteuttamassa Voimavarakursseja ja tuettuja 
lomia kilpirauhassairaille. 

Kilpi-lehteen tarinansa kirjoitti yhdeksän vapaaehtoista 
tavoittaen näin yli 10 000 lukijaa / lehti.

Kilpirauhasliiton vapaaehtoiset ovat antaneet omaa 
aikaansa ja kokemuksiaan muiden tueksi ja samalla koke-
neet itse saaneensa iloa ja voimaantumisen tunnetta. 

”Mielihyvää jos koen pystyneeni auttamaan tai loh-
duttamaan ihmistä.”  

”Iloa ja voimaantumisen tunnetta.” 
 

”Pysyy ajankohtaisen tiedon parissa, uusia ystäviä.”  

”Tunteen, että voin vaikuttaa asioihin ja että voin 
auttaa jotakuta kertomalla oman tarinan.” 

Lämmin kiitos kaikille vapaaehtoisillemme!

Jos sinulla on jokin kilpirauhas- tai lisäkilpirauhassairaus 
ja haluat olla mukana auttamassa muita samaa sairautta 
sairastavia, lähde mukaan!

Kilpirauhasliitto tarjoaa vertaistukea niin verkossa kuin 
kasvokkain. Meillä voit toimia chatvertaisena, tukipuhe-
linpäivystäjänä, loma- ja kurssivertaisena, kokemustoimi-
jana tai vaikka useassa vapaaehtoistehtävässä! Koulutam-
me sinut tehtävään ja tukenasi on myös muiden samaa 
tehtävää hoitavien vapaaehtoisten tiimi. 

CHAT-VERTAINEN  
Chat-vertaiset toimivat työparina. Chat-vertaisvuoroja on 
kerran kuukaudessa syys- ja kevätkaudella, arki-iltaisin 
yleensä klo 18–19.30. 

TUKIPUHELINPÄIVYSTÄJÄ 
Tukipuhelinpäivystäjänä vastaat tukipuhelimeen ennalta 
sovittuna ajankohtana. Päivystysvuoroja on n. 4–5 kertaa 
vuodessa 3 tuntia kerralla. 

KOKEMUSTOIMIJA
Kokemustoimija voidaan kutsua puhumaan mm. sosiaa-
li- ja terveysalan oppilaitoksiin, työpaikoille, tapahtumiin 

ja messuille. Lisäsi kokemustoimija voi osallistua sosiaa-
li- ja terveydenhuoltoalan kehittämiseen työryhmissä tai 
tarjota vertaiskokemuksen muille potilaille. Koulutuksen 
tehtävään saat kokemustoimintaverkoston järjestämästä 
peruskoulutuksesta. 

KURSSI- TAI LOMAVERTAINEN 
Kurssi- tai lomavertaisena olet mukana toteuttamassa 
Kilpirauhasliiton voimavarakursseja tai tuettuja lomia. 

KIRJOITA TARINASI MUIDEN TUEKSI
Jos haluat tukea muita kertomalla oman tarinasi Kilpi-leh-
dessä, voit lähettää tarinan tai vaikka runon osoitteeseen 
lehti@kipirauhasliitto.fi. Halutessasi kirjoituksesi voidaan 
julkaista nimimerkillä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää! Voit myös täyttää sähköisen 
lomakkeen, jossa kerrot hieman itsestäsi ja toiveistasi 
osoitteessa https://kilpirauhasliitto.fi/liitto/vapaaehtoi-
suus/. Otamme sinuun sitten yhteyttä.

Lisätietoja voit kysyä Astalta: Asta Salonen: asta.salo-
nen@kilpirauhasliitto.fi, 050 4084 403. 

HALUATKO TOIMIA MUIDEN KILPIRAUHASSAIRAIDEN TUKENA – TULE VAPAAEHTOISEKSI!

— vertaistuki —

Teksti: Merja Kaivolainen
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Tukipuhelin päivystää arkitorstaisin klo 18–21 numerossa 050 400 6800. 

Tukipuhelin tarjoaa sinulle kuuntelijan ja mahdollisuuden jakaa oma kokemuksesi
jo pidempään sairastaneen henkilön kanssa. Tukipuhelimen tarkoituksena on avata
uusia näkökulmia sairauden kanssa pärjäämiseen.

Tukipuhelimeen vastaavat vapaaehtoiset toimivat tavallisen ihmisen tiedoin ja
taidoin, oman elämänkokemuksensa kautta. Vertaisuudessa jokainen on oman elämänsä
asiantuntija. Tukipuhelinpäivystäjiltä ei edellytetä terveyden- tai sairaanhoidon koulutusta,
mutta heidät on koulutettu tähän tehtävään.

Tukipuhelimien teemaillat
Tarjoamme teemailtoja kilpirauhasen syöpää, kilpirauhasen liikatoimintaa sekä
lisäkilpirauhasen liikatoimintaa sairastaville. Teemailtoina voit olla varma, että
puhelimeen vastaa vertainen juuri mainittuja sairauksia sairastaville. Muina ajankohtina
vastaajana on pääsääntöisesti vertainen kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastaville.

Tukipuhelin on tauolla 17.12.2021 – 13.1.2022

Tukipuhelimien teemaillat 2021 
• lisäkilpirauhaset 16.12.

Tukipuhelimien teemaillat 2022 
Kevät:
• kilpirauhasen liikatoiminta 3.3. ja 5.5.
• lisäkilpirauhaset 10.2. ja 14.4.
• kilpirauhassyöpä 20.1. ja 9.6.
• muina aikoina pääsääntöisesti 
   kilpirauhasen vajaatoiminta

Vertaistukea puhelimitse

Syksy:
• kilpirauhasen liikatoiminta 1.9. ja 3.11
• lisäkilpirauhaset 22.9. ja 24.11.
• kilpirauhassyöpä 4.8. ja 13.10.
• muina aikoina pääsääntöisesti
   kilpirauhasen vajaatoiminta

Milla on toiminut vapaaehtoisena Kilpirauhasliiton
kursseilla. Kurssivapaaehtoisena Milla on päässyt
suunnittelemaan kurssisisältöä, auttamaan kurssi-
järjestelyissä ja mikä tärkeintä – antamaan vertaistukea 
kilpirauhassairaille.

Arto on toiminut vapaaehtoisena Kilpirauhasliiton tuki-
puhelimessa. Tukipuhelimen vastaajana Arto on antanut 
vertaistukea ja avannut uusia näkökulmia sairauden 
kanssa selviämiseen.

Kiitos Artolle, Millalle ja kaikille vapaaehtoisillemme! 

Suomi välittää -kampanjassa oli mukana myös Kilpirauhasliitto
Valtioneuvoston kanslian ja järjestökentän yhteisen 
Suomi välittää -kampanjan tehtävänä oli kiinnittää 
huomio siihen, kuinka olennainen osa hyvinvointivaltion 
turvaverkkoa vapaaehtoistoiminta on, ja tehdä näkyväksi 
järjestöjen ja vapaaehtoisten toimintaa pitkittyneessä ko-
ronakriisissä. Kampanjaa toteutettiin 16.8. alkaen neljän 
viikon ajan.

— vertaistuki —

Arto

Milla
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Ristikko
Lukijoiden toive

Laatinut Aurifera Oy / Sami Hämäläinen.
 
Ratkaisu tulee Kilpirauhasliiton nettisivuille 10.1.2022.



ETELÄ-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Lea Bruun, p. 045 6651 171
Reunakatu 57
53500 Lappeenranta
ekkilpi@gmail.com
www.ekkilpi.com

ETELÄ-POHJANMAAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Elina Rämö, p.044 978 3637
epkilpi@gmail.com
www.epkilpi.com

HYVINKÄÄN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Orvokki Lehtonen, p. 041 313 4889
kr.hyvinkaa@gmail.com
www.kr-hyvinkaa.com

KESKI-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Tuula Karhila, p. 045 179 1872 
(klo 17 jälkeen)
kskilpparit@gmail.com
www.kskilpi.com

KYMENLAAKSON
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Anne Nuora, p. 044 5194 802
(klo 17–19)
Kurkisuontie 3, 46800 Myllykoski
kymenkilpi@gmail.com
www.kymenlaakson-
seudunkilpirauhasyhdistys.info

LAPIN KILPI RY
Tanja Sälevä, p. 045 1371 008
Metsolantie 20, 96500 Rovaniemi
lapinkilpi@lapinkilpi.com
www.lapinkilpi.com

LOUNAIS-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Tarja Rinne, p. 044 0330 013
Myllyniityntie 11, 25460 Kisko
lskilpi@gmail.com
www.lskilpi.com 

OULUN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Kirsti Uhlgren, p. 0500 385 609
oskilpirauhasyhdistys@gmail.com
www.oulunseudunkilpi.com

PIRKANMAAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Asta Tirronen, p. 045 104 2001
(parhaiten tavoitat ti ja to
klo 16–18 tai tekstiviestillä)
pirkankilpi@gmail.com
www.pirkankilpi.com

POHJOIS-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Päivi Paavilainen, p. 041 4361 902
Kontionkatu 14, 80200 Joensuu
p.paavilainen@luukku.com
www.pohjoiskarjalankilpi.com

POHJOIS-SAVON
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Marjatta Korsulainen,
p. 040 4154 705 
marjatta.korsulainen@meili.fi
www.pohjoissavonkilpirauhasyhdistys.fi

PÄIJÄT-HÄMEEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Marja Hujanen (1.1.2022 alkaen)
LINK Lahden järjestökeskus,
Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti
paijatkilpi@paijatkilpi.fi
www.paijatkilpi.fi

SATAKUNNAN KILPI RY
Leena Kallionsivu, p. 045 3252 535 
satkilpi@gmail.com
www.satkilpi.com

UUDENMAAN KILPI RY
Sirpa Carlsson, pkkilpi@gmail.com
c/o Kilpirauhasliitto ry,
PL 40, 00621 Helsinki
www.pkkilpi.fi

VAASAN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
VASANEJDENS
SKÖLDKÖRTELFÖRENING RF
Ulla Slama
Åvägen 10 C, 64200 Närpiö
vaky2020@gmail.com
www.vaky.fi

— yhteystiedot—
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Kilpirauhasliiton
toimistopuhelin
(09 8684 6550) palvelee 

Maanantaisin suljettu 
Tiistaisin klo 12–16
Keskiviikkoisin klo 9–16
Torstaisin klo 12–16
Perjantaisin suljettu     

Toimistopuhelin on suljettuna 
23.12.2021 – 9.1.2022

Voit lähettää meille
kysymyksesi tai asiasi myös
sähköpostitse osoitteeseen
toimisto@kilpirauhasliitto.fi

KILPIRAUHASLIITTO RY
www.kilpirauhasliitto.fi
PL 40, 00621 Helsinki 
Käyntiosoite: Oltermannintie 8, 
00620 Helsinki
p. 09 8684 6550  
toimisto@kilpirauhasliitto.fi

KILPI-lehti
lehti@kilpirauhasliitto.fi 
 
Toiminnanjohtaja, päätoimittaja
Mirja Hellstedt, p. 040 707 3223
mirja.hellstedt@kilpirauhasliitto.fi 
 
Verkkoasiantuntija
Johanna Erkkilä, p. 046 9233 340
johanna.erkkila@kilpirauhasliitto.fi 
Vanheimpainvapaalla 

Järjestöasiantuntija
Asta Salonen, p. 050 4084 403
asta.salonen@kilpirauhasliitto.fi
 
Järjestöasiantuntija,
toimitussihteeri 
Merja Kaivolainen., p. 0400 430 604 
merja.kaivolainen@kilpirauhasliitto.fi

Toimisto- ja viestintäassistentti 
Lydia Metsi, p. 050 441 4097
lydia.metsi@kilpirauhasliitto.fi

Puheenjohtaja 
Leena Kallionsivu 
leena.kallionsivu@kilpirauhasliitto.fi
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APTEEKISTA.

Iho altistuu jatkuvasti erilaisille ärsykkeille

• UV-säteilylle 
• saasteille 
• kosmetiikalle  
Myös stressi, pesu vääränlaisilla tuotteilla, tietyt  
ruoka-aineet ja allergiat voivat ärsyttää ihoa. 

Ärsykkeiden seurauksena ihon mikrobitasapaino  
saattaa muuttua ja patogeeniset bakteerit eli 
taudinaiheuttajat lisääntyä iholla.

Orionin Probicare-voide vahvistaa, rauhoittaa ja 
uudistaa ihoa. 

Täyteläinen, hajusteeton Probicare sisältää

• Lactococcus lactis -solu-uutetta, joka uudistaa  
ihoa ja parantaa ihon luonnollista vastustuskykyä 

• glyserolia, joka ylläpitää ihon kosteustasapainoa 

• karitevoita, joka pehmentää ja hoitaa ihoa.

Probioottinen perusvoide

Probicare

Sopii sekä  
kasvoille että  

vartalolle.

Herkästi reagoivan 
ihon puolustaja

Tuote on vegaaninen. Kehitetty ja valmistettu Suomessa.
Lue lisää: perusvoide.fi

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22.


