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Suuret muutokset  
ovat vasta tulossa 
Liiton tärkeimmän tehtävän edunvalvonnan tehostamiseksi palkat-
tiin vuoden alusta asiantuntija. Työn tulokset tulevat näkymään liiton 
vaikutusvallan ja näkyvyyden paranemisena. Liiton yhtenä tehtävänä 
on elinluovutus- ja elinsiirtoasioista tiedottaminen suurelle yleisölle. 
Tehtävässä on onnistuttu hyvin, mutta liiton tulisi saada tiedottami-
seen lisää rahaa. Munuaissiirtojen määrä on lisääntynyt myös elävi-
en luovuttajien ansiosta. Eduskunnan tukiryhmä on toiminut tehok-
kaana edunvalvojana. Ryhmän puheenjohtaja kansanedustaja Sa-
ri Tanus hankki 116 kansanedustajan kannatuksen aloitteelle, jon-
ka mukaan jokainen täysivaltainen kansalainen voisi olla munuaisen 
luovuttaja. Lain muutos toisi myös suuret taloudelliset säästöt yhteis-
kunnalle, joten muutos pitäisi saada pikaisesti voimaan.

Liitto on saanut paljon julkisuutta, mutta jäsenmäärää ei ole kuiten-
kaan noussut. Uskottavuus ja painoarvo korreloivat jäsenmäärän 
kanssa. Siksi jokaisen yhdistyksen yksi perustehtäviä on saada en-
tiset ja uudet munuais- ja maksapotilaat alueen yhdistyksen jäsenik-
si. Jatkuva jäsenhankinta onkin oltava liiton työntekijöiden sekä yh-
distysten ja liiton luottamushenkilöiden työlistalla. Terveyden- ja hy-
vinvoinnin laitos THL lopettaa vuoden 2019 alusta liiton ylläpitämän 
munuaistautirekisterin rahoituksen. Valtion tulisi olla jatkossakin re-
kisterin rahoittaja. Liiton toiminnan päärahoittajana säilyy RAY raha-
peliuudistuksesta huolimatta. Kela on edelleenkin kuntoutuskurssi-
en tärkein rahoittaja ja rahoittaa myös uusia hankkeita, kuten dia-
lyysipotilaiden etäkuntoutushanketta.

Sosiaali- ja terveysalan uudistus on kohta valmis, mutta onhan sitä 
jauhettukin jo kohta kymmenen vuotta. Uudistus merkitsee myös 
maakuntahallinnon syntymistä, mikä on hallinnossa suurin muutos 
150 vuoteen. SOTE on samalla Suomen historian suurin yksityistä-
misprojekti, jonka seuraukset tulemme näkemään vasta myöhem-
min. Kolmen miljardin säästötavoite sosiaali- ja terveysmenoissa voi 
jäädä utopiaksi. Potilaan valinnanvapaus on hyvä tavoite, mutta se 
voi tuottaa vain lisää byrokratiaa ja lisää kustannuksia. Näistä suu-
rista muutoksista huolimatta yhteiskunnan on taattava ja turvattava 
tulevaisuudessakin hyvän elämän mahdollisuudet maamme kaikille 
asukkaille varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta.

PÄÄKIRJOITUS

Asko Räsänen
Puheenjohtaja

Tue liiton toimintaa
Liiton toimintaa voi tukea yleislahjoituk-
sella tai osoittamalle lahjoituksen esi-
merkiksi perhetoimintaan tai sairastu-
neiden ja heidän läheistensä tukitoimin-
taan. Yritykset voivat liittyä liiton yhtei-
sökannattajajäseniksi. Syntymäpäivänä 
voi lahjan sijaan pyytää juhlijoilta lah-
joitusta. Surunvalittelukukkien sijaan 
muistamisen voi pyytää liitolle. Testa-
mentilla voi osan tai koko perintönsä 
lahjoittaa toimintaan.

Nordea FI 45 1012 3007 2009 40,  
NDEAFIHH

Luvan saaja: Munuais- ja maksaliitto ry
Luvan numero: POL-2014-12693
Poliisihallitus, arpajaishallinto 11.12.2014
Lupa on voimassa 1.1.2015–31.12.2016  
koko Suomen alueella Ahvenanmaata lu-
kuun ottamatta

Tue munuaissairauksien  
tutkimusta
Munuaissäätiötä tukemalla voi edistää 
munuaissairauteen sairastuneen pa-
rempaa huomista sekä munuaisten va-
jaatoiminnan tärkeimpien hoitomuoto-
jen, dialyysin ja munuaisensiirtojen, ke-
hittämistä. On tärkeää, että korkeata-
soista munuaissairauksien tieteellistä 
tutkimusta tehdään myös Suomessa.

NORDEA FI16 2400 1800 021412
NDEAFIHH 

Luvan saaja: Munuaissäätiö
Luvan numero: 23.7.2015 POL – 2015 - 6149
Lupa on voimassa 23.7.2015 – 30.4.2017 
koko Suomen alueella Ahvenanmaata lu-
kuun ottamatta.

Riipus tai 
solmioneula 
Hopeisilla Elämän lahja -koruilla, riipuk-
sella tai solmioneulalla, tuet munuais- ja 
maksatyötä. Ne sopivat itselle, lahjak-
si tai muistamiseksi hyvälle yhteistyö-
kumppanille. Riipuksen korun halkaisija 
on 3,3 cm. Korujen hinnoista 29 euroa 
menee hyvään tarkoitukseen.

Riipus ja ketju (45 cm)  118 euroa
Riipus ja panta (42 tai 45 cm) 128 euroa
Solmioneula 108 euroa

Lisätietoja ja tilaukset: kirsi.kauppinen 
@muma.fi, 050 4365 707.

Tue toimintaa 
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ESITTEET JA OPPAAT

Liiton esitteet ja oppaat ovat ilmaisia. Niitä voi tilata itselle tai jaettavaksi. Painotuotteet voi tilata osoitteesta tilaukset@muma.fi tai 
Kirsi Kauppinen, 050 4365 707. Esitteet ja oppaat voi myös lukea ja tulostaa sivulta www.muma.fi/esitteet.

Esitteet

Oppaat

Ruokakirja

Ennaltaehkäisy

Munuais- ja maksaliitto
Yleisesite kertoo liitosta ja sen toiminnasta 
sekä lyhyesti munuais- ja maksasairauksista 
sekä niiden hoidoista.
Strategia 2016–2020
Esite kertoo toimintaympäristöstä, liiton stra-
tegiasta, arvoista, tavoitteista ja painopis-
tealueista. Broschyren Strategi 2016–2020 
finns även på svenska.
Et ole ainoa
Jäsenesite kertoo jäseneksi liittymisen eduis-
ta. Esitteessä on liittymiskaavake, jonka voi 
postittaa maksutta.
Det finns andra 
Medlembroschyren på svenska. Vem som 
helst som är intresserad kan bli medlem. 
Voimaa vertaistuesta
Vertaistuki antaa mahdollisuuden jakaa ko-
kemuksia. Lehtinen kertoo, mitä kautta ver-
taistukijan voi löytää.

Ruokavalio dialyysissä
Opas kertoo dialyysissä olevan ruokavalion 
erityispiirteistä. Yksilöllisesti suunniteltu ruo-
kavalio on tärkeä osa hoitoa myös dialyysis-
sä olevilla. Herkkuhetkistä saa silti nauttia.

Ruokavalio munuaisen-  
ja maksansiirron jälkeen
Oppaassa kerrotaan, miten elinsiirron saa-
neen ruokavalio kannattaa koostaa ja mihin 
kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.
Matvanor efter en njur- och  
levertransplantation  
Endast PDF: www.muma.fi/oppaat
Maksasairaus ja ruokavalio
Maksasairauksiin ei ole yhtä ainoaa ja täysin 
kattavaa ravitsemussuositusta, mutta joihin-
kin sairauksiin tai maksasairauden kompli-
kaatioihin liittyy erityissuosituksia.
Yhdessä – opas parisuhteeseen
Opas antaa ajattelemisen aihetta ja vinkke-
jä parisuhteeseen silloin, kun itse tai puoliso 
tai lapsi sairastaa.

Munuaissairauden hyvä hoito  
– hyötyä yksilölle ja yhteiskunnalle
Esite yhdistysten ja liiton vaikuttamistyöhön 
ja edunvalvontaan. Antaa tietoa munuais-
sairauteen sairastuneen hoitovaihtoehdois-
ta ja sairastuneiden omasta kokemuksesta.
Maksasairauden hyvä hoito  
– hyötyä yksilölle ja yhteiskunnalle
Esite on suunnattu maksasairaiden hoidon 
järjestämisestä vastaaville. Sisältää tietoa 
sairauksista ja hoidosta. Mukana on myös 
maksasairaan hyvän hoidon kriteerit.
Rasvamaksa
Ylipaino, varsinkin vyötärölihavuus, on rasva-
maksan merkittävin aiheuttaja. Hoidossa tär-
keintä on painonpudotus.
Älä sulje silmiäsi C-hepatiitilta
Esite kertoo C-hepatiitin tartuntatavoista ja 
hoidosta sekä vähentää sairastuneisiin koh-
distuvia ennakkoluuloja. 

Polykystinen munuaissairaus
Munuaisen monirakkulatauti on yleisin pe-
rinnöllinen munuaissairaus. Rakkulat lisään-
tyvät iän myötä, mutta vajaatoiminta kehittyy 
yleensä hitaasti.
Vähemmän suolaa
Esite kertoo vähäsuolaisen ruokavalion 
eduista ja antaa vinkkejä, miten suolankäyt-
töä voi vähentää.
Perhetoiminta 
Esitteessä kerrotaan lasten munuais- ja mak-
sasairauksista sekä elinsiirroista, perheen 
selviytymisestä lapsen sairauden kanssa ja 
liiton tarjoamista palveluista
Familjeverksamhet
Broschyren innehåller information om njur- 
och leversjuldomar och organtransplantatio-
ner hos barnen. Förbundet ordnar verksam-
heter även till familjer och unga.

Lapsen ja nuoren arki elinsiirron jälkeen
Opas antaa tietoa lasten ja nuorten elinsiir-
roista ja niiden vaikutuksista arkeen vanhem-
mille ja elinsiirron saaneiden lasten ja nuorten 
kanssa toimiville.
Vardagen för barn och unga som genom-
gått organtransplantation 
Broschyren innehåller information om barn 
och unga som genomgått organtransplan-
tation.

Munuaisen luovuttajan opas
Terve ihminen voi luovuttaa toisen munuai-
sensa omaiselleen tai läheiselle henkilölle. 
Opas antaa tietoa elävälle munuaisen luo-
vuttajalle.
Guide för njurdonator
Varje frisk person kan ge en njure till nå-
gon anhörig eller annan närstående person. 
Njurtransplantationer med levande donato-
rer innebär många fördelar.

Supersankarimunuainen 
Esite munuaissairauksien ennaltaehkäisystä. 
Supersankarimunuainen kohtaa kuusi vas-
tustajaa. Auta sitä säilyttämään supervoimat.
Superhjältenjuren
Superhjältenjuren tål en massa, men inte ens 
superhjältar klarar sig helt på egen hand. 
Hjälp dem att bevara sina superkrafter gen-
om att leva hälsosamt.
Mahtimaksa
Esite maksasairauksien ennaltaehkäisystä. 
Maksa tekee töitä tauotta, mutta vaarat uh-
kaavat urakkaa. Pidä huolta maksasi työ-
kyvystä.

Nauti ruoasta – Munuaisten 
vajaatoimintaa sairastavan 
ruokakirja
Kirjan hinta jäsenille 9,90 ja 
muille 14,90 euroa + pos-
titus.

Nauti ruoasta
Munuaisten vajaatoimintaa sairastavan ruokakirja

Munuais- ja maksaliitto
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Terve, mutta väsynyt
Maksasairaus aiheuttaa Tiinalla väsy-
myksen. Maksa voi hyvin, mutta arki on 
mennyt uusiksi. Hän joutui jättämään 
työn ja juoksuharrastuksen.  10

Maksasairaus vaikuttaa  
arkeen
Maksasairaus on aluksi usein oiree-
ton. Komplikaatiot lisääntyvät sairauden 
edetessä. Alentunut toimintakyky hei-
kentää elämänlaatua. 12

Epäonni on väärin  
ymmärretty onni
Noel on ollut dialyysissä koko ikänsä. 
Perheen arki sairaan lapsen kanssa on 
vaativaa. Sini-äiti sanoo, että sairaus on 
tuonut mukanaan myös hyvää. 14

Sitkeät selviytyjät
Rankatkin kokemukset voi kääntää vah-
vuudeksi. Poikien Tomin ja Anssin mu-
nuaissairaus toi äidit yhteen. Ystävyy-
den lisäksi heitä yhdistää yritys. 17

Lea on luovuttaja
Lea luovutti munuaisen sisarelleen. Si-
saruksista Else valikoitui mutkien kautta 
saajaksi. Siskojen väleihin asia ei ole vai-
kuttanut. 24

Nauti ruoasta
Oikea ravinto on tärkeä hoitomuoto mu-
nuaissairauden eri vaiheissa. Se ei kui-
tenkaan tarkoita herkutteluhetkistä luo-
pumista. Uusi ruokakirja on ilmestynyt. 
28

Lue lehti netissä www.muma.fi/elinehto.  
Seuraava Elinehto ilmestyy viikolla 8. Aineiston viimeinen jättöpäivä 23.1.2017. Aineisto ja palautteet: petri.inomaa@muma.fi.
Kansi: Tiina Sammalinen Kuva: Kati Miettinen

Päivitä tietosi
Päivitä yhteystietosi liiton jäsenrekisteriin www.muma.fi/jasentiedot. 
Lisää myös sähköpostiosoitteesi, niin saat ajankohtaista tietoa.

Mikäli kuulut useampaan yhdistykseen tai perheessäsi on jäseniä, 
joiden jäsentiedot ovat muuttuneet, ota yhteyttä jäsenrekisterinhoi-
taja kirsi.kauppinen@muma.fi, 050 4365 707.

www.muma.fi
www.munuainen.fi  www.maksa.fi

www.supersankarimunuainen.fi  www.mahtimaksa.fi
www.elinluovutuskortti.fi

Facebook: munuais- ja maksaliitto
Twitter: MunuainenMaksa

Youtube: munuaisjamaksaliitto
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TULOSSA MENOSSA

Elinsiirrot  
1.1.–31.10.2016
Munuainen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218    
Maksa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Haima-munuainen  . . . . . . . . . . . . . 20
Sydän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Keuhko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Ohutsuoli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Jäsenrekisteri- 
koulutus
Jos tarvitset opastusta jäsenrekisterin 
käyttöön, ota yhteyttä Kirsi Kauppiseen 
ja tule oppiin keskustoimistolle Helsinkiin. 

Sovi sopiva ajankohta soittamalla tai 
sähköpostitse. Kirsin yhteystiedot ovat: 
kirsi.kauppinen@musili.fi tai 050 4365 
707. Liitto maksaa koulutettavan matka-
kulut ja tarjoaa lounaan.

Uusi kurssiesite  
ilmestynyt
Sopeutumisvalmennuskurssit ja tuetut 
lomat 2017 -kurssiesite on tämän leh-
den liitteenä. Lisätietoa myös sivulta 
www.muma.fi/kurssit. Kursseissa on en-
tistä enemmän valinnanvaraa, sillä perin-
teisen laitoskuntoutuksen lisäksi on en-
tistä enemmän verkkokursseja ja avo-
kursseja.

Kursseja on entiseen tapaan lapsiper-
heille, nuorille, työikäisille ja ikääntyneil-
le. Kelan maksamat kurssit on suunnattu 
dialyysihoidossa oleville tai elinsiirron saa-
neille. Oman mausteensa tuovat dialyysi-
hoidossa olevien etäkuntoutuksen kehittä-
mishankkeessa toteutettavat kolme verk-
kokurssia.  Maksasairauteen sairastuneille 
on kaikkiaan kolme kurssia. Maksakurssit 
on suunnattu autoimmuunisairauksiin ja 
muihin harvinaisiin maksasairauksiin se-
kä rasvamaksaan ja maksakirroosiin sai-
rastuneille. Mukana on myös yhteen tee-
maan keskittyviä kursseja kuten Voimaa 
luonnosta tai Voimaa taiteesta.

”Löysin ihmisiä, jotka olivat käyneet 
täsmälleen saman tilanteen läpi ja opin, 
että valoa on vaikka tunneli voi olla pitkä. 
Sain tietoa miten saan konkreettisesti hoi-
dettua käytännön asioita sairauden kans-
sa”, kirjoittaa kurssilainen palautteessaan.

Toimeentulotuki  
uudistuu
Toimeentulotuki siirtyy kunnilta Kelan 
maksettavaksi ensi vuoden alussa. Tuen 
myöntämisperusteet eivät muutu. Perus-
toimeentulotuki on viimesijainen taloudel-
linen tuki, jos tulot ja varat eivät riitä vält-
tämättömiin jokapäiväisiin menoihin ku-
ten asumiseen, ruokaan, terveydenhoi-
toon ja vaatteisiin. Kunnan sosiaalitoimi 
voi myöntää edelleen täydentävää ja eh-
käisevää toimeentulotukea. 

Vuoden 2016 loppuun saakka kaik-
ki toimeentulotukiasiat voi hoitaa kunnan 
sosiaalitoimistossa. Jos kunta on tehnyt 
vuoden 2016 lopulla toimeentulotukipää-
töksen, joka ulottuu vuoden 2017 puo-
lelle, tukea maksetaan päätöksen mu-
kaisesti sen voimassaoloajan. Viimeisin 
kunnasta saatu päätös kannattaa säilyt-
tää, koska sitä tarvitaan haettaessa Ke-
lasta perustoimeentulotukea ensimmäi-
sen kerran.

Toimeentulotukea voi hakea Ke-
lasta paperilomakkeella, suullises-
ti tai verkossa. Lisätietoja www.kela.fi/ 
toimeentulotuki 

Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta

Alkoholin myynti  
lisääntyi

Li iton keskustoimisto on sul jettu-
na maanantaina 5.12. ja joulun aikaan 
19.12.2016–8.1.2017. Muistathan lä-
hettää materiaalitilaukset ajoissa, jotta 
posti ehtii jouluksi perille. Viimeinen lä-

hetysten postituspäivä joulua ajatellen 
on 15.12.

Munuais- ja maksaliitto kiittää kaikkia 
vuodesta 2016 sekä toivottaa rauhallista 
joulua ja onnellista uutta vuotta.

Oluen ja siiderin vähittäismyynti on kas-
vanut tammi-kesäkuussa verrattuna vii-
me vuoden vastaavaan aikaan, selviää 
Valviran julkaisemasta alkoholin myynti-
tilastosta.. Vuoden alussa kauppojen au-
kioloajat vapautuivat. Alkoholin myyntiai-
koja ei muutettu, mutta kauppojen olles-
sa auki pidempään, alkoholia saa kau-
poista esimerkiksi viikonloppuisin kello 
21.00 asti. Saatavuus paranee Suomes-
sa jälleen, jos hallituspuolueiden edus-
kuntaryhmien linjaus alkoholilain koko-
naisuudistuksesta toteutuu.

Liitto on useasti muistuttanut, että 
suunniteltu alkoholilakimuutos lisäisi al-
koholin aiheuttamia haittoja merkittä-
västi. Lähes kaikki alkoholin riskikäyttäjät 
sairastuvat rasvamaksaan. Alkoholinkäy-
tön jatkaminen johtaa maksan tulehdus-
reaktioon eli alkoholihepatiittiin ja pahim-
millaan maksakirroosiin. 

6 | ELINEHTO 4/16

mailto:kirsi.kauppinen%40musili.fi?subject=
http://www.muma.fi/kurssit
http://www.kela.fi/toimeentulotuki
http://www.kela.fi/toimeentulotuki


Munuaissäätiön 
apurahat
Munuaissäätiö tukee munuais- ja virtsa-
tiesairauksien lääketieteellistä tutkimusta. 
Munuaissairauksien ennaltaehkäisy, sai-
rauden syiden selvittäminen ja hoitomuo-
tojen kehitys edellyttävät korkeatasoista 
tutkimustyötä. Vuosittain jaettavasta apu-
rahojen yhteismäärästä ja sen jaosta haki-
joille päättää säätiön hallitus. Munuaissää-
tiö on myöntänyt apurahoja vuonna 2016 
yhteensä 60 000 euroa.

Capra Janne Epiteelisolujen erilaistumi-
nen ja malignitransformaatio: kolmiulottei-
set soluviljelymallit; 4000
Enden Kira Lapsena elinsiirron saaneiden 
tai vaikeaan munuaissairauteen sairastu-
neiden potilaiden terveys aikuisena; 4000 
Keronen Satu Kroonisen munuaisten va-
jaatoimintapotilaan luustomuutokset ja ve-
risuoniston kalkkeutuminen; 4000                      
Koskela Sirpa Hyytymisjärjestelmä ja en-
doteeliaktivaatio myyräkuumeessa; 4000
Lindfors Sonja Adiponektiinireitin merki-
tys munuaiskeräsvaurion ehkäisemises-
sä; 3000
Mantula Paula Akuuttia munuaisvaurioita 
kuvastavat biomarkkerit myyräkuumeessa 
ja muissa äkillisissä munuaistaudeissa: yh-
teys vaurion syyhyn, vaikeusasteeseen ja 
pitkäaikaisennusteeseen; 3000
Miikkulainen Petra Hapensäätelynreitin 
PHD3 -entsyymin roolimunuaissyövän pa-
halaatuisuudessa ja etenemisessä; 4000
Nurmonen Heidi Autosomissa vallitsevas-
ti periytyvä munuaisten monirakkulatauti ja 
kallonsäiset aivovaltimoaneurysmat; 4000
Rinta-Jaskari Mia Kollageeni XVIII roo-
li hiiren munuaisen kehityksessä ja toimin-
nassa; 3000
Rytkönen Sari Tubulointerstitiaalinefriitti ja 
uveiitti - syntymekanismi ja pitkäaikaisen-
nuste; 3000
Saarela Ulla Munuaisenkehityksen kuvan-
taminen ja nefrogeneesiin liittyvien 
geenien tutkimus; 4000
Koskela Mikael Henoch-Schönleinin 
purppura -glomerulonefriitti lapsilla; 4000 
Mattila Katariina Juveniili arterioskleroo-
si (JAS); perinnöllisen valtimoiden kovettu-
masairauden kliininen kuva, kudosmuutok-
set, molekyyligeneettinen etiologia ja pato-
geneesi; 4000 
Haapio Mikko Uremian aktiivihoitopotilai-
den eloonjäämisennusteeseen vaikuttavat 
tekijät; 4000
Koskela Jenni Verenkiertoelimistön toi-
minta loppuvaiheen munuaisten vajaatoi-
minnassa; 4000
Laine Outi Uudet munuaisvaurion merk-
kiaineet ja hyytymisjärjestelmän muutok-
set myyräkuumeessa ja akuuteissa munu-
aissairauksissa; 4000 

Perhetoiminnan 
tuotteet joululahjaksi
Perhe- ja nuorisotyöryhmän varainhan-
kintatuotteita on taas myynnissä. Tuot-
teissa on Recycle your organs -teksti. 
Musta heijastinpipo ja musta sateenvarjo 
maksavat 15 euroa. T-paitaa on naisten 
(musta) ja miesten (sininen) mallina ko-
koa S–XXL ja sen hinta on 18 euroa. Lä-
hetyksiin lisätään postikuluja 5 euroa lä-
hetykseltä.

Tilaukset  marjukka.miettinen@muma.fi. 
Tilaukset jouluksi viimeistään 13.12.

Uudet supervideot  
Supersankarimunuainen esiintyy kuu-
dessa uudessa videossa, jotka julkais-
taan vuoden 2017 alussa liiton kanavalla 
www.youtube.com/munuaisjamaksaliitto
ja liiton Facebookissa. Nyt elimistön
supersankari jakaa tietoa munuaisten 
vajaatoimintaa sairastavilla. Oikeilla elä-
mäntavoilla voi hidastaa vajaatoiminnan 
etenemistä, jolloin voi itsekin paljon pa-
remmin.

Videoiden aiheina ovat liikunta, suo-
la, ruokavalio, tupakointi, infektiot ja ma-
sennus. Jokaisessa videossa supersan-
kari esiintyy eri hahmossa. Kuvissa näh-
dään myös sankarin piirtäjä Petri Suni te-
kemässä työtään.

– Et ole ainoa. Munuais- ja maksalii-
tossa ja sen jäsenyhdistyksissä jokainen 
superi on sankari., huudahtaa Supersan-
karimunuainen.

Hyvä kuolema  
-seminaari

Munuaissäätiö  
kiittää
Munuaissäätiö kiittää lahjoituksis-
ta munuaissairauksien tutkimukseen  
vuonna 2016

Munuais- ja maksapotilaan hyvä kuole-
ma -seminaari järjestetään Tampereel-
la 10.3.2017 klo 9-15.30. Paikkana on 
Finn-Medi 5 Auditorio, Biokatu 12. Se-
minaarissa käsitellään munuais- ja mak-
sasairauteen sairastuneen saattohoitoa 
ja kuolemaa hoitotyön, potilaan ja lähei-
sen näkökulmista.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille munu-
ais- ja maksasairauksien parissa työs-
kenteleville ammattihenkilöille, saattohoi-
don ammattilaisille sekä muille aiheesta 
kiinnostuneille. Seminaari on osallistujil-
le maksuton. Tilaisuus on osa Yhteisvas-
tuukeräyksen saattohoitohanketta, jossa 
liitto on mukana.

Lisätietoja kotisivuilta ja järjestösuun-
nittelija  Maarit Heinimäki, 050 3626470, 
maarit.heinimaki@muma.fi.

Ralf Törngrenin 
muistolle
Riitta Lindforsin 
muistolle
Työkaverin lapsen 
muistolle
Pekkala Seppo  
tai Minna

Torkkeli Marja
Fortum Oyj
Wärtsilä Oyj
Ilmarinen
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Oma ikä, paras ikä
Liitto viettää ikääntymisen teema-
kautta 2017–2018. Jopa kolmas-
osalla yli 65-vuotiaista munuais-
ten toiminta on huonontunut. Ras-
vamaksaa on eniten ylipainoisilla 
ikääntyneillä.

Ikääntymisen teemakaudella muistute-
taan, että jokainen ihminen on arvokas ja 
ainutlaatuinen. Ikääntyvällä munuais- ja 
maksasairaalla on mahdollisuus saavut-
taa oman näköisensä hyvä elämä. Tavoi-
tetta kuvaa myös teemakauden nimi: Oma 
ikä, paras ikä!

Maailman munuaispäivää vietetään 
torstaina 9.3. Maksaviikko on tutulla pai-
kallaan toukokuussa viikolla 19. Ikäänty-
neiden munuais- ja maksasairauksista se-
kä niiden hoidosta annetaan tietoa eri puo-
lilla Suomea järjestettävillä yleisöluennoilla. 
Hepatiittipäivä on 28.7. ja Euroopan elin-
siirtopäivä vietetään lokakuussa.

Liiton valtakunnallinen hyvinvointipäi-
vä syyskuussa keskittyy erityisesti ikäänty-
misen teemoihin. Ikääntyneet halutaan ta-
voittaa myös jäsenyhdistysten toiminnassa, 
ja ikääntyneiden arkeen liittyviä teemoja kä-
sitellään yhdistysten tilaisuuksissa. Super-
sankarimunuainen ja Mahtimaksa jatkavat 
edelleen ennaltaehkäisyn asialla, sillä en-
naltaehkäisy on tarpeen myös ikääntyvällä.

Kuntoutus ja sopeutumisvalmennus on 
tärkeä osa ikääntyvän munuais- ja maksa-

sairauteen sairastuneen hoitopolkua. Lii-
tossa on meneillään yhteistyöhanke ikään-
tyvän kotidialyysissä olevan avustetusta 
hoidosta. Siinä selvitetään kotidialyysissä 
olevien kokemuksia avustetusta hoidos-
ta ja saadaan työkaluja vaikuttamistyöhön 
ikääntyneen kotidialyysipotilaan kotona 
selviytymisen tueksi.

Liitto on mukana myös Yhteisvastuu-
keräyksen saattohoitohankkeessa Kuo-
levan hyvä hoito – yhteinen vastuumme. 
Munuais- ja maksapotilaan hyvä kuolema 
-seminaari pidetään Tampereella 10.3. Al-
kuvuodesta julkaistaan painotuote mu-
nuaissairauksiin sairastuneiden saatto-
hoidosta.  

Ikääntyneiden munuaiset ovat her-
kemmät
Munuaisten toiminta heikkenee ikäänty-
essä. Jopa kolmasosalla yli 65-vuotiaista 
munuaisten toiminta on huonontunut. Mu-
nuaisten vajaatoiminnan etenemistä voi-
daan hidastaa ja joskus myös estää. Ko-
honnut verenpaine, tupakointi, diabetes 
sekä vyötärölihavuus nopeuttavat heikke-
nemistä entisestään. Mahdollinen munu-
aissairaus on tärkeä havaita ajoissa, kos-
ka sen etenemiseen voidaan vaikuttaa. 

Munuaisten toiminnan heikkeneminen 
alkaa jo 40. ikävuoden jälkeen. Arvion mu-
kaan 30–40 prosentilla yli 65-vuotiaista on 
vähintään lievä munuaissairaus. Lievä ja 
keskivaikea munuaisten vajaatoiminta on 
usein oireeton. Munuaisia suojaavat veren-
paineen, diabeteksen ja veren rasvahäiri-

öiden tehokas hoito, tupakoinnin lopetta-
minen, painonhallinta ja munuaisille hai-
tallisten lääkkeiden välttäminen. Varsinkin 
ikääntyneiden tulee selvittää omalta lääkä-
riltään, onko tavallisten tulehduskipulääk-
keiden käyttö turvallista. On tärkeää estää 
äkillinen munuaisvaurio ennalta, koska sii-
hen ei ole varsinaista parantavaa hoitoa.

Ikääntyneiden rasvamaksa
Maksasairaudet yleistyvät Suomessa mui-
den muassa ikääntymisen ja elämäntapo-
jen vuoksi. Maksasairautta sairastavia on 
Suomessa yli 100 000 ja heidän joukos-
saan kaikenikäisiä, myös ikääntyneitä.     

Maksa hajottaa ja poistaa elimistöstä 
lääkkeitä. Iän myötä lääkkeet voivat vauri-
oittaa herkemmin maksaa. Haitallisilta yh-
teisvaikutuksilta voi välttyä, kun hoitaval-
la lääkärillä on tiedossaan kaikki käytössä 
olevat lääkkeet ja luontaistuotteet. On tär-
keä noudattaa lääkkeiden annosteluohjei-
ta, sillä yliannostus voi vahingoittaa mak-
saa. Erityisen tarkka kannattaa olla, jos 
maksa on jo vaurioitunut.

Rasvamaksa on yleinen sairaus: tutki-
musten mukaan jopa viidesosalla suoma-
laisista on rasvamaksa. Eniten rasvamak-
saa on ylipainoisilla ikääntyneillä. Ylipaino, 
varsinkin vyötärölihavuus, on merkittävin 
rasvamaksan aiheuttajia, samoin alkoho-
li, mutta rasvamaksa voi kehittyä myös il-
man alkoholin käyttöä. Diabetesta ja me-
tabolista oireyhtymää sairastavilla on suu-
rentunut riski saada rasvamaksa. 

TEKSTI: HILKKA LAHTI
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Organisaatio strategian mukaan 

Niina aloitti liitossa

Munuais- ja maksaliiton strategia vuosille 
2016–2020 ohjaa toimintaa, jotta myös 
tulevissa yhteiskunnallisissa muutoksissa 
sairastuneilla on yhdenvertaiset mahdol-
lisuudet hoitoon, kuntoutukseen, elinsiir-
toon ja sosiaaliseen osallistumiseen. Lii-
ton toimintasuunnitelma on jo uudistet-
tu vastaamaan strategisia painopistei-
tä. Uusi organisaatiomalli astuu voimaan 
vuoden 2017 alusta.

Liiton työntekijöiden tehtävänku-
via on tarkistettu strategian mukaises-
ti. Tavoitteena on entistä vaikuttavampi 
toiminta ja työnjako, joka mahdollistaa 
työntekijöiden asiantuntijuuden hyödyn-
tämisen. Nopeasti muuttuvassa toimin-
taympäristössä tarvitaan yhä erikoistu-
neempaa osaamista. Uuden organisaa-
tiomallin mukaan jokaisen työntekijän 
tehtävä sijoittuu pääosin yhteen stra-
tegiseen painopisteeseen ja osalla hal-
lintoon ja talouteen. Koko henkilökunta 
on oman osaamisalueensa mukaan jä-
senyhdistysten käytettävissä. Yhdistyk-
sillä on kuitenkin edelleen myös nimetty 
yhteyshenkilö, jonka puoleen kääntyä. 

Liiton toiminnasta vastaa toiminnan-
johtaja Sari Högström.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tii-
millä (Pekka Kankaanpää, Maria Ruus-
kanen) on päävastuu edunvalvonnan ja 
vaikuttamistyön suunnittelussa ja toteu-
tuksessa. Se tukee ja ohjaa myös jäsen-
yhdistyksiä edunvalvonnassa.

Jäsenyhdistysten toiminnan kehitty-
misen tiimillä (Hanna Eloranta, Helena 
Rokkonen, Anne Viitala, Niina Myyrä) 
on päävastuu yhdistys- ja vapaaehtois-
toiminnan koulutuksesta ja ohjauksesta 
sekä jäsenhallinnasta (Kirsi Kauppinen). 
Tavoitteena on uudenlaisella toiminnalla 
saada lisää vapaaehtoisia mukaan.

Sairastuneiden ja läheisten hyvinvoin-
nin tiimin (Pekka Kankaanpää, Iiris Ahl-
gren, Maarit Heinimäki, Marjukka Miet-
tinen) tehtäväkenttään kuuluu munuais- 
ja maksatoiminta, perhetoiminta sekä 
kuntoutus. Uudet osallistumistavat lisää-
vät yhteisöllisyyttä ja tarjoavat tukea eri-
ikäisille ja eri elämäntilanteissa.

Viestintätiimillä (Petri Inomaa, Hilk-
ka Lahti) on päävastuu viestinnän suun-
nittelusta ja toteutuksesta. Viestintä li-
sää tietoa munuais- ja maksasairauksis-
ta ja niiden ennaltaehkäisystä, lisää liiton 
tunnettavuutta ja vaikutusmahdollisuuk-
sia sekä tuo esiin sairauksien vaikutuk-
sen arkeen ja vähentää ennakkoluuloja. 

Elinluovutusten ja elinsiirtojen edis-
täminen kuuluu kaikkien työntekijöiden 
tehtävänkuvaan. Suomen munuaistauti-
rekisterillä (Patrik Finne, Anniina Pylsy) 
on tärkeä merkitys hoidon laadun kehit-
tämiselle. Yhteisten tavoitteiden toteutu-
miseksi tarvitaan hyvää hallintoa ja talo-
udenhoitoa.  Hallintotiimin (Liisa Väkipar-
ta, Kirsi Kauppinen, Päivi Sohlman) toi-
minta mahdollistaa työn sujuvuuden. 

Niina Myyrä on aloittanut 1.10. osa-ai-
kaisena järjestösuunnittelijana. Hänen 
tehtävänkuvaansa kuuluu kuntoutus-
kurssien lisäksi järjestötoiminnan tehtä-
viä.  Niinan ensisijaista toiminta-aluetta 
on Etelä-Suomen alue.

Niina on osalle jäsenistöä tuttu kas-
vo toimittuaan neljän vuoden ajan liiton 
kurssityössä. Aiemmin hän on työs-
kennellyt moninaisissa sairaanhoitajan 
tehtävissä työikäisten ja ikääntyneiden 
parissa. Lisäkoulutusta Niina on hank-
kinut erityisesti munuaissairaiden hoi-
toon liittyen. Yhdistystoiminta on tullut 
Niinalle tutuksi sekä työn että harras-
tusten kautta.

– Arvostan suuresti kaikkia yhdis-
tysten toimijoita, jotka antavat aikaansa 
yhteiseen hyvään, Niina sanoo.

Hän kannustaa osallistuminen yh-
distysten tilaisuuksiin: Ne ovat mainio 
kanava löytää vertaisten tukea ja vir-
kistyä arjessa.  Paikalliset yhdistykset 
ovat myös oivallinen vaikuttamiskanava 
maksa- ja munuaissairaiden asioissa.

Niinan tavoittaa sähköpostista 
niina.myyra@muma.fi. Niinan puhelin-
numero on 050 3255 920.

Järjestösuunnittelija Marjukka Miet-
tinen on siirtynyt dialyysihoidossa ole-
vien etäkuntoutuksen kehittämishank-
keeseen vuosiksi 2016–2018. Kelan ra-
hoittaman hankkeen avulla liitossa et-
sitään uusia ratkaisuja etämuotoiseen 
kuntoutukseen. Marjukka jatkaa edel-
leen myös liiton perhe- ja nuorisotyön 
ja kuntoutuksen sopeutumisvalmen-
nuskurssien parissa.

Munuaistautirekisterin suunnitteli-
ja Anniina Pylsy tekee jatkossa myös 
hoitoyksikköyhteistyötä. 

PE
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Pieni ele juhlii omilla uutisilla
Pieni ele -keräys täyttää ensi vuonna 110 
vuotta. Synttäreitä juhlistetaan muun mu-
assa omilla uutisvideoilla, joiden uuti-
sankkurina toimii Ylen Marjukka Havu-
mäki. Hän lähti yhteistyöhön Pieni ele 
-keräyksen kanssa, koska tahtoo käyt-
tää tunnettuuttaan tärkeiksi kokemiensa 
asioiden hyväksi. Tällaisia ovat esimerkik-
si erilaisuuden hyväksyminen ja heikom-
pien auttaminen.

– Ei minua kauheasti tarvinnut houku-
tella. Vaalien aikaan on paljon ihmisiä liik-
keellä, joten se on erittäin hyvä tilaisuus 
tuoda esiin asioita, jotka muuten jäävät 
jalkoihin, Havumäki sanoo.

Pieni ele -keräykseen osallistuminen 
kuuluu Havumäen perheen vaaliperin-
teeseen siinä missä pullakahvitkin. Ra-
han pudottaminen lippaaseen on Kalle-
pojan homma.

– Kalle on kehitysvammainen. Hänes-
sä olen nähnyt, että pienellä avulla ja tuel-
la voi oppia monenlaista ja tulla aktiivisek-
si yhteiskunnan jäseneksi. Samaan tapaan 
toimii Pieni ele -keräyskin: Yksittäisen ihmi-
sen lahjoitus on pieni, mutta kokonaisuu-
della voidaan saada paljon hyvää aikaan.

Pienen eleen ääni alkaa kuulua maail-
man uutisvirrassa heti vuoden 2017 alus-
sa. Keräysuutisia julkaistaan somessa 
huhtikuun kuntavaaleihin asti.

Kuntavaaleihin voi jo nyt ilmoittautua 
vapaaehtoiseksi lipasvahdiksi omaan yh-
distykseen. Keräys on tärkeä varainhan-
kinnan muoto kaikille yhdistykselle. Li-
paskerääjän ei tarvitse olla yhdistyksen 
jäsen tai täysi-ikäinen. Lipasvuoroon voi 
ottaa mukaan myös kaverin.

TEKSTI: ELINA RANTA
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Kassu Kallio tähtää Vantaan EM-kisoissa mitalisijoil-
le keilailussa.



Jokainen on joskus väsynyt. Väsymys kui-
tenkin yleensä väistyy, kun lähtee liikkeelle. 
Mitä jos väsymys jatkuu päivästä toiseen ja 
on niin ylitsepääsemätöntä, että se haittaa 
normaalia elämää? 

Tiina Sammalinen näyttää terveeltä ja 
hyvinvoivalta, mutta hän on jatkuvasti vä-
synyt. Hänellä on primaari biliaari kolangiit-
ti eli PBC. Sairaus ei näy päällepäin. Ihmi-
set ihmettelevät joskus, miten hän voi olla 
väsynyt, kun ei näytä siltä.

– Sairauteni ei ole salaisuus. Sukulai-
set ja läheiset tietävät siitä. En tuo sitä jul-
ki, mutten piilottelekaan.

Tiinan sairaus todettiin työterveyden-
huollossa kahdeksan vuotta sitten, kun 
alettiin tutkia syytä poikkeaviin maksa-ar-
voihin. PBC on autoimmuunisairaus, jos-
sa maksan sisäiset pienet sappitiet tuleh-
tuvat ja tuhoutuvat. Se havaitaan yleensä 
oireettomana, kun maksa-arvot, varsinkin 
AFOS, ovat toistuvasti koholla. Sairauden 
ennuste on yksilöllinen, yleensä se kuiten-
kin etenee hitaasti. Kirroosi kehittyy vain 
osalle sairastuneista. 

– Menin lääkäriin terveenä ja tulin sai-
raana ulos. Vasta myöhemmin tajusin, et-
tä olin ollut väsynyt, mutta olin ajatellut sen 
johtuvan työstä ja normaalista perheenäi-
din arjesta.

Väsymys mullisti arjen
Tiinasta tuntuu, että kolmeen vuoteen ei 
ole enää ollut hyviä päiviä, joku on vain 
toista huonompi. Jo aamulla herätes-
sä hän tietää, millainen päivä on tulos-
sa. Päivän ohjelma pitää suunnitella silti 
etukäteen. Spontaanius on pitänyt unoh-
taa. Viikossa pitää olla ainakin yksi palau-
tumispäivä. 

– Jos antaisin itselleni luvan olla väsy-
nyt, en tekisi enää mitään, makaisin vain 
sohvalla.

Aamupäivä on Tiinalle paras hetki so-
pia menoja. Päiväunille on pakko antaa ai-
kansa, jotta jaksaa illan.

– Vaikka nukun päiväunet, tuntuu sil-
tä, että olisin jatkuvasti kuin kankkuses-

Terve, mutta väsynyt
Tiinan maksasairauden ainoa oire on väsymys. Maksa voi hyvin, mutta arki on mennyt uusiksi. Väsymys pa-
kotti jättämään työn ja rakkaan juoksuharrastuksen. Päivän menot on suunniteltava etukäteen, jotta päivä-
unille jää riittävästi aikaa. Tiina jaksaa silti olla positiivinen.
TEKSTI: PETRI INOMAA KUVAT: KATI MIETTINEN

sa. Toki nukkumisen jälkeen hetken on 
helpompaa.

Ruokakaupassa käynti voi olla päivän 
ainoa ohjelmanumero. Jopa ruoanlaitta-
minen on joskus haastavaa. Joskus Tiina 
on niin väsynyt, ettei jaksa edes syödä, on 
vain pakko päästä nukkumaan. 

Iltamenot on ollut pakko karsia. Ennen 
hän kävi usein teatterissa miehensä kans-
sa, nyt esitykset ovat liian myöhään. Bän-
dikeikoista ystävien kanssa ei voi unelmoi-
dakaan: ne alkavatkin vasta, kun Tiina on 
jo nukkumassa. Jos hän lähtee joskus ky-
läilemään, vierailulta pitää liueta vähin ää-
nin kotiin, jotta ei herättäisi huomiota. Jo 
alkoholin käytön lopettaminen herätti ih-
mettelyä.

– Menen nukkumaan iltaisin ennen yh-
deksää. Joskus väsymys iskee niin äkkiä, 
että hampaiden pesu tuntuu ylivoimaiselta. 
Nukun 10–12 tuntia ja herään väsyneenä.

Perjantaisin Tiina kuitenkin heittäy-
tyy hurjaksi, vaikka tietää, että siitä jou-
tuu maksamaan seuraavana päivänä. Vain 
elämää on kuitenkin nähtävä televisiosta.

Läheiset suhtautuvat sairauteen hy-
vin. Perhe pitää Tiinan menossa mukana. 
Hänellä on kolme tytärtä, joista yksi asuu 
vielä kotona. Myös kaksi lastenlasta, jois-
ta toinen syntyi syyskuussa, pitävät Tiinan 
liikkeellä. Tyttäret ovat Tiinan parhaita ys-
täviä. He asuvat lähistöllä ja pyytävät mu-
kaansa kauppaan, ulkoilemaan puistoon 
tai hoitamaan lapsia.

Tiinan 91-vuotias mummi asuu vielä 
yksin kotona. Tiina on kiitollinen, että nyt 
hänellä on toisaalta aikaa auttaa ja hoitaa 
kauppa- ja pankkiasioita mummin kanssa.

– Tuntuu silti oudolta, että minä olen 
kauppareissun jälkeen väsyneempi kuin 
mummi. 

Tiina liikkui ennen sairastumistaan 5–6 
kertaa viikossa. Hän kävi kuntosalilla ja 
juoksi maratoninkin vielä kuusi vuotta sit-
ten. Nykyään hän ei liiku juuri lainkaan. Se 
ei enää tuo hyvää mieltä ja lisäenergiaa, 
vaan uuvuttaa entisestään. Se on vaikea 
paikka entiselle aktiiviliikkujalle. Varsinkin 

keväisin juoksukengät huutavat kaapissa 
ja tahtovat lenkille.

Työn jättäminen oli vaikeaa
Tiina suhtautuu elämään positiivisesti. 
Joskus hän on kuitenkin niin vihainen, et-
tä pääsee itku, kun tuntuu, ettei ole mah-
dollista olla koko aikaa näin väsynyt. Jos-
kus pitää sanoa, miltä tuntuu, muttei Tiina 
silti kotona kerro aina, kun väsyttää, vaik-
ka lupa siihen olisi. Tiina miettii, että hänen 
pitäisi olla nyt parhaassa iässä. Hän on 
47-vuotias. Kun viimeinenkin lapsi muut-
taa pian kotoa, olisi aikaa itselle.

– Sairauteen sopeutuu. Tämä on nyt 
minulle normaalia. En ajattele, että miksi 
minä. Tämä on vain sattunut kohdalleni.

Tiina jäi pois työelämästä pari vuot-
ta sitten. Automyyjän pitää olla energinen 
ja palvelualtis. Kesken työpäivää ei voi ot-
taa päiväunia. 

– Työstä oli vaikea jäädä pois sillä seli-
tyksellä, että on väsynyt. Työkavereiden oli 
varmaan vaikea ymmärtää sitä, koska vä-
symys ei näy päälle.

Työtä Tiina kaipaa edelleen. Hänestä 
tuntuu kuin olisi pettänyt pitkäaikaiset asi-
akkaansa. 

– Yhteiskunnassa kaikki rakentuu työn 
ympärille. Joskus hävettää istua keskellä 
päivää kahvilassa, kun muut ovat töissä.

Tiina on osa-aikaeläkkeellä. Vaikka 
edes osa-aikainen työnteko ei onnistu, 
hänelle ei ole vielä myönnetty kokoaikais-
ta eläkettä. 

– Etukäteen en voi sanoa, mitkä päi-
vät viikossa olisivat hyviä päiviä. Voisin var-
maan olla pari päivää viikossa töissä, mut-
ta koko loppuviikko menisi toipumiseen 
ja voimien keräämiseen seuraavia työpäi-
vä varten. 

Aiemmin Tiina mietti aina hyvinä päivi-
nä, että voisi sittenkin palata työhön. Nyt 
hän on oppinut, että itselleen pitää aset-
taa etappeja. Työhön paluuta ei kannata 
miettiä päivittäin, vaan palata asiaan vasta 
puolen vuoden päästä ja miettiä millainen 
vointi on ollut pitkällä tähtäimellä.
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Voimaa vertaistuesta
Syytä Tiinan väsymykseen etsittiin vielä PBC:n toteamisen jäl-
keenkin. Sen epäiltiin johtuvan uniapneasta tai jopa masen-
nuksesta. Tiina luki kuitenkin vanhasta Elinehdosta sairaudes-
ta kertovan jutun, jossa kerrottiin primaarin biliaarin kolangiitin 
aiheuttavan joskus elämää haittaavaa väsymystä. Hän näytti 
sen omalle lääkärilleen, joka varmisti vielä asian artikkelin asian-
tuntijalta gastroenterologi Henna Rautiaiselta. Tieto väsymyk-
sen syystä helpotti.

Tiinan sairaus on rauhallinen eikä se ole vaurioittanut mak-
saa. Hänellä on kuitenkin jatkuva lääkitys sairauteen. Lääkärei-
den mukaan maksansiirto ei välttämättä parantaisi väsymys-
tä, koska Tiinalla olisi edelleen sen aiheuttava autoimmuuni-
sairaus.

– Odotan, että huononeminen loppuisi, että tulisi joku seinä 
vastaan, ettei väsyneemmäksi voi enää tulla. Päivittäin muutos-
ta ei huomaa, mutta kun miettii, mitä oli vuosi sitten, niin muu-
tos huonompaan on suuri.

Liiton järjestämällä sopeutumisvalmennuskurssilla Tiina 
tapasi ensimmäistä kertaa muita sairastuneita. Hän on halti-
oissaan saamastaan vertaistuesta. Kerrankin tuntui, että jo-
ku ymmärtää oikeasti, miltä tuntuu olla jatkuvasti väsynyt. Yk-
si kurssilaisista mietti, että kaikki tapahtuu kuin hidastetussa 
elokuvassa. Asioita unohtaa helpommin ja aloitekyky on vä-
hentynyt. Joku kuvaili kurssilla tilaa aivosumuksi. Se on Tii-
nasta hyvin sanottu.

Kurssin antia on myös se, että liikkua voi vähemmänkin. 
Vartin kävelylenkki voi olla parempi kuin tunnin lenkki, koska 
silloin siitä toipuminen ei vie niin kauaa.

– Vaikka olen sairas, minun ei tarvitse elää sairaan elä-
mää. 

Maksa on elimistön suurin sisäelin. Terveen aikuisen maksa pai-
naa 1–1,5 kiloa. Ihminen ei tule toimeen ilman maksaa. Maksa ha-
jottaa alkoholia, lääkkeitä ja muita vahingollisia kemiallisia aineita 
sekä elimistön itsensä tuottamia myrkkyjä. Maksa varastoi ravin-
toaineita, vitamiineja, sokeria sekä rasvaa ja jakelee niitä vereen. 
Maksa tuottaa veren hyytymistekijöitä ja proteiineja sekä osallis-
tuu hormonien tuotantoon ja säätelyyn. Se erittää sappea ruuan-
sulatuksen tarpeisiin.

Maksasairautta sairastavia on Suomessa noin 100 000. Heis-
tä puolella on maksakirroosi, suurella osalla tosin lievä. Elintavois-
ta johtuvat maksasairaudet yleistyvät jatkuvasti. Kaikki maksasai-
raudet eivät johdu elintavoista.

Maksan ja sappiteiden sairaudet ovat Suomessa kohtalaisen 
yleisiä. Sairaudet voivat edetä pitkään oireita antamatta tai ne 
voivat aiheuttaa äkillisiä, rajujakin oireita. Merkittävimpiä krooni-
sia maksasairauksia ovat autoimmuunimaksasairaudet, krooni-
set virusmaksatulehdukset sekä rasvamaksa ja alkoholimaksa-
sairaus. Maksasairaudet voidaan luokitella myös tulehduksellisiin 
ja kolestaattisiin maksasairauksiin. Krooninen maksasairaus voi 
edetä maksakirroosiin tai maksan vajaatoimintaan.

Maksasairaus alentaa toimintakykyä
Maksasairauteen sairastuneista jopa 40 prosentilla on alentunut 
toimintakyky. Suurimpana syynä työ- ja toimintakyvyn heikkenemi-
seen on väsymys. Siihen vaikuttavat myös liitännäissairaudet, as-
kites eli nesteen kertyminen vatsaonteloon ja pahoinvointi selvisi 
liiton vuonna 2015 teettämässä tutkimuskokonaisuudessa mak-
sasairauksien toteamisesta, hoidosta ja niiden vaikutuksesta sai-
rastuneen toimintakykyyn. Alentunut toimintakyky vaikuttaa mak-
sasairauteen sairastuneiden elämänlaatuun.

Maksasairaudet ovat alkuvaiheessa usein oireettomia. Joskus 
oireita on vaikea yhdistää maksasairauteen. Syytä väsymykseen, 
lievään lämpöilyyn tai pahoinvointiin voidaan joutua etsimään pit-
kään. Maksasairauteen voi liittyä myös painon tunnetta ylävatsal-
la sekä ihon ja silmien sidekalvojen keltaisuus. Maksan toiminnan 
ongelmista kertovat myös verioksentelu, unirytmin muuttuminen, 
kognitiivisten toimintojen hidastuminen ja sekavuus.

Pitkälle edenneisiin maksasairauksiin liittyy yleisesti väsymys-
tä, mutta esimerkiksi primaariin biliaariin kolangiittiin eli PBC:hen 

Maksasairauden aiheuttamat oireet lisääntyvät sairau-
den edetessä. Väsymys tai kutina vaikuttavat elämän-
laatuun, komplikaatiot heikentävät toimintakykyä. Sai-
rastuminen heijastuu myös parisuhteeseen. Ratkaisu-
ja muuttuneeseen elämäntilanteeseen voi etsiä esi-
merkiksi liiton sopeutumisvalmennuksesta.
TEKSTI: PETRI INOMAA

Maksasairaus  
vaikuttaa arkeen
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sairastuneista viidesosa kärsii pitkäaikaisesta väsymyksestä jo 
sen toteamisvaiheessa. Sairauden edetessä 80 prosenttia kärsii 
elämänlaatua haittaavasta väsymyksestä. Arvellaan, että väsy-
mys johtuu autonomisen hermoston häiriöistä, mutta se ei riipu 
sairauden vaikeusasteesta. Unenlaatu on usein huonompi, mikä 
aiheuttaa uneliaisuutta päivisin.

Maksasairauden komplikaatiot lisääntyvät sairauden edetessä 
ja ne ovat sairauden taustalla olevasta syystä riippumatta usein 
samankaltaisia. Mustelmataipumus lisääntyy hyytymistekijöiden 
pitoisuuden vähentyessä. Kutina liittyy kolestaasiin eli tilaan, jos-
sa sappi ei pääse erittymään maksasta suolistoon.

Vakavampia maksakirroosin komplikaatioita ovat ruokator-
ven laskimolaajentumat, askites eli vesivatsaisuus, maksasairau-
teen liittyvä munuaisten vajaatoiminta ja tajunnantason alenemi-
nen. Maksakirroosi altistaa myös maksasyövän synnylle. Lisäksi 
voi esiintyä infektioita ja verenvuotoja. Komplikaatiot voivat joh-
taa usein sairaalahoitoon.

Maksasairauden aiheuttamat komplikaatiot vaikeuttavat usein 
työntekoa ja voivat olla este autolla ajamiseen.

Kirroosin komplikaatioita voidaan ennaltaehkäistä hoitamal-
la mahdollisimman tehokkaasti maksasairautta ja lisäksi niiden 
ilmaantumiseen voidaan vaikuttaa muun muassa elintavoilla ja 
lääkehoidolla. Komplikaatioita voidaan hoitaa ja ennaltaehkäistä 
myös erilaisin leikkaus- ja tähystystoimenpitein.

Sairaus vaikuttaa parisuhteeseen
Oma tai puolison sairastuminen vaikuttaa parisuhteeseen. Minä-
kuva ja rooli parisuhteessa voivat sairastumisen myötä muuttua. 
Sairaudesta ja sen hoitojen vaikutuksista elämään on hyvä puhua 
yhdessä. Läheisyys ja toisen kuunteleminen lisäävät luottamusta 
siihen, että uskaltaa jakaa sen, miltä oikeasti tuntuu.

Sairaus verottaa fyysisiä voimia. Sairauden aiheuttamat 
muutokset voivat saada miettimään, kelpaako sellaisena kuin 
on. Vakava sairaus vaikuttaa useasti seksuaaliseen minäku-
vaan ja halukkuuteen. Sairaus, lääkitys ja henkinen paine sekä 
ikääntyminen saattavat aiheuttaa häiriöitä hormonitoiminnas-
sa. Naisilla sairaus voi vaikuttaa kuukautiskiertoon tai kuukau-
tiset voivat loppua kokonaan, mikä vaikuttaa myös hedelmöi-
tyskykyyn. Miehillä erektiohäiriöt ja häiriöt siemensyöksyssä 
ovat yleisiä.

Raskaus ei vaikuta kroonisten maksasairauksien ennustee-
seen. Raskauden ja synnytyksen suunnittelu voi joissakin mak-
sasairauksissa vaatia erityistä huomiota. Raskauden seuranta ta-
pahtuu erikoissairaanhoidossa.

Muista monipuolinen ruokavalio
Alkoholi saattaa nopeuttaa maksasairauden etenemistä. Jos 
maksasairaus on edennyt kirroosiasteelle tai alkoholin käyttö on 
maksasairauden taustalla, alkoholin käyttö tulee lopettaa pysy-

västi. Muutoinkin on hyvä pidättäytyä alkoholin kohtuukäytössä 
ja säästää se esimerkiksi juhlahetkeen. 

Luontaistuotteiden ja lääkekasvien käyttöön on syytä suh-
tautua varoen, sillä ne voivat sisältää maksalle haitallisia yh-
disteitä. Niillä voi olla myös yhteisvaikutuksia maksasairauden 
hoitoon käytettävien lääkkeiden kanssa. Luontaistuotteiden 
käytöstä on syytä keskustella oman hoitavan lääkärin kanssa. 

Joihinkin maksasairauden komplikaatioihin liittyy erityisiä 
ravitsemussuosituksia, mutta minkään tietyn ruokavalion hyö-
dyistä ei maksasairauksien hoidossa ole näyttöä. Maksasairau-
teen sairastuneen on tärkeää huolehtia monipuolisesta ja ravit-
semuksellisesti laadukkaasta ruokavaliosta hyvän ravitsemusti-
lan ja sopivan painon säilyttämiseksi. 

Maksasairauteen voi liittyä ongelmia niin yli- kuin alipainon 
kanssa. Lihavuus on entistä useammin kroonisen maksasai-
rauden taustalla. Esimerkiksi ylipainoon liittyvä rasvamaksa on 
lisääntynyt väestön lihomisen myötä. Lihavuus voi myös no-
peuttaa maksasairauden etenemistä, esimerkiksi alkoholimak-
sasairaudessa. 

Alipaino, tahaton laihtuminen ja vajaaravitsemustila ovat 
myös yleisiä kroonista maksasairautta sairastavilla. Vajaaravitse-
mus heikentää vastustuskykyä, vähentää lihasmassan määrää 
ja hidastaa haavojen paranemista. Varhainen kylläisyyden tunne, 
pahoinvointi ja ruokahaluttomuus voivat vähentää syömistä. Pit-
källe edennyt maksasairaus voi heikentää ravinnon imeytymistä, 
jolloin elimistö ei pysty hyödyntämään kaikkea syötyä ruokaa. 

Krooninen maksasairaus lisää proteiinin eli valkuaisaineen 
tarvetta, sillä pitkälle edenneisiin maksasairauksiin liittyy lisään-
tynyt proteiinin hajoaminen elimistössä. Proteiinia tarvitaan esi-
merkiksi lihaksien ja muiden kehon kudosten rakentamiseen se-
kä vastustuskyvyn ylläpitoon. 

Kuntoutuskurssilla tapaa muita sairastuneita
Sairastuminen on uusi elämäntilanne ja arjessa selviytyminen 
vaatii uusien keinojen oppimista. Itsestään huolehtiminen ja 
oman tilansa seuraaminen on tärkeää, jotta sairautta voidaan 
hoitaa mahdollisimman hyvin. Kuntoutumisen tavoitteena on ot-
taa sairaus haltuun, jotta voi itse osallistua sairautta koskevaan 
päätöksentekoon ja tehdä omaa hyvinvointia edistäviä valintoja.

Sopeutumisvalmennus tukee kuntoutumista. Se auttaa löy-
tämään uusia näkökulmia ja selviytymiskeinoja arkeen. Liiton 
sopeutumisvalmennuskurssilta saa tietoa sairaudesta ja sen 
hoidosta, henkisestä hyvinvoinnista ja sosiaaliturvasta. Kurs-
silla voi tavata muita sairastuneita. Saman kokeneet ymmärtä-
vät parhaiten, mitä sairastuminen tarkoittaa ja osaavat kannus-
taa eteenpäin.

Lisätietoa liiton järjestämästä kuntoutuksesta saa liiton koti-
sivuilta www.muma.fi/kuntoutus tai soittamalla kuntoutussuun-
nittelija Iiris Ahglrenille 050 3019 368. 
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Elämä mullistuu, kun saa vakavasti sairaan 
lapsen. Tieto on shokki, kun ei tiedä, mi-
tä on tulossa.

– Noelin syntymän jälkeen en olisi us-
konut, miten hyvin meillä nyt menee. Noel 
on niin energinen ja iloinen poika, että ul-
kopuolinen ei varmaan edes pitäisi hän-
tä sairaana, jos nenämahaletku ei paljas-
taisi, että jotain on vialla, kertoo Noelin äi-
ti Sini Svanberg.

Noel on ollut dialyysissä syntymästään 
saakka. Perheen elämä pyörii Noelin sai-
rauden ja hoidon ympärillä. Noel on nyt 
vuoden ja kahdeksan kuukauden ikäinen. 
Munuaisensiirtolistalla hän on ollut kah-
deksan kuukautta, siitä lähtien kun vaadi-
tut 10 kiloa tuli täyteen. Noelin veriryhmä 
on harvinainen ja Sini pelkää, että odotuk-
sesta tulee pitkä. Kumpikaan vanhemmis-
ta ei sopinut luovuttajaksi.

– Odotamme, että Noel saisi uuden 
munuaisen ja voisi elää normaalia elä-
mää, pääsisi päivähoitoon, kouluun ja har-
rastamaan.

Kun lapsi on vakavasti sairas, jatkuva 
huoli on kuluttavaa. Sini on joutunut käy-
mään läpi menettämisen pelkoa, mutta 
epävarmuuden kanssa on opittava elä-
mään. Se on toisaalta myös opettanut elä-
mään hetkessä.

– Päätimme, että elämä on tässä ja nyt. 
Pyrimme tekemään siitä mahdollisimman 
hyvän ja luomaan hyviä muistoja.

Juhannukseksi kotiin
Sini ja Raul Mansikka odottivat tervet-
tä lasta. Sini joutui 32 raskausviikolla sai-
raalaan, missä todettiin, että ultraäänes-
sä ei näy lapsivettä. Siitä ei osattu kuiten-
kaan päätellä, että lapsi olisi sairas. Syn-
nytys käynnistettiin kuusi viikkoa etuajassa 
ja Noel syntyi normaalisti yhdeksän pis-
teen poikana.

Viisi minuuttia syntymän jälkeen Noelin 
kunto kuitenkin romahti. Hän ei jaksanut 
hengittää itse. Noel siirrettiin Lastenkli-
nikalle ja hän joutui hengityskoneeseen. 
Seuraavana päivänä Sini pääsi katsomaan 
poikaa. Hoitohenkilökunta ajatteli jo silloin, 
että kaikki ei ole hyvin, koska Noel ei virt-
sannut lainkaan. Ultraäänen jälkeen Sinil-
le sanottiin, että erikoislääkäri tulee pian 
keskustelemaan. Se ei ollut hyvä merkki.

Epäonni on väärinymmärretty onni

TEKSTI JA KUVAT: PETRI INOMAA

Noel on ollut dialyysissä koko 
ikänsä. Perheen arki sairaan lap-
sen kanssa on vaativaa. Noelin 
äiti Sini sanoo, että pojan sairaus 
on tuonut mukanaan myös paljon 
hyvää, jota ei muuten huomaisi. 

Noelin todettiin sairastavan ARPKD-
nimistä munuais- ja maksasairautta. Syn-
tymän jälkeen lapsella on hengitysvaike-
uksia, mikä johtuu vähäisen lapsiveden 
aiheuttamasta keuhkojen huonosta ke-
hittymisestä sekä suurten munuaisten ai-
heuttamasta paineesta, joka estää keuh-
kojen normaalin kaasujen vaihdon. Tautiin 
liittyy usein maksasairaus ja osa sairastu-
neista tarvitsee jossain elämänsä vaihees-
sa myös maksansiirron. ARPKD on väisty-
västi periytyvä eli lapsen vanhemmat ovat 
terveitä kantajia.

Noel oli hengityskoneessa kaksi päi-
vää, minkä jälkeen aloitettiin vatsakalvo-
dialyysi. Munuaiset olivat sairauden takia 
niin suuret, että ne piti poistaa, kun Noel 
oli neljän viikon ikäinen. Lääkärit valoivat 
kuitenkin alusta lähtien vanhempiin toi-
voa: Noelin on mahdollista saada elinsiirto 
ja sen jälkeen voi elää normaalia elämää.

Noel oli kolme kuukautta Lastenklini-
kalla. Sini oli sairaalassa päivät, Raul il-
lat. Onneksi perhe asui Helsingissä. Ju-
hannuksena 2015 Noel pääsi vihdoin ko-
tiin. Dialyysi oli nyt vanhempien vastuulla. 

– Koulutus dialyysin tekemiseen osas-
tolla kesti kolme viikkoa ja oli toimiva. Mei-
tä ei jätetty tyhjän päälle, mutta silti hoi-
don tekeminen kotona jännitti. Ensim-
mäiset viikot kotona olivat aikamoiset, Si-
ni muistelee.

Dialyysistä ei ole taukoa
Dialyysin tekemisestä ei voi pitää taukoa, 
sama ohjelma toistuu joka päivä.

Aamulla Sini purkaa dialyysikoneen. 
Punnituksen ja verenpaineen mittauksen 
avulla Sini osaa arvioida, onko Noel vie-
lä nestelastissa. Sitten vuorossa ovat aa-
mulääkkeet, joita ei voi kaikkia antaa sa-
malla kertaa. Aamulla on myös ehdittävä 
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viemään isommat sisarukset päiväkotiin ja 
esikouluun, koirakin kaipaa lenkille. Noel ei 
syö mitään itse, ja maito pitää laittaa tasai-
sin välein nenämahaletkun kautta. Sen ta-
kia Noel oksentaa useamman kerran päi-
vässä. Sitten onkin siivottava, vaihdettava 
vaatteet tai lakanat, ja pyykkiä riittää. Noel 
myös oksentaa usein nenämahaletkun ja 
se on pujotettava takaisin, vastusteluista 
huolimatta. Päivällä Sini tekee myös yh-
den dialyysinesteen vaihdon Noelille. Se 
vie tunnin verran. Illalla Sini kytkee Noelin 
dialyysikoneeseen seitsemän aikaan. Hoi-
to kestää 11 tuntia. Pienelle liikkuvalle ih-
miselle se on pitkä aika olla sängyssä.

Parin päivän välein pitää putsata dia-
lyysikatetrin juuri. Sinin on muistettava 
myös tilata hoitotarvikkeet ja dialyysines-
teet. Apteekissa käydään yleensä kerran 
viikossa. Sairaalassa Noelin kanssa pitää 
käydä usein: lääkärillä, hoitajan vastaan-

otolla tai kokeissa. Fysioterapeutti käy ko-
tona noin kerran viikossa.

Onneksi Noel käy mielellään sairaalas-
sa. Hän nauttii saamastaan huomiosta. 
Verikokeetkin onnistuvat hyvin, poika vain 
ojentaa kätensä.

– Noel antaa tehdä hoitotoimenpiteet 
hyvin. Hän on jo niin vanha, että voin selit-
tää, miksi nenämahaletkun teippi on vaih-
dettava. Noel työntää itse kasvot lähelle-
ni ja vaihdan teipin. Hän pysyy paikallaan 
ja kun on valmista, taputtaa innoissaan.

Vatsakalvodialyysin takia Noelilta on 
jouduttu leikkaamaan kolme tyrää, kaksi 
kertaa hänellä on ollut sappitietulehdus. 
Sini on laskenut, että vuoden aikana sai-
raalassa Noel oli silti vain 27 vuorokautta.

Vapaa auttaa jaksamaan
– Kaikkein raskainta ovat yöherätykset. 
Dialyysikone voi hälyttää kymmenenkin 

kertaa yössä, kun Noel liikkuu ja letkut jää-
vät puristuksiin. Maitoa valuu myös öisin ja 
Noel oksentaa usein, Sini kertoo.

Kun kaikki elämässä pyörii lapsen sai-
rauden ympärillä, se tuo mukanaan myös 
yksinäisyyttä. Ei ole työ- tai opiskelukave-
reita, ei harrastuksia tai vapaailtoja. Sosi-
aaliset ympyrät pienenevät.

Sini on Noelin omaishoitaja. Lain mu-
kaan hänelle kuuluu kolme vuorokautta va-
paata kuukaudessa. Liiton hoitoavun myö-
tä sen pitäisi olla myös oikeasti mahdol-
lista. Tämän vuoden alusta hoitorengas-
hoitajan palkan on maksanut kunta, jos 
perheellä on omaishoidon päätös. Helsin-
gin kaupunki vastusti ensin kolmea hoito-
päivää, koska heidän mielestään aiempi 
päivä kuukaudessa olisi ollut riittävä, kos-
ka Sini oli aiemminkin pärjännyt sillä.

– Kyseessä on lakisääteinen oikeus. 
Tein vammaisasiamiehelle kantelun ja hoi-

Noel on ollut dialyysis-
sä syntymästään saak-
ka. Äiti Sini Svanberg 
on vastuussa hoidon 
tekemisestä kotona.
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topaikkakin ajoi asiaa. Kaupunki ei ym-
märtänyt, miten paljon Noelin hoito sitoo 
ja kuormittaa. Lopulta hoitoapu myön-
nettiin.

Alkusyksystä Sini oli niin väsynyt, et-
tä hänen oli pakko turvautua viimeiseen 
keinoon ja viedä Noel viikonlopuksi Las-
tenklinikalle. Joskus on yksinkertaises-
ti pakko saada nukuttua. Jos vapaata 
saisi edes kahden viikon välein, jaksai-
si paremmin.

Ystäviltä perhe on saanut lähinnä 
henkistä tukea. Vertaisvanhemmilta saa-
tu tuki on ollut korvaamattoman tärkeää. 

Noelin vanhemmille on paljon sisaruk-
sia, joilla kaikilla on lapsia. Kukaan ei ole 
aiemmin sairastunut ARPKD:hen, mutta 
nyt hekin ovat joutuneet miettimään asi-
aa. Sisaruksetkin voivat kantaa sairautta 
ja he ovat käyneet geenitestissä.

Kaikella on tarkoituksensa
Noelin motorinen kehitys on noin puoli 
vuotta jäljessä terveisiin lapsiin verrattu-
na. Hän osaa kuitenkin jo nousta seiso-
maan tukea vasten. Ja on maailman no-
pein peppukiitäjä. Maitopumppu ja -pul-
lo kulkevat Noelin mukana tarvittaessa 
selässä repussa. Niin hän pääsee liikku-
maan vapaammin. Noel rakastaa leik-
kipuistoja, keinumista, hiekkalaatikol-
la rymyämistä sekä laulamista ja tans-
sahtelua.

Noelin sairauden takia perhe muutti 
isompaan asuntoon, jotta hänelle saatiin 
oma hoitohuone. Eteisen seinä on vuo-
rattu dialyysinestelaatikoilla. Hoitorengas-
palvelun avulla muu perhe on päässyt yh-

dessä matkoille. Kesällä he kävivät Tallin-
nassa, syksyllä oltiin mökillä viikonloppu. 
Noelin kanssakin on oltu päivä pois kotoa. 
Pitempi matka tarkottaisi kuitenkin sitä, et-
tä hoitotarviketta pitäisi ottaa mukaan pe-
räkärryllinen.

Muut lapset joutuvat usein tyytymään 
vähempään huomioon, kun perheessä 
on sairas lapsi. Sinillä on 4- ja 6-vuotiaat 
pojat, Raulin 5-vuotias tytär on perheen 
luona vuoroviikoin. Muut lapset pitävät 
Noelin sairautta ihan normaalina. Sinin 
esikoululainen kysyi yksi päivä, oliko hän-
kin dialyysissä, kun oli pieni.

Sini toivoo, että avoimuus Noelin sai-
raudesta auttaa muita ymmärtämään, 
mitä dialyysi ja elinsiirto tarkoittavat. Vaik-
ka elämäntilanne on vaativa, elämä voi 
olla silti hyvää.

– Kaikella on tarkoituksensa tässä 
maailmassa, niin vaikeaa kuin sen näke-
minen joskus onkin. Noel on tuonut pal-
jon hyvää ja onnea mukanaan. Huonot 
asiat saavat meidät näkemään selkeäm-
min hyvät asiat. Perheessäni on sanot-
tu aina, että epäonni on väärinymmär-
retty onni. 

Noelin elämään voi tutustua liiton julkai-
semalla uudella videolla https://youtu.be/ 
gNBY2gx4GjI tai liiton kavanalla www. 
youtube.com/munuaisjamaksaliitto. Las-
ten munuais- ja maksasairauksista lisä-
tietoa www.muma.fi/lapsisairastaa.

Hoitorengaspalvelu on  
hengähdystauko  
vanhemmille
Vuosittain syntyy 10–15 lasta, joilla on 
vakava munuaisten vajaatoimintaan joh-
tava sairaus. Dialyysin aloittaa vuosittain 
saman verran lapsia. Ammattilaisen an-
tamaa hoitoapua kotiin voivat saada per-
heet, joissa on elinsiirtoa odottava lapsi 
tai lapsen elinsiirrosta on kulunut alle vuo-
si. Lapsi saa asiantuntevan hoitajan kotiin 
turvakseen ja vanhemmat saavat hen-
gähdystauon sitovasta hoidosta.

Munuais- tai maksasairaan lapsen 
hoitaminen vaatii erityisosaamista. Hoi-
torenkaan sairaanhoitajat ovat työsken-
nelleet dialyysi- ja elinsiirtolasten kans-
sa. Hoitajalla on erityisosaamista lap-
sen ravitsemuksesta, nesteytyksestä, 
lääkehoidosta ja dialyysihoidosta. Yh-
teistyötä tehdään Helsingin Lastenklini-
kan kanssa, joka myös kertoo hoitoren-
kaasta dialyysiopetuksen aikana.

Tämän vuoden alusta hoitorengas-
palvelua ovat voineet saada kunnan 
maksusitoumuksella perheet, joissa toi-
nen vanhempi on lapsen omaishoitaja ja 
hän saa lakisääteiset vapaat. Omaishoi-
tajalla on oikeus vähintään kolmen vuo-
rokauden vapaaseen kuukaudessa, 
jos hän on kuukauden aikana sidottu 
hoitoon ympärivuorokautisesti. RAY:n 
myöntämää rahaa voidaan käyttää vain 
tilanteissa, joissa kunta ei ole vielä teh-
nyt päätöstä omaishoitajuudesta tai 
kumpikaan vanhemmista ei ole lapsen 
omaishoitaja. Rahaa voi käyttää myös 
hoitorengashoitajien työnohjaukseen ja 
vuosittaiseen tapaamiseen.

– On ollut positiivinen yllätys, että 
olemme vuonna 2016 saaneet maksu-
sitoumuksen seitsemältä kunnalta. Hoi-
torengaskäyntejä on tehty tuplasti enem-
män kuin vuonna 2015. Muutoksen 
myötä perheet ovat saaneet enemmän 
apua kuin aikaisemmin, järjestösuunnit-
telija Marjukka Miettinen kertoo. 

Perheen tilanne arvioidaan yksilölli-
sesti, miten voimia kysyvää perheen tilan-
ne on ja kuinka tärkeä asia omaishoidon 
vapaat ovat vanhempien jaksamiselle.

– Palvelua on ostettu 1–3 vuoro-
kautta kuukaudessa lähinnä vanhempi-
en omaishoidon vapaiden ajaksi omais-
hoidon päätöksestä riippuen.

Hoi toapua saadakseen per-
heen kannattaa ottaa yhteyttä liit-
toon, joka puolestaan ottaa yhteyt-
tä kuntaan ja kertoo sille hoitoren-
gaspalvelusta. Lisätietoja antaa Mar-
jukka Miettinen, 040 5240 674, 
marjukka.miettinen@muma.fi. Lisätietoa 
myös sivulta www.muma.fi/hoitoapu.

Noel on iloinen ja energinen poika, ja pitää Sini-äidin kiireisenä.
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Tomi Toivosella ja Anssi Karhulla todettiin heti syntymän jäl-
keen suomalaistyyppinen synnynnäinen nefroosi eli CNF. Poiki-
en syntymän välillä eroa on lähes 15 vuotta ja sen huomaa hoi-
don kehittymisessä.

Anssille annettiin hänen syntyessään vuonna 1984 vain vuosi 
elinaikaa. Nyt hän on 32-vuotias, naimisissa oleva mies. CNF:n 
lisäksi hänellä on toispuoleinen halvaus ja epilepsia, mutta se ei 
menoa haittaa. Anssin nilkat leikattiin hiljakkoin, nyt hän pelaa jo 
sählyä pari kertaa viikossa.

Anssin taudinkuva oli raju. 1980-luvun alkupuolella CNF-sai-
rautta ei hoidettu lainkaan. Anssi otettiin aktiivihoidon piiriin vasta 
vuoden ikäisenä. Painoa ei saatu aluksi nousemaan, jotta hänet 
olisi saatu edes siirtolistalle. Vanhempia ei suostuttu tutkimaan 
mahdollisina munuaisen luovuttajina. Elämänsä kolme ensim-
mäistä vuotta Anssi vietti pääosin sairaalassa. Kolmevuotiaana 
tehtiin ensimmäinen munuaisensiirto. Ensimmäinen munuainen ei 
toiminut kuin pari vuotta, mutta toinen on kestänyt jo 25 vuotta.

– Juhlimme munuaista viiden vuoden välein, mutta pitäisikö-
hän alkaa juhlia joka vuosi? Koskaan ei tiedä, miten kauan mu-
nuainen toimii, Anssi miettii.

Tomi syntyi vuonna 1998. Hän sai munuaisen äidiltään Mialta 
jo 11 kuukauden ikäisenä. Mia on laskenut, että Tomin kuuden-

Suomalaistyyppinen nefroosi yhdistää Tomia ja Anssia ja heidän äitejään Mi-
aa ja Tuulaa.

Sitkeät selviytyjät
Mia Patanen ja Tuula Karhu ajattelevat, että rankatkin 
kokemukset voi kääntää vahvuudeksi. Alun perin poi-
kien Tomin ja Anssin munuaissairaus toi äidit yhteen. 
Ystävyyden lisäksi heitä yhdistää Mian yritys, missä 
Tuula on osa-aikaisesti työssä.
TEKSTI JA KUVAT: PETRI INOMAA

teen ikävuoteen mennessä leijonanraapaisuja eli leikkauksia oli 
tehty 13. Sen jälkeen on kuitenkin sujunut paremmin: Tomi täyt-
ti marraskuun alussa 18 vuotta.

Oma paikka yhteiskunnassa
Tomi ja Anssi ovat opettaneet äideilleen, että selviytyäkseen pi-
tää olla sitkeä. Äitien ja poikien suhde on edelleen tiivis. Silloin ei 
ole välttämättä helppo päästää lapsesta irti.

– Olen ollut paljon sairaalassa ja oppinut varmaan joitakin asi-
oita vähän hitaammin kuin muut. Nyt pystyn hoitamaan itse asi-
ani vaikka Kelassa ja pankissa. Tuntuu silti, että äiti ei uskalla las-
kea irti ja siitä tulee konflikteja, Anssi pohtii.

Tuula miettii, että irtipäästäminen on vaikeaa: äiti toivoo aina, 
ettei tulisi uusia harmeja, vaikka nyt on mennytkin hyvin.

Poikien on ollut vaikea löytää paikkaansa yhteiskunnassa pe-
ruskoulun jälkeen.

– Maailmassa arvostetaan nykyään vain tehokkuutta, mutta 
töitä pitäisi pystyä tarjoamaan kaikille. Ihmiselle on tärkeää, että 
saa tehdä jotain mielekästä, Mia miettii.

Anssi on ollut työssä työtoimintakeskuksessa, mutta saanut 
myös lyhytaikaista työtä muualta. Työtoiminta ei kuitenkaan mo-
tivoi. Päivän työn jälkeen palkkaa, jos sitä siksi voi sanoa, jää al-
le euron.

Tomille tarjottiin eläkepapereita heti peruskoulun jälkeen. Hän 
on käynyt oppisopimuksella kuitenkin osan kiinteistönhoitajan 
koulutuksesta. Sitten oma asenne tuli vastaan ja opinnot jäivät 
kesken. Nyt hänkin on työtoiminnassa ja menossa seuraavak-
si autokouluun. Parhaiten Tomille sopisi oma maatila ja traktori, 
millä sitä hoitaa. Emäntä, jolla mielellään voisi jo olla maatila, on 
kuitenkin edelleen hakusessa.

– Oman sairauden lääketieteellisen hoidon lisäksi pitäisi saa-
da muutakin tukea, monella pitkäaikaissairaalla nuorella on var-
maan samanlaisia ongelmia, Mia sanoo.

Puolen vuoden välein täytettävään kuntoutustukihakemuk-
seen Mia vastasi ilmoittavansa Kelalle heti, kun pojan munuaiset 
ovat kasvaneet takaisin. Tuula puolestaan menetti hermonsa ar-
meijan kanssa, joka ei millään uskonut, ettei se halua Anssia pal-
velukseen. Armeijaan pitkäaikaissairailla ei yleensä ole asiaa, mu-
nuaisensiirron saaneille annetaan vapautus rauhanajaksi. Se on 
useasti kolaus nuoren itsetunnolle. Eroa muihin korostaa se, että 
kutsuntoihin pitäisi silti mennä, eikä asia useinkaan selviä kerralla.

Hoitajasta keksijäksi
Mia on koulutukseltaan perushoitaja. Lapsen sairauden takia ko-
kopäiväinen työnteko on ollut mahdotonta. Oma yritys sopi tilan-
teeseen mitä parhaiten: työn voi tehdä silloin, kun se itselle par-
haiten sopii.

– Yritykseni takana ovat omat kokemukseni. En olisi ikinä saa-
nut ideaa ilman Tomia ja hänen sairauttaan, Mia kertoo.

Mia perusti HelppoAsun vuonna 2013. Yrityksessä hän voi 
muuttaa rankat kokemukset muillekin hyödyksi. Yritys valmistaa 
liikunta- ja toimintarajoitteisille sopivia vaatteita, jotka näyttävät 
hyviltä, mutta ovat erittäin toimivia. Työssään ja omaishoitajana 
olleessaan Mia on huomannut, miten epäkäytännöllisiä tavalliset 
vaatteet ovat. HelppoAsun vaatteisiin mahtuvat kanyylit ja katet-
rit, ja ne on helppo pukea vaikka pyörätuolissa istuvalle. Vaatteet 
helpottavat sekä hoitajien että läheisten arkea. 

– Hoitotyössä perushoidollisiin toimenpiteisiin kuten pukemi-
seen kuluu paljon aikaa, minkä vuoksi muuhun vuorovaikutuk-
seen ei useinkaan ole enää mahdollisuutta. On kuntouttavaa, 
kun hoitolaitoksessakin voi käyttää oikeita vaatteita, eikä leimaa-
via laitosvaatteita. Vaatteemme eivät ole pelkkiä apuvälineitä, ne 
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voivat vaikka häivyttää pyörätuolin näkyvistä ja tuoda käyttäjän-
sä persoonallisuutta esiin, Mia kertoo.

Yritys ei ole saanut rahallista tuotekehitystukea hakemuksista 
huolimatta, muita tunnustuksia on kyllä tullut. Se on saanut kek-
sintöjen viikon Kannustepalkinnon. Viime vuonna se sai Arvolii-
ton ARVO-teko -kunniamaininnan. Silloin Mia nukkui kyltti vierel-
lään, parantumattomalle idealistille se oli kova juttu. Tänä vuon-
na Mia ja Tuula voittivat Etelä-Suomen yrityssarjassa Nuorkaup-
pakamarin Tuottava idea -palkinnon.

Vaatteet valmistetaan Suomessa, ompelimo on nyt Kuopi-
ossa. Haaveena on saada varasto Kymenlaaksoon. Sieltä ehkä 
pojatkin saisivat töitä.

Yhteisellä asialla
Tuula on liiton lapsijaoston, nykyisen Perhe- ja nuorisotyöryhmän, 
perustajajäseniä. Hoitajatilanne oli heikko ja sairaalaoloissa pal-
jon parannettavaa. Niistä piti lähteä taistelemaan. Tuula on edel-
leen paikallisen yhdistyksen toiminnassa mukana.
– Vaikka moni asia on muuttunut, tuntuu, että nykyisessä liiton 
perhetoiminnan edunvalvonnassa taistellaan samojen asioiden 
puolesta, Tuula sanoo.

Mia oli lapsijaoston puheenjohtajana 2000-luvun alussa. En-
simmäisessä liiton perhetapaamisessa he olivat mukana, kun To-
mi oli vielä dialyysissä. Mia oli järjestämässä Haminan Bastionin 
suurtapahtumaa. Parhaiten mieleen on kuitenkin jäänyt käynti Ke-
särannassa pääministeri Paavo Lipposen kutsusta. 

– Oli hienoa, kun Lipponen sanoi, että vapaaehtoistyö on työ-
tä isänmaan puolesta, Mia muistelee.

Mia lähti myös kunnallispolitiikkaan. Sinne hänet sysäsi vuo-
sia kestänyt tappelu kunnan kanssa välttämättömistä tukitoimis-
ta Tomille muun muassa koulunkäynnin tueksi. Politiikka vaati 
paljon työtä ja aikaa, valtuustoaika oli kuluttavaa, mutta toisaalta 
Mia kokee oppineensa sieltä paljon asioita, joita voi nyt hyödyn-
tää yritysmaailmassa.

Anssi on aktiivisempi kehitysvammajärjestössä. Liiton jäsen-
yhdistyksessä hän kokee olonsa vähän väliinputoajaksi

– Tuntuu, että yhdistyksessä ei ole kolmekymppisille nuorille 
aikuisille toimintaa. Toiminnassa on mukana ikääntyneempää vä-
keä. Liiton ohjelmasta löytyy kursseja nuoremmille, Anssi miettii.

Äidit arvostavat kuitenkin liiton ja yhdistysten toimintaa.
– Poikien sairaus ei ole tehnyt elämää pelkästään vaikeaksi, 

sen kautta olen saanut hyviä ystäviä, Tuula kertoo.
– Tuula on parasta vertaistukea, ylistää Miakin.
Pojat Mia nimeää vänkäämisen Suomen mestareiksi. Se heille 

suotakoon – joskus pitääkin olla itsepäinen, jotta selviää.  

Liitto järjesti 11–15-vuotiaille pojille marraskuussa ensimmäis-
tä kertaa oman vertaistapahtuman. Hemmojen tapaamiseen 
osallistui 6 nuorta. Ohjelman olivat suunnitelleet nuoret itse.

Ohjelmassa oli uimista, uimahyppyjä, trampoliinipuistoa ja 
jääkiekko-ottelu, hyvää ruokaa ja seuraa. Osalle trampoliini-
puisto ja jääkiekko-ottelu olivat uusia kokemuksia. Intoa ja jän-
nitystä olikin ilmassa. Kahden tunnin vuoro trampoliinipuistos-
sa kävi urheilusuorituksesta, jonka jälkeen ruoka maistui. Ta-
paaminen huipentui KHL:n jääkiekko-otteluun Jokereiden ko-
tiareenalla. Lyhyessäkin ajassa ehti tehdä paljon.

– Ihanaa, että kerrankin on tapahtuma, jossa minä en ole 
ainoa, joka syö lääkkeitä, totesi yksi osallistujista.

TEKSTI JA KUVA: MARJUKKA MIETTINEN

Nuorten hyvinvointi ja terveyden edistäminen on sairastunei-
den lasten vanhempien yhteinen huoli. Liitto järjesti vertaista-
paamisen ja koulutuksen lokakuussa nuorten vanhemmille. 
Mukana oli vanhempia ympäri Suomea. Vanhemmille nuoruu-
den haasteista oli puhumassa nuorisolääkäri Silja Kosola. Ta-
pahtumassa nuorten omahoidon lisäämisestä ja nuorisovas-
taanotosta olivat kertomassa nefrologi Kai Rönnholm ja sai-
raanhoitaja Ulla Sandholm.

Koulutuksessa kerrottiin, että nuorta voi tukea itsenäisty-
misessä antamalla hänen ottaa vastuuta vähitellen. Nuorelle 
pitää antaa omaa tilaa, muttei hänen rinnaltaan saa kadota. 
Ennen kaikkea nuorta ja hänen ajatuksiaan pitää kuunnella.

Vertaistapaamisessa oli hyvä ja rento ilmapiiri. Palauttees-
sa vanhemmat toivat esiin, että on hyvä kuulla, miten muil-
la nuorten vanhemmilla menee ja saada vinkkejä omaan ar-
keen. Nuorten haasteiden kanssa ei ole yksin. Vastaava tilai-
suus nuorten vanhemmille järjestetään myös ensi syksynä. 

TEKSTI JA KUVA: MARJUKKA MIETTINEN

Hemmojen tapaaminen

Tukea nuorten vanhemmille

Mia Patasen ja Tuula Karhun esittelemät HelppoAsun vaatteet sopivat liikunta- ja 
toimintarajoitteisille.
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Liiton järjestöpäiviä vietettiin 11.–12.11. 
Joensuussa.  Järjestöpäivillä otettiin 
suunta kohti ikääntymisen teemakautta, 
jaettiin hyviä käytänteitä sekä pohdittiin 
yhdistystoiminnan tulevaisuutta. Liiton 
toiminnanjohtaja kertoi ajankohtaisista 
järjestötoiminnan haasteista, muun mu-
assa sotemuutoksesta ja liiton ponniste-
luista Suomen munuaistautirekisterin ra-
hoituksen säilyttämiseksi. Kirjailija Tuu-
la-Liina Varis ja hänen puolisonsa Mik-
ko avasivat mielenkiintoisia näkökulmia 
ikääntymiseen ja vanhuuteen.  

– Tosi mielenkiintoista on ollut. Alun 
perin minun piti tulla vain yhdeksi päiväk-
si, mutta koska perjantaina oli niin mu-
kava päivä, päätin tulla sitten myös lau-
antaiksi, kertoi ensi kertaa järjestöpäivil-
lä mukana ollut.

Lauantai-aamu alkoi erilaisella virit-
täytymisellä, kun taiteilijat Anja Turunen 
ja Päivi Karhu- Sormunen opastivat heit-
täytymään hetkeen. Tuloksena syntyi 
ryhmätyönä tehtyjä upeita teoksia yhtei-
sestä veneestä, jolla uuteen teemakau-
teen purjehditaan (kuva oikealla).  

– Yhdistystoimintaa kuvaa hyvin tämä 
purjevene – kun purjeeseen tule reikä, 
se aina korjataan, totesi eräs osallistuja.

Järjestöpäivillä avattiin liiton uutta 
strategian mukaista työnjakoa ja ker-
rottiin, miten liitto toimii jäsenyhdistys-
ten tukena. Osallistujat jakoivat keske-
nään omien yhdistystensä hyviä käytän-
töjä. Järjestötyöryhmän puheenjohtaja 
Yrjö Viitikko alusti yhdistysten roolis-
ta nyt ja tulevaisuudessa. Osallistujien 

yhteinen näkemys on, että yhdistykset 
ovat olemassa myös tulevaisuudessa, 
mutta missä muodossa, herätti vilkas-
ta keskustelua. 

Järjestöpäivien yhteydessä juhlittiin 
Pohjois-Karjalan munuais- ja maksayh-
distyksen 45-vuotista taivailta (kuva yllä). 
Juhlassa puhui sosiaali- ja terveysminis-
teri Pirkko Mattila. Yhdistyksen pitkäai-
kaisista toimijoista kunniamerkillä palkit-
tiin Soile Soininen, Mirja Timoskainen, 
Paavo Pärnänen ja Heino Karppanen.

TEKSTI JA KUVAT: ANNE VIITALA

Järjestöpäivillä suuntana teemavuosi

Ennaltaehkäisyn  
teemakausi maalissa
Kaksivuotinen ennaltaehkäisyn teemakau-
si lähenee loppuaan. Supersankarimunu-
ainen ja Mahtimaksa tulivat tutuiksi taistel-
lessaan munuais- ja maksasairauksia vas-
taan. Teemakausi vaihtuu ikääntymisen 
teemakaudeksi, mutta Suppis ja Mahtis 
jatkavat tärkeää työtään.

Maailman munuaispäivänä aiheena 
oli lasten munuaissairaudet ja niiden en-
naltaehkäisy. Munuaispäivän tienoilla Su-
persankarimunuaisen avuksi ennaltaeh-
käisytyöhön kiiruhtivat myös Zedimunuai-
nen, Kissamunuainen, Naamiomunuainen, 
Sorromunuainen, Hämismunuainen ja Nin-
jamunuainen. Kuusi urheaa supersankaria 
kävivät auttamaan munuaisia säilyttämään 
supervoimansa: Liiku, vähennä suolaa, älä 
tupakoi – ehkäise ylipainoa, kohonnutta 
verenpainetta ja diabetesta.  

Maksaviikolla liitto oli huolissaan suo-
malaisten maksoista. Liikunnan puute ja 
ylipaino, etenkin vyötärölihavuus, rasvoit-
tavat maksaa. Maksaviikolla toukokuussa 
tietoa maksasairauksien ennaltaehkäisystä 
jaettiin yli 10 paikkakunnalla. Yleisöluentoa 
pidettiin Helsingissä, Imatralla, Hämeenlin-
nassa, Jyväskylässä, Kokkolassa ja Salos-
sa. Jäsenyhdistykset järjestivät tietoisku-
ja ja tapaamisia maksasairauksista omil-
la alueillaan. Maksasairauksista kiinnitet-
tiin erityishuomio rasvamaksaan ja se oli 
myös usean luennon aiheena. Myös esi-
te rasvamaksasta ilmestyi maksaviikolle. 
Mahtimaksa seikkaili uusissa videoissa yli-
painoa ja alkoholin kiroja vastaan. 

Alkuvuodesta julkaistiin esite, joka ker-
toi päättäjille, mitä on maksasairauksien 
hyvä hoito ja miksi sen järjestämiseen kan-
nattaa panostaa. Supersankarimunuai-
nen-esitteestä otettiin uusi painos samoin 
kuin Mahtimaksa-esitteestä. Supersanka-
rimunuainen alkoi taistella myös ruotsiksi 
ruotsinkielisen esitteen myötä. Munuais-
sairauksista oli erityisesti esillä perinnölli-
nen polykystinen munuaissairaus. Siitä il-
mestyi myös esite kevättalvella. 

Ruokaohjekilpailu munuaisten vajaa-
toimintaa sairastaville sopivista resepteistä 
julkistettiin alkuvuodesta. Kilpailussa me-
nestyneet ohjeet löytyvät Ruokakirjasta, 
joka julkaistiin marraskuussa. 

TEKSTI: HILKKA LAHTI
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Jokaisella on oikeus sosiaaliturvaan

Suomalainen sosiaaliturva rakentuu useis-
ta eri laeista, säädöksistä ja ohjeista. Niihin 
perehtyminen vaatii voimia ja sinnikkyyttä.  
Lainsäädäntö on usein vaikeaselkoista, ei-
kä palveluja saa yhdeltä luukulta. 

Omista oikeuksista kannattaa silti pi-
tää kiinni. Munuais- tai maksasairautta sai-
rastavan on mahdollista saada taloudellis-
ta tukea useilta eri tahoilta. Tukien ja pal-
velujen tarkoitus on helpottaa selviytymis-
tä jokapäiväisessä elämässä.

Pääset alkuun keskustelemalla sosi-
aaliturvaan ja -palveluihin liittyvistä asiois-
ta perheesi tai muiden läheistesi kanssa. 
Liitosta voi myös etsiä itsellesi vertaistu-
kihenkilöä. Asioiden läpikäyminen jonkun 
muun kanssa selkiyttää tilannetta ja antaa 
voimia lähteä liikkeelle.

Askel askeleelta
Varaa aika oman hoitoyksikkösi sosiaali-
työntekijälle ja kerro, että haluat oman ti-
lanteesi kartoitusta sosiaaliturvan osalta. 

TEKSTI: PEKKA KANKAANPÄÄ

Vaikeuksien edessä ei kannata jäädä yksin, vaan hakea rohkeasti itselle 
kuuluvia etuuksia. Läheiset, hoitohenkilökunta, sosiaalityöntekijä ja liitto 
voivat auttaa eteenpäin, jos sosiaaliturva aiheuttaa päänvaivaa.

Voit myös keskustella tilanteestasi hoito-
henkilökunnan kanssa esimerkiksi dialyysi- 
tai poliklinikkakäyntien yhteydessä.

Palvelujen ja etuuksien saaminen 
edellyttää aina yksilökohtaista harkintaa 
ja päätökset perustuvat sekä hakemuk-
seen että lääkärinlausuntoon. Kuvaa ha-
kemuksiin tilanteesi huonoimman päivän 
mukaan. Kerro lääkärille, mitä vaikeuksia 
sairaus aiheuttaa sinun arkeesi. Hake-
muksissa ei kannata kertoa asioita, jot-
ka sujuvat, vaan keskittyä niihin asioihin, 
jotka aiheuttavat vaikeuksia ja ylimääräis-
tä rasitusta.

Hakemukset kannattaa tehdä yleensä 
kirjallisesti. Asiat eivät aina suju niin kuin 
niiden toivoisi sujuvan. Päätökset tulee ai-
na saada kirjallisena, jotta voit tarvittaessa 
hakea niihin muutosta. Mikäli et ymmärrä 
päätöksen perusteita, ole yhteydessä pää-
töksen antajaan tai sosiaalityöntekijään. 
Mikäli päätös tuntuu epäoikeudenmukai-
selta, voit hakea siihen muutosta.

Liitosta saa ohjausta ja neuvontaa sai-
rastuneiden sosiaaliturvaan liittyvissä ky-
symyksissä. Liiton internetsivuilta on tie-
toa munuais- ja maksasairauteen sairas-
tuneen sosiaaliturvasta. Sivuille on koottu 
keskeiset palvelut ja etuudet, joihin sinul-
la voi olla oikeus. Sivuilta löytyy myös liiton 
oma sosiaaliturvaopas. 

Viisi vinkkiä palvelujen ja sosiaali-
turvan hakemiseen
1. Keskustele muiden kanssa ja rohkaistu 
hakemaan sinulle kuuluvaa sosiaaliturvaa.
2. Varaa aika hoitoyksikkösi sosiaalityönte-
kijälle tai keskustele tilanteesta hoitohenki-
lökunnan kanssa.
3. Täytä hakemukset huolella ja kerro tar-
kasti, miten sairaus vaikuttaa arkeesi.
4. Vaadi päätös kirjallisena, jotta voit tarvit-
taessa hakea siihen muutosta.
5. Liitosta ja liiton kotisivuilta saat tietoa ja 
neuvontaa. www.muma.fi/sosiaaliturva 
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Kuukauden kysymysten satoa

Koulutusta vaikuttamistyöhön
Paikallista edunvalvontaa

Liitto järjesti syksyllä edunvalvontakoulu-
tuksen yhdistysten jäsenille, hallitukseen 
kuuluville ja toimihenkilöille. Politiikka am-
mattimaistuu ja valta keskittyy. Yhteis-
kunnan muutoksissa paikallinen vaikut-
tamistyö ja edunvalvonta on entistä tär-
keämpää – ja vaativampaa.

– Kunnallisvaalit on hyvä alusta pai-
kalliselle vaikuttamistyölle, koska säästöt 
ja rakenneuudistus tuntuvat juuri kunnis-
sa, muistutti Anna-Mari Vimpari viestin-
tätoimisto Milttonilta.

Moni asia etenee paremmin paikal-
lisella tasolla. Kansanedustajat ovat ko-
tipaikkakunnallaan vastaanottavaisem-
pia kuulemaan ihmisten ongelmista kuin 
Helsingissä keskusjärjestöjen vaikutta-
mispyrkimysten keskellä. Pääkaupungis-
sa asioita valmistelevilla virkamiehillä on 
valtaa, ja he ovat valtakunnallisen vaikut-
tamistyön tärkeä kohde.

Vaikuttamistyöhön kannattaa lähteä 
suunnitelmallisesti. Omat tavoitteensa saa 
helpommin läpi, kun selvittää päätöksen-
teon aikataulun ja valitsee keinot ja kana-
vat kohderyhmän mukaan. Sidosryhmä-
kartoituksessa kannattaa selvittää ja lis-
tata ne päättäjät, joille sosiaali- ja terve-
ysasiat ovat tärkeitä ja jotka voivat auttaa.

Sosiaalinen media on muuttanut 
edunvalvontaakin. Jokainen voi olla oma 

mediansa, tiedotusvälineitä ei välttämät-
tä tarvita suodattamaan viestiä. Toisaal-
ta virheellinen tieto leviää yhtä helposti 
kuin oikea. Sosiaalinen media on kuiten-
kin enemmän mahdollisuus kuin uhka.

Osallistujat kokivat koulutuksen hyö-
dylliseksi ja odotustensa toteutuneen 
erinomaisesti. Osallistujat kiittivät aiheen 
monipuolista ja selkeää käsittelyä. Paikal-
listason vaikuttamistyöhön saatiin eväi-
tä ja vinkkejä. Osallistujien mielestä kou-
lutus olisi voinut olla pidempikin, ja pit-
kämatkalaisille toivottiin etäosallistumis-
mahdollisuutta.

TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

Kanta-Hämeen yhdistys KAMUSI on osal-
listunut kuluneen syksyn aikana oman alu-
eensa Sote-infotapahtumiin sekä paikal-
listen toimijoiden neuvonpitotilaisuuksiin. 
Kanta-Hämeen asukasluku ei anna toi-
veita nykyisen kaltaisiin hoitomuotoihin: 
ympärivuorokautinen päivystys ja erikois-
sairaanhoidon hoitopaikat askarruttavat. 

Yhdistys ahdistui tilanteesta ja halusi 
saada lisää tietoa. Toivon kerhon aloittees-
ta yhdistyksen lokakuun hallituksen koko-
ukseen kutsuttiin paikkakunnan kansan-
edustaja Sirkka-Liisa Anttila. Kokoukses-
sa Anttila kertoi Sote-uudistuksesta posi-
tiivisesti ja selkokielellä.

Yhdistys varmistui siitä, että on tärke-
ää kuulua Kanta-Hämeen sidosryhmiin ja 
yhteisöihin. Se antaa valmiuden yhteistyö-
hön tulevien maakuntapäättäjien kanssa. 
Yhdistys toivoo, että muutkin jäsenyhtei-
söt tarttuisivat kiinni vastaavanlaisissa ti-
lanteissa valtakunnan päättäjiin, jotta muu-
tokset eivät tuottaisi kansalaisten keskuu-
dessa niin paljoa hyväksymistuskaa. 

TEKSTI: SISKO SALO
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Liiton nettisivuilla julkaistavalla kuukau-
den kysymyksellä saadaan tietoa edun-
valvonta- ja vaikuttamistyön tueksi. Kysy-
mykseen voi vastata liiton kotisivulla osoit-
teessa www.muma.fi/kuukaudenkysymys. 

Sairauden kanssa on helpompi elää, 
kun sitä ei tarvitse peitellä, mutta ennak-
koluulojen pelko on estänyt osaa vastaa-
jista puhumasta sairaudestaan. Kaksi kol-
masosa vastaajista oli kertonut sairaudes-
taan avoimesti eri yhteyksissä: 77 prosent-
tia oli kertonut siitä perheelle, sukulaisille ja 
ystäville, yli puolet myös työ-, opiskelu- ja 
harrastuskavereille. Omaa turvallisuutta li-
sää, kun sairaudesta tiedetään. Samalla 
voi toimia esimerkkinä siinä, että sairauden 
kanssa voi elää. Tiedon jakaminen auttaa 
myös sairauksien ennaltaehkäisyssä ja vä-
hentää ennakkoluuloja.

Kesällä yli puolet vastaajista ei kokenut 
sairauden vaikeuttavan tai estävän mat-
kustamista. Matkustaminen on mahdollis-
ta, kun huolehtii hyvästä hygieniasta, au-
ringolta suojautumisesta, lääkkeiden kul-
jettamisesta ja säilyttämisestä oikein sekä 
katsoo, mitä pistää matkan aikana suu-

hunsa. Osalla rahaa ei jää matkustamiseen 
suurten sairauskulujen vuoksi. Kotimaassa 
matkustamista hankaloittaa vaikeus pääs-
tä vierasdialyysiin. 

Munuais- ja maksasairauteen sairastu-
neista reilu puolet käyttää sairauden hoi-
toon vuorokaudessa 0–2 tuntia, mutta 
muutamilla se vaatii yli puolet vuorokau-
desta. Hoidon ajallinen arviointi on vaike-
aa, koska toisinaan se kuormittaa ympä-
rivuorokautisesti seitsemänä päivänä vii-
kossa, toisinaan taas vähemmän. Hoi-
toväsymystä aiheuttaa tieto sairauden 
parantumattomuudesta, hoidon vaatima 
kurinalaisuus sekä siitä aiheutuvat kus-
tannukset. Sairaudesta ja hoidosta kai-
vattiin välillä hengähdystaukoa. Liikuntaa 
pidettiin tärkeänä keinona hoitoväsymyk-
sen ehkäisyssä.

Alkoholilakiuudistuksesta käytyä kes-
kustelua oli seurannut 65 prosenttia vas-
tanneista. Yli puolet ei kannattanut lakiin 
suunniteltuja muutoksia. Heistä alkoho-
lin saatavuus on jo nykyisellään tarpeek-
si helppoa ja uudistus lisäisi päivittäistä 
alkoholin käyttöä, koska kauppojen auki-

oloaikoja on vapautettu. Alkoholin haitto-
jen vähentämiseksi vastaajien mielestä al-
koholiveroa pitäisi nostaa. Alkoholin myyn-
nin keskittämistä Alkoon pidettiin tärkeä-
nä. Joidenkin vastaajien mielestä tiukka 
lainsäädäntö on holhoamista, mutta sil-
ti useiden kohdalla perusteltua. Nuorisoa 
ajatellen uudistus olisi askel huonompaan 
suuntaan. Alkoholilain uudistusta kannat-
tavien vastaajien mielestä säännöstelyä tu-
lisi vähentää, koska rajoituksilla ei katsota 
olevan vaikutusta alkoholin kulutukseen.

Tuoreimmassa kyselyssä kolmasosa 
vastanneista ei tiennyt, että hoitosuunni-
telma tulisi laatia sairastuneille. Yli puolet 
vastaajista kertoi, että hänelle tai läheiselle 
ei ole laadittu hoitosuunnitelma, pari arveli, 
että se ei olisi tarpeen. Pitkäaikaissairaan 
hoidon tulee olla suunnitelmallista. Asian-
mukainen ja ajantasainen hoitosuunnitel-
ma mahdollistaa kokonaisvaltaisen ja yksi-
löllisen hoidon sekä tukee omahoitoa. Sii-
hen kirjataan hoidon, ja tarvittaessa myös 
kuntoutuksen, tarve, tavoite, toteutus ja 
keinot sekä hoidon seuranta. 

TEKSTI: MARIA RUUSKANEN
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Luovuttaja-kampanja lumosi

Luovuttaja-kampanja muistutti elinluovu-
tuskortin merkityksestä. Lain mukaan jo-
kainen on elinluovuttaja, ellei ole sitä elä-
essään vastustanut. Hänen tahtoaan tie-
dustellaan omaisilta. Kortti kertoo tahdon 
heillekin ja nopeuttaa elinluovutustapah-
tumaa. Kampanjan aikana jaettiin hui-
mat 27 500 elinluovutuskorttia. Elinluovu-
tus-sovellus alypuhelimeen ladattiin yli 13 
000 kertaa.

Kampanjapaitojen logon oli suunnitel-
lut suomalaisen muodin kirkkain tähti, Iva-
na Helsinki. Printti mukaili old school -ta-
tuointeja.

– Tatuoinnit ovat perinteisesti olleet 
rohkeiden merenkävijöiden tai muuten vain 
“kovien tyyppien” juttuja. Halusimme luo-
da tyylikkään, mutta ajatuksia herättävän 
Luovuttaja-logon viestimään tärkeästä asi-
asta, Ivana Helsingin markkinoinnista vas-
taava Pirjo Suhonen kertoo.

Oppilaitokset tekivät vuorovaikutteisen 
installaation neljälle paikkakunnalle. Luo-
vuttaja-paidan sai omakseen vain kam-
panjan aikana. Installaatiot purkautuivat, 
kun ohikulkija allekirjoitti elinluovutuskortin 
ja sai itselleen paidan.

Jyväskylän kävelykadulle nousi instal-
laatio Jyväskylän ammattiopiston käsi- ja 
taideteollisuusalan perustutkinnon opis-
kelijoiden suunnittelema installaatio. Sen 
korkeuserot kuvastivat ihmisverkostoa. 
Tampereen Koskipuistossa oli Tampereen 
ammattikorkeakoulun Fine Arts - opiskeli-
joiden suunnittelema installaatio, jossa luo-
vuttaja ja vastaanottaja olivat saman katon 

Euroopan elinsiirtopäivää vietettiin 
lokakuussa Luovuttaja-kampanjan 
muodossa. Kiertue jakoi tietoa nel-
jällä paikkakunnalla ja lähettiläiden 
kuvat levisivät seinillä ja somessa.
TEKSTI: PETRI INOMAA

alla ja yhteydessä toisiinsa. Kuopion torille 
installaation tekivät Savonia ammattikor-
keakoulun teollisen muotoilun sekä koru- 
ja jalometallimuotoilun opiskelijat. Luovut-
taja-paitoihin sidotuista ilmapalloista syntyi 
elämyksellinen metsä, jonka läpi elinluovu-
tuskortin allekirjoittanut kulki. 

Helsingin Kolmen Sepän patsaalle syn-
tyi itse elinsiirtopäivänä lauantaina 8.10 
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun 
korkeakoulun taidekasvatuksen opiskeli-
joiden installaatio. Siinä tehtiin näkyväksi 
ihmisiä ja heidän tarinoitaan yleensä hyvin 
abstraktilla tasolla yhdistävät säikeet. Hel-
singin installaatiossa oli 450 paitaa, jot-
ka kuvasivat 450 elinsiirtoa odottavaa ih-
mistä.

Lähettiläät luovuttivat
Luovuttaja-kampanjan lähettiläinä oli vii-
si rohkeaa julkisuuden henkilöä, jotka ei-
vät ole luovuttaneet elämässä, mutta us-
kaltavat olla luovuttajia silloin, kun se joh-
taa hyvään. Lähettiläät esiintyivät julisteis-
sa ja sosiaalisessa mediassa.

Mukana olivat vapaaottelija Teemu 
Packalén, Jokereiden pelaaja Pekka Jor-
makka, toimittaja-juontaja Tuija Pehko-
nen, fitnessbloggaaja Janni Hussi ja lau-
laja Kim Herold. 

Tuija Pehkonen törmäsi ensimmäisen 
kerran 12-vuotiaana elinluovutuskorttiin, 
kun hän oli pyyhkimässä pölyjä äitinsä työ-
paikalla Iisalmen apteekissa. 

– Täytin elinluovutuskortin täytettyäni 
18 vuotta. Kuolema ahdistaa minua, enkä 
mielelläni juurikaan puhu siitä. Tästä huoli-
matta haluan, että minulta löytyy elinluovu-
tuskortti. Minusta se on kansalaisvelvolli-
suus, Pehkonen sanoo.  

Janni Hussi löysi lapsena isänsä lom-
pakosta elinluovutuskortin. Pieni tyttö hä-
tääntyi, niin että hengitys salpaantui. 

– Luulin, että isäni oli sairas, koska hän 
halusi lahjoittaa elimensä. Nykyään ym-
märrän elinluovutuskortin merkityksen. 

1, 2) Luovuttaja-lähettiläinä olivat muun muassa 
Janni Hussi ja Kim Herold. (Kuvat: Petri Inomaa)
3, 4) Ylen kanavilla elinluovutukset näkyivät 
aamulähetyksessä ja Puoli 7 -ohjelmassa.  
(Kuvat: Petri Inomaa)
5) Jyväskylän paidat menivät 30 minuutissa.  
(Kuva: Marjukka Miettinen)
6, 7) Pekka Jormakka ja Tuija Pehkonen esiintyivät 
kampanjan julisteissa. (Kuvat: Robert Lindström)
8) Vapaaehtoiset, tässä Tampereella, olivat 
korvaamattomia kiertueella. 
9) Kuopion installaation syntyi jono.  
(Kuva: Helena Rokkonen)
10, 11) Kiertue huipentui Helsinkiin elinsiirtopäivänä. 
(Kuvat: Petri Inomaa)
12) Yhdistykset järjestivät omia paikallisia 
tapahtumia.
13) VapaaottelijaTeemu Packalen näytti keltaista 
korttia. (Kuva: Petri Inomaa)

Ajattelen asiaa läheisteni kautta, jos joku 
perheenjäsenistäni sairastuisi vakavasti ja 
saisi tarvitsemaansa apua, Hussi kertoo. 

Janni oli kampanjan vetonaula. Hänen 
Instagram-tilillään kampanjan kuva keräsi 
yli 100 000 katsomiskertaa.

Tietoa laajalla rintamalla
Kampanjan aikana julkaistiin 9 lehdistötie-
dotetta. Mediaosumia oli 70. Ylen aamus-
sa ja Puoli seitsemän lähetyksissä liiton 
Petri Inomaa kertoi elinluovutuskortista. 
Viikon tiedotteessa nostettiin esiin myös 
elävä munuaisen luovutus.

Kampanja näkyi Facebookissa, Insta-
gramissa ja Twitterissä hashtageilla #elin-
luovutuskortti ja #luovuttaja.

Kampanjaan lähti mukaan joukko suo-
sittuja bloggaajia kertomaan oman luovut-
taja-tarinaansa. Osa arpoi blogeissa Luo-
vuttaja-paitoja lukijoilleen. Blogit tavoittivat 
laajalti lukijoita, ja niiden kautta syntyi hy-
vää keskustelua aiheesta.

– Luovutettu sydän ei vie suruja muka-
naan. Luovutettu sydän voi lyödä jonkun 
toisen ihmisen elämään vain positiivisia 
kaikuja. Luovutettu sydän voi pelastaa ih-
misen hengen. Luovutettu sydän voi tehdä 
useita ja useita ihmisiä maailman onnelli-
simmaksi, kirjoitti Esko Kyrö blogissaan. 

1 2 3
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Lea luovutti munuaisen sisarelleen. Sisaruksista Else valikoitui mutkien kautta munuaisen saajaksi. Polykystinen 
munuaissairaus koskettaa koko perhettä, vaikka perinnöllinen sairaus ei tule kaikille.

Lea on luovuttaja
TEKSTI JA KUVAT: HILKKA LAHTI

Sisarukset Lea Kyrönlahti ja Else Väyry-
nen ovat perheestä, jossa kuudesta si-
saruksesta neljällä on polykystinen mu-
nuaissairaus. Sisaruksista vain vanhin ja 
nuorin on sairauden aiheuttamalta geenil-
tä välttynyt. Sairaudessa munuaisiin ke-
hittyy nesteen täyttämiä rakkuloita. Lisäk-
si ajan myötä kehittyy munuaisten vajaa-
toiminta, jonka hoidoksi saatetaan tarvita 
dialyysiä ja munuaisensiirtoa. Sairastuneil-
la on myös suurempi riski saada aivovalti-
mopullistuma ja aivoverenvuoto, jos näitä 
on ollut suvussa.

– Olemme tienneet munuaissairau-
desta lapsesta saakka, kun isän sisarel-
la oli sairaus. Sairaus periytyi isältä, mut-
ta koska hän kuoli jo 41-vuotiaana aivo-
verenvuotoon, munuaissairaus ei hänen 
elämässään ehtinyt näkyä. Sen sijaan tä-
ti sai munuaisensiirron, Lea ja Else muis-
televat.

Isästään jäi orvoksi kuusi lasta. Else oli 
7-vuotias ja Lea syntyi vasta parin kuukau-
den kuluttua isänsä poismenosta.

Luovuttajan tie
Elsen munuaisten vajaatoimintaa on seu-
rattu 40-vuotiaasta saakka. Ennen ensim-
mäistä siirtoa hän teki peritoneaalidialyy-
siä kotona kolme vuotta. Else sai ensim-
mäisen munuaisensiirtonsa uudenvuoden 
aattona 2003. Matka on jäänyt mieleen, 
sillä se tehtiin Vaasasta Helsinkiin heli-
kopterilla.

– Olin jo silloin luovuttajaehdokkaana, 
mutta se tyssäsi korkeisiin veren sokeri-
arvoihin. Minulle sanottiin, että tutkimuk-
set päättyvät tähän, eikä asiaan enää pa-
lata, Lea kertoo.

Polykystinen munuaissairaus koskettaa koko perhet-
tä. Else Väyrysen ja Lea Kyrönlahden se on opettanut 
elämään hetkessä.

Else Väyrynen ja Lea Kyrönlahti pohtivat, että elämän vaikeudet ovat myös kasvattaneet. Harvoin enää tulee eteen asiaa, joka hätkäyttäisi. 
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Maaseudun  
tulevaisuus
Lammastilallisena olen ollut kohta 
neljännesvuosisadan,  ja siihen liitty-
en alkutuotannon näkökulma on tul-
lut lähelle. Muutaman vuoden olen 
kuulunut juuri nyt 100 vuotta täyttä-
vän Maaseudun Tulevaisuuden lu-
kijakuntaan. Asiat näyttävät joskus 
toisenlaisilta pellon ja metsän välis-
tä katsoen kuin kaupungin keskellä. 

Maaseudun tulevaisuus on tärkeää 
pitkien välimatkojen maassa myös 
silloin, kun hoitoja on haettava sieltä 
missä osataan. Keskittäminen lisää 
asiantuntemusta monin tavoin, mut-
ta toistuvat matkat hoitoon eivät sai-
si venyä liian pitkiksi. Kuinkahan mo-
ni on muuttanut hoitonsa vuoksi ko-
tia lähemmäksi keskusta, erityisesti 
pohjoisessa?  

Olennaista on se, että hoitava lääkä-
ri ja yksikkö on koko ajan tiedossa il-
man katkoksia. Kun vaihdetaan hoi-
topaikkaa, tehdään se harkitusti, yh-
teisestä sopimuksesta ja pelisäännöt 
selvinä. On oikeus tietää ja kysyä. 
Tehdään päätöksiä sen mukaan, mil-
tä sillä hetkellä näyttää, mutta tietoi-
sina siitä, että muutoksia voi tulla ja 
ne otetaan huomion joustavasti.  

Kännykät ja internet parantavat kon-
takteja, mutta eivät korvaa henkilö-
kohtaista tapaamista. Hoitoyksik-
kö voi olla erikoistunut johonkin hoi-
tomuotoon enemmän kuin toiseen. 
Tasa-arvon kannalta on tärkeää, et-
tä hoitoa yleensä on tarjolla samal-
la tavalla eri puolilla Suomea. Muis-
tan miten professori Martti Kekomä-
ki käytti munuaistautirekisterin tietoja 
esimerkkinä siitä, miten yhdenmu-
kaisesti hoitoa on saatavana, verrat-
tuna moneen muuhun hoitoon.  

Antti Linkola
Kirjoittaja on eläkkeellä oleva lappeenran-
talainen keskussairaalan munuaispotilaiden 
hoidosta vastannut sisätautilääkäri.

Tuolloin vähän yli nelikymppinen Lea 
otti itseään niskasta kiinni, alkoi liikkua ja 
muutti ruokavaliotaan. 

– Nyt voit vielä asiaan vaikuttaa, minulle 
sanottiin. Muutos kannatti, sillä diabetek-
seen en ole sairastunut. 

Vuonna 2007 oli seuraavan sisaren 
vuoro siirtyä dialyysiin ja siirtolistalle. Hän 
sai uuden munuaisen, mutta kuoli syöpään 
vuonna 2011. Vuonna 2013 oli toisen si-
saren vuoro päätyä siirtolistalle. 

– Helmikuussa 2014 otin uudelleen yh-
teyttä Vaasan keskussairaalan munuais-
osastolle. Ajattelin, että ei se ota, jos ei an-
nakaan. Olin yhä edelleen päätökseni ta-
kana, eikä sillä tietenkään ollut väliä, kuka 
sisaruksista munuaiseni saisi.

Sokerirasituskoe tehtiin uudelleen ja 
tulos oli erinomainen. Lean tutkimukset oli-
vat vielä kesken, kun sisar sai kutsun mu-
nuaisensiirtoon heinäkuussa 2014. Tut-
kimukset Lean osalta päätettiin taas siltä 
erää, mutta ne tulivat uudelleen ajankoh-
taiseksi, kun Elsen munuaisen toiminta al-
koi hiipua. Hänen dialyysinsä alkoi tammi-
kuussa 2015. Hän ehti ennen siirtoa olla 
sairaaladialyysissä 1,5 vuotta.

– Toinen omista munuaisista piti pois-
taa, sillä se oli kolmikiloinen ja pönköt-
ti kyljessä. Uudelle munuaiselle piti saa-
da tilaa ennen siirtolistalle pääsemistä, El-
se kertoo.

Kolmas kerta onnistui
Lea odotti luovuttajaksi pääsyä 13 vuotta. 

– Vasta kolmas kerta toden sanoi. On-
nellinen olen siitä, että minut todettiin tar-
peeksi terveeksi.

Siirtoleikkaus tehtiin 7. kesäkuuta 2016 
Lean 55-vuotissyntymäpäivänä. Else oli 
siirtolistalla Lean tutkimusten ajan, mut-
ta kun sisaren soveltuminen luovuttajaksi 
varmistui, hänet poistettiin siltä. Kun leik-
kausaikaa ei ruvennut kuulumaan, Lea otti 
yhteyttä elinsiirtokoordinaattoriin. Asia piti 
saada hoidettua ennen syksyllä odottavia 
työkiireitä ja koulutusta. 

– Aikatauluni otettiin huomioon leik-
kausajasta päätettäessä, Lea kiittää.

Siirtoleikkauksen jälkeen Else oli hy-
vävointinen ja nousi hetimiten liikkumaan. 
Lea sai jo heräämöön tiedon, että sisar 
voi hyvin ja munuainen on alkanut toimia.

– Olin tosi tyytyväinen: tavoite oli saa-
vutettu.

Siirtoleikkauksen jälkeen luovuttaja on 
usein saajaa kipeämpi, niin nytkin. Lea toi-
pui kuitenkin nopeasti. Ainoa ikävä asia 
koko reissussa oli leikkauksen jälkeinen 
virtsaumpi. Sekin hoitui, kun Lea pää-
si kotiin.

Suvun sairaus
Lean ja Elsen suvussa sairaus on vah-
vasti läsnä menneessä, nykyhetkessä, 
mutta myös tulevassa. Kuudesta sisa-
ruksesta on enää kolme jäljellä. Neljäs-
tä polykystiseen munuaissairauteen sai-

rastuneesta sisaruksesta kolme on saa-
nut siirron, yksi menehtyi äkillisesti jo en-
nen dialyysiä. Kaksi sisarusta on kuollut 
syöpään. 

Elsen mies ja lasten isä kuoli 40-vuotiaa-
na, kun lapset olivat vain 10- ja 15-vuotiaita.

– Surin isästään orvoiksi jääneitä lap-
siani, mutta samalla surin myös itseäni ja 
nuorena kuollutta isääni, Else sanoo.   

Geeniä kantavien sisarusten lapsilta 
löytyy koko joukko geenin kantajia. 

– Vasta jälkeenpäin huomasin, et-
tä saatan olla myös rohkaiseva esimerkki 
seuraavalle sukupolvelle, Lea sanoo.

Polykystinen munuaissairaus periy-
tyy vallitsevasti. Lapsella on 50 prosentin 
mahdollisuus saada sairaus, jos se on toi-
sella vanhemmalla. Sairastuneella voi siis 
olla terveitä sisaruksia. Jos vanhemmalla 
ei ole sairautta, hän ei sitä myöskään siir-
rä lapsilleen.

– Meillä on ollut suuri perhe, josta nyt 
on vain kolme enää jäljellä. Sairaus on mei-
tä yhdistänyt ja se on myös opettanut elä-
män rajallisuuden. Osaamme kaikki elää 
hetkessä, Lea ja Else sanovat.

Hälventää pelkoa
Lean viesti munuaisen luovuttamista har-
kitseville on tämä: Ole rohkea!

– Haluan hälventää turhaa pelkoa. Sii-
hen voi luottaa, että ihminen pärjää hyvin 
yhdellä munuaisella. Leikkauksen jälkeen 
on kipua, mutta siihen saa hoitoa.

Puoliso ja lapset eivät ole missään vai-
heessa kyseenalaistaneet Lean päätöstä, 
vaan ovat kannustaneet häntä tekemään 
oman tahtonsa mukaan.

Työyhteisössä hän on kohdannut ihmi-
siä, jotka eivät asiaa ole ymmärtäneet. Le-
an mielestä se on merkki pelosta tuntema-
tonta kohtaan.  

– En ole sitten asiasta paljon huudel-
lut, edes ystäville.

Lean työnantaja, Tulli, sen sijaan suh-
tautui asiaan loistavasti.

– Henkilöstöhallinnon johtoryhmä tuki 
hanketta maksamalla minulle palkan sai-
rasloman ajalta, ja meille toivotettiin onnea. 
Se todella lämmitti mieltä, kun huomasin 
työnantajan tukevan ratkaisuani.

Elsen ensimmäinen ajatus oli ei.
– Lean viesti oli vahva: Hän päätti asi-

an omiin nimiinsä, eikä minun mielipidet-
täni siitä kysytty.  

Siirrosta on nyt puolisen vuotta ja Else 
on syksyn aikana kulkenut sieni- ja marja-
metsässä ja lenkillä.

– Lean munuainen on omaan kehooni 
jo oleentunut. Sain loistavan munuaisen, 
kaikki arvot ovat huippuhyvät, se on sis-
kolle paras kiitos. 

Siskojen väleihin asia ei ole vaikuttanut.
– Meidän välillämme kaikki on niin kuin 

ennenkin. Pääasia on, että me molemmat 
voimme hyvin.  Myös siirron 2014 saanut 
sisaremme voi hyvin, näin voimme jatkaa 
yhteistä matkaamme. 
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Munuaistautien hoito hyvällä mallilla Virossa
Baltian maissa ja erityisesti 
Virossa on edetty nopeasti 
munuaissairauksien hoidossa 
sitten Neuvostoliiton hajoamisen. 
Dialyysihoitoa on nyt saatavilla 
myös diabeetikoille ja 
ikääntyneille. Hoito on ilmaista 
tietyn omavastuuosuuden jälkeen.

Virossa uusien potilastapausten vuosittai-
nen määrä on melko alhainen. Ilmiö on tut-
tu Suomessa, kuten muissakin länsimais-
sa ja on usein seurausta järjestelmän ja hoi-
tokäytäntöjen vakiintuneisuudesta – uusia 
potilasryhmiä ei löydy enää samalla tavalla 
kuin esimerkiksi Neuvostoliiton hajoamisen 
jälkeen. 2000-luvun alussa hoitoon tulleiden 
määrä oli korkeampi, koska hoitoonottokri-
teerit olivat juuri muuttuneet ja munuaissai-
rauksiin liittyvä koulutustyö perusterveyden-
huollon piirissä meneillään. Tarton yliopiston 
nefrologian professori, Viron munuaistauti-
rekisterin vastaava lääkäri Mai Rosenberg 
muistuttaa, että lääketiede ei ole koskaan 
erillinen kansallisista taloudellisista, poliitti-
sista ja sosiaalisista tekijöistä.

Virossa perusterveydenhuolto nojaa 
perhelääkäreihin, jotka nähdään portin-
vartijoina perusterveydenhuollon ja eri-
koissairaanhoidon välillä. Rosenbergin 
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mukaan perhelääkäreiden koulutus, hoi-
tosuositusten tekeminen sekä kansalais-
ten terveyskasvatus olivat ja ovat edelleen 
eräitä tärkeimmistä asioista, jotta jokai-
nen potilas saa tasa-arvoista ja laadukas-
ta hoitoa ja tulee ohjatuksi oikea-aikaises-
ti erikoissairaanhoidon piiriin.

Munuaisensiirto yleisin hoitomuoto
Virossa, kuten Suomessakin, munuaisen-
siirto on yleisin hoitomuoto. Ensimmäi-
nen munuaisensiirtoleikkaus tehtiin Viros-
sa Tartossa vuonna 1968, mistä alkaen 
kaikki Viron elinsiirtotoiminta on keskitet-
ty Tarttoon. Viro ei ole tällä hetkellä vaki-
tuisesti mukana rajat ylittävässä elinten-
siirto-ohjelmassa, mutta tekee yhteistyötä 
esimerkiksi pohjoismaiden Scandiatran-
splantin kanssa. 

Hemodialyysi on dialyysihoitomuo-
doista selkeästi yleisin. Kotihemodialyy-
siä ei ole Virossa ollenkaan tarjolla ja pe-
ritoneaalidialyysissä olevien määrä on 
vuosi vuodelta laskussa. Kulttuurinmuu-
tokseen tarvittaisiin erityisesti resursseja, 
varsinkin jos kotihemodialyysitoimintaa 
alettaisiin kehittää. Hemodialyysikeskuk-
sia on Virossa melko laajalti ja osa niistä 
on yksityisen sektorin omistuksessa. Yk-
sityisen sektorin tarjoamat palvelut ovat 
olleet kustannustehokkain tapa entisel-
le Neuvostoliiton jäsenmaalle saada he-
modialyysihoito nopealla aikataululla laa-
jasti saataville. 

Hoito Virossakin  
melko tasalaatuista
Viron munuaistautirekisteri kerää tietoa ak-
tiivihoidossa olevista ja julkaisee vuosittai-
sen raportin. Munuaissairauteen sairastu-
neiden hoito Virossa on laadukasta, mis-
tä kertovat alhaiset kuolleisuusluvut sekä 
vuosittain hoidossa olevien määrän eli val-
litsevuuden kasvu.

Viron munuaistautirekisterin vuosi-
raporteissa on nähtävissä samankaltai-
nen tilanne kuin Suomessakin – ikään-
tyneiden osuus aktiivihoidossa olevista 
kasvaa. Rosenbergin kokee haasteeksi 
ikääntyneitä koskevan hoitotyön kehittä-
misen. Elävältä luovuttajalta tehtyjen mu-
nuaissiirtojen kehittämistyö on Virossa-
kin agendalla, mutta asia on hankala sen 
sensitiivisyyden vuoksi.

Raportissa esitetään muun muassa 
hoidon laatua mittaavia arvoja, mutta var-
sinaisen laaturekisterin statusta Viron re-
kisterillä ei ole. Hoidon laatua mittaavis-
sa arvoissa on nähtävissä kehitystä pa-
rempaan ja yhtenäisempään suuntaan. 
Suomen munuaistautirekisterissä hoidon 

Munuaissairauteen sairastuneiden hoito Virossa on 
laadukasta kertoo Tarton yliopiston nefrologian pro-
fessori Mai Rosenberg.

Pohjoismainen tiedonvaihto on tärkeää 
järjestötasollakin, koska terveydenhuol-
lon laatu ja munuaissairauteen sairastu-
neiden hoito ovat suurin piirtein samal-
la tasolla. Munuaisjärjestöjen NNS-ko-
kous järjestettiin lokakuussa Götebor-
gissa. Suomea kokouksessa edustivat 
puheenjohtaja Asko Räsänen ja toimin-
nanjohtaja Sari Högström.

Ikääntyminen, yhteiskunnan tervey-
denhuoltomenojen kasvavat kulut ja 
eettinen pohdinta siitä, mihin pitäisi pa-
nostaa, puhuttivat kokouksessa paljon. 
Suomen elinluovutusten ja sitä kautta 
elinsiirtojen määrän lisääntymistä ja sii-
hen johtaneita toimenpiteitä kyseltiin ko-
kouksessa paljon. Esimerkiksi Norjan 
vastaavat luvut ovat saman aikaan hie-
man laskeneet. Högström kertoi poh-
joismaisessa kokouksessa myös Suo-
men kudoslakiin tarvittavista muutok-
sista, jotta elävien luovuttajien luvut saa-
taisiin Kansallisen ohjelman tavoitteen 
tasolle. Kokouksen lisäksi osallistujat 
ehtivät samaan aikaan Göteborgissa pi-
dettyyn kaksipäiväiseen Ruotsin kansal-
liseen munuaiskonferenssiin, jossa tut-
kijat käsittelivät munuaissairaanhoitoa ja 
dialyysia tutkimuksen valossa. 
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Pohjoismainen  
munuaiskokous  
Göteborgissa

laatua mittaavat muuttujat esitetään avoi-
mesti alueittain ja sairaanhoitopiireittäin. 
Rosenberg kokee arvojen avoimen esit-
tämisen tärkeäksi, mutta toteaa, että ai-
ka ei ole Virossa vielä kypsä vastaavan-
laiseen toimintaan.

Viron munuaistautirekisterin viimei-
simpään raporttiin voi tutustua osoit-
teessa http://www.nefro.ee/index.php? 
doc_id=29 
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Munuaistautirekisterin  
rahoitus vaakalaudalla
Suomen munuaistautirekisteri seuraa hoidossa 
olevien munuaissairaiden määrää ja hoidon laadun 
kehitystä. THL on lopettamassa rahoituksen ja 
rekisterin toiminta on uhattu.

Suomen munuaistautirekisteri on Munuais- ja maksaliiton ylläpitä-
mä terveydenhuollon erillisrekisteri. Rekisterissä on tiedot 99 pro-
sentista dialyysissä olevista ja munuaisensiirron saaneista. Rekis-
terin tietoa käytetään muun muassa tieteellisen tutkimuksen läh-
teenä, hoidon järjestämisen suunnitteluun sekä hoidon laadun 
kehittämiseen ja varmistamiseen.

Rekisterin toiminta on uhattuna, sillä rekisterin rahoittajana 
toimiva THL lopettaa rekisterin rahoituksen kokonaan vuoteen 
2019 mennessä säästötarpeista johtuen.

– Suomen munuaistautirekisterin rahoituksen lopettamis-
päätös Sote-uudistuksen kynnyksellä antaa ristiriitaisen signaa-
lin näyttöön perustuvan hoidon sekä potilaan valinnanvapauden 
toteutumisen tärkeydestä. Nykyisellään Suomen munuaistauti-
rekisterin vuosibudjetti on 80 000 euroa, joka vastaa lähes yh-
den henkilön dialyysihoidon vuosikustannuksia, sanoo Munu-
ais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sari Högström.  

Rahoitusta on haettu nyt sairaanhoitopiireiltä ja RAY:lta. Per-
he- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle on lähetetty kirjel-
mä ja Sari Högström on tavannut ministeri Rehulan ja sosiaa-
li- ja terveysministeri Pirkko Mattilan erityisavustajat ja kertonut 
heille tilanteesta. Suurin osa sairaanhoitopiireistä on antanut 
myönteisen vastauksen, mutta rekisterin tulevaisuuden rahoi-
tus ei ole vielä selvinnyt.

Tavoitteena on hoidon laadun  
ja yhdenvertaisuuden varmistaminen
Suomen munuaistautirekisteri julkaisee vuosittain tiedot hoidon 
aloittavien ja hoidossa olevien määrästä ja kuolleisuudesta sekä 
munuaissairauden diagnoosista ja hoitomuodosta.

– Munuaistautirekisteri seuraa munuaispotilaiden hoidon laa-
tuun liittyviä asioita kuten esimerkiksi odotusaikaa munuaisen-
siirtoon. Laatuseurannan tulokset julkaistaan avoimesti sairaan-
hoitopiireittäin ja sen tarkoituksena on vähentää alueellisia ero-
ja hoidon laadussa, kertoo Suomen munuaistautirekisterin vas-
taava lääkäri, nefrologi Patrik Finne.

Vastuu hoitopaikan valitsemisesta on siirtymässä sairastu-
neille vajaan kolmen vuoden kuluttua, kun valinnanvapauslain-
säädäntö astuu voimaan. Asiakkaan valinnanmahdollisuus voi-
daan turvata yhtenäisillä palveluiden laatuperusteilla ja valintaa 
tukevalla julkisella tiedolla.

– Suomen munuaistautirekisterin tuottama tieto vastaa kai-
kilta osin Sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita. Se antaa sai-
rastuneelle mahdollisuuden tehdä tietoinen päätös hoitopaikan 
valinnasta, mikä on aidon valinnanvapauden toteutumisen kul-
makivi, Högström muistuttaa.

Rekisterin ennusteet potilasmäärien kehityksestä tulevai-
suudessa auttavat hoitoyksiköitä hoidon järjestelyn suunnitte-
lussa päätettäessä esimerkiksi tulevien vuosien dialyysipaikko-
jen määrästä ja sijainnista.

– Iäkkäiden osuus dialyysipotilaista kasvaa tulevaisuudes-
sa, mutta dialyysipotilaiden kokonaismäärässä sen sijaan ei ole 
nähtävissä suuria muutoksia. Tämä on tärkeä tietoa, kun suun-
nitellaan tulevien vuosien dialyysiresursseja, Finne jatkaa.
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VALITTU VAIKUTTAJA

Hoitamattomat sairaudet aiheuttavat henkistä, fyysistä ja 
taloudellista pahoinvointia niin ihmiselle itselleen kuin ko-
ko yhteiskunnalle. Erityisesti kroonisten sairauksien no-
pea yleistyminen on viimeistään hälytysmerkki siitä, et-
tä Euroopassa on tehtävä yhteistyötä terveemmän vä-
estön eteen.

Euroopan unionin toimivalta terveyspolitiikan kohdalla on 
hyvin rajattu ja sen painopiste on strategioiden ja ohjelmi-
en luomisessa. Unionin kolmas terveysalan toimintaohjel-
ma (2014–2020) myötäilee pitkälti edellisen ohjelman lin-
joja: innovaatioiden käyttö terveydenhuollossa, palvelu-
jen turvallisuuden varmistaminen, terveyden edistäminen 
ja rajat ylittävien terveysuhkien vähentäminen.

Nyt on mielestäni aika siirtyä EU:n terveyspolitiikassa sai-
rauksien hoidosta henkilökohtaisen ennaltaehkäisyn li-
säksi niihin keinoihin, joilla voimme puuttua sairauksien 
syihin. Kattava ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, hel-
pomman liikkumisen ja puhtaamman ilman turvaava yh-
dyskuntasuunnittelu sekä ravintoarvoiltaan ja terveelli-
syydeltään parempi ruoka ovat näitä keinoja. Nyt on aika 
toimia nopeasti, koska terveyserot kärjistyvät sosiaalisen 
ja taloudellisen eriarvoistumisen myötä koko Euroopassa 
nopeasti. Laskun maksavat aina ensisijaisesti ihmiset it-
se, mutta myös koko yhteiskunta lisääntyneinä sairaus- 
ja lääkekuluina.

Lapsuudesta alkavan, elinikäisen hyvän ennaltaehkäise-
vän terveydenhuollon on oltava jokaisen kansalaisen oi-
keus. Riskiryhmät löytävä ja varhain auttava kattava ter-
veydenhuolto on kustannustehokkain tapa ennaltaehkäis-
tä ja hoitaa kroonisia, ei-tarttuvia kansansairauksia.

Olen keskusteluissa eri terveysalan järjestöjen kanssa tör-
männyt jo useamman kerran ajatukseen siitä, että EU:n 
tulisi turvata vahvemmin potilaan oikeudet. Vuonna 2013 
voimaan tullut rajat ylittävän terveydenhuollon direktiivi tur-
vaa jo nyt potilaan oikeudet siinä tapauksessa, että jota-
kin tiettyä hoitomuotoa ei omasta maasta löydy tai terve-
ydenhuollon jonot ovat liian pitkät. 

Tämän lisäksi tarvitaan myös yleisempää potilaiden oi-
keuksien turvaa. Vuonna 2002 eurooppalaiset potilasjär-
jestöt loivat Eurooppalainen potilaiden perusoikeuskirjan 
(European Charter of Patients Rights). Sen 14 määritellyn 
oikeuden kautta pyritään turvaamaan laadukas hoito kaik-
kien EU-maiden potilaille. Nämä oikeudet tulisi liittää tiu-
kemmin EU:ssa tehtävään politiikkaan ja turvata ne mm. 
peruspalveludirektiivin kautta. 

Sirpa Pietikäinen
Euroopan parlamentin jäsen

EU potilaiden  
oikeuksien turvaajana
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Syö sopivasti kaikkea
Yksilöllisellä ruokavaliolla voidaan hidastaa munu-
aisten vajaatoiminnan etenemistä. Se on tärkeä osa 
hoitoa dialyysin jo alettuakin. 

Ennen dialyysihoitojen aloitusta on usein syytä vähentää ravin-
nosta suolan, proteiinin, fosforin ja joskus myös kaliumin saantia. 
Hoitava lääkäri ja ravitsemusterapeutti antavat yksilölliset ohjeet 
juuri sinulle tai läheisellesi sopivasta ruokavaliosta. Jos rajoituk-
sia tekee itse, ja vähentää vaikka proteiinin saantia liikaa ja tur-
haan, seurauksena voi olla jopa vajaaravitsemustila. Esimerkik-
si proteiinia tarvitsee myös ennen dialyysin alkua, vaikka sitä ei 
tankattaisi suuria määriä.

Dialyysin alkaessa pitää huolehtia proteiinin ja energian 
saannista. Fosforia tarkkaillaan edelleen ja joskus on vähen-
nettävä myös kaliumin saantia. Siihen vaikuttavat dialyysin te-
hokkuus, lääkkeet ja omien munuaisten jäljellä oleva toiminta.

– Fosforin ja kaliumin laskeminen milligramman tarkkuudel-
la ei yleensä ole tarpeen, vaan merkittävää on, kuinka paljon ja 
usein syö runsaasti fosforia tai kaliumia sisältävää ruoka, kertoo 
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Leena Sampo-Viitaniemi.

Jos joku päivän ruokalajeista sisältää reilummin fosforia, päi-
vän annosta voi tasapainottaa syömällä muutoin niukemmin fos-
foria sisältäviä ruokia. Juhlahetkinä voi syödä vapaammin, mut-
ta joka päivä ei kannata juhlia. 

– Proteiinia ja fosforia saa ruoasta maltillisemmin, kun välttää 
lisäainefosfaatteja ja vähentää maitotuotteiden ja muiden eläin-
peräisten elintarvikkeiden käyttöä.

Fosforia on luontaisesti runsaasti maitotuotteissa, täysjyvä-
viljassa ja lihassa.
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Jos kaliumin saantiin pitää kiinnittää huomiota, kannattaa en-
sin miettiä kahvin, tuoremehun ja perunan määrää ennen kuin 
vähentää kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttöä. Kaliumia on 
runsaasti perunassa, tuoreissa kasviksissa, hedelmissä ja mar-
joissa sekä erityisesti kuivatuissa hedelmissä, suklaassa ja päh-
kinöissä.

Vähäsuolainen ruokavalio auttaa hallitsemaan verenpainet-
ta ja vähentää elimistöön kertyvää nestettä. Valitse ruoanlaittoon 
vähäsuolainen kasvis-, kala- tai lihaliemi. Makua ruokaan ilman 
suolaa saa esimerkiksi yrteillä, voimakkailla kasviksilla, chilillä tai 
hillolla. Sitruuna on erinomainen mauste suolan sijaan. Sen hap-
pamuus korostaa ruuan makua ja huijaa makunystyröitä antaen 
vaikutelman, että ruuassa olisi suolaa.

Valinnanvaraa ruokapöytään
Kasviksia on hyvä syödä päivittäin. Perunan tilalle voi valita vaik-
ka bataattia, sillä siinä on vähemmän kaliumia ja enemmän kui-
tua. Pakastekasvikset sopivat hyvin munuaisten vajaatoimintaa 
sairastavalle, sillä vitamiinit säilyvät hyvin pakastaessa, mutta ka-
liumpitoisuus on tuoreita kasviksia vähäisempi.

Sopivia kasvikunnan proteiinin lähteitä ovat viljavalmisteet, 
linssit, pavut ja kikherneet sekä soijasta valmistetut jogurtin kal-
taiset tuotteet.

– Tofu on hyvä vähän fosforia sisältävä vaihtoehto lihalle. Kas-
viperäinen fosfori imeytyy elimistöön eläintuotteiden fosforia hei-
kommin, Sampo-Viitaniemi kertoo.

Trendituotteista runsaasti proteiinia sisältävä Härkis, jonka 
pääraaka-aineena on suomalainen härkäpapu, soveltuu munu-
aisten vajaatoimintaa sairastavalle siinä kuin vilja ja palkokasvit 
muutenkin. Sopivaa on myös raejuuston kaltainen Valion pais-
tettava ruokarae MiFú. Nyhtökaura puolestaan sisältää runsaasti 
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Nauti ruoasta
Oikea ravinto on tärkeä hoitomuoto munuaissairauden 
eri vaiheissa. Se ei kuitenkaan tarkoita herkutteluhet-
kistä luopumista. Liiton uudessa ruokakirjassa on lä-
hes 100 herkullista ruokaohjetta munuaisten vajaatoi-
mintaa sairastavalle.
Liitto on julkaissut uuden munuaisten vajaatoimintaa sairastavan 
ruokakirjan Nauti ruoasta. Kirjassa on 116 sivua ja kätevä kierre-
sidonta, joten se pysyy auki keittiössäkin. Mukana on lähes 100 
ohjetta ja tietoa sopivasta ruokavaliosta sekä käytännön vinkke-
jä. Kirjan ohjeet sopivat kaikille hyvän ruoan ystäville, mutta niis-
sä on otettu huomioon ruokavalion erityispiirteet. Kirjan munu-
aisystävällisiä herkkuja kelpaa tarjota myös vieraille.

Kirjassa on ohjeita myös ruokabloggaaja Kati Jaakoselta eli 
Hellapoliisilta sekä Suomen MasterChef 2014 ja Kokkikoulu Es-
pan ja Tony´s delin ravintoloitsija Miro Kurviselta. Ruokakirjan 
tekstin on tarkastanut TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Lee-
na Sampo-Viitaniemi. Liitosta kirjan toimituskuntaan ovat kuulu-
neet Maarit Heinimäki, Hilkka Lahti ja Petri Inomaa.

Vanhaan ruokakirjaan kuuluneita erillisiä ja maksullisia oppaita 
fosforista, kaliumista ja nestetasapainosta ei ole enää saatavilla.

– Dialyysissä olevan ruokavalio on muuttunut yksilöllisemmäk-
si ja vapaammaksi, koska dialyysihoidot ovat nykyään aiempaa 
tehokkaampia ja lääkehoito kehittyneempää. Tämän vuoksi op-
paita ja tarkkoja luetteloita ruoka-aineiden fosfori- ja kalium-pitoi-
suuksista ei ole katsottu tarpeellisiksi, kertoo Maarit Heinimäki.

Nauti ruoasta -kirjan hinta on jäsenille vain 9,90 euroa ja muil-
le 14,90 euroa. Jäsenhinnan saavat myös samalla jäseneksi liit-
tyvät. Kirja voidaan aiemmasta poiketen postittaa kuoressa, jol-
loin se toimitetaan pääosin kotiin kannettuna ja postikustannuk-
set tilaajalle ovat edullisemmat. 

Ruokakirja itselle tai lahjaksi
Nauti ruoasta -ruokakirja jäsenille 9,90 euroa ja muille 14,90 
+ postituskulut.

Lue lisää ja tilaa osoitteesta www.muma.fi/ruokakirja. 
Kirjan voi tilata myös tilaukset@muma.fi ja puhelimitse 050 
4365 707.

Nauti ruoasta
Munuaisten vajaatoimintaa sairastavan ruokakirja

Munuais- ja maksaliitto

fosforia eikä sitä voi suositella munuaisten vajaatoimintaa sai-
rastavan lautaselle.

Kala sisältää terveellisiä rasvahappoja, useita vitamiineja ja 
kivennäisaineita. Sitä on hyvä syödä 2–3 kertaa viikossa. Valit-
se kala ruodottomana, marinoimattomana ja suolaamattoma-
na. Esimerkiksi tonnikala säilykkeenä on hyvä proteiininlähde, 
koska se sisältää vain vähän fosforia. 

Broileriruuat sopivat hyvin, sillä ne ovat vähärasvaisia ja si-
sältävät vähän fosforia. Jos proteiinia tarvitsee runsaammin, 
sitäkin saa broilerista. Suojakaasupakkaukseen pakatut broi-
lerijalosteet ovat pääosin ilman lisäainefosfaattia, mutta ne si-
sältävät usein runsaasti suolaa. Etsi kaupasta luomutuottei-
ta ja vältä tuotteita, joiden tuoteselosteissa mainitaan lisäai-
neet E450 ja E451. 

Punainen liha eli naudan-, sian- ja lampaanliha kannat-
taa valita marinoimattomana ja vähärasvaisena. Punaista li-
haa suositellaan syötäväksi korkeintaan 500 grammaa viikos-
sa, esimerkiksi 5 lihapullaa, pieni pihvi, annos lihasuikaleita ja 
7 siivua leikkeleitä. Teollisesti valmistetut leikkeleet sisältävät 
yleensä runsaasti suolaa sekä lisäainefosfaatteja. 

Ruoanlaitossa maitovalmisteet voi korvata kasvirasva-, 
soija- tai kaurapohjaisilla tuotteilla, joihin ei ole lisätty fosfaat-
tia (E341). Ruokakermoista kannattaa valita kasviöljypohjainen 
tuote eli kasviruokakerma.

Joustoa herkkuhetkiin ja välipaloihin
Kun leivän tekee itse, sen suolapitoisuuden voi säätää itselle 
sopivaksi. Ruisjauhojen sijaan kannattaa valita ruissihtijauhoja, 
sillä niissä on kolmasosa vähemmän kaliumia ja fosforia kuin 
ruisjauhoissa. Käytä leipomiseen mieluummin kasvimargariinia 
eli nestemäistä pullomargariinia tai rasiamargariinia kuin leivon-
tamargariinia. Leivinjauhe ei ole munuaisten vajaatoimintaa sai-
rastavan ruokavalioon suositeltava raaka-aine, mutta joskus 
voi huoletta herkutella myös palalla leivinjauheella kohotettua 
kakkua. Valitse siis leivonnaisia, joiden kohotukseen käytetään 
esimerkiksi ruokasoodaa.

Kaikki marjat ovat terveellisiä, mutta syö mieluummin puo-
lukoita ja mustikoita kuin esimerkiksi herukoita, sillä ne sisäl-
tävät vähemmän kaliumia. Jälkiruokiin sopii rahka ja raejuus-
to, joissa on runsaasti proteiinia, mutta kohtuullisesti fosforia. 

Vaaleasta viljasta tehdyistä suurimoista tai riisistä valmistet-
tu puuro sisältää vähiten fosforia. Välillä voi nauttia myös täys-
jyvähiutalepuuroa. Viljat ovat hyvä kuidun lähde ja esimerkiksi 
kaura- ja neljänviljanpuuro sisältävät kuitua. Lisäämällä puu-
roon sokerijuurikashiutaleita, saa kuitua lisättyä ilman fosforia.

Leivän päälle laitettavat leikkeleet ja makkarat sisältävät 
usein runsaasti suolaa ja lisäainefosfaattia. Vähäsuolaisia lei-
vänpäällisiä ovat kasvis- ja hedelmäviipaleet, suolattomasti 
valmistettu liha ja keitetty kananmuna. Vaihtelua leivänpäälle 
saa kuitenkin parhaiten valmistamalla vähäsuolaisia levitteitä 
itse. Niistä on helppo loihtia illanistujaisiin myös vieraille edus-
tavat sapakset. 
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Pestokastike: 
1 ½ dl  oliiviöljyä 
2  ruukkua basilikaa (120 g)  
 mustapippuria myllystä 
2  valkosipulinkyttä 
25 g  parmesaanijuustoa 
 tilkka oliiviöljyä
 
500 g  broilerinfileetä 
250 g  vaaleaa pastaa 
 (suolaa)

Valmista ensin pestokastike. Laita oliiviöljy, basilika, mustapip-
puria myllystä, kuoritut valkosipulinkynnet ja parmesaanijuus-
to kulhoon ja jauha tasaiseksi tahnaksi leikkurinterällä tai sau-
vasekoittimella.

Kuumenna tilkka oliiviöljyä pannulla ja paista reiluiksi suupa-
loiksi leikatut broilerinfileet pannulla.

Kiehauta kattilallinen vettä ja lisää kiehuvaan veteen pasta. An-
na kiehua, kunnes pasta on sopivan kypsää. Valuta.

Sekoita pastan joukkoon broileripalat ja pestokastike. Kään-
tele tasaiseksi. Tarkista maku.

Mausta ripauksella suolaa tarvittaessa.

 3  jättikatkaravunpyrstöä ruokailijaa kohden 
  öljyä 
  ripaus suolaa 
  pippuria 
  varrastikkuja

Leikkaa ravunpyrstöt lähes halki kaarevalta puolelta. Näin voit 
varmistaa, ettei pyrstöön jää mitään epäpuhtauksia. Paista 
pyrstöt nopeasti öljyssä paistinpannulla ja mausta ripauksel-
la suolaa sekä pippuria. Pujota pyrstöt vartaaseen ja loppu-
kypsennä juuri ennen tarjoilua 170 °C:ssa uunissa noin 4 mi-
nuuttia.

MAISSI-OMENASALSA 
 2 omenaa  
 ½  nippua korianteria 
 2 dl kypsiä maissinjyviä 
 1 limetti 
 3 rkl oliiviöljyä 
  pippuria 
  (ripaus suolaa)

Leikkaa omena pieniksi kuutioiksi ja hienonna korianteri. Se-
koita kaikki ainekset ja mausta seos pippurilla ja halutessasi 
ripauksella suolaa.

Hellapoliisin munuaisterveellinen herkku

Broileri-pestopasta

Master Chef Miro Kurvinen kokkaa

Jättikatkarapuvartaat 
ja maissi-omenasalsa
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Nauti ruoasta -ruokakirjan ohje 

Bonusohje juhlakauteen
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Stora förändringar i sikte
I början av året anställde förbundet en expert för att effektivera 
vår viktigaste uppgift, intressebevakningen. Resultatet av det-
ta arbete kommer att synas i form av ett ökat inflytande och en 
ökad synlighet. En av förbundets uppgifter är att informera den 
stora allmänheten om allt som berör organdonation och organt-
ransplantation. Vi har lyckats väl i denna uppgift, men förbundet 
är i behov av mer pengar för kommunikation. Antalet njurtran-
splantationer har ökat, även tack vare levande donatorer. Riks-
dagens stödgrupp har fungerat som en effektiv intressebevakare 
i detta. Gruppens ordförande, riksdagsledamot Sari Tanus lycka-
de få 116 riksdagsledamöter att ställa sig bakom ett lagförslag 
enligt vilket varje rättskapabel person skulle kunna stå som njur-
donator. Lagförändringen skulle också medföra betydande eko-
nomiska inbesparingar för samhället. Förändringen borde alltså 
fås till stånd snarast.

Förbundet har vunnit riklig publicitet, men medlemsantalet 
har detta till trots inte ökat. Förbundets trovärdighet och tyngd-
vikt korrelerar med medlemsantalet. Därför har varje regional fö-
rening som en av sina grunduppgifter rekryteringen av både ti-
digare och nya njur- och leverpatienter som sina medlemmar. 
Kontinuerlig medlemsrekrytering måste klart stå på agendan för 
såväl förbundsanställda som för föreningarnas och förbundets 
förtroendevalda.

Institutet för hälsa och välfärd THL avslutar från och med bör-
jan av 2019 sin finansiering av det register över njursjukdomar 
som förbundet upprätthåller. Staten borde även i fortsättningen 
fungera som finansiär för registret. Som huvudfinansiär för för-
bundets verksamheter står fortfarande RAY, trots penningspels-
reformen. FPA är fortfarande förbundets viktigaste finansiär för 
anpassningskursernas del, och finansierar dessutom också nya 
projekt, som till exempel vårt distansrehabiliteringsprojekt för dia-
lyspatienter.  

Social- och hälsovårdsbranschens reform är strax klar, men 
visst har man nog också malt den i många kvarnar i snart tio år. 
Reformen för med sig en ny landskapsförvaltning, vilket i sin tur 
innebär den största förvaltningsreformen på 150 år. Social- och 
hälsovårdsreformen är samtidigt det största privatiseringsprojek-
ten i Finlands historia, och följderna av det kommer vi att kun-
na se först i ett senare skede. Det kan hända att sparmålet på 
3 miljarder euro i social- och hälsovårdsutgifter förblir en utopi. 
Patienternas valfrihet är en god målsättning, men den kan ock-
så leda till bara ökad byråkrati och högre kostnader. Trots dessa 
enorma förändringar måste vårt samhälle även i framtiden kun-
na trygga goda levnadsmöjligheter till samtliga invånare i landet, 
oberoende av deras förmögenhet och bostadsort.

Asko Räsänen
Ordförande

Den egna åldern,  
den bästa åldern
Förbundet firar 2017–2018 en temaperiod kring åldrande. 
Njurfunktionen avtar med stigande ålder. Till och med en tred-
jedel av samtliga personer över 65 år uppvisar en försämrad 
njurfunktion. Leversjukdomarnas antal ökar i Finland bland an-
nat på grund av en åldrande befolkning och på grund av lev-
nadsvanorna. Fettleverförekomsten är vanligast hos äldre per-
soner med övervikt. 

Under temaperioden för åldrande påminner vi om att varje 
människa är värdefull och unik. Åldrande personer med njur- 
och leversjukdomar har möjlighet att uppnå ett gott liv som lik-
nar dem själva. Målet beskrivs även av namnet på vår tema-
period: Den egna åldern, den bästa åldern! 

Världsnjurdagen firas på torsdagen den 9.3. Leverveckan 
inträffar på invant datum, i maj under vecka 19. För att infor-
mera om njur- och leversjukdomar hos äldre och om behan-
dlingarna anordnas föreläsningar riktade till allmänheten i he-
la Finland. Hepatitdagen inträffar 28.7, och den europeiska 
organdonationsdagen ordnas i oktober. Ett seminarium kring 
frågor om en god död för njur- och leverpatienter anordnas i 
Tammerfors den 10.3. Förbundets nationella dag för välbefin-
nande i september fokuserar speciellt på teman kring åldran-
de. Dessutom vill vi nå de åldrande med lokalföreningarnas 
verksamhet, och frågor som berör den åldrandes vardag be-
handlas vid olika evenemang som anordnas av föreningarna. 

TEXT: HILKKA LAHTI
ÖVERSÄTTNING: C.C. COMMUNICATION OY
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Leversjukdomar påverkar vardagen
De symtom som leversjukdomarna ger upphov till ökar med sjukdo-
mens progression. Tröttheten eller klådan inverkar på livskvaliteten, och 
komplikationerna sänker funktionsförmågan. Insjuknandet inverkar ock-
så på parrelationen. Lösningarna på de problem som uppstår av en för-
ändrad livssituation kan man lyckas hitta till exempel inom förbundets 
anpassningsträning. 

Av alla personer som insjuknat i en le-
versjukdom lider till och med 40 % av en 
nedsatt funktionsförmåga. Tröttheten vi-
sar sig vara den största orsaken till ned-
satt arbets- och funktionsförmåga. Även 
olika komplikationer samt ascites, det vill 
säga vätskeansamling i bukhålan, och il-
lamående påverkar detta enligt en forsk-
ningshelhet som förbundet lät utföra un-
der 2015 för diagnosticering, behandling 
av inverkan av leversjukdomar och sjukdo-
marnas inverkan på den insjuknade per-
sonens funktionsförmåga. Nedsatt funk-
tionsförmåga inverkar helt enkelt på den 
insjuknade personens livskvalitet. 

I början är leversjukdomarna ofta sym-
tomfria. Ibland kan det vara svårt att kopp-
la ihop symtomen med en leversjukdom. 
Man kan bli tvungen att länge leta efter or-
sakerna till trötthet, lindrig temperaturste-
gring och illamående. Även tryckkänsla i 
övre buken och gulskiftande hud och gu-
la bindhinnor kan höra ihop med en lever-
sjukdom. Likaså kan blodig kräkning, en 
förändrad sömnrytm, tilltagande tröghet i 
de kognitiva funktionerna och virrighet be-
tyda försämrad leverfunktion. 

Långt fortskridna leversjukdomar ger 
ofta upphov till trötthet, men vid PBC, det 
vill säga primär biliär kolangit lider en fem-
tedel av dem som insjuknat av trötthet 
redan i det skedet när själva sjukdomen 
upptäcks. Under fortskridna sjukdomstill-
stånd kan hela 80 % drabbas av en trött-
het som inverkar negativt på livskvaliteten. 
Man tänker sig att tröttheten uppstår som 
följd av en störning i det autonoma nerv-
systemet, men tröttheten korrelerar inte 
med sjukdomens svårighetsgrad. Sömn-
kvaliteten är ofta dålig, vilket leder till då-
sighet under dagtid. 

Leversjukdomarnas komplikationer 
tilltar med sjukdomens progression, och 
oberoende av vilken orsak som ligger bak-
om leversjukdomen är komplikationerna 
ofta av samma slag. En ökad tendens att 
få blåmärken beror på att halten av koa-
gulationsfaktorer i blodet minskar. Klådan 
hör samman med kolestas, det vill säga 
ett tillstånd som uppstår när gallvätskans 

tarmutsöndring från levern inte fungerar. 
Åderbråck i matstrupen, ascites eller 

vätska i bukhålan, njursvikt som samman-
hör med leversjukdomen, samt en ned-
satt medvetandenivå är samtliga allvarli-
gare cirrhoskomplikationer. Levercirrhos 
ökar även risken för cancer i levern. Dess-
utom kan infektioner och blödningar före-
komma. Dessa komplikationer kräver of-
ta sjukhusvård. 

Komplikationer som följd av en lever-
sjukdom gör det ofta svårare för patienten 
att fortsätta med sitt arbete, och de kan 
utgöra ett hinder för att köra bil.

Cirrhoskomplikationerna kan förebyg-
gas med en så effektiv skötsel av leversjuk-
domen som möjligt, och därtill kan man fö-
rebygga deras uppkomst med bland annat 
lämpliga levnadsvanor och läkemedelsbe-
handling. Komplikationerna kan också skö-
tas och förebyggas med diverse operativa 
och endoskopiska åtgärder. 

Sjukdomen påverkar  
parförhållandet
Sjukdom hos någondera parten i ett par-
förhållande inverkar på själva förhållandet. 
Självbilden och personens roll i förhållan-
det kan förändras vid ett insjuknande. Det 
lönar sig att tala tillsammans om hur sjuk-
domen och behandlingarna påverkar li-
vet. Närhet och att lyssna på den andra 
ökar på förtroendet för att våga dela det 
som känns rätt. 

Även fysiskt tar sjukdomen tar ut sin 
rätt. Sjukdomsförändringarna kan orsa-
ka osäkerhet om huruvida man duger så-
dan man är. En allvarlig sjukdom inver-
kar ofta på den sexuella självbilden och 
på lusten. Sjukdom, läkemedelsbehand-
ling och mental press samt åldrande kan 
ge upphov till förändringar i hormonfunk-
tionerna. Hos kvinnor kan sjukdomen in-
verka på menstruationscykeln, vilket i sin 
tur kan påverka fertiliteten. Hos män är 
erektionsstörningar och prematur ejaku-
lation vanliga. 

Graviditet påverkar inte prognosen 
för de kroniska leversjukdomarna. I vissa 

fall kan emellertid planeringen av gravidi-
tet och förlossning kräva speciell omsorg. 
Graviditetsuppföljningen sker inom speci-
alsjukvården. 

Kom ihåg en mångsidig diet
Alkohol kan leda till att leversjukdomen 
fortskrider snabbare. Om sjukdomen re-
dan har nått cirrhosstadiet, eller om lever-
cirrhosen orsakats av alkoholbruk ska al-
koholanvändningen avslutas för gott. Även 
i andra fall är det skäl att iaktta återhåll-
samhet i med alkohol och att begränsa in-
taget till exempel till festliga tillfällen. 

Det är skäl att förhålla sig försiktigt till 
användningen av naturpreparat och medi-
kalväxter eftersom de kan innehålla sub-
stanser som är skadliga för levern. De kan 
också samverka med de läkemedel som 
används för att behandla leversjukdomen. 
Det är viktigt att diskutera användningen 
av naturpreparat med den egna vårdan-
de läkaren. 

Dietrekommendationer förekommer i 
samband med vissa leversjukdomskom-
plikationer, men det har inte kunnat på-
visas att någon viss diet skulle ha gynn-
samma effekter för behandlingen av le-
versjukdomar. För den som insjuknat i en 
leversjukdom är det viktigt att sörja för en 
mångsidig och nutritionsmässigt kvalitativ 
diet för att kunna upprätthålla god nutri-
tion och lagom vikt. 

Leversjukdomar kan höra ihop med 
såväl över- som underviktsproblem. Allt 
oftare ligger det övervikt i bakgrunden för 
kroniska leversjukdomar. Fettlever orsa-
kad av fetma har till exempel tilltagit som 
en följd av befolkningens ökande övervikt. 
Fetma kan också accelerera leversjukdo-
marnas förlopp, till exempel vid alkoholor-
sakade leversjukdomar. 

Undervikt, ofrivillig avmagring och nut-
ritionsbrist är också vanliga hos personer 
med en kronisk leversjukdom. Nutritions-
bristen sänker motståndskraften, minskar 
muskelmassan och gör sårläkningen lång-
sammare. En tidig mättnadskänsla, illamå-
ende och dålig aptit kan leda till att födoin-

TEXT: PETRI INOMAA
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ÖVERSÄTTNING: C.C. COMMUNICATION OY

Tiinas lever mår bra, men vardagen är ställd på kant. På grund av 
trötthet blev hon tvungen att lämna både sitt jobb och sin kära hob-
by, joggingen. Idag måste hon planera sina vardagssysslor på för-
hand för få tillräckligt med tid för den behövliga tuppluren. Trots det 
orkar Tiina hålla humöret uppe.
TEXT: PETRI INOMAA BILD: KATI MIETTINEN

Frisk med trött

Tiina Sammalinen ser frisk och välmåen-
de ut, men hon känner sig trött hela ti-
den. Hon lider av primär biliär kolangit, 
dvs. PBC.

Tiinas sjukdom upptäcktes inom fö-
retagshälsovården åtta år sedan när man 
började leta efter orsakerna till hennes 
avvikande levervärden. PBC är en au-
toimmunsjukdom där de små gallgån-
garna inne i levern inflammeras och förs-
törs. Sjukdomen upptäcks i allmänhet på 
grund av upprepat förhöjda levervärden i 
ett symtomfritt skede, framför allt förhöjs 
leverenzymet AFOS. Sjukdomens prog-
nos är individuell, men typiskt fortskrider 
den långsamt. Bara en del av alla som 
insjuknar drabbas av levercirrhos. 

– Jag var frisk när jag gick till läkaren, 
och när jag kom ut var jag sjuk.

För Tiina känns det som om hon un-
der de senaste tre åren inte skulle ha haft 
en enda bra dag, bara den ena säm-
re än den andra. Redan när hon vaknar 
på morgonen vet hon hur dagen kom-
mer att se ut. Dagsprogrammet mås-
te hon planera på förhand. Spontana 
handlingar har hon helt kunnat glömma. 

Veckan måste innehålla minst en åter-
hämtningsdag. 

– Om jag skulle låta tröttheten ta 
överhand skulle jag inte få någonting 
alls gjort längre. Jag skulle bara ligga 
på soffan. 

För Tiina är förmiddagen den bästa 
tiden för att planera in olika saker. Under 
dagen behöver hon en tupplur för att or-
ka med kvällen. Dagens enda program-
nummer kan vara en butiksresa. Ibland 
känns till och med matlagningen som en 
utmaning, och ibland är Tiina helt enkelt 
för trött för att orka äta, det enda hon vill 
göra är att sova.

Tiina varit tvungen att gallra också i 
sitt kvällsprogram. Tidigare gick hon ib-
land på teater med sin man, men nu bör-
jar föreställningarna för sent. Att besöka 
gigs och konserter tillsammans med vän-
ner vågar hon inte ens drömma om: de 
börjar ju först efter det att Tiina redan har 
gått och lagt sig. 

– Jag lägger mig före klockan nio 
på kvällen. Ibland slår tröttheten så ab-
rupt till att till och med tandborstning 
känns övermäktigt. Jag sover 10–12 

taget blir mindre. En långt gången lever-
sjukdom kan försämra upptagningen av 
näringsämnen, vilket leder till att kroppen 
inte förmår utnyttja all den intagna födan. 

Proteinbehovet ökar vid kroniska le-
versjukdomar, och kroppen behöver alltså 
mer äggviteämnen på grund av att protei-
nerna sönderfaller snabbare i organismen 
vid långt gångna leversjukdomar. Pro-
teinerna behövs till exempel för att byg-
ga upp muskler och andra kroppsvävna-
der, samt för att upprätthålla motstånds-
kraften. 

På rehabliteringskurserna träffar 
man andra som har insjuknat
Sjukdomen innebär en ny livssituation, och 
för att klara sin vardag kan man behöva 
lära sig nya metoder. Det är viktigt att ta 
hand om sig själv och att följa med sitt till-
stånd för att sjukdomen ska kunna skö-
tas så bra som möjligt. Målet med reha-
biliteringen är ta ett grepp om sjukdomen 
så att man själv ska kunna delta i besluts-
fattningen som berör den, och själv kun-
na göra de val som främjar det egna väl-
befinnandet. 

Rehabiliteringen stöds av anpass-
ningsträning. Träningen hjälper patienten 
till nya perspektiv på vardagen och nya 
sätt att klara av den. Förbundets anpass-
ningsträningskurser förmedlar informa-
tion om sjukdomen och om behandlingen, 
om mentalt välbefinnande och om social-
skydd. På kurserna har man möjlighet att 
träffa andra som insjuknat. Personer som 
upplevt samma saker själv förstår bäst vad 
insjuknandet innebär, och de är bäst på att 
uppmuntra för att orka vidare.

Tilläggsinformation om förbundets 
kurser hittar du på förbundets hemsida 
www.muma.fi/kuntoutus eller genom att 
ringa kursplanerare Iiris Ahlgren på telefon-
nummer 050 3019 368. I denna tidskrift 
hittar du kursbilagan för 2018 instucken. 
Den presenterar alla de anpassningskur-
ser som förbundet arrangerar. 
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ÖVERSÄTTNING: C.C. COMMUNICATION OY

timmar, men när jag vaknar är jag fortfa-
rande trött.

På fredagarna tar Tiina emellertid ris-
ken att sväva ut en aning, trots att hon vet 
att det kommer att straffa sig följande dag. 
Hon helt enkelt måste få titta på ”Vain elä-
mää” på tv. 

Trött för jämnan
Tiina förhåller sig positivt till livet. Ibland 
när det känns det helt omöjligt att behö-
va vara så trött hela tiden blir hon emel-
lertid så arg att det tvingar fram en tår. Ib-
land måste man ju få tala ut om hur det 
känns, men Tiina orkar inte varje gång 
berätta hur trött hon känner sig trots att 
hon vet att hon har lov att tala ut. Tiina 
tycker att hennes bästa år borde vara 
just nu. Hon är 47. När det sista av bar-
nen flyttar hemifrån skulle det finnas tid 
över för en själv.

–Man anpassar sig till sin sjukdom och 
allt detta känns nu normalt för mig. Jag 
tänker inte längre ”varför just jag”. Det ba-
ra har råkat hända just mig.

Familjen ser till att Tiina hålls med i 
svängen. Hon har tre döttrar av vilka en 
fortfarande bor kvar hemma. Därtill har fa-
miljen redan två barnbarn, det andra föd-
des i september, och de håller minsann 
fart på Tiina. Döttrarna är Tiinas bästa vän-
ner. Tiinas 91-åriga mormor bor fortfaran-
de ensam kvar i sitt hem. Tiina känner sig 
därför tacksam för att hon har tid att hjäl-
pa mormor med hennes butiks- och ban-
kärenden.

– Men visst känns det ändå konstigt 
att jag är tröttare efter butiksresan än min 
mormor.

Innan Tiina blev sjuk motionerade hon 
5–6 gånger om veckan. Hon gick på gym, 
och löpte faktiskt maraton så sent som 
sex år sedan. Nu rör hon sig knappt alls 
längre. Hon får inte längre den kick och 
och den tilläggsenergi som motionen ti-
digare kunde ge henne, utan nu ökar den 
bara på hennes utmattning. Det var en tuff 
bit för den forna aktivsportaren. Speciellt 
under våren tigger joggingskorna högljutt 
om att få komma ut på en runda.

Tiina lämnade arbetslivet ett par år se-
dan. Som bilförsäljare måste man vara 
energisk och tjänstvillig. Det går inte an att 
ta sig en tupplur mitt under arbetsdagen. 

– Det kändes jobbigt att lämna arbetet 
med tröttheten som förklaring. Kollegerna 
hade säkert svårt att förstå det. Tröttheten 
är ju inget som syns utåt. 

Tiina är nu på delpension. Trots att till 
och med ett deltidsarbete är för mycket 
för henne har hon tills vidare inte beviljats 
full pension. 

Referensstöd ger krafter att orka
Ännu efter att Tiinas PBC redan hade 
konstaterats jobbade man på att hitta or-
saken. Man misstänkte att den kunde be-
ro på sömnapné, eller till och men på dep-
ression. Tiina råkade emellertid läsa en ar-
tikel om en sjukdom i en gammal Elinehto-
tidskrift: artikeln berättade att primär biliär 
kolangit ibland kan orsaka en trötthet som 

är så kraftig att den påverkar hela livet. Det 
kändes som en lättnad att få reda på or-
saken till hennes trötthet. 

Tiinas sjukdom är av en lugn art och 
den har inte skadat levern. Hon behöver 
trots det regelbunden medicinering för 
sjukdomen. Enligt läkarna skulle en levert-
ransplantation möjligen inte förbättra trött-
heten eftersom Tiina fortfarande skulle bä-
ra på autoimmunsjukdomen som orsakar 
hennes trötthet.

Under en av förbundets anpassnings-
träningskurser träffade Tiina för första gån-
gen andra personer med samma sjukdom. 
Hon är helt överväldigad av det referens-
stöd hon fick. För första gången kändes 
det som att någon verkligen förstod hur 
det känns att ständigt vara så trött. En av 
kursdeltagarna upplevde allt sker som i 
slowmotion. Man har lättare för att glöm-
ma saker, och man tappar initiativförmå-
gan. Någon beskrev detta som att leva i ett 
hjärndis. Det tyckte Tiina att lät väl uttryckt. 

En annan sak som kursen gav var in-
sikten om att det är möjligt att motione-
ra även i mindre mängd. En femton minu-
ters promenad kan vara bättre än att jog-
ga en timme eftersom återhämtningen då 
sker snabbare. 

– Jag behöver inte leva som en sjukling 
trots att jag är sjuk. 
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Pietarin matkailu on ollut suosittua syk-
syllä. Aiemmin salolaiset vierailivat kau-
pungissa. Syys-lokakuun vaihteessa val-
tavan suurkaupungin liikenneruuhkiin tu-
tustuivat Uudenmaan, Kymenlaakson ja 
Pohjois-Karjalan yhdistykset. Mahtui mat-
kaan kulttuuriakin ja tietenkin Eremitaaši. 
Sen koosta saa aavistuksen, kun laskee, 
että nähdäkseen jokaisen museon taide-
teoksen ja esineen on käveltävä 22 kilo-
metriä. Jos jokaista taideteosta katselee 
minuutin, aikaa kuluu 15 vuotta. 

Kainuun yhdistys vietti Euroopan elinsiir-
topäivää Kajaanin keskustan S-marketis-
sa jakamalla esitteitä ja elinluovutuskort-
teja. Taas moni ohikulkija sai itselleen ja 
kotiin viemisiksikin kortin. Mukana arvok-
kaassa työssä olivat Kaisa Jyrkäs ja Mer-
vi Heikkinen.

Etelä-Savon yhdistys järjesti syyskuus-
sa liikuntatapahtuman Heimarissa. Upea 
aurinkoisena päivänä pelattiin frisbeegol-
fia, minigolfia, puhallustikkaa ja heitettiin 
käpyjä ämpäriin sekä käveltiin luonnossa. 
Ulkoilun ohella yhdistysläiset söivät hyvin.  
Liiton Maria Ruuskanen kertoi ajankoh-
taisista asioista ja Etelä-Savon Liikunta lu-
ennoi matkasta hyvään kuntoon. Päivän 
lopuksi jokainen lupasi lisätä liikuntaa it-
selle sopivalla tavalla.

Tapahtuman yhteydessä muistettiin 
keväällä puheenjohtajan tehtävistä luo-
punutta Jukka Paanasta ja Tuula Paa-
nasta. Kuvassa myös Tauno Heikkinen, 
Mirja Hänninen ja Eeva-Liisa Turunen.

Ennaltaehkäisyn teemakauden päätteeksi 
Etelä-Pohjanmaan yhdistys järjesti
dialyysissa oleville ruokapäivän Seinäjo-
en keskussairaalan asiantuntijoiden kans-
sa ravitsemusterapeutti Sofia Eklundin 
johdolla. 

Aamupäivällä valmistettiin ryhmissä 
munuaisten vajaatoimintaa sairastavan 
ruokavalion mukaista ruokaa ja sitten nau-
tittiin sen tuloksena maukas ateria yhdes-

sä. Pääruokina oli jauhelihakastike ja ma-
rinoitu yrttibroileri. Jälkiruoaksi nautittiin 
mansikka-omenaherkkua.  Leivottiin myös 
kahdenlaista leipää ja valmistettiin useam-
pia eri levitteitä leivän päälle.

Ruoanvalmistukseen osallistuvilla oli 
hauskaa ja juttu kulki.  Ohessa tuli myös 
hoidettua spontaani vertaistuki. Lopuk-
si kuultiin vielä luento dialyysissä olevan 
ruokavaliosta.

Keski-Suomen yhdistyksen puheenjoh-
tajat Maija Piitulainen ja Petri Leppänen 
vierailivat pohjoisen alueen dialyysiyksi-
köissä Karstulassa ja Viitasaarella liiton 
Helena Rokkosen kanssa. Viitasaarella 
luovutettiin dialyysiin liiton myöntämä viiri 
kiitoksena ja seurakuntatalolla kokoontui 
Pohjoisen kerho vetäjien Mikko ja Tuula 
Urpilaisen kera.

Karstulassa (kuva), oli sydämellinen 
vastaanotto kahvin kera sairaanhoitajat 
Anni Rissanen ja Susanna Viik-Valkei-
nen kertoivat yksiköstään ja jututimme 
hoidossa olevia. 

Pietari kutsuu

Kainuun  
elinsiirtopäivä

Etelä-Savo  
lupasi liikkua

Ruokapäivä Seinäjoella

Keski-Suomi  
dialyysissä

YHDISTYKSILTÄ
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Päijät-Hämeen yhdistys järjesti lokakuussa 
yhteisen liikuntahetken Päijät-Hämeen Nä-
kövammaisten kanssa. Patikkaretken koh-
teena oli Kaarlammi. Laavulla maistui mak-
kara sekä kahvi ja omenapiirakka. Aurinko 
paistoi ja tuuli oli tyyni. Käveltyä tuli 4–6km.

Uudenmaan yhdistyskin muisti Euroopan 
elinsiirtopäivää. Vapaaehtoiset jalkautuivat 
Luovuttaja-keltaisissa Hyvinkään sairaalan 
aulaan jakamaan tietoa elinluovutuksesta. 
Esitteiden, korttien ja tiedon lisäksi kau-
paksi kävivät arvat: arpajaiskiekko myytiin 
loppuun kahdessa tunnissa.

Syyskuussa kyseltiin, mitä Rovaniemelle 
kuuluu. Rovaniemen Neuvokkaaseen ko-
koontui Lapin yhdistyksen väkeä kuule-
maan liiton ajankohtaisista asioista, joita 
oli kertomassa toiminnanjohtaja Sari Hög-
ström. Tilaisuudessa mietittiin Lapin yhdis-
tyksen vahvuuksia ja haasteita, joista pit-
kät välimatkat eivät ole vähäisin.    

Etelä-Karjala jakoi aktiivisesti tietoa elin-
luovutuksista Euroopan elinsiirtopäivänä. 
Kaupunkilehti Vartti Lappeenranta julkai-
si sivun jutun ja Yle Lappeenranta käsitte-
li asiaa. Imatran että Lappeenrannan Pris-
moissa jaettiin satoja ja taas satoja elin-
luovutuskortteja. Kortteja oli helppo jakaa, 
kun ihmiset tiesivät asian tuoreeltaan val-
takunnan julkisuuden takia. Kuvassa Ma-
rita Salminen.

Itä-Savon yhdistys järjesti oman Luovutta-
ja-tapahtuman. Euroopan elinsiirtopäivänä 
Savonlinnan Prismassa yhdistys jakoi elin-
luovutuskortteja ja tietoa sekä liiton esittei-

tä. Ahkerina esittelypöydän takana huhki-
vat Niina Paappanen ja Leena Korhonen.

Salonseudun yhdistyksen jäsenillassa 
marraskuussa vierailivat liitosta Liisa Vä-
kiparta ja Hanna Eloranta. Sitä ennen 
yhdistyksen kokouksessa he luennoivat 
ajankohtaisista aiheista ja aina tärkeästä 
yhdistyksen taloudenpidosta.

Laavulla lokakuussaKeltaisissa  
Hyvinkäällä

Kuulumisia Lapista

Dialyysiä siellä
missä haluat! 

www.carbonex.fiKotiHD

Julkisuutta  
Etelä-Karjalassa

Luovuttajat Savonlinnassa

Jäsenilta Salossa
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Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita 
sekä heidän läheisiään.

Liitto jakaa luotettavaa tietoa sairauksista ja niiden hoidosta. 
Jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita. Jäsenek-
si voi liittyä kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut. Liittyminen 
on paras tapa tukea liiton ja yhdistyksen tavoitteita ja toimintaa. 
Kaikki henkilöjäsenet kuuluvat jäsenyhdistyksiin.

Jäseneksi voit liittyä 
• ota yhteys oman alueesi yhdistykseen
• www.muma.fi/liityjaseneksi
•  soita liittoon 050 4365 707
• postita oheinen lomake kirjekuoressa maksutta osoitteeseen:  

Munuais- ja maksaliitto, 
Tunnus 5002951, info: Hel,  
00003 Vastauslähetys

Jäsenenä saat
• Elinehto-lehden neljästi vuodessa
• yhdistyksen jäsenkirjeen tai lehden
• yhdistyksen omat jäsenedut
• valtakunnalliset jäsenedut

 Liityn jäseneksi.

 Olen munuaissairas
 Olen maksasairas
 Olen saanut elinsiirron

Etunimi  Sukunimi  

Katuosoite  

Postitoimipaikka ja -numero  

Puhelinnumero  

Sähköposti  

Syntymävuosi     Kieli  

 
Päiväys ja allekirjoitus

  Annan suostumukseni siihen, että minua koskevat tiedot voidaan merkitä jäsenrekisteriin.
 Minulle saa lähettää sähköpostia

 Olen hoitohenkilökuntaa
 Liityn muusta syystä

 Olen sairastuneen omainen
 Sairastuneen lapsen perhe

Liity jäseneksi.

Valtakunnalliset jäsenedut 2016
Jäsenedut saa jäsenkortilla, jäsennumerolla tai jäsentun-
nuksella. Jäsenkortti on helmikuussa lähetetyn jäsenmak-
sun yhteydessä. Jäsennumero on myös lehden takakan-
nen osoitetiedoissa. Lisätietoja jäseneduista www.muma.
fi/jasenedut ja Kirsi Kauppinen, kirsi.kauppinen@muma.fi, 
050 4365 707.

Hammaslääkäriasema  
Fossa, Helsinki
Perushammashoidosta   
-10 %
Helppo asu
Vaatemalliston tuotteista  
-10 %
Holiday Club
Majoitus sopimushintaan
Hotel Anna, Helsinki
– 10 % päivän hinnasta
Hotelli AVA, Helsinki
Sairastuneiden lasten per-
heille alennus majoituksesta
Hyphen UV-auringon- 
suojavaatteet
Meditexiltä auringonsuoja-
vaatteista -15 %
Instru optiikka
Silmälasit - 25 %, aurinkola-
sit - 15 %, optikon näöntar-
kastus veloituksetta

 

 
Kylpylähotelli Kuntoranta, 
Varkaus
Vaihtuvia järjestölomia ja tar-
jouksia
Laplandhotels
Vaihtuvia tarjouksia
Restel-hotellit
Etuhinnat Rantasipi- 
kylpylähotelleissa
Scandic-hotellit
Liittyminen suoraan Scan-
dic Friends -jäsenyyden toi-
selle tasolle
Silmäasema
Silmälasit -25 % Aurinkolasit 
-15 % piilolinssit -10 %
Tallink Silja
Liittyminen Club One jäse-
neksi veloituksetta suoraan 
Silver-tasolle
Viking Line
Etuhinnat laivamatkoista

Täytä lomake huolella, leikkaa katkoviivaa pitkin. Voit postittaa lomakkeen maksutta osoitteeseen: 
Munuais- ja maksaliitto, Tunnus 5002951, Info: Hel, 00003 Vastauslähetys. Voit liittyä jäseneksi myös 
www.muma.fi/liityjaseneksi.
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Jäsenyhdistykset
Etelä-Karjalan munuais- ja maksayhdistys
www.muma.fi/etelakarjala
pj. Petri Vainikka,  
petri.vainikka@kolumbus.fi
siht. Leena Juuti, 040 5670 264,  
leena.juuti@gmail.com

Etelä-Pohjanmaan  
Munuais- ja maksayhdistys
www.epmuma.fi
pj. Marja-Liisa Ristimäki, 050 5776 282, 
marja-liisa.ristimaki@netikka.fi
siht. Marja-Leena Pitkänen,  
040 5707 367, pitkanen.ml@gmail.com

Etelä-Savon munuais- ja maksayhdistys
www.muma.fi/etelasavo
Pj. Anne-Mari Tarvonen, 040 5161 029, 
am_tarvonen@hotmail.com

Itä-Savon munuais- ja maksayhdistys
www.muma.fi/ismu
pj. Niina Paappanen, 050 3440 205, 
niia-87@hotmail.com
siht. Satu Juuti, 050 3403 658,  
juutisatu@gmail.com

Kainuun Munuais- ja maksayhdistys
www.muma.fi/kainuu
pj. Tapio Nilosaari, 040 8679 365,  
tapio.nilosaari@luukku.com
siht. Ritva Kämäräinen, 050 3773 689, 
ritva.kamarainen@kainuu.com

Kanta-Hämeen munuais-  
ja maksayhdistys KAMUSI
www.muma.fi/kamusi
pj. Pertti Helminen, 050 595 2368,  
pertti.helminen@kttkonsultit.fi
sihteeri Sisko Salo, 050 329 4854,  
sisko.salo@outlook.com

Keski-Suomen munuais-  
ja maksayhdistys KEMUSI
kemusi-yhdistysavain-fi.directo.fi
pj. Maija Piitulainen, 040 750 3950,  
maija.piitulainen@pp.inet.fi 
siht. Tarja Al Hanan, 044 3227 562,  
tarja.alhanan@hotmail.com

Kymenlaakson munuais-  
ja maksayhdistys
www.muma.fi/kymsi
pj. Pia Rusanen, 040 7228 400,  
pia.rusanen@elisanet.fi
siht. Mirva Pilli-Sihvola, 040 7233 355, 
mirva.pilli-sihvola@kymp.net

Lapin munuais- ja maksayhdistys
www.muma.fi/lappi
pj. Raija Yrjänheikki, 040 5480 058,  
raija.yrjanheikki@pp.inet.fi
siht. Sari Välimaa, 040 534 2352,  
sarit.valimaa@gmail.com

Pirkanmaan munuais-  
ja maksayhdistys – PirMu
www.kotiposti.net/pirmu
pirmu@koti.soon.fi
pj. Sirpa Andelin, 044 2697786,  
sirpa.andelin@gmail.com
siht. Eeva Forsberg-Mikkonen, 040 
7681470, eeva.forsberg@hotmail.com

Pohjois-Karjalan  
munuais- ja maksayhdistys
www.muma.fi/pohjoiskarjala
pj. Hannu Parviainen, 050 4363205, 
h1.parviainen@gmail.com, 
siht. Paavo Pärnänen, 040 5270 394, 
paavo.parnanen@luukku.com

Pohjois-Savon  
munuais- ja maksayhdistys
www.psmuma.fi
pj. Sirpa Parviainen, 040 5104 354,  
sirpa.parviainen@suomi24.fi
Vpj, liikunta- ja kulttuurivastaava,  
Aila Sorvali, 050 572 8870,  
ailasorvali@gmail.com

Pohjois-Suomen  
Munuais- ja maksayhdistys
www.pomsi.fi
info@pohmus.fi
pj. Juha Eskola, 044 2628 299,  
juhaoulu44@hotmail.com
siht. Anne Hernekoski, 040 5710 371, 
anne.hernekoski@gmail.com

Päijät-Hämeen  
munuais- ja maksayhdistys
www.phmunuel.tiedottaa.net
pj. Mikko Saarela, 050 3577199,  
mikko.saarela@eduskunta.fi, 
siht. Sirpa Kosola, 044 719 5684, sirpa.
kosola@phsotey.fi 

Salon Seudun  
munuais- ja maksayhdistys
www.salmu.yhdistysavain.fi
pj. Harri Aaltonen, 040 5035 715
harri.aaltonen@kendall.fi 
siht. Sinikka Salomaa, 044 5587 588
sinikka.salomaa2@gmail.com

Satakunnan munuais- ja maksayhdistys
www.muma.fi/samu
pj. Helena Alsela, 044 9701 018,  
helena.alsela@gmail.com

Uudenmaan munuais-  
ja maksayhdistys UUMU /  
Njur- och leverföreningen i Nyland
www.uumu.fi
050 449 7744, sihteeri@uumu.fi
pj. Hannu Ouvinen, 0400 303 139,  
hannu.ouvinen@elisanet.fi

Vaasanseudun munuais-  
ja maksayhdistys
Vasanejdens njur- och leverförening
www.vamusi.fi
pj. Kari Teppo, 050 5613 063,  
kari.teppo@pp1.inet.fi
Viceordförande Malin Åkerman,  
050 5923 071, malin.akerman@multi.fi

Varsinais-Suomen munuais- ja  
maksayhdistys
www.varmu.com
pj. Ari Laaksonen, 0400 698 650,  
isannointiari@gmail.com
maksavastaava, kontaktperson  
svenska Lars-Eric Andersson, 0400 
804513, villinkari@gmail.com

Munuais- ja maksaliitto 
Njur- och leverförbundet
Puheenjohtaja Asko Räsänen 
Kahilaisentie 7 as 1, 03600 Karkkila 
045 2354 755 asko.rasanen@gmail.com
I varapuheenjohtaja Yrjö Viitikko 
Nuottaruohonkatu 20 B, 
53950 Lappeenranta 
050 3071 020 viitik@luukku.com
II varapuheenjohtaja Kirsi Rajasuo 
Ainolantie 29, 72400 Pielavesi 
040 5726 700 k.rajasuo@luukku.com

Yhteystiedot
www.muma.fi 
www.munuainen.fi 
www.maksa.fi
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
Itä-Suomen aluetoimisto 
Microkatu 1, G-osa, 4. krs., 70210 Kuopio 
Postiosoite: PL 1188, 70211 Kuopio
Länsi-Suomen aluetoimisto 
Aleksanterinkatu 21 A, 5.krs, 33100 
Tampere
Pohjois-Suomen aluetoimisto 
Isokatu 47, 2 krs, 90100 Oulu

Henkilökunta
Toiminnanjohtaja Sari Högström 
050 5367 258, sari.hogstrom@muma.fi
Kuntoutussuunnittelija Iiris Ahlgren 
050 3019 368, iiris.ahlgren@muma.fi
Kehittämispäällikkö Hanna Eloranta 
050 3715 933, hanna.eloranta@muma.fi
Järjestösuunnittelija Maarit Heinimäki 
050 3626 470 maarit.heinimaki@muma.fi 
Länsi-Suomen aluetoimisto
Viestintäpäällikkö Petri Inomaa 
040 5240 679, petri.inomaa@muma.fi
Kuntoutuspäällikkö Pekka Kankaanpää 
040 5240 673, pekka.kankaanpaa@muma.fi
Jäsen- ja taloussihteeri 
Kirsi Kauppinen 
050 4365 707, kirsi.kauppinen@muma.fi,
Järjestösuunnittelija Hilkka Lahti 
040 5240 682 hilkka.lahti@muma.fi 
Pohjois-Suomen aluetoimisto
Järjestösuunnittelija Marjukka Miettinen 
040 5240 674, marjukka.miettinen@muma.fi
Järjestösuunnittelija Niina Myyrä 
050 3255 920, niina.myyra@muma.fi
Munuaistautirekisteri 
suunnittelija Anniina Pylsy 
040 8363 375, anniina.pylsy@muma.fi
Järjestösuunnittelija Helena Rokkonen 
040 5240 683, helena.rokkonen@muma.fi 
Itä-Suomen aluetoimisto
Edunvalvonnan ja sosiaaliturvan 
asiantuntija Maria Ruuskanen 
040 8363 480, maria.ruuskanen@muma.fi 
Itä-Suomen aluetoimisto
It-suunnittelija ja hallinnon sihteeri 
Päivi Sohlman 
050 3889 566, paivi.sohlman@muma.fi
Järjestösuunnittelija Anne Viitala 
040 5129 295 anne.viitala@muma.fi 
Länsi-Suomen aluetoimisto
Talouspäällikkö Liisa Väkiparta 
050 3634 866, liisa.vakiparta@muma.fi 

39 | ELINEHTO 4/16

http://www.muma.fi/etelakarjala
mailto:petri.vainikka%40kolumbus.fi?subject=
mailto:leena.juuti%40gmail.com?subject=
http://www.epmuma.fi
mailto:marja-liisa.ristimaki%40netikka.fi?subject=
mailto:pitkanen.ml%40gmail.com?subject=
http://www.muma.fi/etelasavo
mailto:am_tarvonen%40hotmail.com?subject=
http://www.muma.fi/ismu
mailto:niia-87%40hotmail.com?subject=
mailto:juutisatu%40gmail.com?subject=
http://www.muma.fi/kainuu
mailto:tapio.nilosaari%40luukku.com?subject=
mailto:ritva.kamarainen%40kainuu.com?subject=
http://www.muma.fi/kamusi
mailto:pertti.helminen%40kttkonsultit.fi?subject=
mailto:sisko.salo%40outlook.com?subject=
http://kemusi-yhdistysavain-fi.directo.fi
mailto:maija.piitulainen%40pp.inet.fi?subject=
mailto:tarja.alhanan%40hotmail.com?subject=
http://www.muma.fi/kymsi
mailto:pia.rusanen%40elisanet.fi?subject=
mailto:mirva.pilli-sihvola%40kymp.net?subject=
http://www.muma.fi/lappi
mailto:raija.yrjanheikki%40pp.inet.fi?subject=
mailto:sarit.valimaa%40gmail.com?subject=
http://www.kotiposti.net/pirmu
mailto:pirmu%40koti.soon.fi?subject=
mailto:sirpa.andelin%40gmail.com?subject=
mailto:eeva.forsberg%40hotmail.com?subject=
http://www.muma.fi/pohjoiskarjala
mailto:h1.parviainen%40gmail.com?subject=
mailto:paavo.parnanen%40luukku.com?subject=
http://www.psmuma.fi
mailto:sirpa.parviainen%40suomi24.fi?subject=
mailto:ailasorvali%40gmail.com?subject=
http://www.pomsi.fi
mailto:info%40pohmus.fi?subject=
mailto:juhaoulu44%40hotmail.com?subject=
mailto:anne.hernekoski%40gmail.com?subject=
http://www.phmunuel.tiedottaa.net
mailto:mikko.saarela%40eduskunta.fi?subject=
mailto:kosola%40phsotey.fi?subject=
http://www.salmu.yhdistysavain.fi
mailto:harri.aaltonen%40kendall.fi?subject=
mailto:sinikka.salomaa2%40gmail.com?subject=
http://www.muma.fi/samu
mailto:helena.alsela%40gmail.com?subject=
http://www.uumu.fi
mailto:sihteeri%40uumu.fi?subject=
mailto:hannu.ouvinen%40elisanet.fi?subject=
http://www.vamusi.fi
mailto:kari.teppo%40pp1.inet.fi?subject=
mailto:malin.akerman%40multi.fi?subject=
http://www.varmu.com
mailto:isannointiari%40gmail.com?subject=
mailto:%20villinkari%40gmail.com?subject=
mailto:asko.rasanen%40gmail.com?subject=
mailto:viitik%40luukku.com?subject=
mailto:k.rajasuo%40luukku.com?subject=
http://www.muma.fi
http://www.munuainen.fi
http://www.maksa.fi
mailto:sari.hogstrom%40muma.fi?subject=
mailto:iiris.ahlgren%40muma.fi?subject=
mailto:hanna.eloranta%40muma.fi?subject=
mailto:maarit.heinimaki%40muma.fi?subject=
mailto:petri.inomaa%40muma.fi?subject=
mailto:pekka.kankaanpaa%40muma.fi?subject=
mailto:%20kirsi.kauppinen%40muma.fi?subject=
mailto:hilkka.lahti%40muma.fi?subject=
mailto:marjukka.miettinen%40muma.fi?subject=
mailto:niina.myyra%40muma.fi?subject=
mailto:anniina.pylsy%40muma.fi?subject=
mailto:helena.rokkonen%40muma.fi?subject=
mailto:maria.ruuskanen%40muma.fi?subject=
mailto:paivi.sohlman%40muma.fi?subject=
mailto:anne.viitala%40muma.fi?subject=
mailto:liisa.vakiparta%40muma.fi?subject=



