
Onko läheisesi väsynyt? Onko hänellä
paino-ongelmia tai univaikeuksia?

Läheisen ihmisen sairastuminen koskettaa koko 
perhettä. Sinä olet läheisellesi suuri tuki. 

Se, että olet olemassa ja ymmärrät sairauden 
tuomia muutoksia, riittää. 

Älä vähättele, älä syyllistä, pysy vieressä, 
kannusta hoitoon ja ota selvää sairauden 

vaikutuksista läheiseesi.

Rovakatu 23 
96200 ROVANIEMI 
lapinkilpi@gmail.com
puh. 045 137 1008
puheenjohtaja 
puh. 045 137 1008 

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry 
15 vuotta alueellista potilasjärjestötyötä

www.lapinkilpi.com

Lisätietoa kilpirauhassairauksista, kurs-
seista ja lomatoiminnasta löytyy myös 

Suomen Kilpirauhasliiton internetsivuilta 
osoitteesta:

www.kilpirauhasliitto.fi

Kilpirauhasliiton tukipuhelin:
050 400 6800

arkitorstaisin klo 18-21

Kilpirauhasliiton neuvontapuhelin:
044 788 8899

tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 17-19

Puheluihin vastaa liiton työntekijä.
Kysymyksiä voi lähettää myös

sähköpostilla, osoitteella:
neuvonta@kilpirauhasliitto.fi

LAPIN KILPIRAUHASYHDISTYS RY 
Vertaistukea
”Vertaistuki perustuu osallistujien toisilleen ker-
tomiin ja siten keskenään jakamiin kokemuksiin 
ja oivallukseen siitä, että muutkin ovat kokeneet 
saman. Vertaistuki ei ole vain keskinäisen tiedon 
jakamista, vaan sillä voi olla hyvinkin terapeutti-
nen vaikutus tunteiden ja ajatuksen tasolla”. 
Lue lisää alueesi vertaistukitarjonnasta osoit-
teesta: www.lapinkilpi.com

Kilpirauhaspotilaan läheiset

Tiesitkö, että 

kilpirauhassairaudet 

ovat myös 

miesten sairauksia?

Tue toimintaamme ja lahjoita!
Lahjoitukset voi osoittaa yhdistyksen tilille: 
Danske Bank FI07 8000 1270 9864 00

Lapin Kilpirauhasyhdistyksen rahankeräysluvan 
numero on RA/2019/504
Tarkastele lupaa ja lue lisää osoitteesta: 
www.lapinkilpi.com

www.lapinkilpi.com

KILPIRAUHASARVOSI



Lähisuhteet - kilpirauhaspotilaan kokemana 
Oireisen kilpirauhaspotilaan saavutettua lääketasapai-
no, hän yleensä pyrkii kaikin tavoin säilyttämään sen tuo-
man tasapainoisen olon. Tämä vaikuttaa merkittävästi poti-
laan ihmissuhteisiin sillä yleensä silloin karsitaan kaikki ta-
sapainoa järkyttävät menot, esimerkiksi yöhön asti kestävät 
tapahtumat. Läheisiltä ja ystäviltä vaaditaan paljon ymmär-
rystä näissä tilanteessa. 
Kilpirauhaspotilaalle ei saa sanoa ”piristyt kun lähdet len-
kille” tai ”ota itseäsi niskasta kiinni” jos tällä on oireena 
voimakasta väsymystä. Kilpirauhaspotilas ei voi itse tälle ti-
lanteelle mitään - vain lääketasapaino vaikuttaa siihen. Po-
tilas itse voi vaikuttaa, ettei pahenna oloaan, kiinnittämällä 
huomiota ruokavalioon, elämänrytmiin ja nautintoainei-
den käyttöön. Kehotus ”ota itsesi niskasta kiinni” on syyl-
listävä ja valitettavan yleinen. Tämä ajaa potilaan yleensä 
itsesyytöksiin omasta kyvyttömyydestään ja saa kokemaan 
huonommuuden tunnetta ja vaatimaan liikaa itseltään. Kun 
väsymys oikeutetaan ja ymmärretään lähipiirissä, auttaa se 
parhaiten kilpirauhaspotilasta.

Parisuhde- kilpirauhaspotilaan kokemana
Vajaatoimintainen potilas kärsi voimakkaasta painonnou-
susta ja haluttomuudesta. Painonnousun vuoksi potilaan 
itsetunto oli nollissa ja naiseus hukassa. Puoliso syyllis-
ti seksin ja läheisyyden puutteesta ja potilas alkoi lopulta 
myös itse syyttää itseään. Tilanne oli potilaalle kestämätön, 
sillä hän suostui seksiin, ettei erolla uhkaileva puoliso jät-
täisi häntä. Puoliso ei ymmärtänyt, että lääketasapainotto-
man vajaatoiminnan oire on seksuaalinen haluttomuus. Po-
tilaan itsemääräämisoikeutta rikottiin painostuksella. Pari 
erosi lopulta. 
Liikatoimintainen potilas ajautui puolisonsa kanssa aamui-
sin riitoihin, sillä hänen oireensa voimistuivat aamuisin, kun 
kilpirauhashormonien aiheuttama hermostuneisuus koros-
tui. 
Vajaatoiminnan vuoksi nopeasti lihonut potilas alkoi öi-
sin kuorsata ja hänen puolisonsa nauhoitti öisin salaa tätä 
ääntä ja soitti sitä aamiaispöydässä. Puoliso ei ymmärtänyt 
loukkaavansa potilasta, joka kärsi muuttuneesta ulkomuo-
dostaan, johon ei voinut itse vaikuttaa lainkaan. Puolison 
mielestä tämä oli hauska pila. 
Vajaatoimintainen mies kokee vaikeimmaksi oireekseen 
seksuaalisen haluttomuuden ja välttelee hakeutumista pa-
risuhteeseen, vaikka jo 40-vuotiaana haluaisi perheen mut-
ta pelkää ettei kumppani ymmärtäisi tätä oiretta. Potilas ko-
kee vahvasti, ettei voi ottaa sellaista valtaa toisen elämästä, 
että joutuu kieltämään seksuaalisuuden parisuhteessa 

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry 
15 vuotta alueellista potilasjärjestötyötä

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry on perustettu vuon-
na 2004 alueelliseksi potilasjärjestöksi, joka edis-
tää kilpirauhassairauksien tunnettavuutta ja hoi-
toa sekä kilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä 
ja sosiaalista hyvinvointia Lapissa.

Lapin Kilpirauhasyhdistyksen toiminta-alueena 
on koko Lapin maakunta. Yhdistyksen toiminta 
perustuu vapaaehtoisuuteen. Yhdistys järjestää 
lääkäri- ja muita asiantuntijaluentoja, tiedotusta 
kilpirauhassairauksista, vertaistukea ja virkistys-
toimintaa sekä kokemusluentoja.

Lapissa yhdistyksen vertaistukiryhmiä kokoontuu 
usealla paikkakunnalla ja yhdistyksellä on myös 
omia ”alueellisia virtuaalisia vertaistukiryhmiä” 
Facebookissa.Lue lisää alueellisesta tarjonnasta 
osoitteesta:

www.lapinkilpi.com

Olemme tehneet tämän esitteen kilpirauhassai-
raiden toivomuksesta, heidän kanssaan, heidän 
läheisilleen. Esitteeseen on kerätty kilpirauhas-
sairaiden kokemuksia ja huomioita läheisten 
suhtautumisesta kilpirauhassairautta kohtaan. 
Näkökulmina kokemuksissa ovat lähisuhteet, pa-
risuhde ja vanhemmuus.

oman oireidensa vuoksi koska ei myöskään halua vapaata 
suhdetta. 
Liikatoimintapotilaan vahvin oire oli kontrolloimaton hikoi-
lu. Tämä iski hänen ollessaan ensitreffeillä eikä treffikump-
pani ymmärtänyt selitystä sairaudesta vaan poistui paikalta 
nopeasti ja koki oireen selvästi vastenmielisenä.  

Vanhempana - kilpirauhaspotilaan kokemana
Lapselle vanhemman sairaus voi näyttäytyä dramaattisena. 
Siksi on aina tärkeä kertoa lapselle ikätason mukaisesti oi-
reista. 
Vanhempi oli vajaatoimintaisena jatkuvasti väsynyt ja lepäsi 
paljon. Lapsi alkoi pelätä, että äiti menee rikki ja muuttui 
ylikiltiksi tukahduttaen omia tunteitaan. 
Oireinen liikatoimintainen äiti toimi supertehokkaasti las-
ten kanssa ja ajoi kehonsa lopulta niin ylikuntoon että jou-
tui kuukaudeksi liki vuodelepoon. Liikatoiminnan aiheutta-
ma adrenaliini ryöppy ja ”jaksaa mitä vaan” olo kostautuu, 
kun ei välillä lepää. Tila aiheutti potilaalle sydämen rytmi-
häiriöitä. 

Häiriöitä kilpirauhasen toiminnassa
Vajaatoiminta, liikatoiminta, lasten kilpirauhassairaudet, 
kilpirauhasen syöpätaudit ja lisäkilpirauhaset. Syinä voivat 
olla esim. autoimmuunisairaus, vajaatoiminta liikatoimin-
nan tai syövän hoidon seurauksena, synnynnäiset syyt, häi-
riöt aivolisäkkeen toiminnassa, jodin puute tai sen liiallinen 
saanti.
Oireina voi esiintyä masennusta, väsymystä, lapsettomuut-
ta, painon nousu tai lasku, ihon kuivuus ja hiusten lähtö 
yms.
Tutkimuksissa tärkeimmät ovat potilaan haastattelu oireis-
ta ja verikokeet. Lisäksi kilpirauhasen ultraäänitutkimus ja 
ohutneulanäyte voivat
olla tarpeellisia.
Hoitona kilpirauhasen vajaatoiminnassa on yleensä tyrok-
siinihormoni. Liikatoiminnassa hoitona voivat olla lääkitys, 
radiojodihoito ja leikkaus.
Kilpirauhasen syöpä leikataan ja tilanteen mukaan lisäksi 
radiojodi- ja muita hoitoja.

Tulosta lisätietoa kilpirauhassairauksista
osoitteesta: www.lapinkilpi.com - Kilpirauhassairaudet

Jos epäilet itselläsi tai läheiselläsi häiriötä kilpirauhasen toi-
minnassa, ota itse tai kannusta läheistäsi ottamaan yhteyt-
tä terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon, oireiden syyn 
selvittämiseksi.


