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Uusia näkökulmia, uusia tuulia –  
vankkaa osaamista läpi järjestökentän
Onnistunut kesäloma tuo parhaimmillaan uusia ajatuksia, tuleva näyttää va-
loisalta ja on saattanut löytää näkökulmia elämään ja työhön, tavoitteita, joi-
ta voi sitten lähteä Suomen pimeän talven läpi työstämään.

STM linjasi kutsuseminaarissa kesäkuussa suunniteltuja sosiaali- ja terveys-
palvelujen uudistuksia ja järjestökentän osuutta niissä. Tulevissa maakun-
nissa päättäjien on asetettava tavoitteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
seksi sosiaali- ja terveyspalveluissa. Järjestöillä tulee olemaan tärkeä roo-
li tässä kohtaa ja maakunnat sekä kunnat voivat sopimusjärjestelyin var-
mistaa, että järjestöillä on mahdollisuus toimia alueella ja niiden osaaminen 
hyödynnetään palveluissa. Järjestökenttä uudistuu ja vahvistuu sosiaali- ja 
terveyspalvelujen uudistuessa. Nyt on aika toimia, jos haluaa olla mukana 
tulevaisuuden palvelurakenteissa. Myös järjestön omaa sisäistä kasvua, ke-
hittymistä, uusia linjoja ja ajassa elämistä tarvitaan nyt vahvasti. Hyvä järjes-
tö on osaava, avoin, kansainvälinen ja paikallinen samaan aikaan. Munuais- 
ja maksaliitolla on 47-vuotinen historia. Haluamme olla perinteinen potilas-
järjestö, mutta myös uudistuva toimija järjestökentällä.

Minulla oli kunnia osallistua heinäkuussa elinsiirtourheilijoiden MM-kilpai-
luihin Malagassa. Tavoitteenamme oli tuoda tietoa, jonka avulla pystymme 
kehittämään elinsiirron saaneiden liikuntaa ja urheiluvalmennusta Suomes-
sa ja saada mukaan uusia urheilijoita. Kisojen kautta ja Suomen joukkueen 
kanssa vietetyn kilpailuviikon aikana minulle avautui aivan uudenlainen koh-
taaminen jäsenistöömme. Elinsiirtourheilun parissa toimii valtavan energi-
nen, voimaantunut urheilijajoukko. Suomen elinsiirtourheilussa toimii kaiken-
ikäisiä elinsiirron saaneita, nuoria, keski-ikäisiä ja jo ikää saavuttaneita ur-
heilijoita. Moni uusi kilpailija kertoi saaneensa jo hoitoyksiöstä vinkin perin-
teisen kuntoutumisen rinnalla olevasta elinsiirtourheilun mahdollisuudesta.

Uutena näkökulmana minulle avautui suoraan urheilijoilta tullut palaute. Lii-
ton pitäisi huomioida tämä porukka paremmin tulevaisuuden toiminnassaan. 
Jäsenistössä on paljon henkilöitä, jotka eivät koe perinteistä yhdistystoimin-
taa omakseen, eivätkä käy liiton ja yhdistysten järjestämissä tapahtumissa, 
kuitenkin heillä on halu viedä suurelle yleisölle tietoa elinsiirroista, sen kans-
sa elämisestä ja tehdä se nimenomaan liikunnan ja urheilun kautta. Toivoi-
sin, että hoitoyksiköissä tai yhdistyksissä toimiva lukija nappaisi tämän idean 
kirjoituksestani. Kertokaa liiton ja yhdistyksien erilaisista toimintamuodoista 
liikunnan ja elinsiirtourheilun mahdollisuuksia unohtamatta.

Näillä eväillä lähden luotsaamaan liittoa syksyä ja talvea kohden. Jokaisen 
yksittäisen sairastuneen asia ja toiveet ovat tärkeitä. Pidetään huolta jäse-
nistöstämme. Toivotan kaikille lukijoille rauhallista syyskautta, olkaa rohkeita, 
elämällä on paljon annettavaa. Yhteinen voima kantaa ja Munuais- ja mak-
saliitto ja sen 19 jäsenyhdistystä ovat vahva ja osaava toimija  myös tule-
vaisuuden järjestökentässä.

PÄÄKIRJOITUS

Sari Högström
Toiminnanjohtaja

Tukemalla liiton toimintaa autat munu-
ais- ja maksasairauteen sairastuneita ja 
elinsiirron saaneita sekä heidän läheisi-
ään. Kaikki lahjoitukset ovat tärkeitä. 
Tukea liitolle voit antaa lahjoittamalla it-
se tai pyytää esimerkiksi merkkipäivä-
näsi kukkien ja lahjojen sijaan lahjoituk-
sia liiton toimintaan.

Testamentti on arvokas tapa antaa 
apua tärkeänä pitämälleen kohteelle. 
Testamenttilahjoitusta avulla liitto on 
voinut kehittää toimintaansa, jotta se 
entistä paremmin parantaisi munuais- 
ja maksasairauksiin sairastuneiden ja 
elinsiirron saaneiden asemaa.

Lahjoituksen tai testamentin voit tehdä 
joko koko liiton toimintaan tai osoittaa 
lahjoituksesi esimerkiksi sairauksien en-
naltaehkäisyyn, vertaistuen järjestämi-
seen, perhetoimintaan, tiedotukseen tai 
neuvontaan ja ohjaukseen. 

NORDEA FI 45 1012 3007 2009 40
NDEAFIHH 

Luvan saaja: Munuais- ja maksaliitto ry
Luvan numero: RA/2017/229
Poliisihallitus, arpajaishallinto 2.3.2017
Lupa on voimassa 2.3.2017-31.12.2018 ko-
ko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun 
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.

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.

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.
Munuaissairauden hyvä hoito  
– hyötyä yksilölle ja yhteiskunnalle
Esite yhdistysten ja liiton vaikuttamistyö-
hön ja edunvalvontaan. Antaa tietoa mu-
nuaissairauteen sairastuneen hoitovaihto-
ehdoista ja sairastuneiden omasta koke-
muksesta.
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.
Primaari biliaari kolangiitti
PBC on tulehduksellinen autoimmuunimak-
sasairaus. Se etenee yleensä hitaasti. Esite 
kertoo sairaudesta, toteamisesta, oireista ja 
hoidosta sairastuneille ja läheisille.
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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Lapsen kokoisia murheita
Esikoisen munuaissairaus muutti Ruot-
salaisten nuoren perheen elämän muu-
taman vauvakuukauden jälkeen. Nyt ta-
sainen arki tuntuu ihmeelliseltä. 10

Vanhenemiseen voi  
valmentautua
Terveet elintavat ovat tärkeitä myös 
ikääntyneille. Vanhetessa sairaudet li-
sääntyvät ja niiden hoito vaatii erityistä 
ammattitaitoa. 26

Työssäkäynnin ihanuus
Kokopäiväinen työnteko oli Kristinalle lii-
an raskasta. Työjärjestelyiden ja osakun-
toutustuen ansiosta hän tekee nyt puol-
ta päivää. 22

Pitkä matka  
maksansiirtoon
Polykystinen maksa rajoitti Irman elä-
mää vuosia. Elämä ja elämän laatu sai 
uuden merkityksen maksansiirron jäl-
keen. 24

Lue lehti netissä www.muma.fi/elinehto.  
Seuraava Elinehto ilmestyy viikolla 49. Aineiston viimeinen jättöpäivä 6.11.2017. Aineisto ja palautteet: petri.inomaa@muma.fi.
Kansi: Nella Ruotsalainen ja perhe 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: munuaisjamaksaliitto
Twitter: MunuainenMaksa

Youtube: munuaisjamaksaliitto

Koripallokentältä dialyysiin
Joni joutui lähes suoraan koripalloken-
tältä dialyysiin. Munuaisten vajaatoimin-
ta oli täysi yllätys. Odotettu oli sen sijaan 
MM-kisojen kultamitali. 16

Pahinta oli luopua  
urheilusta
Annen lupaava urheilu-ura päättyi mu-
nuaisten vajaatoiminnan takia. Kilpaile-
misen tilalle tuli valmentaminen, joka on 
tuonut elämään rytmiä ja sisältöä. 18
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AJANKOHTAISTA

Elinsiirrot  
1.1.–-31.7.2017
Munuainen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151     
Maksa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Haima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sydän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Keuhko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Ohutsuoli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Euroopan  
elinsiirtopäivä
Suomessa Euroopan elinsiirtopäivää vie-
tetään perinteisesti lokakuun toisena lau-
antaina eli tänä vuonna 14.10. Luvassa 
on kuitenkin tiedotusta koko elinsiirto-
viikon ajan alkaen 9.10. Osa Eurooppaa 
muistuttaa tänä vuonna elinluovutusasi-
oista jo syyskuussa.

Tämän vuoden kampanja keskittyy 
odottamiseen. Kuinka kauan sinä jaksaisit 
odottaa? Luvassa on ilmiövideo odotta-
misesta ja tarinoita elinsiirtoa odottavista 
tai sen jo saaneista. Videot julkaistaan ai-
nakin sosiaalisessa mediassa. Kampanja 
pääkohderyhmä on alle 30-vuotiaat, jot-
ka edelleen huonoiten tuntevat kortin. Li-
sätietoa kampanjasta tulee sivulle www. 
elinluovutuskortti.fi.

Paikallisia elinluovutustapahtumia 
kannattaa järjestää koko viikon ajan. 
Luovuttaja-julisteet ovat edelleen toi-
mivia ja niitä voi tilata lisää. Tilauk-
set kirsi.kauppinen@muma.fi. Lisätietoja 
elinsiirtopäivästä petri.inomaa@muma.fi.

Tukea opintoihin
Mauri Kallion opintoraha peruskou-
lun jälkeisiin opintoihin on haettavissa 
31.10.2017 mennessä. Tarkemmat tie-
dot hakemisesta, myöntämisperusteista 
ja hakemuslomake löytyvät liiton nettisi-
vulta www.muma.fi/maurikallio. 

Lisätietoja antavat Pekka Kan-
kaanpää, pekka.kankaanpaa@muma. 
fi, 040 524 0673 ja Maria Ruuskanen, 
maria.ruuskanen@muma.fi, 040 8363 
480.

Tule  
kummijäseneksi
Liiton toimintaa voi nyt tukea myös liitty-
mällä kummijäseneksi. Koko vuoden jä-
senyys maksaa vain 35 euroa eli alle kol-
me euroa kuukaudessa. Kummijäsenet 
saavat tietoa liiton toiminnasta kotiin kan-
netusta Elinehto-lehdestä ja sähköises-
tä uutiskirjeestä sekä liiton jäsenkortin ja 
kaikki valtakunnalliset jäsenedut. Kum-
mijäsenet kutsutaan liiton suurimpiin ta-
pahtumiin. 

Kummijäsenet ovat liiton kannattajajä-
seniä. Heillä ei ole äänioikeutta liiton vuo-
sikokouksessa. Lisää tietoa ja liittymiset 
www.muma.fi/kummijasen.

Kulttuuridialyysi  
jatkuu
Keväällä alkaneet kulttuuritunnit TAYS:n 
Munuaiskeskuksen 2. kerroksen aulas-
sa jatkuvat. Kulttuuritunti pidetään kah-
desti samansisältöisenä joka kuukauden 
viimeisenä maanantaina ja tiistaina, jotta 
kaikilla sairaaladialyysihoidossa olevilla on 
mahdollisuus osallistua siihen. Hankkee-
seen kuuluvat Voimaa laulusta -ryhmät 
jatkavat jälleen lokakuussa.

Kulttuuritunti on osa Kulttuurista hy-
vinvointia dialyysipotilaille -hanketta, jota 
rahoittaa Taiteen edistämiskeskus. Han-
ketta koordinoi Munuais- ja maksaliitto. 

MM-talvikisat  
tammikuussa
Elinsiirron saaneiden talvilajien MM-kil-
pailut palaavat neljän vuoden tauon jäl-
keen ohjelmaan. Seuraavat kisat pide-
tään Sveitsin Anzèressa 7.–12. tammi-
kuuta 2018.

Talvilajien MM-kilpailut on perintei-
sesti järjestetty joka toinen vuosi, mutta 
vuoden 2016 kisoille ei löytynyt isäntää 
ja ne jäivät väliin. Edellisen kerran elin-
siirron saaneiden MM-kilpailut järjestet-
tiin vuonna 2014 Ranskan La Chapelle 
d’Abondancessa (kuva). Sveitsin Anzè-
re oli kisaisäntänä myös vuoden 2012 
MM-kilpailuissa.

Syyskuu on  
kuntokuu
VAU haastaa osallistumaan syyskuun 
kuntokuuhun Suomi 100 -hengessä. 
Haasteena on liikkua ryhmässä syyskuun 
aikana 100 kilometriä. Kilometrejä voi ke-
rätä kävellen, kelaten, juosten, pyöräillen, 
uiden, potkulautaillen, rullaluistellen, sau-
vakävellen, meloen tai soutaen. Ryhmän 
yhteen lasketun tuloksen pitäisi syyskuun 
lopussa olla vähintään 100 kilometriä.

Jokainen osallistuja täyttää omaa kun-
tokorttiaan. Kuntokortteja voi tila VAU:sta 
tai tulostaa www.kuntokuu.fi. Yhdistysten 
kesken arvotaan kaksi VAU:n peli- ja väli-
nekoulutuspakettia, jonka sisällöstä voit-
tanut taho saa päättää. Korttien palautus 
15.10. mennessä: Tiina Siivonen / VAU, 
Radiokatu 20, 5krs., 00240 Helsinki.

Tilaa uutiskirje
Liitto julkaisee uutiskirjeen kerran kuukau-
dessa. Sähköisessä kirjeessä kerrotaan 
liiton tulevista tapahtumista, ajankohtai-
sista edunvalvontakysymyksistä, liiton 
uudesta materiaalista ja tuoreista munu-
ais- ja maksauutisista sekä elinsiirroista. 
Uutiskirjeen voivat tilata kaikki halukkaat.

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi lomak-
keella sivulla www.muma.fi/uutiskirje.
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Pieni ele keräsi 1,3 
miljoonaa euroa
Kotimaisen vammais- ja terveystyön hy-
väksi tehtävä Pieni ele -keräys sai 1,3 mil-
joonaa euroa lahjoituksia. Pieni ele järjes-
tettiin huhtikuussa kuntavaalien äänestys-
paikoilla ympäri Suomen. Puolet kunkin 
kunnan lipaskeräyksen tuotosta käyte-
tään paikallisten vammais- ja terveysyh-
distysten toimintaan ja toinen puolikas 
valtakunnalliseen työhön. Painavin lah-
joitus saatiin Oulussa, jossa tuntematto-
maksi jäänyt lahjoittaja kantoi keräyspai-
kalle 10 kiloa kolikoita. 

Keräyksen järjestää 17 vammais- ja 
terveysjärjestöä. Keräystuotolla saadaan 
vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöil-
le esimerkiksi kuntoutusta, apuvälineitä ja 
vertaistukitoimintaa. Munuais- ja maksa-
liitto käyttää varoja myös muun muassa 
tiedotukseen.

– Sydämellinen kiitos lahjoittajille. Kii-
tos myös kaikille vapaaehtoistyötä teh-
neille lipasvahdeilla, kiittää Munuais- ja 
maksaliiton talouspäällikkö Liisa Väki-
parta. 

Seuraava Pieni ele -lipaskeräys järjes-
tetään presidentinvaalien äänestyspaikoil-
la tammikuussa 2018. 

Kurssi munuaisen- 
ja haimansiirron 
saaneille
Munuaisen- ja haimansiirron saaneiden 
kurssi järjestetään ensimmäistä kertaa 
8.12.–10.12. Päiväkummussa, Karja-
lohjalla. Kurssista ei ole tietoa painetus-
sa kurssijulkaisussa. Kurssilla saa tie-
toa ja tukea omaan arkeen. Kurssilla on 
asiantuntijaluentoja, vertaiskeskustelu-
ja ja liikuntaa. 

Kurssille voi hakea yhdessä lähei-
sen kanssa. Haku-aika päättyy 23.10. 
Haku liiton lomakkeella. Lisätiedot 
niina.myyra@muma.fi, 050 32 55 920 ja 
liiton sivulta www.muma.fi/kurssit.

Ensi vuoden  
kursseille voi jo  
hakea
Munuais- ja maksaliiton sopeutumisval-
mennuskursseilta saat tietoa sairaudesta 
ja sen hoidosta, ruokavaliosta, henkisestä 
hyvinvoinnista ja sosiaaliturvasta. Kurssil-
la opetellaan yhdessä uusia taitoja ja ko-
keillaan sopivia liikuntamuotoja. Kurssilla 
et ole yksin kysymystesi kanssa

Ensi vuonna järjestettäville Kelan ra-
hoittamille kursseille voi hakea jo nyt. 
Kurssille hakemiseen tarvitaan kuntou-
tushakemus ja lääkärinlausunto tai kun-
toutussuunnitelma. Lisätietoa saa osoit-
teesta www.muma.fi/kuntoutus tai Nii-
na Myyrältä, niina.myyra@muma.fi, 050 
3255 920.

Vuoden viimeisen Elinehto-lehden vä-
lissä ilmestyy uusi Kurssit 2018 -julkaisu, 
jossa esitellään koko ensi vuoden kurs-
sitarjonta.

Elinsiirron saaneille aikuisille
Elinsiirron saaneiden aikuisten parikurssi 
26.2.–2.3. ja 20.–24.8.2018, Päiväkum-
pu Karjalohja, hakuaika päättyy 2.1.2018
Elinsiirron saaneiden aikuisten parikurs-
si 5.–9.11.2018 ja 8.–12.4.2019, Päi-
väkumpu Karjalohja, hakuaika päättyy 
3.9.2018

Dialyysissä oleville aikuisille
Dialyysihoidossa olevien aikuisten osit-
tainen parikurssi, 8.–13.4.2018, Kun-
nonpaikka Siilinjärvi, hakuaika päättyy 
8.2.2018
Dialyysihoidossa olevien aikuisten osit-
tainen parikurssi, 10.–15.6.2018, Kun-
nonpaikka Siilinjärvi, hakuaika päättyy 
10.4.2018
Dialyysihoidossa olevien aikuisten osit-
tainen parikurssi, 11.–16.11.2018, Kun-
nonpaikka Siilinjärvi, hakuaika päättyy 
11.9.2018

Lapsiperheille
Elinsiirtoa odottavien ja elinsiirron saanei-
den lasten perhekurssi, 11.–15.6.2018, 
Kunnonpaikka Siilinjärvi, hakuaika päät-
tyy 11.04.2018
Elinsiirtoa odottavien ja elinsiirron saanei-
den lasten perhekurssi, 15.–19.10.2018, 
Kunnonpaikka Siilinjärvi, hakuaika päät-
tyy 15.08.2018

Dialyysikurssille  
ehtii vielä

Liitto Rovaniemellä

Nopeimmat ehtivät vielä hakuun mukaan 
Dialyysihoidossa olevien aikuisten kurssil-
le. Kurssi järjestetään 12.11.–17.11. Kun-
nonpaikassa, Siilinjärvellä. Kurssille voi 
hakea yhdessä läheisen kanssa. Lähei-
nen osallistuu kurssiohjelmaan sen kah-
tena viimeisenä päivänä.

Haku kurssille päättyy 12.9. Hake-
minen tapahtuu KELA:n lomakkeella 
KU132.  Jos kiinnostuksesi tähän kurs-
siin heräsi, ota pikaisesti yhteyttä Niina 
Myyrä 050 32 55 920. Lisätietoja www. 
muma.fi/kurssit. 

Liitto järjestää lokakuussa kaksi kutsuvie-
raskokousta Rovaniemellä. 5.10. esitel-
lään valtakunnallista hepatiitti C -strategi-
aa ja keskustellaan Lapin C-hepatiittitilan-
teesta. Kuntakokouksessa 6.10. aiheena 
on Lapin alueen sote-valmistelu munu-
ais- ja maksasairauksien näkökulmasta.

Järjestöpäivillä 6.–7.10 käsitellään 
ajankohtaisia järjestötoimintaan liittyviä 
asioita. Koulutustapahtuma on mahdol-
lisuus tavata yhdistystoimijoita eri puolil-
ta Suomea, vaihtaa kokemuksia ja saa-
da uusia ideoita oman yhdistyksen toi-
mintaan.
Perjantain teemana on ikääntymisen tee-
mavuoden merkeissä ikääntyvien palve-
lut ja sote. Aiheesta alustaa Vanhustyön 
keskusliiton puheenjohtaja, kansanedus-
taja Hanna-Kaisa Heikkinen. Kuulemme 
myös vaikuttavuuteen perustuvasta lää-
kehoidosta. Lauantain teemana on ”Yh-
distys näkyy, kuuluu ja vaikuttaa”. Jaam-
me yhdessä ideoita, esimerkkejä ja työ-
kaluja jäsenhankintaan, viestintään ja vai-
kuttamistyöhön.
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AJANKOHTAISTA

Kursseja  
lapsiperheille
Lapsiperheiden viikonloppukurssia viet-
tiin aurinkoisessa Lahdessa heinäkuus-
sa. Lapset puuhasivat omissa ryhmis-
sään kokeneiden lastenhoitajien ohjauk-
sessa. Aikuisille oli omaa ohjelmaa asian-
tuntijoiden alustamana. Kaikki kuitenkin 
viihtyivät.

Nefroottista syndrooman sairastavien 
lasten perhekurssi järjestetään 16.11.–
19.11. Kylpylähotelli Päiväkummussa 
Karjalohjalla. Kurssille voi hakea koko 
perheen voimin. Kurssilla vanhemmat voi-
vat jakaa kokemuksia pitkäaikaissairaan 
lapsen vanhemmuudesta ja lapset voivat 
tutustua muihin samaa sairautta sairasta-
viin lapsiin ja sisaruksiin. Haku 6.10. men-
nessä liiton omalla lomakkeella. Lisätieto-
ja www.muma.fi/kurssit.

Kuntoutuspäällikölle 
sijainen
Liiton kuntoutuksesta ja sosiaaliturva- 
ja edunvalvonta asioista vastannut kun-
toutuspäällikkö Pekka Kankaanpää jää 
1.10.2017–31.12.2018 väliseksi ajaksi 
opintovapaalle.

Pekan sijaiseksi opintovapaan ajak-
si on valittu fysioterapeutti Petri Repo-
nen. Petri vetää opintovapaan aikana lii-
ton kuntoutustoimintaa ja hänet tavoittaa 
sähköpostitse petri.reponen@muma.fi. 
Muut yhteystiedot löytyvät myöhemmin 
liiton nettisivuilta. 

Edunvalvonta ja sosiaaliturva-asioissa 
kannattaa olla yhteydessä edunvalvon-
nan ja sosiaaliturvan asiantuntija Maria 
Ruuskaseen, maria.ruuskanen@muma.fi, 
040 8363 480. 

Likat lenkillä  
Oulussa
1650 likkaa kirmasi lenkille elokuussa Ou-
lussa. Ennen lenkkiä oli hyvin aikaa tutus-
tua elinluovutuskorttiin tai puhelimeen la-
dattavaan sovellukseen. Moni nainen kir-
joittikin elinluovutuskortin ja vielä useam-
pi kävi kertomassa jo omistavansa kortin. 
Moni lenkkeilijä vei kortin mukanaan myös 
puolisolle täytettäväksi.

Likkojen lenkki on naisille suunnattu 
liikuntatapahtuma, jossa oli tarjolla nais-
energiaa, liikuntaa ja viihdettä. Raatin sta-
dionilta startannut lenkki oli 7,5 kilomet-
rin mittainen.

Liikkumaan hemo-
dialyysin aikana
Hemodialyysin aikainen liikunta tehostaa 
dialyysin vaikutusta. Liiton Youtube-kana-
valla on julkaistu kaksi videota hemodia-
lyysihoidon aikana tehtävästä liikunnasta. 
Ne on tehty opinnäytetyönä osana pro-
jektiopintoja Tampereen ammattikorkea-
koulun sosiaali- ja terveysalan yksikössä. 

Säännöllinen harjoittelu kohottaa kun-
toa ja jo vähäinenkin liikunta auttaa sel-
viämään päivittäisistä askareista. Sään-
nöllisellä kestävyysharjoittelulla voidaan 
parantaa hengitys- ja verenkiertoelimis-
tön toimintaa, lihasvoimaa ja siten fyysis-
tä suorituskykyä. Harjoittelu myös lisää 
EPO-hoidon vaikuttavuutta. Dialyysissä 
olevan liikuntatottumusten ei tarvitse ero-
ta terveen ihmisen liikuntatottumuksista. 
Liikunta saa tuntua rasittavalta eli saat 
hengästyä ja hikoilla.

Videot voi katsoa liiton Youtube-
kanavalta osoitteesta www.youtube. 
com/munuaisjamaksaliitto.

PBC esillä syksyllä
PBC päivää vietetään sunnuntaina 10.9. 
PBC eli primaari biliaari kolangiitti on tu-
lehduksellinen autoimmuunimaksasai-
raus. Tänä vuonna Suomi osallistuu 11 
muun eurooppalaisten maksajärjestö-
jen kanssa yhteiseen PBC-kampanjaan. 
#PBCandme jakaa tietoa sairauden ai-
heuttamasta taakasta. Sairastuneet ei-
vät useinkaan uskalla kertoa julkises-
ti sairaudestaan leimautumisen pelossa. 
Kampanja rohkaisee puhumaan rohkeasti 
omasta sairaudestaan, jotta kukaan sai-
rastunut ei jää yksin. Lisätietoja www. 
maksa.fi/PBCpaiva

Liitto järjestää 16.11. pohjoismai-
sen kutsuvieraskokouksen Helsingis-
sä asiantuntijoille, lääkäreille ja sairas-
tuneille. Tarkoitus on tarjota mahdolli-
suus moniammatilliseen keskusteluun 
PBC:tä sairastavien ja ammattilaisten 
välillä, saada tietoa sairastuneiden tuen 
tarpeesta sekä vaihtaa Pohjoismaiden 
kesken kokemuksia ja käytäntöjä sai-
rauden hoidosta ja sairastuneiden tuen 
saamisesta. 

Edunvalvonta- 
koulutusta  
lokakuussa
Liitto järjestää edunvalvonta- ja vaikutta-
miskoulutuksen 26.10. klo 9.30–15 Suo-
men sosiaali ja terveys ry SOSTEn kes-
kustoimistolla Helsingissä. Koulutus on 
tarkoitettu jäsenyhdistyksille ja liiton hen-
kilökunnalle. Koulutuksessa saadaan tie-
toa ja eväitä edunvalvontaan ja vaikutta-
miseen, kuullaan ajankohtaisia liiton vai-
kuttamistyön kuulumisia sekä työstetään 
edunvalvonta-asioita paikallisten ja alu-
eellisten tarpeiden pohjalta.

Lisätiedot Maria Ruuskanen, maria. 
ruuskanen@muma.fi, 040 8363 480.
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Liiton 15 nuorta matkasi kumminuoren ja ohjaajien Marjuk-
ka Miettisen ja Maarit Heinimäen kanssa elokuussa Ruot-
siin upeaan Kolmårdenin eläintarhaan. Useammalle nuorel-
le kyseessä oli ensimmäinen ulkomaanmatka, joten heti Ka-
tajannokan terminaalissa oli jännitystä ja kuplivaa iloa ilmassa.  

Nuorten tapaamiset ovat tärkeitä, koska niiden kautta mo-
ni nuori on löytänyt itselleen luotettavan ystävän, joka arvostaa 
ja ymmärtää, mutta ennen kaikkea ei kiusaa. Matka oli onnis-
tunut ja muistoksi kaikille jäivät uudet ystävyydet, kivat koke-
mukset ja yhdessä jaetut monipuoliset keskustelut.

– Oli ilo havaita, miten nuoret tutustuivat ja alkoivat luot-
taa toisiinsa nopeasti ja uskalsivat kertoa omia arjen asioi-
taan kuten kokemuksia koulusta ja sairaalakäynneistä, Mar-
jukka kertoo. 

Liiton nuorten toiminnassa on mukana jo yli 30 nuorta, jot-
ka ovat iältään 12–17-vuotiaita. Kaikki halukkaat eivät mahtu-
neet elokuun Ruotsin matkalle. Nuorille järjestetään vuosittain 
uusia kivoja tapahtumia eri puolella Suomea. Lisätietoja nuor-
ten toiminnasta antaa Marjukka Miettinen, marjukka.miettinen@ 
muma.fi, 040 5240 674.

Syksyllä 2017 nuorille on tulossa:
13.9 Elämä Lapselle -konsertti Helsingissä
30.9.–1.10 tyttöjen ratsastusleiri Orivedellä
28.–29.10. 15–17-vuotiaiden nuorten kylpyläviikonloppu
10.–11.11 nuorten jäbäviikonloppu

Nuoret Ruotsin matkalla

Toimintaa nuorille

Vertaistukea verkossa
Liiton vertaischat on syksyn ajan kerran kuukaudessa keskiviik-
koisin klo 18–20. Keskustelua käydään anonyymisti nimimerkil-
lä ja keskustelemaan mahtuu 12 osallistujaa kerrallaan. Vertai-
schatissa munuais- ja maksasairauksia sairastavat ja heidän lä-
heisensä voivat jakaa kokemuksiaan, antaa ja saada vertaistukea 
reaaliajassa olinpaikasta riippumatta. Keskustelua on ohjaamas-
sa liiton työntekijä.

Chat toimii Tukinet-palvelussa. Liiton vertaischat-
tiin pääsee rekisteröitymällä käyttäjäksi TukiNettiin www. 
tukinet.net. Toiminta rahoitetaan Sosiaali- ja terveysministeriön 
avustuksella Veikkauksen tuotoista. Lisätietoja vertaischatista 
antavat Anne Viitala, anne.viitala@muma.fi ja Helena Rokkonen, 
helena.rokkonen@muma.fi.

Syyskuu
Elämää C-hepatiitin kanssa, ke 20.9. klo 18–20
Lokakuu
Pitkäaikaissairaus ja parisuhde, ke 18.10. klo 18–20
Marraskuu
Lapsiperheet, ke 15.11. klo 18–20
Joulukuu
Rakkoekstrofia, ke 13.12 klo 18–20

Osasairauspäiväraha auttaa  
jatkamaan työssä
Osasairauspäiväraha edistää kokopäiväisesti vakiintuneessa työ-
suhteessa työskentelevien pysymistä ansiotyössä ja myöhentää 
siirtymistä täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle selvisi Työterveys-
laitoksen, Kelan ja Eläketurvakeskuksen tutkimuksessa. Osasai-
rauspäiväraha otettiin käyttöön Suomessa vuonna 2007. Aluksi 
sitä oli mahdollista käyttää yhtäjaksoisen 60 täyden sairauspäi-
värahakauden jälkeen, mutta vuodesta 2010 se tuli mahdollisek-
si jo sairauspäivärahakauden alusta.

Osasairauspäivärahan määrä on puolet sairauspäivärahan 
määrästä ja sitä haetaan Kelasta. Osasairauspäivärahan myön-
tämisen edellytyksenä on, että työnantaja ja työntekijä tekevät 
määräaikaisen sopimuksen osa-aikatyöstä.
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Kahdeksanvuotiaan Nellan kesäloma on 
päättymässä. Koulun kattoremonttia suo-
jaavat pressut erottuvat kodin olohuo-
neen ikkunasta puiden takaa harmaan 
kesäpäivän keltaisina väriläiskinä. Koulu-
lainen on jo vastahakoisen valmis aloitta-
maan opiskelun. Ensimmäinen lukuvuo-
si sujui nuorelta munuaisensiirron saa-
neelta hyvin.

– Kouluvuoteen tuli vain pari lyhyttä 
poissaoloa. Koulussa kävi sairaanhoitaja 
kertomassa yleisesti elinsiirroista. Kaverit 
eivät kommentoineet Nellan munuaisen-
siirtoa mitenkään, isä Toni kertoo.

Munuaisen vajaatoiminnasta synty-
mästä lähtien kärsinyt Nella sai isältään 
munuaisen yksivuotiaana. Esikouluikäisek-
si saakka pienen tytön elämään kuuluivat 
toistuvat sairaalajaksot, kahden hyljintäre-
aktion ja infektiokierteiden myötä.

– Nella oli nelikuukautinen vauva, kun 
menimme silmien turvotuksen takia lää-
käriin. Tutkimuksissa todettiin valkuais-
virtsaisuutta ja seuraavaksi olimme Hel-
singissä Lastenklinikalla, joissa munuai-
sista otettiin koepala, sanoo Nellan äi-
ti Elina.

Ensimmäisten sairaalapäivien aikana 
annettu nesteenpoistolääkitys paransi Nel-
lan tilannetta. Melko pian vanhemmille kui-
tenkin kerrottiin, että munuaiset eivät toimi, 
eikä Nella tulisi selviämään ilman elinsiir-
toa. Isästä ja äidistä lapsen tilanne tuntui 
musertavalta. Lääkäreiden viestiin ei ollut 
voinut mitenkään valmistautua. Kumpikin 
vanhempi suostui empimättä hoitohenki-
lökunnan tiedustellessa mahdollisuutta toi-
mia elinluovuttajana.

– Isä valikoitui luovuttajaksi, koska ha-
lusimme vielä saada lisää lapsia ja ras-
kausajan riskejä haluttiin pienentää, Eli-
na kertoo.

Silmälääkäristä dialyysiin
Seuraavien viikkojen aikana Nellan tila 
huononi entisestään. Vatsakalvodialyysi 
aloitettiin ja ravinnonsaantia varten käyt-
töön otettiin nenä-mahaletku.

Lapsen kokoisia murheita
Esikoisen munuaissairaus muutti Ruotsalaisten nuoren perheen elämän muutaman vauvakuukauden jälkeen. 
Rankat hoitovuodet on eletty ja kestetty, kaiken jaksamisen jälkeen tasaisempi arki tuntuu ihmeelliseltä. Ki-
peimmät ja väsyneimmät hetket ovat pinnan alla muistissa, mutta pitkälle on päästy.
TEKSTI: ERNO LAHTINEN | KUVAT: KATI MIETTINEN

– Lähdettiin silmälääkäriin ja kahdek-
san viikon jälkeen tultiin dialyysikoneen 
kanssa kotiin, vanhemmat muistelevat.

Vatsakalvodialyysi ei sujunut ongelmitta. 
Dialyysikoneen letkun tukkeuduttua edessä 
oli kiireellinen sairaalakäynti. Letku vaihdet-
tiin ja dialyysia jatkettiin kotona. Hoitojak-
so päättyi vatsakalvontulehdukseen, jon-
ka seurauksena letku poistettiin lopullises-
ti. Hoitomuodoksi vaihdettiin hemodialyysi.

– Vatsakalvodialyysiä kiireellä lopetet-
taessa tullut leikkaushaava tulehtui ja Nel-
lan vauvanvatsa oli kuolion takia musta, 
kertoo Elina.

Elinsiirtoa varten Nellan piti kasvaa 
kymmenkiloiseksi. Samalla piti pitää tark-
kaa huolta ravinnon ja nesteen määristä. 
Dialyysissä käytiin Hyvinkäältä käsin Hel-
singissä kolmesti viikossa. Parin tunnin 
dialyysijaksot toimivat huoltajalle harvinai-
sina voimaantumishetkinä, oli aikaa kävel-
lä, uida tai käydä kuntosalilla.

Isä valmistautui lähestyvään luovutus-
leikkaukseen käymällä kokeissa ja tarkas-
tuksissa. Nellan hoitojen myötä tarjoutui 
tilaisuus puhua muiden elinluovutukseen 
valmistautuvien, sekä jo luovuttaneiden 
vanhempien, etenkin isien kanssa. Var-
sinainen elinsiirtoleikkaus onnistui hyvin.

– Toni haettiin ensin, parin tunnin ku-
luttua oli Nellan vuoro. Alkoi raskas odot-
taminen, Elina muistelee.

– Meillä oli Nellan kanssa helpommat 
roolit. Ja kun heräilin nukutuksesta, näin jo 
lääkärin ilmeestä, että kaikki on kunnossa, 
Toni sanoo.

Kotiin päästyä alkoi kolmen kuukau-
den tarkan hygienian jakso infektioiden 
välttämiseksi. Kun muita perheitä ilmaan-
tui hiekkalaatikolle, Nella lähti pois. Kau-
passakäynnin jälkeen kädet pestiin kyy-
närpäitä myöten. 

Isältä saatu uusi munuainen alkoi toi-
mia hyvin. Leikkaushaava uhkasi alussa 
avautua, koska aikuisen munuainen on 
yksivuotiaan kehoon iso. Kahdeksanvuo-
tiaan pikkutytön kyljessäkin kohouman vie-
lä erottaa Nellan sitä esitellessä.

Sairaalasta kuvauskehotus
Nella kuuntelee vanhempien juttelua ja läh-
tee käymään huoneessaan. Palatessaan 
hänen käsissään on kolme kovassa käy-
tössä ollutta valokuva-albumia. Jo ensim-
mäisillä sairaalakäynneillä hoitohenkilö-
kunta oli kehottanut vanhempia ottamaan 
valokuvia. Pitkien sairaala- ja kotihoito-
vuosien aikana otettujen kuvien katselu 
ei tunnu vanhemmista ahdistavalta. Ilman 
kuvia raskaimmat muistot olisivat kadon-
neet kokonaan.

– Kun saimme tietää miten vakavas-
ta asiasta oli kyse, romahdin täysin. Muis-
tikuvat siitä ovat hävinneet, Elina kertoo.

Kansioiden kuvissa on sairaalahuo-
neita, hoitolaitteita, sairaanhoitajia, letkuja 
ja siteitä. Kotona otetuissa kuvissa näkyy 
Nellan selkärepussa kuljetettava, nenä- 
mahaletkun kanssa toimiva maitopumppu, 
haavojen putsausta sekä lainaksi saadut 
sairaalasänky ja dialyysikone. Kaiken kes-
kellä filmille on tarttunut myös hyviä hetkiä, 
levollista potilasta sylissä pitäviä vanhem-
pia, yksivuotissyntymäpäivä varten ilma-
palloin koristeltu sairaalahuone ja pellehat-
tuinen sairaanhoitaja. Vauvaikäinen Nella 
hymyilee usein, nenä- mahaletkun kans-
sakin. Välillä hennon tytön ulkonäkö muut-
tuu nesteiden kertymisen takia turpeaksi.

Raskasta aikaa on vanhempien näkö-
kulmasta ollut myös Nellan pikkusisarus-
ten, nyt viisivuotiaiden kaksosten Ninnin 
ja Miron syntymän jälkeiset vuodet, joihin 
osui kaksi Nellan munuaisen hyljintäreak-
tiota sekä infektiokierteitä. Perheen voima-
varoja kuluttivat useat sairaalajaksot ja ko-
tona tehdyt hoidot. Koko elämä kiertyi po-
tilaan ympärille.

– Nellan ensimmäinen esikouluvuo-
si meni käytännössä piloille sairastelujen 
takia. Sekin jakso kuulostaa rankalta – ja 
olikin sitä. Se oli kuitenkin meidän elämää, 
Elina kuvailee.

”Milloin me saadaan munuaiset?”
Pari vuotta Nellan syntymän jälkeen Elina 
ja Toni halusivat tietää millaista normaa-
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li vauva-arki olisi. Tietoa siitä, onko Nel-
lan munuaissairaus perinnöllistä, ei ollut. 
Helpotus oli suuri, kun kaksosten todettiin 
olevan terveitä. Sisaruksille isosiskon mu-
nuaissairaus on ollut jopa kateuden aihe, 
etenkin aamuin ja illoin otettavat lääkkeet.

– Ninni ja Miro kyselivät pienempinä, 
että koska me saadaan uudet munuaiset, 
vanhemmat nauravat.

Nellan sairastaminen ja hoidot ovat ol-
leet osa sisarustenkin arkea. Vanhempien 
aikaa on ollut pakko jakaa Nellan sairaa-
lakäyntien ja hoitojen sekä koko perheen 
kesken vietetyn ajan välillä. Sisaruksille on 
ollut hyvä nähdä Munuais- ja maksaliiton 
perhetapahtumissa, että muidenkin las-
ten sisaruksilla voi olla vakavia sairauksia. 
Nella ja vanhemmat ovat myös saaneet 
tuttuja yhteisissä tapaamisissa. Vanhem-
mat ovat myös liiton vertaistukitoiminnas-
sa, vielä tukea tarvitsevien yhteydenottoja 
ei ole kuulunut.

– Sairaala-aikoina muiden perheiden 
kanssa tuli puhuttua paljon. Ei tarvinnut 
pohjustaa mitään. Lasten elinsiirto-osas-
tolla oli toiveikas tunnelma ja onnellisia ta-
rinoita, elämän parantumisen tunne. Toi-
saalta Nellan kanssa usein leikkinyt huo-
nekaveri menehtyi. Kaikista karuimpiakin 
asioita saattoi muiden kanssa käsitellä, 
Elina kertoo.

– Ensimmästä kertaa käytiin liiton ta-
pahtumassa Virroilla. Auton takakonttiin 
pakattiin dialyysikone ja muut Nellan hoi-
tovarusteet. Loput tavarat mahtuivat ta-
kapenkille. Mutta sinne vain jotenkin läh-

dettiin, ihme että jaksettiin, Toni muiste-
lee.

Kuume varoittaa
Nellan fsgs-tyyppinen munuaissairaus, 
jossa munuaiskeräset surkastuvat ja ar-
peutuvat, on harvinainen pienillä lapsil-
la. Ei ole vielä tiedossa, miten sairaus vai-
kuttaa siirrännäiseen. Nyt puolella teholla 
toimivaa uutta munuaista hoidetaan isolla 
määrällä lääkkeitä.

Korkea kuume tarkoittaa Nellan koh-
dalla usein vakavaa tilannetta. Keuhko-
kuumeita on ollut parin vuoden sisällä 
kahdeksan. Vatsataudit iskevät vaaralli-
sen voimakkaina. Vuosi sitten huhtikuise-
na iltapäivänä iskenyt noro-virus aiheut-
ti lopulta ambulanssikyydin teho-osastol-
le Helsinkiin.

– Tilanteet tulevat niin äkkiä, mihinkään 
ei voi varautua. Muutamaan kertaan ollaan 
oltu sairaalassa juuri vatsataudin takia, Eli-
na kertoo.

Perheen arki sujuu kuten muidenkin 
lapsiperheiden. Nella käy koulussa ja har-
rastaa partiota. Elämistä ei turhaan rajoi-
teta, mutta riskejäkään ei tietoisesti ote-
ta. Laivaristeilyllä pallomeri jätetään vatsa-
tautiriskin takia väliin, mutta syksyllä odot-
taa espanjanmatka. Mukaan pakataan 
englanninkieliset diagnoosit sekä reseptit. 
Matkakohde on jo ennalta tuttu, sairaalan 
sijaintikin on tiedossa.

– Normaalisti sujunut viime kouluvuo-
si ja hyvin onnistuneet koko perheen lo-
mareissut ovat tuoneet uskallusta ja luot-

tamusta ja vähentäneet pelkoja. Ei sitä ta-
juakaan miten lähellä Nellan menetystä 
loppujen lopuksi ollaan käyty. Mutta itse ei 
kuitenkaan voi päättää mitä tässä tapah-
tuu, Toni kertoo.

Nellan elämän vaikeimmat hetket ovat 
kuitenkin jättäneet jälkensä vanhempien-
kin mieleen. Ikävimmät muistot liittyvät hoi-
tojaksoihin, jolloin lapsen tarpeisiin, kuten 
nälkään tai janoon ei voinut vastata. Ajat, 
jolloin pienen tyttären joutui jättämään sai-
raalaan yksin, tuntuvat nekin pahoilta.

– Pelot eivät ole ensimmäisinä mie-
lessä päivittäin. Mutta jos jotain tapahtuu, 
Nellalle nousee kuumetta vaikka, kaik-
ki tunteet nousevat heti pintaan. Kaikki 
on nyt hyvin, lääkitys kohdallaan. Silti ei 
voi joskus olla pelkäämättä pahinta, Eli-
na sanoo.

Nella selailee kuvia tähänastisesta elä-
mästään usein ja mielellään, etenkin iltai-
sin. Munuaissairauden värittämää lapsuut-
ta on Nellan kanssa käsitelty keskusteluin. 
Huonojakin asioita mieleen on jäänyt, esi-
merkiksi laitteiden piippausäänet pelotta-
vat tyttöä edelleen.

Nellan kyynärpäässä oleva, pyörällä 
kaatumisen jäljiltä laitettu, nyt jo puoliksi ir-
ronnut laastari päätetään vaihtaa uuteen. 
Jäljellä oleva liima tarraa ihoon. Viimeinen 
nyppäisy tuo Nellan silmäkulmaan kyyne-
leen ja kirvoittaa pientä nyyhkytystä. Koet-
tujen sairaalavuosien, pistosten, rankkojen 
hoitojen ja leikkausten aikaista urheutta ei 
nyt tarvita, vaan voi murehtia lasten kokoi-
sia asioita. 
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Tavoitteena lapsen tavallinen arki

Lääketieteen tohtori Jenni Miettisen väi-
töskirjan aiheena olivat elinsiirrot. Tutki-
musaineisto oli kerätty munuaisensiirron 
saaneilta lapsilta. Lapsuusiän elinsiirtoihin 
johtavat usein perinnölliset parantumatto-
mat sairaudet tai synnynnäiset rakenne-
poikkeamat. Suomessa vaikean munuais-
sairauden saa vuosittain noin kymmenen 
alle kuusitoistavuotiasta lasta.

Tutkimuksessa selvitettiin keinoja en-
nakoida mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa ongelmia, joita elinsiirron saaneet 
kohtaavat vuosia siirtoleikkauksen jäl-
keen. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoit-
taisi merkkiainetta, jonka esiintyessä hoi-
toa ja lääkitystä voitaisiin muuttaa.

– Täytyy kääntää tosi monta kiveä, en-
nen kuin opitaan tuntemaan sitä maape-

Munuaisensiirtoleikkaukset onnis-
tuvat Suomessa erinomaisesti. 
Vuosien aikana siirteisiin ilmaantu-
vista kroonisista vauriomuutoksis-
ta ei vielä tiedetä tarpeeksi. Elinsiir-
tolääketieteen alalta väitellyt koulu-
lääkäri on oppinut näkemään myös 
sairaskertomusten taakse – ihmi-
seen.
TEKSTI JA KUVA: ERNO LAHTINEN

rää, miksi ongelmia ilmenee. On niin pal-
jon, mitä ei tiedetä vaikkapa kroonisesta 
pitkäaikaisesta hyljinnästä. Tavoitteena on 
saada jo ensimmäinen siirre kestämään 
terveenä ja toimivana mahdollisimman pit-
kään, Miettinen sanoo.

Munuaissiirteen toimintaa arvioidaan 
mittaamalla munuaisten kykyä puhdistaa 
verta tietyssä ajassa. Kykyä kuvaava mi-
tattu GFR oli Jenni Miettisen väitöskirjan 
osatöissä päätemuuttujana. Munuaisen-
siirtolapsilta otetuista verinäytteistä tutkit-
tiin valkosoluvasta-aineita. Tutkimuskoh-
teena oli myös kehittyvä anemia ja siihen 
vaikuttavat tekijät, kuten matala-asteiset 
tulehdukset. Kiinnostuksen kohteena oli-
vat lisäksi terveille lapsille vaarattomat po-
lyoomavirusinfektiot. 

Onnistuneen siirtoleikkauksen ja kotiu-
tumisen jälkeen jatketaan tiivistä seuran-
taa. Kontrollikäyntien yhteydessä otetaan 
verinäytteiden lisäksi munuaissiirteestä ku-
doskoepaloja, joista arvioidaan munuais-
siirteen vointia ja rakennetta solutasolla. 
Siirteeseen ilmaantuva tulehdus ja soluva-
uriot johtavat ajan myötä munuaissiirteen 
kudosten peruuttamattomaan arpeutumi-
seen ja toiminnan häiriöihin. Käytännössä 
kaikki lapsena munuaisensiirron saaneet 
tulevat tarvitsemaan uuden siirrännäisen.

– Aktiivisen tutkimuksen keinoin voi-
daan selvittää erilaisten tekijöiden yhteyt-

tä, merkitystä ja ennustearvoa munuais-
toimintaan. Kaikesta tutkimuksesta on 
hyötyä. Jo aiemmin saatujen tulosten tar-
kastelu uuden tiedon valossa voi muut-
taa niiden merkitystä suuntaan tai toiseen.

Lapsen taito elää hetkessä
Jokaista sairaskertomusta voi tarkastella 
varsin erilaisista näkökulmista. Miettinen 
käyttää esimerkkinä kertomusta kymmen-
vuotiaasta elinsiirron saaneesta lapsesta, 
jonka oli tavannut koulussa työskennel-
lessään. Kymmenvuotiaalle siirtomunuai-
nen oli vain pieni siivu elämässä. Merki-
tyksellisempiä olivat asiat tässä ja nyt, ka-
verisuhteet, harrastukset, koulu ja perhe. 

– Lapsi kertoi, että vuosittaisissa kont-
rolleissa sairaalassa aikuiset vain puhuu ja 
puhuu. Tarkkaa kuvaa omasta terveydenti-
lasta ei lapsella ollut. Vanhempien ja lääkä-
reiden perspektiivitkin eroavat toisistaan. 
Lapsen kyky olla täysillä hetkessä on ihail-
tavaa. Silloin uudet murheet ja huonot asi-
at tuntuvat tähänastisen elämän suurim-
milta vastoinkäymisiltä. Mutta vain se mikä 
on nyt, on totta, Miettinen sanoo.

Pitkäaikaissairaan lapsenkin kohdal-
la koululääkäri keskittyy kokonaisuuteen. 
Kaikille oppilaille yhteisten tarkastusten li-
säksi kuulostellaan tarkemmalla korval-
la, miten sairastaminen vaikuttaa koulun-
käyntiin. 

Aktiivisen tutkimuksen keinoin voidaan 
selvittää erilaisten tekijöiden yhteyttä, 
merkitystä ja ennustearvoa munuaistoi-
mintaan, lääketieteen tohtori Jenni Miet-
tinen sanoo.
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– Iso osa on lapsen motivoimisessa 
omaan hoitoonsa. Vaikka esimerkiksi mu-
nuaisensiirron saanut voi elää normaalia 
elämää, ei kavereilla ole lääkkeidenottoa 
aamuin ja illoin tai rajoituksia harrastus-
ten suhteen. Tämä voi aiheuttaa epärei-
luuden tunnetta.

Murrosvaiheessa tukena
Täysi-ikäistymisen kohdalla tapahtuva 
muutos lapsesta aikuiseksi vaikuttaa myös 
suhteeseen terveydenhuoltoon. Pitkäai-
kaissairailla vuosia kestäneet hoitosuh-
teet katkeavat aikuispuolelle siirryttäes-
sä. Hoitoonpääsy saattaa vaikeutua. Vas-
tuu omasta tilanteesta siirtyy itselle, ku-
kaan ei ole muistuttamassa lääkkeistä ja 
elintavoista.

– Siirtymä murrosiässä on tosi mielen-
kiintoinen. Kyse on herkästä mielenmyl-
lerrysvaiheesta terveillekin. Takana on pit-
kä taival jonkin sairauden parissa, seuraa-
vaksi täytyy motivoitua ehkä erilaiseenkin 
arkeen kuin mitä kavereilla on. Ei mennä 
yhtä surutta. Tähän vaiheeseen kannat-
taisi terveydenhuollossa panostaa tulevai-
suudessa tosi paljon.

 Osaa nuorista pitkäaikaissairaus ah-
distaa siinä määrin, että he eivät esimer-
kiksi halua vertaistukea.

– Nuoret eivät halua tietää olevansa 
veitsenterällä, eivät halua kuulla huonos-
ti päättyneitä tarinoita samassa tilantees-
sa olleista. Vertaistuki ei heille näyttäydy 
kannustavana.

Läsnä koko kouluajan
Koululääkärin työ on näyteikkuna lasten ja 
nuorten maailmaan seitsenvuotiaista täy-
sikäisiin saakka. Jos ekaluokkalaiset jän-
nittävät mahdollisia rokotuksia, saattaa tei-
ni-ikäisten asenteissa näkyä ovesta sisään 
tullessa haastamisen tarve.

– Uhmakkuus häviää nopeasti. Lää-
käri tulee tutkimustilanteessa lähelle, fyy-
sisestikin, saattaa koskettaa, painella vat-
saa vaikka. Joskus kyseenalaistetaan, että 
mitä varten lääkäri kyselee ja mitä tiedoilla 
tehdään. Mutta lopulta asenne tutkimusti-
lanteeseen on positiivinen.

Kaikenikäisillä lapsilla ja nuorilla on 
myös vaikeita asioita elämässään. Omaa 
tilannetta ei osata suhteuttaa muihin, per-
heet ovat erilaisia. Lääkäri vastaa monen-

laisiin kysymyksiin, joiden teemat vaihtele-
vat ikäkausien mukaan

– Korostan vastaanotolle tuleville, et-
tä jollekin aikuiselle kannattaa kaikista on-
gelmista kertoa. Vaikka vanhemmat eivät 
tietyn ikävuoden jälkeen enää esimerkik-
si näe lapsensa terveystietoja Omakanta-
palvelusta, avoimuus kannattaa aina.

Lapset kohdataan yksilöinä
Yhden koululääkärin oletetaan tekevän 
reilut tuhat koululaisten terveystarkastus-
ta vuosittain. Vastaanotolle tullaan use-
amminkin, jos tarvetta ilmenee. Asiakkai-
den tasainen virta puolen tunnin tarkas-
tuksille ei tarkoita, etteikö jokaista ehtisi 
kohdata yksilönä.

– Lapset aistivat kyllä, jos aikuinen on 
aidosti kiinnostunut hänen asioistaan, ku-
ten harrastuksista ja elämästä yleensä. 
Vaikkapa lääkärin kaulakoruun liittyvä lap-
sen kysymys toimii keskustelunavaukse-
na. Ja ekaluokkalaiset rentoutuvat nope-
asti, jos heti alkuun kertoo, ettei tällä ker-
taa rokoteta.

Koululääkärillä käydään seulontatar-
kastuksissa alakoulussa kolme kertaa, ylä-
koulussa ja lukiossa kerran. Jos peruster-
veystarkastuksissa nousee esille seuran-
taa vaativia asioita, voidaan sopia uusin-
takäyntejä. Vanhempien kanssa toimitaan 
yhteistyössä. Tärkeää on, että kotona ol-
laan tietoisia lääkärin lapsen terveydenti-
laan liittyvistä havainnoista, suosituksis-
ta ja jatkohoitotarpeista, sekä lisätieto-
pyynnöistä.

Oppilaat voivat tulla vastaanotolle aina 
tarpeen tullen. Joskus käydään hoidatta-
massa pienempää vaivaa, mutta myön-
teisen kokemuksen jälkeen saavutaan 
uudestaan toisenlaisen murheen kanssa.

– Kouluterveydenhoitajilla on lapsiin 
monivuotinen suhde, jossa voidaan nähdä 
useamminkin. Oppilas saattaa pyörähtää 
vastaanoton oven takana moikkaamassa 
ja kertomassa kuulumisia itselle tärkeäl-
le aikuiselle. Olisi hyvä, ettei koululääkäri-
kään vaihtuisi liian usein.

Etäisyys oli opeteltava
Koululääkärillä on vain rajattu aika kulle-
kin kohtaamiselle. Silti Jenni Miettinen pyr-
kii pysähtymään kaikkien kohdalla. Lapset 
ovat ongelmineen liikuttavia ja koskettavia. 

– Työt seuraavat joskus ajatuksissa 
kotiinkin. Etenkin vastavalmistuneena pi-
ti tietoisesti opetella olemaan menemät-
tä liian syvälle yksittäisen potilaan kohta-
loihin. Tarinat, joihin on enemmän koske-
tuspintaa omien elämäntilanteiden kaut-
ta, tulevat lähemmäs, kolmen lapsen äiti 
Miettinen kertoo.

Koululääkärin näkökulmasta lapset 
ovat terveitä ja voivat fyysisesti hyvin. 
Yhä enemmän kouluterveydenhuoltoa 
kuormittavat henkiseen hyvinvointiin liit-
tyvät asiat. Sosiaalinen media tuo muka-
naan uusia kiusaamisen tapoja sekä eri-
laisia paineita. Somessa kiusaaminen ei 
näy välitunnilla tönimisenä, vaan ryhmis-
tä eristämisenä ja negatiivisen materiaa-
lin jakamisena. 

– Kiusatut ovat usein todella yksin on-
gelmansa kanssa. Lisäksi somessa lap-
set vertaavat itseään ei vain luokkatove-
reihin, vaan koko ikäluokkaan ja julkkik-
siin jopa maailmanlaajuisesti. Monet lap-
set saavat erilaisia paineita somevirtaa 
seuratessaan.

Pysäyttävää on lääkärin näkökulmas-
ta se, miten paljon aikaa lapsiltakin kuluu 
kännykän parissa. Vastaanotolla joudu-
taan joskus sopimaan erikseen, että puhe-
lin laitetaan hetkeksi sivuun. Tärkeää olisi 
elää monipuolista elämää ja liikkua.

– Ei ole olemassa yhtä normaalia, kun 
puhutaan vaikkapa lasten painosta. On 
erityyppisiä ihmisiä. Olennaisia ovat reip-
paat poikkeamat ja nopeat muutokset joi-
hin tulee reagoida. Mitä aikaisemmin elin-
tapoja muutetaan oikeaan suuntaan, sitä 
tehokkaampaa se on.

Miettinen viihtyy työssään hyvin. Las-
ten kanssa työskentely oli tavoitteena lää-
ketieteen opintojen alusta alkaen. Koulu-
lääkärin työssä tarvittavaa empatiakykyä, 
kiinnostusta potilaita kohtaan, kuuntelutai-
toja, helppoa lähestyttävyyttä ja luotetta-
vaa lämmintä asennetta on koulussa vai-
kea opettaa. Ne ominaisuudet lääkäristä 
tuntuvat kuitenkin välittyvän luonnostaan.

– Parasta on eri kouluissa kiertäminen 
ja eri-ikäisten ihanien lasten ja nuorten ta-
paaminen, se, ettei aamulla koskaan tie-
dä mitä päivä tuo tullessaan. Työ on en-
naltaehkäisevää, se tarjoaa mahdollisuu-
den tarttua ongelmiin jo varhaisessa vai-
heessa.
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Sanna Kallioniemi tuli perhepäivään lastensa ja anopin kanssa.

Aurinko helli liiton perhepäivään osallistuneita kesäkuussa Hel-
singissä. Yli neljäkymmentä perhettä ympäri Suomea saapui 
Linnanmäen huvipuistoon virkistymään laitteissa kieppuen. Päi-
vän aikana pääsi myös tutustumaan samassa tilanteessa oleviin 
uusiin kavereihin, vanhempiin ja perheisiin. Sisaruksetkin saivat 
huomata, että muillakin on pitkäaikaissairaita tai elinsiirron saa-
neita siskoja tai veljiä.

Perhepäivät ovat osa liiton perhetoimintaa. Virkistysmahdol-
lisuuksien lisäksi liitto järjestää sopeutumisvalmennuskursseja, 
lapsiperhe- ja nuorten tapaamisia, vertaisvanhempitoimintaa sekä 
hoitoapua. Linnanmäen perhepäivä mahdollistui osin Jarno Saa-
rinen Memory Top Rider Teamin lahjoituksen myötä.

Hattarakouluun kesälomalla
Kouvolalainen Sanna Kallioniemi on pysähtynyt juomatauolle las-
tensa Silvon ja Sinin sekä anoppi Sirpan kanssa. Perhepäivän 
aluksi on ehditty jo Pikajuna-vuoristorataan. Huvipuiston hattara-
koulun perusoppimääräkin kiinnostaa lapsia ja osallistumista mie-
titään aikataulun salliessa. Kouvolalaiset ovat aiemminkin osallis-
tuneet liiton tapahtumaan.

– Perhepäivä on tosi hyvä juttu, muuten ei olisi tullut lähdet-
tyä liikkeelle, Sanna sanoo.

Perhepäivältä Sanna odotti huvittelun lisäksi etenkin saman-
ikäisten, vielä työelämässä olevien vertaisten kohtaamista. San-
na on aiemmin perustanut sairastamansa diabeteksen myötä po-
rukan, jossa mukana oleville on helppo laittaa viestiä ja sopia ta-
paamisesta. Tavatessa voidaan jutella milloin mistäkin, saman-
henkisessä seurassa.

– Kouvolasta ei oikein ole löytynyt toista dialyysissä olevaa 
edes kahviseuraksi, pitäisi lähteä pidemmälle, Sanna kertoo.

Pyörälenkeistä piristystä
Sanna odottaa uutta munuaista. Arkeen on jo kaksi vuotta kuu-
lunut dialyysi kotihoitona viisi kertaa viikossa. Sanna käy töis-
sä neljänä päivänä viikossa. Päivät saattavat joskus muodos-
tua kiireisiksi.

- Elämä on vähän sellaista kelloon katsomista, että pitää ehtiä 
koneeseen. Kahden vuoden aikana on kaiken kuitenkin saanut 

Kivaa kieppumista perhepäivässä
Liiton perhepäivä pidettiin kesäkuussa Linnanmäel-
lä. Mukana oli sairastuneiden lasten perheiden lisäk-
si perheitä, joissa aikuinen sairastaa. Toisten saman 
kokeneiden tapaaminen on kaikille tärkeää.

opeteltua. Matkailua se rajoittaa, ei voi olla montaa yötä poissa 
kotoa ja kaikki on suunniteltava tarkemmin. Kotona tehtävä he-
modialyysi on minulle kuitenkin hyvä ratkaisu, kun hoitoaikoihin 
voi itse vaikuttaa, Sanna kertoo.
Dialyysihoidon alkuun kuului totutteluaika koko perheelle. Sannal-
le suurena tukena on ollut alusta alkaen aviomies Mikko.

– Joskus jaksan hoidon aikana pelatakin jotain muiden kans-
sa. Usein kuitenkin istun ja nukun. Jälkikäteen saattaa heikottaa 
ja väsyttää alkaa tehdä kotitöitä. Tilanteet vaihtelevat päivien mu-
kaan, Sanna kertoo.

Liikunta pitää Sannan mielen virkeänä, pitkät pyörälenkit se-
kä metsäretket Paavo-koiran kanssa kuuluvat säännölliseen oh-
jelmaan. Sanna on myös aktiivinen somen käyttäjä. Eri ryhmät 
ovat hyvä paikka olla yhteydessä samassa tilanteessa oleviin.

Kotkaan kurssille
Sannan käy kontrollidialyyseissä Kotkan keskussairaalassa. Mat-
kaa kertyy kotoa edestakaisin puolentoistasataa kilometriä. Pal-
jon terveyspalveluja käyttävää arveluttavat sosiaali- ja terveyden-
huoltoon kaavaillut uudistukset.

– Kontrolleihinkin on joskus vaikea päästä nykyisin, koska siel-
lä on niin täyttä. Toivottavasti tulevaisuudessa ei tarvitse lähteä 
ainakaan kauemmaksi, Sanna miettii. 

Syksyllä Kotkaan on tulossa myös mieluisampia käyntejä, kun 
Sanna on lähdössä mukaan liiton dialyysissa olevien avomuotoi-
selle kurssille. Liikuntaa sisältävältä kurssilta saa tietoa ja tukea 
arkeen. Lisäksi voi jakaa kokemuksia samassa tilanteessa olevi-
en kurssilaisten kanssa. 
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TEKSTI: PETRI INOMAA

Urheilun juhlaa Malagassa

Elinsiirron saaneiden urheilukisojen ta-
voitteena on saada kaikki elinsiirron saa-
neet ympäri maailmaa liikkumaan  ja py-
symään kunnossa. Kisoissa voi levit-
tää järjestäjämaahan tietoa elinluovutuk-
sesta ja osallistujat saavat vertaisvoimaa 
toisten tapaamisesta. Toki mitaleistakin 
taistellaan, ja ne ovat suuressa arvos-
sa saajilleen.

Tämän vuoden elinsiirron saanei-
den MM-kisat käytiin Malagassa 25.6.–
2.7.2017. Kisoihin osallistui kaikkiaan 
2200 elinsiirtourheilijaa 50 eri maasta. 
Lajeja kisoissa oli 17. Suomesta mukana 
oli historian suurin joukkue: 41 urheilijaa. 
Kisapaikka oli tänä vuonna suhteellisen 
lähellä ja viime kesänä Vantaalla pidetyt 
EM-kisat saivat Suomen urheilijat puhku-
maan intoa. Vantaalla suomalaisurheilijoi-
ta oli mukana lähes 100. Perinteisesti ur-
heilijat ottavat osaa useisiin lajeihin.

Suomen joukkue toi Malagasta 38 

Elinsiirron saaneiden MM-kisat jär-
jestettiin Espanjan Malagassa ke-
sällä. Suomesta mukana oli ennä-
tyksellisen suuri joukkue.

mitalia: 10 kultaa, 18 hopeaa ja 10 prons-
sia. Kultaa suomella toivat Joni Saarinen 
(keila), Veijo Uotinen (50m ja 100m uin-
ti), Tuija Helander (korkeus, 100m, pi-
tuus, 200m), Teijo Hietanen (kuula), Mar-
jo Remes (korkeus) ja Tommi Vuoristo 
(korkeus).

Kisojen ohjelmassa oli ensi kertaa kori-
pallo. Suomen joukkueen tie päättyi alku-
lohkoon, mutta kokemus oli hyvä ja kori-
palloa toivottiin mukaan jatkossakin. Jouk-
kuelajit tuovat vaihtelua paljolti yksilölajeis-
ta koostuviin kisoihin.

Lisää tietoa elinsiirtourheilusta
Suomen joukkueen lisäksi Malagassa 
Elinsiirron saaneiden MM-kisoissa vierai-
li Ahos-säätiön apurahan saanut projek-
tiryhmä. Tavoitteena oli kerätä tietoa elin-
siirron saaneiden urheilusta ja valmennuk-
sesta sekä saada kokemusta, jonka avulla 
liikunta- ja urheilumahdollisuuksista saatai-
siin jalkautettua paremmin hoitotyöhön ja 
järjestökentälle.

Ryhmään kuuluivat Pinja Söyrilä ja 
Piia Mari Söyrilä sekä fysioterapeutti Lin-
da Ulenius, sairaanhoitaja Mila Gustavs-
son-Lilius, Uudenmaan munuais- ja mak-
sayhdistys Uumusta Sari Ruotsalainen ja 
liitosta toiminnanjohtaja Sari Högström.

– Liikunta osana kuntoutumista olisi 
hyvä nostaa vahvemmin esille. Liiton, jä-
senyhdistysten ja hoitoyksiköiden olisi tär-
keä viestiä enemmän elinsiirron saaneiden 
urheilumahdollisuuksista ja kilpailutoimin-
nasta, sanoo Högström.

Ahos-apurahaa hallinnoivat VAU ja 
Suomen Punaisen Ristin Ahos-säätiö (ku-
va alhaalla).
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lut osannut epäilläkään. Jonin dialyysi piti 
aloittaa heti. Äidin kautta hän tiesi itse jo-
tain dialyysistä, mutta kun asiaa yritti selit-
tää kavereille, huomasi miten hankalaa si-
tä oli ymmärtää.

– Jos ei ole kokenut itse dialyysiä, ei voi 
tietää millaista se on, Joni sanoo.

Dialyysimuodoksi valittiin PD eli vatsa-
kalvodialyysi. Joni opiskeli korkeakoulussa 
ja sen kanssa pystyi paremmin jatkamaan 
opiskelua: hoidoista oli päivän vapaa, mut-
ta vastavuoroisesti ilta ja yö menivätkin sit-
ten niiden kanssa. Koulun jälkeen oli pari 
tuntia vapaata ja sitten Jonin pitikin jo al-
kaa laittaa konetta kuntoon yödialyysiin ja 
kytkeä itsensä koneeseen. Aamulla, kun 
koneesta pääsi, piti lähteä taas kouluun. Il-
taisin mies yritti välillä pitää kuntoa yllä käy-
mällä kuntosalilla, muttei kovinkaan hyvällä 
menestyksellä: salille ei jaksanut edes läh-
teä, saati että siellä olisi tehnyt jotain. Ener-
gia oli täysin kateissa.

Verikokeet jännittävät aina
Loppujen lopuksi Joni ehti dialyysiin ja sii-
tä poiskin ennen kuin hänen äitinsä edes 
aloitti dialyysin. Joni ehti olla dialyysissä 
vain reilun vuoden, kun uusi munuainen 
löytyi vuonna 2011. Elämisen rytmi muut-
tui taas, tosin nyt positiivisempaan suun-

Koripallokentältä dialyysiin
Joni joutui melkein suoraan kori-
pallokentältä dialyysiin. Munuaisten 
vajaatoiminta oli täysi yllätys. Odo-
tettu oli sen sijaan kesällä MM-ki-
soista mukaan tarttunut kultamitali. 
Yhdistyksen keilaporukka on opin 
lisäksi tarjonnut vertaistukea.
TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

Joni Saarinen, 32, Vantaalta vei heti en-
simmäisistä elinsiirron saaneiden MM-ki-
soistaan kultaa keilailussa omassa ikäryh-
mässään.

– Mitali tuli positiivisena yllätyksenä, 
vaikka omaan peliini en ollut tyytyväinen. 
Keskiarvoni ovat olleet parempia, mutta 
tällä kertaa tämä riitti, Joni kertoo.

Hän oli mukana myös parikilpailussa 
Janne Tirrosen kanssa, mutta kummal-
lekin sattui huono päivä, eikä mitalitili kas-
vanut siitä.

Viime kesänä pidetyt Vantaan EM-ki-
sat olivat Jonin ensimmäiset. Kotikisoihin 
oli helppo lähteä, Argentiinan kisoihin hän 
ei ollut päässyt vuonna 2015. Kisameinin-
gistä jäi kuitenkin kipinä ja Joni päätti läh-
teä Malagassa nyt kesä-heinäkuussa pi-
dettyihin MM-kisoihin. Keilailun lisäksi hän 
osallistui kuulantyöntöön, pallonheittoon ja 
toimi koripallojoukkueen kapteenina.

Miten dialyysin selittää?
Joni on aina harrastanut liikuntaa, myös 
kilpailumielessä. Nuorena hän pelasi pe-
säpalloa toiseksi korkeimmassa sarjas-
sa. Päälaji oli kuitenkin koripallo, jota pys-
tyi harrastamaankin ympäri vuoden. Innos-
tus pelaamiseen alkoi kuitenkin hiipua, kun 
miehestä tuntui, että kunto ei enää kes-
tä pelaamista. Pelissä tuntui, että silmis-
sä musteni. Jaloissakin oli välillä kummaa 
turvotusta. Nuori mies ei kuitenkaan jäänyt 
sitä liikaa pohtimaan.

Jonin äidillä oli todettu munuaisten va-
jaatoiminta jo parikymmpisenä. Äidin mu-
nuaissairauden syy ei koskaan ollut sel-
vinnyt, mutta epäiltiin, että se saattaisi ol-
la perinnöllistä. Joni oli kuitenkin syntynyt 
normaalisti, eikä häntä lähdetty tutkimaan, 
koska hänellä ei ollut oireita, käskettiin vain 
juoda reilusti vettä. Kun äidin dialyysivai-
hetta alettiin valmistella, äiti kehotti mene-
mään Joniakin menemään testeihin, ihan 
vain varmuuden vuoksi. Ehkä siitä selviäi-
si äidinkin munuaissairauden syy.

Jonin munuaisista toimi alle viisi pro-
senttia. Hänellä todettiin myös vakava 
anemia. Samalla löytyi syy koripallokentän 
uupumukseen. Mitään sellaista hän ei ol-

Joni Saarinen sai kultaa keilailusta MM-kisoista  
Malagassa.

taan. Iltoja ei tarvinnut viettää enää dialyy-
sikoneeseen kytkettynä. Lääkkeiden otos-
ta tuli pian uusi rutiini.

Leikkaus ja siitä toipuminen sujuivat 
hyvin. Parin vuoden päästä munuaiseen 
tuli hyljintäeaktio, joka saatiin kuriin lääk-
keiden vaihdolla.

– Verikokeissa jännittää joka kertaa, 
miten munuainen toimii, viime kerralla-
kaan se ei tuntunut miltään. Mutta niin se 
on varmaan kaikilla.

Mahdottomia odotuksia Joni ei aseta 
tulevaisuudelle. Mikä on tapahtunut, on ta-
pahtunut, mies ajattelee, mutta esittää kui-
tenkin toiveen, että munuainen voisi toimia 
parikymmentä vuotta.

Jonin opinnot kärsivät dialyysiajasta ja 
siirron aiheuttamasta poissaolosta. Tutkin-
toon oli tehty muutoksia ja opintojen jatka-
misesta oli tehty hankalaa. Joni päätti läh-
teä ammattiopistoon ja hän valmistuikin 
viime jouluna sähköasentajaksi. Nyt hän 
on töissä tehdaslinjastolla. Vaikka korkea-
kouluopinnot jäivät kesken, on taskussa 
kuitenkin ammatti.

Treenaamaan toden teolla
Munuaisensiirron jälkeen Joni ei oikein 
tiennyt, mitä liikuntaa ryhtyisi harrasta-
maan. Hän kävi punttisalilla, mutta sekin 
jäi hyljintäjakson aikana.

Joskus viikonloppuisin Jonin oli tul-
lut keilattua kavereiden kanssa. Pallolle 
oli tässäkin silmää, tai kättä, ja Joni huo-
masi heittävänsä ihan hyvin ja ajatteli, et-
tä keilaustakin voisi treenata. Äiti oli puhu-
nut Jonia mukaan Uudenmaan yhdistys 
Uumun toimintaan, edes keilaryhmään. 
Vuoden päästä Joni antoi periksi. Tässä-
kin kultamitalissa takana on siis Uumun 
keilaporukka.

– Treeneissä kävi silloin tällöin ammat-
timainen valmentaja, joka ehdotti, että mi-
nun kannattaisi harjoitella enemmänkin ja 
tarjosi henkilökohtaista valmennusta.

Keilaus vie paljon aikaa, kun kipinä syt-
tyy, mutta voisihan aikansa huonomminkin 
käyttää. Viime syksystä Joni on treenannut 
valmentajan kanssa kerran viikossa. Taidot 
ovat jo kehittyneet ja nyt vuorossa on nii-
den hiominen. Hän keilaa myös seurajouk-
kueessa ja on käynyt sen mukana kisoissa 
ympäri Suomea. Keilaus on hyvä laji, sillä 
se ei erottele ihmisiä kroonisen sairauden 
tai ominaisuuden perusteella.

– Mietin, että ei minulla ole mitään hä-
vettävää ja lähdin Uumun porukkaan. Äk-
kiä huomasin, että se onkin parasta ver-
taisatukea. Ihmiset olivat kokeneet saman 
kuin minä – moni paljon enemmänkin.  Mi-
nä pääsin vähällä. 
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Oululainen Anne Karvinen-Poutanen on 
kasvanut urheilukentän laidalla ja siellä 
hän on viettänyt myös aikuiset vuotensa. 
Oman kilpauran katkaisi vakava sairastu-
minen, mutta lasten ja nuorten yleisurhei-
luvalmentajana hän on voinut jakaa osaa-
mistaan. Oululainen Kuivasjärven Aura on 
Annen kasvattajaseura. Sen toiminnassa 
Anne on ollut mukana pikkutytöstä saak-
ka vanhempiensa mukana. 

Anne sairasti kroonista virtsateiden tu-
lehdusta nelivuotiaasta. Sen aiheutti raken-
teellinen vika virtsateissä. Tulehdukset ar-
peuttivat myös munuaiset.

– Seisoin kerran liikennevaloissa, kat-
selin ihmisvirtaa ja mietin, millaista olisi ol-
la terve. En pystynyt asiaa kuvittelemaan, 
sillä olen sairastanut pienestä lähtien, hän 
toteaa.

Sairastaminen ei estänyt liikunnallises-
ti lahjakasta tyttöä menestymästä. Aluk-
si hän hiihti kilpaa, mutta lopulta yleisurhei-
lu syrjäytti hiihtämisen. Parhaiten hän me-
nestyi aitajuoksijana.

– Aitajuoksussa kilpaileminen tuli mu-
kaan oikeastaan vahingossa, sillä eräissä 
kisoissa yksi rata oli vailla juoksijaa ja isä ky-
syi, saako tyttö kokeilla. Olin silloin 11-vuo-
tias. Jo vuoden päästä sijoituin 12-vuotiai-
den sarjassa SM-kisoissa kakkoseksi.

Annen isä, Pekka Karvinen, valmensi 
tytärtään. Paras sijoitus oli SM-pronssi sa-
dan metrin aidoissa 1987. Jo kahta vuot-
ta aikaisemmin Annen munuaisten toimin-
ta oli huonontunut.

– Lääkäri ihmetteli, miten kykenin vielä 
juoksemaan, koska veriarvot olivat jo silloin 
pielessä. Mutta minulla oli vielä kaksi hyvää 
kautta, jolloin tein parhaimmat tulokseni. 

Vuonna 1988, 21-vuotiaana, urheilemi-
selle tuli äkkipysäys. Anne oli ollut niin hy-
väkuntoinen, ettei itse edes tajunnut, miten 
vakavasti sairas hän oli.

Valmentaminen elämäntapa
Urheilun lopettaminen on ollut Annen elä-
män pahin koettelemus. Terveyden me-
nettäminen ei ollut läheskään niin iso pa-
la nieltäväksi. 

– Vuosi meni ennen kuin pystyin katso-
maan yleisurheilua edes televisiosta. Se oli 
myös aika, jolloin en halunnut olla urheilu-
seuran toiminnassa mukana.

Pahinta oli luopua urheilusta
Anne joutui lopettamaan lupaavan 
urheilu-uran munuaisten vajaatoi-
minnan takia. Kilpailemisen tilalle 
tuli valmentaminen, joka on tuonut 
elämään rytmiä ja sisältöä. Vastoin-
käymisistä noustaan, hän toteaa.

TEKSTI JA KUVA: HILKKA LAHTI

Vuoden suruajan jälkeen Anne pa-
lasi urheilukentän laidalle valmentaja-
na. Hän valmentaa 14–15-vuotiaitten ja 
16–19-vuotiaitten yleisurheilun kilparyh-
miä. Aiturit ja pikajuoksijat ovat leipälajit, 
mutta hän valmentaa myös muita yleis-
urheilijoita.

Kuivasjärven Auran nuorisotoiminta 
oli hiipunut vuosien varrella ja tuntui, ettei 
yleisurheilu enää innostanut, kunnes seu-
rassa keksittiin perustaa lasten ja nuorten 
yleisurheilukoulu 1990-luvulla. Niistä vuo-
sista Aurasta on kasvanut satoja nuoria lii-
kuttava seura.

– Yhden lehti-ilmoituksen jälkeen Ou-
luhallin ovella oli 106 lasta. Nyt nuorisotoi-
minnassa on mukana 600 lasta ja nuorta. 
Halvat hinnat ja matalan kynnyksen toimin-
ta on saanut nuoret liikkeelle. Urheilun har-
rastaminen ei ole myöskään rahasta kiinni.

Anne on saanut tunnustusta lasten ja 
nuorten kanssa tekemästään työstä. Hänet 
valittiin vuoden nuorisovalmentajaksi vuon-
na 2006 ja vuoden valmentajaksi 2012. 
Hän valittiin myös Pekingin olympialaisten 
soihtuviestiin 2008 vapaaehtoistyöstä las-
ten ja nuorten kanssa.

– Valmentaminen ei ole työ, vaan elä-
mäntapa. Toiminnan tavoitteena on saada 
lapset liikkeelle, kilpailutoiminta tulee siinä 
sivussa. Yksilölajeja voivat harrastaa kaik-
ki halukkaat, eikä heitä testata tai ranka-
ta eri sarjoihin.

Annen löytää vetämästä harjoituksia 
5–6 kertaa viikossa aina kolme tuntia ker-
rallaan. Treenejä on kahdet peräkkäin. Li-
säksi hän hoitaa urheiluseuran juoksevat 
asiat ja kirjanpidon.

Anne palasi myös kilpailemaan ensim-
mäisen munuaisensiirron jälkeen. Hän osal-
listui elinsiirron saaneiden MM-kisoihin Bu-
dapestissa 1991 ja Vancouverissa 1993 ja 
voitti yhteensä kuusi kultaa ja kaksi hopeaa.

– Motivaatio ei riittänyt enempään har-
joittelemiseen, koska en päässyt enää sa-
moihin tuloksiin kuin aikaisemmin.

Munuainen isältä
Anne sai munuaisen isältään 22-vuotiaana 
vuonna 1989. Se kesti 16 vuotta.

– Munuainen sai lisäaikaa, kun jäin osa-
aikaeläkkeelle palkanlaskijan ja kanslistin 
työstäni. Huononeminen pysähtyi taas het-
keksi, kun jäin kokonaan eläkkeelle.

Ennen ensimmäistä siirtoa, Anne ehti ol-
la dialyysissä vain 3,5 kuukautta, mutta dia-
lyysivuosia kertyi kaikkiaan seitsemän en-
nen kuin seuraava siirto osui kohdalle.  Siir-
toleikkaus tehtiin äitienpäivänä 2012 ja kah-
den päivän päästä munuainen otettiin pois. 
Seuraava yritys oli kahden vuoden kuluttua. 
Munuainen kesti 1,5 vuotta, mutta hyljinnän 
vuoksi sen toiminta oli koko ajan huono.

– Käytännössä olen ollut dialyysissä yh-
deksän vuotta yhteen menoon. Ensin tein 
vatsakalvodialyysiä yökoneella 3,5 vuot-

Annen tavoitteena on kävellä niin, ettei proteeseja edes huomaa. 
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Verisuonten kalkkeutuminen ja jäykistymi-
nen liittyvät munuaisten vajaatoimintaan. 
Muutokset alkavat jo sairauden varhaises-
sa vaiheessa. 

– Munuaisten krooninen vajaatoiminta 
haurastuttaa luuston ja jäykistää verisuo-
net. Ne ovat saman ilmiön kaksi eri puol-
ta, osastonlääkäri, sisätautien ja nefrologi-
an erikoislääkäri Satu Keronen Meilahden 
sairaalasta sanoo. 

Munuaisten kroonista vajaatoimintaa 
sairastavuilla kalsium-fosforiaineenvaihdun-
ta häiriintyy. Munuaisten kyky erittää fosfo-
ria virtsaan vähenee, jolloin fosforin määrä 
veressä lisääntyy. Samalla D-vitamiinin tuo-
tanto vähenee, mikä johtaa siihen, että kal-
siumin imeytyminen suolistosta vähenee. 
Se aiheuttaa lisäkilpirauhasen aktivoitumi-
sen. Lisäkilpirauhasen aktivoituminen on 
aluksi tarpeellista, koska se korjaa veren 
kalsiumin pitoisuutta vapauttamalla kalkkia 
luusta. Kun tilanne etenee, veressä on usein 
liikaa kalsiumia ja fosforia, jotka alkavat ker-
tyä verisuonten seinämiin ja kudoksiin. 

Lähes kaikki munuaisten vajaatoimintaa 
sairastavat kärsivät eriasteisesta verisuon-
ten kalkkeutumisesta. Kaikille sitä ei kehi-
ty. Syytä tähän ei tiedetä, mutta geneet-
tisten tekijöiden arvellaan suojaavan kalk-
keutumiselta. Kalkki kertyy erityisesti ve-
risuonten keskiosaan ja muuttaa suonet 
jäykiksi ja putkimaisiksi. Valtimoiden lisäksi 
kalkki kerääntyy sydänläppiin, pehmytku-
doksiin, sidekalvoille ja joskus iholle. Veri-
suonten kalkkeutumiseen vaikuttavat myös 
muut sydän- ja verisuonisairauksien riskite-
kijät kuten ikä, tupakointi, verenpainetauti, 
diabetes, korkea kolesteroli ja sukurasite. 

– Kalkki-fosforiaineenvaihdunnan häi-
riintyminen on munuaisten vajaatoiminta-
potilailla yhtä iso sydän- ja verisuonisaira-
uksien riskitekijä kuin diabetes, Keronen 
muistuttaa. 

Jostain syystä myös dialyysi kiihdyt-
tää verisuonten kalkkeutumista. Tärkein 
kalsium-fosfori -tasapainon hoito on fos-
forin saannin rajoittaminen vähäfosforista 
ruokavaliota noudattamalla. Lisäksi tarvi-
taan fosforia sitovia lääkkeitä. Usein tarvi-
taan myös aktiivista D-vitamiinia paranta-
maan kalkin imeytymistä ja rauhoittamaan 
lisäkilpirauhasten toimintaa. 

– Etenkin dialyysihoidossa on tärkeää 
pitää fosfori kurissa ja käyttää fosforinsito-
jia. Samoin muut sydän- ja verisuonitauti-
en riskitekijät pitää hoitaa hyvin. Onnistu-
nut munuaisensiirto voi korjata tilannetta.

Munuaisten vajaatoiminnan aiheuttama 
verisuonten kalkkeutuminen on harvoin ai-
noa syy siihen, että verenkierto huononee 
niin paljon, että joudutaan amputaatioihin. 

– Useimmiten se on monen tekijän 
summa, Keronen toteaa.

Munuaisten vajaatoiminta  
aiheuttaa myös  
verisuonisairauden

Raatin urheilukenttä on Anne Karvinen-Poutaselle 
kuin toinen koti. 

ta ja sitten kotihemodialyysiä. Kotihoito 
on aivan ehdoton asia, siihen ei ole vaih-
toehtoja.

Annella on hyytymistekijä, jonka takia 
fistelit menevät toistuvasti tukkoon ja sik-
si dialyysi tehdään kaulakatetrin kautta.  

– Treenien jälkeen käyn saunassa ja 
kytken itseni koneeseen. Siinä samal-
la on hyvä tehdä paperitöitä. Hoidon jäl-
keen pääsen nukkumaan. Teen hoidon jo-
ka toinen päivä.

Vastoinkäymisten vuosi
Puolitoista vuotta elämää on varjostanut 
ongelmat jalkojen kanssa. Jalkojen veri-
suonet olivat pahasti kalkkeutuneet ja ve-
renkierto niin huonoa, että kumpikin jal-
ka piti amputoida polven alapuolelta. Mu-
nuaissairautta sairastavan verenkierrossa 
on usein liikaa kalsiumia ja fosforia, jot-
ka kertyvät verisuonten seinämiin ja ku-
doksiin. Kalkkeutuminen johtaa vain hy-
vin harvoin amputaatioon.

– Elin uskossa, että nämä vaivat tule-
vat diabeetikoille, mutta kyllä verenkierto-
ongelmia voi olla muillakin. 

Oikea jalka tulehtui ja amputaatio teh-
tiin huhtikuussa 2016. Oikean jalan pa-
raneminen kesti kauan, sillä haava au-
kesi. Kuolioon mennyt vasen jalka leikat-
tiin viiden kuukauden päästä. Sitä edelsi 
tuskallinen ajanjakso, kun nukkuminen-
kin onnistui vain mahallaan roikottaen jal-

koja sängyn ulkopuolella. Jopa lakanan 
kosketus tuntui sietämättömältä. Oikean 
jalan proteesi on jo löytänyt paikkansa, 
mutta vasemman jalan proteesi ei istu 
vielä kunnolla. Vasemman jalankin haa-
va aukesi ja tynkään jouduttiin tekemään 
ihonsiirtoja. Myös proteesien istuttami-
nen on vienyt kauemmin aikaa kuin An-
ne oli etukäteen ajatellut. Pyörätuoli on 
tullut tutuksi. 

– Pyörätuoliin olisi helppo jäädä, mut-
ta tarkoitus on, että kävelen vielä niin, et-
tei kukaan huomaa proteeseja. Nyt on tär-
keää saada kroppaan voimaa ja lihaksia, 
jotka ovat hävinneet pyörätuolissa istues-
sa ja sairastaessa.  

Annen tukijoukkona ovat vanhem-
mat ja 24 vuotta rinnalla pysynyt puo-
liso. Jalkojen menettäminen oli vaikea 
asia, mutta läheisille asia oli vielä vaike-
ampi hyväksyä. Vuosi elämästä ikään 
kuin katosi jalkojen myötä, sillä mitään ei 
voitu tehdä lyhyellä kaavalla tai helpos-
ti. Takapakkeihin Anne sanoo olevansa 
jo niin paatunut, että kysyy jo valmiiksi: 
Mitä seuraavaksi? 

– Vastoinkäymisistä noustaan. Minulle 
valmentaminen on ollut elinehto, syy, miksi 
nousen aamulla ylös. Vaikka välillä väsyt-
tää, valmennettavat saavat minut liikkeel-
le. Sairaalasta päästyäni lähdin heti ensim-
mäisenä iltana vetämään treenin Ouluhal-
liin. Sinne oli pakko päästä. 
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Taide tuo tunteet esiin

Taide ja kulttuuri lisäävät hyvinvointia. Ne 
tuottavat elämyksiä, tuovat elämään kau-
neutta ja yhteisöllisyyttä sekä antavat 
mahdollisuuden käsitellä tunteitaan. Te-
hokkainta on taiteen tekeminen itse, mut-
ta myös taiteen ja kulttuurin kulutuksen on 
todettu kohottavan elämänlaatua. Aktiivi-
nen kulttuuriharrastus nostaa itsetuntoa ja 
vahvistaa sosiaalisia verkostoja. Tutkimuk-
sissa sen on todettu jopa pidentävän eli-
najanodotetta.

Taidetta ja kulttuuria käytetään koko 
ajan enemmän terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseen sekä kuntoutukseen. Taiteili-
jat ja hoitoalan ammattilaiset tekevät työtä 
yhdessä. Hyvä esimerkki tästä on Munu-
ais- ja maksaliiton ja TAYS:n Munuaiskes-
kuksen tänä vuonna alkanut Kulttuuridia-
lyysi. Taidetta tuodaan jatkuvasti enem-
män jo itse sairaalarakennuksiin. Liitto 
myös järjesti tänä vuonna sopeutumisval-
mennuskurssin Voimaa taiteesta.

Taiteesta uusi näkökulma
Taiteen avulla itsestään voi löytää uusia 
puolia. Kroonisen sairauden hoito tuntuu 
joskus vievän kaiken ajan ja energian elä-

TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

Taide vaikuttaa positiivisesti elä-
mänlaatuun ja terveyteen. Vaiku-
tukset ovat voimakkaammat, kun 
taidetta tekee itse. Kulttuuriharras-
tuksen kautta löytää myös uusia 
sosiaalisen osallistumisen mah-
dollisuuksia.

mästä. Jos sairaus ja sen hoito pyörii mie-
lessä taukoamatta, taide voi antaa mah-
dollisuuden unohtaa vaikeudet hetkek-
si. Tauko antaa voimaa jatkaa eteenpäin. 
Kun hyviin hetkiin palaa, huomaa, että sai-
raus ei täytäkään koko elämää ja hoitovä-
symys helpottaa.

– Taide auttaa jättämään ikävät asiat 
pois mielestä. Ne unohtuvat tiedostamat-
ta, kun huomaa, ettei ole tuntiin ajatellut 
muutoin mielessä pyörivää voimia viemää 
tilannetta, sanoo Outi Caven-Pöysä.

Caven-Pöysä toimi liiton järjestämän 
Voimaa taiteesta -kurssin toisena vetäjä-
nä. Hän on kouluttautunut musiikki- ja tai-
deterapeuttisen työskentelyyn ohjaajaksi ja 
on Helsingin yliopiston dosentti.

Tunneperäinen kokemus voi nostaa 
esiin tapoja suhtautua elämäntilantee-
seensa aivan erilaisella otteella. Taide, ja 
varsinkin sen tekeminen itse, on tapa op-
pia ajattelemaan uudella tavalla. 

– Jos mieli on maassa, pitää löytää uu-
sia näköaloja. Kun omasta elämästä ka-
toaa horisontti, taiteen tekemisessä löytyy 
voimavaroja ja rikasta sisältöä.

Jokainen elämys on oikea
Taide tuottaa elämyksiä ja nautintoa sel-
laisenaan, mutta sillä on todetusti vaiku-
tus parempana koettuun terveyteen. Tai-
teen vaikutuksia pohtiessa ei tarvitse luot-
taa vain tutkimukseen. Sen vaikutus on 
helppo testata itse. 

Monella taiteen lajilla on mitattuja to-
dellisia fyysisiä vaikutuksia. Musiikin, kir-
jallisuuden ja elokuvan on todettu vaikut-
tavan positiivisesti elinikään. Kuvataiteen 
on havaittu parantavan koettua terveyttä 

ja elinvoimaisuutta. Kulttuuriharrastukset 
vaikuttavat myös myönteisesti muisti- ja 
aivotoimintoihin. Taiteen on todettu myös 
laskevan verenpainetta sekä vähentävän 
stressiä ja jopa lievittävän kipua.

Taide on kuin lääke ilman sivuvaikutuk-
sia. Kulttuuriharrastusta ei ole koskaan lii-
an myöhäistä aloittaa. Samat terveysvai-
kutukset saa, vaikka kulttuurin kyytiin hyp-
päisi vasta nyt verrattuna niihin, jotka ovat 
käyttäneet sitä koko ikänsä. Vaikutus toi-
mii myös päinvastoin. Hyvät vaikutukset 
terveydentilaan häviävät yhtä nopeasti, jos 
kulttuuriharrastukset jättää pois. Kulttuu-
ria ei voi nauttia liikaa. Sen yliannostuksen 
ei ole todettu olevan vaarallista. Taidetta 
ei voi käyttää väärin. Jokainen itse koettu 
elämys on oikea.

Taideterapeuttisessa työskentelyssä 
käytetään hyväksi erilaisia taiteellisia ilmai-
sumuotoja, mutta siihen ei kuitenkaan liity 
perinteisiä taiteellisia tavoitteita. Terapian 
välineenä voi toimia esimerkiksi musiikki, 
kuvataide tai kirjoittaminen. Musiikkitera-
pia on runsaasti käytetty kuntoutus- ja hoi-
tomuoto, jossa musiikkia käytetään vuoro-
vaikutuksen keskeisenä välineenä asetet-
tujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Se voi 
olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Siihen osal-
listuvalta ei edellytetä erityisiä taitoja. Mu-
siikkiterapian menetelmiä ovat musiikin 
kuuntelu sekä laulaminen, soittaminen ja 
improvisointi, mutta myös liikkuminen mu-
siikin mukaan.

Taideterapiaan voi hakeutua tervey-
denhuollon kautta, yksityislääkärin lähet-
teellä tai olemalla yhteydessä suoraan te-
rapeuttiin. Joissakin tapauksissa Kela voi 
korvata terapiaa.

Musiikki tuo esiin tunteet
Musiikki on ollut olemassa aina, todennä-
köisesti ihminen alkoi laulaa ennen kuin 
oppi puhumaan. Eri taiteenlajeista musii-
kin on todettu vaikuttavan kehoon kaik-
kein voimakkaimmin. Dopamiinitaso nou-
see ja hyvinvointihormonit heräävät. Mu-
siikki rauhoittaa ja rentouttaa. Vauvatkin 
nukahtavat lauluun ja vähän vanhemmat 
lapset alkavat vaistomaisesti liikkua mu-
siikin tahdissa. Eniten musiikin vaikutusta 
on tutkittu kivun kokemiseen ja sen on to-
dettu vaikuttavan erityisen hyvin leikkaus-
kivun hoitoon.

Musiikki on nopea tapa kohottaa mie-
lialaa. Sitä voi käyttää myös mietiskelyn 
moottorina. Sen avulla voi helpottaa vai-
keiden asioiden käsittelyä. Se nostaa esiin 
mielikuvia ja muistoja, joita ei muuten tuli-
si miettineeksi.

Musiikkia on kutsuttu liikunnan ohel-
la parhaimmaksi stressinhallintakeinok-
si. Sen on tutkitusti huomattu vähentävän Outi Caven-Pöysä Keravan taidemuseossa naamioituneena Jennifer Steinkampin Botanic-teoksen sisään.
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hormonaalista stressiä ja laskevan veren-
painetta. Se vaikuttaa muistiin ja keskitty-
miskykyyn. Onpa sen epäilty jopa vahvis-
tavan puolustuskykyä

Musiikki on helposti kaikkien ulottuvil-
la. Nykyään sitä voi kuunnella missä tahan-
sa. Erityisen tehokasta on itse valittu mu-
siikki. Kuunneltavaa valittaessa ei kannata 
seurata muiden mielipiteitä paitsi korkein-
taan ehdotuksina uudesta kuunneltavasta. 
Ei kannata valita musiikkia, mitä ajattelee 
muiden pitävän hienona. Musiikin kuunte-
lu on omakohtainen kokemus, ei suoritus.

Taide vähentää yksinäisyyttä
Kauneuden lisäksi taide tuo elämään yh-
teisöllisyyttä. Kulttuuriharrastukset lisäävät 
sosiaalista osallistumista. 

– Yksi tärkeä osa taidetta on kokemuk-
sen jakaminen. Jos taidetta tekee yksin ja 
itselleen, omien teosten kanssa seuruste-
lu käy kovin yksipuoliseksi ja siitä puuttuu 
tunteita rikastava ja voimauttava vuorovai-
kutus, Caven-Pöysä miettii.

Jos taidetta haluaa kokeilla itse, kan-
nattaa omia voimavaroja kuunnellen ha-
keutua työväenopistoon tai muuhun har-
rastusryhmään, missä vuorovaikutus syn-
tyy. Samalla syntyy myös sosiaalinen 
kontakti. Ryhmässä tarvittavat työsken-
telyvälineet ja kokeilumahdollisuudet ovat 
helpommin saatavilla, ja ohjaaja innostaa 
ja näyttää monipuolisia työskentelytapoja.

– Tekemisessä tarvitsee välineitä, ruu-
tupaperi ja lyijykynä voivat arkisuudessaan 
rajoittaa tai jopa sammuttaa tunteen. Vä-
rit ja erilaiset ilmaisutavat nostavat tun-
teet ja onnistumisen näkyväksi – melkein 
itsestään.

Kulttuuriharrastukset ovat myös hyvä 
tapa olla yhdessä ja tavata aivan uusia ih-
misiä tai kokea uudenlaista yhteyttä van-
hoihinkin tuttaviin. Pyydä puolituttuja läh-
temään yhdessä taidenäyttelyyn tai teat-
teriin. Esityksen jälkeen ei kannata ryhtyä 
kriitikoksi ja pohtia miten värejä oli käytet-
ty teknisesti tai miten näyttelijät suoriutui-
vat, vaan lähteä muiden kanssa avoimes-
ti keskustelemaan siitä, mitä tunteita teos 
herätti itsessä. Puolitutuista on tullut yht-
äkkiä ystäviä.

Joissakin kunnissa toimii myös kulttuu-
riluotseja tai kulttuurikavereita. He ovat va-
paaehtoisia, jotka ottavat vaikka yksinäi-
sen ihmisen mukaansa museokäynnille tai 
vievät kokonaisen ryhmän ihmisiä kulttuu-
rin pariin. Jokainen voi toimia kulttuurika-
verina vaikka liiton omassa jäsenyhdistyk-
sessään: pyydä paikkakunnalla järjestet-
tävään taidetapahtumaan mukaan yhdis-
tyksen jäsen, joka ei ole vielä osallistunut 
mihinkään toimintaan. Tai järjestä jäsenil-
taan oma kirjapiiri.

Taiteen ja kulttuurin mahdollisuudet 
ovat rajattomat. Taiteen tekemiseen ja sii-
tä nauttimiseen pitää uskaltaa heittäytyä. 
Ensiksi kannattaa unohtaa omat ennakko-
luulonsa. Taide kuuluu kaikille. 

Liiton Voimaa taiteesta -kurssilla Karja-
lohjan Päiväkummussa kokeiltiin yhdes-
sä luovan toiminnan vaikutuksia ja etsit-
tiin voimavaroja arkeen pitkäaikaissairau-
den kanssa. Taiteella ja musiikilla on tutki-
tusti myönteisiä vaikutuksia terveyteen ja 
hyvinvointiin. Kurssin ensimmäinen jakso 
oli toukokuussa ja toinen elokuun lopus-
sa. Kurssin ohjaajina toimivat liiton opinto-
vapaalla oleva kuntoutussuunnittelija Iiris 
Ahlgren sekä musiikki- ja taideterapeut-
tisen työskentelyn ohjaaja, dosentti Outi 
Cavén-Pöysä. Iiris on käynyt sosiaali- ja 
terveysalan erikoistumiskoulutuksen kun-
touttavasta taidetyöskentelystä. 

Kurssilla ei tarvittu kokemusta kuva-
taiteen tai musiikin tekemisestä, vaan ta-
voitteena oli vapautua etsimään omia luo-
via voimavaroja. Jokaiseen kurssipäivään 
oli suunniteltu taide- ja musiikkiterapeut-
tista työskentelyä, joka vei sekä jokaisen 
omaa kuntoutumista että ryhmän työs-
kentelyä eteenpäin. Myös kurssipaikan lä-
hellä olevaa luontoa hyödynnettiin taiteen 
tekemisessä. 

Kurssin ilmapiiri muodostui jo ensim-
mäisenä iltana luottamukselliseksi. Aluksi 
lähdettiin ”merimatkalle” tarinan, musiikin 
ja maalauksen siivillä. Musiikki rauhoitti, vei 
ajatukset pois arjesta, kesäiseen päivään 
aurinkoiselle rantakalliolle. Sitten kurssilai-
set heittäytyivät nauttimaan yhdessä soit-
tamisesta. Jokainen oli nimennyt kurssin 
ennakkokyselyssä omaa mielimusiikkiaan, 
jota kuunneltiin yhdessä. Itselle tai toisel-
le merkityksellisiä kappaleita kuunnellessa 
nousi mieleen vaikeitakin ajatuksia ja tun-
teita. Ryhmästä löytyi ymmärrystä tunteil-
le, vaikka saman musiikin merkitys olikin 
jokaiselle omanlaisensa. 

Toisena kurssipäivänä oli varattu aikaa 
niin terapeuttiselle työskentelylle kuin sai-
rauteen liittyville asioille. Kurssilla painopis-
te on arjen voimavarojen vahvistumises-
sa, mutta koska kurssilaiset olivat sairau-
den osalta eri vaiheessa, monella oli tar-

Voimaa taiteesta
vetta käsitellä sairauteen liittyviä asioita 
ja saada tukea ja tietoa. 

Ensimmäisen jakson viimeisenä päi-
vänä tehtiin voimalaatikko välimatkalle, 
erityisesti niitä hetkiä varten, jolloin voi-
mat ovat vähissä. Jokainen kurssilainen 
jätti toistensa laatikoihin pienet luonnos-
ta poimitut lahjat ja kannustavia sano-
ja matkan varrelle. Mitä laatikosta itse 
kullekin löytyikään paljastui vasta myö-
hemmin.

Taidetyöskentely oli kurssilaisten 
mielestä antoisampaa kuin oli osannut 
odottaakaan. Kurssilaisten sanoja käyt-
täen: ”Yhdessä musiikin soittaminen oli 
ihanaa!”, ”Sain rohkeutta käyttää uusia 
tekniikoita ja onnistua” ja ”Löysin luo-
misen vapautta itsestäni”. Kurssi lisäsi 
myönteisyyttä ja toi voimia, antoi uusia 
näkökulmia, auttoi ymmärtämään ja hy-
väksymään omaa tilannetta paremmin, 
olemaan itselle armollinen sekä sovel-
tamaan tietoa omaan elämään. Kurs-
silta sai kannustusta, ymmärrystä ko-
kemuksille ja uusia ystäviä, sekä keino-
ja arjen helpottamiseen ja työelämässä 
jaksamiseen. 
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TEKSTI: IIRIS AHLGREN
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Työssäkäynnin ihanuus

Kristina Liesaho ehti elää nuorena puhjenneen diabeteksen kans-
sa parikymmentä vuotta ennen kuin se alkoi aiheuttaa ongelmia. 
Maaliskuussa 2015 hänellä todettiin vaikea munuaisten vajaa-
toiminta ja jo saman vuoden lokakuussa hänen piti aloittaa dia-
lyysi. Kun hän ajattelee asiaa nyt, niin munuaisten vajaatoimin-
ta oli aiheuttanut jo aiemmin väsymystä, korkeaa verenpainet-
ta ja turvotuksia.

Hoitomuodoksi Kristina valitsi PD- eli vatsakalvodialyysin. 
Hän tekee hoidon kotona yökoneella. Sen käyttöön hän tottui 
nopeasti ja nukkuu nykyään yönsä pääasiassa hyvin. Toki hoi-
to silti rajoittaa jonkin verran elämää. Hoito-ohjelma kestää 7–8 
tuntia, ja valmisteluihin ja hoidon päättämiseen menee oma ai-
kansa. Jos aamulla pitää nousta tiettyyn aikaan, on hänen kyt-
kettävä itsensä koneeseen ajoissa. Työpäivinä sänkyyn joutuu 
kymmenen aikaan.

Kristina yritti aluksi sinnitellä kokopäiväisesti työssään päivä-
kodissa lastenhoitajana. Ensimmäinen vuoro päiväkodissa alkoi 
klo 6.15 ja viimeinen päättyi kymmeneltä. Aikaiset aamuvuorot 
hän sai neuvoteltua esimiehen ja työkavereiden kanssa muille, 
mutta työ kävi silti liian raskaaksi. Hemoglobiinia ei saatu nou-

Kristina Liesaholle työ on tärkeä osa elämää. Kokopäi-
väinen työnteko tuntui liian raskaalta dialyysin alettua. 
Työjärjestelyiden ja osakuntoutustuen ansiosta hän 
tekee nyt puolta päivää. Se on ollut toimiva ratkaisu.
TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

semaan ja väsymys vaivasi. Tammikuussa hän jäi osa-aikaisel-
le sairauslomalle ja oli töissä vain puolet päivästä. Kelan mak-
saman osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea työelämässä 
pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhönsä. Työpaikallekin 
puolipäiväinen työ sopi hyvin, sillä päiväkodissa oli juuri sopi-
vasti puolipäiväinen toimi vapaana.

Työnteko alkoi taas sujua hyvin ja varsinkin sen sovittaminen 
dialyysin kanssa oli helpompaa.

Takapakki vie pois työstä
Parin kuukauden kuluttua hyvin jatkuneeseen työntekoon tuli ta-
kapakkia. Kristinan jaloissa oli ollut aina huono verenkierto. Lää-
kärit epäilivät, että verisuoniongelmat olisivat olleet hänellä synty-
mästä saakka, mutta diabetes heikensi verenkiertoa entisestään. 
Oikea jalka jouduttiin amputoimaan polven alapuolelta ja toises-
ta jalastakin poistettiin varpaat. Sairaalassa meni viisi kuukautta. 
Vuosi oli rankka. Kristina kuitenkin kuntoutui ja kävelee nyt pro-
teesin ja tuen avulla.

– Onneksi minulla on ymmärtäväinen mies, joka yrittää par-
haansa mukaan keksiä tapoja, jolla arkeani voi helpottaa. Hän 
on ollut koko sairauden ajan paras tukeni, Kristina kertoo.

Mies on nykyään työssä apuvälinekorjaajana, mutta he ei-
vät pidä sitä enteenä.

Kuntoutumisen edettyä Kristina alkoi haluta takaisin työhön.
– Kotona ehtii murehtia asioita liikaa turhaan jo etukäteen. 

On tärkeä saada tehdä työtä, mistä pitää. Lastenhoito on ai-
na tuntunut oikealta alalta ja olen viihtynyt päiväkodissa. Työs-

Kristina Liesaho iloitsee, että voi olla puolipäivätyössä esikoulussa.
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sä saa myös tavata muita aikuisia ihmisiä. Työkyvyn menettä-
minen tuntui itse asiassa pahemmalta kuin jalan menettäminen.

Työhön paluuta alettiin pohtia työterveyshuollossa. Kelan 
maksama sairauspäiväraha päättyy vuoden kuluttua sen alka-
misesta ja jatkoa oli mietittävä senkin takia. Työterveyshuollossa 
Kristina tapasi työterveyslääkärin aloitteesta kuntoutussuunnit-
telija Tuija Juvosen. Kuntoutussuunnittelijoita ei jokaisesta työ-
terveyshuollosta löydy, mutta samaa työtä voivat osittain teh-
dä työterveyshoitaja ja -lääkäri tai työeläkelaitoksen kuntoutus-
asiantuntija. 

Juvonen suositteli Kristinalle ensin puolipäiväistä työkokei-
lua, jonka työeläkeyhtiö myönsikin. Jos työnteko ei olisikaan ol-
lut mahdollista, työkokeilu on helpompi keskeyttää ja siirtyä ko-
kopäiväiselle kuntoutustuelle. Toisaalta työkokeilua voidaan tar-
vittaessa myös jatkaa ja siten saada pidempi kuntoutumispolku. 
Päiväkodin johdon kanssa järjestettiin työterveysneuvottelu, jos-
sa etsittiin sopivaa työnkuvaa Kristinan ja työnantajan kanssa. 
Järjestely sopi myös päiväkodin johdolle ja Kristina aloitti työn-
sä maaliskuun 2017 alussa.

Tulevaisuus on auki
Pienten lasten kanssa työskentely ei Kristinalta enää luonnistui-
si, mutta onneksi päiväkodista löytyi hänelle toinen työ. Hän on 
nyt puolipäiväisenä Kulosaaren ruotsinkielisessä päiväkodissa 
Domus Förstassa. Työssään hän tukee lasten ruotsinkielen käy-
tön oppimista.

– Puolipäiväinen työ oli hyvä ratkaisu. Ennen kaikkea oli hy-
vä päästä takaisin töihin.

Työkaverit ovat suhtautuneet järjestelyihin ymmärtäväs-
ti. Lääkärikäyntien takia poissaoloja tulee jonkin verran. Niiden 
ajankohtaan ei voi aina itse vaikuttaa, mutta tähän mennessä 
kaikki on hoitunut.

Ensimmäinen työkokeilujakso kesti kolme kuukautta ja sitä 
jatkettiin vielä juhannukseen asti. Päiväkodin ollessa kesätauol-
la Kristina piti ansaitun kesäloman. Se kului pääasiassa mökillä. 
Siellä hän teki dialyysin käsivaihdoin. Vapaalla se tuntui parem-
malta vaihtoehdolta. Valoisaa kesäyötä saattoi ihastella rauhas-
sa niin pitkään kuin mieli teki, koska koneeseen ei tarvinnut kii-
ruhtaa ajoissa. Työssä käydessä konehoito on näppärämpi, sil-
lä puolestaan työn jälkeen kotiin ei tarvitse kiirehtiä pussin vaih-
toon niin nopeasti.

Nyt Kristina on osakuntoutustuella. Työterveyshuolto seuraa 
edelleen työssä jaksamista. Hän saa puolen päivän palkan kau-
pungilta ja osakuntoutustuen työeläkelaitokselta.

– Puolipäivätyöllä ei ole varsinaista taloudellista merkitys-
tä, mutta henkisesti se on erittäin tärkeää. Totta kai sairaus on 
vaikuttanut toimeentuloon, mutta kaikkeen sopeutuu. Onneksi 
asunto on jo maksettu.

Kristina on munuaisensiirtolistalla. Sairaalasta on varoitet-
tu, että varsinainen odottaminen kannattaa aloittaa aikaisintaan 
puolentoista vuoden päästä, minkä uuden munuaisen löytymi-
nen Suomessa keskimäärin kestää.

– Munuaisensiirto ei ole mielessä koko ajan, mutta totta kai 
mieheni kanssa välillä toivomme, että dialyysi loppuisi. Arki oli-
si taas helpompaa.

Kristina toivoo voivansa jatkaa työssä munuaisensiirron jäl-
keen. Ehkä tehdä pidempää päivääkin. Hän tosin tiedostaa, et-
tä jalkojen takia se ei ehkä ole aina mahdollista. Hän voi joutua 
jäämään jossakin vaiheessa kotiin, mutta toisaalta uuden toi-
menkuvan löytyminenkin olisi mahdollista, jos hän ei enää voi 
työskennellä lasten kanssa.

Kristinalle on sanottu, että vähemmästäkin on haettu työky-
vyttömyyseläkkeelle. Se olisi Kristinasta huono vaihtoehto. Kris-
tina on nyt 41-vuotias ja hän ajattelee, että työvuosia on vie-
lä runsaasti jäljellä.

– Olen tosi iloinen, että olen saanut mahdollisuuden jatkaa 
työssä.

Tukea työssä jatkamiseen  
ja työhön paluuseen
Sairaus voi aiheuttaa haasteita työssä jaksamiselle. Oma työ-
kyky kannattaa ottaa puheeksi esimiehen kanssa sairauden 
varhaisessa vaiheessa, jotta erilaisilla työjärjestelyillä voidaan 
välttää sairausloma tai estää sen pitkittyminen. Työterveys-
huolto voidaan jo tässä vaiheessa ottaa mukaan keskuste-
luun. Mikäli työntekijä joutuu sairauslomalle, työnantajalla on 
lain mukaan velvollisuus olla yhteydessä työterveyshuoltoon 
sairausloman kestettyä 30 päivää.

Työterveyshuolto selvittää yhdessä työnantajan ja työnte-
kijän kanssa työhön paluun mahdollisuuksia, kun sairauslo-
ma on jatkunut 90 päivää. Tässä vaiheessa on usein hyvä pi-
tää työterveysneuvottelu ja käynnistää tarvittaessa ammatilli-
sen kuntoutuksen toimenpiteitä. Työterveyslääkäri laatii työky-
vystä Kelalle toimitettavan lausunnon.

Toisinaan sairausloma pitkittyy varhaisista tukitoimenpi-
teistä huolimatta. Jo aivan sairausloman alussa on hyvä poh-
tia, minkälaisilla toimenpiteillä työhön paluuta voidaan tukea 
tai sitä, onko ylipäätään mahdollista palata entiseen työhön.

Työhön paluuta voidaan tukea monin eri tavoin. Sairauslo-
man alussa on hyvä sopia yhteydenpidosta työpaikkaan sekä 
keskustella esimiehen kanssa mahdollisuuksista tehdä muu-
toksia esimerkiksi työtehtäviin ja työaikoihin tai järjestää täy-
dennyskoulutusta. Hoitava lääkäri ja työolot tunteva työter-
veyslääkäri ottaa kantaa, voidaanko työhön paluuta tukea kun-
toutuksen avulla. Työhön paluu ei saisi hidastaa toipumista. 
Hoitosuunnitelman lisäksi on hyvä laatia kuntoutussuunnitel-
ma. Myös itse kannattaa huolehtia toimintakyvyn säilymisestä 
ottaen kuitenkin huomioon sairauden aiheuttamat rajoitukset.

Työterveyshuolto on tärkeä kumppani työhön paluun suun-
nittelussa. Kela järjestää ammatillista kuntoutusta työelämäs-
sä vasta vähän aikaa tai ei lainkaan olleille ja työeläkelaitosten 
vastuulla on jo pidempään työelämässä olleiden ammatillinen 
kuntoutus. Kela tarjoaa sairauspäivärahalla tai kuntoutustuel-
la oleville työkykyneuvontaa, jolla tuetaan asiakkaan paluuta 
tai pääsyä työelämään. Kelasta voi kysyä myös mahdollisuutta 
ammatilliseen kuntoutusselvitykseen. Työ- ja elinkeinopalvelui-
den puoleen voi kääntyä, mikäli entiseen työhön palaaminen ei 
ole mahdollista. Työeläkelaitos voi tarvittaessa korvata uudel-
leenkoulutuksen tai antaa yrittäjäksi ryhtyvälle elinkeinotukea.

Työeläkelaitos ja Kela tarjoavat työtehtävää terveydellises-
tä syystä vaihtavalle tai työhön palaavalle työkokeilua ja työ-
hönvalmennusta sekä tukea koulutukseen. Kela tarjoaa lisäksi 
harkinnanvaraista tai vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Kun-
toutustoimenpiteiden ajalta maksetaan kuntoutusrahaa. Osa-
sairauspäiväraha voi tulla kysymykseen, mikäli työntekijä pa-
laa sairauspoissaolon jälkeen työhönsä aluksi osa-aikaisesti.

Jos työkyky ei hoidon tai kuntoutuksen aikana palaudu 
tai parane, voi olla oikeutettu edelleen kuntoutumisen ajak-
si myönnettävään kuntoutustukeen tai pysyvään työkyvyttö-
myyseläkkeeseen. Jos työkyky riittää osa-aikaiseen työhön, 
voi kyseeseen tulla työeläkelaitokselta haettava osakuntou-
tustuki tai pysyvä osatyökyvyttömyyseläke.

Lisätietoa saa myös netistä www.kela.fi/takaisintyohon ja 
www.tyoelake.fi.

TEKSTI: MARIA RUUSKANEN
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Polykystinen maksa rajoitti Irman 
elämää vuosia. Päätös maksansiir-
toon lähtemisestä oli vaikea. Elämä 
ja elämän laatu sai kuitenkin uuden 
merkityksen leikkauksen jälkeen. 

Pitkä matka maksansiirtoon

TEKSTI JA KUVAT: HILKKA LAHTI

Vasta maksansiirron jälkeen oululainen Ir-
ma huomasi, miten paljon suurikokoinen 
maksa oli kapeuttanut hänen elämäänsä 
viimeisten vuosien aikana.

 – Siirron jälkeen elämästä nauttimisen 
taito on kasvanut ja itseruoskinta loppunut, 
kun taas jaksaa tehdä asioita. Elämää kat-
soo uusin silmin – 4D-lasein, hän sanoo.

Nyt henki kulkee taas ja liikunnallinen 
nainen on noussut takaisin pyörän sel-
kään, metsäpoluille ja pitkospuille. Kau-
punkilomat ja kaupunkien historian aartei-
den tutkiminen onnistuvat paremmin, kun 
kannettavana ei ole 12 kilon ylimääräis-
tä maksamöykkyä. Maksansiirto vaikut-
ti myös elämän perusasioihin, hengittämi-
seen, syömiseen ja nukkumiseen.

Iso maksa rakkuloilla
Irma pötkötteli päivälevolla puolison-
sa vieressä ja ihmetteli, miksi hänen vat-
sakumpunsa kohosi kivikovana ja oli ai-
van erilainen kuin vierustoverilla. Vuosi 
oli 2011. Irma hakeutui työterveyslääkä-
rin pakeille ja sai lähetteen ultraäänitutki-
mukseen. 

– Siinä selvisi, että minulla on valtavan 
iso maksa ja se on täynnä rakkuloita.

Siirtopäätös vaati kypsyttelyä, mutta oli Irmalle käänteentekevä.

Diagnoosi oli selvä: polykystinen mak-
sasairaus, mutta kukaan ei näyttänyt tietä-
vän sairaudesta höykäsen pöläystä. 

Polykystinen maksa esiintyy tavalli-
simmin aikuisiän polykystisen munuais-
taudin lisälöydöksenä, mutta rakkulainen 
maksa voi olla myös itsenäinen perinnöl-
linen sairaus ilman rakkulaisia munuaisia. 
Irman sairauden löydyttyä äiti muisteli jon-
kun joskus sanoneen, että hänellä on rak-
kuloita maksassa. Äidinäiti oli kuollut nuo-
rena kasvaimeen mahalaukussa. Myös toi-
nen sisaruskatraasta on saanut diagnoo-
sin polykystisestä maksasta Irman jälkeen.

– Koska olin sairauden edessä isona 
kysymysmerkkinä, enkä tuntenut saavani 
siitä riittävästi tietoa, etsin internetistä tie-
toa maksa-asiantuntijoista ja varasin ajan 
Krister Höckerstedtille yksityisesti. Se oli 
tärkeä tapaaminen.

 Lääkäri selitti yksityiskohtaisesti, mil-
lainen sairaus on, mitä oireita se aiheut-
taa, mikä sen ennuste on ja miten sitä voi 
hoitaa. 

– Kun kysyin, mitä voi itse tehdä, vas-
taus oli: Nauti elämästä. Se oli hyvä ohje.

Tietoa vailla
Irma otti ohjeesta vaarin, matkusteli pal-
jon ja piti peruskuntoa yllä, jotta jaksaisi, 
jos elinsiirtoon päädyttäisiin. Bussissa hä-
nelle tarjottiin istumapaikkaa, koska kaikki 
luulivat rouvan olevan viimeisillään raskaa-
na. Maksa painoi jo taudin toteamishetkel-
lä seitsemän kiloa ja siinä oli yli sata kys-
taa. Vuosina 2012 ja 2013 maksan kystia 
puhkottiin, sillä iso maksanmöllykkä painoi 

keuhkoja ja teki hengittämisen vaikeaksi. 
– Maksan koko suureni nopeasti ja kah-

den viimeisen vuoden aikana kasvu vain 
kiihtyi. En enää voinut pyöräillä töihin, kun 
en jaksanut hengittää.

Nukkuminen onnistui enää vasemmal-
la kyljellä tai keinutuolissa. Maksa aiheut-
ti myös kipukohtauksia ja painon tunnet-
ta vatsalla. 

Helmikuussa 2016 Irma kävi OYS:ssa 
lääkärin pakeilla, sillä olo oli käynyt sietä-
mättömäksi. Siinä vaiheessa suunnitelmis-
sa oli, että isoja kystia puhkottaisiin lisää, 
mutta lääkäri halusi viedä asian vielä mak-
sakokouksen arvioitavaksi. 

– Sairaalasta ei tullut yhteydenottoa, 
joten soitin itse maaliskuun loppupuolel-
la osastonsihteerille kysyäkseni, miten asia 
etenee. Häneltä kuulin, että paperini oli lä-
hetetty elinsiirtokirurgille Helsinkiin. Tieto tu-
li yllätyksenä.

Tieto ei ollut kulkenut Irmalle saakka in-
himillisen erehdyksen vuoksi, mutta melkoi-
nen sokki se hänelle oli. Jo seuraavana päi-
vänä posti kantoi kotiin kutsun HUS:aan jat-
kotutkimuksiin huhtikuussa. 

– HUS:ssa ei oltu kovin mielissään, kun 
paikalle saapui ihminen, jonka kanssa elin-
siirrosta ei oltu kunnolla keskusteltu. Ilman 
tietoa en katsonut voivani tehdä päätöstä 
siirrosta ja se tulkittiin siirtovastaisuudeksi. 
Onneksi keskustelujen jälkeen otettiin aika-
lisä ja uusi tutkimusaika sovittiin kesäkuulle.

Irma oli sinnikkäästi käynyt töissä, mut-
ta päätyi lopulta osasairaspäivärahalle, sil-
lä jopa istuminen oli hankalaa ison mahan 
kanssa. Ajatukset pyörivät siirron ympärillä 
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niin taajaan, ettei keskittymiskyky riittänyt 
kokopäiväiseen työskentelyyn.  

– Työssä käyminen oli minulle henki-
reikä, sillä kotona olisi ollut liikaa aikaa vat-
voa tilannetta. Työkavereilla oli varmas-
ti kestämistä, mutta sain myös aivan val-
tavasti tukea sen jälkeen kun päätin, että 
kerron sairaudesta avoimesti heille. Sii-
nä vaiheessa tuntui, että salaaminen vei 
enemmän energiaa kuin kertominen. 

Plussat ja miinukset paperille
Kesän aikana Irma kypsyi maksansiir-
toon. Siihen vaikutti liikkumisen hanka-
loituminen ja se, ettei hän pärjännyt enää 
edes mökillä yksin.

– Tuskallisinta oli se, että päätöksen 
joutui tekemään aivan itse. Elämänlaadun 
heikkenemisen mittaaminen on äärettö-
män vaikeaa eivätkä laboratoriokokeet 
tukeneet päätöstä. Maksa toimi, mutta 
ei mahtunut mahaan.

Kesän aikana Irma listasi paperille ti-
lanteensa hyvät ja huonot puolet. Hän 
huomasi, miten oli joutunut kapeutta-
maan elämäänsä pala palalta. 

– Havahduin siihen, että viimeiset ajat 
olin raahautunut töihin ja töistä kotisoh-
valle. Elämä ei olisi voinut jatkua saman-
laisena. 

Läheisneuvotteluun HUS:aan Irma sai 
puhumalla mukaansa sekä puolison että 
sisaren. Oli selvää, että mies huolehtisi 
perheen kahdesta tyttärestä siirtoleikka-
uksen ajan, jolloin sisar tarjoutui olemaan 
Irman tukena.

Irma ehti olla siirtolistalla kaksi viikkoa, 
kun uusi maksa löytyi marraskuun 2. päi-
vä 2016. Illalla aloitettu leikkaus kesti seu-
raavan päivän puolelle.

Vanha maksa painoi kaikkiaan 12 ki-
loa, eikä se ollut enää muutenkaan prii-
makunnossa. 

– Heräämössä säikähdin, kun ma-
kasin selälläni ja pystyin hengittämään. 
Pallon sijaan mahassa oli kuoppa, Irma 
nauraa.

Siirron jälkeen pelkkä hengittämi-
nen oli ihmeellistä. Alaraajojen turvotuk-
set jäivät leikkauspöydälle, samoin jalko-
jen kutina.

Huonekaverille oli siirretty maksa kah-
ta päivää myöhemmin ja naisista tuli toi-
silleen verrattomat tsempparit. Irman si-
sar tuli viikoksi Helsinkiin. Hän toi tuulah-
duksen ulkomaailmasta, oli kaverina kä-
velylenkeillä ja jaksoi kuunnella.

Toipuminen kävi nopeasti ja kahden 
viikon kuluttua Irma oli jo OYS:ssa ja siitä 
kahden päivän päästä kotona. 

Henkistä tukea vailla
Yhteinen taival on syventänyt perheen 
keskinäisiä välejä ja yhteyttä sukulaisiin 
ja ystäviin. Mutta on Irma kokenut myös 
syyllisyyttä, kun ei pystynyt tukemaan lä-

heisiään. Oman prosessin läpikäyminen 
vei voimat. 

– Olin huono äiti, huono puoliso, huo-
no työntekijä ja lisäksi minulla oli vielä huo-
no terveys. Totta kai kaikki tämä heijastui 
myös perheeseen. Mutta ilman tätä ko-
kemusta en olisi tiedostanut, kuinka hyvä 
mies ja ihana perhe minulla on. Tämä on 
myös muuttanut minun ja lasten välejä, sil-
lä ymmärrys ja sallivuus ovat kasvaneet.

Hän ihmettelee sitä, miksi sairastu-
neen ja hänen perheensä pitää yrittää sel-
viytyä ilman että kukaan tarjoaa tukea hen-
kiseen jaksamiseen. 

– Perheiden psykoedukaatio on huo-
nosti järjestetty. Kukaan ei ole kiinnostunut 
siitä, miten perhe jaksaa tai edes sairastu-
neen jaksamisesta, hän toteaa. 

Irma haki keskusteluapua tyttärilleen. 
Hän itse kävi työpsykologin luona muu-
taman kerran järjestämässä ajatuksiaan. 

– Siellä kävimme läpi, mitä elinsiirrossa 
voisi pahimmillaan tapahtua ja mitä elinsiir-
to parhaimmillaan voisi tarjota.

Uusi normaali
Irma palasi töihin keväällä puolen vuoden 
sairasloman jälkeen. Hän teki aluksi töitä 
osa-aikaisesti, mutta on lähiaikoina pa-
laamassa kokopäivätyöhön. 

– Työhön palaaminen nopeutti toipu-
mista ja palaamista normaaliin elämään. 
Arjen normaalius on eteenpäin vievä voi-
ma!

Mitä paremmassa kunnossa on en-
nen siirtoleikkausta sitä nopeammin sii-
tä toipuu. Jokaisen kuntoutumispolku 
on kuitenkin yksilöllinen, sen Irma kun-
toutuksen ammattilaisena tietää. Jokai-
nen nousee itse sängystä leikkauksen jäl-
keen. Kukaan ei tee sitä toisen puolesta.

– Siirron jälkeen tekee jonkinlaisen vä-
litilinpäätöksen ja katsoo elämää hieman 
toisesta vinkkelistä, sillä elinsiirtoon liittyy 
myös voimakas tunneaspekti.

Nyt hän elää uutta normaalia elämää, 
mutta miettii entistä tarkemmin, mitä ha-
luaa elämältään. Sanalla elämänlaatu on 
ihan uusi merkitys, ja se koskee Irman li-
säksi myös läheisiä.

Irma haluaa antaa yhden neuvon sai-
rauden kanssa kamppaileville: Ei kanna-
ta googletella! 

– Etsikää vertaistukea ja keskustelkaa 
ihmisten kanssa, jotka ovat käyneet läpi 
samat asiat. Vertaistukija tietää, millaisen 
tunnemylläkän läpi siirtoa odottava ja siir-
ron saanut käy. Ilman vertaistukea en oli-
si pysynyt kuosissa. Onneksi sain jakaa 
ajatuksia ja tuntemuksia toisen elinsiirron 
läpikäyneen kanssa.

– Reino Nordinin Momentumii-laulun 
sanat ovat soineet paljon mielessäni: Tää 
on ollu pitkä matka, ku mul on näit unel-
mii. Mut en oo luovuttanu koskaan, nyt 
jos koskaan pidän kii. 

Maailman  
hepatiittipäivä
Heinäkuun 28. päivänä vietettiin Maailman 
hepatiittipäivää. Virushepatiitti koskettaa 
400 miljoonaa ihmistä maailmassa. Mää-
rä on yli 10 kertaa enemmän kuin HIV-in-
fektion saaneiden määrä. Arviolta 1,4 mil-
joonaa ihmistä kuolee joka vuosi virushe-
patiitin takia. Vain viisi prosenttia tartunnan 
saaneista tietää siitä.

 Virushepatiitit tarttuvat suun kautta tai 
veriteitse. On tärkeä todeta tartunta ajois-
sa verikokeella. Sairautta voidaan hoitaa ja 
viruksen leviämistä ehkäistä. A- ja B- he-
patiittiin on olemassa rokote.

 A-hepatiitti tarttuu saastuneen ruoan 
tai veden välityksellä. Virus leviää ulostei-
den ja likaisten käsien kautta. Tartunnan 
voi saada huonosti kypsennetyistä äyriäi-
sistä tai likaisesta juomavedestä. Suomes-
sa A-hepatiittitartunnat johtuvat yleisimmin 
elintarvike-epidemioista. Esimerkiksi ulko-
maiset pakastemarjat on syytä kuumentaa 
ennen käyttöä.

 B- ja C-hepatiitit tarttuvat verikontak-
tissa vaikka likaisesta neulasta, B-hepatiitti 
myös suojaamattomassa sukupuoliyhtey-
dessä. Suomalaisten yleisin tartuntatapa 
onkin suojaamaton seksi. B-hepatiittitar-
tuntojen määrä on vähentynyt riskiryhmi-
en parantuneen rokotesuojan ansiosta, 
mutta rokote ei vielä kuulu kansalliseen ro-
kotusohjelmaan. C-hepatiitti on Suomen 
yleisin virushepatiitti. Tartuntoja todetaan 
noin 1100 vuosittain, valtaosa nuorilla al-
le 35-vuotiailla.

Tartunnan saaneiden kanssa voi elää 
normaalia elämää, käydä huoletta kahvil-
la ja vaikka halata. Se ei tartu ruokailuvä-
lineiden, lelujen ja saniteettitilojen kautta 

 Liitto lähetti hepatiittipäivästä ja virus-
hepatiiteista kolme tiedotetta medialle. Si-
vulla  www.maksa.fi/hepatiittipaiva oli riski-
testi, jolla pystyi selvittämään, onko joskus 
ollut vaarassa saada hepatiittitartunnan. 
Kävijämäärä liiton kotisivuilla oli hepatiitti-
päivää ympäröivänä viikkona 29 prosent-
tia aiempia viikkoja enemmän. Sosiaalises-
sa mediassa suosituin julkaisu yli 20 000.

 Hepatiittipäivän kampanjointia tu-
ki GSK. Lisätietoa matkailijan rokotteista 
jaettiin heidän sivullaan www.rokote.fi. 
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Vanhenemiseen voi valmentautua
Vanhetessa sairaudet lisääntyvät 
ja niiden hoito vaatii erityistä 
ammattitaitoa. Vanhenemisen 
terveyshaasteisiin on helpompi 
sopeutua, kun sosiaalinen elämä 
on kunnossa ja tukiverkosto 
kunnossa. Terveet elintavat ovat 
tärkeitä myös ikääntyneille.

Väestö vanhenee ja eliniän odote on nous-
sut merkittävästi varsinkin Euroopassa. 
Vaikka yhteiskunta tuntuu suhtautuvan 
vanhenemiseen ja ikääntyneiden määrän 
kasvuun kielteisesti, kyseessä on yksi ih-
miskunnan suurista saavutuksista. Ihmiset 
elävät vanhemmiksi, koska ikääntyviä hoi-
detaan entistä paremmin.

Kuka sitten nykyään on ikäänty-
nyt? Yleisesti ajatellaan, että vasta yli 
75–80-vuotias on vanhus. Vanha van-
hus on yli 85-vuotias. Geriatrian profes-
sori, geriatrian ja sisätautien erikoislääkä-
ri Timo Strandberg tosin vierastaa sanaa 
vanhus kaikkien kohdalla. Ikääntynytkään 
ei tunnu oikealta, joten hän puhuu mielui-
ten vanhenemisesta.

Vanhenemista säätelevät geenien lisäksi 
ulkoiset tekijät kuten ravitsemus ja ympäris-
tö. On sanottu, että ihmisen takuuaika kes-
tää 65 ikävuoteen ja siihen voi saada pari-
kymmentä vuotta lisäaikaa, jos itsestään 
on pitänyt huolta. Strandberg pitää toden-
näköisenä, että naisten ja miesten eliniäs-
sä ei olisi suurtakaan eroa ilman miesten 
huonompia elintapoja. Asiaa ei tiedetä tark-
kaan, mutta hormonitoiminta tai X- tai Y-
kromosomissa oleva piirre voi aiheuttaa pie-
nen eron eliniässä elintavoista huolimatta.

TEKSTI: PETRI INOMAA

– Ideaali olisi pakata sairaudet vasta 
aivan eliniän loppupäähän, mutta käytän-
nössä se ei ole vielä mahdollista, Strand-
berg sanoo.

Strandberg kehottaa miettimään van-
henemistaan jo ennen kuin on ikäänty-
nyt tai vanhus tai mitä ikinä silloin päät-
tääkin olla.

– Hoitakaa itsenne ajoissa kuntoon. 
Pitäkää itsestänne huolta jo keski-iässä: 
syökää terveellisesti, älkää tupakoiko, vält-
täkää liikaa alkoholia, liikkukaa ja hoitakaa 
verenpaineenne ja kolesterolinne.

Suurin osa vanhuuden vaivoista liit-
tyy verisuoniin, joiden kunnossapitoon on 
Strandbergin mukaan hyvät keinot. Täs-
säkin neuvoiksi tulevat elintavat: ylipainon 
välttäminen ja liikunta. Keski-ikä vaikuttaa 
vanhenevan elämänlaatuun. Se ei pelkäs-
tään auta elämään pidempään, vaan elä-
mänlaatukin on parempi.

– On lyhytnäköistä ajatella nuorena, et-
tä elää kiivaasti ja lyhyesti, koska voi elää-
kin pitempään ja elämästä voi tulla lyhyen 
ja hauskan sijaan pitkä ja ikävä.

Sairaudet on hoidettava
Kymmenesosalla yli 70-vuotiaista on hau-
raus-raihnausoireyhtymä, josta Strand-
berg käyttää termiä gerastenia. Sen merk-
kejä ovat painonlasku, hidas kävelynope-
us, vähäinen fyysinen aktiivisuus kodin ul-
kopuolella ja heikko lihasvoima.

Ikääntyvien hoitoon tarvittaisiin lisää 
geriatrista osaamista kaikilla terveyden-
huollon tasoilla. Tiedon lisäksi kysymys 
on asennoitumisesta. Vanhenevien perus-
sairauksien hoito vaatii erilaista osaamista. 
Vanhenevalla on yleensä monia ongelmia, 
kun nuorella useimmiten on yksi sairaus, 
jota voidaan hoitaa. Vastaanotto ei suju täl-
löin kymmenessä minuutissa, vaan hoito 
vaatii kokonaisvaltaista osaamista. 

– Vanhetessa sairaudet yleistyvät. On 
tärkeää, että ne hoidetaan, ja myös ihmi-
nen itse sitoutuu niiden hoitoon. Hoitoihin 
ja toimenpiteisiin pitää valita ne potilaat, 
jotka hyötyvät niistä. Pelkän fyysisen iän 
perusteella ei saa jättää ketään hoitamatta.

Merkittävä taustatekijä kaikissa van-
huuden sairauksissa ovat valtimotaudit. 
Pienten verisuonten häiriöt liittyvät myös 
muun muassa muistisairauksiin. Elintapa-
muutos on aina vaikea, mutta mitä aiem-
min asiaan tarttuu, sitä paremmat tulok-
setkin on odotettavissa. Ikääntyneenä elin-
tapojen muutos voi olla vaikeampaa. 

– Ikääntyneen korkeaa verenpainetta 
pitää ryhtyä hoitamaan heti. Työikäisillä ti-
lannetta voi seurata pidempään ja kehot-
taa elämänmuutokseen, mutta iäkkääm-
millä aikaa tähän ei ole. Verenpainetauti 
vaikuttaa koko kehoon, ennen kaikkea ai-

voihin, sydämeen ja munuaisiin.
Ikääntyneidenkin lääkehoitoon sitou-

tuminen on yksilöllistä, vaikka usein sa-
notaan, että juuri vanhat miehet ovat huo-
nompia noudattamaan lääkehoitoa, jos 
lähtevät lainkaan lääkäriin.

– Jostain syystä verenpainetautiin tai 
kolesteroliarvojen hoitoon sitoutuminen 
tuntuu olevan vaikeaa. Jos todetaan syö-
pä, lähes kaikki ovat valmiita rankkoihin 
hoitoihin, vaikka niillä saataisiin vain muu-
tamia kuukausia lisää elinaikaa.

Lääkehoidon tehoaminen vaatii kai-
ken ikäisiltä sitoutumista hoitoon. Strand-
berg korostaa jatkuvuutta sekä keskus-
telua lääkärin ja potilaan välillä. Jos käyt-
tää lääkkeitä, on niitä käytettävä ohjeiden 
mukaan, jotta niiden voi odottaa toimivan.

Tässä tiedotusvälineillä on tärkeä vas-
tuu. Mielipiteestä on usein tullut asiantun-
tijan tieto, ja mielipiteiden kirjosta valitaan 
itselle sopivin. Strandberg ihmettelee, mi-
ten radion musiikkitoimittaja voi puhua asi-
antuntevaan sävyyn lääkityksestä tai saira-
uksien ennaltaehkäisystä. Asiallisia juttuja 
on tietenkin enemmistö, mutta media on 
syyllistynyt melkein paniikin lietsomiseen 
esimerkiksi statiinilääkityksen suhteen. 
Luontaistuotteet onnistuvat edelleen vai-
kuttamaan ihmisistä terveelliseltä vaihto-
ehdolta, jolla ei ole mitään haittoja. Strand-
berg muistuttaa, että aina ei edes tiedetä 
mitä luontaistuotevalmiste sisältää, jolloin 
ne voivat myös aiheuttaa yhteisvaikutuk-
sia lääkityksen kanssa.

Terveellinen ruokavalio  
myös ikääntyneelle
Iäkkäänä ilman lääkitystä aleneva koles-
teroli voi olla kehittyvän haurastumisen eli 
gerastenian merkki. Kun maksan toiminta 
heikkenee, kolesterolin tuotanto elimistös-
sä vähenee ja samalla kolesterolin imeyty-
minen suolistossa voi heiketä. On tyystin 
eri asia, jos matala kolesterolitaso on saa-
tu aikaan lääkityksellä, koska se estää val-
timosairauksia.

Kohonnut maksan toimintaa mittaa-
va ALAT-arvo voi olla keski-ikäisellä merk-
ki maksasairaudesta, jonka syy on aina 
selvitettävä. Taustalla voi olla esimerkiksi 
rasvamaksa. Ikääntyneillä toisaalta mata-
la ALAT-arvo voi osoittaakin sitä, että mak-
sa ei enää tuota soluja. Kyseessä on silloin 
sama ilmiö kuin kirroosipotilailla.

Ikääntyneellä hieman korkeampi ruu-
miinpaino voi olla hyvä merkki. Strandberg 
ei silti kannusta hankkimaan ylipainoa, ter-
veellisintä on olla koko ikänsä normaalipai-
noinen. Hyvät ravintotottumukset ovat tär-
keitä myös ikääntyneille.

– Ikääntyneen maksa pitää samoista 
asioista kuin nuoremman eli normaalipai-

Professori Timo Strandberg kehottaa pitämään 
itsestään huolta keski-iästä lähtien.
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nosta, korkeintaan kohtullisesta alkoho-
linkäytöstä sekä normaalista, terveellises-
tä ruokavaliosta.

Suuret ikäluokat ovat tottuneet käyttä-
mään alkoholia vapaammin ja runsaammin 
kuin aiemmat sukupolvet. Käyttö jatkuu 
vanhetessa, ja juominen muuttuu usein 
tavaksi. Ne, jotka ovat hyvässä kunnossa 
jatkavat alkoholinkäyttöä ajatellen, että sii-
tä ei nytkään olisi seurauksia. 

– Vanhetessa ihmiselle tulee yleensä 
sairauksia, jolloin alkoholinkäyttö vähenee 
automaattisesti. Ihmisten eläessä pidem-
pään terveinä tilanne muuttuu.

Varsinkin naiset saattavat aloittaa 
säännöllisen juomisen vasta vanhemmal-
la iällä. Vapaa-aikaa on enemmän ja moni 
ajattelee, että tavat ovat muuttuneet. Eh-
kä jollakin on jopa luulo, että punaviini on 
terveellistä.

– Joissain tutkimuksissa on yritetty 
vetää johtopäätöstä, että enemmän juo-
vat ikääntyvät ovat terveempia eli alkoho-
linkäyttö olisi terveellistä. Näin ei kuiten-
kaan ole. Tilastoharha syntyy jo siinä, et-
tä enemmän sairastaneet ovat jo lopetta-
neet käytön sairauden takia.

Strandberg muistuttaa, että vanhetes-
sa kaatumisriski lisääntyy – alkoholia käy-
tettäessä entistä enemmän. Muisti voi pät-
kiä ja keho olla muutenkin hauras. Alkoho-
lilla ja käytetyillä lääkkeillä voi olla yllättäviä 
yhteisvaikutuksia.

– Kohtuukäyttö on sallittua, mutta alko-
holia ei tarvita terveeseen elämään.

Perheissä saattaa nousta myös uusia 
kipupisteitä, kun lapset tai lapsenlapset 
joutuvat miettimään, miten venhem pien 
alkoholinkäyttöön voisi puuttua.

Yksinäisyydestä osallisuuteen
Yhteiskunta suosii ikääntyneiden kotihoi-
toa ja ikäihmisten kotihoidon kehittäminen 
on jopa yksi hallituksen kärkihankkeista. 
Koti on Strandbergin mukaan hyvä paikka, 
jos siellä pärjää, mutta aina on kuitenkin 
ihmisiä, jotka tarvitsevat laitoshoitoa. Ko-
ti voi muuttua vanhetessa myös vieraaksi.

– Suomessa vanhenevien hoito on siir-
tymävaiheessa. Joissakin paikoissa koti-
hoito toimii hyvin, mutta ikävistä tapauk-
sista joudutaan lukemaan jälkeenpäin leh-
distä. Oikeutetusti voi kysyä, suositaanko 
kotihoitoa joskus liikaakiin.

Vanhenemisen aiheuttamiin terveys-
haasteisiin on helpompi sopeutua, kun 
sosiaalinen elämä on kunnossa ja ympä-
rillä on tukiverkosto. Eliniän pidentyminen 
ja kotona asuminen voi lisätä myös yksi-
näisyyttä. 

– Tarkennettuna ongelma on yksinäi-
syyden kokeminen. Siihen liittyy usein me-
netys tai menetyksiä ja masennus. Ihmi-
nen on laumaeläin. Lauman keskellä on 
aina turvallisin ja paras paikka. Jos on yk-
sin, on ulkona laumasta.

Suurin osa yksinäisistä on vanhoja 
naisia. Strandberg toteaa lakonisesti, et-

tä helpoin ratkaisu tähän olisi, että miehet 
pysyisivät pidempään elossa.

Yksinäisyyden on todettu olevan muis-
tisairauksien riskitekijä. Strandberg poh-
tii, onko yksinäsyys jo merkki muistisai-
raudesta, vai lopettaako yksinäisyys kiin-
nostuksen ja aktiivisuuden ja siten johtaa 
muistisairauteen.

Yhteiskunta sopeutuu lisääntyvään 
vanhenemiseen. Strandberg olettaa suh-
tautumisen muuttuvan positiivisemmaksi, 
kun vanhojen määrä lisääntyy. Ikääntynei-
den osallisuudesta puhutaan paljon, ja sii-
hen kannustetaan. Tulevaisuudessa van-
heneva väestö voi käyttää lisääntyvää po-
liittista valtaa. 

– Estääkö tämä kehitystä jää nähtä-
väksi. Esimerkiksi taloyhtiössä vanhene-
va asukkaisto saattaa estää korjaukset tai 
muutokset, koska ei näe niiden tarpeelli-
suutta viiden vuoden päässä. Itsehän he 
eivät välttämättä enää asu talossa.

Sukupolvet löytävät silti toivottavas-
ti politiikassakin yhteisen sävelen asian 
eteenpäin viemisessä. 

Liikunta kannattaa aina
Fyysinen aktiivisuus lievittää vanhenemi-
sen biologisia vaikutuksia. Oikean liikun-
nan avulla säilyy pidempään omatoimise-
na ja voi elää hyvää vanhuutta. Liikunnan 
aloittamisesta ikääntyneenäkin on hyötyä.

Vanhenemiseen liittyy lihasmassan vä-
heneminen ja lihasvoiman heikkeneminen. 
Niiden taustalla ovat usein pitkäaikaissai-
raudet ja vähäinen fyysinen aktiivisuus. Vä-
häinen liikunta keski-iässä lisää gerasteni-
an eli hauraus-raihnausoireyhtymän riskiä 
vanhuusiässä. Tutkimusten mukaan ge-
rastenian ehkäisyssä ja hoidossa tehok-
kainta on liikunta yhdistettynä hyvään ra-
vitsemukseen.

Kaatuilu ei ole välttämätön seuraus 
vanhenemisesta, vaan se johtuu muun 
muassa huonontuneesta lihasvoimasta ja 
tasapainokyvystä. Kumpaakin voi harjoit-
taa, mikä vähentää kaatumisriskiä. Vam-
mojen ehkäisy on tärkeää, koska ne ovat 
usein syynä sairastavuuteen ja toimintaky-
vyn heikkenemiseen. Ikääntyneiden lääki-
tys on tarkistettava säännöllisesti myös 
kaatumisriskin kannalta.

Kuntosaliharjoittelu on tehokkain har-
joitusmuoto myös ikääntyvillä lihasmassan 
ja -voiman ylläpitoon. Tasapainon ja varsin-
kin alaraajojen lihasvoiman parantaminen 
auttaa kaatumisten ja murtumien ehkäi-
syssä. Kestävyysliikunnan ja voimaharjoit-
telun on todettu hidastavan kognitiivisten 
toimintojen heikkenemistä, minkä takia ne 
ovat tärkeitä myös muistisairaille.

Liikunnan fyysiset vaikutukset tuntuvat 
myös mielen hyvinvoinnissa. Liikunnan on 
todettu estävän ikääntyneenkin masentu-
neisuutta. Liikunta on myös oiva tapa ta-
vata muita ihmisiä ja löytää uusia sosiaali-
sia kontakteja. 

1. Synny pitkäikäiseen sukuun (ei 
riitä yksin).

2. Älä koskaan tupakoi. 
3. Liiku joka päivä. 
4. Vältä ihmedieettejä ja paastoja. 
5. Syö sydänystävällisesti (peh-

meitä rasvoja, hedelmiä, vihan-
neksia x 5–8, vältä ”valkeita” 
hiilihydraatteja). 

6. Älä liho. 
7. Alkoholia vain kohtuudella 
8. Pidä silmällä kolesterolia, ve-

rensokeria ja verenpainetta ja 
hoida tarvittaessa. Seulonnois-
ta ja influenssarokotuksesta on 
hyötyä. 

9. Vaali sosiaalisia suhteita: suosi 
ystäviä ja vältä vihamiehiä. 

10. Rentoudu vaikkapa ystävän 
kanssa. 

11. Pysy ajan tasalla mutta vältä 
mediamyrkkyjä  – niiden sijaan 
suosi kohtia 3, 9 ja 10 (TV:n 
välttäminen voi auttaa kohdas-
sa 6). 

12. Älä hermostu pikkuasioista – 
käytä perspektiiviä. 

Kukaan ei ole täydellinen – mutta 
mahdollisuudet ovat hyvät, jos edes 
8 kohtaa toteutuu 

Timo Strandberg (Mukaeltu: Alpert JS. Am J 
Med 2008;121:551-2)

12 tapaa  
tavoitella hyvää 
vanhenemista ja 
pitkää ikää
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Oikeaa hoitoa oikealla tavalla
Potilasturvallisuus on tärkeä osa laadukasta hoitoa. Potilaan on voitava 
luottaa siihen, että hän saa tarvitsemansa ja oikean hoidon. Hoidosta tu-
lisi aiheutua hänelle mahdollisimman vähän haittaa. 

Potilaat ja heidän omaisensa voivat edis-
tää potilasturvallisuuden toteutumis-
ta osallistumalla hoidon suunnitteluun ja 
päätöksentekoon. Vahinkojen todennä-
köisyyttä voi pienentää kertomalla oireis-
taan, toiveistaan, turvallisuuspuutteista 
ja hoitoon liittyvistä epäkohdista henki-
lökunnalle, noudattamalla hoito-ohjeita, 
kysymällä mieltä askarruttavista asiois-
ta ja tarkistamalla Omakannasta tietojen-
sa oikeellisuuden. Potilasturvallisuus on 
potilaan ja hoitohenkilökunnan yhteinen 
asia, mutta päävastuu turvallisesta hoi-
dosta on henkilökunnalla. Potilasturval-
lisuuteen kuuluu hoidon, lääkehoidon ja 
terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkei-
den turvallisuus.

Vaikka henkilökunta, potilaat ja omai-
set tekisivät parhaansa, ei kaikki silti aina 
mene niin kuin pitäisi. Vaaratapahtumista 
kannattaa aina ilmoittaa. Hoitoyksiköt tar-
vitsevat tietoa vaaratilanteista hoidon laa-
dun ja potilasturvallisuuden kehittämiseksi.

Vaaratapahtumia ovat sekä potilaal-
le haittaa aiheuttavat tapahtumat että lä-

TEKSTI: MARIA RUUSKANEN

heltä piti -tilanteet. Vaaratapahtumasta on 
kyse esimerkiksi, jos potilaan tarvitsema 
lääke on joko kirjattu tai jaettu virheelli-
sesti, potilaalle on unohtunut kirjoittaa lä-
hete tutkimukseen, toiminta on epästerii-
liä, henkilötiedot ovat virheelliset, potilas-
tietoja puuttuu tai jos potilaalle annetaan 
ruokaa tilanteessa, jossa hänen tulisi ol-
la syömättä.

Vaaratilanneilmoituksen voi tehdä 
sähköisesti tai paperilomakkeella. Pape-
rilomakkeita on jaossa sairaaloiden osas-
toilla ja poliklinikoilla. Ilmoituksen voi jät-
tää joko nimettömänä tai yhteystiedoilla 
varustettuna. Lomakkeeseen kirjataan, 
mitä tapahtui ja oma arvio siitä, miten ta-
pahtuman toistuminen voitaisiin estää. 
Apua täyttämiseen saa tarvittaessa po-
tilasasiamieheltä. Mikäli ilmoittaja on an-
tanut yhteystietonsa, häneen ollaan yh-
teydessä ja kerrotaan toimenpiteet, joilla 
sairaala pyrkii ehkäisemään tapahtuman 
toistumisen. Vaaratilanneilmoituksen te-
kemisestä löytyy lisätietoa sairaaloiden 
nettisivuilta. 

Potilasvahingosta voi hakea korva-
usta
Jos epäilee, että omassa hoidossa on ta-
pahtunut vahinko, on hyvä keskustella 
asiasta ensin hoitaneen lääkärin tai muun 
henkilökuntaan kuuluvan kanssa. Kysy-
myksessä voikin olla epätietoisuus sai-
raudesta tai sen hoidosta. Jos keskuste-
lu ei auta, vaan kokee edelleen, että kysy-
mys on potilasvahingosta, voi tehdä vahin-
koilmoituksen Potilasvakuutuskeskuksen  
nettisivulta (www.pvk.fi) löytyvällä tulostet-
tavalla lomakkeella. Lomakkeen voi pyy-
tää myös hoitoyksikön potilasasiamiehel-
tä tai sosiaalityöntekijältä. Ilmoitus on teh-
tävä kolmen vuoden sisällä vahingon ta-
pahtumisesta tai siitä kun on saanut tiedon 
vahingosta.

Kaikkia terveyden- ja sairaanhoidon 
yhteydessä aiheutuneita seurauksia ei 
korvata potilasvakuutuksesta. Potilasva-
kuutuskeskuksen nettisivuilla voi selvittää, 
täyttyvätkö potilasvahingon edellytykset 
omalla kohdalla. Vähäistä vahinkoa, esi-
merkiksi lievää kipua tai särkyä tai jos ky-
symys ei ole pysyvästä toiminnallisesta tai 
kosmeettisesta haitasta, ei korvata.  Kor-
vausta ei saa myöskään, jos potilaan mak-
settavaksi jäävät kustannukset ovat alle 
200 euroa. 

Mahdollisista kustannuksista haetaan 
korvausta vasta siinä tapauksessa, mi-
käli Potilasvakuutuskeskus antaa asias-
sa myönteisen päätöksen. Laskut ja kui-
tit on hyvä säästää. Päätöstä kannattaa 
varautua odottamaan useita kuukausia.

Jos potilaan saama hoito ja kohte-
lu eivät vastaa odotuksia, kannattaa en-
sin keskustella asiasta hoitoa antaneen 
henkilön tai henkilöiden kanssa. Mikäli sii-
tä ei ole apua, on mahdollista tehdä muis-
tutus tai kantelu. Muistutuksen voi tehdä 
terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle 
tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. 
Kantelun voi tehdä aluehallintovirastoon. 
Aluehallintovirasto voi siirtää sille tehdyn 
kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuk-
sena siinä toimintayksikössä, jota kante-
lu koskee.

Lisää tietoa potilasturvallisuudesta löy-
tyy THL:n julkaisemasta Potilaan oppaasta 
osoitteesta www.potilaanopas.fi 
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VALITTU VAIKUTTAJA

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen etenee. Uu-
distus oli alkukesästä perustuslakivaliokunnan arvioitava-
na, joka huolellisesti tehdyssä lausunnossaan näki ongel-
mia muun muassa valinnanvapauslain velvoittamisessa 
yhtiöittämisessä sekä valinnanvapauden aikataulutukses-
sa. Valiokunnan vaatimuksesta valinnanvapauslaki palau-
tetaan valtioneuvoston käsittelyyn.

Huomionarvoista on, että valiokunta ei nähnyt ongel-
mallisena palveluiden järjestämistä maakunnallisesti. Kun-
nat eivät enää yksin selviä velvoitteistaan ja maakuntapoh-
jainen järjestelmä tuo tarvittavaa leveyttä palveluiden jär-
jestämiseen. Perustuslakivaliokunta piti lausunnossaan 
tärkeänä, että sote-uudistus saadaan esitetyin muutok-
sin toteutettua. Vuosien ja useiden hallituskokoonpano-
jen tuloksettoman yrittämisen jälkeen alusta aloittamiseen 
ei oikein enää ole varaa. Hallitus on sitoutunut valiokun-
nan edellyttämiin muutoksiin. Sote- ja maakuntauudistuk-
sen voimaantulo siirtyy vuodella, vuoteen 2020. Tämä ai-
kalisä tarvitaan, jotta uudistus ja esitetyt muutokset saa-
daan huolella tehtyä. 

Hallituksen päätös siirtää sote-uudistuksen voimaan-
tuloa oli viisas. Siirron myötä uudistuksen valmisteluun tu-
lee tarpeellista työrauhaa ja lisäaikaa. Olen luottavainen, 
me saamme uudistuksen myötä entistä paremmat ja asia-
kaslähtöisemmät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Tiedän, että järjestösektorilla sote-uudistusta on seu-
rattu ristiriitaisin mielin, sillä järjestöjen rooli uudistuksessa 
on pitkään näyttäytynyt epäselvänä. Hallitus linjasi kevääl-
lä, että sote-järjestämislakiin lisätään maakuntien yhteis-
työvelvoite järjestöjen kanssa. Järjestöt on otettava kes-
keisesti mukaan, kun maakunnat suunnittelevat tavoittei-
taan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sosiaali- ja 
terveyspalveluissa. Järjestöjen toiminnan ja vertaistuen oli-
si hyvä tulla näkyviin myös maakunnan lakisääteisissä toi-
mintastrategioissa. 

Järjestöjen tarjoama tuki ja apu on tunnistettava ja 
järjestöjen palveluiden on liityttävä saumattomana osa-
na palveluketjuihin. Ei voi olla niin, että esimerkiksi munu-
ais- tai maksasairauteen sairastuneen pitäisi sairastumi-
sen myllerryksessä käyttää omia voimavarojaan vertais-
tuen etsimiseen. 

Julkinen sektori nojaa järjestöjen erityisosaamiseen ja 
valtavaan tietopääomaan. Myös munuais- ja maksaliit-
to tarjoaa tärkeää vertaistukea, edunvalvontaa, toimintaa 
ja tietoa sairastuneiden tueksi. Tällä on arvo jatkossakin.

Hannakaisa Heikkinen 
Kansanedustaja, TtM,
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan  
varapuheenjohtaja

Vahvoja järjestöjä  
tarvitaan jatkossakin

Sote-uudistus hidastaa  
kudoslain muutosta

Ultraääni hemodialyysin  
aloituksessa

Erityishoitoraha lapsen  
kontrollikäynneiltä

Kudoslain mukaan täysi-ikäinen henkilö, joka kykenee päättä-
mään hoidostaan, voi luovuttaa uusiutumattoman elimen vain 
lähiomaisensa tai muun läheisensä sairauden hoitoa varten. 
Kansanedustaja Sari Tanus teki 23.6.2016 lakialoitteen lain 
muuttamiseksi. Lakialoitteessa esitetään, että täysi-ikäinen 
henkilö, joka kykenee päättämään hoidostaan, voisi luovut-
taa uusiutumattoman elimen tai uusiutumatonta kudosta toi-
sen henkilön sairauden tai vamman hoitoa varten. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on käsitellyt aloitteen ja se on 
edennyt sosiaali- ja terveysministeriön valmisteltavaksi. Sote- 
ja maakuntauudistuksen kiireiden vuoksi ministeriö on ilmoit-
tanut pystyvänsä ottamaan lain työn alle aikaisintaan kevääl-
lä 2018. Munuais-, maksa- ja elinsiirtopotilaiden eduskunnan 
tukiryhmä on toimittanut ministeriöön kirjelmän, jossa se pyy-
tää, että ministeriö ryhtyy valmistelemaan lakia ensi tilassa.

Liitto on jättänyt kannanoton, jonka mukaan dialyysihoidossa 
olevalla on oltava aina mahdollisuus ultraääniohjattuun kany-
lointiin tilanteissa, joissa se on tarpeen joko lääketieteellisestä 
tai inhimillisestä näkökulmasta. Ultraäänen avulla voidaan vä-
hentää epäonnistuneiden pistoyritysten määrää. Sillä on usei-
ta etuja maamerkkien avulla tapahtuvaan kanylointiin verrattu-
na. Fistelin vaurioitumattomuus parantaa ennustetta, vähen-
tää komplikaatioiden todennäköisyyttä ja ehkäisee infektioita.

Ultraääniohjatusta kanyloinnista hyötyvät erityisesti diabe-
testa sairastavat, ikääntyneet, ylipainoiset tai pistospelkoiset. 
Diabeetikon verisuonet voivat olla joustamattomat ja äärim-
mäisen herkät. Verisuonten laajentumiskyky on usein heiken-
tynyt ja supistuminen lisääntynyt. Ikääntyminen muuttaa veri-
suonten rakennetta ja toimintaa.

Vanhempi voi saada erityishoitorahaa korvauksena ansiome-
netyksestä, jos hän osallistuu alle16-vuotiaan sairaan tai vam-
maisen lapsen hoitoon tai kuntoutukseen. Lapsen elinsiirron 
jälkeen erityishoitoraha myönnetään kaikista kontrollikäynneis-
tä vuoden ajan. Sen jälkeen erityishoitorahaa saa 7–15-vuo-
tiaan lapsen osalta ainoastaan HYKS:n lastenklinikalla tehtä-
vistä kontrolleista. Erityishoitorahaa varten tarvitaan D-lääkä-
rintodistus, jossa todetaan lapsen sairaus ja huoltajan hoitoon 
osallistumisen tarpeellisuus. Korvausta maksetaan jälkikäteen 
arkipäiviltä. 

Erityishoitorahaa ei makseta, jos vanhempi saa hoidon ajal-
ta palkkaa tai Kelan maksamaa päivärahaa, kuten erityisäiti-
ys- tai äitiysrahaa, isyysrahaa, vanhempainrahaa tai sairaus-
päivärahaa. Myöskään työttömyyspäivärahaa tai työmarkki-
natukea ei voi saada samaan aikaan erityishoitorahan kanssa.

Kelan etuusohje erityishoitorahasta on muuttunut vuosi ta-
kaperin, joten epäselvyyksiä voi esiintyä. Mikäli erityishoitora-
haa ei ole myönnetty, vaikka siihen olisi oikeus, kannattaa Ke-
laa pyytää oikaisemaan päätös.

TEKSTI: MARIA RUUSKANEN
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Miten saavuttaa tavoitteensa?
Jokainen tietää, että liikunta on terveellistä. Moni tietää, että omaa pai-
noa pitäisi pudottaa. Suurimmalla osalla on ajatus siitä, miten tämä ta-
pahtuisi. Tieto ei aina tarkoita sitä, että elintavat muuttuisivat ja paino al-
kaisi pudota.

Syitä terveellisten elintapojen noudattami-
selle, tai itse asiassa niiden unohtamisel-
le, on etsitty ihmisen biologiasta. Aiemmin 
henkiinjäämisen kannalta oli tärkeää, et-
tä keho suosii runsaasti energiaa sisältä-
viä ruokia ja pyrkii minimoimaan energian 
kulutuksen. Terveellisten elintapojen nou-
dattamisen vaikeudesta syytetään ympä-
ristöä. Elämä on liian vaivatonta ja liikuntaa 
on helppo välttää. Ravintoakin on yleensä 
enemmän kuin riittävästä tarjolla.

Psykologian tohtori ja terveyspsy-
kologian erikoispsykologi Anu Kangas-
niemi etsii vastausta siihen, miksi muu-
tos on niin vaikeaa kirjassaan Tavoittees-
ta tavaksi (Kirjapaja 2017). Sen ohjeissa 
hän suuntaa tietoisesti kohti terveyttä ja 
hyvinvointia.

Epämukavuusalueelle
Tavoitteeseen päästäkseen pitää hyväk-
syä, että elintapamuutos on usein epä-
mukava. Liikunnan aloitus pitkän tauon 
jälkeen saa taatusti paikat kipeäksi. Se ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, että liikunta ei toi-
si myöhemmin mielihyvää. Elämänmuu-
tos vaatii itsesäätelytaitoa eli taitoa säädel-
lä omaa mieltään. Älä ota ruokaa aina, kun 
sitä on tarjolla tai opi olemaan syömättä sil-
loin, kun on aina aiemminkin syönyt. Erota 
ajattelutapa, ajatus ja tunteet.

Vanhat tavat on unohdettava: Jos te-
levisiota katsellessa on aina syönyt, pelk-
kä television näkeminen saa veden herah-
tamaan kielelle. Ei silti kannata kontrolloida 
itseään liikaa. Jos karkit kieltää kokonaan, 
niiden himo voi yltyä ylipääsemättömäk-
si ja sortuu ahmimaan. On parempi hyväk-
syä, että joskus on luvallista syödä karkki tai 
kaksi. Ei pidä silti antaa itselleen lupaa syö-
dä koko pussia joka kerta.

Tunnesyömistä ohjaavat tunteet. 
Yleensä se lisää syömisen määrää, ja vä-
hentää liikkumista. Opettele erottamaan 
fysiologinen nälkä tunnepohjaisesta mie-
lihalusta syödä. Vasta tavaksi muuttunut 
muutos on pysyvä. Tunnista, mikä van-
hoissa tavoissa houkuttaa palaamaan nii-
hin, jotta voit taistella vastaan.

Usko itseesi
Jos uskoo, että on huono liikkuja ja on 
aina ollutkin huono liikkuja, tapojen muu-
tos on vaikeaa. Älä päätä ennalta, että et 
onnistu. Unohda väärä käsityksesi itses-
täsi. Sen taustalla on usein vain yksittäi-
nen tilanne. Jos on koulussa kompuroi-
nut liikuntatunnilla, se ei tarkoita, että oli-
si huono liikkuja eikä voisi koskaan naut-
tia liikunnasta.

Älä vertaile itseäsi muihin: joku on taa-
tusti aina laihempi ja lihaksikkaampi, keski-
ty omaan tavoitteeseen ja hyvinvointiin. Älä 
mieti, millainen sinun pitäisi olla, vaan mil-
lainen haluaisit olla ja aseta se tavoitteeksi. 
Lenkki viikossa on jollekin vähän, mutta si-
nulle se voi olla aluksi paljon. Sinä saatoit 
ylittää itsesi monta kertaa enemmän kuin se 
joka päivä lenkkeilyt. Jos päätät ottaa ome-
nan munkin sijasta, älä vertaile, miltä mun-
kin syöminen olisi tuntunut, vaan mieti mi-
ten hyvä omena kohdalle osui.

Seuraa tavoitteiden toteutumista lyhy-
ellä ja pitkällä aikavälillä. Tulosten kirjaami-
seen ei tarvita uusinta kännykkäsovellusta, 
myös ruutuvihko käy. Keksi uusi tapa laittaa 
asiat ylös. Askelten laskemista enemmän 
innostaa omaan elämäntilanteeseen sopi-
va mittaustapa. Älä kirjoita vihkoon lenkin 
pituutta kilometreissä, vaan anna sille ar-
vosana 1–10 sen perusteella, miten nau-
tinnollinen liikuntakokemus oli, tai arvioi, mi-
ten ison osan jaksoit juosta tai kävellä reip-
paasti. Näin voi arvioida muutosprosessia 
ja löytää huomaamatta sinulle parhaiten so-
pivan tavan.

Muilta saatu tuki on tärkeää, mutta 
muutos voi lähteä vain sisältä. Sosiaalinen 
tuki voi kääntyä myös itseään vastaan. Ys-
täväsi voi kokea, että hänen elintapansa ja 
liikuntatottumuksensa ovat huonot, mikä 
voi jopa estää muutosta. Etsi samassa ti-
lanteessa olevien seuraa.

Unohda lopuksi kaikki säännöt. Tapo-
jen muutokseen kuuluu myös epäonnistu-
minen. Ole itsellesi armollinen ja kehu on-
nistumisista. Repsahtaminen ei ole maail-
man loppu. Joskus se voi olla opetus, et-
tä ohjelmaa tai tavoitteita pitää muokata. 

TEKSTI: PETRI INOMAA

KOLUMNI

Armoa!
Reformaation juhlavuoden teema on 
Armoa! ja se sopii hyvin myös täl-
le palstalle. Armollinen suhtautumi-
nen toinen toisiimme ei merkitse vir-
heiden peittelyä vaan nöyrää jous-
tavuutta ja turvallisuutta asioiden 
käsittelyssä. Jos on vähänkin epä-
selvyyttä, miten tulisi menetellä, var-
mistetaan vaikka kuinka monta ker-
taa – vaikka maine menisi. Ei jäädä 
oletusten varaan.

Jos ollaan niin pitkällä, että on herän-
nyt epäily potilasvahingosta, on ai-
heellista tehdä siitä ilmoitus. Tapah-
tumat on hyvä tutkia tuoreeltaan, kun 
ne vielä ovat muistissa. Kriteeriksi 
riittää, että epäilee. Ei haeta syyllistä, 
vaan selvitetään sitä, tuliko vahinkoa 
– ja miten niin pääsi tapahtumaan. It-
se asiassa palautelaatikot ja valituk-
set ovat laadunvarmistusta. Tällöin ei 
kysytä armoa vaan oikeutta. 

Monissa sairaaloissa on tullut rutii-
niksi käydä vaaratilanteet ja vahingot 
läpi järjestyneesti. Tilanteet puidaan 
läpi avoimesti. Ei etsitä syyllisiä vaan 
otetaan opiksi ja kehitetään käytän-
töjä. Jos todellinen virkavirhe on ta-
pahtunut, se käsitellään asianmukai-
sesti. Kun selvitykset on tehty, on lu-
pa nollata tilanne ja jatkaa eteenpäin 
samoissa töissä. Voidaan todeta: 
Asia on loppuun käsitelty.

Entä vahingon kärsinyt potilas? Ku-
kaan ei voi vaatia häneltä, että hän 
antaisi anteeksi kohdalleen sattu-
neen vahingon. Tärkeintä on käytän-
nössä näyttänyt olevan se, että tun-
nustetaan vahingon tapahtuminen.  
Niin on jatkossa helpompi katsella 
vahinkoa henkilöhistorian osana ei-
kä jatkuvasti läsnä olevana kipuna. 

Antti Linkola
Kirjoittaja on eläkkeellä oleva lappeenran-
talainen keskussairaalan munuaispotilaiden 
hoidosta vastannut sisätautilääkäri.
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Nya synvinklar, nya vindar – ett gediget 
kunnande genom hela förbundsfältet
I bästa fall väcker en lyckad semester nya tankar. Framtiden ser ljus ut, och man 
har kanske hittat synvinklar till både liv och arbete. Mål som man sedan har he-
la den mörka finska vintern på sig att bearbeta.

Vid sitt seminarium för inbjudna gäster i juni drog Social- och hälsovårdsmi-
nisteriet upp sina linjer inför de planerade reformerna av social- och hälsovår-
den, och även för förbundsfältets andel inom detta. I de framtida landskapen 
kommer beslutsfattarna att ha som uppgift att ställa upp mål för social- och 
hälsovårdstjänsterna för deras främjande av välbefinnande och hälsa. Förbun-
den kommer att få en viktig roll inom detta, och kommunerna och landskapen 
kan genom avtalsförhandlingar säkerställa förbundens förutsättningar att verka 
inom regionen och även för att förbundens kunnande ska kunna utnyttjas för 
dessa tjänster. Förbundsfältet kommer att förnyas och stärkas i samband med 
reformen av social- och hälsovårdstjänsterna. För den som vill delta i de fram-
tida servicestrukturerna är det nu dags att handla. Även förbunden behöver en 
egen intern tillväxt, utveckling, nya inriktningar och tidsenlighet. En bra organi-
sation är kunnig, öppen, och samtidigt både internationell och lokal. Njur- och 
leverförbundet har en historia på 47 år. Vi vill även i framtiden fortsätta att va-
ra en traditionell patientorganisation, men samtidigt också en modern aktör på 
förbundsfältet med förnyelseförmåga.

Jag hade äran att delta i VM för transplanterade idrottare i Malaga i juli. Vårt 
mål var att inhämta information som kunde hjälpa oss att utveckla motions- och 
idrottsträningen i Finland för transplanterade personer, och att få med nya idrot-
tare. Mästerskapen och tävlingsveckan tillsammans med det finska laget öpp-
nade för mig ett helt nytt gränssnitt till vår medlemskår. Inom idrotten för tran-
splanterade fungerar en synnerligen energisk och stark grupp av idrottare, och 
i Finland verkar människor i alla åldrar som fått nya organ inom idrotten för tran-
splanterade. Unga, medelålders- och även senioridrottare. Många färska idrot-
tare berättade att de redan på sina vårdenheter hade fått tips om möjligheter-
na till idrott för transplanterade, vid sidan av den traditionella rehabiliteringen. 

En ny synvinkel för mig gav den direkta respons jag fick av idrottarna. För-
bundet har allt skäl att allt bättre ta hänsyn till denna grupp i sina framtida verk-
samheter. Medlemskåren omfattar ett stort antal personer som inte känner för 
den traditionella typen av förbundsverksamhet, men som ändå gärna vill föra ut 
information om organtransplantation till den stora allmänheten och berätta om 
livet som transplanterad, och att uttryckligen göra detta genom idrott och mo-
tion. Jag hoppas att någon läsare på vårdenheterna eller i föreningarna skul-
le nappa på denna idé, att sprida information om de olika verksamhetsformer 
förbundet och föreningarna har, utan att glömma de möjligheter som bjuds till 
idrott för transplanterade.  

Med allt detta i bagaget kommer jag nu att sätta igång och lotsa förbundet 
mot hösten och vintern. Varje enskild insjuknad persons ärenden och önskemål 
är viktiga. Låt oss ta hand om vår medlemskår. Med dessa ord önskar jag er al-
la en fridfull höst. Fatta mod, för livet har mycket att ge. Gemensamma krafter 
bär, och Njur- och leverförbundet med sina 19 medlemsföreningar är en stark 
och kunnig aktör även på framtidens förbundsfält.

Sari Högström
verksamhetsledare

Partiell sjukdagpenning
Deltidsarbete och partiell sjukdagpenning kan 
göra det lättare att hållas kvar i arbetslivet och 
att återvända till sitt arbete efter sjukfrånvaro. 
Deltidsarbetet får inte äventyra arbetstagarens 
hälsa eller tillfrisknande. Att återgå till arbetet 
på deltid är ett frivilligt arrangemang som kräver 
samtycke av både arbetstagaren och arbetsgi-
varen. Arbetstiden ska minska med 40–60 pro-
cent från det tidigare.

 För att få partiell sjukdagpenning behövs 
ett B-läkarutlåtande av en läkare som är bekant 
med arbetsförhållandena. Deltidsarrangeman-
get ska pågå utan avbrott i minst 12 vardagar. 
Också lördagar räknas som vardagar. Partiell 
sjukdagpenning betalas för högst 120 varda-
gar. Efter uppnådd maximitid kan partiell sjuk-
dagpenning betalas på nytt för samma sjuk-
dom först då den sökande har varit arbetsför i 
ett år utan avbrott. Om personen återvänder till 
arbetet efter att ha fått partiell sjukdagpenning 
för maximal tid kan han eller hon efter att ha ar-
betat i 30 dagar utan avbrott få 50 tilläggsdagar 
med partiell sjukdagpenning.

 Om arbetsgivaren betalar ut lön för heltid-
sarbete under perioden av deltidsarbete beta-
las den partiella sjukdagpenningen till arbetsgi-
varen. I annat fall betalas den partiella sjukdag-
penningen till arbetstagaren själv. Partiell sjuk-
dagpenning betalas ut och beskattas på samma 
sätt som sjukdagpenning.

 
KÄLLA: FPA
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Barnabekymmer
Den unga familjens liv tog sig på 
grund av förstlingens njursjukdom 
helt nya vändningar efter bara någ-
ra babymånader. De jobbiga åren 
i sjukdomens grepp är nu lyck-
ligt avklarade, och efter alla de 
krav som den förde med sig pe-
rioden känns dagens mer balan-
serads vardag som en märkvär-
dig lyx. Minnena från de tyngsta 
och jobbigaste skedena lever än-
nu kvar under ytan, men långt har 
man kommit. 

Åttaåriga Nellas sommarlov lider mot 
sitt slut. Den unga njurmottagarens förs-
ta läsår gick bra för. Nella led av njursvikt 
ända från födseln och fick som ettåring en 
njure av sin pappa. Ända till förskoleåldern 
fylldes den lilla flickans liv av upprepade 
vårdperioder på sjukhus, två avstötnings-
reaktioner och en jobbig infektionscirkel.
– Nella var bara en baby på fyra månader 
när vi besökte läkare på grund av att hen-
nes ögon svullnade. Undersökningarna vi-

sade på protein i urinen, och innan vi vis-
ste ordet av låg vi redan på Barnkliniken i 
Helsingfors, berättar Nellas mamma Elina.

Rätt snart fick föräldrarna höra att nju-
rarna helt hade sagt upp kontraktet, och 
att Nella inte skulle klara sig utan en ny 
njure. För mamma och pappa var nyhe-
ten helt förkrossande. 

Från ögonläkaren  
till dialysapparaten
Under de veckor som följde försämrades 
Nellas tillstånd ytterligare. Man började pe-
ritonealdialys och för näringstillförseln la-
des en näsmagsond. 
– Vi lämnade ögonläkarmottagningen, 
och 8 veckor senare kom vi hem med en 
dialysapparat i bagaget, erinrar sig Nellas 
pappa Toni.

Peritonealdialysen löpte inte utan pro-
blem. Dialysapparatens slang stockades, 
och det kulminerade i ett akut sjukhusbe-
sök. Slangen byttes ut, och därefter kun-
de dialysen igen fortsätta i hemmet. Pe-
ritonealdialysen fick emellertid ett abrupt 
slut i en bukhinneinflammation, vilket led-
de till att slangen måste avlägsnas. Som 
ny behandlingsform valdes hemodialys.

Inför organtransplantationen behövde 
Nella växa till sig, och målet ställdes på 

10 kg. Samtidigt var man tvungen att hål-
la ett noggrant öga på närings- och väts-
kemängderna. Tre gånger om veckan res-
te familjen från Hyvinge till Helsingfors för 
dialys. Själva transplantationsoperationen 
lyckades väl.

– Vi hade de lättare rollerna, Nella och 
jag, och när jag vaknade ur narkosen kun-
de jag redan på läkarens ansiktsuttryck se 
att allt var bra, berättar Toni.

Efter hemkomsten började en tremå-
nadersperiod med minutiös hygien för att 
undvika infektioner. Den nya njuren som 
Nella fått av sin pappa satte igång att 
fungera fint.

Sjukhuset uppmanade att fotogra-
fera
Nella visar upp tre välslitna foto-album. 
Redan vid det första sjukhusbesöket hade 
vårdpersonalen uppmanat föräldrarna att 
ta fotografier som stöd för minnet.

Albumens bilder visar sjukhussalar, 
vårdapparater, sjukskötare, slangar och 
bandage. På bilderna som tagits i hemmet 
ser man rengöring av Nellas sår samt den 
lånade sjukhussängen och dialysappara-
ten. Men bland allt detta har också goda 
ögonblick fastnat på filmen. Föräldrar som 
håller ett avslappnat barn i famnen, sjuk-
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husrummet som dekorerats med ballong-
er ettårsdagen till ära, och en sjuksköta-
re med clownhatt. Nella log ofta som ba-
by, till och med när hon hade sin näsmag-
sond. På vissa bilder ser hon svullen ut på 
grund av ansamlad vätska. 
Även åren efter det att Nellas yngre sys-
kon, de idag femåriga tvillingarna Ninni 
och Miro föddes var jobbiga år för bar-
nens föräldrar. Dessa år innehöll såväl Nel-
las båda avstötningsreaktioner som en in-
fektionscykel. 

– Nellas först år i förskolan gick prak-
tiskt taget i stöpet på grund av alla sjukdo-
mar. Också det låter jobbigt, och det var 
det. Men det var vårt liv, beskriver Elina.

”När ska vi få  våra njurar?”
Ett par år efter att Nella föddes börja-
de hennes föräldrar fantisera om en nor-
mal baby-vardag. För de friska tvilling-
syskonen blev Nellas njursjukdom till och 
med en källa till avundsjuka, och speciellt 
gäller det medicinerna som ska tas mor-
gon och kväll.

– Ninni och Miro frågade länge när de 
kunde få nya njurar, skrattar föräldrarna.

Nellas sjukdom och behandlingar har 
blivit till en del av också syskonens vardag. 

Det har gjort gott för dem att kunna få se 
att det finns också andra barn som kan ha 
syskon med svåra sjukdomar på Njur- och 
leverförbundets familjeträffar.

Febern som varningssignal
Nellas njursjukdom som är av typen fsgs, 
en sjukdomstyp som leder till att njurarna 
skrumpnar och fylls av ärrvävnad, är ovan-
lig hos små barn. Man känner ännu inte till 
hur sjukdomen påverkar det transplante-
rade organet. 

Hög feber leder i Nellas fall ofta till att 
situationen blir allvarlig. Under de senaste 
två åren har hon haft åtta lunginflammatio-
ner. Magsjuka drabbar henne skrämman-
de hårt. Men familjens vardag löper än-
då som i de flesta barnfamiljer. Nella går i 
skolan, och under fritiden sysslar hon med 
scouting. Föräldrarna försöker låta bli att 
begränsa hennes liv onödigt, men å an-
dra sidan tas inga medvetna risker heller. 

– Erfarenheterna från det förra lyckade 
skolåret och de lyckade semesterresor vi 
har gjort med hela familjen har gett både 
mod och förtroende, samtidigt som de har 
minskat vår rädsla, berättar Toni.

Enligt föräldrarna hör de mest led-
samma minnena samman med vårdpe-

rioder när man inte kunde fylla barnets al-
la behov, som t.ex. hunger och törst. Även 
de perioder när familjens lilla dotter blev 
tvungen att stanna ensam kvar på sjukhu-
set kändes illa.

Elina och Toni har behandlat Nellas 
sjukdomsspäckade barndom i diskussio-
ner med dottern. Ändå har också otrev-
liga minnen har stannat kvar i tankarna, 
och t.ex. pipande signaler från apparater 
skrämmer fortfarande Nella.

Nella har åkt omkull med sin cykel, och 
hon har ett plåster på armbågen som loss-
nat till hälften, och som måste bytas ut till 
ett nytt. Limmet från plåstret klibbar fast sig 
i huden, och det sista knycket tvingar fram 
ett snyft och en liten tår i Nellas ögonvrå. 
Det mod som erfarenheterna av alla åren 
på sjukhus med nålstick, tunga behand-
lingar och operationer behövs inte längre, 
utan nu är det helt okej för Nella att reage-
ra på saker och ting med som bark bru-
kar göra. 
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Befolkningen åldras och livstidsförväntnin-
garna har klart stigit, ett av mänsklighetens 
stora framsteg. Trots det kan det verka 
som att samhället förhåller sig negativt till 
åldrandet och till det ökande antalet äldre. 
Människan av idag lever längre tack vare 
att man blivit allt skickligare på att behand-
la de äldres sjukdomar. Man hör sägas att 
människan har en garanti som gäller till 65 
års ålder, men att det går att skaffa sig ett 
tjugotal år till blott man sköter om sig väl. 

– Ta väl hand om era liv redan i me-
delåldern. Ät hälsosamt, låt bli att röka, 
undvik stora mängder alkohol, motionera 
och sköt om blodtryck och kolesterol, sä-
ger inremedicinaren och professorn i ge-
riatri Timo Strandberg. 

– Det är kortsiktigt att som ung tänka 
sig att leva ett kort och intensivt liv, efter-
som det väl kan hända att man i stället le-
ver länge, och livet blir långt och tråkigt i 
stället för att vara roligt.

Var tionde person över 70 år har kons-
taterats lida av ett sarkopeni- och skör-
hetssyndrom som Strandberg kallar ge-
rasteni. Tecken på detta är viktförlust, 
långsam promenadhastighet, låg fysisk 
aktivitet utom hemmet och dålig muskels-
tyrka. Äldrevården skulle behöva mer ge-
riatrisk kunskap på samtliga nivåer inom 
hälsovården. Förutom om kunskap hand-
lar det förstås om attityd.

– Sjukdomar förekommer allt mer med 
stigande ålder. Behandlingen är viktig, och 
även det att personen själv engagerar sig i 
behandlingen. Vård och åtgärder ska rik-
tas till de patienter som har nytta av dem, 
samtidigt som ingen får lämnas utan vård 
enbart på grund av sin fysiska ålder.

För att läkemedelsbehandlingar ska 
ha effekt krävs det att man engagerar sig. 
Detta gäller oavsett ålder. Strandberg un-
derstryker vikten av kontinuitet och en god 
dialog mellan läkare och patient. Om man 
använder läkemedel ska de användas en-
ligt ordination om man vill att medicinerin-
gen ska ha effekt.

Hälsosam kost även för äldre
Hos äldre kan kolesterolvärden som sjun-
ker utan behandling vara ett tecken på be-

gynnande skörhet, dvs. gerasteni. När le-
verfunktionen försämras avtar kroppens 
kolesterolproduktion, samtidigt som ko-
lesterolabsorptionen i tarmen kan försva-
gas. Låga kolesterolvärden som åstad-
kommits med hjälp av medicinering är en 
helt annan sak, eftersom behandlad hy-
perkolesterolemi förebygger artärsjukdo-
mar.  

Förhöjda ALAT-värden som mäter le-
verfunktionen kan hos medelålders per-
sonen vara ett tecken på någon leversjuk-
dom som kräver noggrannare utredningar, 
till exempel fettlever. Äldre kan å andra si-
dan ha låga ALAT-värden som antyder att 
levern slutat bilda nya celler. Det handlar 
alltså om samma fenomen som hos cir-
rospatienter. 

En något högre kroppsvikt kan vara 
ett gott tecken hos äldre. Strandberg vill 
ändå inte uppmuntra till övervikt. Det häl-
sosammaste vore att hålla en normal vikt 
genom hela livet. Goda kostvanor är vikti-
ga även hos äldre. 

– En åldrande lever tycker om samma 
saker som en ung, dvs. normalvikt, högst 
en måttlig alkoholförbrukning och en nor-
mal och hälsosam kost.

De stora åldersklasserna har vant sig 
vid en liberalare och större alkoholförbruk-
ning än tidigare generationer. Man fort-
sätter dricka även som äldre, och ofta blir 
drickandet till en vana. De som håller sig 
i god kondition fortsätter dricka alkohol 
med tanken att det knappast denna gång 
heller kommer att orsaka några följder. 

– Människor som åldras drabbas i all-
mänhet av sjukdomar, vilket i sin tur leder 
till att alkoholbruket automatiskt minskar. 
Om människan däremot hålls frisk längre 
är situationen en annan. 

Speciellt kvinnor börjar ibland använda 
alkohol regelbundet först når de kommer 
upp i åren. Fritiden ökar, och många tän-
ker sig att samhällsvanorna har förändrats. 
Kanske vissa personer till och med lever 
med tron att rödvin är hälsosamt. 

– I vissa undersökningar har man för-
sökt dra slutsatsen att de som dricker mer 
hålls friskare, dvs. att det vore hälsosamt 
att ta alkohol. Det stämmer emellertid in-
te. Den statistiska snedvridningen upps-
tår redan i att sjukdomsdrabbade per-
soner lämnar alkoholen på grund av si-
na sjukdomar.

Strandberg vill påminna om att risken 
att falla ökar med åldern – och ännu mer 
hos dem som använder alkohol. Också 
minnet kan svika, och kroppen även i öv-
rigt bli skör. Alkoholen kan dessutom få 
överraskande interaktioner med de läke-
medel man använder.

Gör dig redo för att åldras
Med stigande ålder ökar sjukdomar-
na i antal, och vården kräver speciell 
yrkeskunskap. Det är lättare att an-
passa sig till de hälsoutmaningar åld-
randet för med sig om det sociala livet 
och nätverken är i skick. Hälsosamma 
levnadsvanor är viktiga även för äldre. 

TEXT: PETRI INOMAA

Från ensamhet till delaktighet
Samhället lyfter fram hemvården av äldre, 
och utvecklingen av de äldres hemvård är 
till och med ett av regeringens spetspro-
jekt. Enligt Strandberg är hemmet en bra 
plats för den som klarar sig där, men sam-
tidigt kommer det alltid att finnas personer 
som behöver institutionell vård. Dessutom 
kan hemmet i vissa fall börja kännas främ-
mande för den åldrande. 

– I Finland ligger äldrevården i ett bryt-
ningsskede. På vissa orter fungerar hem-
vården väl, men samtidigt får vi läsa rub-
riker om fall där utgången inte varit så 
lyckad. Frågan om man kanske ibland 
främjar hemvården för ivrigt är alltså helt 
berättigad. 

Det är lättare att anpassa sig till åldran-
dets hälsoutmaningar om det sociala livet 
är i skick och man har ett gott stödnätverk. 
Längre livstid i kombination med hemma-
boende kan leda även till ökad ensamhet. 

– Närmare bestämt handlar det om 
upplevd ensamhet. Ofta hör den samman 
med förluster och depression. Människan 
är ett flockdjur. Den bästa och tryggaste 
platsen finns alltid mitt inne i flocken. Den 
som är ensam står lämnad utanför sin flock. 

Ensamheten har konstaterats utgöra 
en riskfaktor för insjuknande i minnesjuk-
domar. Strandberg begrundar om redan 
ensamheten i sig är ett tecken på min-
nessjukdom, eller om ensamheten genom 
att ta kål på intresse och aktivitet leder till 
minnessjukdom.

En viktig bakgrundsfaktor för alla sjuk-
domar som hör ålderdomen till är artärsjuk-
domarna. Störningar i de små blodkärlen 
ligger även bakom bland annat minness-
jukdomarna. Det är alltid jobbigt att ändra 
sina levnadsvanor, men ju tidigare man tar 
sig an detta, desto bättre resultat kan man 
vänta sig. Ju äldre man blir, desto svåra-
re kan det bli att ändra på levnadsvanorna.

Åldrandets biologiska effekter mildras 
av fysisk aktivitet. Med rätt motion håller 
man sig självständig längre och får möj-
lighet till en god ålderdom. Även om man 
hör till gruppen äldre lönar det sig att börja 
motionera. Uthållighetsmotion och styrke-
träning har konstaterats bromsa upp för-
sämringen av människans kognitiva funk-
tioner, och är därför viktiga motionsformer 
även för minnesjuka.

Motionens fysiska effekter förbättrar 
också det mentala välbefinnandet. Man 
har kunnat konstatera att motion förebyg-
ger depression hos äldre. Samtidigt är mo-
tion ett utmärkt sätt att träffa andra män-
niskor och hitta nya sociala kontakter. 
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Opiskelija tuo osaamista yhdistykseen
Geronomiopiskelija Ulla Kilpi on suorittanut opintoihinsa kuulu-
vaa harjoittelua tämän vuoden aikana Keski-Suomen munuais- 
ja maksayhdistyksessä. Liitto ja yhdistykset viettävät Oma ikä, 
paras ikä -teemakautta ja kun liitto kertoi alan opiskelijoille mah-
dollisuuksista tehdä harjoittelu kolmannella sektorilla, Ulla innos-
tui lähtemään yhdistykseen. Keski-Suomi tuli valituksi kotipai-
kan perusteella.

Ullan on tuonut iloa Jyväskylän dialyysissä kävijöille ja osallis-
tunut yhdistyksen tapahtumajärjestelyihin. Tapahtumat on tuotu 
lähelle jäseniä, joista useat ovat ikääntyneitä tai muuten toimin-
takykynsä vuoksi estyneitä liikkumaan yleisten tapahtumien pe-
rässä. Samalla Ulla on tutustunut niin munuais- ja maksasaira-
uksiin kuin kolmannen sektorin toimintaan. 

Keväällä ja kesällä Ulla järjesti musiikkituokioita dialyysiin Jy-
väskylässä.

– Mietin ensin jumppaa tai askartelemista, mutta ne tuntui-
vat haasteellisilta toteuttaa. Lopulta ideaa ei kuitenkaan tarvin-
nut kovin kaukaa etsiä. Lähisuvussa on pari nuorta muusikkoa, 
joita pyysin mukaan yhteistyöhön, Ulla kertoo.

Hyvän mielen tuottamiseen ei välttämättä tarvitse suuritöi-
siä valmisteluja, vaan pienemmälläkin panoksella saa jotain ai-
kaiseksi.

– Dialyysiosastolla on ollut aina mukava vastaanotto, sinne 
on helppo mennä. Ohjelman jälkeen aistin, että vierailu oli tuonut 
tervetullutta vaihtelua. 

Liitosta järjestelyissä mukana ollut järjestösuunnittelija Niina 
Myyrä kannustaa yhdistyksiä lisäämään yhteistyötä paikallisten 
oppilaitosten kanssa.

Huomionosoitukset saivat (keskellä) Anna Lundell, Pauliina Hiltunen, Mari Taimis-
to Eeva Forsberg-Mikkoselta ja Emma Koivistolta.

www.dialisimucaria.it

SISILIA

ALCAMOVALDERICE
FAVIGNANA

Erikoislääkärit ja -hoitajat; Artificial kidneys Fresenius 5008; Monikielinen hen-
kilökunta (englanti ja saksa); ilmainen edestakainen kuljetus dialyysikeskukseen; 
Dialyysin aikana tarjoillaan aamiainen tai välipala. 

Hemodialysis Centers. Doctor Mucaria: Viale Europa 23 - 91019 - Valderice (TP) - Tel. +39 0923 836440 - Fax +39 0923 833333

*Tarjoukset ovat voimassa 1.1.–30.6.2017 ja 1.10.–31.12.2017 saatavuudesta riippuen. Tarjoukset sisältävät vain majoituksen 
huoneistossa ja edestakaisesta lennosta tarjousten voimassaoloaikana enimmillään 100 euron hyvityksen. Seuralainen maksaa 
majoituksesta seuraavasti: 10 euroa yöltä tammikuussa, helmikuussa, marraskuussa ja joulukuussa 2017; 15 euroa maaliskuussa, 
huhtikuussa ja lokakuussa 2017; 20 euroa toukokuussa ja kesäkuussa 2017. Alle 5-vuotiaat lapset ilmaiseksi. Ei sisällä muita tarjouksia 
tai mitään, mitä tarjouksessa ei erikseen mainita.

Hyväksymme eurooppalaisen sairaanhoitokortin 
maksuksi dialyysihoidosta.

1
LOMAVIIKKO

HUONEISTO
ILMAISEKSI*

2-4
LOMAVIIKKOA

HUONEISTO + LENNOT
ILMAISEKSI*

1-4
KUUKAUTTA

SINULLE JA 
SEURALAISELLESI 

ILMAISEKSI*

HUONEISTO + LENNOT

Ilmainen dialyysiloma Sisiliassa
Soita meille ja ota selvää, miten saat 
ilmaisen loman! Sisilia odottaa sinua!

tai kirjoita

info@dialisimucaria.it

0039.0923.836.440

MUCARIA DIALYYSI

– Opiskelijat tuovat mukanaan alan uusinta tutkimustietoa, 
ideoita ja osaamista. He voivat tehdä jäsenkyselyitä tai järjes-
tää yhdistyksen teemapäiviä. Samalla järjestötoiminnan osaami-
nen juurtuu osaksi terveydenhuollon alan opintoja, Myyrä kertoo.

Janita Voudinmäki ja Oskari Kilpi ilahduttivat dialyysissä olijoita Jyväskylässä.
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– Monesti läheiset jäävät liian vähälle huo-
miolle ja siitä tämä ajatus lähti, kertoo ide-
an äiti Johanna Teppo Vaasan seudun yh-
distyksestä. 

Vaasan yhdistys järjesti läheisten ver-
taisviikonlopun kannustusrahalla elokuun 
puolessa välissä Varalan urheiluopistolle. 
Mukana oli kahdeksan naista kuudesta 
eri yhdistyksestä. Viikonlopun ohjelmas-
sa oli psykologin alustus rooleista ja tun-
teista, munkkikahvit Pyynikin näkötornilla, 
liikuntaa, saunomista ja monenlaista ren-
toutumista. Tärkeintä viikonlopussa olivat 

kuitenkin keskustelut, joiden aihepiirit kä-
sittelivät kaikkea kohdusta hautaan.

Viikonlopun päättyessä naiset kokivat 
olevansa voimaantuneita, kiitollisia ja huo-
jentuneita. ”Täällä, jos missä sai puhua 
asiat juuri niin kuin ne itsestä tuntuvat.”

– Ihana tunne kaikin puolin. Puoliso oli 
nyt ensimmäistä kertaa yksin konemorsi-
amensa eli apd-koneen kanssa yön. Ja 
hyvinhän selvittiin, totesi loimaalainen Rit-
va Hyvönen. 

TEKSTI: ANNE VIITALA

Salon seudun yhdistys vietti kesän alussa 
ulkoilupäivää Teijon retkeilyalueella. Pati-
koinnin jälkeen maistui makkara ja pulla-
kahvit. Yhdistyksen virkistyspäivä oli vuo-

rossa elokuussa Lehmijärven Rantapirtillä. 
Päivän aikana saunottiin, uitiin, grillattiin ja 
nautittiin tietenkin pullakahvit.

Peurungassa ei ikävä yllättänyt, kun Kes-
ki-Suomen yhdistys KEMUSIn väkeä ko-
koontui leikkimielisen, mutta niin tärkeän 
virkistyksen, liikunnan, tiedon ja ilon päi-
vään elokuussa. Ohjelmasta vastasivat lii-
kunnan ammattilainen Jaana Kiiskinen, 
naurukouluttaja Vesa Kosti Karvinen ja 
geronomiopiskelija Ulla Kilpi. 

Etelä-Pohjanmaan yhdistys kävi heinä-
kuussa virkistäytymässä Lappajärven ke-
säteatterissa. Ohjelmassa oli nostalginen 
Kivikasvot-show.

Päijät-Hämeen yhdistyksen perinteinen 
mölkkyturnaus pelattiin heinäkuussa Hol-
lolassa Sarvikuutissa. Mukana oli 12 jouk-
kuetta ja vieraita Helsingistä ja Tampereel-
ta saakka. 

Läheisten viikonlopusta jäi mieleen nauru

Ulkoilua Salossa

Keski-Suomessa  
vireyttä omaan ikään

Kivikasvot Etelä-
Pohjanmaalla

Mölkkyä Hollolassa

YHDISTYKSILTÄ
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Vaasanseudun yhdistys kävi kevätret-
kellä ihanassa kasvihuoneravintolassa 
Närpiössä.  Mukana oli 41 henkeä vaih-
tamassa kuulumisia ja maistelemassa 
maukkaita ruokia.

Vasanejdens förening hade vårutfärd 
till Närpes, en härlig växthusrestaurang. 
41 personer deltog i utfärden där vi pas-
sade på att njuta av god och annorlun-
da mat samt trevlig samvaro. 

Uudenmaan yhdistys UUMUn senioriretki 
Aira Samulinin Hyrsylän mutkaan keräsi 
koolle lähes 30 jäsentä. Komea karjalai-
nen hirsitalo kätki sisäänsä paljon ihailta-
vaa lelumuseosta posliinisiin astioihin. Mu-
seokierroksen jälkeen nautittiin pullakahvit 
talon emännän tarinoidessa perheestään 
ja omasta elämästään. Optimismi ja liikun-
nan tuoma ilo olivat vaiherikkaan ja pitkän 
elämän polttoaine.

Zonta-kerho Kuopio 1 lahjoitti KYSin las-
tentautien suolistosairauksien ja munu-
aissairauksien poliklinikalle 600 euroa. 
Hyväntekeväisyyskirpputorin tuottoi-
na saaduilla rahoilla hankittiin toivomuk-
sen mukaisesti kaksi tablettitietokonet-
ta. Päätös lahjoituksesta lasten hyväk-
si syntyi Zonta-kerhossa Pohjois-Savon 
munuais- ja maksayhdistyksen Aila Sor-
valin aloitteesta.

Lahjoitusta tuomassa olivat Sorvalin 
ohella Zonta-kerhon väistyvä puheenjoh-
taja Kristiina Jääskeläinen sekä juuri teh-
tävään astunut puheenjohtaja Anneli Lep-
pänen. KYSin puolesta vastaanottamassa 
oli erikoislääkäri Pekka Arikoski.

– Lapsipotilaat saavat paljon lahjoituk-
sia, mutta poliklinikka harvemmin. Lasta 
viihdyttävästä tabletista on etua hoitotyös-
säkin, Arikoski sanoo.

Kainuun yhdistys on ollut kesällä kiireinen. 
Keilauksen, kesäretken ja kahvitilaisuuksi-
en lisäksi väki kävi minigolfissa. Kohokoh-
ta oli kuitenkin ulkoilupäivä Kuhmon Len-
tuankoskella kesäkuussa kauniissa kesä-
säässä. Mukana oli parikymmentä jäsentä. 

– Mielen- ja ruumiinravinnon lisäk-
si vaelsimme katsomaan Lentuankosken 
kuohuja, puheenjohtaja Tapio Nilosaa-
ri totesi.  

Syömässä kasvi-
huoneessa

Hyrsylän mutkassa

Kuopiossa muistettiin lapsia

Lentuankosken  
kuohuissa

Dialyysiä siellä
missä haluat!

        KotiHD        nordicmedcom.fi
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Uudenmaan yhdistys Uumun paikallis-
kerhotoiminta tarjoaa paljon vertaistukea 
ja tapahtumia ympäri Uuttamaata. Vihdin 
Nummelassa kokoonnuttiin riemukkaasti 
hohtokeilauksen merkeissä. Mukana ryh-
mässä oli vertaistietoa ja -tukea jakamas-
sa sekä sairastuneita että heidän omai-
siaan. Yhteisellä kahvihetkellä jaettiin vii-
meisimmät kuulumiset ja suunniteltiin tu-
levia tapahtumia.

Kerhon kanssa 
keilaamassa
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Tarvitsetko tietoa sairaudestasi?
Haluatko jakaa tarinasi jollekin,  
joka ymmärtää sen?
Voit osallistua ja olla yksi meistä.

Munuais- ja maksaliitto tukee sairastunei-
ta ja elinsiirron saaneita sekä heidän lähei-
siään. Liitto jakaa luotettavaa tietoa saira-
uksista ja niiden hoidosta.

Jäsenyhdistyksissä voi tavata muita sa-
man kokeneita. Jäseneksi voi liittyä kuka 
tahansa toiminnasta kiinnostunut. Liittymi-
nen on paras tapa tukea liiton ja yhdistyk-
sen tavoitteita ja toimintaa. Kaikki henki-
löjäsenet 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

Mukana et ole ainoa.

Valtakunnalliset  
jäsenedut 2017
Jäsenedut saa jäsenkortilla, jäsen-
numerolla tai jäsentunnuksella. Jä-
senkortti on helmikuussa lähetetyn 
jäsenmaksun yhteydessä. Jäsennu-
mero on myös lehden takakannen
osoitetiedoissa. 

Lisätietoja ja kaikki jäsenedut www.
muma.fi/jasenedut ja Kirsi Kaup-
pinen, kirsi.kauppinen@muma.fi,  
050 4365 707.

PlusTerveys Hammaslääkäri- 
asema Fossa, Helsinki
Helppo asu
Holiday Club
Hotel Anna, Helsinki
Hotelli AVA, Helsinki
Instru optiikka
Kampaamo-kauneushoitola  
Vanessa, Helsinki
Kauneushoitola Charmonie Spa, 
Helsinki 
Kylpylähotelli Kuntoranta
Restel-hotellit
Silmäasema
Silmäset
Sirkus Finlandia
Tallink Silja
Viking Line
Warrior Coffee
Yyteri Kylpylähotelli

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.

38 | ELINEHTO 3/17

http://www.muma.fi/liityjaseneksi
http://www.muma.fi/jasenedut
http://www.muma.fi/jasenedut
mailto:kirsi.kauppinen%40muma.fi?subject=
http://www.muma.fi/liityjaseneksi


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. Anu Korpi-Kulmala, 044 9112 151, 
korpi-kulmala@luukku.com 
siht. Matti Kristola, 040 5496 947, matti.
kristola@evl.fi

Etelä-Savon munuais- ja maksayhdistys
www.muma.fi/etelasavo
Pj. Anne-Mari Tarvonen, 040 5161 029, 
am_tarvonen@hotmail.com 
vpj. Mirja Hänninen, 050 3602 387

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
sihteeri Sisko Salo, 050 329 4854,  
sisko.salo@outlook.com

Keski-Suomen munuais-  
ja maksayhdistys KEMUSI
kemusi-yhdistysavain-fi.directo.fi
pj. Petri Leppänen, 040 761 7831,  
leppanen.petri@outlook.com 
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
www.musili.fi/pohjoiskarjala
Pj Petri Ikonen, 045 1389 571,  
petrikonen@gmail.com
siht. Paavo Pärnänen, 040 5270 394, 
parnapaavo@gmail.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. Risto Tuike, 0440 501 151,  
ristotuike@outlook.com
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. Timo Nerkko, 050 570 7825,  
timo.nerkko@ehyt.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
Tiedottaja Hilkka Lahti 
040 5240 682 hilkka.lahti@muma.fi 
Pohjois-Suomen aluetoimisto
Viestintäassistentti Erno Lahtinen 
050 3513 644 erno.lahtinen@muma.fi
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 
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