
LIVSVILLKOR
Munuais- ja maksaliitto 1/2018

Munuaispäivä: Naisen munuaiset

Onnellinen elämästä





Olisiko minusta vapaaehtoiseksi?
Vapaaehtoisen rooli muodostuu vähitellen ja täysin omasta halusta tehdä 
jotain hyvää toiselle ihmiselle. Kiinnostus omaan vapaaehtoisuuteen herää 
usein silloin, kun ihminen on omassa elämäntilanteessa kokenut saaneen-
sa apua vertaisuudesta, tuesta ja hänen oma ymmärryksensä on lisäänty-
nyt oman sairauden, läheisen sairauden tai muun elämässä merkitykselli-
sen tapahtuman myötä.

Munuais- ja maksasairaudet sekä elinsiirrot ovat terveille ihmiselle verrat-
tain tuntematon alue. Itsen tai oman läheisen sairastuminen näihin sairauk-
siin ohjaa yleensä liiton ja yhdistyksien kotisivuille. Siinä hetkessä on tärke-
ää, että me liittona tai potilasyhdistyksenä pystymme tarjoamaan henkilöl-
le tietoa ja tukea juuri silloin, kun hän sitä ensimmäistä kertaa hakee. Myös 
kiinnostus vapaaehtoiseen toimintaan syntyy usein tätä kautta. 

Tarvitsemme koko ajan lisää vapaaehtoisia osallistumaan toimintaan ja ke-
hittämään sitä. Jotta olisimme uudistuva ja myös nuoret huomioiva järjestö, 
tarvitsemme nuoria myös osallistumaan keskusteluun, seminaareihin, toi-
mintaan ja toiminnan suunnitteluun. Kuulen usein, että nuoria ei ole help-
po saada osallistumaan. Haastan itseäni ja meitä kaikkia muuttamaan tätä 
ajatusta. Nuori osallistuu, kun hänellä on motivaatio, hän kokee toiminnan 
mielekkääksi ja hänelle annetaan mahdollisuuksia tuoda omia ajatuksia toi-
minnan kehittämiseen. Kun työhuoneeni ovelle tulee vapaaehtoisuudesta 
kiinnostunut nuori, kysyn mitä hän haluaisi tehdä, mitä hän osaa ja voimme 
yhdessä miettiä, mitä tälle nuorelle voisi tarjota. Nuorille on paikka järjes-
tössämme. Toiminta voi olla aivan pientä, pari päivää vuodessa aikaa vie-
vää tai tavoitteellisempaa. 

Liitto tekee kuluvan vuoden aikana osansa, jotta emme menetä yhtäkään 
nuorta, jolla on motivaatio tai halu olla mukana toiminnassa tai vaikuttaa. 
Tulemme lisäämään nuorten omia tilaisuuksia, koulutamme heitä, lisääm-
me heidän tarvitsemiaan palveluita, annamme heille puheenvuoron kou-
lutuksissa ja kokouksissa, jopa kansainvälisiä mahdollisuuksia vaikuttaa. 
Liitto ja sen jäsenyhdistykset ovat avoimia kaikenikäisille. 

Alun kysymykseen, olisiko minusta itsestäni vapaaehtoiseksi? On ollut ja us-
kon että tulee olemaan myös tulevaisuudessa. Ihminen tekee juuri sitä, min-
kä hän kokee elämässään merkitykselliseksi ja tärkeäksi. Vapaaehtoisuus 
on toimintaa, joka jollain tavalla lisää yhteydentunnetta, että minä olen hyvä 
tässä yhteiskunnassa, juuri tällaisena ja minun panostani tarvitaan. Minut-
kin voi haastaa, vaikka keittämään kahvia keväthankien hiihtotilaisuuteen.

Kudoslain muutos elävien munuaisluovutusten lisäämiseksi on viimein ete-
nemässä STM:ssä. Tässäkin kohtaa olen kiitollinen niille henkilöille, nuoril-
le ja ikääntyneille, jotka ovat vapaaehtoisesti puhuneet lakimuutoksen tar-
peellisuudesta sosiaalisessa mediassa, tv:ssä ja lehdissä. Tekemisen mei-
ninki syntyy aina positiivisuuden ja mahdollisuuksien näkemisen kautta.

PÄÄKIRJOITUS

Inspiroivaa ja hyvää alkavaa kevättä

Sari Högström
Toiminnanjohtaja

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

NORDEA FI 45 1012 3007 2009 40
NDEAFIHH 

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

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

NORDEA FI16 2400 1800 021412
NDEAFIHH

Luvan saaja: Munuaissäätiö sr
Luvan numero: RA/2017/783
Lupa on voimassa 17.08.2017–31.12.2018 
koko Suomen alueella Ahvenanmaata lu-
kuun ottamatta.

Riipus tai 
solmioneula 
Hopeisilla Elämän lahja -koruilla, riipuk-
sella tai solmioneulalla, tuet munuais- ja
maksatyötä. Ne sopivat itselle, lahjaksi
tai muistamiseksi hyvälle yhteistyö-
kumppanille. Riipuksen korun halkaisija
on 3,3 cm. Korujen hinnoista 29 euroa
menee hyvään tarkoitukseen.
Riipus ja ketju (45 cm)  118 euroa
Riipus ja panta (42 tai 45 cm) 128 euroa
Solmioneula  108 euroa

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

Tue toimintaa 
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ESITTEET JA OPPAAT

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

Esitteet

Oppaat

Ruokakirja

Ennaltaehkäisy

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

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

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

Munuaiset
Esite kerrotaan munuaissairauksista, munu-
aisten vajaatoiminnasta, vajaatoiminnan ete-
nemistä ehkäisevistä keinoista ja vaikean va-
jaatoiminnan hoidosta.
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. 
Nuorten toiminta
Esitteessä on tietoa liiton nuorten tapaami-
sista sekä miten ja miksi toimintaan kannat-
taisi tulla mukaan.

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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Onnellinen elämästä
Ilman vastoinkäymisiä Laura ei ehkä 
koskaan olisi ryhtynyt kirjoittamaan lau-
luja. Seikkailuja hän on lakannut kaipaa-
masta. Uusi lehti avautui munuaisensiir-
ron myötä. 10

Lycklig över livet
Utan motgångar hade Laura kanske 
aldrig börjat skriva sånger. Äventyr har 
hon däremot slutat längta efter. Dem 
har det funnits nog av under de senas-
te två åren. 32

Toivo peittoaa pelon
Maksansiirto kolmekymmentä vuotta sit-
ten antoi Railille mahdollisuuden nähdä 
lasten ja lastenlasten varttuvan. Raili on 
osaltaan muokannut myös liiton histori-
aa. 18

Anitta kuntoutui etänä
Etäkuntoutuksessa tietotekniikka on 
vain väline. Anitta sanoo, että näytön 
takana oli turvallista puhua henkilökoh-
taisistakin asioista. 22

Lue lehti netissä www.muma.fi/elinehto.  
Seuraava Elinehto ilmestyy viikolla 23. Aineiston viimeinen jättöpäivä 4.5.2018. Aineisto ja palautteet: petri.inomaa@muma.fi.
Kansi: Laura Kuva: Maria Seppälä

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

Järjestöt näkyviin sairaalassa
Sairastuneet halutaan saattaa yhdistys-
ten toimintaan jo sairaalassa. Vapaaeh-
toisten ja järjestöjen näkymistä sairaa-
lassa on kehitetty eri hankkeissa joita-
kin vuosia. 16

Naisen munuaiset
Naisten munuaisille raskaus voi olla ko-
ettelemus. Se on myös mahdollisuus 
todeta naisen munuaissairaus ajoissa 
ja hidastaa sen etenemistä. 14
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AJANKOHTAISTA

Elinsiirrot  
1.1.–31.12.2017
Munuainen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 
Maksa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
Haima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Sydän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Keuhko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
Ohutsuoli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Oma ikä, paras ikä Ilmoittaudu  
vaalikeräykseen

Uusi esite  
munuaisista

Pieni ele -keräys vaalien yhteydessä 
on yhdistyksille tärkeä varainhankin-
nan muoto. Ilmoittautuminen seuraa-
viin vaalikeräykseen eli maakunta 2018-, 
eduskunta 2019- ja EU 2019 -vaali-
en keräyksiin on jo alkanut. Ilmoittautu-
misaikaa on vain 1.3.2018 saakka. Jäl-
ki-ilmoittautumisia oteta vastaan. Ilmoit-
tautuminen tapahtuu nettilomakkeella 
http://bit.ly/pieniele2018 

Jos yhdistys toimii useamman kun-
nan alueella, se voi ilmoittautua keräyk-
seen kaikissa kunnissa. Ilmoittautumi-
sen jälkeen huhtikuussa 2018 keräystoi-
misto lähettää yhdistysten edustajille li-
sää tietoa.

Munuaisilla on monta elintärkeää tehtä-
vää. Liiton julkaisemassa uudessa esit-
teessä kerrotaan munuaissairauksista, 
munuaisten vajaatoiminnasta, vajaatoi-
minnan etenemistä ehkäisevistä keinois-
ta ja vajaatoiminnan hoidosta. Munuais-
ten vajaatoiminnan etenemistä voidaan 
hidastaa lääkehoidolla, ravitsemushoi-
dolla ja elintavoilla. Vaikeaa munuaisten 
vajaatoimintaa hoidetaan dialyysihoidol-
la tai munuaisensiirrolla.

Esite on tarkoitettu yleistiedoksi kaikil-
le, joilla on todettu munuaissairaus ja joi-
den läheisillä on munuaisten vajaatoimin-
taa. Se sopii kaikille, jotka ovat kiinnos-
tuneita munuaisista. Munuaissairauksien 
ennaltaehkäisystä tiedottamiseen kan-
nattaa edelleen jakaa Supersankarimu-
nuainen taistelee -esitettä.

Munuaiset-esitteeseen voi tutustua 
osoitteessa www.muma.fi/esitteet. Sitä 
voi tilata sivun lomakkeella tai sähköpos-
titse osoitteesta tilaukset@muma.fi.

Keskustoimisto  
väistötiloissa
Liiton keskustoimistossa Helsingissä 
muutti väistötiloihin joulukuussa Kumpu-
lantien toimistossa todettujen sisäilmaon-
gelmien vuoksi. Postitusosoite ja puhe-
linnumerot säilyvät ennallaan. Uuden toi-
miston käyntiosoite on Toimistohotelli Re-
gus Pasilanportti, Kyllikinportti 2, 00240 
Helsinki.

Toiminta jatkuu uusissa tiloissa nor-
maalisti. Materiaalia postitetaan väliaikai-
sesti vain kerran viikossa. Muista tilata siis 
tapahtumiin tarvitsemasi esitteet ja muut 
materiaalit ajoissa. Toimistolta ei voi enää 
hakea materiaalia.

Nuorten Camp  
huhtikuussa
Lastenkl inikoi l la hoidetaan nuoria 
16−20-vuotiaaksi asti. Hoidon siirtymi-
nen lasten puolelta aikuispuolelle koostuu 
monesta eri vaiheesta. Jokaisen nuoren 
kohdalla suunnitellaan siirtymistä yksilöl-
lisesti. Siirtyminen aikuispuolella hoitoon 
on iso muutos nuoren elämässä. Nuorten 
Camp -leiriltä saa neuvoja ja ohjeita siir-
tymisestä vertaistukea unohtamatta. Lei-
ri järjestetään 20.–21.4.

Ilmoittautumiset 9.3. mennessä. Lei-
rin omavastuu on 20 euroa, sisältäen oh-
jelman, majoituksen kahden hengen huo-
neissa, ruokailut ja ohjelman mukaiset siir-
tymiset Meilahdesta Nuuksion hotelliin ja 
takaisin. Leirille valitaan osallistujat ilmoit-
tautumisjärjestyksen mukaisesti, leirin so-
pivuus elämäntilanteeseen huomioiden. 
Kerro hakiessasi, kuinka hyötyisit osallis-
tumisesta. Lisätietoja www.nuorten.fi se-
kä omalta hoitajalta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ilmoit-
ti keväällä 2016, että se lopettaa asteit-
tain Suomen munuaistautirekisterin ra-
hoittamisen. Rahoituspäätöksen jälkeen 
avustusta haettiin Raha-automaattiyh-
distykseltä sekä jokaiselta Suomen sai-
raanhoitopiiriltä. Samanaikaisesti vedot-
tiin suureen yleisöön sekä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon päättäjiin. Vuodelle 2017 
kertaluontoista rahoitusapua saatiin suu-
rimmalta osaa sairaanhoitopiireiltä, joka 
mahdollisti rekisterin toiminnan jatkumi-
sen kyseisenä vuonna. Työ pysyvän ra-
hoituksen turvaamiseksi jatkui edelleen 
koko vuoden 2017.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustus-
keskus STEA (entinen RAY) myönsi vuo-
den alusta rahoituksen vuodelle 2018–
2020. Rekistereitä koskeva lainsäädän-
tö on kuitenkin muutoksessa, ja sillä on 
mahdollisesti vaikutusta myös rekisterei-
tä koskevaan rahoitukseen ja hallintoon. 
Veikkauksen tuella munuaistautirekiste-
rin toimintaa pystytään jatkamaan aina-
kin lähivuosina.

Munuaistauti- 
rekisterin jatko- 
rahoitus järjestyi

Ikääntymisen teemakausi, Oma ikä, pa-
ras ikä, jatkuu vuonna 2018. Teemakau-
den aikana jäsenyhdistysten toiminnas-
sa halutaan tavoittaa erityisesti ikäänty-
neet. Teemakaudella muistutetaan, että 
jokainen ihminen on arvokas ja ainutlaa-
tuinen. Ikääntyvällä munuais- ja maksa-
sairaalla on mahdollisuus saavuttaa oman 
näköisensä hyvä elämä. 

Avuksi toiminnan järjestämiseen on 
laadittu ideapankki, joka löytyy päivitet-
tynä liiton extranetistä. Lisää tietoa tee-
makaudesta saa sivulta www.muma.fi/ 
ikaantyminen.
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SuomiAreena
Liitto näkyy Porissa SuomiAreenalla Pori 
Jazzin aikaan 19.—20.7. Liitto on kansa-
laistoripaikalla jakamassa tietoa ja innos-
tamalla kävijöitä munuais- ja maksater-
veellisiin elintapoihin. Toripaikkaan kuuluu 
myös 15 minuutin lavashow. Tänä vuonna 
SuomiAreenan teemat ovat turvallisuus, 
suvaitsevaisuus ja vastuullisuus.

SuomiAreena on Suomen kesän kes-
kustelun herättäjä. Viime vuonna tapah-
tumiin osallistui ennätysmäiset 74 000 
kävijää.

Elinsiirtourheilijat  
kilpailevat
Elinsiirron saaneiden talvilajien MM-kisat 
pidettiin tammikuussa Sveitsin Anzères-
sa. Suomesta ainoana osallistujana ki-
soissa oli sydämensiirron saanut lumi-
lautailija Jarmo Leväinen. Kisassa mur-
tunut solisluu ei hidastanut menoa, sillä 
Leväinen voitti kultaa lumilautailun suur-
pujottelussa.

Elinsiirron saaneiden ja dialyysissä 
olevien EM-kisat pidetään Italian Sar-
diniassa Cagliarissa 17.–24.6. Suomes-
ta kisoihin on lähdössä talvea huomat-
tavasti isompi joukkue. Kisoissa lajeina 
ovat muun muassa lentopallo, sulkapal-
lo, pyöräily, petankki ja yleisurheilu. Mu-
kaan ehtii ilmoittautua vielä maaliskuun 
puolessa välissä. Lisätietoja elinsiirtour-
heilusta antaa Suomen vammaisurheilu- 
ja liikunta VAU, www.vammaisurheilu.fi.

Tukea netistä  
keväälläkin

Euroopan  
järjestöjen  
tulevaisuus

Liitto jatkaa vertaischatteja Tukinetissä 
osoitteessa www.tukinet.net.  Vertaischa-
tissa munuais- ja maksasairauksia sairas-
tavat ja heidän läheisensä voivat jakaa ko-
kemuksiaan sekä antaa ja saada vertais-
tukea olinpaikasta riippumatta. Chatissa 
voi keskustella anonyymisti nimimerkil-
lä ja keskustelemaan mahtuu kerrallaan 
12 osallistujaa. Keskustelua ohjaa liiton-
liiton työntekijä.

Vertaischattiin pääsee mukaan rekis-
teröitymällä käyttäjäksi TukiNettiin.  Re-
kisteröinnin yhteydessä voi valita itselleen 
tunnuksen. Mukaan keskusteluun pää-
see, kun on kirjautunut palveluun ja klik-
kaa sivustolla olevaa linkkiä.

Vertaischatit pidetään kerran kuussa 
keskiviikkoisin klo 18–20. Kevään 2018 
vertaischattien ajankohdat ja teemat ovat:

Munuaissairaus ja jaksaminen, ke 28.2.
Läheisenä munuais- ja maksasairaan rin-
nalla, ke 28.3.
Maksasairaus ja jaksaminen, ke 25.4.
Keinoja itseni hoitamiseen, ke 30.5.

EKPF European kidney patients federati-
on ja EKHA European kidney health allian-
ce järjestivät yhteisen tulevaisuuskokouk-
sen tammikuussa Hollannissa. Kokousta 
isännöi Hollannin munuaisjärjestö. Koko-
uksen teemana oli munuaispotilaan vah-
vempi ääni Euroopassa. Kokouksessa eri 
maiden järjestöt sekä alueen tutkijat miet-
tivät, miten voimistaa yhteistyötä ja vaikut-
tamistyötä koko Euroopassa, 

– Työ jatkuu ja yhteisiä kokouksia jär-
jestetään jatkossakin. Olimme yhtä miel-
tä siitä, että kaikkien Euroopan maiden 
munuaisjärjestöjä tarvitaan, jotta voitai-
siin saada tasavertainen hoito munuais-
potilaille koko Euroopassa, kertoi Suo-
mesta kokoukseen osallistunut liiton toi-
minnanjohtaja Sari Högström.

Sisarusten  
viikonloppu
Viittiks sää lähtee mukaan sisarusten vii-
konloppuun Tampereelle? Viikonloppu 
7–15-vuotiaille munuais- tai maksasai-
raan, elinsiirron saaneen tai rakkoekstro-
fia lapsen siskoille ja veljille. Tapaaminen 
on 5.–6.5. Viikonlopun aikana voi kokeil-
la uusia ja tuttuja juttuja yhdessä toisten 
sisarusten kanssa,porinatuokioita unoh-
tamatta. Toimintaa riittää koko loppupäi-
väksi. Sunnuntaina käydään muun muas-
sa Flow-parkissa.

Ilmoittautumiset 13.4. mennessä. Li-
sätietoja antaa Maarit Heinimäki, maarit. 
heinimaki@muma.fi.

Tietoa  
maksasairautta  
sairastaville
Sairauteen sopeutumiseen ja arjessa sel-
viytymistä auttaa riittävä tieto sairaudesta. 
Miten selviydyn maksasairauden kanssa? 
-tietopäivä pidetään maaliskuussa Hel-
singissä. Tapahtumaan voi ottaa lähei-
sen mukaan.

Koulutuksessa aiheina ovat muun 
muassa yleiset maksasairaudet, mak-
sasai  rauksien leikkaushoito, sosiaali-
turva ja ravitsemus. Päivässä on muka-
na myös kokemuspuheenvuoro ja liiton 
toiminnan esittely.

Tietopäivä pidetään tiistaina 6.3.2018 
klo 12–16, Lastenklinikan Niilo Hall-
man -salissa, Stenbäckinkatu 11. Ti-
laisuudessa on kahvitarjoilu. Ilmoittau-
tumiset ja ruokavalio 1.3. mennessä 
sini.heino@hus.fi, 050 427 9811.
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AJANKOHTAISTA

Munuaissäätiö  
kiittää 

Verkostoituminen  
on tärkeää

Munuaissäätiö tukee munuais- ja virtsa-
tiesairauksien lääketieteellistä tutkimus-
ta. Säätiö kiittää vuoden 2017 aikana 
saaduista lahjoituksista: Eva Johansson, 
Ulrica ja Hans Holmgren, Marja Torkkeli, 
Suomen Osuuskauppojen Keskuskun-
ta SOK, Wärtsilä Oyj, Keskinäinen Elä-
kevakuutusyhtiö Ilmarinen, Stora Enso 
Oyj, Fortum Oyj.

Liitto toimii useissa verkostoissa ja osallis-
tuu myös näiden järjestämiin tilaisuuksiin. 
Yhteistyöllä voi alueillakin tavoittaa use-
amman apua tarvitsevan tai luoda kon-
takteja uusiin hoitoyksiköihin.

Liitto oli esittelemässä toimintaa, elin-
luovutusasiaa sekä kuntoutusta, erityi-
sesti yhteistyökursseja Diabetesliiton 
kanssa, tammikuussa Diabetesosaa-
jakoulutuksessa. Päivän aikana tavat-
tiin muun muassa perusterveydenhuol-
lon ammattilaisia. Perusterveydenhuollon 
kanssa tehtävällä yhteistyöllä tähdätään 
diabeettisen munuaisten vajaatoiminnan 
ennaltaehkäisyyn tai vajaatoiminnan ete-
nemisen hidastamiseen. 

Löydä oma seura -palvelusta voi hakea 
niitä urheiluseuroja, paikallisyhdistyksiä, 
kunnan liikuntavuoroja ja muita toimijoita, 
joilla on valmiuksia ja halua ottaa mukaan 
toimintaansa tukea tarvitsevia harrastajia.

Palvelussa on huomioitu niin pitkäai-
kaissairaat kuin elinsiirron saaneet. Toi-
mijoita voi palvelusta hakea muun muas-
sa sijainnin, lajin ja toiminnan kohderyh-
män mukaan.

Hakupalvelu löytyy sivuilta www. 
vammaisurheilu.fi.

Löydä oma seura

Maksaviikko 2018
Maksaviikkoa vietetään toukokuun kol-
mannella viikolla 14.–19.5. Viikon aihee-
na on Uskomaton maksa.

Luvassa on yleisöluennot Helsingissä, 
Tampereella, Turussa ja Kuopiossa. Mak-
sasta on paljon uskomuksia. Moni mes-
suaa, että maksaa voi puhdistaa, mut-
ta mikä on oikeasti maksan hyvinvointia 
edistävä ruokavalio? Miten voit pitää huol-
ta maksastasi? Elintapoihin liittyvät mak-
sasairaudet lisääntyvät jatkuvasti, mutta 
kaikki maksasairaudet eivät johdu elinta-
voista. Luennon aiheina ovat rasvamak-
sa ja alkoholimaksasairaudet sekä perin-
nölliset ja autoimmuunimaksasairaudet.

Patrik Finne 100 
parhaan vaikuttajan 
joukossa
Suomen munuaistautirekisterin vastaava 
lääkäri, Hyksin nefrologi, Patrik Finne va-
littiin viime vuoden sadan tärkeimmän ter-
veysalan vaikuttajan joukkoon kategori-
assa Pitkäjänteiset. Perustelujen mukaan 
Finne on pyörittänyt hyvin toimivaa laatu-
rekisteriä sekä taistellut aktiivisesti rekis-
terin rahoituksen puolesta sen jälkeen, 
kun THL ilmoitti säästöpaineiden vuok-
si lopettavansa rahoituksen. Valinnat teki 
17. kerran Mediuutisten toimitus.

Vahvistu  
vapaaehtoisena
Liiton vapaaehtoisille tarkoitetussa kou-
lutuspäivässä 20.–21.4. Kuopion Rau-
halahdessa aiheina ovat muun tietosuoja 
ja vapaaehtoistoimijan jaksaminen. Ohjel-
massa on omat työpajat esimerkiksi halli-
tusten jäsenille, maksavastaaville ja liikun-
tavastaaville. Illalla voi nauttia kylpyläho-
tellista muiden kanssa.

Liitto maksaa ohjelman, tarjoi-
lut ja majoituksen (2 hh), mutta ei mat-
kakuluja. Matkakuluihin tukea kannat-
taa tiedustella omasta yhdistykses-
tä. Ilmoittautumiset ruokavaliotietoi-
neen 8.4. mennessä Anne Viitala, anne. 
viitala@muma.fi, 040 5129 295 ja Hele-
na Rokkonen, helena.rokkonen@muma.fi, 
040 5240 683. 

Veikkaus tukee
Iso osa liiton rahoituksesta tulee Veikka-
uksen voittovaroista jaettavista STEA-
avustuksista. Veikkauksen pelit tuottavat 
yli miljardi euroa vuodessa yhteiseen hy-
vään.  Avustuksilla rahoitetaan sosiaali- 
ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisten, ter-
veyttä ja hyvinvointia edistävien hankkei-
den toimintaa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö päätök-
sellä avustuksia maksetaan tänä vuon-
na 342 miljoonaa euroa. Avustusta saa 
871 järjestöä.
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Kevään kursseille mahtuu vielä mukaan
Kevään ja kesän kursseilla on hakuaika 
nyt. Liiton kurssivalikoimassa on tarjontaa 
kaikenikäisille munuais- ja maksasairaut-
ta sairastaville sekä elinsiirron saaneille.  
Kurssien pituudet vaihtelevat muutaman 
päivän viikonloppukursseista kaksiosai-
siin viikon kerrallaan kestäviin kursseihin. 
Tule sopeutumisvalmennuskurssille voi-
maantumaan yhdessä vertaisten kans-
sa ja hakemaan hyvinvoinnin elementte-
jä elämääsi.

Lisää tietoa www.muma.fi/kuntoutus 
ja kuntoutussuunnittelija Iiris Ahlgren, 
iiris.ahlgren@muma.fi, 050 3019 368.

13.4.–15.4. 
Keho ja mieli – lähellä sinua - sopeutu-
misvalmennuskurssi, Etelä-Karjala
Avokurssi etenevää munuaissairautta sai-
rastavalle Lappeenranta-Imatra -seudulla. 
Avokurssilla ei yövytä kurssipaikalla. Haku 
28.2. mennessä liiton lomakkeella.

15.5. 
Keho ja mieli – lähellä sinua - sopeu-
tumisvalmennuskurssi, Pääkaupunki-
seutu
Avokurssi etenevää munuaissairautta sai-
rastavalle pääkaupunkiseudulla. Avokurs-
silla ei yövytä kurssipaikalla, eivätkä kurssi-
päivät tällä kurssilla ole peräkkäisinä päivi-
nä. Kokoontuminen on neljä kertaa. Haku 
6.4.18 mennessä liiton lomakkeella.

20.5.–25.5.
Diabetes ja dialyysi - sopeutumisval-
mennuskurssi, Tampere
Kurssi on tyypin 1 diabetesta sairastaville, 
jotka ovat dialyysihoidossa. Kurssille voi 
tulla yksin tai yhdessä puolison tai muun 
aikuisen läheisen kanssa. Haku 23.3. 
mennessä liiton lomakkeella.

21.5.–25.5.
Elämää maksansiirron kanssa - sopeu-
tumisvalmennuskurssi, Kuntoutuskes-
kus Ruissalo, Turku
Kurssi on tarkoitettu maksansiirron saa-
neille, joiden siirrosta on kulunut yli 5 vuot-
ta. Kurssille voi hakea joko yksin tai yh-
dessä puolison tai muun aikuisen lähei-
sen kanssa. Haku 6.4. mennessä liiton lo-
makkeella.

24.5.–26.5. 
Voimaa taiteesta -sopeutumisvalmen-
nuskurssi, Kuntoutuskeskus Ruissa-
lo, Turku
Kurssi on kaikille munuais- tai maksasai-
rautta sairastaville tai elinsiirron saaneil-
le aikuisille. Kurssille voi hakea joko yksin 
tai yhdessä puolison tai muun aikuisen lä-
heisen kanssa. Kokemusta tai koulutusta 
ei tarvita, vaan riittää, että on kiinnostunut 
kokeilemaan taiteen tekemistä. Haku 6.4. 
mennessä liiton lomakkeella.

4.6.–8.6  ja 19.–23.11.2018
Elinsiirron saaneiden 16–25-vuotiaiden 
nuorten sopeutumisvalmennuskurssi, 
kylpylähotelli Päiväkumpu, Karjalohja
Kaksiosainen kurssi on munuaisen-, mak-
san-, sydämen-, keuhkon- tai suolen-
siirron saaneille 16–25-vuotiaille nuorille. 
Molemmille jaksoille voi tulla osaksi aikaa 
mukaan läheinen, esimerkiksi vanhem-
pi tai avo- tai aviopuoliso. Kurssinume-
ro 65703. Haku 4.4.18 mennessä KELAn 
lomakkeella.

10.6.-15.6. 
Dialyysihoidossa olevien aikuisten so-
peutumisvalmennuskurssi Kylpyläho-
telli Kunnonpaikassa, Siilinjärvellä
Kurssi on hemo- tai peritoneaalidialyysi-
hoidossa oleville tai dialyysihoitoa aloitta-

massa oleville aikuisille. Kurssille voi hakea 
joko yksin tai yhdessä puolison tai muun 
aikuisen läheisen kanssa. Kurssinumero 
65660. Haku 10.4. mennessä KELAn lo-
makkeella.

11.6.–15.6. 
Elinsiirtoa odottavien ja elinsiirron saa-
neiden lasten sopeutumisvalmennus-
kurssi, Kylpylähotelli Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi
Kurssi on perheille, joissa on alle koulu-
ikäinen tai alakoulua käyvä lapsi, joka on 
saanut munuaisen-, maksan-, sydämen-, 
keuhkon- tai suolensiirron tai odottaa siir-
toa. Kurssinumero 65705. Haku 15.4. 
mennessä KELAn lomakkeella.

5.8.–10.8. 
Dialyysihoidossa olevien 16–25-vuoti-
aiden nuorten sopeutumisvalmennus-
kurssi, Kylpylähotelli Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi
Kurssi on 16–25-vuotiaille nuorille, jotka 
ovat peritoneaali- tai hemodialyysissa tai 
aloittamassa dialyysiä. Läheinen voi osal-
listua kurssille 2 viimeistä päivää. Kurssi-
numero 65662. Haku 5.6. mennessä KE-
LAn lomakkeella

31.8.–2.9. 
Aikaa meille kahdelle – parisuhdekurs-
si, Kruunupuisto, Punkaharju
Kurssi on kaikille munuais- tai maksasai-
rautta sairastaville tai elinsiirron saaneille 
puolisoineen. Parisuhteesta on tärkeää pi-
tää huolta. Puolison pitkäaikainen sairaus 
tuo suhteensa oman lisänsä. Haku 27.7. 
mennessä liiton lomakkeella.
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Ärhäkkä IgA-nefropatia tuhosi Laura Ka-
levan munuaiset nopeasti: kaksi vuotta 
diagnoosista hän oli jo dialyysissä. IgA-
nefropatia on yleensä hitaasti etenevä ja 
saattaa viedä vuosikymmeniäkin ennen 
kuin dialyysiä tarvitaan. 

– Munuaistulehdukseni ei reagoinut 
hoitoihin, kortisoniin tai sytostaatteihin, 
Laura kertoo.

Laura hakeutui lääkäriin väsymyksen 
ja vatsan turvotuksen takia huhtikuussa 
2015. Aktiivinen ja iloinen nainen ei jaksa-
nut töiden jälkeen kuin raahautua sohval-
le. Virtsassa huomattiin valkuaista ja diag-
noosi varmistui munuaisesta otetusta koe-
palasta. Kreatiniini ei siinä vaiheessa ollut 
vielä koholla. 

Elokuussa 2015 Laura jäi osasairaus-
päivärahalle, kun telemarkkinointitoimis-
ton vuoropäällikön työt kävivät liian ras-
kaiksi. Töiden keventämistä edelsi keuh-
koveritulppa, joihin IgA-nefropatiaa sai-
rastavilla on suurentunut riski. Syksy oli 
katastrofaalista aikaa, sillä verenohennus-
lääkkeet tekivät tepposiaan ja hemoglo-
biini laski. 

Laura oli 34-vuotias. Hän oli toipunut 
muutaman vuoden takaisesta erostaan 
ja uusi parisuhde Jukan kanssa oli vasta 
puoli vuotta vanha. 

– Suhteesta otettiin heti alussa löy-
sät pois ja kaikki parisuhteen kriisivaiheet 
käytiin läpi hetimiten. Kysyinkin, haluaako 
hän ihan varmasti olla tässä, sillä tässä vai-
heessa olisi ollut viisainta juosta pakoon, 
eikä tulla treffeille sairaalaan. 

Lauran ja Jukan suhde sinetöitiin avio-
liitolla juuri ennen katetrin laittoa ja dialyy-
sin alkamista. Samalla syntyi viisilapsinen 
uusperhe, sillä Lauralla on kolme ja Jukal-
la kaksi lasta. 

– Olen kiitollinen, että tein lapset nuo-
rena ja että ne alkavat nuorimmaista lu-
kuun ottamatta olla teini-iässä. Lapsiluku 

Laura on onnellinen elämästä
Ilman vastoinkäymisiä Laura ei ehkä koskaan olisi ryhtynyt kirjoittamaan lauluja. Seikkailuja hän on lakannut 
kaipaamasta, sillä niitä on parin vuoden aikana ollut riittämiin. Uusi lehti avautui munuaisensiirron myötä.

TEKSTI: HILKKA LAHTI

Laura patisti itseään liikkeelle ja naut-
ti hyvistä päivistä, lenkkeili ja hiihti, jotta li-
haskunto säilyisi, 

Äiti sopi luovuttajaksi ja leikkauspäivä 
koitti huhtikuussa 2017. Munuaisensiir-
to sujui näppärästi niin Lauralla kuin äidil-
läkin, ja toipuminen alkoi rivakasti, vaikka 
leikkauksen jälkeen jaloista ei paljon voi-
maa löytynyt.

Kaksi kuukautta siirrosta IgA-nefropa-
tia iski myös uuteen munuaiseen ja kreati-
niini alkoi nousta.  

Tauti saatiin kovalla kortisonikuurilla 
kuriin ja ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, 
että tulehdus on munuaisesta kaikonnut. 
Kortisoni laukaisi diabeteksen, johon tar-
vittiin insuliinihoito. Kun kortisonia on voi-
tu vähentää, Laura on päässyt eroon myös 
insuliinista.

Siirtoa edeltänyt aika oli raskas koko 
perheelle. Lauran sairaudesta kerrottiin 
lapsille avoimesti, myös siitä, ettei se ole 
kuolemaksi, mutta että välillä voi olla huo-
noja päiviä. Lähipiirin kanssa musta huu-
mori kukki. Nauraa piti, vaikka välillä piti it-
kua niellä. 

– Siirron jälkeen lasten ei ole enää tar-
vinnut miettiä, missä kunnossa äiti on, kun 
tulevat koulusta kotiin.

Syy tuntematon
IgA-nefropatian syytä ei tiedetä eikä taus-
talla välttämättä edes ole yksi yksittäinen 
syy. Laura itse on miettinyt yhteyttä juu-
ri ennen oireiden alkamista sairastamaan-
sa kovaan kuumetautiin. Lisäksi hänellä oli 
kova stressi lähipiirissä tapahtuneen kuo-
lemaan johtaneen onnettomuuden vuoksi.

– Sairautta ei kukaan toivo, mutta toi-
saalta on ollut hyvä hetki pohtia omaa elä-
määnsä ja uraansa. Olen aina ollut levoton 
ja vauhdikas, mutta olen arvottanut elä-
mää uusiksi ja huomannut, ettei tarvitse 
aina olla suuna päänä menossa. Seikkai-

Lauralla on aikaa pohtia tulevaisuutta. Töitä hän haluai-
si tehdä nuorten kanssa.
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oli täynnä, siitä asiasta ei ole tarvinnut teh-
dä surutyötä.

 
Päivämäärä tiedossa
Laura meni huonoon kuntoon ennen dia-
lyysiä, väsytti koko ajan ja vointi oli heik-
ko. Omaa virtsaa tuli kuitenkin koko ajan. 
Hän teki vatsakalvodialyysiä puoli vuotta, 
jonka aikana hänen äitinsä sopivuutta luo-
vuttajaksi tutkittiin. 

– Dialyysi ei tehonnut kovin hyvin, sillä 
poistot olivat aluksi liian suuria, oksensin ja 
päätä särki, mutta ajan myötä olo koheni. 
Oloa helpotti sekin, että tiesin päivämää-
rän, milloin dialyysi päättyisi.
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luja olen lakannut kaipaamasta, kun niitä 
on ollut nyt ihan riittämiin. 

Lauran sairasloma loppui marraskuus-
sa ja hän on paraikaa projektiosaamisen 
asiantuntijakoulutuksessa. Hänellä on 
pohjalla liiketalouden ylempi ammattikor-
keakoulututkinto. 

– Hakeuduin koulutukseen siksi, että 
se olisi portti takaisin työelämään. Samal-
la pääsen testaamaan omaa työkuntoani, 
sillä välillä jo epäilin sitäkin.

Työvuosia olisi edessä vielä paljon, 
mutta Laura tietää, että tulevia työnantajia 
kiinnostaa työuran välivuodet. 

– Elinsiirrosta ei tiedetä tarpeeksi ja 
se saattaa siksi säikäyttää. Ajatellaan, et-
tä elinsiirto invalidisoi, ei niin, että siitä al-
kaa uusi elämä.

Lauraa kiinnostaa työ nuorten paris-
sa, sillä nuorten tsemppaamista työ tele-
markkinoinnissakin paljolti oli. Haaveena 
on opiskella opinto-ohjaajaksi. 

– Olen kova tekemään suunnitelmia, ja 
jos matto vedetään alta, teen uuden suun-
nitelman

Kokemukset sanoiksi
Neljä vuotta sitten avioeron jälkeen Laura 
huomasi, että hänestä alkoi pulputa laulun 
sanoja. Hän tallensi niitä kännykkäänsä. 

– Työtoveri innostui teksteistäni ja hä-
nen kanssaan puolihuvikseen pohdittiin 
bändin perustamista. Kun Jukka tuli kuvi-
oihin mukaan, siitä tuli sitten totta.

Vähän ennen sairastumistaan Lau-
ra perusti työtoverinsa kanssa bändin ni-

meltään NtiKaleva & TheMistake. Yhtye 
esittää omia kappaleitaan. Laura on sa-
noittanut kappaleet ja pääosa kappaleis-
ta on Jukan säveltämiä. Osa kappaleista 
on bändin toisena kitaristina toimivan työ-
toverin säveltämiä. 

– Lauluihin olen saanut purettua paljon 
vaikeita asioita. Kappaleet ovat tarinallisia 
ja oikeastaan aika raadollisia. Let`s baila-
taan meininki ei ole meitä varten, sillä tyy-
likin on punkahtavaa rokkia.

Laura ei ollut koskaan haaveillut laula-
jan urasta eikä karaokea lukuun ottamat-
ta koskaan laulanut julkisesti. 

– Olen ollut siinä uskossa, että olen 
karmea laulaja, sillä mielestäni ääneni on 

kuin M. A Nummisella, matala ja narise-
va, hän nauraa.

Bändi keikkailee Oulun ympäristössä 
noin kerran kuukaudessa. Kannattajakun-
takin on löytynyt, sillä moni tuntuu pitävän 
kappaleiden sanoituksista. 

– Ehkä niihin voi samaistua ja kai niis-
tä joku saa vertaistukeakin.  

Eteenpäin katsomisessa on auttanut 
Lauran positiivinen mielen laatu. Sairastu-
minenkin on vain elämän välivaihe.

– Olen valtavan positiivinen, jopa är-
syttävyyteen saakka. Unelmat pystyy to-
teuttamaan, mutta joskus niitä joutuu vä-
hän muokkaamaan. Mulla on tosi kiva elä-
mä, ja suunta on koko ajan parempaan. 

KI
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Laura keikkailee bändin kanssa noin kerran kuukaudessa Oulussa ja lähikunnissa. Treenejä pidetään kerran viikossa.

IgA-nefropatia
• yleisin primaari glomerulonefriitti eli munuaiskerästulehdus 
• yleensä oireeton ja ainoa merkki sairaudesta on poikkeava virtsalöydös 
• etenee yleensä hyvin hitaasti, jopa vuosikymmenten kuluessa. Sen etenemi-

nen on yksilöllistä ja sitä on vaikea ennustaa.  
• Osalla sairastuneista munuaisten toiminta on huonontunut jo diagnosointivai-

heessa. Arviolta kolmasosalle kehittyy dialyysihoitoon johtava munuaisten va-
jaatoiminta.

• Sairauteen ei ole toistaiseksi parantavaa hoitoa, mutta sen etenemistä voi-
daan hidastaa.

Lähde: Virpi Rauta ja Carola Grönhagen-Riska, IgA nefropatia: ennusteesta hoitoon, Duodecim-
lehti, 2006
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Dialyysihoitoon tulevien määrä on lisääntynyt
Dialyysihoidon aloittaa yhä use-
ampi. Vuoden 2016 lopussa mu-
nuaisensiirron saaneita ja dialyy-
sissä olevia oli enemmän kuin 
koskaan aiemmin.

TEKSTI: PATRIK FINNE

Vuonna 2016 Suomessa aloitti dialyysi-
hoidon 559 uutta hoitoa tarvitsevaa. Tä-
mä on uusi ennätys. Jo vuonna 2015 
dialyysissä olevien määrä oli entistä suu-
rempi, 523. Dialyysihoidon aloittavi-
en vuosittainen määrä kasvoi nopeasti 
1990-luvulla noin 300:sta 450:en, mut-
ta pysyi sen jälkeen pitkään muuttumat-
tomana. Vuosina 1998–2014 uusien dia-
lyysissä olevien vuosittainen määrä vaih-
teli välillä 450–510 ja määrä oli jopa hie-
man laskusuuntainen. 

Suomen munuaistautirekisteri julkai-
si pari vuotta sitten ennusteen tulevien 
vuosien potilasmääristä, eikä silloin ollut 
näköpiirissä, että uusien potilaiden mää-
rä kasvaa näin nopeasti. Mistä tämä yl-
lättävä kehitys sitten johtuu? Suomen vä-
estö vanhenee ja sen myötä on toki odo-
tettavissa, että dialyysihoitoa tarvitsee 
yhä useampi. Toisaalta vuonna 2016 uu-
sien dialyysiä tarvitsevien määrä oli odo-
tettua suurempi kaikissa yli 20-vuotiai-
den ikäryhmissä. Yli 75-vuotiaiden ikä-
ryhmässä oli 228 uutta dialyysipotilasta 
miljoonaa ikäryhmän asukasta kohti. Tä-
mä on vain hieman suurempi määrä kuin 
aiemmin, ja määrä on edelleen pieni ver-
rattuna muihin Pohjoismaihin, joissa luku 
on noin 400. 

Voiko suurentunut potilasmäärä joh-
tua siitä, että dialyysihoito aloitetaan en-
tistä varhaisemmassa munuaisten vajaa-
toiminnan vaiheessa? Ei vaikuta siltä. Mu-
nuaistoiminnasta saa käsityksen laske-
malla munuaiskerästen suodatusnopeus 
(eGFR) kreatiniiniarvon perusteella. Vuon-
na 2016 dialyysihoidon aloittaneiden eG-
FR oli keskimäärin 7,5 millilitraa minuutissa 
ennen dialyysihoidon aloitusta, eli samalla 
tasolla kuin aiempina vuosina.

Muitakin selityksiä suurentuneelle po-
tilasmäärälle on haettu. Onko esimerkik-
si jokin tietty munuaistauti yleistynyt eri-
tyisen paljon? Potilaiden munuaistauti-
diagnoosien jakaumassa kuitenkaan ei 
havaittu muutoksia. Diabetes oli vuonna 
2016 joka kolmannen uuden dialyysissä 
olevan munuaisten vajaatoiminnan syy, 
kuten aiempina vuosina. Glomerulonef-
riitti oli edelleen toiseksi ja monirakkula-
tauti kolmanneksi tavallisin munuaistauti. 
Dialyysihoitoon tulevien määrä oli vuosi-

na 2015 ja 2016 entistä suurempi useim-
milla alueilla. Mitään selvää syytä dialyysi-
hoidon ilmaantuvuuden kasvuun ei ole to-
dettu. Potilasmäärät vaihtelevat vuodesta 
toiseen ja tähän vaikuttaa myös sattu-
ma. Mutta voiko olla sattumaa kun poti-
lasmäärä on ollut entistä suurempi kaksi 
vuotta peräkkäin? Toisaalta alustavien tie-
tojen perusteella dialyysiin tulevien mää-
rä oli vuonna 2017 hieman pienempi kuin 
vuosina 2015 ja 2016, joten kyseessä eh-
kä ei ole nouseva trendi. 

Kaksi vuotta sitten julkaistun ennus-
teen mukaan dialyysihoidossa olevien 
potilaiden määrä pysyy muuttumatto-
mana vuoteen 2035. Ennuste perustui 
oletukseen, ettei dialyysihoitoon tulevien 
määrä kasva nopeasti lähivuosina. Jos 
dialyysiin tuleekin jatkossa 100 potilas-
ta vuodessa odotettua enemmän, täy-
tyy ennusteet tehdä uudelleen. Mahdol-
lisimman tarkka ennuste on arvokas työ-
kalu kun tulevien vuosien dialyysiresurs-
seja suunnitellaan.

Vuoden 2016 lopussa munuaisensiir-
ron saaneiden ja dialyysissä olevien mää-

rä oli suurempi kuin koskaan aiemmin. 
Munuaisensiirron saaneita oli 2945 ja dia-
lyysissä olevia 1910, joista 364 oli perito-
neaalidialyysissä, 138 kotihemodialyysis-
sä ja 1406 kävi dialyysiyksikössä hemo-
dialyysissä. Suomen munuaistautirekis-
terin raporteissa on perinteisesti esitetty, 
miten vuoden aikana siirrytään hoitomuo-
dosta toiseen (peritoneaalidialyysi, hemo-
dialyysi ja munuaisensiirto). Raportti 2016 
esittää uutena analyysinä myös kotihe-
modialyysissä olevien siirtymiset muihin 
hoitomuotoihin ja tästä on grafiikka Ra-
portin kannessa (Kuvio). Kotihemodialyy-
sissä olevat saivat vuoden aikana munu-
aisensiirron yleisemmin kuin PD-potilaat 
ja keskushemodialyysipotilaat. Yksikään 
PD-hoitoa tekevä ei siirtynyt suoraan ko-
tihemodialyysiin, mutta muutama PD-hoi-
toa tekevä siirtyi keskushemodialyysin 
kautta kotihemodialyysin.

Suomen munuaistautirekisterin ko-
ko vuosiraportin voi lukea sivulta www. 
muma.fi/munuaistautirekisteri. 

Suomen munuaistauti-
rekisterin Vuosiraportis-
ta 2016 selviää, että yk-
sikään peritoneaalidia-
lyysissä oleva ei siirty-
nyt vuoden 2016 aikana 
suoraan kotihemodialyy-
siin. Niistä 56 potilaasta, 
jotka siirtyivät vuonna 
2016 keskushemodialyy-
sistä kotihemodialyysiin, 
neljä oli alle 90 päivää 
aiemmin ja yhdeksän oli 
alle vuosi aiemmin siir-
tynyt peritoneaalidialyy-
sistä keskushemodialyy-
siin. Kotihemodialyysiä 
tekevät eivät siirtyneet 
peritoneaalidialyysiin 
edes keskushemodia-
lyysin kautta.
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Munuaissairaudet eivät ole naisilla mie-
hiä yleisempiä. Yleisesti miessukupuol-
ta pidetään riskitekijänä munuaisten va-
jaatoiminnan kehittymiseen ja loppuvai-
heen munuaisten vajaatoiminnan vuok-
si dialyysihoidossa on enemmän miehiä 
kuin naisia.

Munuaisten hyvinvointi on yhteydessä 
sydämen ja verisuonten kuntoon. Korkea 
verenpaine vahingoittaa munuaisia ja sen 
hoito on tärkeää. Kohonnutta verenpainet-
ta hoidetaan lääkkeillä. On myös tärkeää 
välttää liiallista suolan ja alkoholin käyttöä, 
ylipainoa ja liikkua säännöllisesti.

Miehillä on naisia enemmän sydän- ja 
verisuonisairauksia ja heillä on jo nuorena 
kohonnut taipumus korkeaan verenpai-
neeseen. Yleistäen voi sanoa, että naiset 
pitävät itsestään ja terveydestään miehiä 
parempaa huolta, mikä suojaa heitä myös 
munuaissairauksilta. Toisaalta vaikka tu-
pakointi on vähentynyt, se on tasaver-
taistunut ja nuoret naiset ja miehet polt-
tavat yhtä useasti. Tilanteen voi siis odot-
taa muuttuvan.

Naisilla on munuaissairauksia yhtä 
paljon kuin miehillä. Naisten mu-
nuaisille raskaus voi kuitenkin ol-
la koettelemus. Toisaalta raskaus-
aika voi olla mahdollisuus todeta 
naisen munuaissairaus ajoissa ja 
hidastaa sen etenemistä.

TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

Naisen munuaiset
– Raskaus on ikkuna naisen tervey-

teen. Raskausaikana jo olemassa oleva 
munuaissairaus voi edetä, tai piilevä mu-
nuaissairaus, josta ennen raskautta ei tie-
detty, tulla esiin, nefrologi Aino Soro-Paa-
vonen HUS:sta sanoo.

Uhka vai mahdollisuus?
Raskaus on naisen terveydelle sekä uhka 
että mahdollisuus 

– Raskauden aikana naisen terveyttä 
tarkkaillaan. Suomen korkeatasoinen neu-
volajärjestelmän ansioista saatetaan havai-
ta munuaissairaus, josta ei ennen tiedetty, 
jo aivan alkuvaiheessa. Toisaalta raskau-
den aikana jo olemassa oleva munuais-
sairaus voi edetä.

Normaalissa raskaudessa elimistön ve-
ritilavuus kasvaa ja munuaisten verenkier-
to lisääntyy. Raskauden loppuvaiheessa 
sikiö ja suuri kohtu voivat painaa etenkin 
oikeanpuoleisen munuaisen virtsajohdinta.

Raskauden aikana veren sokeriarvot 
voivat nousta, vaikka muutoin diabetes-
ta ei olisikaan. Raskausdiabetekselle voi 
altistaa ylipaino ja yli 40 vuoden ikä. Sen 
ensisijainen hoito on ruokavalio ja liikun-
ta, mutta joissakin tapauksissa tarvitaan 
myös lääkehoitoa.

– Aiemmin täysin terveelle naiselle voi 
kehittyä raskausaikana kohonnut veren-
paine. Mikäli 20. raskausviikon jälkeen tä-
hän liittyy merkittävä valkuaisen eritys virt-
saan ja turvotukset, tilaa kutsutaan pre-
eklampsiaksi.

Aiemmin pre-eklampsiasta käytettiin 
myös nimeä raskausmyrkytys. Sen syy on 

tuntematon, mutta aiheuttajaksi on epäil-
ty istukan vajaatoimintaa tai immunologisia 
syitä. Sen tärkein hoito on verenpaineen 
hoito. Pre-eklampsia voi edetä munuais-
ten vajaatoiminnaksi, mutta ei yleensä ai-
heuta pysyviä munuaisvauriota.

Raskaaksi munuaissairaudesta 
huolimatta
Munuaissairautta sairastavan naisen ras-
kaus on mahdollinen, mutta se vaatii har-
kintaa ja tarkkaa seurantaa. Munuaisten 
vajaatoimintaa sairastavan tuleminen ras-
kaaksi on vaikeampaa, koska raskaus 
vaatii normaalin hormonitoiminnan. Hedel-
mällisyys palautuu munuaissiirteen saami-
sen jälkeen lähes normaalitasolle.

– Munuaissairauteen sairastunut nai-
nen joutuu pohtimaan hyvin isoja asioita 
raskauden suhteen: voiko hän tulla äidiksi, 
voiko oma sairaus periytyä lapseen tai voi-
ko lapselle käydä huonosti raskausaikana?

Ennenaikaisen synnytyksen ja kesken-
menon riski on huomattavasti suurentunut, 
jos sairastaa munuaissairautta tai on jo ke-
hittynyt loppuvaiheen munuaisten vajaatoi-
minta. Epämuodostumien riski ei ole kui-
tenkaan kohonnut.

Munuaissairauteen sairastuneen on ai-
na hyvä keskustella perheenlisäyssuunni-
telmistaan lääkärin kanssa. Lääkitys voi 
vaatia säätöä, jotta jo olemassa oleva mu-
nuaisten vajaatoiminta ei etene. Munuai-
sensiirron saaneen hyljinnänestolääkityk-
seen on useimmiten tehtävä muutoksia. 
Myös esimerkiksi ravitsemushoito voi vaa-
tia muutoksia.

Nefrologi Aino Soro-
Paavonen sanoo, että 
raskaus on ikkuna nai-
sen terveyteen. Ras-
kausaikana jo olemas-
sa oleva munuaissairaus 
voi edetä, tai piilevä mu-
nuaissairaus, josta en-
nen raskautta ei tiedetty, 
tulla esiin.
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Maailman  
munuaispäivä 8.3.
Maailman munuaispäivää vietetään 
torstaina 8.3. Sen teemana on tänä 
vuonna naisen munuaiset. Sopivas-
ta samana päivänä on kansainvälinen 
naistenpäivä. 

Krooninen munuaissairaus kosket-
taa maailmassa 195 miljoonaa naista. 
Tietoisuutta munuaissairaudesta on li-
sättävä, munuaissairaus on havaittava 
ajoissa ja munuaissairautta on seurat-
tava varsinkin raskauden aikana. Tänä 
vuonna vaaditaan yhtäläistä hoitoon-
pääsyä ja seurantaa munuaissairauk-
sissa kaikille maailman naisille ja tytöille.

Diabetes on suurimpia munuaissai-
rauksien aiheuttajia. Ylipaino kuormittaa 
koko kehoa, myös munuaisia. Liika ras-
va ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöt li-
säävät riskiä sairastua diabetekseen. 
Terveelliset elintavat suojaavat myös 
naisten munuaisia.

Munuaispäivän yleisöluento pide-
tään Helsingissä. Tilaisuudessa nefro-
logian erikoislääkäri, dosentti Aino So-
ro-Paavonen HUS:n Nefrologian klini-
kalta kertoo naisten munuaisista. Nefro-
logian erikoislääkäri, LT Ilkka Helanterä 
HUS:n Elinsiirto- ja maksakirurgian klini-
kalta kertoo elävältä luovuttajalta tehtä-
vistä munuaisensiirroista. Luennolla on 
myös kokemuspuheenvuoro. Kahvitar-
joilu alkaa klo 17 ja itse luento 17.45. Lu-
ennolle on ilmainen sisäänpääsy. Paikka-
na on Helsingin yliopiston päärakennus, 
Sali 13, Fabianinkatu 33.

L i s ä t i e t o j a  w w w. m u m a . f i / 
munuaispaiva 

Kansainvälisesti jopa 80 prosenttia dia-
lyysissä olevien raskauksista onnistuu. 

– Munuaisensiirron saanut joutuu har-
kitsemaan raskaaksi tulemista tarkkaan. 
Jos munuaisensiirrosta on kulunut ja pit-
kä aika ja munuaissiirteen on jo vähän hei-
kentynyt, on todennäköistä, että siirteen 
toiminta heikkenee entisestään raskau-
den aikana. 

Raskaus immunisoi naisen elimistöä. 
Myöhemmin tarvittavan munuaisensiirron 
odotus voi kestää tällöin pidempään.

Mikäli raskaaksi tulee dialyysiaikana, 
suositellaan hoitoa tehtäväksi päivittäin, 
jotta ureataso pysyisi mahdollisimman nor-
maalina ja voidaan taata parempi ravitse-
mustaso. Myös anemia on hoidettava eri-
tyisen hyvin.

SLE on yleisempi naisilla
Munuaissairauksista autoimmuunisaira-
us SLE on naisille miehiä yleisempi. Siinä 
elimistö puolustautuu omaa elimistöään 
vastaan. SLE:tä sairastaa Suomessa pa-
rituhatta henkilöä, 90 prosenttia heistä on 
naisia. Useimmiten sairaus todetaan alle 
30-vuotiaana. Monessa muussa maassa 
SLE on yleisempi: Amerikkalaisessa medi-
assa SLE eli lupus esiintyy useasti. Tuoree-
na esimerkkinä on munuaisen ystävältään 
hiljakkoin saanut laulaja Selena Gomez.

Sairastuneista puolella ilmaantuu mu-
nuaisten vajaatoimintaa aiheuttava SLE 
nefriitti eli munuaiskerästulehdus. SLE voi 
puhjeta raskauden aikana tai sen jälkeen. 
Raskausaikana jo olemassa oleva SLE 
yleensä pahenee.

– Virtsatietulehdukset hoidetaan nyky-
ään niin hyvin, että se ei ole enää pitkäai-
kaisen munuaisten vajaatoiminnan syy. Ti-
lanne oli täysin toinen vielä vaikka 50 vuot-
ta sitten, Soro-Paavonen sanoo.

Reumasairauksista skleroderma on 
naisilla yleisempi ja siihen liittyvä vaikea-
hoitoinen pitkäaikainen kohonnut veren-
paine voi vaurioittaa munuaisia. Myös ni-
velreuma naisilla yleisempi.

– Nivelreuman hoito biologisilla lääk-
keillä on nykyään niin kehittynyttä, että 
amyloidoosia esiintyy enää erittäin harvoin.

Muista terveet elintavat
Naiset, ja miehet, voivat suojata munu-
aisiaan noudattamalla terveitä elintapoja.

Ylipaino kuormittaa kehoa. Se lisää ris-
kiä sairastua tyypin 2 diabetekseen, nos-
taa verenpainetta ja huonontaa veren ras-
va-arvoja, mutta voi myös itsessään vau-
rioittaa munuaisia. Liikunta auttaa painon-
hallinnassa, laskee verenpainetta ja korjaa 
veren rasva-arvoja. Korkeat veren rasva-
arvot vaurioittavat myös munuaisia, koska 
ne aiheuttavat verisuonten kalkkeutumis-
ta. Verenrasvoihin voi itse vaikuttaa välttä-
mällä ruokavaliossa kovaa rasvaa sisältä-
viä tuotteita ja liikkumalla. Joskus tarvitaan 
kuitenkin lääkitystä. 

Liiallinen suola on haitallista tervey-
delle. Se kuormittaa munuaisia, sydän-
tä ja verisuonia. Runsas suolankäyttö ke-
rää elimistöön nestettä ja nostaa veren-
painetta. 
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Vapaaehtoisten ja järjestöjen näkymistä 
sairaalassa on kehitetty eri hankkeissa jo 
joitakin vuosia.

– Tarkoitus on saada kolmas sekto-
ri mukaan kokonaisuuteen niin, että jär-
jestöjen osaaminen ja palvelut olisivat nä-
kyvissä sairaalassa, projektipäällikkö Anu 
Toija OLKAsta sanoo. 

OLKA on EJYn ja HUS:n yhteinen pal-
velu. OLKAssa haetaan ennen kaikkea 
yhteistyötä sairaalan toimijoiden kanssa.

 – Vertaistukea halutaan tuoda sai-
rastuneille ja läheisille jo sairaalassa, et-
tei sairastunen tarvitse sitä lähteä erik-
seen etsimään. 

Sairastuneiden ja sairaaloiden hen-
kilökunnan tietoon halutaan tuoda myös 

Järjestöt näkyviin sairaalassa 
Sairastuneet halutaan saattaa yh-
distysten toimintaan jo sairaalassa. 
Tavoitteena on olla osa sairastu-
neen hoitopolkua, kohdata sairas-
tunut ja hänen läheisensä ja antaa 
tukea sairauteen sopeutumisessa. 

TEKSTI JA KUVAT: HILKKA LAHTI

järjestöjen tarjoama muu palvelu, tuki ja 
kuntoutus, mutta sairaalasta löytyy myös 
muuta vapaaehtoistoimintaa. 

OLKA toimii HUS:n sairaaloissa. Va-
paaehtoiset toimivat sekä OLKA-pisteis-
sä että osastoilla. Vertaistukitehtävien li-
säksi vapaaehtoiset toimivat myös aula-
avustajina, osastoilla juttukaverina ja las-
tenosastoilla leikkikaverina.

Kaikki vapaaehtoiset haastatellaan ja 
he käyvät Vapaaehtoisena erikoissairaan-
hoidossa -koulutuksen. Vertaistukijana 
toimivilta vaaditaan esimerkiksi oman po-
tilasjärjestön vertaistukija-koulutus.

– Valmennuksessa kerrotaan sairaa-
lan organisaatiosta ja sairaalahygienias-
ta, mutta aiheina ovat myös vapaaehtois-
toiminnan periaatteet ja sairaan ihmisen 
kohtaaminen. HUS:ssa vapaaehtoisen 
tunnistaa vaaleanvihreästä liivistä, jonka 
selässä lukee vapaaehtoinen.

Toija on huomannut, että asenteet 
ovat terveydenhuollossa muuttuneet ja 
kansalaistoimintaa arvostetaan. 

– Teemme yhteistyötä, jossa arvos-
tamme toisen osaamista. Potilaan sairaut-
ta hoidetaan sairaalassa ja järjestöt tuovat 
potilaan hoitopolulle oman osaamisensa.

OLKA-pisteitä on avattu myös Seinä-
joen keskussairaalassa ja Raaseporin sai-
raalassa. Oululainen Järjestöt sairaalassa 
-hanke on myös osa OLKA-verkostoa.

Sairaalaoppaat turvana Oulussa
OYS:n Avohoitotalon aulassa käy aamul-
la kova kuhina. Ilmoittautumisautomaat-
tien luona ovat sinioransseissa liiveissään 
myös vapaaehtoiset sairaalaoppaat Marit-
ta Mononen ja Pirkko Kesti. Moni pysähtyy 
ja kysyy: Voisitko auttaa? 

Järjestöt sairaalassa -hankkeessa on 
pilotoitu sairaalaopastoimintaa nyt vuo-
den ajan ja sen aikana oppaat ovat koh-
danneet yli 9000 ihmistä.

– Apu tarvitaan ilmoittautumisessa ja 
usein myös vastaanotolle tulleita opas-
tetaan oikeisiin odotusauloihin, Järjes-
töt sairaalassa -hankkeen vapaaehtois-
toiminnan koordinaattori Katja Kuuse-
la kertoo. 

Sairaalaoppaat ovat avohoitotalos-
sa arkiaamuisin kolme tuntia. He toimi-
vat avohoitotalon lisäksi kantasairaalassa 
B2-aulassa. Lisäksi sairaalaoppaat aloitti-
vat opastuksen Oulun seudun yhteispäi-
vystyksessä viime vuoden marraskuus-

Kaiku-järjestöpisteessä järjestöt ja yhdistykset voivat esitellä toimintaansa varaamalla netistä ajan. Myös Pohjois-Suomen munuais- ja maksayhdistys on ollut paikalla 
Maailman munuaispäivänä Maksaviikolla. Neuvontatyöntekijä Terhi Niemelä ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Katja Kuusela ovat tulleet tutuiksi sairaalan väelle.
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sa. Siellä toimitaan kolmena iltana viikos-
sa. Päivystykseen tulijoiden kanssa voi-
daan jutella, auttaa ruoka-automaattien 
käytössä tai olla vain rauhoittelemassa. 

Tällä hetkellä vapaaehtoisia oppai-
ta on 27. He ovat kaikki käyneet Vapaa-
ehtoisena erikoissairaanhoidossa -koulu-
tuksen. Heidät on saatu rekrytoitua kou-
lutukseen lehti-ilmoituksilla. Sairaala tar-
joaa vapaaehtoisille oppaille pullakahvit, 
mutta suurempi palkka on ihmisiltä saa-
tu hyvä palaute.

Vapaaehtoiset toimivat OYS:ssa myös 
kuntoutusosastolla toimintaterapeutin 
mukana iltaryhmässä järjestämässä lii-
kuntaa, bingoa, yhteislaulua tai muuta 
ohjelmaa kukin vahvuuksiensa mukaan.

– Hankkeessa raivataan järjestöille tie-
tä sairaalaan. Tietoa järjestöistä annetaan 
OYS:n asiakkaille mutta myös henkilö-
kunnalle, jotta se osaa tarvittaessa ohja-
ta potilaan ja hänen omaisensa järjestö-
jen tarjoaman tiedon ja tuen piiriin, Kuu-
sela toteaa.

Järjestöpiste Kaiku
Järjestöpiste Kaiku avattiin OYS:aan ke-
väällä 2016. Pisteessä on lehtiä ja esittei-
tä 50 järjestöltä sekä tietoa vapaaehtois- ja 
vertaistukitoiminnasta sairaalan asiakkail-
le ja henkilökunnalle. Pisteellä on työnte-
kijä maanantai- ja tiistai-aamupäivisin, jär-
jestöt esittäytyvät keskiviikkona ja torstaina 
aamupäivällä. Muina aikoina se toimii itse-
palveluperiaatteella. Sosiaali- ja terveysjär-
jestöt voivat esitellä toimintaansa järjestö-
pisteellä, mutta myös ihotautien poliklini-
kalla, sisätautipoliklinikalla, psykiatrisella 
osastolla ja lasten ja nuorten päivystyspo-

KOLUMNI

Yhdessä  
elämisestä
”Aika erikoinen on lääkärin työ. Voi 
olla viran puolesta paikalla, kun toi-
sille tapahtuu tärkeitä. Ja parhai-
ten käy, jos kaikki menee hyvin eikä 
lääkärin osuutta edes muisteta. Jos 
kaikki vaikuttaa itsestään selvältä ja 
onnistuu, niin ilo on yhteistä. 

Mutta aina ei mene hyvin. Tulee pet-
tymyksiä ja takapakkiakin. Pärjäämi-
sen tunne haurastuu, murtuminen on 
uhkaavan lähellä. Voimavarat ovat 
koetuksella. Tämä voi koskea ketä 
tahansa, olipa tehtävänä hoitaminen 
tai osana sairastaminen. 

Tulevaisuus kohdataan tässä ja nyt, 
yhdessä. Tämä ei ole nyt vain Suo-
men satavuotisteema vaan tervey-
denhuollon ja ihmiselämän arkea. Älä 
jää yksin. Toisaalta jokainen meis-
tä on yksin, oma itsensä – vain mi-
nä voin olla minä! Kukaan muu ei elä 
minun elämääni kuin minä vain.  

Hyväntahtoisuus, siitä me innostum-
me, ilahdumme. Teemme havain-
toja toisistamme ällistyttävällä tark-
kuudella. Aivotutkijat ovat löytäneet 
aivokudoksestamme peilisoluja, joi-
den toimintana on aavistaa, mitä toi-
sen mielessä liikkuu. Lähimmäisen-
rakkauden ja ymmärtämisen anato-
minen perusta. Luottakaamme pei-
lisoluihimme.  

Erillisinä, mutta kuitenkin yhdessä, 
siteenä keskinäinen kunnioitus ja 
luottamus. Erilaisuus luonteessa ja 
kohtalossa korostaa kunkin omaa 
persoonaa, jolle pitäisi olla tilaa myös 
hoitotilanteissa olosuhteiden salli-
missa rajoissa. Oma elämä, joka päi-
vä, on se jokaisen ”oma juttu”, jonka 
voi ottaa haltuun vain hän, joka sitä 
elämää elää.     

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

liklinikalla, sosiaalityöntekijöiden kokouk-
sissa ja henkilökunnan koulutuksissa sekä 
Oulun kaupungin hyvinvointikeskuksissa. 

– Esittelypaikat on neuvoteltu sairaa-
lan henkilökunnan kanssa järjestöistä tul-
leiden toiveiden mukaan. Järjestöt voivat 
varata esittelyajan netistä ihimiset.fi-si-
vustolta, järjestöpisteen neuvontatyönte-
kijä Terhi Niemelä kertoo.

Hankkeen aikana on tarkoitus koulut-
taa myös järjestötietopisteelle vapaaeh-
toisia, jotka pystyisivät kertomaan laajas-
ti järjestökentästä.

– Yhteistyö sairaalan kanssa on suju-
nut hyvin. Olemme päässeet mukaan ko-
kouksiin ja saaneet viestintäapua, Kuu-
sela kiittää. 

Terveyskylän vertaistalo.fi
Terveyskylä on kaikkien yliopistosairaaloi-
den muodostama virtuaalisairaala. Sinne 
on perustettu oma talonsa myös vertais-
tuelle. Vertaistalo on verkkopalvelu, joka 
tarjoaa vertaistukea sairastuneille ja hei-
dän läheisilleen. Sivustolla toimii hakuko-
ne, joka helpottaa tuen löytämistä Sairas-
tuneet ja heidän läheisensä voivat etsiä 
vertaistukea paikkakunnan tai tietyn sai-
rauden perusteella. 

– Toivomme, että kaikki yhdistykset 
tulevat mukaan ja syöttävät vertaistukitie-
tonsa hakukoneelle, Anu Toija kehottaa.

Hakukone on maksuton yhdistyksille. 
Siihen pitää ilmoittaa yhdistyksen tiedot 
ja myös ylläpitää muutoksia.

Vertaistalo löytyy osoitteesta www. 
vertaistalo.fi. Sieltä löytyy myös linkki, jos-
ta voi ilmoittaa yhdistyksen tiedot haku-
koneelle. 

”Olipa mukava, että olitte tässä, tuli turvallinen olo.” Tämän viestin sairaalaoppaat Maritta Mononen ja Pirkko 
Kesti saavat usein kuulla. 
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TEKSTI JA KUVA: ERNO LAHTINEN

Toivo peittoaa pelon

Sairaalan päivähuoneessa odottelee asiakkaita lääkärin pakeil-
le päästäkseen. Raili Oljakka, entinen Lehti, esittelee pöydän 
ääressä kotoaan tuomiaan valokuvia. Kolmen vuosikymme-
nen takaisessa kuvassa Raili on nelikymmenkiloinen, keltaisen 
ja väsyneen näköinen. Kuva on napattu juuri ennen Railille teh-
tyä maksansiirtoa, Suomessa tehdyistä siirroista järjestykses-
sä kuudettatoista.

– Kovasta kesäisestä korpinyskästä se alkoi. Onneksi lää-
käri ei määrännyt vain yskänlääkettä, vaan lähetti testeihin, Rai-
li kertoo.

Testitulosten tultua alkoi tuolloin Vantaalla asuneen, Valtion-
rautateillä Helsingin varikolla vaunusiivoajana toimineen Railin 
elämässä sairaalarumba. Yskän lisäksi uusia oireita olivat kuti-
na ja väsymys.

– Esimies ei tykännyt sairaalassa aamuisin työaikaan tehtä-
vistä tutkimuksista. Kyseli, että eikö niitä voisi tehdä iltaisin, Rai-
li muistelee.

Lisätutkimusten jälkeen tehtiin diagnoosi – Raililla oli primaari 
biliaari kolangiitti, PBC. Kolmekymmentä vuotta sitten sairauden 
nimessä oli sana kirroosi, joka johti asiaa tietämättömien ajatuk-
set liialliseen alkoholin käyttöön.

– Selitin kysyjille, että primaarinen tarkoittaa, ettei alkoholilla 
ollut osuutta asiaan. Ennakkoluuloja oli paljon, Raili kertoo.

Siirtolistalla kolme viikkoa
Tutkimukset kestivät kaikkiaan vuoden verran. Railia vaivasivat 
laskimolaajentumat ruokatorvessa, jotka aiheuttivat verensyök-
syjä.

– Neljännen verensyöksyn jälkeen lääkäri sanoi, että kyllä si-
nä vielä muutamasta selviät, Raili sanoo.

Maksasta otetun koepalan tutkimisen jälkeen selvisi, että ai-
noa mahdollisuus olisi maksansiirto. Railille ajatus operaatiosta 
oli täysin vieras, kahdeksankymmentäluvulla siirto oli Suomessa 
vielä varsin tuntematon hoitokeino. Seurasi lääkärin haastattelu, 
jonka tarkoituksena oli selvittää, vieläkö silloin 50-vuotiasta Rai-
lia kannattaisi laittaa elinsiirtolistalle.

– Minua haastatteli professori Krister Höckerstedt. Juteltiin 
niitä näitä, kunnes kysyin, että milloinkas ne oikeat kysymykset 
alkaa. Sanoin vielä, että minulla on kolme lasta, ja vaikka ne on 
jo isoja, niin kyllä ne vielä äitiä tarvitsee, yksinhuoltaja kun olin.

Raili päätettiin ottaa elinsiirtolistalle, jossa hän ehti olla kolme 
viikkoa. Kotona odotti laukku valmiina, kun kutsu sairaalaan tulisi. 
Railin äiti oli kylässä tyttärensä luona viestin saapuessa.

– Sanoin äidille, että olen tehnyt testamentin, laittanut sen kir-
jekuoreen ja kirjoittanut päälle, että avataan tarvittaessa. Lähdin 
taksilla sairaalaan. Kotona tyttäret tulivat koulusta ja näkivät kir-
jeen myös, sanoivat kyynelehtivälle mammalle, että laitetaan kirje 
nyt vain kirjahyllyyn, ettei sitä vielä tarvita, Raili kertoo.

Päivä kerrallaan
Kuusi tuntia kestänyt siirtoleikkaus onnistui hyvin. Toipumisaikaa 
oli osastolla kolme viikkoa. Railin tyttärelle oli vinkattu, että äidin 
toipumista voisi edistää vaikkapa liikkumaan aktivoiva koiranpen-
tu. Sileäkarvainen noutaja Roosa saikin Raililta kolmesti päiväs-
sä ulkoilutusta, aina läheisen hyppyrimäen rinteen huipulle asti.

Railin olo koheni nopeasti. Jo kohta leikkauksen jälkeen osas-
tolla professori Höckerstedt oli antanut elinsiirtotoipilaalle peilin 

Railille kolmekymmentä vuotta sitten tehty maksansiirto on antanut mahdollisuuden nähdä lasten ja lasten-
lasten varttuvan. Elämäänsä täysillä elävän kahdeksankymppisen yhteiskunnallinen aktiivisuus on osaltaan 
muokannut myös liiton historiaa.
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Raili Oljakka oli perustamassa liittoon Maksajaostoa. Ansioiden 
vuoksi hän sai liiton huomionosoituksen. Silloin takana olivat jo 
maksansiirtoa edeltäneet huonommat vuodet.
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käteen. Hetken moista temppua ihmeteltyään Raili katsoi peliin 
ja näki miten aiemmin keltaisten silmien sijaan peilistä näkyivät 
terveen väriset valkuaiset. Enää ei tarvitsisi käyttää aurinkolase-
ja kauppareissuilla.

Raili ei vaikeimpinikaan hetkinä menettänyt positiivista asen-
nettaan elämään. Kun ruokavaliorajoitteet pakottivat Railin naut-
timan kolmen kuukauden ajan pelkkiä kylmiä liemiä, kuvitteli hän 
ne mamman tekemäksi jauhelihakastikkeeksi.

– Olinko sitten hölmö, kun en osannut pelätä. Minä luotin am-
mattihenkilökuntaan. Olen aina elänyt täysillä. Kivuliaimmatkin 
hoitotoimenpiteet mietin niin, että ne ovat minun parhaakseni. 
Oireeni olivat vakavia ja ajatus siitä, että elämä leikkauksen avul-
la jatkuisi, oli valtava helpotus, Raili sanoo.

Elinsiirron saaneena Raili katsoo itsensä nyt terveeksi ihmi-
seksi, ei potilaaksi, vaikka hyljinnänestolääkkeitä syökin. Hän ot-
taa päivän kerrallaan ja on nauttinut elämästä ja lapsien, sekä las-
tenlasten, varttumiseen osallistumisesta.

Virkasuhdejaostosta Munuaistautiliittoon
Raili ei elinsiirtoleikkauksen jälkeen palannut töihin. Elämään si-
sältöä toivat arjen pyörittäminen kolmen lapsen yksinhuoltajana, 
sekä yhteiskunnallinen aktiivisuus. Jo työaikanaan Raili oli toimi-
nut kuusisataahenkisen Valtionrautateiden osasto 22:n puheen-
johtajana yhdeksän vuoden ajan.

– Olin Rautatieläisten liiton valtuustossa, virkasuhdejaostos-
sa oli kuusitoista miestä ja minä, Raili kertoo.

Luottamustoimissa mukanaolo oli tuonut Railille itsevarmuut-
ta. Työkaveritkin muistelivat, miten uutena työntekijänä varikolla 
Railista oli saanut aran ja säikyn vaikutelman. Railiin alettiin luot-
taa tekijänaisena, jolloin työn oheen tarjottiin myös erilaisia kou-
luttautumismahdollisuuksia.

– Sie oot joutava ihminen sinne kurssille menemään, sanoi 
esimies. Yhteensä kävin yli kaksikymmentä kurssia, Raili nauraa.

Professori Höckerstedtin myötävaikutuksella alettiin 1990-lu-
vun alussa pyöritellä maksansiirron saaneiden kesken ajatusta 
järjestäytymisestä. Koska kokonaan uuden potilasyhdistyksen 
perustamiseen ei katsottu olevan resursseja, päädyttiin vuon-
na 1992 perustamaan silloiseen Munuaistautiliittoon maksapoti-
laiden jaosto. Tuon työryhmän ensimmäiseksi puheenjohtajaksi 
valittiin Raili, tuolloin sukunimeltään Lehti.

– Olin ollut jo mukana Kirurgisessa sairaalassa tukihenkilötoi-
minnassa ja saanut siellä kontakteja lääkäreihin, Höckerstedtin 
tunsin jo leikkauksen myötä aiemmin, Raili kertoo.

Maksajaoston perustamisvaiheessa törmättiin osin samoihin 
ennakkoluuloihin, kuin maksasairauksien kohdalla yleisemminkin.

– Minä sitten vakuuttelin, että ei meille tule metsien miehet lii-
ton kokouksiin, Raili hersyttelee.

Maksajaoston toiminnan alkaessa työskenneltiin perusasioi-
den parissa. Professori Höckerstedt toimi lääketieteellisenä asi-
antuntijana ja katsoi läpi jäsenille lähtevän materiaalin. Liittoon 
palkattiin sihteeri, joka hoito myös maksajaoston asioita. Alkuun 
lähdettiin perusasioista, kuten jäsenkirjeiden lähettämisestä, tie-
don koonnista ja tukihenkilökoulutuksesta.

Maksajaoston myötä liiton nimen muutos tuli ajankohtaisek-
si. Keskustelua herätti toiminnan jatkaminen Munuaistautiliittona, 
vaikka toiminnassa oli jo mukana myös maksansiirron saaneita. 
Syyskokous 1993 ei uutta nimeä saanut aikaiseksi, mutta kevät-
liittokokous 1994 päätti monien ehdotusten ja mielipiteiden vaih-
don jälkeen muuttaa nimen Munuais- ja Siirtopotilaiden Liitoksi.

Tyhmiäkin saa kysyä
Vuonna 2000, lasten lähdettyä kotoa, Raili myi asunto-osakkeen-
sa Vantaalla ja muutti Outokumpuun, aiemmille kotiseuduilleen. 

Outokummussa asuivat silloin myös Railin äiti ja sisko. Mökki on 
kymmenen kilometrin päässä kotoa, kauppa seitsemän.

– Mökillä käydessä teen puutöitä. Aloitan nyt taas pyöräilyn-
kin keväällä, ennen tein ensin kauppareissun ja siitä vielä ajelin 
mökille, Raili kertoo.

Yhdistystoimintaakaan Raili ei ole jättänyt, vaan toimii esimer-
kiksi paikallisen reumayhdistyksen aktiivina.

– Nykyään ihmiset pelkäävät ehkä vastuuta, kun eivät ryh-
dy yhdistystoimintaan samalla tavalla kuin ennen. Kyllä minäkin 
apua sain maksajaoston asioihin, liitosta ja lääkäreiltä, ja sitten 
turvauduttiin toisiimme, uskallettiin kysyä tyhmiäkin, Raili miettii.

Sairaalan päivähuoneessa asiakkaita tulee ja menee. Jotkut 
ovat vasta astumassa uuteen vaiheeseen elämässään tuoreen 
diagnoosin myötä, jotkut ovat ehtineet elää sairautensa kanssa 
jo pidempään. Railille luvattiin elinsiirron jälkeen kymmenen lisä-
vuotta elämään, nyt kolmenkymmenen vuoden jälkeen hän on 
yhä omalta osaltaan tuomassa toivonkipinää kaikille terveytensä 
kanssa kamppaileville.

Raili Oljakka ei vaikeimpinikaan hetkinä menettänyt  
positiivista asennettaan elämään.
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Mitä uutta elinsiirroissa?

TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

Eniten viime vuonna tehtiin munuaisensiir-
toja, joita oli 240. Munuaisensiirtoja elä-
vältä luovuttajalta oli 29, mikä oli joitakin 
enemmän kuin edellisenä vuotena. Toi-
seksi eniten viime vuonna tehtiin maksan-
siirtoja, joita oli 63. Sydämensiirtoja oli 26, 
keuhkonsiirtoja 24 ja haimansiirtoja 21. 
Haimansiirtojen määrä oli samalla Euroo-
pan ennätys.

Elinluovuttajien määrä on viime vuosi-
na noussut. Tähän ovat vaikuttaneet muun 
muassa kansalaisten tietoisuuden lisäämi-
nen ja terveydenhuoltohenkilökunnan jat-
kuva koulutus ja sitoutuminen. Hyvin to-
teutunut elinluovutusprosessi on onnistu-
neen elinsiirtotoiminnan edellytys. 

Dosentti Arno Nordin kertoi tammi-
kuussa Transplantaatiopäivillä Helsingis-
sä, että mahdollista luovutusta koskevien 
yhteydenottojen määrä sairaaloista elin-
siirtotoimistoon on kasvanut, vaikka toteu-
tuneet elinluovutukset eivät lisääntyneet. 
Päivillä vuoden luovuttajasairaalaksi valit-
tiin TAYS, jonka luovuttajaluvut ovat nous-
seet suhteellisesti eniten. Liiton puheen-
johtaja Asko Räsänen luovutti TAYS:lle 

Viime vuonna Suomessa tehtiin 
374 elinsiirtoa. Uutta elintä odot-
ti kuitenkin vuodenvaihteessa yli 
500 ihmistä. 

liiton numeroimattoman viirin. Keskus-
sairaaloista parhaiten toimintaansa lisäsi 
Pohjois-Karjalan keskussairaala.

Vuoden alusta HUS:n palkattiin valta-
kunnalliseksi elinluovutuskoordinaattoriksi 
dosentti Anna-Maria Koivusalo. Hänen 
tehtävänään on auttaa elinluovutussairaa-
loita elinluovuttajien hoitoketjun luomises-
sa, järjestää koulutusta ja osallistua tiedo-
tukseen yleisölle.

– Tarkoitus on, että valtakunnallinen 
elinluovutuskoordinaattori olisi mahdolli-
simman helposti lähestyttävä kaikenlaisis-
sa elinluovutusta koskevissa kysymyksis-
sä, jotta yhtään elinluovuttajaa ei menetet-
täisi, Koivusalo sanoi päivillä.

Munuaisensiirtoja  
veriryhmän vastaisesti
Vaikka munuaisensiirrot ovat viime vuosina 
lisääntyneet Suomessa, uutta munuaista 
odottaa jatkuvasti yli 400 ihmistä. Alle kol-
mannes kaikista dialyysihoidossa olevista 
soveltuu munuaisensiirtoon. Ikä ei ole este 
sinällään este dialyysihoidolle tai munuai-
sensiirrolle. Dialyysin aloittavista joka neljäs 
on nykyään yli 75-vuotias ja yli 70-vuotiaita 
on munuaisensiirtolistalla. Sekä aivokuol-
leiden luovuttajien että siirron saaneiden 
ikä on kasvanut tasaisesti.

Suomessa tehtiin ensimmäinen ABO-
epäsopiva munuaisensiirto viime vuonna.

– Perinteisesti elinsiirrot on tehty ve-
riryhmien sopivuussääntöjen mukaises-

ti. Menetelmät veriryhmien vastaiseen siir-
toon ovat kehittyneet viime vuosina ja nii-
den ansiosta useimmissa maissa tehdään 
näitä jo onnistuneesti, kertoi nefrologi Ilk-
ka Helanterä.

On arvioitu, että niiden myötä elävil-
tä luovuttajilta tehtävien munuaisensiirto-
jen määrä voidaan lisätä kolmanneksella. 
Veriryhmävasta-aineita poistetaan plas-
manvaihdoilla tai immunoadsorptiolla ja 
vasta-ainetuotantoa vähennetään immu-
nosuppressiolääkityksellä jo ennen mu-
nuaisensiirtoa.

SPR:n Veripalvelut tekee elinsiirtojen 
vaatimat kudossopivuustutkimukset. Viime 
vuosina Veripalvelu on tehnyt useita muu-
toksia tutkimusmenetelmiin. Niiden ansiois-
ta HLA-tyypitys ja ristikokeet voidaan teh-
dä aiempaa nopeammin. Näin munuaisen 
kylmäsäilytysaikaa on kyetty lyhentämään, 
minkä ansiosta muun muassa siirteiden hi-
das käynnistyminen on vähentynyt.

Haimansiirto sopii  
osalle diabeetikoista
Haimansiirrot aloitettiin Suomessa vuon-
na 2010. Tähän mennessä niitä on tehty 
jo yhteensä yli 90. 

Suomessa noin 80 prosentille tehdään 
samanaikainen haiman- ja munuaisensiir-
to, jolloin molemmat elimet tulevat samal-
ta luovuttajalta. Joissakin tapauksissa hai-
mansiirto tehdään aiemmin tehdyn munu-
aisensiirron jälkeen, mutta myös pelkkiä 
haimansiirtoja on tehty.

– Haimansiirto on hyvä vaihtoehto va-
likoiduille tyypin 1 diabetesta sairastavil-
le. Onnistunut haimansiirto palauttaa ve-
ren glukoositason normaaliksi ilman insu-
liinihoitoa, kertoi osastonylilääkäri Marko 
Lempinen.

Haimansiirtoihin liittyy jonkin verran 
muita enemmän komplikaatiota, mutta 
myös haimansiirtojen tulokset Suomes-
sa vastaavat hyvää kansainvälistä tasoa

Lisää eläviä luovutuksia
Elävien munuaisten luovuttajien määrää 
on pyritty lisäämään viime vuosina. Siir-
toa odottavien määrä on nousussa, mut-
ta aivokuolleiden luovuttajien määrä ei ole 
lisääntynyt. Tutkimusten mukaan munuai-
sensiirron tulokset ovat myös parempia, 
kun siirto tehdään elävältä luovuttajalta. 
Siirre saadaan tutkitusti terveeltä luovut-
tajalta ja siirto voidaan tehdä ennalta so-
vittuna ajankohtana. Tavoitteena on saa-
da myös Suomeen mahdollisuus siirtoon 
ilman dialyysihoidon aloitusta.

HUS:n tekemän selvityksen mukaan 
eläviltä luovuttajilta tehdyistä siirroista ei Transplantaatiopäivillä oli mukana kattava katsaus elinsiirtojen nykytilaan ja -tulevaisuuteen.
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ole ollut tarpeeksi tietoa. Mahdollinen mu-
nuaisenluovuttaja ei ole tiennyt vaihtoeh-
dosta tai mihin ottaa yhteyttä keskustel-
lakseen luovutuksesta. Munuaisensiirtoa 
odottaville ei ole useinkaan ehdotettu vaih-
toehtoa ja aloite on ollut mahdollisen luo-
vuttajan ja saajan vastuulla. On myös to-
dettu, että hoitohenkilökunnalta on puut-
tunut tietoa nykyisistä käytännöistä ja luo-
vutuksen käytännön järjestelyistä.

– HUS aikoo lisätä hoitohenkilökunnan 
koulutusta ja kehittää hoitoketjuja. Sairaa-
la on myös aloittanut aktiivisen tiedotta-
misen sairastuneille ja heidän omaisilleen 
muun muassa julisteilla munuaispoliklini-
kalla ja dialyysiyksiköissä, kertoi nefrolo-
gi Fernanda Ortiz Transplantaatiopäivillä. 

Suomessa on viime vuonna aloitettu 
laparoskooppiset munuaisenirrotusleik-
kaukset. Tähystysleikkaus on yleisesti luo-
vuttajalle helpompi toimenpide ja toipumis-
aika on nopeampi.

Suuri este elävälle luovutukselle on 
myös ollut Suomen kudoslaki. Se on salli-
nut käytännössä luovutuksen vain samas-
sa osoitteessa asuvalle lähiomaiselle. Luo-
vuttajaksi ei ole hyväksytty esimerkiksi eri 
osoitteessa asuvaa avopuolisoa tai kau-
kaisempaa sukulaista. Liitto on ajanut elin-
siirtolääkärien ja eduskunnan tukiryhmän 
kanssa lakimuutosta jo pitkään.

Ministeri Annika Saarikko on nyt tart-
tunut asiaan ja luvannut julkisuudessa no-
peuttaa lain käsittelyä. Laki on tarkoitus 
saada eduskunnan käsittelyyn vielä tä-
män kevään aikana. Lain myötä Suomes-
sa voitaisiin aloittaa myös parinvaihto eli 
pariskuntien väliset ristiluovutukset olisi-
vat mahdollisia. Kun kudostyyppi ei sovellu 
siirtoon omalle läheiselle, voidaan munuai-
sia vaihtaa toisen vastaavassa tilanteessa 
olevan luovuttaja-saaja-parin kanssa. Mu-
nuaisenluovutuksen tulee kuitenkin perus-
tua omaan tahtoon ja vapaaehtoisuuteen.

Maksansiirtojen syyt muuttuvat
Yli puolessa maksansiirroista taustalla on 
krooninen sairaus. Tavallisimmat siirron 
syyt ovat primaarinen sklerosoiva kolan-
giitti eli PSC, primaarinen biliaari kolangiitti 
eli PBC ja alkoholipohjainen maksasairaus. 
PBC:n takia tehtyjen siirtojen määrä on vä-
hentynyt viime vuosina. PSC:hen sairastu-
neille maksansiirto tarvitaan sairauteen liit-
tyvän sappitiehytsyövan riskin vuoksi. Sen 
arviointiin on pyritty kehittämään tarkem-
pia tapoja. PSC:n vuoksi tehtyjen siirtojen 
arvioidaan lisääntyvän tulevaisuudessa.

Alkoholimaksasairauksiin, kuten mak-
sakirroosiin ja alkoholimyrkytykseen kuo-
lee yli 1 600 henkeä vuosittain. Maksan-
siirtoja alkoholikirroosin vuoksi tehdään 
kuitenkin vain kymmenkunta vuodessa. 
Siirtoon pääsy edellyttää alkoholinkäytön 
lopettamista. Joissakin tapauksissa jo tä-
mä parantaa kirroosin astetta ja maksan 
kuntoa, eikä maksansiirto olekaan vält-
tämätön.

– Ikä ei ole sinänsä este maksansiir-
rollekaan, mutta maksakirroosi ja iäkkyys 
tuovat mukanaan oheissairauksia ja hau-
rastuttavat elimistöä merkittävästi, profes-
sori Heikki Mäkisalo kertoi.

Myös iäkkäiden maksansiirtojen tulok-
set ovat Suomessa hyviä. Vanhin siirron 
saanut on ollut 74-vuotias. Tulevaisuu-
dessa ylipainoon liittyvän maksakirroosin 
odotetaan lisääntyvän. Alkoholiin liittymät-
tömän rasvamaksatulehduksen oletetaan 
olevan pian yleisin siirron syy länsimaissa.

Elintavat tarkasteluun
Hyljinnänestolääkitys voi aiheuttaa elin-
siirron jälkeisen diabeteksen. Riski kas-
vaa varsinkin, jos jo on ylipainoa tai paino 
nousee elinsiirron jälkeen. Sen puhkeami-
seen vaikuttavat myös ikä ja sukurasitteet. 
Tärkeintä elinsiirron jälkeisen diabeteksen 
hoidossa ovat elintapamuutokset. Insulii-
nihoitoa tarvitaan monesti varsinkin alku-
vaiheessa. Sairastuneiden silmänpohjien 
ja jalkojen tilannetta tulee seurata sään-
nöllisesti.

Ennen elinsiirtoa ravitsemushoidon 
tarkoituksena on seurata ravitsemustilaa, 
koska vajaaravitsemus on yleistä. Se lisää 
leikkauskomplikaatioita ja infektioita. Mu-
nuaisensiirtoa odottavien ravitsemushoito 
on yksilöllistä ja se vaatii usein tiettyjä ra-
joitteita. Elinsiirron jälkeen tilanne muuttuu.

– Elinsiirron pitkäaikaisvaikutuksena on 
suurentunut riski metabolisen oireyhtymän 
ja ylipainon kehittymiseen. Ruokavalion 
muuttaminen terveyttä edistäväksi tehos-
tetun ruokavalion jälkeen vaatisi aina uu-
den ravitsemusterapeutin ohjauksen, ker-
toi ravitsemusterapeutti Helena Orell-Ko-
tikangas esityksessään.

Tupakointi lisää leikkauskomplikaatioi-
ta. Se aiheuttaa muun muassa kohonnut-
ta verenpainetta, heikentää kudosten ha-
pensaantia ja keuhkomuutokset aiheutta-
vat limaisuutta.

– Tupakoitsijan tulisi aina harkita tupa-
koinnin lopettamista. Kun tupakoivalle on 
tehty leikkauspäätös, hänen mahdollisuu-
tensa onnistua lopettamisessa kaksinker-
taistuu. Jos tupakoinnin lopettaminen ei 
onnistu ennen leikkausta, yhdeksän kym-
menestä jatkaa tupakointia leikkauksen 
jälkeen, kertoi anestesiologian erikoislää-
käri Leena Vikatmaa.

Elinsiirtoa odottaville on usein huonom-
pi toimintakyky ja rasituksen sietokyky. Fy-
sioterapeutin ohjauksessa tehdyllä suun-
nitelmallisella liikunnallisella kuntoutuksel-
la tilannetta voidaan kuitenkin kohentaa. 
Tavoitteena on ylläpitää lihaskuntoa, jotta 
elinsiirrosta toipuminen nopeutuisi. Elinsiir-
to ei yksinään tee sen saajasta hyväkun-
toista, vaan se vaatii tuekseen säännöllis-
tä harjoittelua.

Liikunnan vaikutukset ovat elinsiirron 
saaneille samanlaisia kuin muulle väes-
tölle. Hapenottokyky paranee, lihasmas-
sa ja -voima lisääntyvät, aerobinen kestä-

vyys paranee sekä leposyke ja verenpai-
ne laskevat.

– Liikunta ehkäisee ja lievittää hyljinnä-
nestolääkityksen haittavaikutuksia ja liitän-
näissairauksia. Se tehostaa sokeri- ja ras-
va-aineenvaihduntaa, ehkäisee ateroskle-
roosin muodostumista, ylläpitää luuston 
mineraalipitoisuutta, ehkäisee osteopo-
roosia ja parantaa elämänlaatua, kertoi fy-
sioterapeutti Linda Ulenius.

Hoitoon sitoutuminen on elinsiirron 
saaneen ennusteen kannalta avainteki-
jä. Terveet elintavat ovat osa hoitoa. Ne li-
säävät myös omaa hyvinvointia ja elämän-
laatua. 

Kyllä elinluovutukselle -toiminta näkyi myös  
Transplantaatiopäivillä.

Pinja Söyrilä kertoi Transplantaatiopäiville osallistu-
ville omasta maksansiirrostaan ja sen vaikutuksis-
ta elämään.
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Hyviä kokemuksia etäkuntoutuksesta

Kuopiolainen Anitta Pelkosen, 62, koke-
mukset dialyysihoidossa olevien etäkun-
toutuskurssilta ovat hyvin myönteisiä. Ryh-
mä toimi mahtavasti ja oli sitoutunut kun-
toutukseen. Tietotekniikkaa on turha pe-
lätä, sillä etäkuntoutukseen osallistuminen 
on tehty mahdollisimman helpoksi.

– Kaiken takana oli innokas sairaanhoi-
taja, joka esitti kurssia minulle ja ystävälle-
ni. Niin kauan hän asiasta jutteli, että huo-
masimme suostuneemme, hän naurahtaa.

Alkuun Anittaa jännitti, miten hän pär-
jää verkossa. Työkaluista Moodle-alusta oli 
tuttu, mutta ryhmäkeskusteluissa käytetty 
Zoom-videoneuvottelujärjestelmä oli vie-
ras. Alku oli totuttelua ja opettelua. 

– Uusien ihmisten kohtaaminen jännitti 
ja alussa mielessä saattoi vilahtaa ajatus, 
ettei tästä ehkä tule mitään. 

Innostuminen heräsi parin tapaamis-
kerran jälkeen. Lopulta kurssi imaisi mu-
kaansa niin, että sen loppuminen suoras-
taan harmitti. 

Vertaisuus parasta
Jokainen kurssilainen kävi ohjaajan kanssa 
kahdenkeskisen tavoitekeskustelun ja jo-
kaiselle räätälöitiin juuri hänelle sopivat ta-
voitteet. Anitta on ollut dialyysissä nyt 2,5 
vuotta. Hän sai munuaisen veljeltään vuon-
na 1990, mutta sydänongelmien vuok-
si tehdyssä sepelvaltimoiden varjoaineku-
vauksessa munuainen otti itseensä ja sen 
toiminta huononi. Anitta on sairastanut tyy-
pin 1 diabetesta 55 vuotta ja munuaissai-
raus tuli diabeteksen liitännäisenä. Sydän-
sairauden vuoksi Anitta ei ole siirtolistalla.

Anittan etäkuntoutusjakso sattui juuri 
sopivaan saumaan, sillä hän oli lokakuus-
sa lonkkaleikkauksessa ja siitä toipumi-
nen hidasti liikkumista kodin ulkopuolella. 
Mieli oli valmiiksi maassa, koska leikkausta 
edelsivät valtavat kivut, kun ei tajuttu, että 
lonkassa oli murtuma. Syksyn kaamos ei 
mielialaa myöskään hellinyt. 

Kuntoutus kesti 10 viikkoa ja etäko-
koontumisia oli joka viikko. Syksy kului 
kuin huomaamatta ja lonkkakin kuntou-
tui. Nyt Anitta voi taas aloittaa liikkumisen, 
kuntosaliharjoittelun ja Pilateksen.

Anitta sai kurssin ohjaajalta kirjalliset 
ohjeet ja kun niitä noudatti järjestyksessä, 
ongelmia ei juuri ollut. Jokainen osallistu-

Etäkuntoutuksessa tietotekniikka 
on vain väline. Osallistujat teke-
vät hyvän kuntoutuskurssin. Etäi-
syys ei ole tunteiden välittymiselle 
ja vertaistuelle.
TEKSTI JA KUVA: HILKKA LAHTI

ja sai kokoontumiseen kutsulinkin, jonka 
avulla keskusteluun pystyi näppärästi liit-
tymään. Ryhmä kävi heti alkuun läpi vi-
deokeskustelun pelisäännöt: puheenvuo-
roa pyydettiin viittaamalla ja toisen vuoroa 
kunnioitettiin. 

– Ryhmä toimi todella hyvin; jaksoim-
me kuunnella toisten puheenvuorot ja 
kaikki saivat sanoa sanottavansa rauhas-
sa. Kukaan ei puhunut päälle tai vienyt toi-
sen tilaa, Anitta kehuu. 

Tunnin ryhmäkeskustelussa aika lop-
pui aina kesken. 

– Aika avoimesti pystyimme puhumaan 
omista kokemuksistamme ja ajatuksis-
tamme, jopa vaikeista asioista oli yllättä-
vän helppo kertoa. Saattoipa olla niinkin, 
että oli turvallista puhua, kun ihmiset olivat 
näyttöpäätteen takana kukin kodeissaan, 
eivät kasvokkain.

Etäkurssilla etäisyys ei ollut este tun-
teen välittymiselle. Kurssin aikana myös 

oppi tuntemaan toisten osallistujien ta-
vat ja rutiinit.

Kaikki itse, kaikki itselle
Jokaisella kokoontumiskerralla oli oma ai-
heensa. Tutustumisen ja tavoitteiden aset-
tamisen jälkeen puhuttiin ravitsemukses-
ta, liikunnasta, toimeentulosta, toiminta-
kyvystä, harrastuksista ja tulevaisuudes-
ta. Aiheena oli myös minä ja tunteeni ja 
se, miten hoidan itseäni hyvin. Kurssilla 
oli asiantuntijaosuuksia, ravitsemustera-
peutin, sosiaaliturvan asiantuntijan, nef-
rologin, psykologin ja fysioterapeutin oh-
jelmaa. Osallistujat pääsivät myös kysy-
mään asiantuntijoilta mieltään askarrutta-
vista asioista. 

Moodle-alustalta kuntoutujat pääsi-
vät tutustumaan materiaaleihin ja koti-
tehtäviin. Niitä saattoi tehdä kokoontu-
miskertojen välillä ja myös lukea toisten 
vastauksia. 

22 | ELINEHTO 1/18



– Kotitehtävien tekeminen oli vapaa-
ehtoista, mutta vapaaehtoisuus vähän 
ärsyttikin. Kaikille ei tietysti ole luontaista 
ilmaista itseään kirjoittamalla, eikä kaikil-
la ollut aikaakaan, Anitta ymmärtää. Hän 
itse koki hyötyneensä tehtävistä paljon. 
Palautteessa hän toivoi, että kaikki oli-
sivat tehneet kotitehtäviä, sillä toisten 
vastauksia lukemalla sai vinkkejä myös 
itselleen.

– Kuntoutuksessa työtä tekee kuiten-
kin pääasiassa itselle, ei muille, ja myös 
kotitehtävien tekeminen oli tärkeä osa 
prosessia.

Viimeisen kerran keskustelulle oli va-
rattu aikaa puolitoista tuntia, ja sekin me-
ni yliajalle.

Verkkokurssi toteutettiin niin, etteivät 
kuntoutujat tavanneet toisiaan lainkaan 
kasvokkain. 

– Yksi live-tapaaminen olisi voinut ol-
la paikallaan, vaikka ihan viimeiseksi. Oli-

si voinut vielä jutella asioista, jotka jäivät 
puhumatta.

Sopii kaikille
Anittan mielestä etäkuntoutus sopii aivan 
kaikille, jotka kuntoutukseen haluavat. 

– Verkossa käytävä kuntoutus sopii 
eritoten niille, joiden on vaikea liikkua. Esi-
merkiksi vanhuksille voisi olla ylivetojuttu, 
että pääsevät juttelemaan toisten kanssa 
kotoa. Jos tietokone ei ole tuttu, sen käy-
tössä joku voisi auttaa.

Anitta joutuu miettimään tovin kysy-
mystä siitä, kenelle etäkuntoutus ei sovi.

– Onhan sitä varmaan erakkoja, jotka 
eivät halua tavata uusia ihmisiä edes ver-
kossa, hän pohtii.

Anitta toivoo, että ryhmä kokoontui-
si vielä keväällä päivittämään kuulumiset. 
Siihen saakka viestejä vaihdetaan sähkö-
postitse. 

Etäkuntoutuksessa 
yhteyttä pidetään 
tietokoneen välityk-
sellä. Se on kuiten-
kin vain väline ja si-
tä on turha pelätä, 
Anitta muistuttaa.  

Sopeutumis- 
valmennusta  
lapsiperheille ja  
työikäisille etänä
Sopeutumisvalmennuksesta saa tie-
toa ja vertaistukea, kun elämäntilanne 
muuttuu tai tuntuu raskaalta. Kun so-
peutumisvalmennus tapahtuu verkos-
sa, osallistuminen helpottuu ja tukea voi 
saada pidempään.

Munuais- ja maksaliitto on jo kehit-
tänyt etäkuntoutusta dialyysihoidos-
sa oleville aikuisille Kelan hankkeessa, 
joka päättyy tänä vuonna. Nyt verkko-
palveluja kehitetään myös lapsiperheil-
le ja työikäisille etäsopeutumisvalmen-
nuksen nimellä. Yhteistyökumppaneina 
toimivat lapsiperheiden kursseilla Aivo-
liitto ja työikäisten kursseilla Invalidiliit-
to ja yhdeksän muuta järjestöä. Kehit-
tämishankkeet rahoitetaan Veikkauk-
sen tuella.

Lapsiperheille kehitetään uuden-
lainen kurssi, jossa ensin tutustutaan 
yhden viikonlopun ajan kasvotusten, 
ja sen jälkeen pidetään yhteyttä kurs-
sin asiantuntijoihin ja muihin perhei-
siin verkon välityksellä. Ensimmäinen 
kurssi on marraskuussa 2018 perheil-
le, joissa lapsi sairastaa vakavaa mu-
nuais- tai maksasairautta.  Kiinnos-
taako sinua ja perhettäsi olla muka-
na tuomassa perheen näkökulmaa 
kehitettävään palveluun? Järjestäm-
me huhtikuussa työpajan, johon kut-
summe mukaan perheitä. Jos kiin-
nostuit, ota yhteyttä Marjukka Mietti-
seen, marjukka.miettinen@muma.fi, 040 
5240 674.

Oletko työikäinen ja haluaisit aut-
taa kokemuksellasi kehittämään työ-
ikäisten palvelusta tarkoituksenmu-
kaisen? Laita asia korvan taakse. 
Hankkeesta tiedotetaan tarkemmin 
seuraavassa Elinehto-lehdessä. Lisätie-
toja kuntoutuspäällikkö Petri Reponen, 
petri.reponen@muma.fi, 050 3084 551.

TEKSTI: IIRIS AHLGREN
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Lapsiperheet eivät aina osaa hakea 
omaishoidon tukea, vaikka heillä oli-
si siihen oikeus. Myönteisiä tukipää-
töksiä on myös käytännössä vaikea 
saada, mutta aina kannattaa hakea.

Omaishoidon tukea  
myös lapsiperheille

TEKSTI JA KUVA: HILKKA LAHTI

Omaishoito auttaa sovittamaan sairauden 
perheen elämään. Omaishoitoon liittyy ai-
na elämänmuutos, jonka perheenjäse-
nen sairastuminen tai vammautuminen ai-
heuttaa. Selvitysten mukaan yli miljoona 
suomalaista auttaa säännöllisesti läheis-
tään. Vain hieman yli 10 prosenttia kaikis-
ta omaishoitotilanteista on lakisääteisen 
omaishoidon tuen piirissä. Omaishoitoti-
lanne mielletään usein ikäihmisten hoita-

miseksi, vaikka monet hoidettavat lähei-
set ovat lapsia tai työikäisiä. 

Lapsen kohdalla tilannetta verrataan 
aina terveeseen samanikäiseen lapseen, 
mutta tärkeää on huomioida, että erityis-
lapsi tarvitsee hoitoa ja ohjausta aivan eri 
mitassa. 

– Lähtökohta on se, että lapsi tarvitsee 
aina aikuisen hoitoa ja huolenpitoa, ja sillä 
usein perustellaan myös kielteistä tukipää-
töstä, Oulun omaishoitajat ry:n omaishoi-
don ohjaaja Heini Kemola sanoo. 

Omaishoidon tukihakemus on sama 
niin ikäihmisille kuin lapsillekin, ja se onkin 
suunniteltu kuvaamaan enemmän ikäihmi-
sen omaishoitotilannetta.

– Lapsiperheet tarvitsisivat heille rää-
tälöidyn lomakkeen, sillä nykyinen ei so-
vellu lapsiperheen tilanteen arvioon, Ke-
mola sanoo.

Lomakkeessa kartoitetaan fyysisiä ra-
joitteita kuten syömiseen, peseytymiseen, 
pukemiseen tai liikkumiseen liittyviä asioi-
ta. Pikkulapsen kohdalla nämä eivät usein-
kaan kuvaa arjen tilannetta, sillä pikkulap-
set vasta harjoittelevat näitä taitoja. Las-
ten taito yleensä paranee, mutta ikäihmi-
sillä tilanne heikkenee. Pelkkä diagnoosi ei 
riitä, vaikka niitä olisi useitakin, vaan se on 
merkittävää, mitä ne lapsen kehityksessä 
aiheuttavat ja mitä konkreettista apua lapsi 
tarvitsee arjen onnistumiseksi. Esimerkki-
nä Kemola kertoo lapsen kuivaksi opette-
lun viivästymisen, syömään opettelun han-
kaluudet tai liikkumisen ongelmat. 

– Omaishoidontuen hakemukseen on 
tärkeää kirjata, miten arki erityislapsen 
kanssa poikkeaa normaalista.  Neuvon kir-
jaamaan arjen kulun perheessä vuorokau-
den ajan aamuseitsemästä seuraavaan 
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aamuun. Siinä kohtaa vanhemmat itsekin 
usein havahtuvat siihen, miten sitovaa lap-
sen hoito heidän kohdallaan on.

Eriarvoiset kuntalaiset
Laki omaishoidosta on sama, mutta kun-
talaiset ovat eriarvoisessa asemassa, sil-
lä kunta voi laatia omaishoidolle oman 
kriteeristön. Alin omaishoidon tuki on sa-
ma, 392,57 euroa, mutta kunta voi halu-
tessaan maksaa tukea enemmän. Osas-
sa kunnissa omaishoidon tuki on mää-
rärahasidonnainen eli sitä maksetaan 
vain siihen saakka, kun budjetoitua ra-
haa riittää.  

– Mikäli omaishoidontuki omaishoita-
jalle myönnetään, mutta kunnan määrä-
rahat ovat lopussa, seuraavana vuonna 
se tulee maksaa automaattisesti kyseisel-
le henkilölle.

Omaishoidontuen hakemiseen liittyy 
aina kotikäynti. Siinä kartoitetaan perheen 
tilanne ja tukihakemus käydään läpi. Siinä 
perheen arki kannattaa näyttää rehellises-
ti ja niin, että paikalla on koko perhe, van-
hemmat ja erityislapsi sisaruksineen.

Omaishoidon tuki on muutakin kuin 
hoitopalkkio. 

– Omaishoidon tuki on kokonaisuus, 
joka sisältää myös hoidettavalle annetta-
vat palvelut, omaishoitoa tukevat palvelut 
ja omaishoitajan vapaat. Se on usein mer-
kittävämpää kuin rahallinen tuki.

Vanhemmat eivät aina huomaa hakea 
omaishoidon tukea eivätkä ammattilaiset-
kaan siitä muista puhua tai eivät tunnis-
ta perheitä, joiden olisi mahdollista pääs-
tä tuen piiriin. Omaishoitaja voi myös käy-
dä töissä. Omaishoidon tukea voi ottaa 
myös osittain.

Haetaan omasta kunnasta
Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen 
sosiaalipalvelu. Tukea haetaan oman 
kunnan verkkosivuilta löytyvällä lomak-
keella. Liitteeksi tarvitaan alle puoli vuot-
ta vanha lääkärin B- tai C-lausunto. Ha-

Kuka on 
omaishoitaja?
Omaishoitaja pitää huolta perheen-
jäsenestään tai muusta läheises-
tään, joka sairaudesta, vammaisuu-
desta tai muusta erityisestä hoivan 
tarpeesta johtuen ei selviydy arjes-
taan omatoimisesti. Laki omaishoi-
don tuesta määrittelee omaishoita-
jan suppeammin henkilöksi, joka on 
tehnyt omaishoitosopimuksen kun-
nan kanssa.  

 
Omaishoidon tuki  
pähkinänkuoressa
• Sitovaa ja vaativaa hoitotyö-

tä hoidettavan kotona tekevällä 
henkilöllä on mahdollisuus saa-
da omaishoidon tukea. 

• Omaishoidon tuki on harkin-
nanvarainen sosiaalipalvelu, jo-
ta kunta järjestää määräraho-
jensa rajoissa. 

• Tukea haetaan hoidettavan 
kunnan sosiaalitoimistosta. 

• Tuen myöntämisen perustee-
na on ainoastaan hoitotyön si-
tovuus ja vaativuus. 

• Omaishoidon tuki on kokonai-
suus, johon kuuluu hoitopalkki-
on lisäksi palvelut. 

• Omaishoidon tuesta tehdään 
toimeksiantosopimus kunnan 
ja omaishoitajan välille. 

• Omaishoitosopimukseen liit-
tyy aina hoito- ja palvelusuun-
nitelma. 

• Omaishoitajalla on oikeus laki-
sääteisiin vapaisiin. 

• Omaishoitajalle kertyy pääsään-
töisesti eläkettä.

Lähde: Omaishoitajaliitto

Apua  
maksuvaikeuksiin
Pitkäaikaissairautta sairastava saattaa 
löytää itsensä tilanteesta, jossa rahat 
eivät riitä laskujen maksamiseen. Var-
sinkin vuoden alku voi aiheuttaa suu-
ria vaikeuksia selvitä erilaisista omavas-
tuuosuuksista ja asiakasmaksuista. Jos 
rahat ovat loppu ja laskuja maksamat-
ta, voi aina kääntyä joko Takuusäätiön 
tai kunnallisen talous- ja velkaneuvo-
jan puoleen. Avun hakemisen voi aloit-
taa kummasta paikasta tahansa - mie-
luummin hieman liian aikaisin kuin lii-
an myöhään.

Takuusäätiön Velkalinjalla (puh. 
0800 98009) tai Kysy rahasta -chatis-
sa (www.takuusaatio.fi) voi puhua luot-
tamuksellisesti ja nimettömästi omasta 
tai läheisensä talous- ja velkatilantees-
ta. Kunnan talous- ja velkaneuvonnas-
sa voi puolestaan neuvojan kasvok-
kain. Olennaista ei ole velkamäärä, 
vaan kokemus siitä, että kaipaa neu-
voja ja muutosta tilanteeseen. Tällai-
nen tilanne on esimerkiksi silloin, jos 
huomaa maksavansa arkielämän mak-
suja luotolla tai jos maksaa velkaa ve-
lalla. Takuusäätiön sivuilta löytyy myös 
välineitä ja ohjeita, jotka auttavat, mi-
käli haluaa ensin itsenäisesti selvitellä 
tilannettaan tai jos on vaarassa ajau-
tua rahavaikeuksiin.

Joissakin kunnissa on mahdollista 
hakea sosiaalista luottoa välttämättö-
miin menoihin ja hankintoihin tai pien-
ten velkojen yhdistämiseen. Myös Ta-
kuusäätiöstä voi hakea pienlainaa vält-
tämättömiin menoihin.

On hyvä tarkistaa, että on hakenut 
kaikkia sellaisia etuuksia, joihin on oikeu-
tettu. Tietoa sosiaaliturvasta löytyy liiton 
kotisivuilta osoitteesta www.muma.fi/ 
sosiaaliturva. Toinen hyödyllinen apuvä-
line oman tilanteen kartoittamiseen on 
Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen 
vastaisen verkoston julkaisema sosiaa-
liturvan tarkistuslista 2018, joka löytyy 
osoitteesta www.eapn.fi. Lista muistut-
taa, mitä tukia ja palveluita on tarjolla. 

Liitto järjestää Arjen avun lähteillä 
-tilaisuuden Jyväskylässä 20.3. klo 12 
kaupunginkirjaston Minnansalissa, Va-
paudenkatu 39–41 yhteistyössä Eläk-
keensaajien keskusliiton ja Hengityslii-
ton kanssa. Tilaisuuden teemoina ovat 
ikääntyneitä ja pitkäaikaissairaita kos-
kevat oikeudet, niihin liittyvät etuudet 
ja tuen hakeminen. Toinen vastaava ti-
laisuus pidetään 19.4. klo 13 Mikke-
lin Lounashuoneella, Maaherrankatu 
9-11. Molempiin on vapaa pääsy.

TEKSTI: MARIA RUUSKANEN

Omaishoidontuen hakemukseen on tärkeää kirjata, 
miten arki erityislapsen kanssa poikkeaa normaalis-
ta, Heini Kemola sanoo.

kemusten käsittelyaika on noin kolme 
kuukautta ja käsittelyyn kuuluu aina ko-
tikäynti. Perheestä tehdään alustava hoi-
to- ja palvelusuunnitelma riippumatta sii-
tä, onko tukipäätös myönteinen. Suun-
nitelmaan kirjataan myös, miten per-
he haluaa itseään tuettavan, esimerkiksi 
ympärivuorokautinen hoito, perhehoito 
tai palveluseteli.

Kielteisestä omaistukipäätöksestä voi 
tehdä oikaisupyynnön kuukauden sisällä. 
Päätöksessä pitää olla aina perustelu. 
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Kulttuuria dialyysin lomassa
Liitto toteutti vuoden kestävän 
kulttuuridialyysihankkeen yhdessä 
Tampereen yliopistollisen sairaalan 
munuaiskeskuksen kanssa. 
Taiteen edistämiskeskuksen 
rahoittamalla hankkeella 
pyrittiin tuomaan kulttuurin 
hyvinvointivaikutukset osaksi 
hoitoyksikön arkea. 

Kulttuurista hyvinvointia dialyysipotilaille 
-hankkeen tavoitteena oli tuoda taidetta ja 
kulttuuria sinne, missä kohderyhmän ihmi-
set jo muutenkin ovat, eli hoitoyksikköön. 
Jo suunnitteluvaiheessa pidettiin tärkeä-
nä, että toteutustavoissa kuullaan potilai-
den toiveita.

Toiveiden pohjalta rakennettiin kaksi eril-
listä toteutustapaa. Voimaa laulusta -ryh-
mässä oli mahdollisuus laulaa hoidon aika-
na musiikkiterapeutin johdolla itselle tärkei-
tä lauluja. Kuukausittaisille kulttuuritunneil-
le taas pääsi osallistumaan joka kuukauden 
viimeisellä viikolla, joko maanantaina tai tiis-
taina omasta hoitovuorosta riippuen. 

Laulu kirvoitti muistoja
Voimaa laulusta -ryhmien toteuttajana oli 
Laitoslaulajat. Laitoslaulajat on yhdistys, 
jonka kouluttamat laulajat kohtaavat lau-
lujen avulla ihmisiä eri laitoksissa, palve-
lutaloissa tai kotona. Musiikkiterapeut-
ti Terhikki Koivuniemi Laitoslaulajista lau-
latti eri hoitovuoroissa olevia dialyysihoi-
don aikana.

– Ryhmässä ei ole oleellista laulutaito, 
vaan se, että on mahdollisuus saada voi-
maa itselle merkityksellisten laulujen kaut-
ta. Saada vaikka vain hetkenkin unohdus 
hoidosta. Laulua voi joko vain kuunnella 
tai laulaa itse mukana, Koivuniemi sanoo.

Hoidon aikana tapahtunut laulaminen 
katkaisi rutiinia, toi muuta ajateltavaa ja kir-
voitti mieleen muistoja. 
– Ihmiset ovat tykänneet paljon niistä lau-
luryhmistä, sitä kannattaa kyllä kehittää 
eteenpäin, kannustaa munuaiskeskuksen 
osastonhoitaja Johanna Mörö.

Kulttuuria monipuolisesti
Kuukausittainen kulttuuritunti pidettiin mu-
nuaiskeskuksen aulassa samansisältöi-
sesti joka kuukauden viimeisellä viikolla se-
kä maanantaina että tiistaina. Kulttuuritun-
ti ajoitettiin aamu- ja iltavuorojen taitekoh-
taan, jolloin kaikilla dialyysihoidossa olevilla 
olisi mahdollisuus osallistua siihen halutes-
saan. Kulttuuritunnit suunnitteli hankkee-
seen kuraattoriksi palkattu taiteen mais-
teri Antje Sariola.

TEKSTI JA KUVAT: ANNE VIITALA

– Halusin tarjota mahdollisimman mo-
nipuolisesti erilaisia taiteen muotoja, ei pel-
kästään musiikkia. Ja kyllä siitä on kiitos-
ta tullutkin, että on ollut muutakin, ker-
too jokaisen kulttuuritunnin runoilla aloit-
tanut Antje.

– Viimeisellä kerralla itselläni olo oli hai-
kea, kun osa dialyysihoidossa käyvistä al-
koi tulla jo tutuksikin ja joidenkin kanssa tuli 
todellisia kohtaamisia. 

Yksi kulttuuritunteihin aktiivisimmin 
osallistuneista oli reilun vuoden verran dia-
lyysihoidossa käynyt Marko Kuukkanen, 
joka jäi oman aamuhoitonsa jälkeen odot-
telemaan kulttuuritunnin alkua.

– Minulle nämä ovat olleet ihan kivoja. 
Olen aamuvuorossa ja sen jälkeen on hy-
vää aikaa syödä ja sitten alkaa tämä. Soi-
tan taksin sinä päivänä hakemaan myö-
hemmin, Marko kertoo.

Hankkeen viimeisellä kulttuuritunnilla nautittiin jouluisesta musiikista Heini Saari-Korpelan, Laura Vilmin ja Ve-
sa Sädekosken esittämänä.

Marko Kuukkanen nautti kulttuurituntien  
monipuolisuudesta.

Hankkeen kuraattorina toimi taiteen maisteri  
Antje Sariola, jolla on kädessään osa Tiina Poutasen 
teoksesta

Mainoksen kulttuuritunneista Marko 
huomasi munuaiskeskuksen seinältä.

– Siinä Kela-taksia tilatessa on aikaa 
katsoa, mitä seinillä on, hän sanoo hy-
myillen.

Munuaiskeskuksessa vieraili hankkeen 
aikana kirjailijat Kirsti Kuronen ja Anne-
li Kanto, kuvataiteilijat Satu Nikku ja Tii-
na Poutanen, valokuvataiteilija Tiina Riut-
ta sekä muusikot Riku Poramo sekä Hei-
ni Saari-Korpela, Laura Vilmi ja Vesa Sä-
dekoski.

Viimeinen kulttuuritunti pidettiin jou-
luviikolla ja silloin laskeuduttiin joulutun-
nelmaan musiikin avulla. Jouluviikolla ko-
koontuivat myös viimeiset Voimaa laulusta 
-ryhmät. Osallistujilta ja hankkeessa muka-
na olleilta vierailijoilta saatu palaute on ollut 
positiivista. Hankkeelle on haettu jatkora-
hoitusta vuodelle 2018. 
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Asiaa ja hauskanpitoa nuorten tapahtumissa
Liitto järjestää toimintaa myös nuorille. Tapaamisissa saa uusia ystäviä 
ja oppii ottamaan vastuuta omasta hoidostaan. Ennen kaikkea 
tapahtumissa on hauskaa.

Tapaamisissa nuori näkee vanhoja ystäviä 
ja niistä voi löytää uusia kavereita. Tapaa-
misiin voi tulla vain kuuntelemaan, omista 
asioista ei ole pakko puhua. Kokemuksia 
sairaudesta voi jakaa yhteisen hauskan-
pidon lomassa. Jokaisessa nuorten ta-
paamisessa on nuorten turvallisuudesta 
ja muun muassa lääkkeiden ottamisesta 
huolehtimassa lastensairaanhoitaja

Nuorten tapaamisissa on käyty muun 
muassa Pärnussa, Ahvenanmaalla, Tallin-
nassa ja Kolmårdenissa Ruotsissa. Suo-
messa on seikkailtu Elämä lapselle -kon-
sertissa ja seikkailupuistoissa. Tapaamisis-
sa on tutustuttu kosmetologin avulla omaa 
ihonhoitoon, ratsastettu, liikuttu monipuo-
lisesti, kokeiltu musiikin tekemistä, uitu ja 
saunottu. Ennen kaikkea jokainen on saa-
nut toiminnasta uusia ystäviä ja mahtavia 
kokemuksia. 

Liitto järjestää myös sopeutumisval-
mennuskursseja nuorille ja nuorille aikuisille.

Kumminuori on lisätukena
Liiton nuorten vertaistapaamisessa on ai-
na mukana myös kumminuori, joka on it-
se kokenut munuais- tai maksasairauden 
ja on iältään noin 18–22-vuotias. Kum-
minuori on itse sinut sairautensa kanssa 
ja hän on osallistunut liiton kumminuoren 
koulutukseen ja on sitoutunut toimimaan 
vapaaehtoistehtävässään. Kumminuori on 
tapahtumissa toisia nuoria varten. Kummi-
nuori voi myös käydä tapaamassa munu-

Miksi sun kannattaa lähteä mukaan  
Muman nuorten toimintaan?
• Saat tapaamisista uusia kavereita.
• Tapaat vanhoja ystäviä.
• Voit jakaa omia kokemuksiasi ja kuulet toisten sairauksista ja sairaalakoke-

muksista.
• Pääset tutustumaan uusiin paikkoihin ja kokemaan uusia seikkailuja.
• Pääset harjoittelemaan vastuunottamista omista lääkkeistäsi ja itsestäsi 

muutenkin.

ais- tai maksasairautta sairastavaa nuor-
ta sairaalassa. 

Vanhempien kannattaa kannustaa 
nuoria mukaan liiton vertaistapaamisiin. 
Niissä saa turvallisessa ympäristössä uu-
sia ystäviä ja kokemuksia. Nuori saa tukea 
itsenäistymiseen ja kannustusta esimerkik-
si lääkkeiden ottamiseen.

Liiton uudessa nuorten esitteessä ker-
rotaan, mitä nuorten tapaamisissa teh-
dään, miten ja miksi toimintaan kannat-
taisi tulla mukaan ja mikä on kumminuo-
ri. Esitettä voi tilata tai tulostaa osoit-
teessa www.muma.fi/esitteet. Lisätietoja 
saa myös Marjukka Miettinen, marjukka. 
miettinen@muma.fi, 040 5240 674 tai Maa-
rit Heinimäki, maarit.heinimaki@muma.fi, 
050 3626 470. 

Nuorten  
tapahtumia 2018
5.–6.5. Nuorten luonto ja ratsastusvii-
konloppu Orivedellä

1.–3.8. Nuorten vertaismatka Suomen 
rajojen ulkopuolella

Syyskuu Elämä lapselle -konsertti 
pääkaupunkiseudulla

27.–28.10. Liikunnallinen nuorten ver-
taistapaaminen pääkaupunkiseudulla

”Olen pystynyt Muman kavereiden 
kanssa keskustelemaan sairaudes-
tani ja jakamaan kokemuksia, niin 
iloisia asioita kuin huolestuttaviakin 
asioita.” 

”Luulin aluksi, että vertaistukileiril-
lä ei tehdä muuta kuin istutaan pii-
rissä ja kuunnellaan toisten tarinoi-
ta ja avautumisia sairauteen liittyen. 
Sain leirillä paljon uusia kavereita ja 
kokemuksia.”

"Minulla on ollut vain hyviä koke-
muksia nuorten tapaamisista. Olen 
saanut keskustella toisten nuor-
ten kanssa sairauksista ja minun on 
helppo puhua toisille sairaille nuoril-
le omista asioistani.” 
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Toimeentulotuki auttaa
Toimeentulotukea voi saada, kun 
tulot ja varat eivät riitä välttämättö-
miin jokapäiväisiin menoihin. Tukea 
kannattaa hakea rohkeasti, sillä se 
voi estää tilanteen pahenemista.

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudel-
linen tuki.  Se muodostuu perustoimentu-
lotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta 
ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Perus-
toimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelalle viime 
vuoden alussa. Kunnat vastaavat edelleen 
täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentu-
lotuesta.

Perustoimeentulotuki koostuu perus-
osasta, joka on vuonna 2018 yksin asu-
valla aikuisella 491,21 euroa kuukaudessa. 
Tällä summalla pitää kattaa muun muassa 
ravinto-, vaate- ja vähäiset terveydenhuol-
tomenot, paikallisliikenteen maksut, sano-
malehtitilaukset, puhelimen ja tietoliiken-
teen käyttö sekä harrastus- ja virkistystoi-
minta. Perusosan lisäksi tukea voi saada 
muihin perusmenoihin, kuten asumisme-
noihin, vesimaksuun, lämmitykseen, säh-
kölaskuun ja kotivakuutusmaksuun sekä 
terveydenhuollon menoihin, esimerkiksi 
reseptilääkkeisiin. Kelan sivuilta löytyvällä 

TEKSTI: MARIA RUUSKANEN

laskurilla voi arvioida oikeutensa perustoi-
meentulotukeen.

Toimeentulotukea haetaan Kelasta jo-
ko verkossa tai paperilomakkeella. Tukea 
voi hakea myös suullisesti Kelan puhelin-
palvelussa tai palvelupisteessä.

Täydennystä tukeen
Täydentävää toimeentulotukea voidaan 
myöntää esimerkiksi ylimääräisiin asumis-
menoihin ja pitkäaikaisesta sairaudesta ai-
heutuviin menoihin sekä lasten harrastus-
menoihin.

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituk-
sena on edistää henkilön ja perheen itse-
näistä suoriutumista sekä ehkäistä syrjäy-
tymistä. Kunnat päättävät itse ehkäisevän 
toimeentulotuen perusteista. Sitä voidaan 
myöntää esimerkiksi ylivelkaantumises-
ta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä hei-
kentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lie-
ventämiseksi.

Ehkäisevää ja täydentävää toimeen-
tulotukea voi hakea kunnan sosiaalitoi-
mesta vasta sen jälkeen kun Kela on an-
tanut päätöksen perustoimeentulotuesta. 
Kelalle toimitettavassa hakemuksessa tu-
lee ilmoittaa, mikäli hakee myös täydentä-
vää tai ehkäisevää toimeentulotukea sekä 
pyytää halutessaan, että Kela siirtää ha-
kemuksen suoraan kuntaan. Jos Kela on 
jo antanut päätöksen perustoimeentulotu-

esta kyseiselle hakuajalle, voi tukea hakea 
suoraan kunnasta.

Päätös toimeentulotuesta on saatava 
viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ha-
kemuksen jättämisestä. Kiireellisessä ta-
pauksessa päätös on tehtävä samana tai 
viimeistään seuraavana arkipäivänä. Pää-
tös on annettava kirjallisena ja perustelta-
va. Jos Kelan toimipiste on kiinni ja avun 
tarve on kiireellinen ja välttämätön, kunta 
voi myöntää toimeentulotukea poikkeuk-
sellisesti ilman, että Kela on ensin arvioi-
nut henkilön oikeutta perustoimeentulotu-
keen. Myönnettävä tuki on tällöin ehkäise-
vä toimeentulotuki.

Hakemisen kynnys madaltunut
Perustoimeentulotuki siirrettiin Kelan hoi-
dettavaksi, jotta tukea tarvitsevat hakisi-
vat sitä rohkeammin. Lisäksi tavoitteena 
oli yhdenvertaistaa hakijoiden kohtelua.

Toimeentulotuen hakemiseen on saat-
tanut liittyä häpeää, joten sitä ei ole vält-
tämättä haettu, vaikka siihen olisi ollut tar-
ve ja oikeus. Toimeentulotuki voi kuitenkin 
omalta osaltaan ehkäistä tilanteen pahe-
nemista, mikäli rahat eivät riitä esimerkik-
si sairauden aiheuttamista kustannuksista 
selviytymiseen. 
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VALITTU VAIKUTTAJA

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ydintavoi-
te on turvata yhdenvertainen hoitoon pääsy ja erityisesti 
vahvistaa peruspalveluja sekä palveluiden vaikuttavuutta. 
Kun hoitoon pääsy pitkittyy, myös asiat useimmiten vai-
keutuvat. Oikea-aikainen ja tasa-arvoinen hoitoon pääsy 
on inhimillisintä, mutta myös edullisinta. Valinnanvapau-
den laajentaminen on tässä keskeinen keino, jolla vahvis-
tetaan palvelua käyttävän ihmisen vaikutusmahdollisuuk-
sia. Pitkäaikaissairauksia sairastavat ja heidän läheisensä 
kasvavat sairautensa asiantuntijoiksi. Siksi heidän näke-
myksiään ja tietotaitoaan pitää järjestelmällisesti hyödyn-
tää palvelujen kehittämisessä.

Munuais- ja maksasairaudet koskettavat kymmeniä 
tuhansia suomalaisia. Kroonisten sairauksien ennaltaeh-
käisyn ja hoidon vaikuttavuuden kehittäminen ovat kes-
keisiä tavoitteita sote-uudistuksessa. 

On välttämätöntä, että tieto terveydenhuollon laadusta 
on avointa ja kaikkien saatavilla. Laaturekisterit ovat muis-
sa Pohjoismaissa käytössä edistämässä ennaltaehkäisyä 
ja hoidon laatua sekä vaikuttavuutta. Suomessa laature-
kistereitä on, mutta ne ovat pääsääntöisesti yliopistosai-
raalakohtaisia. Valtakunnallisten rekistereiden kehittämi-
nen on viivästynyt. On viisasta, että Suomeen kehitetään 
viivytyksettä kattavat kansalliset terveydenhuollon laature-
kisterit. Laaturekistereiden tuottamaa tietoa tarvitaan kaik-
kien suurien kansantautien sekä hyvin monien harvinai-
sempien sairauksien preventio- ja hoitoketjutyöhön. Laa-
turekisterin tuottamaa tietoa käytetään näyttöön perustu-
vien hoitosuositusten toteutumisen seuraamiseen, hoidon 
laadun varmistamiseen sekä hoidon jatkuvaan kehittämi-
seen. Jaan Munuais- ja maksaliiton huolen munuaistau-
tirekisterin jatkuvuuden turvaamisesta. Vastauksena näi-
hin kuulimme valtiovarainvaliokunnassa ehdotuksestani 
asiantuntijoita rekisteriasian tiimoilta. Neuvotellessamme 
valtiovarainvaliokunnassa budjetin muutoksista sovimme 
hallituspuolueiden neuvottelijoiden kesken esityksestäni 
määrärahan lisäämisestä valtakunnallisten laaturekisterei-
den pilottihankkeen vauhdittamiseen vuoden 2018 valtion 
budjettiin. Osana tätä työtä on löydettävä ratkaisut munu-
aistautirekisterin turvaamiseen.

Järjestöjen rooli SOTE-uudistuksessa on tärkeä. Meillä 
ei ole varaa menettää esimerkiksi kuntoutuksen vertaistu-
kea tai muita hyviä hyvinvointia parantavia toimijoita. Ky-
se on yli miljoonasta vapaaehtoistyötä tekevästä suoma-
laisesta. Uuteen sote-lakiin on kirjattava selkeästi järjes-
töyhteistyö myös maakuntien tehtäväksi. Ei riitä, että yh-
teistyövelvoite on vain kunnilla.

Olen mukana Munuais- ja maksaliiton eduskunnan 
tukiryhmässä. Teen yhteistyötä munuais- ja maksaliiton 
ja sen jäsenjärjestöjen kanssa. Se on tärkeä voimavara 
eduskuntatyössäni. Otan vastaan mielelläni palautetta ja 
ajatuksia hyvän hoidon ja arjen varmistamiseksi.

Sari Sarkomaa 
terveydenhuollon maisteri 
kansanedustaja

Laaturekistereillä vauhtia  
soten vaikuttavuuteen 

Sosiaaliturvaan  
muutoksia  
vuoden alussa
Sosiaaliturvaetuuksiin on tullut muutoksia vuoden 2018 alus-
sa. Lisätietoja saa muun muassa Kelasta, mutta myös liitos-
ta saa ohjausta ja neuvontaa sosiaaliturvaan liittyvissä kysy-
myksissä. Lisätietoa löytyy liiton sosiaaliturvaoppaasta ja ko-
tisivuilta (www.muma.fi/sosiaaliturva).

Kansaneläkeindeksi pysyy vuoden 2017 tasolla eli use-
at etuuksista, muun muassa alle 16-vuotiaan vammaistuki ja 
16 vuotta täyttäneen vammaistuki, ovat samansuuruisia kuin 
vuonna 2017. Joihinkin etuuksiin tehtiin kuitenkin tasokoro-
tus. Eläkettä saavan hoitotuen perusosaa nostettiin noin 9 eu-
roa, joten se on nyt 70,52 euroa kuukaudessa. Korotetun ja 
ylimmän hoitotuen määrät säilyivät ennallaan. Takuueläkkee-
seen tehtiin korotus ja sen määrä on tänä vuonna 775,27 eu-
roa kuukaudessa. Sairauspäivärahan vähimmäismäärä nou-
si 24,64 euroon arkipäivältä ja nuoren kuntoutusrahan 31,02 
euroon arkipäivältä. Yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuai-
ka lyheni. Omavastuuaikaan kuuluu 1.1.2018 alkaen vain sai-
rastumispäivä.

Asiakasmaksujen enimmäismääriin tehtiin muutoksia. Ter-
veyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista perittävä 
vuosimaksu voi enimmillään olla 41,20 euroa. Mikäli asiakas 
ei maksa vuosimaksua, voidaan häneltä periä enintään 20,60 
euroa käyntikerralta. Poliklinikkamaksun enimmäismäärä on 
41,20 euroa/käynti. Terveydenhuollon maksukattoa alennet-
tiin 683 euroon/kalenterivuosi.

Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 
1.1.2018 lukien 392,57 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti ras-
kaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vä-
hintään 785,14 euroa kuukaudessa. Erityishoitoraha makse-
taan jatkossa saattohoidon ajalta molemmille vanhemmille. Ai-
kaisemmin samalta ajalta vain toisella vanhemmista oli mah-
dollisuus saada erityishoitorahaa.

 Lääkkeiden vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekat-
to on tänäkin vuonna 605,13 euroa. Asiakkaan itse maksa-
ma osuus korvattavista reseptivalmisteista kerryttää lääkkei-
den vuosiomavastuuta. Jos tämä raja ylittyy, asiakkaalla on oi-
keus lisäkorvaukseen, jolloin hän maksaa ostokertakohtaisen 
omavastuun 2,50 euroa per lääke. Alkuomavastuu (50 euroa), 
lääkkeiden korvausprosentit (peruskorvaus 40 %, alempi eri-
tyiskorvaus 65 % ja ylempi erityiskorvaus 100 %) ja ostoker-
takohtainen omavastuu ylemmässä erityiskorvausluokassa 
(4,50 euroa per lääke) eivät ole muuttuneet. Jos lääke on eri-
tyisen kallis (yhden pakkauksen arvonlisäverollinen vähittäis-
hinta yli 1000 euroa), sitä voi vuoden 2018 alusta alkaen os-
taa yhdellä kerralla määrän, jolla lääkekustannusten vuosio-
mavastuu eli lääkekatto ylittyy.

Järjestöjen yhteinen sosiaaliturvaopas on luettavissa osoit-
teessa www.sosiaaliturvaopas.fi. Sivuille on koottu laajasti tie-
toa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sosiaali-
turvasta. Tavoitteena on sosiaaliturvan tunnetuksi tekeminen 
ja hyödyntäminen. Opas on tarkoitettu järjestöjen työntekijöil-
le ohjausta ja neuvontaa varten. Oppaasta hyötyvät myös asi-
asta kiinnostuneet kansalaiset, ja se on sosiaali- ja terveyden-
huollon työntekijöiden käytettävissä. 

TEKSTI: MARIA RUUSKANEN
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Liikkumaan alennuksella

Monet erityisryhmät saavat alen-
nuksia kunnan liikuntapalveluista 
kuten uimahalli- ja kuntosalimak-
suista. Liikuntapaikasta tai omasta 
kunnasta voi kysyä lisää.

Kuntien tulee järjestää asukkailleen liikun-
taa ottaen huomioon myös erityisryhmät. 
Erityisliikuntaan kuuluvat mm. pitkäaikais-
sairaat aikuiset sekä iäkkäät, joiden toimin-
takyky on alentunut. Joissakin kunnissa 
pitkäaikaissairautta sairastaville myönne-
tään alennuksia kunnan liikuntamaksuista.

Munuais- ja maksasairauteen sairastu-
neiden sekä elinsiirron saaneiden kannat-
taa kysyä suoraan kunnan liikuntapaikois-
ta, onko heillä mahdollisuutta saada alen-
nusta liikuntapalveluista. Käytäntö vaihte-
lee kunnittain. Alennukseen saattaa riittää 
Kela-kortin takana oleva sairauskoodi tai 
vammaisen pysäköintilupa. Toisissa kun-
nissa alennuksen voivat saada esimerkik-
si Kelan myöntämää 16 vuotta täyttäneen 
korotettua vammaistukea tai ylintä hoitotu-
kea saavat. Joillakin paikkakunnalla alen-
nukseen vaaditaan lääkärintodistus.

TEKSTI: MARIA RUUSKANEN JA NIINA MYYRÄ

Liiton kotisivujen joulukuun kysymyk-
sessä tiedusteltiin, myöntävätkö asuin-
kunnat alennusta liikuntamaksuista pitkä-
aikaissairautta sairastaville. Kysymykseen 
saatiin vastauksia 41 kappaletta. Kolmas-
osa vastaajista kertoi kuntansa myöntä-
vän alennuksia, kolmasosa puolestaan, 
että alennuksia ei myönnetä. Loput vas-
taajista eivät tienneet asuinkuntansa alen-
nuskäytännöistä. Vastaajista puolet alkai-
si harrastaa liikuntaa tai liikkuisi enemmän, 
mikäli saisi alennusta uimahalli- tai kunto-
salimaksusta.

Aloite omiin käsiin
Jos kunnassa ei ole huomioitu sairastunei-
ta liikuntamaksuissa, yhdistys tai yksittäi-
nen henkilö voi tehdä aloitteen ja ottaa yh-
teyttä erityisliikunnan ohjaajaan tai liikunta-
toimenjohtajaan tai vastaavaan henkilöön. 
Liikuntatoimenjohtaja voi esitellä asian lii-
kuntalautakunnalle, joka tekee päätökset 
myöntämisperusteista. Mikäli paikkakun-
nan uimahalli on yhtiömuotoinen, voi ottaa 
yhteyttä suoraan toimitusjohtajaan. Viime 
vuonna useammassa kunnassa paikalli-
sen jäsenen puheeksi ottamana alennus 
myönnettiin, kun kyseisen sairausryhmän 
olemassa olo tiedostettiin.

 Liiton jäsenyhdistykset järjestävät 
myös omia liikuntaryhmiä. Pienessä kun-
nassa yhdistyksen voi olla haastavaa saa-
da ryhmään riittävää määrää osallistujia. 
Lappeenrannassa yhdistys otti hyötykäyt-
töön Pieni Ele -keräyksen myötä synty-
neet kontaktit toisiin alueen potilasjärjes-
töihin. Ne keräsivät liikuntaporukan, joka 
sitoutuu tiettyyn määrään liikkujia ja tapaa-
miskertoja lukukauden aikana. Neuvottelu-
jen ja joukkovoiman tuloksena kunnan lii-
kuntatoimi osaltaan sitoutui järjestämään 
omaehtoisen kunnon tukemiseksi liikun-
taryhmän kiinnostuneille.

 Lisätietoja liikunnasta antaa liitos-
sa järjestösuunnittelija Niina Myyrä, 
niina.myyra@muma.fi, 050 3255 920 
ja edunvalvonnasta Maria Ruuskanen, 
maria.ruuskanen@muma.fi, 040 8363 
480. Lisää tietoa saa myös VAU – Suo-
men vammaisurheilu ja liikunta ry:stä 
www.vammaisurheilu.fi.  Tukea arkiliikun-
nan ja terveiden elintapojen lisäämiseen 
voi hakea Kunnossa kaiken ikää – ohjel-
masta www.kkiohjelma.fi. Erityisryhmien 
liikunnan kehittämis- ja vaikuttamistyös-
tä sekä koulutus-, asiantuntija ja viestintä-
palveluista vastaa SoVeLi Soveltava liikun-
ta www.soveli.fi. 
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Kunde jag bli en frivillig?

Behandlingen av  
självriskkort för  
taxiresor påskyndas

Frivilligarbetarens roll utformas småningom och helt utgående från den egna 
viljan att skapa gott för en annan människa. Intresset för egen frivilligverksam-
het väcks ofta när en person i sin egen livssituation har upplevt sig ha fått hjälp 
av referensstöd, av stöd i allmänhet eller av att den egna förståelsen har ökat 
vid egen sjukdom, vid sjukdom hos någon anhörig eller någon annan betydan-
de händelse i livet.

Njur- och leversjukdomar samt organtransplantationer är ganska okända 
områden för friska människor, men de som själv insjuknar i något av dessa, eller 
har en anhörig som gör det hittar sig vanligtvis snart på förbundets eller före-
ningarnas webbplatser. I det ögonblicket är det viktigt att vi som förbund eller 
patientförening förmår erbjuda denna person information och stöd, just då när 
hen för första gången är ute och letar efter den. Ofta är det också just i detta 
skede som intresset för frivilligverksamhet vaknar. 

Vi behöver ständigt nya frivilliga med i vår verksamhet och för att utveckla 
den. För att vara en organisation som förnyar sig och som även tar hänsyn till 
de unga behöver vi unga människor med oss också i våra diskussioner, på vå-
ra seminarier, i vår verksamhet och i vår verksamhetsplanering. Ofta får jag hö-
ra att det inte är någon enkel match att locka ungdomar att delta, och jag vill nu 
utmana både mig själv och oss alla att tänka om på denna punkt. Unga män-
niskor deltar gärna om de upplever verksamheten meningsfull och om de får 
möjligheter att lyfta fram sina egna tankar för att utveckla verksamheten. Varje 
gång en ung person som är intresserad av frivilligverksamhet dyker upp i mitt 
arbetsrum ställer jag frågan vad hen skulle vilja göra, vad hen kan. Då får vi en 
möjlighet att tillsammans fundera ut vad vi kan erbjuda denna unga person. De 
unga har sin plats i vår organisation. Verksamheten kan vara pytteliten, kanske 
tar bara ett par dagar om året i anspråk, men lika väl kan målen och ansprå-
ken vara högt ställda. 

Förbundet kommer under detta år att göra vad vi kan för att undvika att gå 
miste om en endaste ungdom med motivation eller vilja att delta i verksamheten 
eller vara med och påverka. Vi kommer att skapa flera evenemang som riktar 
sig till ungdomar. Vi utbildar ungdomarna, vi erbjuder dem flera sådana tjäns-
ter som de behöver, vi ger dem utrymme på skolningar och möten, och till och 
med internationella påverkningsmöjligheter. Förbundet tillsammans med sina 
medlemsföreningar står öppet för alla, oberoende av ålder. 

Jag inledde med frågan: kunde jag bli en frivillig? Svaret har varit, och jag 
tror att det även i framtiden kommer att vara ”Ja”. Vi människor gör just det 
med våra liv som vi själva upplever viktigt och betydelsefullt. Frivilligverksamhet 
är något som ökar på känslan av gemenskap, att jag är bra och duger i detta 
samhälle, precis som jag är, och att mina insatser behövs. Utmana gärna ock-
så mig att komma med – om inte annat så för att brygga kaffe under era skide-
venemang på vårvinterns gnistrande drivor! 

Ändringarna i vävnadslagen för att öka antalet levande njurdonatorer har 
äntligen tagit fart inom SHM. Även på denna punkt är jag tacksam till alla de 
personer, unga och äldre, som frivilligt har talat för denna lagförändring i social 
media, på tv och i pressen. Resultat växer alltid fram ur positivt tänkande och 
genom att öppna ögonen för nya möjligheter. 

Jag önskar er alla en inspirerande och god inledning på våren,

Njur- och leverförbundet gjorde i november en 
framställning till Fpa som undertecknades av 
110 yrkespersoner inom social- och hälsovår-
den. I framställningen bad man Fpa handlägga 
kundernas direktersättningsresor så fort som 
möjligt, samt att utveckla en verksamhetsmodell 
för att ge taxi uppgifter om när den årliga själv-
risken uppnåts redan innan kunden har fått sitt 
årskort för självrisken. Patienter som till exempel 
regelbundet går på dialys blir tvungna att anv-
ända Fpa-taxi flera gånger om veckan. Täta och 
regelbundna sjukhusbesök orsakar lätt en bety-
dande kostnadsbelastning i de fall när kunden 
ännu väntar på sitt årskort och blir tvungen att 
själv stå för de överflödiga självriskerna. 

Fpa har skickat ett genmäle till förbundet 
och meddelar i det att man har påskyndat hand-
läggningen av direktersättningsförfaranden för 
taxiresor. Handläggningstiden är idag cirka en 
vecka från det att Fpa fått resan för handlägg-
ning. Tidigare har handläggningstiderna legat 
på cirka tre veckor. Dessutom har Fpa utveck-
lat en ny egenskap i kundtjänstportalen kela.fi. 
Kunden kan från och med 1.1.2018 själv skriva 
ut eller fotografera ett tillfälligt intyg där det fasts-
tälls att kundens årliga självriskandel har upp-
nåtts. Intyget ska visas upp för taxiföraren, som 
då inte uppbär någon självriskandel av kunden. 
Intyget gäller en månad. Det tillfälliga intyget an-
vänds tills kunden fått sitt egentliga årskort för 
självrisken per post. 

Identifieringen för kontroll av egna uppgif-
ter sker med mobilidentifikation eller med bank-
koder. Intyget hittas från och med 1.1.2018 på 
www.kela.fi > Privatpersoner > Sköt dina ären-
den på nätet > Se dina egna förmånsuppgifter 
> Sjukvårdsersättningar > Resor som räknas in i 
självriskandelen, där länken ger möjlighet att sk-
riva ut eller fotografera intyget.Sari Högström

Verksamhetsledare

Behandlingen av direktersättning för ta-
xiresor påskyndas. Den som behöver 
årskort för taxisjälvrisken torde i fort-
sättningen kunna få det fortare. Från 
och med början av 2018 är det des-
sutom möjligt att skriva ut intyget på att 
självriskandelen uppnåtts i Fpa:s Inter-
nettjänst.
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Laura är lycklig över livet
Utan motgångar hade Laura kanske aldrig börjat  
skriva sånger. Äventyr har hon däremot slutat  
längta efter. Dem har det funnits nog av under  
de senaste två åren.

Laura Kaleva uppsökte läkare i april 2015 
på grund av trötthet och uppsvullen buk. 
Den tidigare så aktiva och glada unga da-
men orkade knappt släpa sig till soffan ef-
ter jobbet. Undersökningarna omfattade 
ett urinprov som visade sig innehålla pro-
tein, och en provbit fastställde slutligen 
diagnosen IgA-nefropati. Den är en sjuk-
dom som i allmänhet fortskrider långsamt, 
och det kan ofta gå flera år innan det blir 
aktuellt med dialys.

I augusti samma år blev jobbet som 
skiftesförman på ett telemarknadsfö-
ringskontor för tungt för Laura, och hon 
beviljades partiell sjukdagpenning. Den-
na minskning av arbetsbördan föregicks 
av en blodpropp i lungan, vilket personer 
med IgA-nefropati lider en förhöjd risk för. 

Laura var 34 år gammal. Hon hade 
precis kommit över en skilsmässa några år 
tidigare, och levde i ett bara halvårsgam-
malt parförhållande med Jukka.

TEXT: HILKKA LAHTI

– Vi höjde ribban för vårt förhållande 
redan vid starten, och vi gick igenom al-
la de kriser som kan höra till ett parför-
hållande med en enda gång. Jag ställde 
honom frågan om han verkligen ville föl-
ja med mig på denna ”resa”. I det ske-
det hade det ju varit klokast för honom 
att ta till flykten, och inte sköta dejtandet 
på sjukhus. 

Laura och Jukka gifte sig strax innan 
Laura fick sin kateter och började sin dia-
lysbehandling. 

Datumet klart
Lauras kondition rasade före dialysen. Hon 
var trött hela tiden och kände sig svag. 
Hennes njurar orkade emellertid själv ut-
söndra urin hela tiden. I ett halvt år levde 
Laura med peritonealdialys medan man 
undersökte hennes mammas lämplighet 
som donator. 

– Livet kändes lättare av att jag fick ett 
datum och visste när dialysbehandlingar-
na skulle ta slut.

Lauras mamma visade sig vara lämp-
lig som donator, och operationen sked-
de i april 2017. Njurtransplantationen gick 
som en dans för både Laura och hennes 
mamma, och Laura började snabbt re-
pa sig.

Två månader efter transplantationen 
drabbades emellertid också Lauras nya 
njure av IgA-nefropati. En kraftig kortison-
kur lyckades få kontroll över sjukdomen, 
och åtminstone för stunden verkar det 
som att inflammationen har lämnat njuren. 
Kortisonet utlöste dessvärre diabetes som 
krävde insulinbehandling. Efter det att man 
kunde minska kortisondosen slapp Laura 
lyckligtvis också insulinet.

Tiden inför transplantationen blev job-
big för hela familjen. Man berättade öppet 
för barnen om Lauras sjukdom, och även 
om att den inte är dödlig, men att det kom-
mer att förekomma dåliga dagar ibland. I 

Strax innan hon insjuk-
nade grundade
Laura tillsammans med 
sin arbetskompis
bandet Nti Kaleva & The 
Mistake. Bandet
skriver sin egen musik.
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närkretsen blomstrade humorn. Skratta 
skulle man, även om det ibland skedde 
med gråten i halsen.

– Efter transplantationen har barnen 
äntligen sluppit grubbla på i vilket skick 
mamma är när de återvänder hem efter 
skoldagen. 

Erfarenheter klädda i ord
– Ingen önskar sig väl en sjukdom, men 
den har å andra sidan gett mig ett gott 
tillfälle att tänka över mitt eget liv och min 
karriär. Jag har alltid varit lite rastlös av 
mig, och full av fart och fläng, men nu har 
jag värdesatt mitt liv på nytt och märkt 
att jag inte alltid behöver rusa så hejdlöst 
fram. Äventyr är något jag slutat längta ef-
ter, för dem har jag nu haft nog utav.

Lauras sjukledighet tog slut i novem-
ber, och för tillfället deltar hon i en exper-
tutbildning inom projektkompetens. Hon 
har redan en högre merkantil yrkeshög-
skoleexamen i bakfickan.

Laura har ännu rikligt med arbetsår 
framför sig, men hon vet också att hen-
nes framtida arbetsgivare kommer att va-

ra intresserade av mellanåren i karriären.
Fyra år efter sin skilsmässa märk-

te Laura att det började bubbla fram 
sångtexter ur henne. Hon sparade dem i 
sin mobiltelefon. 

– En arbetskompis blev intresserad av 
mina texter, och halvt på skoj funderade vi 
på att tillsammans grunda ett band. När 
Jukka kom med i bilden skred vi till verket.

Strax innan hon insjuknade grundade 
Laura tillsammans med sin arbetskompis 
bandet Nti Kaleva & The Mistake. Ban-
det skriver sin egen musik. Laura sköter 
lyriken, och de flesta av bandets låtar är 
tonsatta av Jukka, men vissa av låtarna 
är skrivna av Lauras arbetskamrat som är 
bandets andra gitarrist. 

– Sångerna har gett mig tillfälle att be-
arbeta många svåra saker i mitt liv. Vå-
ra musikstycken är berättande och kan 
egentligen verka ganska hemska. Party 
och glam är inte vår stil, och även vår mu-
sik lutar smått åt punkrockens håll. 

Laura hade aldrig drömt om någon 
sångkarriär, och förutom lite karaoke ha-
de hon aldrig sjungit på scen.

– Jag har alltid sett mig själv som en 
fruktansvärd sångare. Min röst är ju både 
låg och knarrig, lite i stil med M. A. Num-
minen tycker jag, skrattar hon.

Bandet uppträder cirka en gång per 
månad i Uleåborgstrakten och har även 
fått sig en del fans, eftersom det tycks fin-
nas många som gillar lyriken.

– Kanske texterna är lätta att identifie-
ra sig med, och kanhända får någon ock-
så lite referensstöd av dem. 

Laura positiva sinnelag har hjälpt hen-
ne att orka se framåt. Sjukdomar är ju än-
då bara mellanskeden i livet. 

– Jag är en jättepositiv person, ibland 
till och med så det väcker irritation. Det är 
möjligt att förverkliga sina drömmar, men 
ibland blir man tvungen att anpassa dem 
en aning. Jag har idag ett jättetrevligt liv 
som blir bara bättre hela tiden. 

Positiva sinnelag har hjälpt Laura att orka se framåt.
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Njursjukdomar är inte vanligare hos kvin-
nor än hos män. Allmänt taget anser man 
att det manliga könet i sig innebär en 
riskfaktor för njursvikt, och det finns flera 
män än kvinnor som får dialysbehandling 
på grund av njursvikt som redan har nått 
uremistadiet.

Njurarnas välbefinnande går hand i 
hand med hjärtats och blodkärlens kondi-
tion. Högt blodtryck skadar njurarna och 
måste behandlas. Förhöjt blodtryck sköts 
med läkemedel, samtidigt som det är vik-
tigt att undvika för stora mängder salt och 
alkohol, att undvika fetma och att motio-
nera regelbundet.

Hjärt- och blodkärlssjukdomar är vanli-
gare hos män än hos kvinnor, och männen 
har redan i unga år en ökad benägenhet 
att få högt blodtryck. Man kunde genera-
lisera genom att säga att kvinnor tar hand 
om sig själv och sin hälsa bättre än vad 
männen gör, och det skyddar dem i sin tur 
även för njursjukdomar. Å andra sidan kan 
man konstatera att trots att tobaksröknin-
gen har minskat har den blivit jämlikare, 
och idag röker unga män och kvinnor lika 
mycket. Det finns alltså skäl att befara en 
kommande förändring.

Hot eller möjlighet?
Graviditeten är både ett hot och en möj-
lighet för kvinnans hälsa.

– Under graviditeten följer man med 
kvinnans hälsotillstånd. Vårt högklassi-
ga finska rådgivningssystem kan bidra till 
att man redan i ett tidigt skede upptäcker 
njursjukdomar som patienten själv inte haft 
någon aning om. Å andra sidan kan en be-
fintlig njursjukdom förvärras under gravidi-
teten, berättar nefrologen Aino Soro-Paa-
vonen vid HUS. 

Blodsockervärdet kan stiga under en 
graviditet, även utan diabetes. Övervikt 
och ålder på över 40 år kan öka benägen-
heten att insjukna i graviditetsdiabetes, ett 
tillstånd som i första hand behandlas med 
diet och motion, men som i vissa fall kan 
kräva även läkemedelsbehandling.

– Kvinnor som tidigare har varit helt 
friska kan under graviditeten drabbas av 

högt blodtryck. Om det efter den tjugonde 
graviditetsveckan förekommer betydande 
mängder protein i urinen tillsammans med 
förhöjt blodtryck och svullnader kallar man 
tillståndet pre-eklampsi. 

Man känner inte till orsaken bakom 
pre-eklampsi, men man misstänker att 
försämrad livmoderfunktion eller immuno-
logiska orsaker kan ligger bakom till-
ståndet. Behandlingen består primärt i 
att man sköter det förhöjda blodtrycket. 
Pre-eklampsin kan utvecklas till njursvikt, 
men orsakar för det mesta inga beståen-
de njurskador. 

Graviditeter är möjliga även för kvin-
nor med njursjukdomar, men det kräver 
ett noggrant övervägande och en om-
sorgsfull uppföljning. Däremot är det svå-
rare för kvinnor med njursvikt att bli gravi-
da, eftersom en graviditet förutsätter nor-
mala hormonfunktioner. Efter en njurtran-
splantation återgår fertiliteten i stort till 
det normala. 

Riskerna för tidiga förlossningar och 
missfall är klart förhöjda hos kvinnor som 
har njursvikt, eller som redan har nått ure-
mistadiet. Risken för fostermissbildningar 
ökar däremot inte.

Det vore alltid en bra för personer 
med njursvikt att diskutera eventuella pla-
ner på familjetillökning med en läkare. För 
att hindra att en befintlig njursvikt ska för-
värras kan man behöva justera medicine-
ringen. Oftast blir man tvungen att lägga 
om behandlingar som förebygger avstöt-
ningsreaktioner hos personer som fått en 
ny njure. Dessutom kan t.ex. dietbehand-
lingar kräva ändringar. 

– Personer som har fått ett en ny nju-
re är tvungna att noga överväga eventu-
ell graviditet. Om det gått en lång tid se-
dan transplantationen och transplantatet 
kanske redan har försvagats en aning är 
det sannolikt att funktionen ytterligare för-
sämras under en graviditet.

Kvinnans njurar
Kvinnor drabbas av njursjukdomar li-
ka mycket som män. Hos kvinnor kan 
emellertid en graviditet utgöra en utma-
ning för njurarna, samtidigt som gravi-
ditetsperioden kan ge möjligheter att 
upptäcka njursjukdomar i tid och att 
bromsa deras utveckling.

TEXT: PETRI INOMAA

En graviditet immuniserar kvinnans 
kropp. Det kan innebära att väntan på en 
ny njure som behövs i något senare ske-
de förlängs.

För kvinnor som blir gravida i dialyss-
kedet rekommenderar man att behand-
lingarna utförs dagligen för att hålla urea-
halten i blodet så nära normal som möj-
ligt, och för att bättre kunna säkra ett gott 
nutritionstillstånd. Även anemier ska skö-
tas synnerligen omsorgsfullt.

SLE är vanligare hos kvinnor
Bland våra njursjukdomar förekommer au-
toimmunsjukdomen SLE oftare hos kvin-
nor än hos män. Sjukdomen innebär att 
kroppen börjar försvara sig mot sina egna 
vävnader. Idag lider ett par tusen finlända-
re av SLE, och 90 % av dem är kvinnor. Av 
dem som drabbats av SLE insjuknar un-
gefär hälften i en typ av SLE-nefrit, dvs. 
glomerulonefrit eller njurinflammation, som 
leder till njursvikt. SLE kan bryta ut under 
graviditet eller först senare efter gravidite-
ten. Befintlig SLE förvärras i allmänhet un-
der graviditet. 

– Urinvägsinflammationer sköts idag 
så effektivt att de inte längre utgör någon 
orsak till kronisk njursvikt. Situationen var 
helt en annan ännu för t.ex. femtio år se-
dan, säger Soro-Paavonen. 

Bland reumasjukdomarna är sklero-
dermi vanligare hos kvinnor, och till sjuk-
domen hör ett svårbehandlat och kroniskt 
förhöjt blodtryck som kan skada njurar-
na. Även ledgångsreumatism är vanliga-
re hos kvinnor. 

– Behandlingen av ledgångsreumatism 
med biologiska läkemedel är idag så ut-
vecklad att det sällan längre förekommer 
amyloidos, dvs. proteinansamlingar i krop-
pens vävnader. 
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Yrtit tuovat Välimeren Suomen talveen
Yrteillä ruokaan saa makua ilman suolaa. Ne tuovat talvikeittiöön 
tuulahduksen Välimereltä. Yrteillä tutunkin ruoan saa taiottu uu-
deksi ja tuotua Etelä-Ranskan aromit keskelle Suomen talvea.

Välimerellinen rosmariini tuo ruokaan voimakkaan metsäisen 
maun. Liharuokien lisäksi se sopii hyvin vaikka uunijuurten maus-
tamiseen. Arominen timjami sopii loistavasti pata- ja kasvisruo-
kiin, mutta kokeile sitä myös punajuuren tai perunan parina. Lips-

Lihapata
4 annosta 

Wokkivihannekset

Yrttiriisi
4 annosta

800 g naudan etuselkää
1–2 rkl rypsiöljyä
2 sipulia
2 valkosipulinkynttä  
hienonnettuna
mustapippuria
½ ruukkua tuoretta  
timjamia hienonnettuna
2 oksaa tuoretta  
rosmariinia
lipstikkaa maun mukaan
5 dl vähäsuolaista  
lihalientä
tilkka punaviiniä

vihanneksia
hunajaa tai  
fariinisokeria
sitruunaa

2 dl  riisiä
1 kpl  sipuli
1 rkl  rypsiöljyä
6 dl  vettä
1 kuutio vähäsuolaista 
kasvislientä
ruohosipuli
lipstikka tai rakuuna
basilika

Ota liha huoneenlämpöön tunti 
ennen valmistusta. Poista suurim-
mat rasvat ja kalvot ja leikkaa rei-
luiksi kuutioiksi. Ruskista lihapalat 
padassa rasvassa useassa erässä 
ja mausta mustapippurilla. Lisää li-
hat, sipulit ja valkosipulit sekä yrtit 
pataan. Voit käyttää myös kuivat-
tuja yrttejä. Kaada joukkoon liha-
liemi ja punaviini. Kuumenna pa-
ta kiehuvaksi. Kypsennä 175-as-
teisessa uunissa noin 3 tuntia tai 
kunnes liha on mureaa. Voit kyp-
sentää padan myös liedellä mie-
dolla lämmöllä kannen alla. Li-
sää tarvittaessa vettä kypsennyk-
sen aikana. Poista lopuksi ros-
mariininoksat ja tarkista maku. 

Kuullota silputtua sipulia öljyssä. Li-
sää riisi sipuli ja sekoitta kunnes rii-
si on imenyt öljyn. Lisää vesi ja kas-
visliemijauhe. Keitä hiljalleen pakka-
uksen ohjeen mukaan. Mausta kui-
vatuilla tai tuoreilla yrteillä. Voit laittaa 
osan yrteistä jo keitinveteen, mutta 
säästä loput annoksen koristeluun. 

Valitse mieleisiä vihanneksia. Pese ja 
keitä lähes kypsiksi. Pyöräytä kuu-
malla pannulla, jotta ne saavat ra-
peutta. Lisää hunajaa tai fariinisoke-
ria pannulle ja anna maustua hetken. 
Voit käyttää myös valmista sekoitus-
ta pakastealtaasta. Pirskauta päälle 
ripaus sitruunaa.

tikalla voit korvata lihaliemen ja vähentää huomaamatta samal-
la suolan määrää. Rakuuna on perinteinen ranskalaisen keittiön 
yrtti. Kokeile sitä myös munakkaaseen ja vaaleisiin kastikkeisiin.

Pataruoka lämmittää kylmänä talvipäivänä. Laita se hau-
tumaan jo aamusta, niin höyryävä herkku odottaa punaposki-
sia talviliikkujia iltapäivällä. Lihapadan lisukkeeksi sopii herkulli-
nen yrttiriisi.

Talvinen lihapata wokvihanneksilla ja yrttiriisillä
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Etelä-Karjalan yhdistys aloitti vuoden vie-
railemalla Suur-Merijoen kartanon muse-
ossa. Kahvit nautittiin Kehruuhuonella eli 
entisen naisvankilan kehruuhuoneella Lap-
peenrannan linnoituksessa.

Yhdistys on aloittanut Imatralla ja Lap-
peenrannassa vuosien tauon jälkeen yhtei-
set keilausillat jäsenille. Kahilanniemen lii-
kuntasalissa Lappeenrannassa jumpataan 
puolestaan joka tiistai.

Pirkanmaan yhdistys päätti vuotensa 
opinnäytetöiden merkeissä. TAMK:sta 
sairaanhoitajaksi opiskelleet Anni Lax, 
Iida Koivunen, Heini Karlsson ja Ii-
da Alhoniemi löysivät yhdistyksen kaut-
ta haastateltavia opinnäytetöihinsä. Työt 
käsittelivät vatsakalvodialyysissä ole-
van ja elinsiirron saaneen elämänlaatua. 
Opiskelijat vierailivat Pirmun puurojuh-
lassa ja kertoivat töidensä tuloksista yh-
distysväelle. Etelä-Karjala liikkuu 

ja vierailee

Pirkanmaalla  
opinnäytteitä

YHDISTYKSILTÄ

Uudenmaan yhdistyksen jäseniä ei keskitalven pikkupakkanen 
ja viima hidastaneet, kun yli 20 liikkujaa hyppäsi luistimille ja liu-
kui Helsingin Jääpuiston jäällä tammikuussa. Välillä herkutel-
tiin kaakaoilla ja pullakahveilla, joiden jälkeen jaksoi taas kirma-
ta ketterästi. 

UUMU tekee myös paljon yhteistyötä eri hoitoyksiköiden 
kanssa. Yksi talven hoitoyksikkövierailuista tehtiin B. Braunin 
Malmin dialyysiyksiköön. Kaksipäiväisessä tempauksessa oli 
tarjolla lämmin lounas ja leppoisaa jutustelua sekä tietoa yhdis-
tyksen toiminnasta. 

Uusimaa toimii aktiivisesti

15.-17.5.2018 
HELSINGIN KULTTUURITALO

MIELE
NTERVEYS

Kehitä mielenterveys- ja päihdeosaamistasi, 
vahvista verkostojasi

 
paihdepaivat.fi  
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Vähän ennen joulua joukko munuaisen- 
ja haimansiirron saaneita sekä heidän lä-
heisiään kokoontui sopeutumisvalmen-
nuksen merkeissä Kylpylä Päiväkummus-
sa Karjalohjalla. Kurssi oli ainutlaatuinen, 
koska tällaista kurssia kohderyhmälle ei 
ole koskaan aikaisemmin järjestetty. Toi-
ve kurssin järjestämiseksi tuli elinsiirtoyk-
siköstä HUS:sta.

Haimansiirtoja on Suomessa tehty tä-
hän mennessä lähes 100. Niitä on teh-
ty vuodesta 2010 ja määrä kasvaa vuosi 

vuodelta. Munuaisen- ja haimansiirto so-
pii hyvin rajoittuneelle joukolle munuais-
ten vajaatoimintaa sairastavia tyypin 1 dia-
beetikoita. Tiedonjano ja vertaistuen tarve 
olikin valtava. Kurssilaisia mietitytti siirtei-
den ennuste ja elämä niiden kanssa. Kat-
tava tietopaketti helpotti monen ahdistus-
ta ja mieltä painaviin kysymyksiin saatiin 
vastauksia.

Asiantuntijalääkärinä oli nefrologi Ag-
neta Ekstrand, jonka kanssa oltiin etäyh-
teydessä. Nykytekniikka mahdollisti hyvin 
vuorovaikutuksen luennoitsijan ja kurssi-
laisten välillä.

Päällimmäisenä kurssilaisilla oli mieles-
sä kiitollisuus ja ilo siitä, että he olivat saa-
neet suuren lahjan. Elämänlaatu oli paran-
tunut siirron jälkeen valtavasti. Moni ker-
toi vielä hakevansa vaistomaisesti insulii-
nia aterioilla, vaikka sitä ei enää tarvitse. 
Verensokereita kuitenkin suositellaan vielä 
mittailtavaksi silloin tällöin. Se on yksi hai-
man toiminnan mittari.

Kurssille oli paljon hakijoita, eikä kaik-
kia voitu tällä kertaa valita. Toivon mukaan 
vastaava kurssi saadaan taas järjestettyä 
ensi vuonna.

TEKSTI: MAARIT HEINIMÄKI

Historiallinen kurssi haimansiirron saaneille

Dialyysiä siellä
missä haluat!

        KotiHD        nordicmedcom.fi
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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 2018
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 Oy
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.
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Jäsenyhdistykset
Etelä-Karjalan munuais- ja maksayhdistys
www.muma.fi/etelakarjala
pj. Petri Vainikka,  
petri.vainikka@kolumbus.fi
siht. Leena Juuti, 040 5670 264,  
leena.juuti@gmail.com

Etelä-Pohjanmaan  
Munuais- ja maksayhdistys
www.epmuma.fi
pj. 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.ismu.fi/
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
www.kemusi.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 
vpj. Juha Aho,044 5647 026,  
juha.m.aho@dnainternet.net

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. Lars-Eric Andersson, 0400 804513, 
villinkari@gmail.com
siht. Kalevi Suihko, 050 5163020, kalevi.
suihko@seutuposti.fi

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 
Kansankatu 53, 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 Petri Reponen 
050 308 4551 
petri.reponen@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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