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Elinsiirrosta sekosi koko suku
Avustettu dialyysi auttaa arjessa

ELINLUOVUTUSKORTTI
VARMISTAA OMAN TAHDON
TOTEUTUMISEN.

www.kyllaelinluovutukselle.fi

KYLLÄ
elinluovutukselle
-tuotteet
Yhdistykset voivat tilata keltaista KYLLÄ elinluovutukselle -materiaalia järjestäessään elinluovutusten edistämiseen tähtääviä tilaisuuksia. Järjestäjille on huomion herättämiseksi t-paidat,
kaulahuivit, pipot, fleeceliivit sekä
julisteet ja kangaskassit. Yleisölle voi jakaa sydäntarroja, heijastimia ja kyniä. Uutuutena on saatavilla rajoitetusti keltaisia KYLLÄ
elinluovutukselle -karamelleja.
Tilaukset: kirsi.kauppinen@musili.fi,
050 4365 707.

Individual Choices – Superior Outcomes

Kaikki tuotteet ja palvelut, joita dialyysihoidossa tarvitaan

Fresenius Medical Care Suomi Oy • Valimotie 13 b B 00380 Helsinki • Puh (09) 561 650 • Fax (09) 670 761

PÄÄK I R J O IT U S

Muutoksista uutta voimaa
Huhtikuussa osallistuimme EASL:n kansainväliseen maksakongressiin Hollannissa. Esille nousi huoli maksasairauksien lisääntymisestä ja elintapojen vaikutuksesta niihin, minkä
vuoksi sairauksia ennaltaehkäisevän työn merkitys kasvaa. Lääketieteelliset hoidot kehittyvät, mutta kaikilla ei ole niihin tasavertaisia mahdollisuuksia. Tarvitsemme vahvaa vaikuttamista niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, jotta jokainen sairastunut saa mahdollisimman hyvän ja tasavertaisen hoidon sekä pystyy sairaudesta huolimatta elämään hyvää elämää. Potilasjärjestöt ovat tässä tärkeässä roolissa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus, Sote-uudistus, on ollut viime kuukaudet esillä työssä, mediassa ja ihmisten puheissa. Se on herättänyt kansalaiset pohtimaan,
mikä terveydenhuollon palveluissa on hyvin, ja missä on epäkohtia. Olen saanut useasti kevään aikana viestiä esimerkiksi perusterveydenhuollon resurssipulasta. Joidenkin kuntien
lääkäripula tuntuu konkreettisesti ihmisten arjessa. Toivon, että aktiivisuus jatkuu ja saamme paikallistason viestiä, mikäli palvelut eivät pelaa niin kun pitäisi. Odotan kuitenkin, että
tuleva uudistus muuttaa palveluja parempaan suuntaan. Rakenneuudistus on joka tapauksessa tehtävä, koska esimerkiksi ikääntyminen tuo kunnille suuret haasteet palveluiden järjestämisessä. Hallinnon on oltava kunnossa ja taloudellisesti järkevää, jotta pystymme turvaamaan laadukkaat palvelut tulevaisuudessa. Haluamme, että sosiaali- ja terveyspalvelut
ovat tulevaisuudessakin laadukkaita ja että myös perusterveydenhuollon palveluita saa tarvittaessa vaikka samana päivänä ilman kalliita yksityisiä sairausvakuutuksia.
Erityisen iloinen olen STM:n vuoden alussa perustamasta Elinsiirtotoiminnan ja elinluovutusten kehittäminen asiantuntijaryhmästä. Liitto on yhdessä asiantuntijalääkäreiden kanssa vaatinut pitkään kansallista ohjelmaa, jollainen useissa muissa Euroopan maissa on ollut jo vuosia. Uskon, että tässä työryhmässä saamme aikaan yhteisen näkemyksen ohjelmasta ja sen kustannuksista.
Vietämme Ytyä yhdistyksestä -teemavuotta. Jännityksellä odotan, saammeko tänä vuonna
lisää jäseniä mukaan yhdistyksien ja liiton toimintaan. Tarvitsemme jokaista, nuorta ja ikääntyneempää, sillä yhdessä pystymme vaikuttamaan sairastuneiden hyvän hoidon, kuntoutuksen ja hyvä elämän vahvistamiseksi. Haastetaan myös jokainen ystävä ja läheinen mukaan toimintaan. Olen ollut mukana muutamassa yhdistyksen järjestämässä tapahtumassa,
tavannut jäseniä ja nähnyt, miten arvokasta ja hyvää yhdistystoimintaa eri puolella Suomea
tehdään. Yhdistykset tarvitsevat voimavaroja toimintansa kehittämiseen ja tähän pyrimme
liittona vastaamaan.
Vuosikokouksessa 18.5. valittiin liitolle uusi puheenjohtaja jatkamaan pitkäaikaisen ja arvostetun puheenjohtajan Maija Piitulaisen työtä. Toivotan uudelle puheenjohtajalle onnea ja vahvuutta tuleviin haasteisiin. Tämä on liitolle tärkeä hetki katsoa tulevaisuuteen.

Sari Högström
Toiminnanjohtaja
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HUOM !

Jäsenkortilla saat jäsenetuja

Liiton keskustoimisto on
suljettu 21.6.–28.7.

Valtakunnalliset jäsenedut vuonna 2013

Lahjoita hyvään tarkoitukseen

Jäsenkortti lähetettiin jäsenmaksun yhteydessä helmikuussa. Jäsenkorttiasi näyttämällä ja jäsennumerollasi saat jäsenetuja. Jäsennumero on myös Elinehto-lehden takakannen osoitetiedoissa.
A-lehdet, Eckerö Line, Haikon Kartano, Hammaslääkäriasema Fossa Hki, Hotel Anna Hki, Hotelli Ava Hki (sairastuneiden lasten perheet), Hyphen UV-auringonsuojavaatteet, Instru optiikka, Restel-hotellit Silmäasema, Tallink Silja
ja Viking Line.
Lisätietoja jäseneduista www.musili.fi/jasenedut. Lisätietoa varauksista ja tarvittavista jäsenkoodeista antaa myös
Kirsi Kauppinen, kirsi.kauppinen@musili.fi, 050 4365 707.

Et ole ainoa
Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä oman alueensa yhdistykseen tai liiton keskustoimistoon www.musili.fi/liityjaseneksi tai soittamalla 050 4365 707. Alla olevan lomakkeen voi postittaa kirjekuoressa maksutta osoitteeseen:
Munuais- ja maksaliitto, Tunnus 5002951, Info: Hel, 00003
Vastauslähetys.

Voit lahjoittaa yhdellä kerralla sopivaksi katsomasi summan tai ryhtyä kannatusjäseneksi. Testamenttilahjoitukset
edistävät työtämme munuais- ja maksasairaiden hyväksi.
Merkkipäivääsi muistavat voivat lahjojen sijaan lahjoittaa
rahaa hyvään tarkoitukseen.

Voit osoittaa lahjoituksesi liiton toimintaan:
• Nordea FI 45 1012 3007 2009 40, NDEAFIHH

Luvan saaja: Munuais- ja maksaliitto ry
Luvan numero: 2020/2012/4181
Poliisihallitus, arpajaishallinto 4.1.2013
Lupa on voimassa 44.1.2013-31.12.2014 koko
Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Voit tukea liiton perhetoimintaa

Voit tukea liiton perhetoimintaa ostamalla kauppakassin,
t-paidan tai hupparin. Kaikissa on teksti Recycle Your
Organs. Lisätietoja www.musili.fi/tueperhetoimintaa tai
marjukka.miettinen@musili.fi.

Liityn jäseneksi.
Olen munuaissairas
Olen maksasairas
Olen saanut elinsiirron
Olen sairastuneen omainen

Sairastuneen
lapsen perhe
Olen hoitohenkilökuntaa
Liityn muusta syystä

Nimi
Katuosoite
Postitoimipaikka
Postinumero

Elämän lahja -riipus
Hopeisen Elämän lahja -korun halkaisija on 3,3 cm. Se on
saatavissa joko 42 tai 45 cm ohuella pannalla, 45 cm ohuella hopeaketjulla tai mustalla ohuella kumipannalla. Kuvassa koru on 42 cm pannalla.
Hinta on 108 euroa, josta 29 euroa
menee munuais- ja maksatyön hyväksi.
Lisätietoja ja tilaukset:
kirsi.kauppinen@musili.fi,
050 4365 707.

Puhelinnumero
Sähköposti
Syntymävuosi
Kieli

Päiväys ja allekirjoitus
 nnan suostumukseni siihen, että minua koskevat
A
tiedot voidaan merkitä jäsenrekisteriin.
Minulle saa lähettää sähköpostia.

Päivitä tietosi
jäsen- ja lehtirekisteriin!
Lisää sähköpostiosoitteesi liiton jäsenrekisteriin niin saat
nopeammin ajankohtaista tietoa. Samalla voit päivittää
muut tietosi. www.musili.fi/jasentiedot
Mikäli kuulut useampaan yhdistykseen tai perheessäsi on jäseniä, joiden jäsentiedot ovat muuttuneet, ota yhteyttä jäsenrekisterinhoitaja kirsi.kauppinen@musili.fi,
050 4365 707.
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JULKAISIJA Munuais- ja maksaliitto ry, Njuroch leverförbundet rf • ILMESTYMISTIHEYS 4 krt/v. • PÄÄTOIMITTAJA Petri Inomaa,
040 5240 679, petri.inomaa@musili.fi • TOIMITUKSEN OSOITE Kumpulantie 1 A, 6. krs,
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Kansi: Inga Karjalainen sai munuaisensiirron pari vuotta sitten. Hän muistelee dialyysiaikoja tyttärensä Lauran kanssa. Kuva: Hilkka Lahti

Elinehto-lehti ilmestyy seuraavan kerran viikolla 39. Lehteen
tulevan aineiston viimeinen jättöpäivä on 26.8.2013.
Aineisto ja palautteet osoitteeseen: petri.inomaa@musili.fi.
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HUOM!
Tästä
napista
pääset
palaamaan
sisällysluetteloon.

Kudoslain muutos voimaan
Ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annettua lakia on muutettu 1.5.2013 voimaan tulleella muutoksella. Samalla on pantu täytäntöön elinsiirtoja
koskeva EU-direktiivi, jonka tavoitteena on taata elinsiirteiden laatu ja turvallisuus kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.
Kudoslakiin lisättiin elinsiirtotoimintaa koskevat säännökset, jotka liittyvät luovutussairaaloiden ja elinsiirtokeskuksen tehtäviin sekä laatua ja turvallisuutta ylläpitäviin toimintatapoihin. Lakiin kirjattiin muun muassa vaatimus elinluovutus- ja elinsiirtotoimintaan
osallistuvalle henkilöstölle tarjottavasta säännöllisestä ja asianmukaisesta koulutuksesta

Munuaissäätiön
mitali Maijalle

Munuaissäätiön hallitus myönsi Pro sanguine puro -mitalin, numero 17, Maija Piitulaiselle, joka toimi pitkään liiton puheenjohtajana. Mitali voidaan myöntää henkilölle, joka on erityisen merkittävällä tavalla
vaikuttanut munuaissairauksien ja/tai elinsiirtotoiminnan kehitykseen Suomessa.
Samalla kertaa säätiö muisti liiton entistä toiminnanjohtaja Sirpa Aaltoa joulukuussa myönnetyn Suomen Leijonan I
luokan ritarimerkin kunniaksi.

Elinsiirrot
1.1.–20.5.2013
Munuainen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Maksa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Haima-munuainen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sydän  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Keuhko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sydän-keuhko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Ohutsuoli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

NNS-kokous
Helsingissä

Liikuntavastaavien
koulutus

Pohjoismaisten munuaisjärjestöjen kokous järjestetään Helsingissä 27.–29.9.
Vuosittaiseen kokoontumiseen kutsutaan
Suomeen mukaan myös Baltian maiden
edustajat.
Perjantaina kokousvieraat on kutsuttu
Helsingin kaupungin vastaanotolle. Lauantain tiukassa ohjelmassa kuullaan luentoja
muun muassa Munuaistautirekisteristeristä, munuaissairauksien tutkimuksesta, kotihemodialyysin järjestämisestä Suomessa
sekä järjestöjen kehittämisestä.
Varsinainen kokouspäivä on sunnuntai. Päivien aikana järjestetään nuorille
oma ohjelma.

Kuntoutumisen ja liikunnan teemavuoden 2014 valmistelut aloitetaan jo syksyllä. Liitto järjestää yhdistysten liikuntavastaaville koulutuksen Helsingissä
5.10.2013. Päivän aikana käydään läpi liikuntavastaavan tehtäviä ja yhdistyksen liikuntatapahtumien suunnittelemista ja toteuttamista. Lisäksi ehditän liikkua yhdessä.
Koulutuspäivä on maksuton. Varmista, tukeeko yhdistyksesi matkakustannuksissa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 19.9. mennessä Marjukka Miettinen, 040 5240 674, marjukka.miettinen@
musili.fi.

Maailman
hepatiittipäivä
Heinäkuun 28. päivänä vietetään Maailman hepatiittipäivää. Liitto kampanjoi asian puolesta ja antaa aiheesta lehdistötiedotteen. Tiedon lisääminen sekä ennakkoluulojen vähentäminen on tärkeää, jotta
sairastuneet saavat tarvitsemaansa tukea
eivätkä leimautumisen pelossa jää yksin.
Uudessa kampanjassa kolme apinaa
seikkailee ympäri maailmaa ja levittää tietoa, vaikka eivät itse halua nähdä pahaa,
kuulla pahaa tai puhua pahaa. Apinat valo
kuvataan eri kohteissa ja kuva lähetetään
nettiin www.worldhepatitisalliance.org/
WorldHepatitisDay.

Uusi Majakka avattiin Kuopiossa
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen osaamis- ja palvelukeskus Majakka avattiin Kuopiossa
uusissa tiloissa helmikuussa. Samalla juhlittiin 20-vuotista yhteistyötä.
Majakassa vaikuttaa yhteensä 20 järjestöä. Tiloissa toimii myös liiton Itä-Suomen
aluetoimisto ja järjestösuunnittelija Helena Rokkonen.

Euroopan elinsiirtopäivä

Tänä vuonna Euroopan elinsiirtopäivää vietetään lauantaina 12.10. Päivän päätapahtuma järjestetään Brysselissä. Suomessa jääkiekkoyhteistyötä jatketaan, mutta suunnitelmat ovat vielä avoinna. Syksyllä avataan myös uusitut Lahja elämälle -nettisivut ennen teemapäivää.
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KUVA: HEIKKI HJELT

T ULO S S A ME N O SSA

Kokemuskoulutuksen ohjausryhmään kuuluvat Kurt
Jäntti (Psoriasisliitto) , Pia Hytönen (Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto), Petri Karoskoski (Tampereen aikuiskoulutuskeskus), Suvi Nousiainen (Muotialan asuin- ja toimintakeskus), Juha
Laakkonen (Munuais- ja maksaliitto), Annukka Tuovinen (Parkinson-liitto), Sirkku Lindstam (Aivovammaliitto) ja Carita Sinkkonen (Aivoliitto).

Kokemus
koulutukselle uusi
ohjausryhmä
Kokemuskoulutusverkostoon kuuluu
26 pitkäaikaissairauksia sairastavia ja
vammautuneita sekä heidän omaisiansa
edustavaa liittoa. Yhteinen tavoite on lisätä kokemuksellisen tiedon käyttöä sosiaali- ja terveysalan opetuksessa.
Verkoston uusi ohjausryhmä valittiin maaliskuussa. Kokemuskouluttajien
edustajana ryhmässä aloitti Juha Laakkonen Pohjois-Karjalan munuais- ja maksayhdistyksestä. Mukana on myös järjestötoimijoita ja opetusyksiköiden edustajia.
Liitolla on yhteensä 24 kokemuskouluttajaa, jotka ovat munuais- tai maksasairaita tai läheisiä. Syksyllä heille järjestetään
täydennyskoulutuspäivät.

Liitto sai
kirjalahjoituksen
Lääketietokeskus lahjoitti Kirjan ja ruusun päivänä 23.4. liitolle 500 Kodin lääkeopas -teosta. Kirja sisältää tietoa Suomessa myytävistä lääkkeistä ja niiden oikeasta käytöstä.
– Olemme tukeneet vuosittain erilaisia hyväntekeväisyyskohteita rahalahjoituksin. Tällä kertaa halusimme tehdä jotain todella konkreettista ja tuntuvaa: viedä tiedon lähelle sen tarvitsijaa, kertoo
toimitusjohtaja Minna Palhamo Lääketietokeskuksesta.
Kirjoja jaetaan jäsenistölle liiton järjestämien tapahtumien yhteydessä. Lahjoituksen saivat myös Sydänliitto, Suomen
syöpäpotilaat ry, Reumaliitto, MS-liitto
sekä Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry.
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Kasvojensiirrot
alkavat
Ensimmäinen kasvojensiirto Suomessa on suunnitteilla tämän vuoden aikana. HUS on valmistellut toiminnan aloittamista kahden vuoden ajan. Kasvojensiirtoa harkitaan, kun elämänlaatu on erittäin huono omien kasvojen tuhouduttua.
Kasvojensiirrot luetaan elinsiirroiksi,
kasvot saadaan aivokuolleelta luovuttajalta. Omaisilta kysytään erikseen lupa
kasvojen luovutukseen, ja he voivat kieltää sen halutessaan.
Kasvot voidaan siirtää kokonaan tai
niistä voidaan siirtää vain osa. Luovuttajan
pitää olla samaa sukupuolta ja suunnilleen
samanikäinen kuin saaja. Kasvojen on oltava suunnilleen samankokoiset ja ihonväriltään samankaltaiset. Kasvojen luovuttajan
ulkonäkö ei siirry, sillä siihen vaikuttaa muun
muassa kasvojen luusto, jota ei siirretä.
Leikkausta tarvitaan, jos esimerkiksi
suun tai silmäluomien toimintaa ei pystytä muuten korjaamaan palo- tai ampumisvamman tai eläimen pureman jälkeen.
Maailmassa on tehty yhteensä noin 30
kasvojensiirtoa.

Kursseilla vielä tilaa
Dialyysihoidossa olevat ja hoidon
aloittavat 16–64-vuotiaat
• Kunnonpaikka, Siilinjärvi 14.–18.10.
Haku päättyy 15.7. (Kela 46729)
• Siuntion hyvinvointikeskus 18.–22.11.
Haku päättyy 19.8. (Kela 46792)

Dialyysihoidossa olevat diabetesta sairastavat 16–64-vuotiaat
• Diabeteskeskus Tampere 23.–27.9.
Haku päättyy 21.6. (Kela 46735)

Elinsiirron saaneet 16–64-vuotiaat
(siirrosta enintään 3 vuotta)
• Siuntion hyvinvointikeskus 26.–30.8.
Haku suoraan Kelaan viim.1kk ennen
alkua. (Kela 46815)
• Siuntion hyvinvointikeskus 21.–25.10.
Haku suoraan Kelaan viim.1kk ennen
alkua. (Kela 46828)
Lisätietoja kursseista ja hakuohjeet: kuntoutussihteeri Iiris Ahlgren, iiris.ahlgren@
musili.fi, 050 3019 368 ja kuntoutumispäällikkö Pekka Kankaanpää, pekka.
kankaanpaa@musili.fi, 040 5240 673 sekä
www.musili.fi.

Maijalle muotokuva
Liiton vuosikokouksessa paikkansa jättänyttä puheenjohtaja Maija Piitulaista muistettiin Teemu Lindroosin ottamalla taidevalokuvalla. Liiton uusien sääntöjen mukaan peräkkäisten luottamustehtäväkausien määrä on rajattu. Maijan puheenjohtajuuskausi alkoi vuonna 1999.
Maijaa muisti omalla maalauksellaan myös Kainuun Tiina Korkealehto.

Liitolle uusi puheenjohtaja
Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 18.5. pidetyssä vuosikokouksessa VTM, rehtori emeritus Asko
Räsänen Karkkilasta liiton pitkäaikaisen, arvostetun puheenjohtajan Maija Piitulaisen työn jatkajaksi. Tärkeimmiksi tehtävikseen Räsänen näkee jäsenhankinnan kehittämisen sekä liiton ja yhdistysten
talouden perustan säilyttämisen.
TEKSTI: PETRI INOMAA
KUVA: HANNA ELORANTA

Liiton 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Yrjö Viitikko Lappeenrannasta ja 2. varapuheenjohtajaksi Kirsi Rajasuo Pielavedeltä.
Uusiksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Kari Jokinen, Leena Korhonen, Mika Norbacka ja Mikko Saarela. Hallituksessa jatkavat Seija Haapalehto, Pertti Helminen, Juha Latva-Nikkola,
Jukka Niemelä, Juha Pitkänen ja AnneMari Tarvonen. Uusiksi varajäseniksi valittiin Helena Alsela, Timo Akkala, Maija
Piitulainen, Jorma Wile´n, Joni Jatkonen
ja Kari Teppo. Varajäseninä jatkavat Taisto Sopanen, Mirjami Rajamäki, Eija Vanhalakka ja Liisa Posio.

Pitkä kokemus luottamustehtävistä
Liiton uusi puheenjohtaja Asko Räsänen,
69, on ollut liiton hallituksessa vuodesta
2006 alkaen, joista 2. varapuheenjohtajana vuodet 2008–2011 ja 1. varapuheenjohtajana 2011–2013. Hän on ollut liiton
eduskunnan tukiryhmässä vuodesta 2008
alkaen. Samana vuonna hän aloitti järjestöjaoston eli nykyisen järjestötyöryhmän
puheenjohtajana. Tätä ennen hän oli jäsenenä koulutusjaostossa.
Räsänen on toiminut myös useissa
muissa luottamustehtävissä – Kolarissa
ja Lapin maakuntaliitossa jo 1970-luvulla. Karkkilassa kunnallisia luottamustehtäviä on takana kymmenen vuotta: neljä
kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja
kuusi kaupunginhallituksessa, joista kaksi
varapuheenjohtajana. Karkkilan vammaisneuvoston puheenjohtajana hän on toiminut vuodesta 2001. Suomi-Neuvostoliitto-Seuran, nykyisen Suomi-Venäjä-Seuran, hallituksessa hän on ollut 19 vuotta,
joista 17 varapuheenjohtajana.
Työuransa Räsänen teki kansalais-,
työväen- ja kansanopiston rehtorina vuosina 1969–2009 Kolarissa, Janakkalassa,
Hämeenlinnassa ja Karkkilassa. Hän toimi
myös Karkkilan vs. sivistystoimenjohtajana 2003 ja 2008 yhteensä yhdeksän kuu8 | ELINEHTO 2/13

Liiton uusi puheenjohtajisto valittiin vuosikokouksessa. Vasemmalta 2. varapuheenjohtaja Kirsi Rajasuo, puheenjohtaja Asko Räsänen ja 1. varapuheenjohtaja Yrjö Viitikko.

kautta. Tämän lisäksi hän on ollut sivutoimisena isännöitsijänä 20 vuotta.

Harrastuksina järjestötyö ja liikunta
Ahkerana kuntoliikkujana ja kilpaurheilijana tunnettu Räsänen on kerännyt vuodesta 2004 lähtien 35 arvokisamitalia. Elinsiirtoväen Liikuntaliitto ELLI ry:n puheenjohtajana hän toimi kahdeksan vuotta ja sen
jälkeen kolme vuotta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n hallituksessa.
Liikunnan lisäksi sydäntä lähellä on järjestötoiminta. Räsänen toimi Uudenmaan
yhdistyksen hallituksessa 10 vuotta, joista puheenjohtajana kahdeksan ja varapuheenjohtajana kaksi vuotta.
– Lähdin Uumun toimintaan mukaan
tiedon saamista varten, koska sairastuminen tuli itselle yllätyksenä. Liiton toimintaan lähdin kehittämään liiton järjestökoulutusta. Yhdistyksen, liiton ja niiden sidosryhmien kautta olen saanut tärkeää tietoa
munuais- ja maksasairauksista. Yhdistys
on myös tukenut merkittävästi liikunnan
harrastusta, Räsänen kertoo.
Vuonna 1997 Räsäsellä todettiin pitkälle edennyt munuaisten vajaatoiminta, jonka taustalla oli aikuisiän polykystinen munuaistauti PKD. Hän tiesi, että suvussa oli
tätä periytyvää munuaissairautta, mutta ei
ollut tullut ajatelleeksi, että hänelläkin olisi se. Räsäsen äiti oli kuollut 52-vuotiaana
munuaisten vajaatoimintaan, koska vuonna 1967 dialyysihoidot olivat Suomessa
vasta aluillaan ja niihin pääsy rajoitettua.
Räsänen aloitti hemodialyysin, mutta
jatkoi silti työntekoa. Munuaisensiirron hän
sai puolen vuoden odotusajan jälkeen heinäkuussa 1998.

Jäsenhankinta
vahvistaa edunvalvontaa
Räsäsen mielestä yhdistysten, liiton ja uuden puheenjohtajan keskeisimpiä tehtäviä
on kehittää jäsenhankintaa, jotta mahdollisimman moni nykyisistä ja uusista munuaisja maksasairauksiin sairastuneista saadaan
jäseniksi ja mukaan yhdistystoimintaan.
– Yhdistykset ovat jäsentensä ja kansalaisten äänitorvi potilaiden etujen ajamisessa. Ne ovat keskeisiä toimijoita potilaiden ja hoitoyksiköiden yhteistyössä. Niitä
tarvitaan paikallisesti ja alueellisesti. Liittoa tarvitaan valtakunnan tasolla edunvalvojana ja yhteydenpitäjänä tärkeisiin sidosryhmiin ja yhteiskunnan päättäjiin, Räsänen sanoo.
Liitto ei voi Räsäsen mukaan toimia
erillään ja ilman yhdistyksiä, joten saumaton ja hyvä yhteistyö ja yhteydenpito niiden
kesken on välttämätöntä.
Toinen tärkeä tulevaisuuden tehtävä on
säilyttää liiton ja yhdistysten talouden perusta vakaana ja vahvana. Talousosaamista voidaan parantaa koulutuksella.
– Liitto on päässyt hyvin julkisuuteen ja
julkisuuskuva on hyvä. Liitolla on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Yhdistysten tulee nykyistä enemmän käyttää oman toimintansa kehittämiseksi koko henkilöstön osaamista.
– Toivon, että minulla on mahdollisuus
päästä käymään jossain vaiheessa kaikkien alueiden palavereissa ja mahdollisimman monen yhdistyksen tapahtumissa,
jotta jalat pysyvät vankasti maan pinnalla.
Jäsenistössä on monen alan osaajia, joilta voi saada hyödyllistä tietoa liitonkin tehtävien hoitoon.

Sairaanhoidon matkakorvausten
omavastuun nosto kurittaisi pitkäaikaissairaita
Hallituksen suunnittelemat sairaanhoidon matkakorvausten leikkaukset osuisivat kipeimmin pitkäaikaissairaisiin, jotka joutuvat käymään säännöllisesti dialyysihoidoissa. Liitto ei hyväksy, että säästöt kohdistuisivat jälleen yhteiskunnan heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin.
Liitto antoi vapun alla lehdistötiedotteen
hallituksen aikeista nostaa sairaanhoidon
matkakorvausten omavastuuosuutta jo
toisena vuotena peräkkäin. Tämän vuoden alussa matkakorvausten omavastuu
nousi yli 50 prosentilla. Kehysriihessä hallitus päätti uusista samansuuruisista korotuksista vuodelle 2014. Tänä vuonna omavastuuosuus on 242,25 euroa.
– Mikäli hallituksen esittämät päätökset matkakorvausten omavastuuosuuksista toteutuvat, kohdistuvat ne erityisesti pitkäaikaissairaisiin, paljon sairaanhoitopalveluja käyttäviin ihmisiin, mikä lisää eriarvoisuutta, sanoo toiminnanjohtaja Sari
Högström.
Omavastuuosuuksien samanaikainen
nousu matka- ja lääkekorvauksissa rapauttaa monen pitkäaikaissairaan talouden. Hallituksen aiemmin toteuttamat ja
nyt esittämät heikennykset pitkäaikaissairaiden sosiaaliturvaan kohdentuvat jo

muutenkin heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin.
– Vaadimme, ettei matkakorvausten
leikkauksia kohdisteta pitkäaikaissairaisiin, jotka tarvitsevat säännöllisen ja turvallisen kuljetuksen sairaanhoitoon, Högström jatkaa.

Taksi on usein ainoa turvallinen
kyyti dialyysiin
Taksikyyti on usein dialyysissä olevalle ainoa mahdollinen ja turvallinen kulkumuoto. Matkakorvausten omavastuuosuuden
nostaminen rasittaisi pitkäaikaissairaiden
kukkaroa entisestään. Varsinkin alkuvuodesta, kun sarjahoidossa kävijän on maksettava koko vuoden omavastuut ja odotettava Kelan korvauksia, monen talous
pyörii velkarahalla.
Arja Pakarinen Suonenjoelta käy kolmesti viikossa dialyysissä Kuopiossa taksilla. Matkaa kertyy yhteen suuntaan rei-

lut 50 kilometriä. Vointi ei salli oman auton käyttöä ja linja-auto kulkee vain kahdesti päivässä. Varsinkin dialyysin jälkeen
olo on heikko ja väsynyt, loppupäivästä ei
jaksa enää suuria tehdä.
Pakarinen on laskenut, että hänen on
alkuvuodesta itse maksettava 17 edestakaista taksimatkaa ennen kuin omavastuuosuus täyttyy. Tämänkin jälkeen kestää viikkoja, että Kelasta saa todistuksen
oikeudesta ilmaisiin matkoihin.
– Ennen dialyysin aloitusta työskentelin
lähihoitajana. Jouduin jäämään pois työstä ja nyt saan vain Kelan kuntoutusrahaa.
Lääke- ja sairaalakulujen jälkeen ei hoitomatkoista ole varaa maksaa enempää,
koska elämisenkin pitää riittää rahaa, Pakarinen sanoo.
Hän odottaa munuaisensiirtoa ja toivoo
vielä pääsevänsä elinsiirron jälkeen takaisin töihin, vaikka ikää onkin melkein 60.

Esite vaikuttamistyöhön
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Esitteessä käsitellään vain munuaissairauksien hoitoa, koska eurooppalaisen CEAPIR-tutkimuksen tulokset
ovat vielä ja ajankohtaisia sekä esitteen julkaisuun saatiin tukea. Maksasairauksiin sairastuneiden hyvän hoidon kriteereitä aletaan työstää piakkoin ja niiden tiimoilta tullaan tekemään vaikuttamistyötä.

Munuaissair
– hyötyä yks

auden hyvä

ilölle ja yhteis

hoito

kunnalle

Ikääntyminen
on otettava huomioon
Liitto vaatii esitteessä ja tiedotteessa perusterveydenhuoltoon lisää
asiantuntevaa hoitohenkilökuntaa
ja riittävästi resursseja ennaltaehkäisyyn ja potilasohjaukseen. Hyvä seuranta ja hoito vaikuttavat
merkittävästi sairastuneen elämänlaatuun ja munuaisten vajaatoiminnan ennusteeseen, joskus
jopa niin paljon, ettei dialyysihoitoa tarvitse aloittaa lainkaan.
Väestömuutoksen vaikutukset dialyysissä olevien ja munuaisensiirron saaneiden
määrään on otettava huomioon hoitoyksiköiden resurssien suunnittelussa. Ikääntyessä munuaisten vajaatoiminnan riski kas-

Munuaissair

auksien enn

03/2013

Liitto on julkaissut Munuaissairauden hyvä hoito – hyötyä yksilölle ja yhteiskunnalle -vaikuttamisesitteen. Se on tarkoitettu
yhdistysten ja liiton vaikuttamistyöhön ja
edunvalvontaan. Kyseessä ei ole potilasopas: sairastuneille ja toiminnasta kiinnostuneille liitosta löytyy muuta paremmin sopivaa materiaalia, esimerkiksi uusi Et ole ainoa -jäsenesite.
Esite antaa päättäjille tietoa munuaissairauteen sairastuneen hoitovaihtoehdoista ja
sairastuneiden omasta kokemuksesta, jotta
hoidon resurssit keskitettäisiin oikein. Jokaisella sairastuneella tulee olla tasavertainen
mahdollisuus saada valita itselleen ja omaan
elämäntilanteeseensa sopiva hoitomuoto.
Esitettä on postitettu yhdistyksille sekä
sairaanhoitopiirien ja hoitoyksiköiden vastaaville. Aiheesta annettiin lehdistötiedote
17.4, jossa vaadittiin lisää resursseja munuaissairauksien hoitoon. Samalla viikolla
esite jaettiin myös kaikille kansanedustajille.
Osa yhdistyksistä on ehtinyt jo tarttua
esitteen mahdollisuuksiin ja neuvotelleet
sen jakamisesta alueensa päättäjille. Ainakin Turun, Loimaan ja Nurmijärven valtuutetut ovat päässeet tutustumaan materiaaliin.
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vaa. Munuaisten toimintaa on tällöin tärkeää
seurata säännöllisesti esimerkiksi terveyskeskuskäyntien yhteydessä.

Laura opiskelee sairaanhoitajaksi äitinsä jalanjäljissä. Äidin paluu työelämään tuntui unelmalta,
joka kuitenkin nyt on toteutumassa.
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Ingan elinsiirrosta
sekosi koko suku
Inga Karjalaisen elämän onni on
perhe ja läheiset – ja uusi munuainen. Kun ihmisellä on oikein paljon vastoinkäymisiä, eräänä päivänä häntä kohtaa suuri onni, sanoi
Laura-tytär pienenä äidilleen.
TEKSTI JA KUVAT: HILKKA LAHTI

Sairaus ei kiellä iloa, Inga Karjalainen,
48, sanoo ja ottaa elämästä irti sen antaman hyvän. Etukäteen hän ei suostu murehtimaan asioita, ehtii niitä surra sittenkin, kun ne ovat ajankohtaisia. Puolitoista
vuotta sitten tehty munuaisensiirto toi hurjasti lisää virtaa.
– Liiankin kanssa. Äidin elinsiirrosta meni koko suku sekaisin, tytär Laura,
21, nauraa.
Akuutti glomerulonefriitti eli äkillinen
munuaistulehdus vaurioitti Ingan munuaiskeräsiä. Sitä pidettiin aluksi ohimenevänä,
mutta toisin kävi. Sairaus romutti kunnon
ja vei hänet myöhemmin yli kymmeneksi
vuodeksi dialyysihoitoon. Sairauden syy
jäi epäselväksi, kuten useimmilla.
Sairastuessaan Inga oli 34-vuotias ja
töissä kätilönä naistentautien syöpäosastolla. Hän teki paljon yötyötä, sillä kotona
oli kolme lasta, 9-vuotias Ossi, 7-vuotias
Laura ja Tiina 3,5 vuotta.
– Turvotukset olivat niin rajuja, että
nahka repeili. Verenpaine oli hurjissa lukemissa. Töissä kokeilimme nesteenpoistolääkkeitä, mutta nekään eivät auttaneet.
Munuaiskerästulehdus ei edennyt kuin
oppikirjoissa. Aluksi Inga haaveili ajasta,
jolloin vessaan sai mennä tarpeen kanssa,
mutta munuaisten toiminta ei palautunut.
Vuoden kuluttua sairastumisesta rankkojen kortisonikuurien jälkeen Inga aloitti säännöllisen dialyysin. Dialyysissä hän
kävi liki 12 vuotta, kunnes pääsi siirtolistalle vuonna 2011 ja vain parin kuukauden
odottelun jälkeen siirtoon.

Äidin raskas työ
Laura muistaa lapsuudestaan äidin pitkät
hiukset. Sairauden alussa äiti sai kortisonikulmakarvat, komeat mustat hiukset ja
kuunaaman.
– Äidin sairaus ei arkipäivässä vaikuttanut tai huolettanut. Dialyysissä käyminen
oli kuin raskaassa työssä käyminen, jonka
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jälkeen äidin piti nukkua, Laura muistelee.
Perhe ei käynyt lomamatkoilla tai ulkomailla, se joskus harmitti. Jalkapalloa harrastavat lapset pääsivät silti reissaamaan
pelimatkoilla. Sairauden alkuvaiheessa
puoliso Jari oli käytännössä yksinhuoltaja.
Pienet lapset, vaimon sairaus ja samaan
aikaan aloitettu talonrakennusprojekti kysyivät voimia.
– Uskon, että äidin sairaus on kypsyttänyt meitä. Äidin sairauteen tottui, enkä
pelännyt äidin kuolemaa. Mutta isän sairastuminen aivoverenvuotoon oli järkyttävää, koska isä oli aina ollut turva.
Sairauden vaikutuspiirissä elävät myös
puoliso ja lapset, sisarukset, omat vanhemmat. Sairaus on yhdellä, mutta koko
perhe potee. Sairauden varjossa lasten pitää keskittyä tehtävistä tärkeimpään, aikuiseksi kasvamiseen.

Sairaus ei kiellä iloa
– Apua ei pidä tuputtaa, mutta jokaisen
pitäisi tietää, mistä sitä tarvittaessa saa
varsinkin, jos ympärillä ei ole tukiverkkoa.
Lapsille tarjottiin apua selviytymiseen silloin, kun heidän isänsä sairastui. Se on ainoa kerta, Inga tähdentää.
Ihmiset eivät aina osaa tuoda ilmi avun
tarvettaan, eivätkä hoitajat huomaa apua
tarjota. Munuaissairauksiin sairastuneet
ovat usein ikääntyneitä, eikä hoitohenkilökunnalle ensimmäisenä tule mieleen, että
dialyysissä käyvän perheessä onkin pieniä
lapsia. Inga kokee saaneensa kokonaisvaltaista hoitoa ja tukea munuaisosastolla.
– On silti hyvä ymmärtää, että pitkäaikaissairaus ei pelasta ihmistä muilta elämän taakoilta, eikä potilaan alakulo tai paha tuuli johdu aina sairaudesta, dialyysistä tai henkilökunnasta. Läheiset sairastuvat, vanhemmat kuolevat, on taloudellista
taakkaa ja ihmissuhdeongelmia aivan kuin
kaikilla muillakin ihmisillä.
Inga sairausvuosiin on kuulunut miehen sairastuminen, sisarenpojan ja oman
pojan diabeteksen puhkeaminen, oman
isän sairastuminen ja kuolema.
– Välillä suren ja itsesäälikin pujahtaa
mieleen, mutta vastoinkäymisiin ei saa
jäädä kiinni, sillä silloin ei kestä seuraavia.
Inga kääntää kipeät tunteet toiminnaksi,
järkeilee ja järkeistää. Hänen suuri onnensa
ovat läheiset ihmiset, jotka osoittavat välittämistään. Käytännössä suurin rakkauden

osoitus voi olla vaikka siivoaminen.
– Kun tapaan sisaruksiani, naurulta ei
kuule omia ajatuksiaan. Se on meidän keinomme selviytyä.

Raivostuttavan energinen
– Olin dialyysin alkuvuosina huonossa kunnossa nestelastin takia. Hoitoon meneminen ei ollut koskaan hankalaa, sillä olo parani aina paljon.
Painoa oli liikaa, jotta Inga olisi päässyt
siirtolistalle. Siirtoa hän ei oikein kohdalleen osannut toivoakaan, kun näki itseään
nuorempien ihmisten käyvän dialyysissä.
– Motivaatiota kunnon kohotukseen ja
painon pudotukseen söi se, etteivät ponnistelut nestelastin takia näkyneet missään. Minun oli vaikea pitää yllä nesterajoitusta, mutta nestettä tuntui kertyvän
juomattakin. Lopulta minulla oli hirveä halu saada itseni kuntoon.
Sinnikkyys palkittiin. Inga pääsi siirtolistalle heinäkuussa 2011 ja parin kuukauden odotuksen jälkeen siirtoon.
– Kuulin, kuinka isä puhui puhelimessa työnantajalleen, että vaimo saa elinsiirron ja ajattelin, että on se tyhmä, kun menee huijaamaan. Mitä se sitten sanoo, kun
äiti oikeasti saa siirron? Olin varustautunut

Inga on kouluttautunut vertaistukijaksi ja kokemuskouluttajaksi. Sisarelta saadun pehmokoiran ällistynyt ilme kertoo sukulaisten ja ystävien tunteista siirron jälkeen.

PKD workshopiin Genevessä osallistui Petri Inomaa.

Uusia näkökulmia
munuaissairauksiin

Perhe on saanut tottua uuteen entistä energisempään äitiin, Inga ja Laura toteavat.

pitkään odotukseen, Laura kertoo.
Leikkaus sujui hyvin ja jo kymmenen
päivän päästä Inga siirrettiin OYS:aan. Parin päivän päästä hän pääsi kotiin.
– Leikkauksen jälkeisenä aamuna oli huikean hyvä olo ja seuraavana vielä parempi. En ollut tajunnut, miten huonovointinen
olin. Ennen kunto ei kohonnut, vaikka kuinka ponnisteli, nyt kunto kohoaa silmissä.
Ingan ensimmäinen kysymys leikkauksen jälkeen oli, tuleeko pissa, sillä se on
konkreettinen merkki munuaisen toimimisesta, Hän oli varautunut myös siihen, että pitkän dialyysihoidon jälkeen rakko ei
välttämättä alkaisi toimia. Vessassa istumiseen hän ei ole vieläkään kyllästynyt.
– Jos äiti on nauranut ja touhunnut ennenkin, siirron jälkeen energian määrä oli jo
raivostuttavaa, Laura sanoo. Myös puoliso on antanut viestiä, että vaimo on käynyt levottomammaksi.
– Eivät vain muista, millainen olin ennen, terveenä, Inga kuittaa.
Vertaistukijana ja kokemuskouluttajana
Inga on tottunut kertomaan tarinaansa. Siirron jälkeen Ingan tarina on muuttunut, mutta hän muistaa aina kertoa nuorimmaisensa Tiinan viestin: Muista äiti sanoa, että siirrosta et hyötynyt vain sinä, vaan me kaikki.
– Siirrosta on kohta kaksi vuotta eli leikkauksen kustannukset on jo tienattu, Inga laskee.
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Takaisin töihin
Inga näki aluksi unia työssä olemisesta. Hoitaessaan potilaita hän veti dialyysikonetta perässään. Meni kuitenkin 14
vuotta ennen kuin hän pääsi takaisin ammattiinsa kätilöksi. Inga oli alkuun kuntoutustuella ja joutui lopulta eläkkeelle.
– Äidin haave päästä takaisin töihin
tuntui utopistiselta, äitinsä jalanjäljissä sairaanhoitajaksi opiskeleva Laura tunnustaa.
Kolmen kuukauden työkokeilu Oulun yliopistollisen sairaalan äitiyspoliklinikalla meni hyvin, vaikkei taloudellisesti ollutkaan kannattavaa. Eläkevakuutuslaitos
maksoi korotettua kuntoutustukea työkokeilun ajalta, verojen jälkeen noin 15 euroa päivältä. Inga teki 50-prosenttista työaikaa. Hän olisi saanut myös matkakorvausta, jos työmatka olisi ollut vähintään 10
kilometriä. Kun matka jäi alle, matkakulut
menivät omasta pussista.
– Halusin testata omia henkisiä voimavarojani. Työssä on paljon muuttunut, mutta kivalta tuntui, että vielä osaan ja vielä
opin. Jopa lääkelaskut suoritin.
Kesäkuun alussa Inga menee äitiyspoliklinikalle kolmeksi kuukaudeksi tekemään 80 prosenttista työaikaa. Eläkkeen
hän laittaa tauolle. Se tuntuu huikealta ja
pelottavalta yhtä aikaa.

Liitto liittyi keväällä jäseneksi PKD Internationaliin, joka on aikuisiän polykystiseen munuaistautiin sairastuneiden yhdistysten kattojärjestö. Siihen kuuluu
pääosin diagnoosiyhdistyksiä Euroopasta. Järjestön tavoitteena on edistää
tutkimusta, tukea sairastuneita ja lisätä
yleistä tietoisuutta sairaudesta.
Toiminta on alkanut hiljattain ja vielä kohtalaisen vähäistä, mutta suunnitelmissa on järjestää yleisötapahtumia, hyödyntää kattavasti eri tiedotuskanavia ja tuottaa eri kielille käännettyä
materiaalia sairaudesta. Euroopan laajuinen tiedotuskampanja on tarkoitus
aloittaa näyttävästi vuoden 2014 Maailman munuaispäivänä
Järjestö on kutsunut ohjausryhmän
jäseneksi edustajan Suomesta. Sen
työhön osallistuu viestintäpäällikkö Petri Inomaa. Toimintaa tukee lääkeyritys
Otsuka Pharmaceutical Europen myöntämä rajoittamaton apuraha.

Muiden kokemukset avartavat
PKD workshop järjestettiin helmikuussa Genevessä. Päivän aikana pohdittiin sairastuneiden ja heidän perheidensä tilannetta. Monet sairastuneet kokevat, etteivät he voi kertoa sairaudestaan
ystävilleen tai ainakaan työtovereilleen
tai työnantajalleen, koska se voisi haitata työnsaantia tai urakehitystä. Keskustelua herätti myös, pitäisikö sairastuneiden lapset testata: PKD on perinnöllinen, sen kulkuun ei vielä voida varsinaisesti vaikuttaa hoidoilla, mutta se
etenee yleensä hitaasti.
Myös munuaisensiirtokäytännöt vaihtelevat maanosassa huomattavasti. Suomessa omaissiirtoja tehdään vielä vähän.
Englannin edustaja oli saanut munuaisen tyttäreltään. Sveitsin edustajan aviomies olisi halunnut luovuttaa munuaisen
vaimolleen, mutta kudostyyppi ei sopinut. Heille sairaala etsi toisen vastaavan
pariskunnan ja paremmin kudossopivat
munuaiset luovutettiin ristiin.
– Kansainvälinen yhteistyö avaa uusia
näkökulmia sairastuneiden kokemuksiin
erilaisissa kulttuureissa ja olosuhteissa.
Se pakottaa hyvällä tavalla lähestymään
omassa maassa esiin tulevia pulmia uudella tavalla, Inomaa miettii.

Voimaa vaikuttamiseen
kansainvälisestä yhteistyöstä
Tuore tieto Euroopan muista järjestöistä tuo uutta perustaa edunvalvontaan. Eri maissa ja kulttuureissa elävien sairastuneiden kokemukset antavat syvyyttä myös liiton viestiin. Kansainvälisestä yhteistyöstä hyötyvät
monet osapuolet.

Eurooppalaista
maksayhteistyötä

Hollantilaisessa tunnelmissa Ceapirin kokouksessa olivat Tony Niemi, Maija Piitulainen, Asko Räsänen ja
Sari Högström

Ceapirin vuosikokous Hollannissa
Ceapirin vuosikokous järjestettiin tänä vuonna 15.–17.3. Hollannissa, Volendamissa. Liittoa edustivat Maija Piitulainen, Asko Räsänen, Sari Högström ja nuorten
edustajana Tony Niemi.
Isäntämaa esitteli maahanmuuttajaperheisiin keskittynyttä projektia, jolla pyritään
lisäämään elävien luovuttajien määrää. Asiallisen tiedon jakamiseen ja omaisten huomioon ottamiseen omaisluovutuksissa panostetaan. Norjan tapaan Hollannissa on
ollut televisio-ohjelma elinsiirroista. Tämä lisää yleistä tietoisuutta ja vähentää elinsiirtojen ympärillä olevia mahdollisia pelkoja tai väärinymmärryksiä. Myös sairastuneiden elämänhallinnan ja kuntoutumisen tukemiseen on panostettu.
Ceapirin toimintaa yritetään kehittää kaikkien jäsenmaiden tarpeita vastaavaksi. Kokous asetti työryhmän, jossa Suomea edustaa Asko Räsänen. Haasteet ovat
useassa Euroopan maassa samankaltaiset ja yhteinen kehittäminen sairastuneiden
hyvän hoidon takaamiseksi kannattaa.
– Tavoitteena on, että saisimme Ceapirin kautta tuoretta tietoa esimerkiksi niistä
EU:ssa käsittelyssä olevista asioista, jotka vaikuttavat sairausryhmiimme. Tietoa Euroopan tasolta pitäisi tulla enemmän myös yhdistyksille, Högström sanoo.

Hyvä nuorten porukka
Nuoria Hollantiin kerääntyi omaan ohjelmaan kolmisenkymmentä.
– Yhteistyö sujui hyvin, kaikki puhuivat yllättäenkin avoimesti asioistaan. Muiden
elämänlaatu, ruokavalio ja työnsaanti kiinnostivat, varsinkin se, pitääkö jo työhaastattelussa kertoa sairaudestaan. Työpaikalla moni oli katsonut paremmaksi kertoa asiasta vasta, kun työkaverit olivat tulleet tutummaksi, Tony Niemi kertoo
Keskustelua herätti myös se, tietääkö, tai haluaisiko tietää, keneltä on saanut munuaisen, kun luovuttaja on ollut aivokuollut henkilö.
Lauantaina kuultiin luento oman elämän hallinnasta sekä tutustuttiin vakavasti sairaaseen tyttöön, joka on alkanut kirjoittaa blogia ja julkaista lehteäkin. Lopuksi
omia tarinoita purettiin, ja naurettiin, näyttelijöiden vetämässä ”Dr. Phill -showssa”.
– Jatkossa suunnittelemme kirjoittavamme yhdessä blogia, yhteyksiä pidetään
yllä myös Facebookissa.
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Liitto hyväksyttiin Euroopan maksajärjestön ELPA:n jäseneksi huhtikuussa Amsterdamissa. Järjestön vuosikokoukseen
osallistuivat Suomesta Yrjö Viitikko sekä
Sari Högström ja Hanna Eloranta.
ELPA:n vaikuttamistyön tavoitteina on
lisätä tietoisuutta maksasairauksista, edistää ennaltaehkäisyä ja parantaa maksasairaiden asemaa Euroopan tasolla. ELPA tekee yhteistyötä Euroopan maksatutkimusjärjestö EASL:n kanssa, jotta maksasairailla olisi mahdollisuus hyvään ja
laadukkaaseen hoitoon kaikkialla Euroopassa.
– Näemme tärkeänä, että saamme
myös maksapuolelta tietoa yhteisistä eurooppalaisista asioista, ja voimme olla mukana vaikuttamassa, Eloranta sanoo.

Ennaltaehkäisy on merkittävää
ELPA:n vuosikokous järjestettiin
EASL:n kansainvälisen konferenssin yhteydessä. Vuoden tärkein maksasairauksia
ja niiden tutkimusta käsittelevä tapahtuma
keräsi yhteen 9000 osallistujaa.
Viimeisimmän lääketieteellisen hoidon
ja tutkimuksen ohella konferenssissa nostettiin esille maksasairauksien merkitys
kansanterveyden näkökulmasta. Kroonista maksasairautta sairastaa 29 miljoonaa
eurooppalaista. Kaikista kuolemista 1,8
prosenttia, eli noin 170 000, vuosittain on
maksakirroosin aiheuttamia. Euroopan tasolla on kyse valtavasta ongelmasta, johon
vastaaminen vaatii yhteisiä ponnistuksia ja
linjauksia. Kaikkiin tärkeimpiin riskitekijöihin
on kuitenkin mahdollista vaikuttaa ennaltaehkäisyllä ja hoidolla.
– Vaikka maksasairauksiin sairastuvuus ja niitä sairastavien määrä Euroopassa on hälyttävän suuri, on rohkaisevaa, että kaikkiin tärkeimpiin riskitekijöihin
on mahdollista vaikuttaa ennaltaehkäisyllä ja hoidolla, totesi kokouksessa EASL:n
pääsihteeri professori Mark Thursz.
ELPA:n toimintaan voi tutustua
sen verkkosivuilla www.elpa-info.org.
Uutena palveluna julkaistiin huhtikuussa
www.infohep.org -sivusto, joka on potilaille suunnattu tietopankki uusimmasta hepatiitteihin liittyvästä tiedosta.

Professori Carola Grönhagen-Riska kertoo, että suuret yksiköt voisivat tukea pieniä kotihemodialyysikoulutuksen järjestämisessä.

Munuaissairauksien
hoidot kehittyvät
Munuaissairauksien hoito kehittyy jatkuvasti. Dialyysiä pystytään siirtämään myöhemmäksi, jolloin sen aloittavat ovat tulevaisuudessa iäkkäämpiä. Tällöin myös munuaisensiirtokriteereitä pitää miettiä uusiksi.
Mahdollisuus omatoimiseen, kotona tehtävään dialyysiin, pitäisi pystyä
tarjoamaan kaikille halukkaille asuinpaikasta riippumatta.
TEKSTI: PETRI INOMAA

Professori Carola Grönhagen-Riska jäi
talvella eläkkeelle HYKS:tä johtavan ylilääkärin toimesta. Hän jatkaa edelleen
Suomen munuaistautirekisterin johtoryhmässä, Munuaissäätiön puheenjohtajana, liiton Lääkärityöryhmässä sekä lääketieteellisenä asiantuntijana Eduskunnan tukiryhmässä.
Vuosikymmenet munuaissairauksien
hoidon näköalapaikalla antavat mielipiteille
pontta, eikä Grönhagen-Riska epäröi niitä
kertoa. Perustellut näkemykset munuaissairauksien hoidon järjestämisestä ja sairastuneiden aseman parantamisesta ovat
tervetulleita.

Nefrologia kehittyy jatkuvasti
Uusien dialyysin aloittavien ja munuaisensiirron saaneiden määrä ei ole kasvanut
kymmeneen vuoteen, mutta yli 75-vuoti14 | ELINEHTO 2/13

aiden osuus on tuntuvasti lisääntynyt ja alle 40-vuotiaiden vähentynyt. Munuaissairauksien hoito on kehittynyt ja dialyysin aloitus osataan siirtää myöhempään. Esimerkiksi verenpaineen hoito on tehostunut ja
suositusrajoja on pudotettu koko väestöllä.
– Genetiikan kehittyminen on vaikuttanut diagnostiikkaan, muttei vielä johtanut
ihmeisiin. Lääketiede on muuttunut täsmällisemmäksi, koska geeniteknologialla
pystytään kehittämään lääkkeitä, jotka katkaisevat elimistössä sairauteen johtavia tapahtumaketjuja jo ennen kun ne ehtivät aiheuttaa haittoja, kertoo Grönhagen-Riska.
Amyloidoosi ja pyelonefriitti ovat käytännössä katoamassa. Näköpiirissä on uusia hoitomahdollisuuksia myös muihin munuaissairauksiin.
IgA-nefropatia on tyypin I diabeteksen ohella merkittävimpiä dialyysiin johta-

via sairauksia. Todennäköisesti se on jopa
luultua yleisempi.
– Tällä hetkellä tiedossamme ovat ne
IgA-nefropatiaan sairastuneet, joilla on heikentynyt munuaisten toiminta, verivirtsaisuutta tai proteiinia virtsassa. Tiedetään,
mistä poikkeava immuunivaste johtuu,
mutta ratkaisu sen estämiseksi on vasta tulossa.
Aikuisiän polykystinen munuaistauti,
PKD, on yleinen syy munuaisensiirtoon.
Kystien muodostumista aiheuttava tapahtumaketju on tunnistettu ja lääketutkimuksissa on saatu hyviä tuloksia varsinkin, kun sairaus on edennyt pitkälle. Lääkityksellä on kuitenkin vielä huomattavia
haittavaikutuksia.
– Pitäisikö kehittää hyvin siedetty lääke
ja pyrkiä estämään taudin eteneminen vai
geeniterapiaa niille, joilla ominaisuus on ja
pyrkiä estämään sen puhkeaminen? PKD
on dominantisti periytyvä eli puolet sairastuneiden lapsista saa sen. Halutessa heidät on mahdollista tunnistaa. Toisaalta sairauden eteneminen on hidasta, se puhkeaa vasta aikuisena, eikä johda kaikkien
kohdalla dialyysiin.
Membranoottinen glomerulonefriitti on
tavallisin nefroottisen oireyhtymän aiheut-

KOLUMNI
taja aikuisilla. Tämän munuaisiin kohdistuvan autoimmuunisairauden aiheuttaja eli elimistön oman vasta-ainetuotannon
käynnistävä antigeeni on löytynyt, ja tällekin sairaudelle on kehitteillä hoitokeinoja.

Lisää omatoimista dialyysiä
Munuaisten vajaatoiminnan hoitoon tulevien
määrä vaihtelee sairaanhoitopiireittäin. Hoitomuodon valintamahdollisuuksissa on suuria eroja. Kotona omatoimisesti dialyysiä tekevien määrä vaihtelee rajusti: joissakin sairaanhoitopiireissä kotidialyysissä on lähes
puolet, osassa hoitoa ei ole käytännössä
lainkaan. Eroja on kuitenkin enemmän hoitokäytännöissä kuin hoidon laadussa.
– Kansalaisten tasa-arvo sairaanhoidossa ei päde enää. Tämä näkyy Munuaistautirekisterin raporteissa, mutta siihen ei ole
reagoitu. Olemme keskustelleet siitä, että raportissa julkaistaisiin vastaisuudessa
tiedot sairaanhoitopiireittäin, ei pelkästään
ERVA-alueittain. Rekisteriä voitaisiin käyttää näin myös laadun seurantaan ja sen yhtenäistämiseksi, Grönhagen-Riska sanoo.
Tarkoituksena ei olisi osoitella, vaan
antaa mahdollisuus ottaa oppia niiltä, joilla tietty hoidon alue on hyvin järjestetty. Kun erot ja syyt tulevat esille, ne voidaan korjata.
– On ymmärrettävää, ettei pieni keskus pysty huolehtimaan kaikesta. Lääketieteessä ajatellaan, että tiettyä toimenpidettä olisi tehtävä riittävän usein ja paljon,
jotta se olisi sujuvaa ja laadultaan hyvää.
Pienen dialyysiyksikön voi olla vaikea
järjestää esimerkiksi kotihemodialyysikoulutusta vain muutamalle vuodessa. Tilannetta voisi helpottaa se, että koulutus järjestettäisiin suuremmissa keskuksissa.
– Omatoimista dialyysiä tekevien määrää tulisi pystyä lisäämään, koska tutkimustenkin mukaan hoitoa itse tekevät voivat paremmin.

Rohkeampaa
munuaisensiirtotoimintaa
Suomessa munuaisensiirtojen tulokset ovat
erinomaiset, maailman parhaimpia, vaikka
suurin osa on tehty kuolleilta luovuttajilta.
– Muiden maiden jälkeen on jääty siinä, ettei haastavampia potilaita ole hoidettu munuaisensiirrolla. Muualla siirtoja tehdään iäkkäämmille tai sairaammille, joiden
ennustetta toimenpide parantaa
On tietenkin inhimillisesti, lääketieteellisesti ja taloudellisestikin oikein hoitaa niitä, joiden ennuste on paras – varsinkin, jos
siirtomunuaisten saatavuus on rajoitettu.
– Kun hoidon kehittymisen ansiosta dialyysi voidaan siirtää myöhemmäksi,
niin sen aloittavista suurin osa on tulevaisuudessa iäkkäitä. Tällöin on pakko miettiä myös siirtoon pääsyn kriteereitä.
Siirrettäviä munuaisia tarvitaan enemmän, eli myös elävien luovuttajien määrää
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pitäisi lisätä. Jos munuaisensiirtoja tehtäisiin yhtä paljon kuin Ruotsissa ja Norjassa,
niin jonot supistuisivat ja sitä ennen odotusajat lyhentyisivät oleellisesti.
– Nefrologit ovat keskustelleet pitkään
elävien luovuttajien käytöstä. Toivottavasti
nyt ollaan siirtymässä keskusteluista tekoihin. Miksi omaissiirto olisi meillä eettisesti hankalampaa kuin muissa maissa? Jos
järkevä ja ajatteleva ihminen haluaa luovuttaa munuaisen läheiselleen, osaa hän
myös halutessaan kieltäytyä siitä.

Tulevaisuuden utopioita
Munuaistautirekisterin avulla ja käyttämällä laskentamallia, jossa tiettyjen munuaissairauksien ilmaantuvuus edelleen laskee,
mutta siirtojen määrä lisääntyy, voidaan eri
hoitomuodoissa olevien potilaiden määriä
ennustaa vuoteen 2030 asti.
– Nuorempien hoitoon tulevien vähennyksen vastapainoksi väestön ikääntyminen
ja vähäinen lisääntyminen johtaisi siihen, että hoitoon tulevien määrä kasvaisi vain jonkin verran. Ero nykypäivään nähden olisi
kuitenkin se, että dialyysissä olevien määrä
jopa laskisi, mutta he olisivat iäkkäämpiä.
Munuaisensiirron saaneiden määrä lisääntyisi tuntuvasti. Tämä olisi sekä sairastuneille että yhteiskunnalle ihanteellinen kehitys.
Tulevaisuudessa hoitomenetelmät voivat muuttua paljonkin, mutta niitä pitää vielä odottaa. Maailmalla on tehty muutamia
munuaisensiirtokokeiluja, joissa saajalle on
siirretty myös luovuttajan valkosoluja. Tällöin hyljinnänestolääkitys on voitu jättää
kokonaan pois vuoden kuluttua siirrosta
– Ajatus on kiehtova. Tutkimusten tulokset ovat olleet lupaavia, mutta potilasmäärät ovat kuitenkin olleet hyvin pieniä.
Kun tällä hetkellä on olemassa lääkkeitä,
joilla saavutetaan erittäin hyvät tulokset,
niin ei ole mielekästä lähteä kokeilemaan
ja vaarantamaan kenenkään ennustetta.
Grönhagen-Riska muistuttaa, että
vaikka hyljinnänestolääkkeisiin voi pitkällä
aikavälillä liittyä sivuvaikutuksia, ei yhdenkään elinsiirron saaneen tule itse lopettaa
tai edes omatoimisesti vähentää lääkitystä. Se voi johtaa siirteen hyljintään ja jopa
sen menettämiseen.
Tutkimuksissa on myös pyritty selvittämään, miten kantasolut voisivat korvata esimerkiksi munuaisten soluja ja ottaa
niiden tehtäviä.
– Varmaan joskus on jopa mahdollista rakentaa kokonaisia uusia elimiä, mutta
onko se tarkoituksenmukaista? Jos elinten saatavuus olisi rajaton, eikä sen jälkeen
tarvittaisi raskasta lääkitystä, voisi munuaisensiirron tehdä oikeastaan lähes jokaiselle tarvitseville, mutta voimmeko me elää
ikuisesti? Onko se mahdollista maapallonkaan kannalta?
– Ei pidä odottaa täydellistä maailmaa,
vaan tehdä nykyhetkestä toimiva.

Verkostutaan
Kun piirretään organisaatiokaavioita,
merkitään laatikoihin osastojen nimiä
ja tehtävänkuvia, titteleitä. Laatikoita yhdistetään viivoilla. Ylhäällä olevat laatikot voivat antaa ohjeita alempana oleviin laatikoihin. Kuvaamatta jää kuitenkin usein se, mikä tekee
organisaation ylipäänsä tarpeelliseksi: kohderyhmät, asiakkaat, potilaat.
Kun verkostoidutaan, kuviossa
on vain ihmisiä. Yhteistyö ja työnjako määräytyy tarpeen ja taitojen
mukaan. Tämä koskee meitä kaikkia, niitä jotka sairastavat, jotka hoitavat, jotka ovat tekemisissä ja suhteissa. Yhteistyökuvio on perusasetelmaltaan hyvin samantapainen eri
tilanteissa, asiat vain vaihtelevat pakostikin.
Olennaista on se, että tuli eteen
mitä tahansa, asia otetaan käsittelyyn kiireellisyysasteensa mukaisesti. Joskus on toimittava nopeasti,
joskus voidaan odottaa. Tätä varten
on oltava ennakoidusti toimintamallit sovittuina. Kun on kysymyksiä, niihin vastataan.
Joskus tulee eteen tilanne, jossa asiat eivät tunnu edistyvän. Joutuu harkitsemaan ruvetako hankalaksi. Voi joutua ohittamaan virkatien. Mieluummin niin kuin peruuttamaton vahinko, annan luvan vedota
tähän neuvoon.
Nykyaikainen viestintäteknologia
tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia verkostoitumiseen kaikenlaisten
asioiden vuoksi. Se ei korvaa kuitenkaan harkintaa eikä hyväsydämisyyttä.

Antti Linkola
Kirjoittaja on eläkkeellä oleva lappeenrantalainen keskussairaalan munuaispotilaiden
hoidosta vastannut sisätautilääkäri, joka toimii liiton lääkärityöryhmän puheenjohtajana.

YTYÄ AKTI I VEI S TA
Tällä palstalla esitellään satunnaisessa järjestyksessä aktiivisia
yhdistystoimijoita eri puolilta Suomea. Yhdistys on antanut heille
ystävyyttä elämän suurissa muutoksissa ja paikan toimia.

Yhdistykset yhteistyöhön
Mervi Räsänen on 34-vuotias perheenäiti ja opiskelija. Hän
toimii Etelä-Pohjanmaan yhdistyksen hallituksessa nyt kolmatta vuotta. Munuaisensiirto hänelle on tehty parikymppisenä vuonna 1999. Tuolloin monet sairauteen liittyvät asiat ja esimerkiksi yhdistykseen liittyminen jäivät muiden asioiden varjoon.
– Kaikki alkoi niin nopeasti. Putosin kelkasta, kun olin
dialyysissäkin vain 2,5 kuukautta ennen siirtoa. Siirron jälkeen kaikki on mennyt hyvin, enkä pidä itseäni sairaana,
Mervi kertoo.
Otollinen hetki yhdistykseen liittymiseen tuli paljon myöhemmin.
– Istuin reilut viisi vuotta sitten vaalien lipasvahtina näkövammaisten puolesta ja vieressäni istui Seija Rintala
Etelä-Pohjanmaan munuais- ja maksayhdistyksestä. Seija rekrytoi minut jäseneksi yhdistykseen, kun kuuli munuaisensiirrostani.
Munuais- ja maksayhdistyksen lisäksi Mervi toimii Pohjanmaan Näkövammaiset ry:ssä. Kokemuskouluttajana hänellä on vuoden mittaan useampi koulutustilaisuus alueen
oppilaitoksissa ja hän käy mielellään puhumassa myös terveydenhuollon ammattilaisille.
Merville tärkeintä yhdistystoiminnassa ovat etujen ja oikeuksien valvonta sekä vertaistoiminta.
– Koen yhteiset tapahtumat ja mahdollisuuden toimia
vertaisena isona asiana. Olen itse saanut yhdistyksen kautta uusia ihmisiä elämääni ja paljon myös tietoa. Myös yhdistyksen jäsenedut ovat hyvät.
Mervi haluaisi kehittää yhdistyksen toimintaa esimerkiksi eri järjestöjen välistä yhteistyötä tiivistämällä.
– Diabetes-, munuais- ja näkövammapuolen kesken
voisi olla enemmän yhteistyötä. Minulla on nuo kaikki sairaudet, ja esimerkiksi moni diabetesta sairastava nuori on
ottanut minuun yhteyttä ja halunnut tietää asioista. Minä kun
olen tällainen, että puhun siellä ja täällä asioistani.
Mervi kaipaa munuais- ja maksayhdistykseen hänelle
näkövammapuolelta tutuksi tullutta säännöllistä, epävirallista kerhotoimintaa. Pohdinnassa on ollut myös, voisiko
nuorille aikuisille järjestää tapaamisen Etelä-Pohjanmaalla.
TEKSTI JA KUVA: ANNE VIITALA
Uusien jäsenten saamiseksi Mervi Räsänen kehottaa jokaista sairastunutta hankkimaan oman lähipiirinsä yhdistyksen jäseneksi.

Kuvataiteita harrastavan Tiina Korkealehdon mielestä Ihminen voi hyvin,
kun ympärillä on kauneutta ja harmoniaa.

Innostunut innostaa muitakin
Kun on itse innostunut, innostus tarttuu muihinkin, tietää
kajaanilainen opettaja Tiina Korkealehto. ”Tiina on siirtänyt
Kainuun yhdistyksen 2000-luvulle”, yhdistyskaverit sanovat.
Siitä näkyvimpänä merkkinä on Tiinan ylläpitämä yhdistyksen tapahtumakalenteri liiton nettisivuilla.
Tiina kuuli ensimmäistä kertaa maksa- ja munuaisyhdistyksistä diabeteskurssilla Tampereella. Vuosi sitten hän joutui dialyysiin diabeettisen nefropatian takia.
– Soitin Kainuun yhdistyksen sihteerille Ritva Kämäräiselle ja sain heti kutsun hallituksen kokoukseen, Tiina kertoo.
Monet pelkäävät joutuvansa yhdistyksen työrukkaseksi, mutta tuore hallituksen jäsen on toiminnan ihminen, joka innostuu helposti asioista.
– Minusta oli ihanaa, että ideoitani halutaan kuunnella ja
niistä innostutaan. Olen ollut aina toiminnan ihminen ja tehdä asioita nyt, enkä elää sitku-elämää.
Perinteiset Kaisan kaffet joka kuukauden ensimmäisenä
tiistaina on elvytetty ja ne keräävät joukon ihmisiä kahvittelemaan ja juttelemaan Kajaaniin. Siellä ovat syntyneet ideat muista yhteisistä tekemisistä kuten ratsastuksesta, sauvakävelystä, frisbeegolfista ja jousiammunnasta. Liikunnan
lisäksi jäsenet tapaavat myös taiteen merkeissä, sillä syksyksi on suunniteltu taideistuntoja. Bussilastillinen yhdistysläisiä lähtee myös Kuopion Ikeaan ja samalla käy tutustumassa Pohjois-Savon yhdistyksen väkeen. Keväällä on tarkoitus mennä hyllyttämään tavaroita kauppaan ja näin kerätä rahaa yhdistykselle.
– Yhdistyksessä toimiminen antaa monenikäisille ihmisille sisältöä elämään. Parhaassa tapauksessa löydät yhdistyksestä samanhenkistä seuraa ja jopa ystäviä. Voimme
kaikki paremmin, kun meillä on tekemistä ja vertaistukea.
Tiina on kouluttautunut myös kokemuskouluttajaksi ja
pitää tärkeänä, että sairastuneen näkökulma tulee paremmin esiin uusia terveydenhuollon ammattilaisia koulutettaessa. Ammattikorkeakoulun opettajana hän tuntee verkostot ja pystyy käyttämään niitä asian eteenpäin viemisessä.
Tiina toivoo, että tieto yhdistyksestä tavoittaisi sairastuneet paremmin. Tieto tukiverkostosta pitää olla, sitten jokainen voi itse päättää, liittyykö yhdistykseen vai ei.
TEKSTI JA KUVA: HILKKA LAHTI
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Tukea
myös läheisille

Yhdistyksestä
tukiverkko

Jos jokainen suomalainen kuuluu
keskimäärin kuuteen yhdistykseen,
Soile Soinen, 73, kuuluu seitsemään. Yksi niistä on Pohjois-Karjalan munuais- ja maksayhdistys, johon hän liittyi munuaisten vajaatoimintaa sairastaneen Topi-puolisonsa
kanssa 1999. Tiedon yhdistyksestä
he saivat ensitietokurssilta.
Soilelle ominta toimintaa on erilaisten tapahtumien järjestäminen,
juoksevien asioiden hoitaminen ja
esimerkiksi vaalikeräykset.
– Kertarysäys on parempi kuin ainainen natina. On mukavampi sitoutua johonkin tehtävään vähäksi aikaa
kuin olla ainaisessa piinassa.
Töissä ollessaankin Soile on ollut
”joka paikan höylä”. Hän on mukana myös ammattiyhdistystoiminnassa ja Joensuun Jääkarhuissa, joka
on yksi Suomen suurimmista avantouintiseuroista. Soile harrastaa hiihtoa, pukuompelua ja nypläystä. Hän
on myös kova matkustelemaan. Uusimpana kohteena on ollut Sri Lanka,
jossa hänellä on avustettava kummilapsi, viisivuotiaiden kolmostyttöjen
keskimmäinen.
Soile on saanut jäsenyydestä
paljon tietoa, hyviä koulutuksia ja
mielekästä vapaa-ajantoimintaa.
– Hauskaakin on ollut, vaikka vakavan asian ympärillä ollaankin.
Soilen puoliso kuoli 2003, mutta Soile jäi mukaan yhdistyksen toimintaan, kun oli aikaa, vanhoja tuttuja, mielekästä toimintaa, ja osin velvollisuudentunteestakin. Hän toivoo,
että Pohjois-Karjalan yhdistys pysyy
pystyssä. Huolenaiheena on, mistä saadaan toiminnalle jatkajia. Hän
kannustaa liittymään jäseneksi, sillä
yhdistyksestä saa uusinta tietoa niin
sairaudesta kuin muustakin elämään
liittyvästä. Tukea on tarjolla myös
perheenjäsenille.
– Sairastunut tarvitsee läheisiä
rinnalleen ottamaan asioista selvää,
kun itse ei jaksa.

Anja Ahosen, 69, tie Keski-Suomen
yhdistyksen jäseneksi kulki sukulaisuuden kautta. Hänen serkkunsa,
Leena Syyrakki, sairastui munuaisten vajaatoimintaan 1960-luvun lopulla. Hänelle etsittiin sopivaa luovuttajaa. Leenan äiti oli sopiva, mutta tilanne kosketti koko sukua siinä määrin,
että liki 30 henkeä liittyi yhdistykseen.
– Olen ollut yhdistyksen käytettävissä, kun on tullut pulmia. Teen
mielelläni kaikkea sitä, mitä voi tehdä
käsillä, olipa se kirjanpitoa, myyjäisiä
tai jäsenrekisterin pitoa. Olen toiminut sihteerinäkin vuosia, Anja kertoo.
Anja on yhdistystoiminnan aktiivi. Hänen isänsä neuvoi aikoinaan,
että mieti mitä sanot, kun kysyvät
mukaan. Kun kerran keksitään, aina
muistetaan. Verenperintönä Anjakin
on sanonut ”joo”, ja on tälläkin hetkelllä munuais- ja maksayhdistyksen,
Vammaisneuvosto Tuen ja Jyväskylän Kumppanuustoiminnan tuen hallituksessa. Anja on saanut yhdistystoiminnan myötä paljon ystäviä ja tukiverkon ympärilleen.
Anja toivoo mukaan toiminnan
jatkajia, muuten loppuu väki. Vanhojen jäsenien tulee olla sisäänheittäjiä
uusille ja yrittää keskustelun kautta
pyytää mukaan. Yhdistystoiminnassa mukana olevan kannattaisi ottaa
kummilapsen, joka sitten konkarin
rinnalla voisi rauhassa tutustua toimintaan. Uusien jäsenten infotilaisuutta pitäisi entisestään kehittää.
Anjan mielestä yhteistyötä muiden
yhdistysten kanssa ei tehdä riittävästi. Keski-Suomen yhdistys on mukana
Kansalaistoiminnankeskus Matarassa, joka muutti uusiin suurempiin tiloihin jokunen vuosi sitten. Anja kokee,
että vanhaan Kumppanuustaloon verrattuna yhteisöllisyys on uudessa kärsinyt ja lokeroitunut. Yhteinen keskustelutilaisuus talon toimijoille on tulossa,
toivottavasti se on uuden alku.

TEKSTI JA KUVA: HELENA ROKKONEN
Soile Soininen
rohkaisee ihmisiä puhumaan
yhdistyksestä
niille, jotka eivät
ole mukana toiminnassa.

Yhdistystoiminta on antanut Kalevi Suihkolle
uusia tuttavia ja hyviä kavereita sekä erityisesti vertaistukea.

Hyviä kavereita
Kalevi Suihko asuu Loimaalla ja
kuuluu Varsinais-Suomen yhdistyksen hallitukseen nyt neljättä kautta. Loimaalla toimii yhdistyksen alainen Saviseudun kerho, jonka kantaviin voimiin Kalevi myös kuuluu. Juuri kerhon järjestämästä tilaisuudesta
alkoi Kalevin taival yhdistyksessä.
Saviseudun kerhon pistivät pystyyn
Annukka Poussa ja Maiju Seppälä.
Varsinais-Suomen yhdistyksessä jokaisella hallituksen jäsenellä on
oma tehtävänsä, ja työnjako toimii
tasapuolisesti. Kalevi toimii yhdistyksen vapaa-aikavastaavana. Hänen
tehtäviään ovat muun muassa yhdistyksen retkien ja teatterimatkojen
järjestely, kuljetusten kilpailuttaminen
sekä dialyysikahvitusten järjestelyt.
– Tehtävien jakaminen tekee hallitustyöskentelystä tasapuolista. Olen
työelämässä ollessani toiminut paljon sihteerin tehtävissä ja sitä hommaa en täällä halunnut. Puheenjohtaja-ainesta minussa ei ole.
Kalevia mietityttää yhdistystoiminnan aktiivisuuden säilyminen.
– On vaikea miettiä, miten tätä
hommaa voisi kehittää, jos toimijoissa käy kova kato. Meillä on nyt aktiivinen ja sitoutunut hallitusporukka ja
lähes kaikki ovat aina paikalla. Tietysti työelämässä olevien on haastavampaa hoitaa yhdistystehtäviä.
Monen muun yhdistystoimijan
lailla myös Kalevi kaipaa kuitenkin lisää nuorempia toimijoita mukaan yhdistykseen.
– Eläkeläisillä on toisaalta aikaa,
mutta tässä alkaa ikäkin tulla vastaan itse kullakin – enää ei keksi uusia juttuja.
Kalevi sai munuaisensiirron vuonna 2005. Sitä ennen hän teki vuoden
ja seitsemän kuukautta vatsakalvodialyysiä, mutta oli kuitenkin töissä
koko ajan. Siirron jälkeen kaikki on
mennyt hyvin, töitäkin Kalevi on pystynyt jatkamaan.
TEKSTI JA KUVA: ANNE VIITALA
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TEKSTI JA KUVA: HELENA ROKKONEN

Anja Ahonen toivoo, että perhejäsenyyttä mietittäisiin varsinaisen vuosijäsenyyden rinnalle.
Siten myös puolisot ja lapset saataisiin mukaan
toimintaan.

Avustettu dialyysi antaa
mahdollisuuden olla kotona
Jos sairastunut ei pysty itse tekemään dialyysihoitoa, mutta kotona tehtävä hoito olisi muuten paras vaihtoehto, voidaan avustajaksi
kouluttaa läheinen tai ammattihenkilö. Kymenlaaksossa avustettua
dialyysihoitoa käytetään paljon, ja
siihen on oltu tyytyväisiä.

Munuaishoitaja Hannele Halinen ja nefrologi Mika
Huuskonen tukevat dialyysihoidon tekemistä kotona.

TEKSTI JA KUVAT: PETRI INOMAA

Avustettu vatsakalvo- eli PD-dialyysi antaa mahdollisuuden tehdä hoitoa kotona,
vaikka oma toimintakyky olisikin alentunut.
Elämänlaatu on usein parempi, kun hemodialyysissä ei tarvitse käydä kolmea kertaa
viikossa, vaan hoito voidaan tehdä tutussa ympäristössä.
– Avusteisesta PD-hoidosta hyötyy
etenkin henkisesti vireä, mutta fyysisesti huonommassa kunnossa oleva potilas.
Jatkuva tasainen nesteen- ja kuona-aineiden poisto elimistöstä parantaa varsinkin
monen ikääntyneen vointia, kertoo nefrologi Mika Huuskonen Kymenlaakson keskussairaalasta.
Avusteisessa dialyysissä olevat ovat
pääosin ikääntyneitä, nuoremmilla syynä
voi olla toimintakyvyn heikkeneminen esimerkiksi halvauksen tai diabeteksen takia.
Monilla hoito on pysyvä, mutta avustetussa hoidossa on myös munuaisensiirtoa
odottavia. Avustajana voi toimia omainen
tai kotisairaanhoito. Joillakin paikkakunnilla jopa ambulanssihenkilöstö avustaa dialyysin tekemisessä.
PD-dialyysi voidaan tehdä avustettuna myös laitoshoidossa, kun sairastunut
ei enää pärjää kotona.

Kunnat sitoutuneet
avustettuun dialyysiin
Kymenlaakson kuntayhtymässä on väestöpohjaan nähden paljon avustetussa PDdialyysissä olevia. Kuntayhtymä oli myös
ensimmäisten joukossa Suomessa aloittamassa hoitomuotoa.
– Tällä hetkellä avustetussa dialyysissä
on yhdeksän eli lähes puolet PD-hoidossa olevista. Parhaimmillaan avustettuja potilaita on ollut lähes 20 vuodessa, kertoo
munuaishoitaja Hannele Halinen.
Munuaispotilaan hoidon kehittämisprojektissa 2000-luvun alussa sairaalaan perustettiin predialyysi- ja PD-poliklinikkatoiminta ja eri aloille tulivat asiantuntijahoitajat.
Munuaisten vajaatoimintaan sairastuneet
voivat valita itselleen parhaiten sopivan hoi18 | ELINEHTO 2/13

don, koska tarjolla on kaikki hoitomuodot:
perinteinen hemodialyysi, PD-dialyysi, kotihemodialyysi ja avusteinen PD-dialyysi. Ainoastaan avustettu kotihemodialyysi ei ole
käytössä. Tällä hetkellä sairaanhoitopiirissä
on kaksi nefrologia ja dialyysihoidossa noin
80 sairastunutta. Alueen ainoa hemodialyysiyksikkö sijaitsee Kotkassa. Pisimmillään
hoitomatka on 100 kilometriä suuntaan.
Hoitopäivän pituudeksi voi matkoineen tulla kahdeksankin tuntia.
Kuntayhtymän kunnat ovat sitoutuneet
kotihoidon järjestämiseen. Avustettu dialyysi on kunnalle edullisempaa: hemodialyysin
kustannukset tulevat kunnan maksettavaksi
sairaanhoitopiirin kautta, mutta PD-hoidon
kustannukset menevät paljolti Kelan piikkiin.
Lähes kaikkien kuntien kotihoidon tiimissä on PD-vastuuhoitaja. Halinen tapaa
heidät vähintään kerran vuodessa. Koulutuksessa voi olla mukana myös lääkäri ja
ravitsemusterapeutti, ja siellä käydään läpi dialyysissä olevan hoidon perusasioita kuten nestetasapainoa, ravitsemusta ja
katetrin juuren hoitoa. Laitevalmistajat antavat dialyysikoneiden käyttökoulutusta.

Dialyysi yleensä yökoneella
Kymenlaaksossa kaikki avusteisessa dialyysissä olevat ovat PD-hoidossa. Periaatteessa myös avustettu kotihemodialyysi

on mahdollista, mutta varsinkin omaisen
kynnys ryhtyä avustamaan voi olla suurempi. Kotihoidolta se vaatisi enemmän
resursseja, koska paikalla pitäisi usein olla
koko 4–5 tunnin hoidon ajan.
Suurin osa tekee PD-hoitoa yökoneella, jolloin dialyysikone tekee tarvittavat nestevaihdot yöllä ja päivä on vapaa hoidoista.
– Pyrimme kouluttamaan dialyysin tekemiseen myös avustetussa hoidossa olevat. Yökoneen käytön edellytyksenä on,
että pystyy itse kuittaamaan ainakin hälytykset ja ehkä irrottautumaankin koneesta
tarvittaessa, Halinen kertoo.
Kotihoitoa voidaan käyttää myös tukena
hoidon aloituksessa, kun potilas vielä opettelee hoidon tekemistä, eikä tunne selviytyvänsä siitä yksin. Useimmat kehittyvät tällöin
ajan kuluessa täysin omatoimisiksi.
– Yhteistyö kotihoidon kanssa toimii hyvin. Jos hoidossa tulee kysyttävää tai ongelmia, kotihoidon tiimi voi ottaa yhteyttä meihin. Hoito kotona on usein haastavaa, potilaat ovat monisairaita ja dialyysi on vain yksi
osa kotihoitoa, Huuskonen sanoo.
Avustetussa dialyysissä olevilla ei ole
enempää infektioita kuin muilla. Kun omainen tai hoitaja seuraa tilanne, sairaalaan
otetaan jopa nopeammin yhteyttä, kun
epäillään esimerkiksi vatsakalvontulehdusta eli peritoniittia.

Kotihoidon avulla arki sujuvaksi
Juhani Korjala, 74, on ollut PD-hoidossa lähes kahden vuoden ajan.
Korjalalla oli diabetes, ja kun hän
kesällä 2011 sai sydänkohtauksen, munuaisten toiminta heikkeni.
Sydänkohtauksen yhteydessä, varsinkin jos
jo sairastaa diabetesta, munuaisten vajaatoiminta voi pahentua. Valtimokovettumatauti ja diabetes aiheuttavat usein muutoksia myös munuaisiin. Sydämen pumppausteho heikkenee kohtauksen aikana, ja myös
tarvittavat tutkimukset tai toimenpiteet, kuten varjoainekuvaus, voivat heikentää entisestään munuaisten toimintaa.
Sydänkohtauksen jälkeen Korjala oli
sairaalassa pari kuukautta. Siellä hänelle
aloitettiin hemodialyysi, joka ei kuitenkaan
ollut hänelle sopiva hoitomuoto. Lääkärit ehdottivat pysyväksi dialyysimuodoksi avustettua PD-hoitoa. Silloin ei tarvitsisi
käydä sairaalassa hemodialyysissä kolmea
kertaa viikossa. Myös vointi pysyisi tasaisempana, kun kehoa puhdistetaan kuonaaineista ja nestettä poistetaan jatkuvasti.
Juhani Korjalan elämä sujuu hoidosta
huolimatta normaalisti. Kotona seurana on
vaimo ja norjalainen metsäkissa. Ikkunasta
aukeaa näkymä Kotkan kirkolle.
– Päivät kuluvat normaaleissa arkiaskareissa. Pitää viedä roskat ja käydä kaupassa. Joskus pitää imuroidakin, Korjala kertoo.

Kotihoito avustaa dialyysissä
Korjalan PD-dialyysi aloitettiin käsivaihtoina, jotka tehtiin neljä kertaa päivässä.

Juhani Korjala kertoo, että arki sujuu
hyvin avustetun dialyysin ansiosta.

19 | ELINEHTO 2/13

– Käsivaihdot tuntuivat sitovilta, kun piti olla jatkuvasti kotona. Viimeinen vaihto oli
illalla kymmeneltä, Korjala muistelee.
Korjalan avustetusta dialyysistä vastaa Kotkan kotihoidon Haukkavuoren tiimi. Heillä ei ollut aikaisempaa kokemusta
hoidon toteuttamisesta, vaikka he olivatkin saaneet koulutusta siihen keskussairaalasta ja dialyysilaitevalmistajilta.
– Hoidon periaate oli tuttua, mutta oli
mielenkiintoista aloittaa itse sen tekeminen. Meidän kannaltamme avustettu dialyysi on sujunut hyvin, kertoo sairaanhoitaja Tiina Nakari.
Käsivaihdot sitoivat myös tiimiä paljon,
sillä kotona käytiin neljästi päivässä. Viimeisen vaihdon hoiti yöpartio. Aikaa hoidon aloittamiseen ja lopettamiseen, ulosja sisäänvalutukseen, kului vähintään puoli tuntia kerrallaan.
Tiimiin kuuluu kaksi sairaanhoitajaa ja
kymmenen lähihoitajaa. Avustetusta dialyysistä huolehtivat tällä hetkellä sairaanhoitajat, mutta myös lähihoitajat ovat saaneet siihen koulutuksen. Sairaalalla ei ole
vaatimuksia siitä, kuka hoidon tekee, mutta joillakin kunnilla on omia määräyksiä.
Nykyisillä resursseilla tiimi kykenee huolehtimaan yhdestä avustetussa dialyysissä olevasta kerrallaan.

Yökoneen kanssa on tultu tutuiksi
Viime vuoden lokakuussa vaihdettiin yökoneeseen. Hoitajat käyvät nyt Korjalan luona
aamulla purkamassa koneen hoidon jäljiltä
ja laittamassa sen valmiiksi seuraavaa yötä
varten. Samalla käynnillä voidaan esimerkik-

si mitata verensokeri tai tarkastaa katetrin
juuri. Korjala pystyy itse kytkemään itsensä
koneeseen ja irrottautumaan siitä sekä aloittamaan ja lopettamaan dialyysin.
– Koneen käytön opettelu ei ollut hankalaa, kaikkeen tottuu. Kone hälyttää joskus öisin, mutta olen oppinut jatkamaan
hoitoa, Korjala kertoo.
PD-hoito yön aikana kestää kahdeksan tuntia. Ulosvalutusneste menee sängyn alla oleviin pusseihin, jotka hoitajat
tyhjentävät aamulla. Päiväksi vatsaonteloon jää nestettä puolitoista litraa, mutta se
ei Korjalan mukaan tunnu miltään.
– Olemme tulleet tutuiksi koneen kanssa. Tukea saa tarvittaessa keskussairaalasta ja laitevalmistajalta, Nakari sanoo.
Sairaalalla ja kotihoidolla on käytössä
yhteinen tietojärjestelmä. Kotihoidon tiimin
jäsenet ovat saaneet lisäkoulutusta munuaissairaan hoidosta ja he osaavat tarkkailla
esimerkiksi peritoniitin oireita. Tulehduksen
voi tunnistaa joskus esimerkiksi siitä, että
ulosvalutusneste on sameaa, kun se normaalisti on kirkasta, vaikka dialyysissä oleva ei kertoisikaan voinnistaan.
Korjalalla on ollut kolme vatsakalvontulehdusta, mutta PD-hoitoa voidaan jatkaa.
Apteekki toimittaa dialyysinesteet kahden viikoin välein, 20 laatikkoa kerrallaan.
Kotihoito saa tiedot hoitomuutoksista suoraan sairaalasta ja tilaa oikeanvahvuiset
nesteet Korjalalle.
– Hoito on ollut hyvää. Paljon kiitoksia
kotisairaanhoitajille ja Hannelelle ja Mikalla,
Korjala muistaa vielä haastattelun lopuksi.

YT YÄ L II KUN NAS TA

Ryhmäliikunta kohottaa
kuntoa ja yhteishenkeä
Pohjois-Savossa liikutaan yhdessä kuntosalilla. Ohjattu ryhmäliikunta on monipuolista ja turvallista Se lisää
kestävyyttä ja lihaskuntoa sekä liikkuvuutta. Yhdessä on mukavampi rehkiä.
TEKSTI: HELENA ROKKONEN JA PETRI INOMAA

Pohjois-Savon yhdistys on liikkunut yhdessä jo parin vuoden ajan Liikunta- ja
hyvinvointikeskus Fressissä. Ryhmäliikuntatunneilla on mukava huhkia yhdessä ja
samalla tulee kokeiltua uusia lajeja sisätiloissa. Moni harrastaa kävelyä, mutta se ei
välttämättä kehitä tarpeeksi lihaskuntoa,
eikä ainakaan Suomen sää ole aina suosiollinen patikoinnille.
– Hoksasin, että minulle ja kaltaisilleni olisi hyväksi harrastaa säännöllistä liikuntaa, kertoo Pohjois-Savon yhdistyksen Liisa Posio.
Liisa tunnustaa, ettei ollut vuosikymmeniin käynyt kuntosalilla. Hän marssi kuitenkin Fressiin ehdottamaan yhteistyötä,
mikä tarkoitti käytännössä sitä, että yhdis-

Circuitissa kierretään harjoittelemassa
eri kuntosalilaitteissa.
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tyksen jäsenten ei tarvitsisi maksaa täyttä
hintaa harjoittelusta.
– Aluksi kuntokeskus ei oikein ymmärtänyt, miksi meille pitäisi tarjota edullisempi hinta. Nyt he ovat huomanneet, että tällaiset erityisryhmät pääsevät tunneille päiväsaikaan, jolloin muuten on hiljaisempaa.

Yhdessä edullisemmin
Aluksi tunneille ei tullut montakaan liikkujaa. Sitten Liisa huomasi, että harjoittelun
hintaa saisi laskettua, jos mukaan lähtisi
lisää kumppaneita. Allergia- ja astmayhdistys innostui asiasta ja yhdessä haettiin
KKI- eli Kunnossa Kaiken Ikää -avustusta.
Nyt liikunta maksaa osallistujille vain 50
euroa kaudessa, kun keskuksen listahinta

olisi enemmän jo kuukaudessa. Pakettiin
kuuluu räätälöity ryhmäliikuntatunti kaksi
kertaa viikossa sekä kaikille avoimet tunnit ja kuntosalin käyttö päivällä. Tarjolla on
myös Fressin kanta-asiakasedut, ilmainen
pysäköinti ja muun muassa kehonkoostumusmittausta.
Yhteistyöstä kuntokeskuksen kanssa
on ollut myös muuta iloa: yhdistys pitää
hallituksen kokoukset ilmaiseksi Fressin
kokoustilassa. Viime vuonna keskus lahjoitti jopa joulukampanjansa tuoton yhdistysten liikuntaan.
Kuopiossa liikuntamahdollisuuksia on
tietenkin myös kaupungin palvelutaloissa
ja laitoksissa. Liisan ajatteli, että olisi parempi lähteä liikkumaan tavallisten ihmis-

ten kanssa, ulos järjestömaailmasta ja sairaudesta. Kuntoilun lisäksi tuntee kuuluvansa johonkin sosiaaliseen yhteisöön ja
saa säännöllisen viikkorytmin.
– Minua ei haittaa ainakaan yhtään, että KalPan jääkiekkoilijat ja KUPS:n jalkapalloilijat harjoittelevat samalla salilla samaan aikaan, Liisa nauraa.

Ryhmäliikunta on monipuolista
Tulokset alkavat tuntua ja näkyä jo muutamassa kuukaudessa säännöllisen liikunnan aloittamisen jälkeen. Mitä huonompi lähtökunto on, sitä nopeammin kunto tuntuu kohentuvan. Elinsiirron saaneet
voivat yleensä liikkua normaalista. Dialyysissä olevien kannattaa varmistaa omasta hoitopaikastaan, että liikuntamuoto on
heille sopiva. Fistelikäden painorajoitukset
on hyvä pitää mielessä.
Ryhmässä liikkuu helpommin suositusten mukaan, eikä alkulämmittely tai loppuverryttely unohdu niin kuin helposti yksin
liikkuessa. Ohjaaja on myös paikalla varmistamassa, että liikkeet tehdään oikein,
mikä vähentää loukkaantumisriskiä.
Ryhmätunneilla ohjelmassa on jokaiselle oman kunnon mukaan sovellettua liikuntaa. Mukaan on mahtunut kahvakuulaa, keppijumppaa, circuitia eli laitteilla tehtävää kiertoharjoittelua, kuntopiiriä ja bailatinoa sekä myös venyttelyä ja rentoutusta.
Monipuoliset liikuntaharjoitukset lisäävät
kestävyyttä, lihaskuntoa, liikkuvuutta ja tasapainoa.
Tunneilla on käynyt sekä dialyysissä
olevia että munuaisen- tai maksansiirron
saaneita. Parhaimmillaan mukana on ollut lähes parikymmentä liikkujaa, mutta tänä vuonna sairastamiset ovat verottaneet
osallistujien määrää. Joka kauden alussa
on ryhmään liittynyt uusia liikkujia, joten
perusvahvuus on pysynyt aika samana.
Paula Korhonen Kuopiosta aloitti ryhmässä vasta tänä talvena. Hänestä juuri
heille tehdyt täsmätunnit ovat olleet hyviä,
koska kaikkien rajoitukset on otettu huomioon. Paula itse voisi liikkua topakamminkin, mutta tunnilla askelen pituus on
itsestä kiinni ja salilla laitteeseen voi laittaa
enemmän painoa.
– Tiedän, että on tärkeää treenata lihaskuntoa salilla, mutta pidän enemmän
tanssillisemmista tunneista. Olen käynyt
kahden viikoittaisen ryhmäliikunnan lisäksi lauantaisin bodyjam-tunnilla.
Erityisen lämpimästi Paula muistelee
kuitenkin kuntonyrkkeilykokeilua.
– Kaikki innostuivat, kun pääsimme
hakkaamaan oikeilla nyrkkeilyhanskoilla
opettajan pitämiin pistehanskoihin ja purkamaan kunnolla energiaa.
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Kahvakuula harjoittaa kuntoa ja lihaksistoa.

Kahvakuula tehoaa syviin lihaksiin
Tunneilla ohjaajat vaihtuvat. Ryhmä on
kiinnostanut myös liikunnanohjaajaksi opiskelevia ja jotkut ovat pitäneet soveltavan liikunnan tunnin osana näyttötutkintoaan.
– Alkuaikoina jännitti, millainen ryhmä
on ohjattavana ja olimme aika varovaisia.
Pian huomasi, että asenn e ratkaisee ja
ryhmässä käyvät ihmiset yrittävät ihan tosissaan rajoitteistaan huolimatta. Vaihtoehtoja antamalla voi tehdä ihan mitä vain,
kertoo Jarmo Jääskeläinen Fressistä.
Jääskeläisen vetämällä kahvakuulatunnilla reippailee kahdeksan energistä naista.
Liikuntamuotona kahvakuula on hyvä laji,
sillä se kehittää lihaskestävyyttä ja kuntoa.
Se tehoaa hyvin kehon syviin lihaksiin, jotka pitävät yllä ryhtiä. Liikkeisiin jokainen voi
valita itselleen sopivan painoisen kuulan.
Liikkeen voi jättää väliin, jos se ei tunnu
hyvälle, tauonkin saa pitää. Tunnin aikana

Jääskeläinen varmistaa henkilökohtaisesti jokaiselta, että vointi on hyvä.
– On ollut hienoa huomata, että ryhmän jäsenillä on hauskaa keskenään ja he
nauttivat tekemästään. Erityisen ilahduttavaa on ollut havaita ryhmäläisten edistyminen ja upea kehitys, Jääskeläinen kehuu.

Dialyysiä siellä
missä haluat!
KotiHD

www.carbonex.fi

R AV IT SE MU S TER APEU TI N RUO K ANURK K A
Sirkku Kylliäinen

Kuitua ja kylmäpuristettua
marjamehua
Kuitua kaivataan usein munuaispotilaan ruokavalioon, kun leipää ja kasviksia vähennetään fosforin ja kaliumin liikasaannin välttämiseksi. Leseiden korkeiden pitoisuuksien vuoksi niitä ei suositella, vaikka mm fosforin hyväksikäyttö leseistä ei
liene kovin tehokasta.
Sopivia kuitulisiä ovat ainakin sokerijuurikaskuitu Fibrex sekä
Semperin perunakuitu Pofiber. Molemmissa runsaasti kuitua
(yli 70 %), mikä on jopa reilusti enemmän kuin vehnäleseissä (55 %). Pofiber valmistetaan perunan kuoren kuituaineista ja sen aromi on neutraali, miedosti perunanmakuinen. Molemmat kuituvalmisteet ovat gluteenittomia ja käytössä keliakiaruokavaliossa. Niitä saa elintarvikeliikkeistä. Ne sopivat hyvin leivonnaisiin ja ruoanvalmistukseen. Pofiberillä voi korvata
korppujauhon liha- ja kalapyöryköissä tai vuokien leivityksessä ja sitä voi lisätä puuroon tai nauttia vaikkapa soijajogurtin seassa.
Sairauksien rasittaman elimistön fysiologista stressiä voi helpottaa nauttimalla runsaasti antioksidantteja ja muita polyfenoleja sisältäviä luonnonantimia. Sopiva vaihtoehto ovat värikkäät kotimaassa kylmäpuristetut, pääosin kotimaisista marjoista
tuotetut, täysmarjaiset mehut.
Aten Marja-Aitta valmistaa vuosien kokemuksella mehuja Hietasessa Etelä-Savossa lähellä Mikkeliä sekä luonnonmarjoista (karpalo, puolukka, mustikka, tyrni)
että puutarhamarjoista (puna- ja mustaherukka, mansikka). Kaikki mehujen neste
on peräisin marjoista, eivätkä ne sisällä lainkaan lisättyä vettä. Mehut ovat aidon
marjaisia, sillä kylmäpuristus säilyttää aromikkuuden hienosti. Mustikka ja puolukka ovat täysin lähialueiden kotimaista marjaa. Tyrni saadaan osittain kotimaasta,
mutta enimmäkseen muutamalta sopimusviljelijältä Virosta. Karpalo on ruotsalaisfirman toimittamaa arktisten alueiden luonnonkarpaloa. Mansikkamehu kylmäpuristetaan kotimaisesta useiden mansikkalajikkeiden sekoituksesta, mistä osoituksena joutsenlippumerkki ja ihastuttava mansikkainen maku. Mehuja saa sekä
makeuttamattomina että kevyesti sokeroituina. Kevyesti sokeroitujen mehujen marjapitoisuus on 85–90 %. Luonnonmarjamehut ovat täysin säilöntäaineettomia ja muutoinkin lisäaineettomia.
Mehuja voi nauttia tavanomaisesti laimennettuina, jos nestekiintiö sen sallii tai
käyttää sellaisenaan. Jo muutama lusikallinen maustaa puuroa, rahkaa, soijajogurttia
tms. Esimerkiksi 2-3 rkl tyrni- tai mansikkamehua, haluttaessa vesitilkalla laimennettuna, värittää aamupalaa ja virittää kehoa päivään. Mehuja myyvät muun muassa S-Marketit, CityMarketit, K-Supermarketit, Lidl ja
Stockmann.
Laskennalliset pitoisuudet

Kalium mg

Fosfori mg

Tuote

1 dl

1 rkl

1 dl

1 rkl

Sokeroitu mehu

85–135

13 – 19

7-27

1-4

Sokeroimaton mehu

90–150

15 – 23

8-30

1-5

Pofiber (analysoitu pitoisuus)

60 kuitu 12 g

9 kuitu 2 g

8

1

Taulukkoon eivät sisälly herukkamehut. Niiden pitoisuudet ovat korkeat kalium 310–
340 mg/dl ja fosfori 50-60 mg/dl. Herukkamehut eivät sovellu kaliumrajoitukseen,
raaka-aineeltaan ne ovat kotimaisia.
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TIETOA ELINTARVIKKEISTA

Lämmin
broileri-pasta-salaatti
3 annosta

4 dl	kuviollista pastaa, esim. fusilli,
noin 120 g kuivana
150 g vihreitä pakastepapuja
marinadi
2 rkl
oliiviöljyä
2 rkl
vaaleaa balsamiviinietikkaa
½ tl
sokeria
½ tl
viherpippuria rouheena
1 tl
timjamia
1–2
valkosipulinkynttä
4–5	basilikaa silputtuna tai
1 tl kuivattuna
1 ml
sinappijauhetta
3
ruukkusalaatin lehteä
1 prk
säilykemandariinia
280 g broilerinsuikaleita
1 tl
kurkumaa tai paprikaa
½ tl	valko- tai mustapippuria
1
vihreä paprika
Keitä pastaa suolattomassa vedessä
noin 5 minuuttia. Lisää keitinveteen pavut ja keitä vielä 4–5 minuuttia. Sekoita marinadin ainekset ja lisää lämpimän
pastan joukkoon. Jätä pasta maustumaan. Lisää valutetut mandariinit ja paloiteltu paprika pastan joukkoon. Revi pesty salaatti tarjoiluastian pohjalle. Kaada päälle pastasalaatti. Ruskista broilerinsuikaleet öljyssä, mausta ja
nosta salaatin päälle.
1 annos
350 Kcal • 25 g prot • 65 mg NA • 350
mg K • 215 mg P • Diabetes 35 g hh

Maukkaita reseptejä...
löytyy Sirkku Kylliäisen Munuaispotilaan
ruokakirjasta (29 €). Tutustu myös ravit
semus-oppaisiin: Nestetasapaino ja
suola, Fosforirajoitus munuais-potilaan
ruokavaliossa, Kaliumrajoitus munuaispotilaan ruokavaliossa, Hemodialyysipotilaan ruokavalion ja ravitsemushoidon
yleisohje (5 €/kpl).
KIRJATILAUKSET: Munuais- ja
maksaliitto ry • tilaukset@musili.fi
puh. 050 4365 707

Ravitsemushoidolla säästöä terveydenhuoltoon

KUVA: MARIKA VANHATALO

Monet sairastuneet jäävät ravitsemushoidon ulkopuolelle, vaikka se on tutkimusnäytön perusteella vaikuttava osa hoitoa. Nykyisillä resursseilla julkisella terveydenhuollolla
ei ole mahdollisuuksia toteuttaa tarvittavaa
ruokavaliohoidon ohjausta. Ravitsemusterapeuttien palveluiden saatavuus myös vaihtelee eri puolilla maata, eivätkä kansalaiset
ole tässä suhteessa tasa-arvoisia.
Liitto sekä Allergia- ja astmaliitto,
Crohn ja colitis ry, Diabetesliitto, Keliakialiitto, Syömishäiriöliitto-SYLI ja Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry jättivät huhtikuussa eduskunnassa järjestetyssä tilaisuudessa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle aloitteen ravitsemusterapeutin
antaman hoidon ottamisesta Kela-korvauksen piiriin.
Tilaisuudessa kokemuspuheenvuoron piti liiton Suvi Saukkoriipi, joka kertoi
omia kokemuksiaan munuaisten vajaatoiminnan etenemisen hidastamisesta ravitsemushoidolla.

Terveellisestä tuli kiellettyä
Suvi Saukkoriipi aloitti dialyysin
syksyllä 2010. Munuaisten vajaatoiminta todettiin kolmea vuotta aikaisemmin, mutta ravitsemushoito
sai sen etenemisen hidastumaan.
Aktiivinen liikuntaharrastus asettaa
nyt uusia haasteita ruokavaliolle.
TEKSTI: PETRI INOMAA

Suvi on päässyt ravitsemusterapeutin vastaanotolle aina tarvittaessa. Hän on myös
tarkkaillut syömistään ja opiskellut itse ruokien fosfori-, kalium- ja suolapitoisuuksia.
– Ruokavalio tuntui aluksi todella hankalalta, mutta tiesin, että se olisi ainoa tapa

Suvi Saukkoriipi on keksinyt vaihtelua ruokavalioon
tekemällä keittoja ja smoothieita.
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yrittää hidastaa munuaisten vajaatoiminnan
etenemistä. Eniten kaipasin maitoa, juustoja, ruisleipää, ranskalaisia ja perunaa muutenkin, mehuja ja tomaattia, Suvi kertoo.
Ruokavalio piti muuttaa kokonaan. Kaikki se, mitä oli pitänyt terveellisenä, olikin nyt
kiellettyä. Tuntui oudolta, että kun söi vehnäleipää, croissantia, riisiä ja pastaa, niin turvotukset vähenivät ja paino putosi.
– Vähensin suolan lähes kokonaan
pois ruokavaliosta. Ongelmana oli, että
aloittaessani, tuotteisiin oli merkitty huonosti suolan määrä ja vähäsuolaista leipää
oli vaikea löytää. Nyt tilanne on parantunut
ja on helpompi löytää myös sellaisia tuotteita, joiden lisäaineissa ei ole fosforia, leikkeleissä ja lihoissakin on vähennetty lisäja säilöntäaineiden käyttöä.
– Oli haastavaa saada ruokaan makua
ilman suolaa, mutta siihenkin oppi: valkosipulilla, chilillä, hunajalla ja korianterilla pääsi jo pitkälle.
Ennen dialyysin aloitusta ruokahalu oli
usein huono. Ruoan tuoksukin aiheutti Suville joskus pahoinvointia. Silti ravitsemustilanteen takia piti pystyä syömään monipuolisesti. Monet kokevat, ettei ruokavalioon keksi vaihtelua, vaan päätyy syömään
koko ajan samoja ruokia.
– Minulle keitot, smoothiet, karjalanpiirakat, kolmioleivät ja täytetyt patongit, fajitakset sekä salaatit olivat hyvä vaihtoehto, koska niitä pystyi tekemään itse ja makuja oli helppo vaihdella.

Hyvinvointia liikunnasta
Vatsakalvo eli PD-dialyysin alettua myös
ruokavalion rajoitukset lievenivät. Suvin ravitsemustila on ollut hyvä: fosfori, albumiini ja natrium ovat pysyneet viitearvojen sisällä. Kalium on ollut alarajalla, vaikka Suvi on syönyt sitä sisältäviä ruokia kohtalaisen vapaasti.
– Syön jopa suklaata, mutta vain muutaman palan kerrallaan nauttien, en ahmi puolta levyä kerralla. Ruokavalion noudattaminen on helpompaa, kun mikään ei
ole kiellettyä, vaan kaikkea voi syödä kohtuudella
Viimeisen vuoden aikana Suvi on löytänyt urheilun. Hän käy kuntosalilla, jumppaamassa ja spinningissä. Juoksuharrastus alkoi tammikuussa, mutta huhtikuussa
Suvi selvitti tiensä maaliin Länsiväyläjuoksun 6,5 kilometrin matkalla.
Liikkuminen parantaa kuntoa, poistaa
turvotuksia ja on tärkeää myös mielen hyvinvoinnille. Se on toisaalta tuonut uutta haastetta ruokavaliolle. Uuteen tilanteeseen hän
on kaivannut lisää erikoistunutta neuvontaa.
– Dialyysissä olo ei ole estänyt lihastenkasvua, koska olen pyrkinyt huolehtimaan proteiinin saannista. Se ei ole kuitenkaan helppoa, koska fosforia pitää välttää. Haasteena on myös neste- ja suolatasapainon pitäminen hyvänä eli että saa
sopivasti suolaa, kaliumia ja vettä, kun niitä poistuu hikoilun ja dialyysin kautta.

Gastroenterologi Kalle Jokelainen kertoo,
että viidellä prosentilla kroonista tulehduksellista suolistosairautta sairastavista on
sklerosoiva kolangiitti.

Seuranta on avainasemassa
sklerosoivan kolangiitin hoidossa
Sklerosoiva kolangiitti on krooninen tulehduksellinen
sappitiesairaus, joka todetaan tavallisesti tutkittaessa
syytä kohonneisiin maksa-arvoihin. Riittävän varhain
aloitetulla lääkityksellä sairauden etenemistä voidaan
hidastaa. Sklerosoivaan kolangiittiin liittyy suurentunut
sappitiesyövän riski, minkä takia säännöllinen seuranta on tärkeää.
TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

Primaarinen sklerosoiva kolangiitti eli PSC on tuntemattomasta syystä johtuva krooninen sappiteiden tulehdus. Se voi aiheuttaa maksan sisäisiin ja ulkoisiin sappiteihin paikallisia ahtaumia,
jolloin sappinesteen kulku saattaa häiriintyä ja maksan toiminta
heikentyä. Krooninen tulehdus lisää myös sappiteiden syövän
riskiä, minkä vuoksi sairauden etenemisen seuranta on tärkeää.
– Sklerosoiva kolangiitti on jonkin verran yleisempi naisilla,
mutta vaikuttaa siltä, että sairauden nopeammin pitkälle etenevää muotoa on enemmän miehillä. Suurin osa sairastuneista on
nuoria aikuisia. Sairauden aiheuttajaa ei tiedetä, mutta sen syntyyn vaikuttaa autoimmuuniprosessi, kertoo dosentti, gastroenterologi Kalle Jokelainen HYKS:stä.
Tutkimuksissa pyritään selvittämään sairauden aiheuttaja, jolloin siihen olisi mahdollista kehittää täsmälääkitystä. Lisäksi pyritään löytämään mahdollisia tunnusmerkkejä, joilla sairauden etenemisvauhtia voitaisiin ennustaa. Varsinaisia uusia hoitomuotoja
sklerosoivaan kolangiittiin ei kuitenkaan toistaiseksi ole näkyvissä.
Lääkehoitona sairauden etenemisen hidastamiseen käytetään yleensä ursodeoksikoolihappoa, joka tunnetaan kauppanimellä Adursal, sekä joskus myös tulehdusta hillitsevää antibioottia, metronidatsolia. Pitkälle edenneen PSC:n hoitona voi olla myös maksansiirto.

Suolistosairailla suurentunut riski
Sklerosoiva kolangiittiin sairastuneista 80 prosentilla on myös
krooninen tulehduksellinen suolistosairaus, joko colitis ulcerosa
eli haavainen paksusuolen tulehdus tai Crohnin tauti. Suolistosairaus voi olla niin lievä, ettei sitä ole edes havaittu, vaan sen merkit tunnistetaan vasta PSC-diagnoosin jälkeen.
Yleensä tulehduksellinen suolistosairaus todetaan kuitenkin ensin, koska ne ovat kohtalaisen yleisiä. Niitä sairastaa lähes
40 000 suomalaista.
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– Elintavoilla ei ole vaikutusta suolistosairauksien tai sklerosoivan kolangiitin syntyyn tai etenemiseen. Tietyllä tavalla ne
ovat kuitenkin elintasosairauksia, sillä varsinkin länsimaissa niiden määrä lisääntyy jatkuvasti, Jokelainen sanoo.
Vaikka elintavoilla ei ole vaikutusta sklerosoivan kolangiitin etenemiseen, sairastuneiden, kuten kaikkien maksasairaiden, tulisi
välttää liiallista alkoholinkäyttöä.
Kroonisiin tulehduksellisiin suolistosairauksiin kuuluu liitännäissairauksia, muun muassa nivelvaivoja, silmämuutoksia sekä kyhmyruusu iholla. Jotkut liitännäissairaudet ovat yhteydessä
suolitulehduksen aktiivisuuteen ja jotkut taas esiintyvät sairauden
vaiheesta riippumatta. Arviolta viidellä prosentilla kroonista tulehduksellista suolistosairautta sairastavista on sklerosoiva kolangiitti, valtaosalla suolistosairaus on hyvin rauhallinen.
– Koska yhteys tunnetaan, suolistosairauteen sairastuneiden kohdalla tiedetään tarkkailla sappiteiden sairauksiin viittaavia maksa-arvojen muutoksia, varsinkin AFOS-arvon nousua.

Diagnoosi sappiteiden varjoainekuvauksella
Sklerosoiva kolangiitti on yleensä alkuvaiheessa oireeton. Kohonneet maksa-arvot voidaan havaita esimerkiksi työhöntulotarkastuksessa tai aloitetun lääkehoidon vaatimassa laboratorioseurannassa. Myöhemmässä vaiheessa sappiteiden sairauteen voi liittyä keltaisuutta, kutinaa sekä kuumetta ja ylävatsan kipua merkkeinä tulehduksesta.
Kohonneiden maksa-arvojen syyn selvittäminen aloitetaan
yleensä ultraääni -tutkimuksella tai magneettikuvauksella, koska
niissä säteilyrasitus on pieni. Maksabiopsia eli koepala antaa tietoa maksan sen hetkisestä tilasta. Sklerosoivan kolangiitin varsinainen diagnoosi tehdään kuitenkin sappiteiden varjoainekuvaukselle eli ERC-tutkimuksella.
– ERC on ainoa keino saada sappitiehyet kuvattua niin, että
eri aikoina tehtyjä kuvantamistutkimusten tuloksia voidaan vertailla keskenään. Sen yhteydessä saadaan otettua sappiteistä myös
harjairtosolunäytteitä, joista voidaan todeta mahdolliset pahanlaatuiset solumuutokset, Jokelainen kertoo.
ERC-tutkimuksessa mahantähystimen kaltaisen laitteen kautta sappiteihin viedään varjoainekatetri ja harjat, joilla otetaan solunäytteet. Tutkimuksen yhteydessä voidaan tehdä myös hoidollisia
toimenpiteitä kuten avata pallolaajennuksella ahtautuneita sappiteitä. Tutkimus tehdään kevyessä nukutuksessa.
– Kajoavaan tutkimukseen liittyy aina pieni komplikaatioriski.
Haima- ja sappitiehyet laskevat samaan kohtaan ohutsuolessa

KOLUMNI
ja haima saattaa tutkimuksen yhteydessä ärtyä, mikä voi johtaa
haimatulehdukseen.
HYKS on yksi harvoista keskuksista maailmalla, jossa ERCtutkimuksia sklerosoivaan kolangiittiin sairastuneille tehdään järjestelmällisesti.

Sairauden seuranta on yksilöllistä
Sklerosoiva kolangiitti vaatii jatkuvaa seurantaa, sillä siihen liittyy
lisääntynyt sappiteiden syövän riski. Mikä tahansa krooninen tulehdus tai jatkuva ärsytys, kuten esimerkiksi toistuva ihon palaminen auringossa, saattaa aiheuttaa virheen solujen jakaantumisessa, mikä kertaantuu vuosien kuluessa ja voi aiheuttaa syöpää.
– Sairastuneen kanssa keskustellaan jo ennen seurannan ja
tutkimusten aloittamista hoitovaihtoehdoista ja siitä, että sairaus
saattaa johtaa maksansiirtoon.
Sairauden eteneminen on yksilöllistä. Joissakin alkavissa ja hyvin lievissä tapauksissa ei tarvita edes lääkitystä, vaan tilannetta voidaan seurata harvakseltaan, ehkä vain 5–6 vuoden välein. Jos sairaus on lievä, niin lääkehoidon aloittamisen jälkeen voinnin ja verikoevastausten seuranta voidaan tehdä myös perus- tai työterveyshuollossa, jolloin sairastuneet käyvät yliopistosairaalassa vain
esimerkiksi ERC:ssä. Avoterveydenhoito saa tällöin selvät ohjeet siitä, milloin sairastunut on lähetettävä takaisin erikoissairaanhoitoon.
– Ikääntyessä ERC-seurannan tarpeellisuutta voidaan miettiä,
sillä jos sairaus ei ole edennyt kolmessakymmenessä vuodessa,
maksansiirto tuskin koskaan tulee aiheelliseksi.
Vaikka esimerkiksi rutiininomaisia PSC-potilaiden ERC-tutkimuksia tehdään vain yliopistosairaaloissa, pitää Jokelainen sairastuneita tasa-arvoisina paikkakunnasta riippumatta.
– Joissakin tapauksissa tutkimukset ja diagnoosi tehdään
HYKSissä ja kotisairaalaan annetaan ohjeistus hoidosta. Potilasaineisto Suomessa on hyvin samankaltaista. Gastroenterologit myös tuntevat toisensa ja konsultaatio on toimivaa.

Maksansiirto on ajoitettava oikein
Sklerosoivassa kolangiitista on muotoja, joissa sairauden eteneminen on nopeaa, ja maksansiirto on ainoa hoitomuoto jo nuorena.
– Maksansiirron syynä ei yleensä ole maksan vajaatoiminta
vaan merkittävä sappitiesyövän riski. Sairastuneen voi olla joskus
vaikea ymmärtää siirron tarve, koska vointi on erinomainen ja esimerkiksi raskas fyysinen työ sujuu ongelmitta, Jokelainen kertoo.
Jos ERC-tutkimuksessa havaitaan kehittymässä olevia pahanlaatuisia solumuutoksia eli syövän esiaste, toistetaan tutkimus jo
muutaman kuukauden kuluttua. Solumuutokset voivat olla myös
sen hetkisen voimakkaan tulehduksen aiheuttamia ja vähentyä merkittävästi tehostetun lääkehoidon myötä. Haasteena on tunnistaa
ajankohta, jolloin maksansiirto on aiheellinen, koska maksansiirtoon ei voida enää ryhtyä, jos sappiteiden syöpä on jo kehittynyt.
– Ei kuitenkaan tiedetä, missä ajassa syövän esiaste kehittyy
varsinaiseksi syöväksi, tai kävisikö näin mahdollisesti lainkaan.
Maksansiirtoon ei ole syytä ryhtyä hätiköidysti, vaan sen hyödyt
ja haitat on pohdittava tarkkaan tapaus kerrallaan. Kyseessä on
iso leikkaus, joka vaikuttaa merkittävästi potilaan toimintakykyyn
ainakin hetkellisesti.
Solumuutosten havaitsemisen jälkeen aloitetaan siirtoselvittelyt maksakirurgien kanssa. Ennen siirtolistalle pääsyä on selvitettävä muun muassa suolistosairauden tilanne, mahdolliset muut
infektiot, hampaiden kunto, ympäristön ja omaisten tuki sekä siirron sosiaaliset seuraukset.
Maksansiirron jälkeen tarvitaan jatkuva hyljinnänestolääkitys,
mihin voi liittyä haittavaikutuksia varsinkin pitkäaikaisessa käytössä. On myös mahdollista, että sairaus uusiutuu siirtomaksassa.
Maksansiirtojen tulokset ovat Suomessa kansainvälisestikin
vertailtuina erinomaisia, niin myös sklerosoivan kolangiitin hoidossa. Maksansiirron saaneet voivat yleensä elää aivan normaalia elämää.
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Hyvää tulee
Ihmisen kyky nähdä auringon pilkottavan sadepilvien läpi ja valoa tunnelin päässä on ihmeellinen ja ihailtava asia.
Tehdessäni haastatteluja elinsiirron saaneiden kanssa olen
useasti huomannut, että kaikkien vaikeiden ja dramaattisten vaiheiden jälkeen nämä henkilöt löytävät jotain hyvää,
minkä nämä kokemukset ovat tuoneet mukanansa. He
ovat puhuneet kiitollisuudesta, nöyryydestä, kasvamisesta
ihmisenä, positiivisesta elämänasenteesta, halukkuudesta auttaa muita samassa asemassa olevia henkilöitä, halu
nähdä maailmaa ja kertoa muille miten hyvä elämä on juuri
nyt. Elinsiirto on vääjäämättä uuden alku, tietynlainen uudelleensyntyminen. Kokija saa uusia oivalluksia elämästä.
Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että kokemuksesta
selviydytään hymy suussa. Miksi jotkut meistä pystyvät siihen? Tämä on miljoonan taalan kysymys. Tiede- ja tutkimusmaailmassa, ja yleensäkin yhteiskunnassa, puhutaan
pikemmin hyvinvoinnista kuin sairaudesta ja sen ehkäisemisestä. Pähkäillään, miten hyvinvointia voisi lisätä ja mistä
hyvinvoinnin ja onnen lähteet löytyvät. Pikkuhiljaa on kehkeytynyt uusi termi, inhimillinen kukoistaminen.
Mitä saa meidät kukoistamaan? Onko vaikeuksien kokeminen, kuten vakava sairaus väylä kukoistamiseen vai
liittyykö myönteinen elämänasenne haluun olla hyvä ihminen ja kansalainen? Joka puolelta toitotetaan, että on tärkeätä pysyä terveenä. Tämä on kuitenkin saavutus, joka
vaatii työtä: itse-hoitoa, itse-kuria, itse-tietoa ja itse-sensuuria. Nykypäivän yksilökeskeisessä suomalaisessa yhteiskunnassa on luonnollista ajatella, että jokainen meistä
on oman elämämme Ite-taiteilija. Se ei suinkaan ole huono asia, mutta samalla riippuvaisuus pitäisi olla hyväksyttävää. Inhimillinen kukoistaminen voi tarkoittaa hoivan vastaanottamista, riippuvaisuuden ylistystä. Se kuuluu asiaan
että ihminen tarvitsee toista ihmistä ja että tukea saa. Juuri tällainen kukoistaminen on yhteiskunnan tärkeä, ellei tärkein voimavara.

Susanne Ådahl
Kirjoittaja on Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen tutkijatohtori,
joka tekee Suomen akatemian rahoittamaa kolmevuotista tutkimusta
Solidaarisuus ja ruumis lahjana.

Raimo ei jäänyt paikoilleen
Raimo Laine on osallistunut lukuisiin
elinsiirron saaneiden urheilukisoihin.

Raimo Laineen
kätevistä käsistä
syntyy nukkekodit
lapsenlapsille.

Raimo Laine harrastaa kaikkea, mitä käsillä voi tehdä:
olohuoneen seinää koristavat hänen maalaamansa taulut.

Raimo Laine on sairastanut suolistosairautta ja saanut
maksansiirron sklerosoivan kolangiitin vuoksi. Nyt miehen kätevät kädet taikovat iloa läheisille ja puhelahjat
vievät sanomaa vanhainkoteihin. On hän ehtinyt pitää
huolta yhteisistä asioista kunnallispolitiikassakin. Iloa
elämään tuovat lapsenlapset ja liikuntaharrastukset.
TEKSTI JA KUVAT: PETRI INOMAA

– Elämä on kokonaisuus, sanoo Raimo Laine.
Hänen elämäänsä on mahtunut monenmoista vaivaa, mutta
Riihimäellä asuva mies ei ole antanut niiden muodostua esteeksi. Hän jäi eläkkeelle parikymmentä vuotta sitten. Suolistosairaus hankaloitti elämää, eikä työssä enää jaksanut. Maksassa oli
todettu sklerosoiva kolangiitti. Eläkkeelle jäänti ei ollut ongelma,
vaikkei mies osaakaan olla toimetta.
– Älä jää paikoilleen, neuvoo Raimo.
Ohjeen voi ymmärtää monella tapaa. Mies on aina liikkunut
aktiivisesti ja vakuuttaa, että se kohentaisi kaikkien vointia, vaikka sairauksien keskellä aloittaminen voikin tuntua vaikealta. Toisaalta Raimo uskoo, että selviytyäkseen on tehtävä oma osuutensa. Kun suhtautuu asioihin positiivisesti, on elämä helpompaa
vaikeuksienkin keskellä.

Vatsavaivat veivät isoon leikkaukseen
Vatsavaivat alkoivat jo 20-vuotiaana, mutta Raimo pärjäsi 25
vuotta ennen kuin joutui isoon leikkaukseen. Jossakin vaiheessa
diagnoosiksi saatiin haavainen paksunsuolentulehdus eli colitis
ulcerosa. Maksa-arvotkin olivat koholla. Jo 70-luvun lopussa so26 | ELINEHTO 2/13

tilassairaala Tilkassa paksusuoli haluttiin poistaa ja tehdä avanne.
– Lääkärit teroittelivat jo veitsiään, mutta pääsin livahtamaan
pälkähästä, Raimo kertoo.
Lisäaika kesti kuusi vuotta, kunnes vuonna 1985 sairaus oli
edennyt niin pitkälle, että Meilahdessa leikattiin koko paksusuoli ja sappirakko pois. Aluksi tehtiin avanne, J-pussi rakennettiin
vasta myöhemmin. J-pussi tehdään ompelemalla ohutsuolesta
pussi taittamalla suolta kaksinkerroin. Yleensä leikkaus parantaa
elämänlaatua ja moni kuntoutuu takaisin työelämään, mutta esimerkiksi WC-käyntien määrä lisääntyy.
– Elämä muuttui leikkauksen jälkeen. Se rajoitti arkea. Lapin
hiihtoreissuista ei ole voinut kuin haaveilla.
Raimo on löytänyt keinoja selviytyä arjessa muun muassa kokeilemalla eri ruokavalioita. Laktoosin poisjättäminen helpotti, nykyään saatavilla olevat HYLA- ja laktoosittomat tuotteet sentään
sopivat. Liha ei enää maistu, mutta kala sopii hyvin.

Lapsenlapset pitävät kiireisenä
Raimo oli vielä VR:n konepajalla oppilaana, kun hän meni naimisiin. Eila-vaimo oli työssä myymälässä. Silti perustettiin perhe ja
pärjättiin. Pariskunta sai neljä lasta, yhden tytön ja kolme poikaa.
– Vaimo otti ison osan perheen huoltamisesta silloin kun sairastuin. Ilman häntä ei olisi pärjätty. Hän on kuitenkin ottanut ulkopuolisten neuvot olla passaamatta kirjaimellisesti. Joskus pitää ihan pitää muistuttaa, että olen sairas, Raimo toteaa pilke silmäkulmassa.
Mies esittelee ylpeänä kuvia kolmestatoista lapsenlapsestaan.
Kuvat ovat tarkassa järjestyksessä seinällä: lapsuuskuvat yhdellä
rivillä, rippikuvat toisella. Osassa kuvista on jo aikuisia.
– Autamme mielellämme lapsiamme niin paljon kuin voimme. Itsekin sain aikoinaan apua isältäni. Äitini kuoli, kun olin 3,5-vuotias.

KOLUMNI

Tekemistä tuntuukin riittävän. Nuorin lapsista on vuorotyössä ja isovanhemmat vievät tarvittaessa lapsenlapsia aamulla kerhoon ja esikouluun, ja hakevat taas pois iltapäivällä. Nytkin yökylään oli tulossa neljä lastenlasta.
– On etuoikeus saada huolehtia lapsenlapsistaan. Ilman heitä elämä olisi pitkästyttävää.

Maksansiirto oli voitto
Työuransa Raimo teki pitkälti puolustusvoimissa. Hän oli tutkakouluttajana, opettajana Sähköteknisessä koulussa, muutaman
vuoden pääesikunnassa ja viimeksi Viestikeskuskorjaamolla.
– Ajattelin aikoinaan, että valtio on turvallisempi paikka olla työssä, jos tulee ongelmia. Ja niitähän tuli, Raimo muistelee.
Työ oli mielenkiintoista ja mies olisi halunnut jatkaa, mutta hän
joutui jäämään eläkkeelle aprillipäivänä 1992. Maksasairaus sklerosoiva kolangiitti liittyy usein tulehduksellisiin suolistosairauksiin.
Jo tuolloin sanottiin, että maksansiirto on ainoa vaihtoehto. Kului
kuitenkin neljä vuotta, ennen kuin se tehtiin vuonna 1996.
– Maksansiirto oli suuri voitto. Elämä muuttui paljon paremmaksi sen jälkeen.
Maksansiirtoon päädyttiin sklerosoivaan kolangiittiin liittyvän
kohonneen sappitiesyövän riskin takia. Raimolla oli myös jo maksan vajaatoimintaa. Hän oli väsynyt ja keltainen silmiä myöden.
Myös kutina vaivasi pahasti.

Työtä muiden hyväksi
Raimo on aina ollut kätevä käsistään. Olohuoneen seinällä on
miehen maalaamia tauluja, mutta lähinnä sydäntä ovat puutyöt.
– Tein yhdelle lapsenlapsistani nukkekodin. Pian oli kaksi seuraavaa tyttöä jonossa pyytämässä, että teenkö heillekin. Totta kai
pappa tekee, Raimo myhäilee.
Vastavalmistuneet nukkekodit odottavat verstaalla maalausta. Mies on myös avustanut lapsiaan talonrakennuspuuhissa ja
ollut paljon talkootyössä. Viime kesä meni Riihimäen seurakunnan vanhan leirikeskuksen remontissa.
Raimo käy vanhain- ja hoitokodeissa tervehtimässä siellä asuvia kitara mukanaan. Kuulijoille lauletaan ja luetaan psalmi, sitten
puhutaan lyhyesti, usein hengellisistä asioista.
– Olen saanut tavata paljon ihmisiä, joilla monilla on vaikeaa,
mutta he eivät valita. Siinä on oppinut itsekin suhtautumista elämään vaikeuksista huolimatta.
Yhteisten asioiden hyväksi Raimo on toiminut myös luottamustehtävissä kunnassa. Hän aloitti kouluneuvoston puheenjohtajana ja on ollut muutaman kauden Riihimäen valtuustossa. Viime joulukuussa hän sai Kuntaliiton kultaisen ansiomerkin 30-vuotisesta työstä. Nyt nuorin poika jatkaa politiikassa.

Virtaa liikunnasta
Raimo on aina liikkunut aktiivisesti. Hän on toiminut Kanta-hämeen
yhdistyksessä liikuntavastaavana. Elinsiirron saaneiden kisoissa hän
on osallistunut lähes kaikkiin muihin lajeihin paitsi golfiin ja slalomiin.
– Ensimmäisissä SM-kisoissa Tampereella 1998 sain heti kultaa ja innostuin tosissani, Raimo sanoo.
Nyt miehellä on 100 SM-mitalia, joista puolet on kultaisia. Hän
on osallistunut myös lukuisiin kansainvälisiin kilpailuihin. Viime aikoina matkat ovat jääneet vähiin, koska kisat on järjestetty niin kaukana. Kroatian EM-kisoissa Raimo tosin oli mukana viime kesänä.
– Päihitimme sulkapallon nelinpelissä Yrjö Viitikon kanssa
nuoria poikia ja pääsimme lopulta hopealle. Paljolti se oli kyllä
Yrjön ansioita.
Torstaisin Raimo käy jumpassa, perjantaisin on vuorossa Kamusin lentopallo. Kaupungilta on saatu ilmainen hallivuoro, ja parhaimmillaan mukana on ollut 12 pelaajaa,. Kesäisin pelataan sulkapalloa. Kuntosalilla mies käy, kun ehtii. Välillä käydään vaimon
kanssa kävelyllä, eikä pidä unohtaa suunnistustakaan.
– Laitan samalla muistiin hyvät marjapaikat ja palaamme niihin myöhemmin.
Eikä kilpailussakaan koskaan ole niin kiire, ettei marjoja ehtisi
maistaa. Hyvältä maistuvat, niin kuin elämäkin.
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Valitettavasti en voi
Vuonna 2005 omaan syyrepertoaariini ilmaantui uusi
kategoria – elinsiirto. Siitä tuli mahdollinen syy sille,
miksi en voisi tehdä jotain pyydettyä asiaa. Tätä kirjoittaessani mietin, olenko malttanut olla käyttämättä
elinsiirtoa ja sairauksia tekosyynä jonkin tekemättömyydelle. Vastaus on tietenkin ei – olen laistanut, selitellyt ja piehtaroinut, mutta myös suunnannut valintojani uuden tilanteen mukaan. Olen tehnyt niin sekä arjen pienemmissä ratkaisuissa että suuremmissa linjauksissa, kuten työ- ja asuinpaikkaa valitessa.
Itselläni päällimmäinen tuntemus monissa valintatilanteissa on rehellisesti sanottuna ollut pelko. Millaisia pelkoja uusi tilanne aiheutti? Kysymys
on monimutkainen ja vaatisi melkein laajempaa
henkilökohtaisen muistitiedon keruuta, sen verran
etääntynyt alan olla noista hetkistä. Kuvaavaksi tutkimusaineistoksi voisi ottaa esimerkiksi lääkkeiden
tuoteselosteet. Jos kaikki eri lääkkeiden sivuvaikutukset kävisivät toteen, yhteiskunnassamme liikkuisi todella omituisia kansalaisia. Itse olisin erottunut
yhdessä vaiheessa karvaisena, sinertävänä, hikisenä, sinne tänne säntäilevänä rasvapallona.
Nyt ihmettelen kaikkea tuota. Pelkojensa kanssa oppii siis elämään, sairaus ja sen hoito on muuttunut ominaisuudeksi. Kysymykset ”voinko minä?”
ja ”uskallanko?” tuntuvat terveellä tavalla ohitetuilta. Ajankohtainen vertauskohta on punkyhtye Pertti Kurikan nimipäivät. Tuettuna ja tosissaan he kertovat oman mielipiteensä peloistaan ja toiveistaan
tehokkaan ja iskevän kanavansa kautta. He voivat,
kun vain ympäriltä on löytynyt kumppaneita kuuntelijoiksi ja monen eri alan osaajia työkumppaneiksi. Onneksi yhteiskunta mahdollistaa tällaisen. Onneksi myös minun ympärilläni on muita ihmisiä, asiantuntijoita, eri ja samalla tavoin ajattelevia tavallisia
ihmisiä lievittämässä pelkojani.

Risto Blomster
Kirjoittaja on kansanperinteentutkija Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran Kansanrunousarkistossa, jolle on tehty munuaisensiirto
aprillipäivänä 2005.

Golfaamassa kotikoneen kanssa

Golfleideillä on hauskaa
yhdessä. Tuula Paljärvi
(vas.), Marjatta Nummela , Sari Skutnabb, Arja
Kuivainen, Sanna Laakso ja Sari Savolainen
pelaavat yhdessä myös
kotimaan kentillä.

Sanna Laakso lievitti pitkän talven
golfikävää viheriöllä Espanjassa.
Golfmailojen lisäksi matkatavaroihin kuului kotidialyysikone. Hoidot sujuivat hyvin, ja pelit lämmössä menivät niin nappiin, että Sanna odottaa hyvää golfkesää myös
kotimaassa.
TEKSTI JA KUVAT: HILKKA LAHTI

Kuopiolainen Sanna Laakso, 32, on harrastanut golfia viitisen vuotta, ja laji on vienyt hänet mukanaan. Sanna ja hänen sisarensa Sari Savolainen tutustuivat Jenni Kuivaisen ja Jarkko Jolkkosen järjestämällä LadyGolf-opetuspelimatkalla neljään
muuhun ladyyn vuosi sitten Espanjan Torreviejassa. Kuuden naisen porukka on pelannut yhdessä kotimaan kentillä ja lähti yhdessä uudestaan myös Espanjaan.
Sanna on sairastanut syntymästään
saakka polykystista munuaistautia. Dialyysiin hän joutui 14-vuotiaana ja sai samana
vuonna siirrännäisen. Kolmetoista vuotta
meni hyvin, Sanna opiskeli ammatin ja oli
töissä, mutta vuonna 2008 siirrännäinen
lakkasi toimimasta.
Tätä nykyä Sanna käy hemodialyysissä
KYS:ssä. Hän kokeili kotihemodialyysiä kaksi vuotta sitten, mutta lopetti sen kuukauden
jälkeen, koska koki hoidon raskaana.

Suunnittele hyvin
Ensimmäisellä pelimatkalla Torreviejassa
Sanna kävi dialyysissä sairaalassa kolme
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kertaa. Tällä kertaa Sanna otti itse dialyysikoneen mukaansa lentokoneessa ja Carbonex järjesti dialyysinesteiden kuljetuksen
lomakohteeseen.
– Kone painaa yli 30 kiloa, eikä siinä
ole pyöriä. En olisi pystynyt kuljettamaan
sitä lentoasemalla ilman sisareni ja muiden matkatovereiden apua, Sanna kertoo.
Carbonexin edustaja oli sopinut lentoyhtiön kanssa, että dialyysilaitteen sai kuljettaa ilmaiseksi koneessa. Lähtötiskillä
selvisi, ettei lentoyhtiön henkilökunta tiennyt asiasta, koska se ei näkynyt lentovarauksessa. Dialyysilaite pitää olla mainittuna myös matkustajan lentovarauksessa.
– Moni asia oli opettelussa, koska olin
ensimmäinen, joka matkusti lentäen laitteen kanssa. Muut olivat menneet Eurooppaan autolla.
Nesteet tuotiin rekkarahdilla, sillä viiden
litran pusseissa olevia nesteitä kuluu 20 litraa hoitoa kohden eli kaikkiaan liki sata litraa. Matkajärjestäjät Jenni ja Jarkko olivat
paikalla kuittaamassa tavarat, mikä helpotti Sannan huolta. Hoitoa varten tarvittavan verenpainemittarin Sanna toi mukanaan, vaaka saatiin lainaksi Jenniltä. Dialyysikone sijoitettiin makuuhuoneeseen,
jonka vieressä olevaan kylpyhuoneeseen
pystyttiin vetämään poistoletku.
Ainoa tekninen ongelma koneen kanssa koettiinkin poistoletkun kanssa. Se jumittui koneen letkusettiin, eikä irronnut
kuin pihdeillä. Pihdit olisikin hyvä olla mukana koneen vakivarusteissa.

sanoo, että kotikoneen mukana kuljettamisen vaiva on sen verran suuri, ettei siihen kannata ryhtyä viikon loman takia. Pidemmillä lomilla kotikone sen sijaan maksaa vaivan takaisin, kun ei tarvitse olla riippuvainen sairaalan aikatauluista, eikä aikaa
kulu matkoihin. Myös kohteen voi valita vapaammin, koska dialyysia tekevän hoi-toyksikön ei tarvitse olla lähellä.
– Kotikoneella pystyy itse säätelemään,
milloin hoidon tekee. Neljä hoitokertaa viikossa riitti näin pienikokoiselle naiselle.
Aikaa kotidialyysikin lomasta vie. Sannan hoito kesti noin kolme tuntia ja lisäksi koneen laittamiseen meni puoli tuntia.
Sanna lähti aamulla aikaisin pelikierrokselle,
aloitti hoidot yhden aikaan päivällä ja oli taas
vapaa illan rientoihin. Jos hoito jäi iltaan, sen
lopettaminen venyi puoleen yöhön.
Laitetta varten majapaikassa pitää olla maadoitettu pistorasia ja viemäri, lattiakaivo tai wc-istuin. Roskaa syntyy sen verran paljon, että paikassa pitää olla myös
hyvä jätehuolto.
Seuraavan kerran kotikone lähtee Sannan mukaan golfaamaan Tahkolle.

Maksaa vaivan
Kokemuksen verran viisaampana Sanna

Golfleidit viihdyttivät Sannaa myös dialyysin aikana.

L E D AR E

Förändringar ger kraft
I april deltog vi i EASL:s internationella leverkongress i Holland. Där blev vi medvetna
om en oro för det ökade antalet fall av leversjukdomar och det spekulerades om hur
moderna levnadsvanor påverkar denna trend. Därmed har behovet av förebyggande arbete vuxit. Vetenskapen och vårdmetoderna har utvecklats i snabb takt med
trots det har vi en situation där alla inte har samma tillgång till fördelarna. För att trygga en hög kvalitet och en jämbördig tillgång till den nya vården behöver vi resurser
som kan påverka utvecklingen både nationellt och internationellt. Därtill är det viktigt att de som insjuknat får en möjlighet att leva ett liv så normalt som möjligt. Patientorganisationer spelar en viktig roll i detta arbete.
Reformen av social- och hälsovårdens servicestruktur (sote på finska) har under de
senaste månaderna diskuterats på arbetsplatser och i medier samt skapat allmän
debatt. Reformen har fått folk att fundera över vilka hälsovårdstjänster som fungerar och vilka som inte gör det. Under vårens lopp har jag fått flera meddelanden om
t.ex. brister i bashälsovårdens resurser. Läkarbristen i en del kommuner syns tydligt
i människors vardag. Jag hoppas att folk fortsätter att vara aktiva och ge oss feedback om läget på lokal nivå då tjänsterna inte fungerar som de ska. Trots allt hoppas
jag att den kommande reformen styr utvecklingen åt önskat håll. Strukturförändringen är i vilket fall som helst en nödvändighet eftersom t.ex. åldrandet skapar stora
utmaningar för kommuner i fråga om hur servicen ska ordnas. Administrationen bör
fungera smidigt och vara ekonomiskt hållbar så att vi kan trygga tjänster av hög kvalitet även i framtiden. Vi vill att social- och hälsovårdens tjänster ska ha hög kvalitet
och önskar att bashälsovården ska vara tillgänglig då den behövs, vid behov till och
med samma dag, utan att den medför dyra, privata sjukförsäkringar.
Speciellt gläds jag över att SHM i årets början tillsatt en arbetsgrupp som ska se
över utvecklingen av transplantationsverksamhet och donationer i landet. Förbundet har länge tillsammans med expertläkare krävt ett nationellt program av det slag
som redan i flera år funnits i flera andra europeiska länder. Jag tror att denna arbetsgrupp kommer att lyckas åstadkomma en gemensam uppfattning om hur programmet ska se ut och komma överens om dess kostnader.
I år firar vi temaåret Föreningen med krut. Med spänning väntar jag på att se om vi i
år lyckas engagera fler medlemmar att ta del av föreningarnas och förbundets verksamheter. Vi behöver varenda en av er, både unga och gamla, eftersom det är tillsammans som vi kan påverka och förstärka den utmärkta vården, rehabiliteringen
och framtidsutsikterna för de insjuknade. Låt oss uppmuntra även varenda vän och
släkting att ta del av vår verksamhet. Jag har själv deltagit i några evenemang som
ordnats av våra medlemsföreningar och där har jag träffat medlemmar och fått vittna om vilken fin och nyttig föreningsverksamhet de driver runtom i Finland. Föreningarna behöver resurser för att kunna utveckla sin verksamhet och förbundet försöker besvara detta behov.
På årsmötet den 18.5 fick förbundet en ny ordförande som kommer att fortsätta det
värdefulla arbetet som vår långvariga och uppskattade ordförande Maija Piitulainen
drivit. Jag önskar den nya ordföranden all lycka och framgång med tanke på framtida utmaningar. Det här är ett avgörande ögonblick för förbundet och ett tillfälle då
vi kan blicka mot framtiden.

Det goda i livet
Förmågan att kunna se solen skina genom molntäcket eller ljus i tunnelns ända är en beundransvärd och förunderlig egenskap. När jag intervjuade personer som blivit transplanterade blev jag
medveten om vilken positiv livsinställning de har trots att de genomlevt dramatiska och svåra stunder. De har talat om tacksamhet, ödmjukhet, att växa
som människa, att uppskatta livet, viljan
att hjälpa andra som haft liknande erfarenheter, och viljan att se världen och
tala om hur bra livet är just nu. Transplantationserfarenheten är onekligen en
ny början, en slags återfödelse som ger
nya insikter om livet.
Det ingen självklarhet att man klarar av detta med ett leende på läpparna. Varför förmår vissa av oss att göra
det? Det är den stora frågan. Inom vetenskapsvärlden och i samhället överlag pratar man idag snarare om välmående än om sjukdom och preventiva
åtgärder. Man grubblar över hur man
kan få till stånd mera välmående och
var källan till lycka och välmående finns.
Pö om pö har den nya termen mänsklig blomstring uppstått.
Vad är det som får oss att blomstra? Leder svårigheter i livet såsom allvarlig sjukdom till blomstring eller har
en positiv livinställning att göra med
viljan att vara en god människa och
medborgare? Från varje håll basuneras det ut om hur viktigt det är att upprätthålla hälsan. Det är ändå en bragd
som kräver att man arbetar med sig
själv genom själv-vård, själv-disciplin,
själv-kunskap och själv-censur. I dagens individualistiska finska samhälle
är det naturligt att tänka att var och en
av oss är det egna livets särlingskonstnär. Det är ingalunda en dålig sak, men
samtidigt borde beroende vara godtagbart. Mänsklig blomstring kan betyda
att man tar emot omvårdnad, att man
prisar beroendet. Det hör till saken att
vi människor behöver andra människor
och att det finns stöd att få. Just denna
typ av blomstring är en viktig, om inte
den viktigaste samhällsresursen.

Susanne Ådahl

Sari Högström
Verksamhetsledare

Skribenten är forskare på Institutionen för
socialvetenskaper på Helsingfors universitet
och arbetar med ett tre-årigt forskningsprojekt Solidaritet och kroppen som gåva finansierat av Finlands akademi.
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Raimo har inte
stampat på ställe
Raimo Laine har lidit av en sjukdom i tarmkanalen och han har fått en
levertransplantation på grund av skleroserande kolangit. Nu gläder han
sina nära och kära med att arbeta med händerna och han för de glada nyheterna för han vidare under besök till åldringshus. Han har hunnit med mycket och även varit verksam inom kommunalpolitiken. Numera gläder han sig mest över barnbarnen och olika motionsintressen.
TEXT OCH BILD: PETRI INOMAA

Raimo Laine från Riihimäki har under sitt
liv lidit av en hel del krämpor men han har
aldrig tillåtit krämporna att bilda hinder för
honom.
Då han var 20 år började besvären
med magen. I något skede fick han diagnosen ulcerös kolit det vill säga colitis ulcerosa. År 1985 hade sjukdomen utvecklats
så långt att hela tjocktarmen och gallblåsan opererades och avlägsnades. Till att
börja med gjordes en fistel och först senare gjordes en påse i magen, dvs. stomi. Stomi förbättrar vanligtvis livskvaliteten
och många rehabiliteras så till den grad att
de kan återvända till arbetet men toalettbesöken blir tyvärr allt fler.
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– Visst förändras livet efter en operation. Det uppstår hinder som begränsar
det man kan göra i vardagliga situationer.
Jag har inte ens kunnat drömma om att
åka på en skidtur till Lappland.
Läkarna konstaterade att Raimo även
led av en leversjukdom som heter skleroserande kolangit. På grund av ökad risk för
cancer i gallgångarna fick Raimo en levertransplantation år 1996. Då hade han redan insufficiens i levern och han var trött
och gul ända ut i ögonen och led av klåda.
– Det var ett stort framsteg att bli levertransplanterad. Livet blev mycket bättre efter operationen.

Familjen är viktigast
Sin arbetskarriär gjorde Raimo huvudsakligen inom försvaret. Arbetet var intressant
men sjukdomen orsakade besvär och tillslut
orkade han inte arbeta längre. Första april år
1992 gick han i pension. Det var inga svårigheter med att övergå i pension, säger han,
även om Raimo helst inte står still.
– Du ska inte bli och stampa på ställe, säger Raimo.
Rådet kan uppfattas på flera olika sätt.
Själv har Raimo alltid rört på sig och varit aktiv och han uppmuntrar andra till det och säger att alla mådde bättre av att röra på sig
även om det till en början kan kännas svårt.
Han tror på att man själv ska aktivt försöka påverka sitt tillstånd. Då man förhåller
sig positivt till saker och ting blir livet lättare
även om man lider av en mängd motgångar.
Raimo säger att det är hans familj, en
mängd fritidssysselsättningar och förtroendeuppdrag i olika kommuner som hållit honom igång.
– Då jag insjuknade tog min hustru Eila över en stor del av ansvaret för familjen.
Utan henne hade vi inte klarat oss. Hon
tog ändå emot orderna att låta bli att dalta mig och ibland har jag till och med varit tvungen att påpeka för henne att jag är
sjuk, säger han med glimten i ögat.
Raimo visar stolt upp bilder på hans
13 barnbarn. Bilderna hänger uppradade
i åldersordning på väggen: barndomsfotografier på en rad och foton från konfirmationstillfällen på den andra.

– Vi hjälper gärna våra barn så gott vi
kan. Det har varit ett stort privilegium att få
ta hand om barnbarnen. Utan dem skulle
livet bli långrandigt.

Hobbyverksamhet ger livsglädje
Raimo besöker regelbundet åldringshem
och vårdanstalter för att hälsa på folk.
Där sjunger de tillsammans och läser en
psalm. Så talar de lite med varandra och
vanligtvis handlar det om själsliga ärenden.
– Jag har fått tillfälle att träffa en mängd
människor som inte klagar trots att de har
det mycket svårt. Genom sådana möten
har jag själv lärt mig hur man kan förhålla
sig till livet trots svårigheter.
Raimo har arbetat med olika förtroendeuppdrag i kommunen och därmed
främjat allmänna intressen. Han började
med att ställa upp som ordförande i skolstyrelsen och sedan en tid har han suttit
med i fullmäktigeförsamlingen för Riihimäki
stad. I december förra året blev han tilldelad kommunförbundets förtjänsttecken i
guld för att han varit verksam i förbundet
i 30 år. Nu är det den yngsta sonen som
fortsätter vara verksam i politiken.
Raimo har alltid haft förmågan att arbeta med sina händer. På väggen i vardagsrummet hänger tavlor han målat men det
är slöjdarbete han gillar allra bäst.
– Jag snickrade ett dockhem åt ett av
mina barnbarn och snart stod där mycket riktigt två barnbarn till i kö som undrade om inte de också kunde får ett dockhem var. Visst, bygger farfar det, småler
Raimo belåtet.
Raimo har också alltid rört på sig mycket. I tävlingar som arrangeras för transplanterade har han deltagit i tävlingar inom så
gott som alla grenar förutom de i golf och
slalom. Nu har han 100 FM-medaljer varav
hälften är i guld. Han har därtill deltagit i en
mängd andra internationella tävlingar. I föreningen för Egentliga Tavastland har han
varit verksam som idrottsansvarig person.
Raimo sysselsätter sig om torsdagar
med att gå på gymnastikträningar och
om fredagar blir det volleyboll. Föreningen har fått rätt att använda hallens utrymmen kostnadsfritt en gång i veckan
och som bäst har de haft tolv deltagare.
Om sommaren spelar blir det badminton.
Gymmet besöker Raimo så ofta han kan.
Ibland blir det en promenad med hustrun
och ibland deltar Raimo i diverse orienteringsevenemang.
– Under orienteringen skriver jag upp
var det finns utmärkta ställen för bärplockning och så återvänder vi dit tillsammans
senare.
Det har faktiskt aldrig varit så bråttom
under en tävling att man inte hunnit stanna upp och smaka på bären. De smakar
gott liksom livet också gör.
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Vid vård av skleroserande kolangit
är uppföljning av avgörande betydelse
Primär skleroserande kolangit, det vill säga PSC, är en kronisk inflammation i gallgångarna vars orsak är okänd. Sjukdomen
kan orsaka lokala förträngningar i leverns
inre och yttre gallgångar och då störs gallvätskans flöde i dessa och som en följd
kan leverns verksamhet försvagas. En kronisk inflammation ökar även risk för cancer i gallgångarna och därför är det viktigt
att följa med hur sjukdomen utvecklar sig.
Bland de som insjuknat i skleroserande kolangit lider hela 80 % av någon form av kronisk inflammation i tarmkanalen, antingen av colitis ulcerosa eller av Crohns sjukdom. Tarmsjukdomen
kan vara så lindrig att den inte uppdagats
innan diagnosen för PSC.
Trots allt är det vanligare att man märker den inflammatoriska tarmsjukdomen
först, eftersom denna sjukdom är vanligare. Uppskattningsvis 5 % av de som
lider av inflammatoriska tarmsjukdomar
drabbas även av skleroserande kolangit.
– Eftersom vi känner till sambandet
mellan dessa två vet vi att det är viktigt
att följa med ändringar i de levervärden
som tyder på sjukdom i gallgångarna. Vi
följer i synnerhet med om S- AFOS värdena stiger, säger docent och gastroenterologi Kalle Jokelainen vid HUCS.

Diagnos med hjälp av
röntgenkontrast i gallgångarna
Skleroserande kolangit medför sällan
symptom i dess tidiga stadium. Förhöjda
levervärden är något man kanske uppmärksammar endast i samband med en
hälsokontroll på arbetsplatsen. I ett senare skede kan man lida av gulhet, klåda och feber samt smärta i övre delen av
magen som ett tecken på infektion och
sjukdom i gallgångarna.
Vanligtvis inleds utredningen av förhöjda levervärden med ultraljudsundersökning eller magnetbild. Leverbiopsi,
det vill säga en provbit på levern, ger information om leverns tillstånd. Diagnosen skleroserande kolangit kan trots allt
göras först då man kunnat konstatera
sjukdomen med hjälp av en ERC-undersökning som kräver att röntgenkontrast
sprutas in i gallvägarna. Ingreppet medför en liten risk för komplikationer.
– I samband med ERC-undersökningen kommer man åt att ta prov från
gallgångarna, varav det går att avläsa
eventuella elakartade cellförändringar.
Under undersökningen är det även möj-

ligt att öppna förträngda gallgångar med
hjälp av en ballongutvidgning, berättar
Jokelainen.

Ökad risk för
cancer i gallgångarna
Skleroserande kolangit behandlas vanligtvis medicinskt med ursodeoxikolsyra
(Adursal), samt med hjälp av inflammationsnedsättande antibiotika. Även om
livsvanor inte påverkar själva utvecklingen av sjukdomen bör man undvika överdrivet bruk av alkohol.
Skleroserande kolangit kräver en konstant uppföljning eftersom sjukdomen är
förknippad med en ökad risk för cancer.
Ifall man i samband med en ERC-undersökning finner elakartade cellförändringar, det vill säga ett förstadium till cancer
upprepas undersökningen redan så snart
som inom några månader. Eftersom man
inte kan genomföra en levertransplantation då cancern i gallgångarna utvecklats
långt, är det en verklig utmaning att identifiera den exakta tidpunkten då en levertransplantation är nödvändig.
– Man ska inte genomföra en levertransplantation på lätta grunder, utan vart
och ett fall bör övervägas noggrant. En
levertransplantation är en omfattande
operation som i varje fall temporärt påverkar patientens handlingsförmåga i avsevärd grad, säger Jokelainen.
– Vi vet inte i vilket skede elakartade
cellförändringar övergår till att bli cancer. Vi
kan inte med säkerhet veta att förstadiet till
cancer ens utvecklas till cancer i ett senare
skede. En levertransplantation görs sällan
enbart på grund av nedsatt funktion utan
uttryckligen i de flesta fall på grund av avsevärt förhöjd risk för cancer i gallgångarna. Ibland kan den som insjuknat ha svårt
att förstå nödvändigheten av en transplantation ifall patienten för övrigt verkar må utmärkt, säger Jokelainen.
Efter en levertransplantation krävs
det fortlöpande immunsupressiv medicinering för att undvika avstötning, vilket
kan medföra biverkningar, speciellt om
man är tvungen att fortsätta länge med
en medicinering. Det är även möjligt att
leversjukdomen förnyas i den nya levern.
I Finland har vi utmärkta resultat på levertransplantationer vilka tål en internationell
jämförelse. Det samma gäller behandling
av skleroserande kolangit i Finland. De
levertransplanterade kan vanligtvis leva
ett alldeles vanligt liv efter operationen.

Professor Carola Grönhagen-Riska gick i pension
under vintern och lämnade sin tjänst som överläkare
vid HUCS. Trots det fortsätter hon att arbeta i förbundet som expert och förtroendeman.

Vården av
njursjukdomar utvecklas
Vården av njursjukdomar utvecklas konstant. Det är numera möjligt att
skjuta upp dialysbehandlingarna och därmed kommer medelåldern för
de som i framtiden inleder behandlingen att stiga. I och med denna utveckling blir det också aktuellt att överväga vilka kriterier som ska gälla för att en patient ska bli beviljad en eventuell njurtransplantation. Alla
borde ha tillgång till dialys hemma, oberoende av var man bor.
TEXT: PETRI INOMAA

Antalet personer som inleder en dialysbehandling eller får en njurtransplantation har
inte ökat på de senaste tio åren men andelen av patienter över 75 år har ökat medan andelen under 40 åringar minskat. Vården av njursjukdomar har utvecklats och
det är numera möjligt att skjuta upp dialysbehandlingarna. Till exempel har vården
av blodtryck blivit mer effektiv och rekommendationsgränserna har sänkts bland
hela befolkningen.
– Utvecklingen av genetik har påverkat
diagnostiken men tillsvidare har det inte
lett till några under. Läkarvetenskapen har
blivit mer exakt eftersom man med hjälp av
genteknologi kan utveckla mediciner som
stoppar händelseförlopp i kroppen innan
de kommer åt att orsaka skada, berättar
professor Carola Grönhagen-Riska.

Guide
för njurpatienten
Guide för njurpatienter har sammanställts speciellt med tanke på patienter
med långt framskriden njursvikt och
för vilka behandlingarna blir aktuella i en nära framtid. Guiden har sammanställts av en expertarbetsgrupp
tillsatt av Njur- och leverförbundet.
Guide för Njurpatienter finns nu
även på svenska i www.musili.fi/guidefornjurpatienten.
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Amyloidos och pyelonefrit håller praktiskt taget på att försvinna och även en del
andra njursjukdomar kan snart behandlas
med hjälp av nya metoder. En njursjukdom
bland dessa är APKD, det vill säga en polycystisk njursjukdom som uppträder hos
vuxna, vilket är en vanlig orsak till njurtransplantation. Händelseförloppet som orsakar
cystorna har nu identifierats och man har
fått goda resultat med medicinsk forskning
i synnerhet i fall där sjukdomen utvecklats
långt. Medicineringen orsakar trots allt ännu avsevärda biverkningar.
– Frågan är om man borde utveckla en
medicin som folk tål väl eller om man borde
utveckla genterapi för dem som har en benägenhet att insjukna och på så sätt sträva
efter att förebygga att sjukdomen bryter ut?
PKD är en dominant ärftlig sjukdom, det vill
säga att sjukdomen statistiskt sett utvecklas hos hälften av barnen till personer som
bär genen. Det finns ett sätt att identifiera de
utsatta. Det ska trots allt sägas att sjukdomen utvecklas långsamt och den bryter ut
först i vuxen ålder och leder heller inte i alla
fall till ett behov av dialys.

Mer dialys på eget initiativ
och fler transplantationer
Det finns flera alternativ att välja mellan
då man vill behandla insufficiens i njurarna och alternativen varierar kraftigt mellan
de olika sjukvårdsdistrikten. Antalet patienter som själva utför dialysbehandling
hemma varierar starkt: en del sjukvårdsdistrikt utbildar nästan hälften av patienterna
att själva utföra dialys hemma på eget in-

itiativ medan andra distrikt i praktiken inte
erbjuder denna form av vård överhuvudtaget. De största skillnaderna mellan sjukvårdsdistrikten handlar mera om vårdpraxis än om vårdkvalitet.
– Det är helt förståeligt att en liten dialysenhet har svårt att för endast ett fåtal
personer i året ordna utbildning för självvårdande dialys. Situationen kunde underlättas om utbildningen ordnades i större
centrum. Målet borde vara att försöka öka
mängden patienter som utför dialys hemma på egen hand. Enligt forskning mår
dessa patienter i genomsnitt bättre än andra, påpekar Grönhagen-Riska.
I Finland har njurtransplantationerna lyckats och resultaten är utmärkta. Vi
har de bästa resultaten i världen, även om
största delen av våra njurtransplantationer
utförts med organ från en avliden donator.
– Då man tack vare utveckling av själva
vården kan skjuta upp dialysbehandlingen
till ett senare skede kommer största delen
av de som behöver behandling att i framtiden vara ålderstigna personer. Då kommer det även att vara nödvändigt att överväga vilka kriterier som gäller för att få rätt
till en transplantation.
Det behövs fler njurar som kan transplanteras, vilket betyder att det finns ett
ökat behov av också levande donatorer.
Om man i Finland utförde lika många njurtransplantationer som i Sverige och Norge
skulle operationsköerna minska och väntetiderna så småningom bli avsevärt kortare.
– Inom nefrologi har man redan länge
diskuterat om att använda levande donatorer. Förhoppningsvis leder denna diskussion
snart till konkreta handlingar. Varför skulle
det i vårt land vara etiskt sätt mer komplicerat att använda en levande donator än i
grannländerna? Vi kan utgå ifrån att mogna
och initierade vuxna människor för sin egen
del kan fatta övervägda beslut om donation av en njure till en närstående person.

Koulutusta
maksahoitajille
Liitto järjesti huhtikuussa koulutuksen
maksa- ja hepatiittihoitajille Vantaalla.
Koulutukseen osallistui reilut 60 hoitajaa eri puolilta Suomea.
Koulutuksessa puhuivat autoimmuunimaksasairauksista ja hepatiiteista muun muassa erikoislääkärit Henna Rautiainen ja Perttu Arkkila sekä
pitkäaikaissairaan henkisestä jaksamisesta kriisityöntekijä Jarmo Supponen. Lisäksi kuultiin maksasairauksiin
sairastuneiden ravitsemuksesta ja saatiin neuvoja työhyvinvointiin. Tilaisuuden
järjestämistä tukivat MSD ja Roche.
TEKSTI JA KUVA: ANNE VIITALA

Hemodialyysissä käyvästä Anterosta pitävät huolta
dialyysihoitaja Asta Kujansuu, dialyysinvastuuhoitaja
Satu Svahn ja osastonhoitaja Helka Silvasti.

Hoidot jatkuvat Jämsässä
Jämsän dialyysiyksikön toiminta siirtyi tämän vuoden alusta Jämsän kaupungin vastuulle. Aiemmin se kuului Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin ja toimi viime vuodet Keski-Suomen keskussairaalan alaisuudessa. Nyt dialyysiyksikkö kuuluu Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin ja on yksi TAYS:n satelliiteista.

Maksahoitajat kokoontuivat liiton järjestämään
koulutukseen huhtikuussa.

Nuoret aikuiset
viihtyivät kurssilla
Nuorten aikuisten eli 19–35-vuotiaiden
kurssi järjestettiin huhtikuussa Tampereella. Viikonloppu keräsi ensimmäistä kertaa yhteen liiton ja Syke ry:n sydämen- tai
keuhkonsiirron saaneet nuoret aikuiset.
Viikonloppuun tuli hyvin hakemuksia ja ensikertalaiset olivat valinnassa
etusijalla. Viimehetken peruutusten jälkeen kurssilla oli mukana yhteensä 20
nuorta aikuista.
Erityisesti munuaislääkäri Fernanda
Ortizin vierailu ja hänen luentonsa sai
paljon kiitosta. Myös lauantai-illan teatterimatkasta Jaakko Saariluoman
stand up -esitykseen pidettiin. Viikonlopun ohjelmassa oli paljon liikuntaa, joka
hieman jakoi mielipiteitä. Osa toivoi jatkossakin liikuntaa yhtä paljon, osa kaipasi sen ajaksi myös muuta ohjelmaa.
– Tavoitteena on jatkossakin järjestää vuosittain nuorten aikuisten omia viikonloppuja, joissa on mahdollisuus tavata toisia nuoria ja kokeilla uusia liikuntamuotoja ja kulttuurielämyksiä. Viikonlopun palautteen mukaan vertaistuki oli
parasta, kertoi kurssin vetäjä Marjukka
Miettinen.
– Osallistujien erilaisuus toi uudenlaista vertaisnäkemystä ja avasi omia silmiä. Se pakotti ulos omasta lokerosta.
TEKSTI JA KUVA: MARJUKKA MIETTINEN
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Jokilaakson sairaalan dialyysiyksikkö perustettiin syksyllä 2000. Aluksi paikkoja oli kolme ja hoidossa kävi vain yksi dialyysiä tarvitseva, mutta heitä tuli pian lisää. Enimmillään
yksikössä oli 13 potilasta, jolloin hoitoja tehtiin aamu- ja iltavuorossa. Dialyysissä olevat kävivät nefrologin kontrollissa Jyväskylässä kahden kuukauden välein. Toukokuussa 2011 saatiin käyttöön uudet toimivat ja kauniit tilat, jossa hoitopaikkoja on kuusi ja
tarvittaessa yksi paikka eristyshuoneessa.
Vuonna 2012 alueella kaavailtiin dialyysitoiminnan keskittämistä Mänttään, mikä olisi merkinnyt hoitojen päättymistä Jämsässä. Keski-Suomen yhdistys ja liitto jättivät Jämsän kaupungin ja sairaalan päättäjille elokuussa 2012 kirjelmän, jossa vedottiin inhimillisiin
ja taloudellisiin seikkoihin Jokilaakson sairaalan dialyysiyksikön säilyttämiseksi Jämsässä.
Jämsän kaupunki aloitti neuvottelut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa ja nyt dialyysiyksikön toiminta kuuluu TAYS:n alaisuuteen. Sen aluenefrologi ja -dialyysihoitaja
käyvät Jämsässä kuuden viikon välein. Hoitajilla on toki aina mahdollisuus tarvittaessa
konsultoida sairaalan nefrologeja.
Tällä hetkellä yksikössä käy kuusi potilasta dialyysihoidossa ja siellä työskentelee 3
dialyysihoitajaa. Tämän vuoden aikana Jämsän kaupunki lomauttaa työntekijöitään eikä dialyysiyksikkökään voi välttyä tältä. Dialyysihoitajan osaamista on kuitenkin tarvittaessa saatavissa varahenkilöyksiköstä.
Osaavalla henkilökunnalla olisi valmiuksia hoitaa asianmukaisissa tiloissa nykyistä
enemmänkin dialyysiä tarvitsevia. Jämsän dialyysiin pääseekin tarvittaessa hyvin myös
lomadialyysiin.
TEKSTI JA KUVA: HELENA ROKKONEN

Nuoret aikuiset viihtyivät Varalan
urheiluopistolla Tampereella.

Sari kävi Kuopiossa

Elimet yhteistyössä
Seitsemän pohjoissavolaista yhdistystä
ovat perustaneet Elimet-verkoston, joka
jakaa asiallista tietoa sairauksista ja antaa
vertaistukea. Yhteistyötä tekevät munuaisja maksayhdistys, allergia- ja astmayhdistys, avanneleikattujen yhdistys, selkäyhdistys, keliakiayhdistys, reumayhdistys ja
psoriasisyhdistys.
– Toiminta lähti liikkeelle spontaanisti.
Järjestämme tietoiskuja ympäri maakuntaa muun muassa kauppakeskuksissa ja
pyrimme päästä puhumaan myös terveydenhoitoalan opiskelijoille, kertoo Liisa
Posio Pohjois-Savon yhdistyksestä.

Liiton toiminnanjohtaja Sari Högström vieraili Pohjois-Savon yhdistyksen kutsumana
Kuopiossa helmikuussa. Päivä aloitettiin tutustumalla Kuopion Yliopistollisen sairaalan
dialyysiyksikköön nefrologi Pauli Karhapään johdolla. Maksaosaston osastotunnilla keskusteltiin hoitajien kanssa maksasairaiden tilanteesta ja tulevaisuudesta.
Ennen yhdistyksen jäseniltaa Sari ehti hankkia vielä terveen punan poskille yhdistysläisten kanssa kahvakuulatunnilla (sivu 20). Ilta sujui leppoisissa merkeissä ja Sari kertoi liiton toiminnasta ja ajankohtaisista elinluovutusasioista.
– On tärkeää päästä tapaamaan jäsenistöä ja kuulemaan suoraa palautetta ja kommentteja, Sari sanoi vierailun jälkeen.

Perhetoimintaa Uudellamaalla

Mikkelin dialyysissä
ovet avoinna

Uudenmaan yhdistyksessä käynnistettiin huhtikuussa sairastuneiden lasten perheiden
toimintaa. Ensimmäisessä tapaamisessa oli seitsemän toimeliasta ja idearikasta äitiä.
– Uudellamaalla asuu lukuisia perheitä, joten toiminnalla on hyvät mahdollisuudet
laajentua sekä vahvistaa ja elävöittää muutakin yhdistyksen toimintaa, kertoo perhekerhon vetäjä Sari Ruotsalainen.
Äidit keksivät toiminnalle ja siinä mukana olevalle perheryhmälle leikkisän lempinimenkin: Luumu eli lasten Uumu. Perheille on luvassa vertaistukea, tapaamisia ja retkiä.

Etelä-Savon yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Paananen ja sihteeri Eeva-Liisa
Turunen jakoivat tietoa yhdistyksen ja liiton
toiminnassa, kun Mikkelin keskussairaalan
dialyysissä järjestettiin Avoimet ovet -iltapäivä huhtikuussa.
Samalla sairaalan muulle henkilökunnalle kerrottiin 10-vuotisjuhlan kunniaksi munuaispoliklinikan ja dialyysin toiminnasta sekä elinluovutuksista ja munuaisensiirroista.

Munuaispäivä Lappeenrannassa
Maailman munuaispäivänä Lappeenrannassa jaettiin keskussairaalan aulassa elinluovutuskortteja, karkkia ja tietoa munuaisten hyvinvoinnista.
– Yllättävän monella oli jo elinluovutuskortti, mutta informaatio ja verenpaineenmittaus kiinnostivat. Sairaalan muut osastot olivat tyytyväisiä saadessaan jaettavaksi tietoa
munuaisiin liittyvistä asioista, kertoo Yrjö Viitikko Etelä-Karjalan yhdistyksestä.
Verenpaineen mittaajana toimi dialyysiosaston hoitaja Sari Penttilä. Materiaalia jakoivat yhdistyksen hallituksen jäsenet Raija Kankkunen ja Marita Salminen.
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Yleisöluento
Kouvolassa
Kymenlaakson yhdistys ja liitto järjestivät
Maailman munuaispäivänä yleisöluennon
Kouvolassa. Tapahtuma liittyi samalla yhdistyksen 40-vuotisjuhlan ohjelmaan. Luento keräsi yli 50 kuulijaa.
– Omia munuaisia voi suojata ennaltaehkäisemällä diabetesta ja pitämällä verenpaineen kurissa ruokavaliolla, suolan
rajoittamisella tai lääkehoidolla. Kolesterolitasoon voi vaikuttaa liikuntaa lisäämällä ja
ruokavaliomuutoksilla. Tupakoinnin lopettamisesta hyötyvät kaikki, kertoi nefrologi
Päivi Schenk.
Jo alkaneen munuaissairauden etenemistä voidaan hidastaa riittävällä ohjauksella, mikä vähentää vajaatoiminnasta johtuvien kuona-aineiden kertymistä elimistöön ja turvaa ravitsemustilan.
Psykoterapeutti Ritva Salminen kertoi,
että sairastuneen on päästävä purkamaan
omia tunteitaan, ettei hän jää kiinni suruun
ja muutu katkeraksi. Hän kehotti tekemään
päivittäin asioita, joista nauttii.
– Tunteet ovat sallittuja ja niistä pitää
puhua. Puhuminen omista tunteista auttaa
meidät takaisin ilon ja riemun luo. Harmittavan usein häpeän tunne aiheuttaa sen,
ettei omasta sairaudesta uskalleta kertoa
työyhteisössä tai opiskelupaikassa.

Talvella liikuttiin
Liitto, Syke ja VAU järjestivät ensimmäisen kerran yhteistyössä yhdistysten jäsenille helmikuussa talviliikuntatapahtuman.
Päivässä nautittiin niin ulko- kuin sisäliikunnastakin, kokeiltiin uusia lajeja ja jaettiin yhteisiä kokemuksia.
Lajikokeilut puhallustikka, sisäcurling
ja tuolizumba toivat ohjelmaan vaihtelua.
VAUn Teemu Lakkasuo muistutti kaikkia
jokapäiväisen liikunnan tärkeydestä.

Maksailta
Kauhajoella

Etelä-Pohjanmaan yhdistys järjesti paikallisen Suupohjan kerhon kanssa Maksaillan
toukokuussa Kauhajoella. Tilaisuudessa oli
kuutisenkymmentä kuulijaa, kaukaisimmat
Vaasasta saakka.
Tilaisuudessa gastroenterologian erikoislääkäri Vesa Haapasaari kertoi maksasairauksista ja niiden hoidosta. Elintavoista
johtuvien maksasairauksien lisäksi kuultiin
myös autoimmuunimaksasairauksista sekä virusten aiheuttamista maksatulehduksista. Haapasaari muistutti alkoholin käytön rajoista sekä ylipainon vaikutuksesta
maksan rasvoittumisessa.
Kasvot maksasairaudelle antoivat Tuula Yli-Hyövälti Kauhajoelta ja yhdistyksen
puheenjohtaja Timo Akkala, sekä karijokelainen Tuomo Mikkola.

Munuais- ja
maksaliitto ry,
Njur- och
leverförbundet rf
www.musili.fi
Puheenjohtaja Maija Piitulainen
Sorrinkuja 4, 44200 Suolahti
puh.k.014 5424 89, 040 7503 950
maija.piitulainen@pp.inet.fi
I varapuheenjohtaja Asko Räsänen
Pummintie 2 C 15, 03600 Karkkila
045 2354755
asko.rasanen@gmail.com
II varapuheenjohtaja Yrjö Viitikko
Nuottaruohonkatu 20 B, 53950 Lappeenranta
050 3071 020, viitik@luukku.com

Keskustoimisto
Kumpulantie 1 A, 6. krs, 00520 Helsinki
Avoinna ma – pe klo 9.30 – 15.00
Asiakaspalvelupuhelin 050 3415 966
ma – pe klo 10 – 14.00
faksi 09 4541 0075

Henkilökunta
Toiminnanjohtaja Sari Högström
050 5367 258
sari.hogstrom@musili.fi
Kuntoutussihteeri Iiris Ahlgren
050 3019 368
iiris.ahlgren@musili.fi
Kehittämispäällikkö Hanna Eloranta
050 3715 933
hanna.eloranta@musili.fi
Järjestösuunnittelija Maarit Heinimäki
Aleksanterinkatu 21 A, 5.krs, 33100 Tampere
050 3626 470
maarit.heinimaki@musili.fi
Viestintäpäällikkö Petri Inomaa
040 5240 679
petri.inomaa@musili.fi
Munuaistautirekisteri
Toimistosihteeri Rauni Jukkara
040 8363 375
rauni.jukkara@musili.fi
Kuntoutuspäällikkö Pekka Kankaanpää
040 5240673
pekka.kankaanpaa@musili.fi
Jäsen- ja taloussihteeri
Kirsi Kauppinen
050 4365 707
kirsi.kauppinen@musili.fi, tilaukset@musili.fi

Pomsilaiset
Zeppelinissä
Pohjois-Suomen yhdistys vietti Maailman
munuaispäivää Kauppakeskus Zeppelinissä Kempeleessä. Annikki Holma, Saara Lassila ja Seija Lindgren jakoivat esitteitä ja elinluovutuskortteja kauppakeskuksen vilinässä.

It-suunnittelija ja hallinnon sihteeri
Päivi Sohlman
050 3889 566
paivi.sohlman@musili.fi
Talouspäällikkö Liisa Väkiparta
050 3634 866
Iiisa.vakiparta@musili.fi

Aluetoimistot
• E TELÄ-SUOMI
Järjestösuunnittelija Marjukka Miettinen
Kumpulantie 1 A, 6 krs. 00520 Helsinki
040 5240 674
marjukka.miettinen@musili.fi
• I TÄ-SUOMI
Järjestösuunnittelija Helena Rokkonen
Teletie 6 E, 70600 Kuopio
040 5240 683
helena.rokkonen@musili.fi
• L ÄNSI-SUOMI
Järjestösuunnittelija Anne Viitala
Aleksanterinkatu 21 A, 5.krs, 33100 Tampere
040 5129 295 anne.viitala@musili.fi
• POHJOIS-SUOMI
Järjestösuunnittelija Hilkka Lahti
Isokatu 47, 2 krs, 90100 Oulu
040 5240 682 hilkka.lahti@musili.fi
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