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Isällä on munuaissairaus
Ehkäise munuais- ja maksasairauksia





Ennaltaehkäisy  
koskettaa kaikkia
Vuosina 2015–2016 liiton teemana on ennaltaehkäisy. Ennaltaeh-
käisyn käsite on laaja ja mahdollistaa monenlaisen tarkastelun, riip-
puen siitä, onko tavoitteena ehkäistä sairauden esiintymistä ja vä-
hentää yksilön tai yhteisön alttiutta sairastua tautiin vai vähentää sai-
rauden aiheuttamia haittoja tai estää jo olemassa olevan sairauden 
ja sen aiheuttamien haittojen pahenemista. Liiton ja yhdistysten toi-
minnassa kaikki nämä ennaltaehkäisyn tasot ovat mukana; tulossa 
on mm. avoimia yleisöluentoja ja esitteitä munuais- ja maksasaira-
uksien ennaltaehkäisystä, jäsenistön yhteinen hyvinvointipäivä se-
kä erilaisia sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja jo sairas-
tuneille. Ennaltaehkäisyn teema koskettaa kaikkia.

Teemavuosien tavoitteena on lisätä suuren yleisön tietämystä munu-
ais- ja maksasairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä. Asiantuntijat 
ovat huolissaan rasvamaksan esiintyvyyden lisääntymisestä. Ras-
vamaksa on Suomen yleisin maksasairaus ja sitä tavataan jo lapsil-
lakin. Sitä voidaan kuitenkin ehkäistä ja hoitaa omilla elintavoilla. Vii-
kolla 19 vietämme ensimmäistä kertaa maksaviikkoa, jolloin asia on 
esillä liiton ja yhdistysten tapahtumissa ympäri Suomea. 

Myös munuaissairauksien ilmaantuvuuden kääntämiseksi laskuun 
on tärkeää pyrkiä munuaissairauksien ennaltaehkäisyyn, varhaiseen 
diagnostiikkaan, tehokkaaseen hoitoon ja munuaissairautta vaikeut-
tavien tekijöiden poistamiseen. Maailman munuaispäivä 12.3. käyn-
nistää liiton munuaissairauksien ennaltaehkäisykampanjan.  

Ennaltaehkäisy on usein sairauden parasta hoitoa. Tätä koroste-
taan myös eduskuntavaaleihin tekemissämme vaaliteemoissa: mu-
nuais- ja maksasairauksien ennaltaehkäisy on huomioitava ja otet-
tava osaksi perusterveydenhuollon palveluita. Lisäksi korostetaan 
jokaisen oikeutta hyvään hoitoon asuinpaikasta tai sairauden syys-
tä riippumatta. Liitto jatkaa edelleen myös aktiivista vaikuttamistyö-
tä näissä asioissa.

Hyvää ennaltaehkäisyn teemavuotta

PÄÄKIRJOITUS

Anne Viitala
Järjestösuunnittelija

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

Nordea FI 45 1012 3007 2009 40,  
NDEAFIHH

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

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

Nordea FI16 2400 1800 021412,  
NDEAFIHH

Luvan saaja: Munuaissäätiö
Luvan numero: 2020/2013/1977
Poliisihallituksen päätös 13.5.2014  
POL-2014-4552
Lupa on voimassa 19.6.2013–30.4.2015   
koko Suomen alueella Ahvenanmaata lu-
kuun ottamatta

Riipus tai 
solmioneula 
Elämän lahja 
Hopeisen Elämän lahja -korun halkaisi-
ja on 3,3 cm. Riipuksen hinta on 42 tai 
45 cm ohuella pannalla 128 euroa tai 
45 cm ohuella hopeaketjulla 108 eu-
roa. Solmioneulan hinta on 98 euroa. 
Hinnoista 29 euroa menee munuais- ja 
maksatyön hyväksi. 
Lisätietoja ja tilaukset: kirsi.kauppinen 
@musili.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@musili.fi tai 
Kirsi Kauppinen, 050 4365 707. Esitteet ja oppaat voi myös lukea ja tulostaa sivulta www.musili.fi/esitteet.

Esitteet

Oppaat Muuta

KYLLÄ elinluovutukselle

Munuais- ja maksaliitto
Yleisesite kertoo liitosta ja sen toiminnas-
ta sekä lyhyesti munuais- ja maksasaira-
uksista sekä niiden hoidoista.

Et ole ainoa
Jäsenesite kertoo jäseneksi liittymisen 
eduista. Esitteessä on liittymiskaavake, 
jonka voi postittaa maksutta.

Det finns andra 
Medlembroschyren på svenska. Vem som 
helst som är intresserad kan bli medlem. 
Du kan bli medlem genom att posta den 
bifogade blanketten.

Ruokavalio munuaisen-  
ja maksansiirron jälkeen
Oppaassa kerrotaan, miten elinsiirron saa-
neen ruokavalio kannattaa koostaa ja mi-
hin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Matvanor efter en njur- och  
levertransplantation  
Endast PDF: www.musili.fi/oppaat

Maksasairaus ja ruokavalio
Maksasairauksiin ei ole yhtä ainoaa ja täy-
sin kattavaa ravitsemussuositusta, mut-
ta joihinkin sairauksiin tai maksasairauden 
komplikaatioihin liittyy erityissuosituksia.

Yhdessä – opas parisuhteeseen
Opas antaa ajattelemisen aihetta ja vinkke-
jä parisuhteeseen silloin, kun itse tai puo-
liso tai lapsi sairastaa.

Vertaistukea sinulle
Vertaistuki antaa mahdollisuuden jakaa 
kokemuksia. Lehtinen kertoo, mitä kautta 
vertaistukijan voi löytää.

Munuaissairauden hyvä hoito - hyötyä  
yksilölle ja yhteiskunnalle
Esite on tarkoitettu yhdistysten ja liiton 
vaikuttamistyöhön ja edunvalvontaan. Se 
antaa päättäjille tietoa munuaissairauteen 
sairastuneen hoitovaihtoehdoista ja sairas-
tuneiden omasta kokemuksesta.

Älä sulje silmiäsi C-hepatiitilta
Esite kertoo C-hepatiitin tartuntatavoista 
ja hoidosta sekä vähentää sairastuneisiin 
kohdistuvia ennakkoluuloja.

Vähemmän suolaa
Esite kertoo vähäsuolaisen ruokavalion 
eduista ja antaa vinkkejä, miten suolan-
käyttöä voi vähentää.

Perhetoiminta 
Esitteessä kerrotaan lasten munuais- ja 
maksasairauksista sekä elinsiirroista, per-
heen selviytymisestä lapsen sairauden 
kanssa ja liiton tarjoamista palveluista

Familjeverksamhet
Broschyren innehåller information om njur- 
och leversjuldomar och organtransplanta-
tioner hos barnen. Förbundet ordnar verk-
samheter även till familjer och unga.

Lapsen ja nuoren arki elinsiirron jälkeen
Opas antaa tietoa lasten ja nuorten elinsiir-
roista ja niiden vaikutuksista arkeen van-
hemmille 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 organt-
ransplantation.

Opas munuaisen luovuttajalle
Terve ihminen voi luovuttaa toisen munu-
aisensa omaiselleen tai läheiselle henkilöl-
le. Opas antaa tietoa elävälle munuaisen 
luovuttajalle.

Munuaispotilaan ruokakirja 
Munuaisten vajaatoimintaa sairastavan 
ruokavaliota noudattavalle 200 ruoka-
ohjetta kätevässä kierrekansiossa. 
HUOM. hinta 29 euroa + postikulut.

Ravitsemusoppaat Fosforirajoitus  
munuaispotilaan ruokavaliossa ja Kalium-
rajoitus munuaispotilaan ruokavaliossa.
HUOM. hinta 5 euroa + postikulut.

Elinluovutuskorttien markkinointimateri-
aalia. Elinluovutuskortin tilaukset suoraan 
www.kyllaelinluovutukselle.fi
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 Painotuote

Isällä on munuaissairaus
Juho-Matti odotti uutta munuaista kak-
si vuotta. Lapsiperheen elämässä se oli 
pitkä aika. Kun Juho-Matti oli yöt dialyy-
sikoneessa, Eeva nousi hoitamaan lap-
sia. Kaiken keskellä saatiin kuitenkin talo 
valmiiksi, ja päästiin naimisiin. 10

Ylipaino aiheuttaa  
rasvamaksaa
Rasvamaksa on Suomen yleisin maksa-
sairaus. Ylipainoisista joka kolmannella 
on rasvamaksa. Rasvamaksatulehdus 
voi johtaa maksakirroosiin, joka voi ke-
hittyä maksasyöväksi. Terveet elämän-
tavat ovat parasta ennaltaehkäisyä. 14

Häämatkalle  
munuaisensiirtoon
Anne sai ensimmäisen munuaisensiir-
ron joululahjaksi. Toiseen siirtoon hän 
lähti häämatkalle, sillä hän oli mennyt 
naimisiin edellisenä viikonloppuna. Sii-
tä on nyt 16 vuotta. Syytä munuaiske-
rästulehdukseen ei tiedetä.  16

Niin myötä- kuin  
vastoinkäymisissä 
Sirpa luovutti miehelleen Veijolle mu-
nuaisen vuosi sitten. Molemmat ovat 
jo tarttuneet työhön maatilalla. Yhteistä 
taivalta on takana jo yli kolmekymmen-
tä vuotta. Sairaus on tuonut elämään li-
sähaasteita.  22

Terveet elintavat  
suojaavat munuaisia
Yleiset terveelliset elämäntavat ovat hy-
väksi munuaisille. Liikunta, vähäsuolai-
nen ruokavalio ja tupakoimattomuus eh-
käisevät verenpainetautia, ylipainoa ja 
diabetesta. Erityisen tarkka kannattaa ol-
la, jos munuaiset ovat herkät.  26

Älä ainakaan jää kotiin
Karin kohonneet maksa-arvot huo-
mattiin työterveystarkastuksessa. Sen 
syyksi paljastui lopulta PBC. Sairaus 
pysyy kurissa lääkityksellä. Intensiivi-
sen harrastajan päivät täyttyvät kirjoit-
tamisesta, petankista ja musiikista. 28

Lue lehti netissä www.musili.fi/elinehto.  
Seuraava Elinehto ilmestyy viikolla 23. Aineiston viimeinen jättöpäivä 29.4.2015. Aineisto ja palautteet: petri.inomaa@musili.fi.

Kansi: Juho-Matti, Eeva, Johannes ja Aatos Peltonen Kuva: Jyri Laitinen

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

Mikäli kuulut useampaan yhdistykseen tai perheessäsi on jäse-
niä, joiden jäsentiedot ovat muuttuneet, ota yhteyttä jäsenrekiste-
rinhoitaja kirsi.kauppinen@musili.fi, 050 4365 707.

www.musili.fi
www.munuainen.fi

www.maksa.fi
www.facebook.com/munuaisjamaksaliitto

www.youtube.com/munuaisjamaksaliitto
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TULOSSA MENOSSA

Elinsiirrot  
1.1.–31.1.2015
Munuainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Maksa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Haima-munuainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Sydän  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Keuhko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Sydän-keuhko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Ohutsuoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0

Pieni ele -keräys järjestetään eduskunta-
vaalien yhteydessä 290 kunnassa ympäri 
Suomen. Munuais- ja maksaliiton paikal-
lisyhdistykset ovat mukana 105 kunnas-
sa 8.–14.4. ja 19.4.2015.

– Tavoitteena on nostaa eduskunta-
vaalien keräysennätys uudelle miljoona-
luvulle eli rikkoa 2 miljoonan euron raja. 
Tavoite on kova, hienolla porukalla se on 
mahdollista saavuttaa, projektipäällikkö 
Elina Ranta sanoo.

Puolet lahjoitustuotosta jää ruohon-
juuritasolle kuntaan, jossa lahjoitus on 
tehty, paikallisten yhdistysten käyttöön. 
Toinen puoli jaetaan 18 keskusjärjestön 
kesken koko Suomen kattavaan työhön.

Tee pieni ele ja ilmoittaudu omaan yh-
distykseen lipaskerääjäksi.

Hyvinvointipäivä 
syyskuussa
Perinteistä valtakunnallista Hyvinvointipäi-
vää vietetään 5.9.2015 Anttolanhovissa 
Mikkelissä. Päivä sisältää mielen ja kehon 
hyvinvointia tukevaa ohjelmaa sekä aikaa 
tavata tuttuja läheltä ja kaukaa.

Liitto tarjoaa päivän ohjelman sekä 
ruokailut.  Matkakulut ja majoitus jää-
vät yhdistyksen tai osallistujan vastuulle. 
Majoitukset varataan suoraan Anttolan-
hovista. Tarjoushinta on voimassa 15.6. 
mennessä varatuille huoneille. Lisätiedot 
ja yhdistysten ilmoittautumiset Anne Vii-
tala, anne.viitala@musili.fi, 040 5129 295.

Perhetoiminta-esite
Liitto järjestää toimintaa munuais- tai 
maksasairauteen sairastuneille tai elinsiir-
ron saaneille lapsille ja nuorille sekä hei-
dän perheilleen. Ohjelmassa on sopeutu-
misvalmennuskursseja, toiminnallisia per-
hepäiviä sekä vertais- ja virkistystapaami-
sia RAY:n, Kelan tai sairastuneiden lasten 
vanhempien keräämällä rahoituksella.

Liiton perhetoiminnasta on ilmestynyt 
uusi esite suomeksi ja ruotsiksi. Esitteitä 
Perhetoiminta ja Familjeverksamhet voi ti-
lata tai lukea netistä www.musili.fi/esitteet 
tai Kirsi Kauppiselta, 050 4365 707. Li-
sätietoja perhetoiminnasta antaa jär-
jestösuunnittelija Marjukka Miettinen, 
marjukka.miettinen@musili.fi, 040 5240 
674.

Munuais- ja maksaliitto on julkaissut vaa-
liteemat eduskuntavaaleja varten. Sote-
uudistuksessa lähtökohtana tulee ol-
la lähipalveluiden turvaaminen, mikä on 
tärkeää esimerkiksi dialyysissä olevien 
hoidossa. Kansalaisten kokemukset ja 
näkemykset tulee huomioida palveluiden 
järjestämisessä.

Liitto vaatii, että munuais- ja maksa-
sairauksien ennaltaehkäisy on saatava 
osaksi perusterveydenhuollon palveluita. 
Sairastuneilla tulee olla mahdollisuus yh-
denvertaiseen hoitoon asuinpaikasta ja 
sairauden syystä huolimatta. Elinluovu-
tus- ja elinsiirtotoiminnalla tulee olla riit-
tävät resurssit, jotta jokainen elinsiirros-
ta hyötyvä saisi siirtoelimen kohtuullises-
sa ajassa ja yhdenvertaisesti.

Liiton vaaliteemat ovat kokonaisuudes-
saan sivulla www.musili.fi/vaaliteemat2015.

Satakunnan keskussairaala tarjoaa en-
sitietoa maksasairauksista ja niiden hoi-
dosta perjantaina 8.5.2015 Satakunnan 
keskussairaalassa Porissa. Tilaisuus on 
maksuton. 

Lisätietoja ja tarkempi aikataulu se-
kä ilmoittautumiset anne.viitala@musili.fi, 
040 5129295.

Liiton eduskunnan tukiryhmän puheen-
johtaja, kansanedustaja Hanna Tainio ja 
liitto järjestävät yhdessä A-klinikkasääti-
ön, Suomen Lumme ry:n ja AbbVie Oy:n 
kanssa yleisölle avoimen C-hepatiittisemi-
naarin tiistaina 3.3.2015 klo 12–14 edus-
kunnan kansalaisinfossa.  

Tilaisuudessa kerrotaan muun mu-
assa C-hepatiitin hoidosta ja eduskunta-
ryhmillä on mahdollisuus pitää puheen-
vuoro. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittau-
tua. Kahvitarjoilu.

Harvinaiset-verkosto kokoaa harvinaisiin 
sairauksiin liittyvää tietoa, järjestää ta-
pahtumia, tarjoaa väyliä verkostoitumi-
seen ja vertaistuen löytämiseen sekä te-
kee vaikuttamistyötä. Harvinaisiin saira-
uksiin kuuluu myös munuais- ja maksa-
sairauksia, minkä vuoksi liitto on mukana 
verkostossa.

Verkoston 20-vuotisjuhlavuoden tee-
moja ovat monimuotoisuus ja yhteistyö. 
Kaikille avoin juhlavuoden tapahtuma jär-
jestetään lauantaina 13.6. Helsingissä 
Narinkkatorilla. 

Helmikuun 28. päivänä vietetään kan-
sainvälistä harvinaisten sairauksien päi-
vää. Silloin järjestetään alueellisia ta-
pahtumia ympäri Suomea. Lisätietoa 
www.harvinaiset.fi.

Vastavalmistuneen opinnäytetyön mu-
kaan sosiaalinen media on hyvä vertais-
tuen keino muiden muotojen rinnalla ja si-
tä kannattaisi hyödyntää enemmän myös 
liiton toiminnassa. Sosiaalinen media ko-
ettiin hyväksi keskustelukanavaksi, jossa 
on mahdollista tavata samassa tilantees-
sa olevia ajasta ja paikasta riippumatta. 

Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Tiina 
Loukiaisen opinnäytetyö hyväksyttiin Jy-
väskylän ammattikorkeakoulun Kliinisen 
asiantuntijan koulutusohjelmassa joulu-
kuussa.

Harvinaiset-verkosto 
20 vuotta

Tunnetko C:n 
eduskunnassa

Pieni ele  
eduskuntavaaleissa

Vertaistuki sosiaali-
sessa mediassa

Eduskuntavaalien 
vaaliteemat

Ensitietoa maksa-
sairaille Porissa
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Elinehto-lehdessä 4/2014 Munuaissääti-
ön juhlasta kertovan jutun kuvatekstissä 
kerrottiin, että liiton entiset puheenjohtajat 
Helmi Leinonen, Aila Heinonen ja Sirpa 
Aalto saivat Pro Sanquine Puro -mitalit. 
Kyseessä olivat tietenkin liiton entiset toi-
minnanjohtajat, kuten jutussa mainittiin.

Jäsenmaksut ja jäsenkortit postitetaan 
helmikuun aikana. Jäsenmaksu kannat-
taa maksaa eräpäivään mennessä, jot-
ta jäsenyys säilyy voimassa ja esimerkik-
si Elinehto-lehden tulo kotiin ei katkea. 
Jäsenkortilla saat sekä oman yhdistyk-
sesi että liiton jäsenedut. Valtakunnalli-
set jäsenedut on lueteltu tämän lehden 
sivulla 38.

Muuttuneet yhteystiedot voit ilmoit-
taa oman yhdistyksesi jäsenrekiste-
rinhoitajalle tai liittoon kirsi.kauppinen 
@musili.fi, 050 4365 707. Voit päivittää 
tietosi myös itse suoraan jäsenrekisteriin 
www.musili.fi/jasentiedot. Ilmoita myös 
sähköpostiosoitteesi, niin saat ajankoh-
taista tietoa tuoreena.

Liiton järjestämä sopeutumisvalmennus-
kurssi pidetään 1.–5.6.2015 Kylpylähotel-
li Kunnonpaikassa Siilinjärvellä. Kurssi on 
tarkoitettu munuaisen-, maksan-, sydä-
men-, keuhkon- tai suolensiirron saaneil-
le sekä siirtoa odottaville alle kouluikäisil-
le ja alakoulua käyville lapsille perheineen.

Kurssilla etsitään keinoja lapsen it-
seluottamuksen, ihmissuhteiden ja kou-
lunkäynnin tukemiseen. Kurssilla saa tie-
toa lapsen ravitsemuksesta ja terveyden 
edistämisestä. Vanhemmat voivat jakaa 
ajatuksia toisten vanhempien kanssa ja 
lapset voivat tutustua muihin lapsiin, joil-
la on samanlaisia kokemuksia.

Kurssi on osal l istuj i l le maksu-
ton. Hakuaika päättyy 1.4. Lisätietoja  
www.musili.fi/kurssit, kuntoutussuun- 
nittelija Iiris Ahlgren, iiris.ahlgren@ 
musili.fi, 050 3019 368 ja Marjukka Miet-
tinen, marjukka.miettinen@musili.fi, 040 
5240 674.

Munuais- ja maksaliitto julkaisee vuo-
sittain oman sosiaalioppaan netis-
sä. Siihen on koottu keskeiset asi-
at munuais- ja maksasairauksiin sai-
rastuneiden sosiaaliturvasta. Päivi- 
tetyn oppaan voi lukea osoittees-
sa www.musili.fi/sosiaaliturvaopas.

Helmikuussa ilmestyy myös järjestö-
jen yhteistyönä koottu nettiopas osoit-
teessa www.sosiaaliturvaopas.fi/

Koulutuspäivät  
vapaaehtoisille
Vapaaehtoisten koulutuspäivät pide-
tään 27.–28.3. Kylpylähotelli Peurungas-
sa Laukaassa. Koulutuspäivien teemana 
on vapaaehtoistoimijan jaksaminen. Liit-
to maksaa ohjelman, tarjoilut ja majoituk-
sen kahden henkilön huoneessa. Matka-
kuluihin tukea voi tiedustella omasta yh-
distyksestä.

Ilmoittautumiset ruokavaliotietoi-
neen 13.3. mennessä Anne Viitala, 
anne.viitala@musili.fi, 040 5129 295.

Sopeutumis-
v a l m e n n u s , 
suomala isen 
kuntoutuksen 
oivallus -kirja 
kokoaa yhteen 
sopeutumis-
valmennuksen 
määritelmät ja 
käsitteet sekä 
menetelmät ja 
tavoitteet. Kir-
jahankkeen ta-
kana on yli 12 
vuotta toiminut järjestöjen sopeutumisval-
mennusta tekevistä työntekijöistä koos-
tuva ryhmä. Liitosta kirjan teossa on ol-
lut kuntoutumispäällikkö Pekka Kan-
kaanpää.

Sopeutumisvalmennuksen juuret ovat 
vammaisjärjestöjen toiminnassa, josta se 
on noussut hyvien käytäntöjensä kautta 
lakisääteiseksi kuntoutukseksi. Sopeutu-
misvalmennusta on toteutettu vammais-
järjestöjen toimesta jo 40 vuotta.

Liitto järjestää sopeutumisvalmennus-
kurssin dialyysihoidossa oleville tai hoidon 
pian aloittaville 7.–12.6.2015 Kylpyläho-
telli Kunnonpaikassa Siilinjärvellä. Kurssil-
la mietitään keinoja arjen sujumiseen dia-
lyysin kanssa. Lääkäri kertoo sairauden 
hoidosta ja ravitsemusterapeutti ruoka-
valiosta. Kurssilla etsitään jokaiselle sopi-
via tapoja liikkua. Kun pääsee puhumaan 
muiden saman kokeneiden kanssa, huo-
maa, ettei ole yksin.

Kurssille voi tulla yksin tai läheisen 
kanssa. Hemodialyysit järjestetään KYS:n 
dialyysiosastolla. PD-liuosten toimittami-
sessa kurssipaikalle avustetaan.

Kurssi on osal l istuj i l le maksu-
ton. Hakuaika päättyy 7.4. Lisätietoja 
www.musili.fi/kurssit, kuntoutussuunnit-
telija Iiris Ahlgren, iiris.ahlgren@musili.fi, 
050 3019 368.

Oppaita  
sosiaaliturvasta

Yhdistyksille jaetaan tänä vuonna kan-
nustusrahaa yhteensä 15 000 euroa. Li-
säksi jokaisen yhdistyksen perustoimin-
taan jaetaan toimintatonni eli 1000 eu-
roa. Molemmat ovat Ray:n liitolle myön-
tämää jäsenyhdistyksille kohdennettavaa 
avustusta.

Kannustusrahaa voi hakea esimerkik-
si teemavuoteen liittyvän ennaltaehkäise-
vän toiminnan järjestämiseen tai vaikutta-
mistyöhön omalla alueella. Kannustusra-
halla halutaan tukea myös uusien toimin-
tamuotojen kehittymistä ja kokeilua.

Kannustusrahaa 
yhdistyksille

Dialyysihoidossa 
olevien ja hoidon 
aloittavien kurssi

Kirja sopeutumis- 
valmennuksesta

Oikaisu

Jäsenmaksut 2015

Elinsiirtoa  
odottavien ja elin-
siirron saaneiden 
lasten kurssi
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Ennaltaehkäisyn teemavuosi 2015
Kaksivuotisen ohjelmakauden ai-
kana liitto ja yhdistykset jakavat tie-
toa munuais- ja maksasairauksien 
ennaltaehkäisystä. Ennaltaehkäi-
sy on parasta hoitoa. Luvassa on 
munuaiskampanja ja maksaviikko.
TEKSTI: HILKKA LAHTI

Vuosi 2015 avaa kaksivuotisen ennalta-
ehkäisyn ohjelmakauden. Vuosien 2015–
2016 aikana halutaan lisätä suuren yleisön 
tietoisuutta munuais- ja maksasairauksista 
ja niiden ennaltaehkäisystä. Tavoitteena on 
lisätä myös jo sairastuneiden tietoa munu-
ais- ja maksasairauksiin liittyvien lisäsaira-
uksien ennaltaehkäisystä. Vuosi 2015 on 
myös liiton 45-vuotisjuhlavuosi.

– Ennaltaehkäisyn teemavuonna on 
hyvä tilaisuus paikallisen vaikuttamiseen 
ja yleisötilaisuuden järjestämiseen. Olem-
me saaneet myös erillistä tukea munuais-
sairauksien ennaltaehkäisykampanjaan ja 
tätä kampanjaa on helppo levittää oman 
yhdistyksen alueella. Ottakaa rohkeasti 
meihin yhteyttä, kun järjestätte tilaisuuksia 
alueellanne, toiminnanjohtaja Sari Hög-
ström kehottaa.  

Supersankarimunuainen  
ja maksaviikko
Munuaissairauksien ennaltaehkäisykam-
panja julkaistaan Maailman munuaispäivä-
nä 12.3. Silloin esitellään elimistön super-

sankari eli munuaiset, joilla on monia elin-
tärkeitä tehtäviä. Toisen munuaisensa voi 
jopa luovuttaa läheiselleen. Supersankari 
kestää paljon, mutta tarvitsee myös joskus 
itse huolenpitoa. Kampanjaan kuuluu net-
tisivu, painettu esite, juliste ja materiaalia 
sosiaaliseen mediaan sekä mediatiedot-
teita. Kampanja jatkuu koko kevään ajan. 

Viikolla 19 toukokuun alussa viete-
tään maksaviikkoa. Viikon aikana esillä on 
maksasairauksien ennaltaehkäisy ja silloin 
kerrotaan maksasairauksiin sairastuneista 
ja heidän elämästään sekä liiton kuin yh-
distysten maksatoiminnasta. Viikon aika-
na ennaltaehkäisytapahtumat järjestetään 
Oulussa 4.5., Kuopiossa 5.5., Tampereel-
la 6.5., Turussa 6.5. ja Helsingissä. Lisäksi 
yhdistyksillä on omia ennaltaehkäisyyn liit-
tyviä tilaisuuksia viikon aikana.

Teemavuotena tapahtuu
Kevään aikana julkaistaan myös esite 
maksasairauksien ennaltaehkäisystä sekä 
vaikuttamisesite maksasairauksien hoidon 
järjestämisestä. Loppuvuodesta ilmestyy 
dialyysissä olevan ravitsemusopas.

Perinteistä valtakunnallista Hyvinvointi-
päivää vietetään 5.9.2015 Anttolanhovis-
sa Mikkelissä. Päivä sisältää mielen ja ke-
hon hyvinvointia tukevaa ohjelmaa sekä ai-
kaa tavata tuttuja läheltä ja kaukaa. Se on 
mahdollista ottaa myös yhdistyksen retki-
päiväksi. Tapahtuma on samalla vuoden 
päätapahtumana, jossa tavoitetaan suuri 
osa jäseniä samalla kertaa.

Reseptikilpailu munuaisten vajaatoi-
mintaa sairastavan ruokavalioon sopivista 
ruoanvalmistusohjeista käynnistyy syksyn 
aikana. Sen tuloksia esitellään muun mu-
assa Elinehto-lehdessä.

Liiton vuosikokouksen yhteydessä tou-
kokuussa on yleisöluennon aiheena tee-
mavuoteen liittyen ennaltaehkäisy. Maa-
ilman hepatiittipäivää vietetään tiistaina 
28.7. Euroopan elinsiirtopäivää vietetään 
lokakuussa. Järjestöpäivien 6.–7.11. yh-
teydessä Helsingissä juhlitaan 45-vuoti-
asta liittoa.

Ilmianna ennaltaehkäisyteko
Vuoden teemaan liittyen valitaan vuoden 
ennaltaehkäisyteko. Sen voi saada jokin 
taho tai yksittäinen henkilö, joka on omalla 
toiminnallaan edistänyt munuais- ja mak-
sasairauksien ennaltaehkäisyä. Se voi ol-
la terveellisiin elintapoihin ohjaava kam-
panja, aktiivisesti ihmisiä liikuttava seura 
tai vaikka yksittäinen henkilö, joka innos-
taa ja motivoi parempiin valintoihin. Eh-
dotuksia vuoden ennaltaehkäisyteoksi voi 
lähettää Anne Viitalalle marraskuun lop-
puun mennessä. 

Edellisvuosien tapaan liiton hallituksen 
joulukuun kokous valitsee Vuoden yhdis-
tystoimijan yhdistysten tekemien ehdotus-
ten perusteella.

Ajankohtaista tietoa vuodesta saa 
www.musili.fi/teemavuosi2015. 
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Elinluovutusta ja elinsiirtoa koskeva kan-
sallinen toimintasuunnitelma vuosille 
2015–2018 on valmistunut ja se luovu-
tettiin STM:n kansliapäällikkö Päivi Sillan-
aukeelle 3.2.2015.

STM:n asettama asiantuntijaryhmä 
aloitti työnsä keväällä 2013 tehtävänään 
laatia elinluovutuksia ja elinsiirtoja koskeva 
kansallinen toimintasuunnitelma sekä kus-
tannusarvio sen toteuttamiseksi. Asiantun-
tijaryhmän tehtäviin kuului myös aloittaa 
suunnitelman toteuttaminen. Potilasjärjes-
töjä ryhmässä ovat edustaneet liiton toi-
minnanjohtaja Sari Högström ja Sydän- ja 
keuhkosiirrokkaat – SYKE ry:n Ilkka Vass.

Toimintasuunnitelman päätavoitteena 
on, että kaikki, jotka sairautensa ja lääke-
tieteellisen arvion perusteella hyötyvät elin-
siirrosta, saavat elinsiirteen oikea-aikaises-
ti ja yhdenvertaisesti. Tämän edellytyksenä 
on, että jokainen mahdollinen elinluovutta-
ja tunnistetaan ja että elinluovuttajan hoi-
toon liittyvä osaaminen ja resurssit ovat riit-
tävät sekä omaisten kohtaamiseen kiinni-
tetään erityistä huomiota. 

Toimintasuunnitelman tavoitteena on, 
että vuonna 2015 perustetaan valtakun-
nallinen elinluovutustoiminnan ohjaus-
ryhmä vastaaman elinluovutustoimin-
nan kansallisesta ohjauksesta ja kehittä-
misestä. Jokaisessa luovutussairaalassa 
tulisi toimia elinluovutustyöryhmä. Vuon-
na 2016 tulisi nimetä kokopäivätoiminen 

elinluovutustoiminnan kansallinen koor-
dinaattori.

Lisää siirtoja eläviltä luovuttajilta
Odotusaika munuaisensiirtoon on viime 
vuosina pidentynyt. Elävältä luovuttajalta 
tehdyillä munuaisensiirroilla tehtyjen elin-
siirtojen määrää voidaan lisätä. Nykyisen 
kudoslain mukaan täysi-ikäinen henkilö, 
joka kykenee päättämään hoidostaan, voi 
luovuttaa uusiutumattoman elimen lähio-
maisensa tai muun läheisensä sairauden 
hoitoa varten. Luovutuksen on perustut-
tava vapaaehtoisuuteen ja sen on oltava 
turvallista luovuttajalle.

Suomessa munuaisensiirtoja elävältä 
luovuttajalta on tehty monia muita maita 
vähemmän. Siirtoja on ollut noin 2 / miljoo-
na asukasta. Kansallisen ohjelman tavoit-
teena on lisätä elävältä luovuttajalta tehty-
jä siirtoja niin, että niitä vuoteen 2020 men-
nessä tehtäisiin 10 / miljoona asukasta. 
Pidemmällä aikavälillä tarkoitus on pääs-
tä muiden Pohjoismaiden kanssa samal-
le tasolle. Niissä eläviä luovuttajia on ollut 
13–20 / miljoonaa asukasta.

Tavoitteeseen pyritään perustamalla 
vuonna 2016 nefrologeista ja transplan-
taatiokirurgeista koostuva työryhmä oh-
jaamaan ja edistämään eläviltä luovutta-
jilta tehtäviä munuaisensiirtoja. Tiedotusta 
lisätään henkilökunnalle, munuaissairau-
teen sairastuneille, läheisille ja tiedotus-

välineille. Huomiota kiinnitetään siihen, et-
tä myös muu läheinen kuin verisukulainen 
voi tietyin kriteerein luovuttaa munuaisen-
sa. Lisäksi selvitetään munuaisen luovu-
tuksesta luovuttajalle koituvien kustannus-
ten korvattavuus.

Tiedon lisääminen on tärkeää
Suhtautuminen elinluovutuksiin vaihte-
lee Euroopan maissa suuresti. Myönteis-
tä asennoitumista voidaan vahvistaa li-
säämällä tietoisuutta elinluovutuksista 
ja elinsiirroista sekä niiden merkitykses-
tä. Suomessa Munuais- ja maksaliitto on 
aloittanut silloisen elinluovutustestamen-
tin jakamisen jo 1970-luvulla. Kudoslakiin 
kirjatusta oletetusta suostumuksesta huo-
limatta kansallinen ohjelma korostaa elin-
luovutuskortin merkitystä. Kortti muistut-
taa kertomaan elinluovutustahdosta lä-
heisille ja se varmistaa oman tahdon to-
teutumisen.

Yleisölle suunnattu tiedotus on myös 
tulevaisuudessa suurelta osin potilas- ja 
vapaaehtoisjärjestöjen varassa. Ohjelman 
tavoitteena on, että vuoteen 2018 men-
nessä 70 prosenttia aikuisista on kertonut 
elinluovutustahtonsa jollekin läheiselleen.

Liitto jatkaa edelleen elinluovutuksis-
ta ja elinsiirroista tiedottamista sekä hal-
linnoi RAY:n rahoittamaa potilasjärjestö-
jen elinluovutusten edistämiseen tähtää-
vää toimintaa. 

Toimintasuunnitelma elinsiirtojen lisäämiseksi

TEKSTI: PETRI INOMAA

Elinluovutusten määrää pyritään lisäämään kehittämällä mahdollisten elinluovuttajien tunnistamista ja hoitoa. 
Munuaisensiirtojen määrää voidaan kasvattaa myös lisäämällä siirtoja eläviltä luovuttajilta. Liitto vastaa edel-
leen tiedottamisesta suurelle yleisölle.

STM:n asiantuntijaryhmän jäseniä luo-
vuttamassa toimintasuunnitelmaa 
STM:n kansliapäällikkö Päivi Sillanau-
keelle helmikuussa.
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Kesäkuussa 2010 vietettiin maaliskuussa 
syntyneen Aatoksen ristiäisiä. Isoveli Jo-
hannes oli kaksivuotias. Eeva ehti jo her-
mostua, kun Juho-Matti ei jaksanut osal-
listua juhlajärjestelyihin. Mies oli yskinyt ko-
ko kevään. Siitepölyallergia vaivasi aina, 
mutta nyt se tuntui erityisen voimakkaalta.

Lääkärissä perusterveelle miehelle tar-
jottiin yskänlääkettä, buranaa ja sairauslo-
maa. Mikään niistä ei tehonnut yskään, jo-
ka yltyi koko ajan. Öisin ei saanut henkeä 
ja Juho-Matti nukkui istualtaan. Labora-
toriokokeet näyttivät pahaa anemiaa, he-
moglobiini oli enää 80 tienoilla.

Ristiäisiä seuraavana arkipäivänä Ju-
ho-Matti sai lähetteen Jorvin sairaalaan. 
Siellä huomattiin ottaa myös munuaisten 
toimintaa mittaava veriarvo, joka osoit-
ti, että munuaiset eivät toimineet. Dialyysi 
piti aloittaa välittömästi. Siihen tarvittavaa 
kaulakatetria oltiin juuri asentamassa, kun 
Juho-Matin hengitys pysähtyi. Seuraavan 
kerran mies heräsi parin päivän kuluttua 
dialyysikoneessa teho-osastolla.

Jorvista Juho-Matti siirrettiin Meilahden 
sairaalan tehovalvontaan ja myöhemmin 
vuodeosastolle. Nestelasti oli rasittanut 
myös sydäntä. Munuaiskoepalasta selvi-
si, että vauriot olivat niin suuret, että mu-
nuaiset eivät toipuisi. Munuaisvaurion syy 
ei ole koskaan selvinnyt.

Kotidialyysiä  
vastavalmistuneessa talossa
Omakotitalon rakennus Espooseen aloi-
tettiin, kun Johannes oli kahden viikon ikäi-
nen. Se voi kuulostaa aikamoiselta haas-
teelta, mutta Peltosille se oli erittäin toimi-
va ratkaisu. Eeva osallistui aktiivisesti ra-
kennustöihin. Johannes nukkui kellariin 
pystytetyssä teltassa, kun äiti latoi lami-
naattia lattiaan.

Puolivalmiiseen taloon oli ehditty juuri 
muuttaa, kun Juho-Matti sairastui. Kesän 
mies kävi hemodialyysissä eri yksiköissä 
– aina sen mukaan, missä oli tilaa. Vaik-
ka vointi vähän kohenikin, ei se vielä kak-
sinen ollut. Autokatos haluttiin silti saada 
valmiiksi. Juho-Matti istui korituolissa pi-

Isällä on munuaissairaus
Juho-Matti Peltonen odotti uutta 
munuaista kaksi vuotta. Lapsiper-
heen elämässä se oli pitkä aika. 
Kun Juho-Matti oli yöt dialyysiko-
neessa, Eeva nousi hoitamaan Aa-
tosta ja Johannesta. Kaiken kes-
kellä saatiin kuitenkin talo valmiik-
si, ja päästiin naimisiinkin.
TEKSTI JA KUVAT: PETRI INOMAA

halla ja antoi neuvoja, kun Eeva ja hänen 
siskonsa tekivät työt. Naisten palaute oli 
kipakkaa, kun Juho-Matti huomautti, että 
naulat menevät vinoon.

Loppukesästä lääkäri kysyi, minkä hoi-
tomuodon Juho-Matti haluaisi pysyväk-
si. Valinta oli vaikea, koska mies ei tiennyt 
etukäteen mitään dialyysistä. Hän päätyi 
vatsakalvodialyysiin ja siihen tarvittava ka-
tetri asennettiin elokuussa.

Yläkerta valmistui sopivasti siihen, kun 
Juho-Matti sai kotiin dialyysikoneen ja al-
koi tehdä hoitoa öisin. Sen verran oli an-
nettu periksi, että yläkertaan kuljetaan val-
misportaita pitkin, alakertaan vievät sen-
tään isännän itsensä tekemät rappuset.

Yöhoito PD-koneella sopi Juho-Matil-
le parhaiten.

– Hemodialyysissä käyminen kolme 
kertaa viikossa oli rankkaa, koska nestettä 
poistettiin kerralla enemmän. Pelkät pus-
sien päivävaihdotkaan eivät tuntuneet riit-
täviltä, Juho-Matti muistelee.

Dialyysi kesti öisin 8–10 tuntia. Lapsi-
perheessä se oli pitkä aika. Eevan oli aina 
noustava, kun lapset herättivät yöllä.

– Sellaisena yönä, kun lapset nukkui-
vat hyvin, niin juuri silloin koneen kanssa 

oli ongelmia ja sen hälytykset herättivät, 
Eeva kertoo.

Juho-Matti ei saanut dialyysin takia 
nostaa mitään painavaa. Aina se ei ol-
lut helppoa lasten ollessa pieniä. Kun Ee-
va oli pois kotoa, hänen vanhempansa tai 
joku muu tuli Juho-Matin avuksi. Sukulai-
set ovat olleet korvaamattomia ja naapu-
reista on ollut paljon apua: he ovat autta-
neet rakennustöissä, lumitöissä tai renkai-
denvaihdossa.

Naimisiin autokatoksessa
Syksy meni siirtoselvittelyissä ja hammas-
hoidossa. Kesti aikansa, että Juho-Matti 
oli siinä kunnossa, että hän pääsi munuai-
sensiirtolistalle. Päivämäärä on jäänyt mie-
leen. Se oli hätänumeropäivä 11.2.

Perhe eli kohtalaisen tavallista lap-
siperheen arkea, vaikka Juho-Matti oli-
kin jonkinlaisessa lähtövalmiudessa ja pi-
ti kännykkää tarkasti mukana. Koko per-
heen voimin reissattiin eteläisessä Suo-
messa, mutta pidemmät matkat Eeva 
teki yksin poikien kanssa. Oma purjeve-
ne saatiin poijuun Espoon edustalle, jot-
ta voitiin tehdä edes päivän mittaisia pur-
jehdusretkiä.

Juho-Matti Peltonen 
odotti uutta munuaista 
reilut kaksi vuotta. Silloin 
aika tuntui pitkältä, nyt 
ajatellen lyhyeltä.JY
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Kaiken epävarmuuden keskellä Eeva 
ja Juho-Matti päättivät mennä naimisiin, 
tosin ensin salaa maistraatissa. Ystävien 
ja sukulaisten kanssa juhlittiin syyskuus-
sa. Sukulaisten avulla autokatos oli val-
mistunut, ja sen jatkoksi pystytettiin telt-
ta juhlia varten.

– Olisimme varmaan menneet naimi-
siin muutenkin jossakin vaiheessa, mutta 
kokemukset Jorvissa Juho-Matin sairas-
tuessa nopeuttivat päätöstä, Eeva kertoo.

Kun Juho-Matin kunto romahti, pa-
ri ei ollut vielä naimisissa eikä sairaalas-
sa oltu kysytty lähiomaisen yhteystietoja. 
Ei tiedetty keneen ottaa yhteyttä. Onnek-
si joku keksi silloin katsoa, kenelle miehen 
kännykällä oli viimeksi soitettu. Molem-
mat halusivat, ettei sama toistuisi ja että 
perheen tulevaisuus olisi turvattu, jos jo-
tain tapahtuisi.

Puhelin soi
Maaliskuussa 2013 vietettiin Aatoksen 
3-vuotissyntymäpäivää. Juuri juhlien alet-
tua puhelin soi. Eeva käski Juho-Mattia 
soittamaan takaisin ja puhumaan myö-
hemmin. Sen puhelun mies kuitenkin pu-
hui loppuun: sopiva munuainen oli löy-
tynyt.

Leikkaus tehtiin perjantain ja lauantain 
välisenä yönä. Kun Juho-Matti aamulla 
heräsi, uusi munuainen toimi. Munuaisten 
toimintaa kuvaava kreatiniiniarvo alkoi las-
kea ja kunto kohota nopeasti.

– Oli yllättävää, miten pian leikkauksen 
jälkeen pystyi lähtemään liikkeelle, sän-
gystä patisteltiin ylös nopeasti, Juho-Mat-
ti muistelee.

Sairaalassa meni kolme viikkoa. Osas-
tolla oli hankala vierailla vilkkaiden pikku-
poikien kanssa, joten treffit sovittiin lähis-
tön leikkipuistoihin.

Juho-Matti pääsi kotiin, mutta sitten al-
koivat vatsaongelmat ja ripuli. Mies joutui 
takaisin sairaalaan. Syyksi ehdittiin epäillä 
hyljintäreaktiota, mutta hyljinnänestolääk-
keen vaihto auttoi ja jo kohonnut kreatinii-
ni laski entiselle tasolle. Sen jälkeen se on 
pysynyt samalla tasolla.

– Lääkäri on sanonut, että arvo voisi ol-
la vähän alempi, mutta tälläkin tuntuu pär-
jäävän hyvin.

Ensimmäinen siirron jälkeinen vuosi to-
tuteltiin uuteen arkeen. Juho-Matti vältteli 
lemmikkieläinperheitä ja väkijoukkoja. Mie-
hellä oli kova hinku lähteä perheen kanssa 
ulkomaille. Vuosipäivän kunniaksi oli varat-
tu viikonloppumatka Norjaan. 

Tällä kertaa Aatoksen syntymäpäivä-
juhlat oli juuri ehditty viettää, kun Juho-
Matti alkoi ihmetellä punoitusta vatsassa. 
Syyksi epäiltiin ruusua, mutta myös mu-
nuaisarvo alkoi nousta. Eeva lähti matkal-
le yksin lasten kanssa ja Juho-Matti Jor-
viin. Siirtomunuaisen läheltä löytyi tulehtu-
nut nestekertymä. Tilanne rauhoittui, kun 
se saatiin korjattua ja munuaisen ja virtsa-
rakon välille asennettiin stentti.

Takaisin työhön
Eeva palasi työhön tammikuussa 2013. 
Hän sai paikan Kauniaisten seurakunnasta 
lastenhoitajana. Juho-Matti oli päivät ko-
tona lasten kanssa. Hän on koulutuksel-
taan sähköinsinööri ja oli ennen sairastu-
mista sähköurakointitöissä. Aika nopeas-
ti kävi selväksi, ettei hän voisi palata van-
haan työhönsä.

Siirtoa odottaessaan miestä kyseltiin 
Espoon kaupungille sähkötöiden valvojak-
si, mutta siinä vaiheessa hän ei vielä uskal-
tanut lähteä. Onneksi myöhemmin vapau-
tui vastaava paikka. Työeläkevakuutusyh-
tiön maksama työkokeilu oli eduksi työ-

paikalle ja toisaalta se auttoi omaa työhön 
sopeutumista: työssäkäyntiä ja sen yhdis-
tämistä perhe-elämään sai ensin harjoitel-
la lyhyemmällä työpäivällä. Nyt Juho-Ma-
tilla on vakituinen työ.

– Jaksan työssä muiden tapaan, mut-
ta muuten fyysinen kunto ei ole palannut 
aivan entiselleen.

Peltoset ovat erittäin tyytyväisiä sai-
rauden hoitoon. Heitä kuitenkin ihmetyt-
tää, miksi perhettä ei ole huomioitu mis-
sään sairauden vaiheessa. Apua pitkien 
sairaalajaksojen ajaksi piti vauvaperhee-
seen osata hakea itse. Perhe on saanut 
Juho-Matin ollessa sairaalassa helpotus-
ta arkeen siivousapuna. 

Perhe lähti liiton perhetapaamiseen en-
simmäisenä kesänä siirron jälkeen. Oli hy-
vä tavata muita perheitä, joissa vanhem-
pi on sairastunut ja lapset ovat pieniä. He 
ovat olleet mukana myös Uudenmaan yh-
distyksen toiminnassa. Sitä kautta on löy-
tynyt vastaavia perheitä.

Isän sairaus on ollut aina osa poikien 
arkea ja siitä on puhuttu perheessä avoi-
mesti. Tarkkoja muistikuvia dialyysistä po-
jilla ei ole, mutta vatsaan menevä letku on 
jäänyt mieleen. Nyt he pohtivat, onko isäl-
le siirretty yksi vai kaksi munuaista.

– Isä on ollut pitkän aikaa sairaalassa, 
mutta on asioita, joita voi tehdä vain isän 
kanssa, äidin kanssa ei voi nikkaroida, Jo-
hannes miettii.

Nikkarointi on aina ollut isän ja poikien 
yhteinen harrastus.

– Jos sairaudesta pitää löytää hyviä 
puolia, niin olen saanut olla paljon poiki-
en kanssa heidän ollessaan pieniä, Juho-
Matti sanoo. 

Munuaissairaus on koskettanut koko perhettä. Juho-Matti, Eeva sekä pojat Aatos, 5, ja Johannes, 6, pelin pyörteissä.
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Työuransa Marjatta aloitti perushoitajana 
munuaisosastolla Unioninkadulla Helsin-
gissä vuonna 1971. Vaikka eläkkeellä jää-
misestä on kohta kymmenen vuotta, hän 
tekee edelleen lyhyitä sijaisuuksia.

– Mahdollisuuksista huolimatta en läh-
tenyt jatkokoulutukseen, vaan valitsin tie-
toisesti hoitotyössä roolin, jossa työtä saa 
tehdä iholla, Marjatta kertoo.

Marjatta on toiminut pitkään kuminau-
hana osaston ja yhdistyksen välillä. Vuosi-
en varrella moni sairastunut on kuullut ensi 
kerran yhdistyksestä Marjatalta. Hän puhui 
myös liiton nykyisen puheenjohtajan Asko 
Räsäsen liittymään yhdistykseen.

– Yhdistyksen tarjoama vertaistuki on 
tärkeää. Moni voi löytää itsensä yllättä-
en dialyysistä, jolloin ei tiedä siitä mitään, 
saati tunne ketään muuta sairastunut-
ta. Osastoilla hoitohenkilökunta on entis-
tä kiireisempää, eivätkä he aina ehdi tar-
jota tukea. 

Yhdistykseen kannattaa liittyä Marja-
tan mukaan myös saadakseen tietoa liiton 
järjestämästä kuntoutuksesta – eikä pidä 
unohtaa virkistystoimintaakaan. Elämässä 
pitää olla jotain kivaakin.

Alan pioneerit
Vuonna 1971 munuaissairauksien hoidos-
sa kaikki oli uutta. Dialyysihoitoa ja munu-
aisensiirtoja oli tehty vasta joitakin vuosia 
ja kehitys oli nopeaa. Uudenmaan yhdistys 
oli perustettu vuonna 1967 ja liitto 1970.

Suomen ainoa munuaisosasto oli Hel-
singissä Unioninkadulla. Tutkimuksiin lähe-
tettiin potilaita Ivalosta asti, ja myös lapset 
hoidettiin samalla osastolla. Dialyysiin pää-
si vain harva, siirtoon vielä harvempi. Alan 
suomalaiset uranuurtajat, professorit Bör-
je Kuhlbäck ja Amos Pasternack vastasi-
vat toiminnasta, mutta koko henkilökunta 
teki työtä yhdessä ja innostuneena.

– Työ oli koukuttavaa, koska ala kehit-
tyi niin nopeasti. Varsinaista erikoiskoulu-
tusta ei ollut ja ammattitaito kehittyi työ-
tä tehdessä. Yllättävissä tilanteissa ei ky-
sytty oppiarvoa vaan osaamista, Marjat-
ta muistelee.

Alkuaikoina mukana oli myös annos 
pioneerihenkeä. Siirrettävät munuaiset lai-
tettiin jäihin osastolla. Marjatta muistelee, 

Vuoden yhdistystoimija on iholla
Vuoden 2014 yhdistystoimijaksi 
valittiin Uudenmaan yhdistyksen 
Marjatta Suikkanen. Hän on sekä 
hoitotyön että yhdistystoiminnan 
konkari. Molemmat ovat aina tun-
tuneet omilta. Moni sairastunut on 
kuullut yhdistyksestä ensimmäisen 
kerran Marjatalta.
TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

miten kerrankin jäiden loputtua lisää haet-
tiin Yliopistonkadun yökerhosta. Munuai-
sensiirrot tehtiin Kirurgisessa sairaalassa 
ja potilaat kuljetettiin jo seuraavana päi-
vänä Unioninkadulle. Siirron jälkeen eris-
tys kesti kaksi viikkoa ja hoitaja istui huo-
neessa. Käytännössä ainoa hyljinnänesto-
lääkitys oli kortisoni. Isot annokset saivat 
monen käyttäytymisen muuttumaan. Hyl-
jintäreaktiot olivat voimakkaita.

Potilaat olivat osastolla pitkiä aikoja ja 
hoitajilla oli enemmän aikaa tukea myös 
henkistä jaksamista. Yövuorossa paistet-
tiin pullat tai juhannusjuhliin haettiin lohta 
torilta. Moni pitkään hoidossa ollut tunnis-
taa Marjatan jo vuosikymmenien takaa. On 
myös koskettavaa, kun hoitoon on alkanut 
tulla saman perheen uusia jäseniä.

Rokkaa ja sielunhoitoa
Marjatta on aina ollut yhdistysihmisiä. Työ-
urallaan hän toimi aktiivisesti ammattiyh-
distyksessä ja oli viimeiset neljä vuotta 
myös HUS-konsernin superilaisten pää-
luottamusmiehenä. Uudenmaan yhdistys 
UUMUn hallitukseen hän lähti jäätyään 
eläkkeelle vuonna 2006. 

– Yhdistys on antanut minulle eläkepäi-
viksi mielekästä ja mukavaa toimintaa yh-
teisössä ihmisten kanssa.

Uumun toiminnassa on aina ollut mu-
kana myös hoitohenkilökuntaa, ja työtä 
sairastuneiden hyväksi on tehty yhdessä.

– On tärkeää, että yhdistys jalkautuu 
hoitoyksiköihin ja löytää sieltä hyviä yhdys-
henkilöitä. Se on hyvä tapa kertoa yhdis-
tyksen toiminnasta sairastuneille.

Marjatta muistuttaa, että pitkäaikainen 
krooninen sairaus koskettaa koko perhet-
tä. Uumussa on järjestetty kotidialyysiä te-
keville illanviettoja, joihin mukaan on voinut 
ottaa myös puolison.

– Moni jää yksin kotiin sairauden kans-
sa, ja varsinkin puolison on vaikea tava-
ta muita läheisiä. Osastolla näki monta 
pyyteetöntä läheistä, jotka kävivät päivit-
täin vierailulla, mutta joita kukaan ei huo-
mioinut.

Marjatta on erovuorossa yhdistyksen 
hallituksesta, ja hän on pohtinut jatkoa. 
Toisaalta kahden vuoden päästä olevat 
yhdistyksen 50-vuotisjuhlat kiinnostavat. 
Marjatalla on kaksi lastenlasta ja mum-
monakin pitäisi ehtiä olla. Hän laulaa myös 
edelleen HYKS:n kuorossa.

Rokkakekkereitä Marjatta lupaa järjes-
tää silti jatkossakin. Uumun perinteiset las-
kiaisjuhlat, Marjatan rokka ja laskiaispullat, 
vetävät väkeä niin, että yhdistyksen toimis-
ton seinät paukkuvat. 

Vuoden yhdistys- 
toimija 2014 Marjatta  
Suikkanen on toiminut 
vuosikymmeniä linkkinä  
yhdistyksen ja osaston 
välillä.
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Yhä useampi on ylipainoinen ja varsinkin 
länsimaissa elämäntavoista johtuvat sai-
raudet lisääntyvät jatkuvasti. Rasvamak-
sa on yleinen sairaus: tutkimusten mu-
kaan jopa viidesosalla suomalaisista on 
rasvamaksa.

– Rasvamaksa tarkoittaa rasvan run-
sasta kertymistä maksasoluihin. Ras-
vamaksataudista puhutaan silloin, kun 
maksasoluista yli viisi prosenttia maksa-
kudoksesta sisältää rasvapisaroita. Alko-
holi on tunnettu rasvamaksan aiheuttaja, 
mutta rasvamaksatauti voi kehittyä myös 

ilman alkoholin käyttöä, kertoo sisätau-
tien ja gastroenterologian erikoislääkäri 
Urpo Nieminen HUS:sta.

Ylipaino, varsinkin vyötärölihavuus, 
on merkittävin rasvamaksan aiheuttajia. 
Ylipainoisista joka kolmannella on rasva-
maksa. Jo pienikin ylipaino voi aiheuttaa 
rasvan kertymistä maksaan, mutta riski 
kasvaa suhteessa ylipainon määrään. Yli-
painoa arvioidaan painoindeksillä, jonka 
lukuarvo 25 on normaalin yläraja. Jos ar-
vo ylittää 30, on ylipaino merkittävä. Eni-
ten rasvamaksaa on ikääntyneillä, joilla 
on ylipainoa, mutta sitä todetaan myös 
jo alle kouluikäisillä lapsilla. Naiset ovat 
alttiimpia saamaan rasvamaksan.

Rasvamaksa on vahvasti yhteydes-
sä metabolisiin häiriöihin kuten tyypin 2 
diabetekseen, rasva-aineenvaihdunnan 
häiriöihin ja verenpainetautiin. Diabetes-
ta ja metabolista oireyhtymää sairastavil-
la on suurentunut riski saada rasvamak-
sa. Metabolista oireyhtymää sairastavilla 
on todettu jopa nelinkertainen määrä ras-
vaa maksassa verrattuna terveisiin henki-
löihin. Rasvamaksan voi aiheuttaa myös 

esimerkiksi raskaus, nopea laihdutus, ra-
vitsemushäiriöt tai jotkut lääkkeet.

Rasvamaksa havaitaan sattumalta
Rasvamaksa on tärkeä havaita ajoissa, jot-
ta sen kulkuun voidaan puuttua. Hoitamat-
tomana rasvan kertyminen maksaan voi 
vaurioittaa sitä. Se lisää tutkimusten mu-
kaan myös riskiä sairastua sydän- ja veri-
suonisairauksiin.

Maksan rasvoittuminen ei yleensä ai-
heuta oireita ennen kuin maksan toimin-
ta on jo heikentynyt. Rasvamaksa tode-
taankin yleensä, kun aletaan etsiä syytä 
esimerkiksi terveystarkastuksessa ha-
vaittuihin koholla oleviin maksa-arvoihin. 
Elämäntapojen, alkoholinkäytön ja lääk-
keiden käytön kartoittamisen lisäksi las-
ketaan painoindeksi. Jos se on korkea, 
arvojen kohoamisen syyksi voidaan epäil-
lä rasvamaksaa.

– Ylävatsan ja maksan ultraäänitut-
kimuksessa rasvamaksa tunnistetaan 
maksan runsaskaikuisuudesta. Muita pe-
säkemuutoksia maksassa ei yleensä ole. 
Sokeriaineenvaihdunta- ja veren rasva-

Rasvamaksa  
johtuu elintavoista
Rasvamaksa on Suomen yleisin 
maksasairaus. Ylipainoisista joka 
kolmannella on rasvamaksa. Ras-
vamaksatulehdus voi johtaa mak-
sakirroosiin, joka voi kehittyä mak-
sasyöväksi. Terveet elämäntavat 
ovat rasvamaksan parasta ennal-
taehkäisyä.
TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

Sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri Urpo Nieminen 
kertoo, että ylipainoisista joka kolmannella on rasvamaksa.
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arvoissa voi olla myös muutoksia, Nie-
minen kertoo. 

Maksa-arvojen nousua selvitettäes-
sä on lisäksi tärkeää sulkea pois mah-
dollisuus, että kyseessä olisi perinnölli-
nen maksasairaus, autoimmuunisairaus, 
virushepatiitti tai jokin maksan kertymä-
maksasairaus. Mikäli maksa-arvot ovat 
toistuvasti erittäin korkeat, on usein syytä 
ottaa myös koepala maksasta. Diagnoo-
sin varmistumisen ohella siitä selviää, on-
ko maksassa rasvoittumisen lisäksi myös 
tulehdus. Maksan tulehdusreaktion sel-
vittämiseksi ei valitettavasti ole verikoet-
ta tai muuta menetelmää.

– Tilanne, jossa maksassa on rasvan 
lisäksi tulehdusreaktio, on pelkän rasvan 
olemassa oloa vakavampi. Silloin mak-
saan voi muodostua tulehduksen seu-
rauksena sidekudoslisää, mikä osalla 
henkilöistä voi kehittyä maksakirroosik-
si, johon liittyy aina maksasyövän riski.

Tutkimusta rasvamaksasta tarvitaan 
lisää. Vielä ei tiedetä, miksi osalle ylipai-
noisista kehittyy rasvamaksa, osalle ei. 
On myös epäselvää, miksi osalle sairas-
tuneista kehittyy rasvamaksatulehdus ja 
osalla rasvamaksa säilyy hyvälaatuisena.

Laihduttaminen tehoaa nopeasti
Rasvamaksan hoidossa ensisijainen tavoi-
te on painonpudotus.

– Jo noin viiden prosentin painonlas-
ku saattaa aiheuttaa rasvan poistumisen 
maksasta kokonaan. Mikäli on merkkejä 
myös sokeriaineenvaihdunnan häiriöstä, 
on syytä aloittaa diabeteslääkitys korjaa-
maan metaboliaa. Jos rasva-arvot ovat 
korkeat, on syytä aloittaa myös koleste-
rolilääkitys., Nieminen sanoo.

Laihduttaminen vaikuttaa nopeasti 
maksan kuntoon, mutta painonpudotuk-
sen tulisi silti olla maltillista. Sopiva vauh-
ti on 1–2 kiloa kuukaudessa.

Jos maksassa on rasvoittumisen li-
säksi tulehdus, on hoito aloitettava te-
hokkaampana.

Jos henkilöllä on alkoholin käyttöön 
liittyvä rasvamaksa, on luonnollista, että 
alkoholin käyttöä maksaa rasittavana te-
kijänä tulee ainakin vähentää, jollei jopa 
lopettaa kokonaan. Itse maksan kannalta 
ei kuitenkaan ole varsinaisesti merkittä-
vää, johtuuko rasvamaksa ylipainosta vai 
alkoholista. Tärkeintä on, että maksaa 
vaurioittava altistuminen loppuu. Kun ai-
heuttava tekijä tunnistetaan, on kuitenkin 
helpompi tarjota oikeita tukimuotoja elä-

mäntapamuutokseen. Ravitsemustera-
peutti ja liikunnan ohjaus tukevat painon-
pudotusta, alkoholirasvamaksaan sairas-
tunut voidaan ohjata tarvittaessa alkoho-
lisairauksien poliklinikalle.

Tulehdus voi johtaa kirroosiin
Jos tutkimuksissa havaitaan, että mak-
saan on muodostunut paljon sidekudos-
ta, ollaan jo lähellä kirroosivaihetta. Kirroo-
siin viittaavana tekijänä voidaan todeta, et-
tä maksan kyky tuottaa elimistölle tärkeitä 
aineita kuten hyytymistekijöitä ja albumiinia 
on heikentynyt. Jos maksassa havaitaan 
kirroosi, aloitetaan seuranta, johon kuuluu 
muun muassa ultraäänitutkimus puolen 
vuoden välein. Sen tarkoituksena on seu-
rata maksan rakennetta ja havaita mah-
dolliset muutokset, jotka voivat olla merk-
ki maksasyövästä.

Jos kirroosin altistustekijä poistuu, 
sen kehitys voi pysähtyä ja maksan toi-
mintakyky paranee. Jos altistava tekijä 
kuitenkin säilyy, tai kirroosi on edennyt 
pitkälle ja on havaittavissa maksan vajaa-
toimintaa, maksan toipuminen on epäto-
dennäköisempää.

– Tällöin voimme tukea potilasta ja 
hoitaa komplikaatioita, joita ovat muun 
muassa nesteen kertyminen vatsaonte-
loon, porttilaskimopaineen nousu sekä 
ruokatorven laskimoiden laajentumat ja 
vuodon riski.

Rasvamaksa voi johtaa myös niin va-
kavaan maksan vajaatoimintaan, että sen 
ainoa hoitomuoto on maksansiirto. 

Jotkut meistä  
tarvitsevat vähän  

apua pysyäkseen  
menossa mukana.

Tee pieni ele ja pistä roposi likoon.                   
Apusi menee lähelle ja tarpeeseen.

Laita roposi lippaaseen  
eduskuntavaalien äänestys 
paikalla 8.14.4. tai 19.4.2015

Lähetä tekstiviesti  
“LAHJOITA 5” numeroon 16301. 
Lahjoitussumma on 5 euroa.

Lahjoita netissä halua masi 
summa verkko
pankkitunnuksillasi  
osoitteessa pieniele.fi.

pe_elinehto_59x268.indd   1 20.1.2015   12.58

Rasvamaksan synnyn 
voi ehkäistä terveillä 
elämäntavoilla
• Pidä paino normaalina
• Vältä varsinkin vyötärölle kerään-

tynyttä rasvaa
• Liikunta hillitsee rasvan kertymis-

tä maksaan, vaikka paino ei pu-
toaisikaan

• Vältä rasvaisia ruokia
• Vältä liiallista hedelmäsokerin 

käyttöä
• Pidä alkoholinkäyttö kohtuulli-

sena
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Kemissä syntynyt ja kasvanut Anne Her-
nekoski muutti Ouluun vuonna 1990. 
Hän haki kehitysvammaisten hoitajaksi 
Tahkokankaan palvelukeskukseen. Työ-
höntulotarkastuksessa havaittiin ver-
ta virtsassa. Jatkotutkimuksissa häneltä 
löydettiin munuaiskerästulehdus eli glo-
merulonefriitti.

Glomerulonefriitit ovat tulehdustaute-
ja, jotka vahingoittavat munuaisten suo-
datinjärjestelmää, munuaiskeräsiä. Niiden 
tarkempi diagnoosi saadaan munuaisista 
otettavalla koepalalla. Taudin perimmäinen 

Häämatkalle 
munuaisensiirtoon

syy jää useimmiten epäselväksi, niin myös 
Annen kohdalla.

Anne pärjäsi neljä vuotta hyvin. En-
simmäisen munuaisensiirron hän sai 
31-vuotiaana jouluaatonaattona 1994. 
Dialyysissä hän ehti käydä vain puoli vuot-
ta. Dialyysin aikana hän kävi aluksi töis-
sä, mutta epäsäännöllisen kolmivuoro-
työn ja dialyysin yhteensovittaminen kävi 
liian rankaksi, vaikka työnantaja tuli hyvin 
vastaan järjestelyissä. 

– Loppujen lopuksi siirto tuli niin nope-
asti, etten ehtinyt kunnolla tajuta, mitä oli 
tapahtunut. 

Uusi munuainen kesti kaksi vuotta, 
kunnes siihen tuli krooninen hyljintä. 

– Olin kuvitellut, että voisin unohtaa 
koko sairauden, mutta eihän se niin ol-
lutkaan.

Häämatkalle siirtoon
Dialyysin aloittaminen toisen kerran oli hel-
pompaa, kun tiesi mitä oli tulossa ja sai-

raalassa oli valmiiksi tuttuja ihmisiä. 
– Läheiset olivat tietysti tapahtuneesta 

pahoillaan, mutta kun en itse asiaa jäänyt 
surkuttelemaan, läheisetkin uskoivat, että 
eiköhän tuo pärjää. Jotkut antautuvat sai-
raan rooliin, mutta minulle se ei ole istunut.

Tällä kerralla dialyysiaika kesti kaksi 
vuotta. Hoitoa voi Annen mielestä verrata 
osa-aikatyöhön, ja loppu aika meneekin 
siihen, että yrittää pitää itsensä kunnossa.  

– Toiseen siirtoon lähdin häämatkalle, 
sillä olin edellisenä viikonloppuna mennyt 
naimisiin. Silloin kutsuivat minua sairaa-
lassa nuoreksi rouvaksi, Anne naurahtaa.

Siirrosta on kulunut nyt 16,5 vuotta. 
Siitä on helppo myös tarkistaa, kauanko 
on ollut naimisissa. Kummankin siirron jäl-
keen Anne on palannut työhön kehitys-
vammaisten hoitajaksi puolen vuoden ku-
luttua siirrosta.

– En ole kokenut työelämässä syrjin-
tää, vaikka olen aina kertonut avoimes-
ti tilanteestani.

Anne Hernekoski sai ensimmäi-
sen munuaisensiirron joululahjaksi 
– ja toisen häälahjaksi. Munuais-
keräs tulehdus havaittiin sattumal-
ta, ja jo neljän vuoden kuluttua sii-
tä hän sai munuaisensiirron.
TEKSTI JA KUVA: HILKKA LAHTI

Anne Hernekoski on saanut uuden munuai-
sen joululahjaksi ja häälahjaksi.
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Kelan maksamiin etuuksiin on 
tullut muutoksia vuoden 2015 
alussa.

Kela korvaa sairauden vuoksi teh-
dyt matkat terveydenhuoltoon ja Ke-
lan järjestämään kuntoutukseen. En-
si vuoden alusta omavastuu nousee 
nykyisestä 14,25 eurosta 16 euroon 
yhteen suuntaan tehdyltä matkalta. 
Matkakorvausten vuotuinen oma-
vastuuosuus eli matkakatto nou-
see 272 euroon. Kela korvaa tak-
silla tehdyt matkat, jos terveydenti-
la sitä vaatii. Kun taksin tilaa alueel-
lisesti keskitetystä tilausnumerosta, 
matkakorvauksen saa heti taksissa 
ja matkasta maksetaan vain oma-
vastuuosuus. Jos matka tilataan 
muualta kuin keskitetystä tilausnu-
merosta, matka on maksettava en-
sin kokonaan itse ja haettava jälkikä-
teen korvausta Kelasta. Omavastuu-
osuus on tällöin kaksinkertainen eli 
32 euroa, eikä se kerrytä matkakus-
tannusten vuotuista matkakattoa.

Lääkkeiden vuotuinen omavas-
tuu eli lääkekatto on tänä vuon-
na 612,62 euroa. Vuotuisen oma-
vastuuosuuden täytyttyä jokaises-
ta korvattavasta lääkkeestä makse-
taan 1,50 euroa.

Hammaslääkärin tekemä suun ja 
hampaiden tutkimus korvataan jat-
kossa vain joka toinen vuosi. Korva-
us voidaan kuitenkin edelleen mak-
saa kerran kalenterivuodessa, jos ti-
heämpi tutkiminen on terveydentilan 
vuoksi tarpeellista. Hammaslääkä-
rin on otettava kantaa potilaan ter-
veydentilaan ja tutkimuksen tarpee-
seen tekemänsä tutkimuksen yhtey-
dessä. Hoidosta maksettavat korva-
ukset alenevat noin neljänneksellä. 

Lisätietoa Kelan etuuksista 
www.kela.fi. 

Muutoksia  
Kelan  
etuuksiin 

Alun pitäen Anne valmistui ompelijak-
si, mutta käydessään harjoittelussa kehi-
tysvamma-alalla hän huomasi löytäneen-
sä oman paikkansa ja kouluttautui kehitys-
vammaisten hoitajaksi. 

– Hommassa sytytti tietynlainen va-
paus ja se, että työtä tehdään omalla per-
soonalla. Ikääntymisen huomaa kolmi-
vuorotyössä siitä, ettei enää palaudu yö-
vuoron jälkeen samalla tavalla kuin nuo-
rempana.

Yhdistyksen moniosaaja
Anne Hernekoski on Pohjois-Suomen yh-
distyksen jokapaikan höylä. Hallituksen 
jäsen hän on ollut vuodesta 1994 ja lii-
kuntavastaavakin vuosia. Hän on muka-
na järjestämässä myyjäisiä ja pitämäs-
sä kirpputoria. Lentopalloa yläasteel-
ta saakka harrastanut Anne pelasi aika-
naan lentopallojoukkueessa, joka niitti 
mitaleita elinsiirron saaneiden kisoissa. 
Nyt hän kävelee, pyöräilee ja käy uimas-
sakin, kun ehtii.

– Yhdistyksen liikuntavastaavan pesti 
ei ole kovin palkitseva, koska en ole saa-
nut ihmisiä innostumaan liikunnasta, hän 
murehtii.

Syksyn aikana on voinut käydä kokei-
lemassa kahvakuulaa, keilailua, itämaista 
tanssia ja laitepilatesta. Mukaan olisi mah-
tunut enemmänkin.

Anne haaveilee ajasta, jolloin voisi jät-
tää luottamustoimet ja ryhtyä aktiivijäse-
neksi, joka toimisi ja osallistuisi.

– Niitä yhdistyksessä kaipaamme: toi-
mivia hallituksen ulkopuolisia jäseniä.

Hän ymmärtää nykyihmisten ajan-
puutteen. Varsinkin, jos perheessä on pie-
niä lapsia, yhteinen vapaa-aika on vähis-
sä. Sairastuminen munuais- tai maksa-
sairauteen tuo uusia haasteita elämään 
ja yksi selviytymiskeinoista on toisten sa-
man kokeneiden apu. Sitä yhdistykset voi-
vat tarjota.

– Yksin ei kannata jäädä sairastamaan. 
Toisilta sairastuneilta sain tietää, mitä sai-
raus tarkoittaa käytännössä. Terveitä ih-
misiä eivät sairaudet kiinnosta, mutta toi-
nen sairastunut jaksaa kuunnella ja hänen 
kanssaan voi puhua luottamuksellisesti in-
tiimeistäkin asioista.

Anne on ollut yhdistyksen ja liiton ta-
pahtumissa kertomassa munuaissaira-
uksista ja jakamassa elinluovutuskortteja. 

– Elinsiirto on vielä monelle ihmiselle 
ihmejuttu ja elinluovutuskorttiinkin saattaa 
monelle liittyä ajatus ”elinten ryöväämises-
tä”. Siksi elinluovutukseen liittyvän tiedon 
jakaminen pitää olla valistunutta, eikä se 
saa olla päällekäyvää. 

Anne toimii myös liiton sosiaalityöryh-
mässä. 

– Edunvalvonta on erittäin tärkeää jä-
senistölle. En ole asiantuntija, vaan tuo-
nut asioihin sairastuneen ihmisen näkö-
kulman ja pohjoisen äänen. Parhaat sosi-
aaliturvan vinkit olen itsekin saanut toisilta 
sairastuneilta. 

Anne Hernekoski on Pohjois-Suomen yhdistyksen aktiivijäsen.
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Liitto järjesti joulukuussa Round table -kokouksen, jossa pohdit-
tiin alkoholin aiheuttamia haittoja ja erityisesti alkoholimaksasaira-
uksia Suomessa. Kokoukseen osallistuivat Euroopan maksajär-
jestöjen kattojärjestö Elpasta (European Liver Patient Association) 
puheenjohtaja Tatjana Reic, toiminnanjohtaja Margaret Walker 
ja Policy Director Achim Kautz. Mukana oli myös lääketieteen ja 
päihdetyön asiantuntijoita sekä STM:n edustaja.

– Kokous toi esiin, että Suomessa tarvitaan kokonaisvaltai-
nen lähestymistapa estämään alkoholin aiheuttamia haittoja ja al-

Alkoholimaksasairaudet 
lisääntyvät jatkuvasti
Suomessa arviolta 90 prosenttia maksakirrooseis-
ta on alkoholin aiheuttamia. Alkoholimaksasairauteen 
kuolevien määrä kasvaa jatkuvasti. Alkoholinkäytön ai-
heuttamat maksavauriot eivät ole ainoastaan suurku-
luttajien ongelma. Asenteisiin voidaan vaikuttaa laajal-
la ja avoimella yhteiskunnallisella keskustelulla.
TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

koholimaksasairauksia. Tilanne Suomessa on huolestuttava, El-
pan Tatjana Reic sanoi.

Vuonna 2013 kuolleisuus alkoholiin pieneni hieman edellis-
vuodesta, mutta pysyi kuitenkin selvästi korkeampana kuin en-
nen vuotta 2003. Alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytyk-
seen kuoli 1926 henkeä, joista miehiä oli noin 1 500 ja naisia 400. 
Peruskuolemansyyn lisäksi alkoholi liittyy myös moneen tapatur-
maiseen kuolemaan. 

Alkoholi vaurioittaa maksaa
Suomessa kuolleisuus alkoholimaksakirroosiin on EU-maista 
suurimpia.
– Jatkuva alkoholinkäyttö johtaa rasvamaksan kehittymiseen. 
Jos alkoholinkäyttö jatkuu, se voi johtaa tulehdukselliseen ras-
vamaksavaurioon ja maksakirroosiin. Alkoholihepatiitti on pitkä-
kestoiseen ja runsaaseen alkoholinkäyttöön liittyvä maksasaira-
us. Suomessa arviolta 90 prosenttia maksakirrooseista on alko-
holin aiheuttamia, HYKS:n gastroenterologian klinikan ylilääkäri, 
professori Martti Färkkilä kertoo.

Liiton koolle kutsumaan keskusteluun alkoholin aiheuttamista haitoista osallistui eri alojen asiantuntijoita.
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Liiton Asko Räsänen, EHYT:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi ja maajohtaja 
Jimmo Maikola Lundbeckilta pohtivat ryhmätöissä ennaltaehkäisyä. 

Nefro-Ligan 
konferenssissa 
kuultua
Osallistuin kutsusta viime marraskuussa Moskovassa 
järjestettyyn Venäjän munuaisjärjestöjen Nefro-Ligan 
konferenssiin, jossa oli yli mukana 100 henkilöä Kali-
ningradista aina Siperian Sahan tasavaltaan, Jakutiaan 
saakka. Konferenssi antoi selkeän, mutta samalla hy-
vin huolestuttavan kuvan Venäjän munuaissairauksien 
ja munuaisensiirtojen tilanteesta. 

Venäjällä on tehty elinsiirtoja Neuvostoliiton ajoista 
lähtien. Vuonna 1992 hyväksytty elinsiirtolaki on vie-
läkin voimassa. Uusi laki saataneen voimaan vuonna 
2016. Vuonna 2003 oli Moskovassa oikeudenkäynti 
yhtä munuaiskirurgia vastaan. Hänen väitettiin tappa-
neen ihmisen saadakseen munuaisen toiselle henkilöl-
le. Kirurgi selvisi kuitenkin ilman tuomiota. Oikeuspro-
sessin seurauksena oli voimakas kampanja elinsiirto-
ja vastaan. Media ja kirkko olivat kampanjan vetäjinä. 
Vasta aivan viime vuosina ilmapiiri on muuttunut neut-
raalimmaksi ja papitkin alkavat jossain määrin hyväk-
syä elinsiirrot kuolleilta eläville.

Vuonna 2013 Venäjällä tehtiin noin 1400 munuai-
sensiirtoa, joista puolet oli eläviltä luovuttajilta. Keski-
tettyä elinsiirtokoordinaatiota ei ole. Siirtoja tehdään 
noin 30 keskuksessa. Esimerkiksi Murmanskin alueen 
siirrot tehdään Siperiassa Novosibirskissa. Murmans-
kin alueen kuvernööri on tehnyt sellaisen sopimuksen. 
Moskova ja Pietari ovat suurimmat ja tärkeimmät elin-
siirtokeskukset. Hyljinnänestolääkkeiden riittävä saa-
minen on ongelma, vaikka lääkkeet eivät olekaan pa-
kotelistalla. Monet siirron saaneet joutuvat käyttämään 
korvaavia lääkkeitä.

Venäjällä vain pieni osa dialyysia tarvitsevista pää-
see hoitoon. Loput kuolevat. Mustaakin huumoria esi-
tettiin: Kun moskovalainen munuaissairas meni muuta-
ma vuosi sitten nefrologin vastaanotolle, hän sai kuul-
la pääsevänsä dialyysiin, mutta paikka olisi tarjolla vas-
ta viiden vuoden päästä. Nyt noin puolet potilaista käy 
dialyysissä valtion sairaaloissa ja saman verran yksityi-
sissä dialyyseissä. Dialyysikeskuksia on yhteensä noin 
400 ja potilaita niissä on yli 30 000. Jos rahoitus järjes-
tyy, hoitotilanne paranee nopeasti. Myös uusi elinsiir-
tolaki lisännee tuntuvasti elinsiirtojen mahdollisuuksia. 

Konferenssissa oli mukana myös Ukrainan mu-
nuaisjärjestön edustaja. Ukrainassa on sisällissodan 
vuoksi munuaispotilaiden tilanne vielä huonompi kuin 
Venäjällä. Konferenssin luennot ja keskustelut osan-
ottajien kanssa osoittivat, että kyllä Venäjälläkin hoito-
tilanne korjaantuu, mutta tärkeintä olisi ensiksi saada 
maan ylin johto asian puolelle rahoituksen saamiseksi. 
Kaiken tämän Venäjältä saadun kokemuksen jälkeen 
omat isotkin ongelmamme tuntuvat varsin vähäisiltä!

Asko Räsänen

Maksavaurion kehittymisen riski on verrannollinen juotuun al-
koholimäärään. Riski kasvaa jo, kun alkoholia käytetään yli 30 g/
vrk eli vajaa 3 pulloa keskiolutta. Kyseessä ei siis ole ainoastaan 
suurkuluttajien ongelma. Suurin osa yhteiskuntaa kuormittavista 
alkoholihaitoista johtuu valtaväestön alkoholinkäytöstä. 

Alkoholiperäiset sairaudet ja tapaturmainen alkoholimyrkytys 
on työikäisten kolmanneksi yleisin kuolinsyy. Alkoholi on merkit-
tävä tekijä työurien lyhentymisessä.

Alkoholinkäytön välittömät haittakustannukset vuonna 2011 
olivat jopa 1 454 miljoonaa euroa, joista terveydenhuollon osuus 
oli kymmenesosa eli 148 miljoonaa. Vuonna 2012 alkoholin ai-
heuttama maksasairaus oli pää- tai sivudiagnoosina 4 847 ter-
veydenhuollon vuodeosaston hoitojaksossa. 

Ennaltaehkäisyä asenteisiin vaikuttamalla
Alkoholin aiheuttamiin haittoihin tulisi puuttua jo ennen niiden 
syntyä. Varoitustekstit alkoholipakkauksissa, mainonnan sääte-
ly, saatavuuden rajoittaminen, hinta ja rattijuoppousrajan alenta-
minen nousivat päivän aikana esille keinoina, joilla alkoholin ko-
konaiskulutusta voitaisiin vähentää.

– Alkoholinkulutuksen kokonaismäärän vähentämiseen täh-
tääviä toimenpiteitä ei tule suunnata vain ongelmakäyttäjille. Tut-
kimukset osoittavat, että muutokset ovat samanlaisia sekä vähi-
ten että eniten alkoholia käyttävien keskuudessa, kertoi Pia Mä-
kelä THL:sta.

Suomessa alkoholiin suhtaudutaan hyvin tunnepitoisesti, sa-
moin siitä puhumiseen. Keskustelunavaukset alkoholinsaannin tai 
mainonnan rajoittamisesta leimataan jopa yksilönvapautta vas-
tustavaksi. Humalahakuinen juominen on yleistä, ja siihen jopa 
kannustetaan. Raittiutta puolestaan pitää selitellä. Nuorien alko-
holinkäyttö ei onneksi enää täysin noudata vanhempien sukupol-
vien juomatapoja, mutta silti suomalaiset nuoret alkavat juoda ai-
kaisemmin kuin monissa muissa maissa.
– Juomakulttuurin muuttaminen tiedottamisella on hidasta, mut-
ta tärkeää, koska se vaikuttaa yleiseen suhtautumiseen ja asen-
teisiin. Alkoholinkäyttöön voidaan vaikuttaa tehokkaasti säätelyl-
lä, joka kuitenkin pysyy yhteiskunnan hyväksymällä tasolla, ker-
toi Sari Aalto-Matturi EHYT:stä.

Myös varhainen puuttuminen sekä kaikille avoimet matalan-
kynnyksen palvelut ja hoito ovat avainasemassa alkoholinkäytön 
vähentämiselle. Hoitoon hakeutumisen esteenä voi olla palve-
luiden puuttuminen esimerkiksi kuntien vaikean taloudellisen ti-
lanteen vuoksi. Myös alkoholin käyttöön liittyvä häpeä voi estää 
avun hakemisen. 
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Munuais- ja maksaliitto ja Eduskunnan tu-
kiryhmä järjestivät viime vuoden lopulla 
päättäjille suunnatun seminaarin eduskun-
nan Pikkuparlamentissa. Tilaisuuden pu-
heenjohtajana toimii kansanedustaja, lää-
ketieteen tohtori Hanna Tainio.

Mukana oli yli 60 osallistujaa, jois-
ta kansanedustajia oli valitettavan vähän. 
Puolueita oli etukäteen pyydetty vastaa-
maan kysymykseen, miten elinluovutuk-
set ja elinsiirrot turvataan Sote-uudistuk-
sessa. Kommenttinsa seminaariin ehtivät 
kertomaan Merja Mäkisalo-Ropponen 
(sdp), Outi Alanko-Kahiluoto (vihr) ja San-
na Lauslahti (kok). Yhteinen viesti oli, et-
tä Sote-uudistusta ei nähdä uhkana vaan 
jopa mahdollisuutena elinluovutustoimin-
nan kehittämiselle.

Seminaari elinsiirroista eduskunnassa
Elinsiirtojen tulokset ovat Suomes-
sa huipputasoa, mutta siirrettävis-
tä elimistä on pula. Elinsiirrot ovat 
kustannustehokkaita hoitoja. Elin-
luovutusten määrän lisäämistä ja 
sen vaatimia resursseja pohdittiin 
liiton järjestämässä seminaarissa 
eduskunnassa.
TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

Elinluovuttajien määrää lisättävä
Seminaarissa lääkintöneuvos Jaakko Yr-
jö-Koskinen STM:stä kertoi Elinluovutus- 
ja elinsiirtotoiminnan kansallisesta toimin-
tasuunnitelmasta. Elinluovutusten määrää 
pyritään lisäämään muun muassa mah-
dollisten elinluovuttajien tehokkaammalla 
tunnistamisella. 

Maai lmassa tehdään vuosittain 
110 000 elinsiirtoa 109 maassa. Elinsiirto- 
ja maksakirurgian klinikan ylilääkäri pro-
fessori Helena Isoniemi kertoi, että Suo-
messa elinsiirtotoiminta on lailla säädeltyä 
ja läpinäkyvää: toiminta on laadukasta, tur-
vallista ja tasapuolista. Sydän- ja keuhko-
keskuksen ylilääkäri professori Karl Lem-
ström kertoi, että Suomessa elinluovutta-
jia on suhteellisesti vähemmän kuin muis-
sa Pohjoismaissa.

Elinsiirtojen tulokset ovat parantuneet 
merkittävästi, minkä vuoksi yhä useampia 
asetetaan listalle ja odotusajat ovat jatku-
vasti pidentyneet. Munuaisensiirtoon pää-
syä pitää tällä hetkellä odottaa keskimää-
räinen kaksi vuotta. Niiden määrää voi-
daan kasvattaa myös lisäämällä munuai-
sensiirtoja elävältä luovuttajalta. Suomessa 
puolisolta toiselle tehtyjä munuaisensiirtoja 
on tehty vasta vähän.

Eveliina Hytönen kertoi elinluovutta-
jan omaisen näkökulman ja munuaisen-

Munuais- ja maksaliitto järjesti seminaarin eduskunnassa 
elinluovutus- ja elinsiirtotoiminnan nykytilasta.

siirron saanut Suvi Saukkoriipi omista ko-
kemuksistaan.

Kustannusvaikuttavia hoitoja
Seminaarin lopuksi professori Martti 

Kekomäki puhui elinsiirtojen kustannus-
vaikuttavuudesta.

– Suomalainen elinsiirtokirurgia on kus-
tannusvaikuttavaa tarkasteltiin sitä yhtenä 
kokonaisuutena tai eri elinten siirtotoimin-
tana. Terveyssektorin suuressa muutok-
sessa tämäkin asia on pidettävä mieles-
sä, Kekomäki sanoi. 

Kalliskin kertahoito on järkevin ratkaisu, 
jos se tekee pitkäaikaishoidon tarpeetto-
maksi, kohentaa tuntuvasti elämänlaatua 
ja estää muuten todennäköisen ennen-
aikaisen kuoleman. Suomessa on Keko-
mäen mukaan varaa elinsiirtoihin, ja en-
nen kaikkea yhteiskunnalla on halukkuus 
rahoittaa niiden tekeminen.

Munuaisensiirto maksaa itsensä takai-
sin jo kahdessa vuodessa verrattuna he-
modialyysihoitoon. Keskimäärin siirre toi-
mii 20 vuotta, jolloin se pienentää terveys-
sektorin kokonaiskustannuksia 500 000 
eurolla. Käytännössä munuaisensiirto tuot-
taa rahaa yhteiskunnalle, varsinkin kun 
muistaa sen vaikutuksen elämänlaatuun ja 
mahdollisuuteen palata työelämään. Mak-
san-, sydämen- ja keuhkonsiirroille ei voi 
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Kuhmolainen Matti Vataja on maksanut 
vuoden alusta PD-nesteiden kuljetus-
maksuja 40 euroa kuukaudessa. 

– Asun Kuhmossa taajama-alueella, 
joten maksan alimman taksan mukaan. 
Lisämaksua tulee kuitenkin 480 euroa 
vuodessa.

Nesteitä toimitetaan hänelle kahdesti 
kuukaudessa noin kahden viikon välein, 
14 laatikkoa kerrallaan. PD-hoidossa tar-
vittavien nesteet ja muut hoitotarvikkeet 
vievät paljon tilaa. Koko kuukauden hoi-
totarvikkeisiin tarvittaisiin jo oma huone. 

PD-nesteiden toimitusmaksu ei ker-
rytä maksukattoa, eikä niistä saa Kelan 
korvauksia. Toimitusmaksun määrittelee 
kukin apteekki itse. Kaikki apteekit eivät 
maksua peri, vaan kuljettavat nesteet 
maksutta. Mutta myös apteekit ovat eri-
arvoisessa asemassa, koska nesteiden 
kuljettaminen pitkien etäisyyksien maa-
seudulla aiheuttaa enemmän kustan-
nuksia kuin esimerkiksi kaupunkialueella.

– Kuhmossa toimitamme lääkkei-
tä jopa 70 kilometrin päähän, apteek-
kari Heikki Pitkänen Kuhmon apteekis-
ta kertoo

Vuoden alusta kuljetukset on Kuh-
mossa hoitanut kuljetusliike. Maksut on 
porrastettu matkan pituuden mukaan 
niin, että taajama-alueella toimituskerta 
maksaa 20 euroa, keskustan ulkopuolel-
le alle 15 kilometrin kuljetusmatka mak-
saa 35 euroa ja yli 15 kilometrin matka 
60 euroa. 

Apteekki kilpailutti kuljetusliikkeet, ja 
halvin valittiin. Lääketurvallisuuden vuoksi 
kuljetukset hoidetaan asiakas kerrallaan, 
jotta jokainen saa varmasti hänelle kuu-
luvat nesteet. 

– Kuljetusmatkoista perittävillä mak-
suilla ei ole tarkoitus tuottaa voittoa, vaan 
kattaa kustannuksia, Pitkänen perustelee 
porrastusta.

STM selvittää
Viidennes kaikista dialyysissä olevista te-
kee vatsakalvodialyysiä kotona. Kotihoi-
toa puoltavat parantunut elämänlaatu, 
mutta se on myös edullisempi yhteiskun-
nalle. Hoidon tekemiseen tarvittavat dia-
lyysinesteet ovat Kelan erityiskorvattavia 

lääkkeitä. Apteekit ovat alkaneet periä 
kuljetusmaksuja viime vuosina. Kuljetus-
ten järjestämisessä apteekkien käytän-
nöt ja maksut vaihtelevat ja se aiheuttaa 
eriarvoisuutta.

PD-hoidon tekemiseen tarvitaan suu-
ri määrä nestettä, 8–12 litraa vuorokau-
dessa. Nostorajoituksen ja suuren neste-
määrän takia hoitoa tekevät eivät voi it-
se huolehtia dialyysinesteiden kotiinkulje-
tuksesta, vaan apteekit ovat toimittaneet 
ne. Kuljetuksesta tai kuljetusten kustan-
nusten hoidosta ei ole säännöksiä tai so-
pimuksia. 

Eduskunnan tukiryhmän puheenjoh-
taja, kansanedustaja Hanna Tainio jät-
ti viiden muun kansanedustajan kanssa 
PD-nesteiden kuljetusten järjestämises-
tä kirjallisen kysymyksen marraskuussa. 
Peruspalveluministeri Susanna Huovi-
nen kertoi vastauksessaan, että dialyysi-
nesteiden kuljetukseen ja niiden kustan-
nuksiin liittyvät epäkohdat on tiedostettu, 
ja STM ryhtyy selvittämään, miten nes-
teiden kuljetus ja sen kustannukset oli-
si tarkoituksenmukaisinta järjestää. Sel-
vitysten perusteella määritellään tarvitta-
vat jatkotoimenpiteet. 

– Liitto seuraa asian etenemistä mi-
nisteriössä ja on valmis antamaan asi-
assa lisäselvityksiä, kuntoutuspäällikkö 
Pekka Kankaanpää sanoo. 

Liitto on lähettänyt aiemmin Apteek-
kariliiton kanssa PD-nesteiden kuljet-
tamisesta kirjelmän STM:lle. Liiton mu-
kaan annosjakeluun tulisi laissa sisällyt-
tää myös peritoneaalinesteiden toimitus 
asiakkaille. 

PD-nesteiden kuljetusmaksut 
ministeriön mietittäväksi
PD-nesteistä perittävät kuljetus-
maksut rasittavat sairastuneiden ta-
loutta ja asettavat ihmiset eriarvoi-
seen asemaan asuinpaikan mu-
kaan. Kustannukset voivat olla sa-
toja euroja vuodessa.

TEKSTI JA KUVA: HILKKA LAHTI

Vuonna 2014  
ennätysmäärä 
elinsiirtoja
Aktiivinen koulutuksellinen työ potentiaa-
listen elinluovuttajien tunnistamiseksi on 
tuottanut tulosta. Elinsiirtoja tehtiin viime 
vuonna ennätykselliset 355 kappaletta. 
Elinluovuttajia oli 120 ja heitä oli jokaises-
ta sairaanhoitopiiristä. Luovuttajia oli 25 
enemmän kuin aiempana vuonna. 

Eniten tehtiin munuaisensiirtoja, joita 
oli 240. Eläviltä luovuttajilta oli 15 munuai-
sensiirtoa. Seuraavaksi eniten tehtiin mak-
sansiirtoja, 59 kappaletta. Yhdistettyjä hai-
man- ja munuaisensiirtoja oli 15. Kaikissa 
näissä rikottiin edelliset vuosiennätykset. 
Sydämensiirtoja tehtiin 24 ja keuhkonsiir-
toja 15. Blokkisiirtoja (sydän-keuhko) oli 2. 

Elinsiirtoa odottaa kuitenkin edelleen yli 
400 ihmistä, joista valtaosa tarvitsee uu-
den munuaisen. 

Professori Martti Kekomäki kertoi, että elinsiirtokirurgia 
Suomessa on kustannusvaikuttavaa toimintaa.

Ritva ja Matti Vataja olivat liiton järjestämällä kurssilla 
viime vuonna Kajaanissa. He maksavat PD-nesteiden 
kotiinkuljetuksesta 40 euroa kuukaudessa.

laskea vastaavia vaihtoehtokustannuksia, 
koska korvaavaa hoitoa ei ole.

Kekomäen mukaan elinsiirtotoiminta 
on Suomessa myös tehokasta. Hoidot on 
keskitetty yhteen keskukseen, mikä jakaa 
pääomakustannukset mahdollisimman 
monelle suoritteelle. Keskitetty malli antaa 
mahdollisen hoidon kehittämiseen. Lisäk-
si vaativa elinsiirtokirurgia hyödyttää myös 
muita toimenpiteitä. 
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Sirpa ja Veijo Riipisellä on yhteistä taivalta takana yli kolmekymmentä vuotta. Vuosiin on mahtunut monen-
laista ja elämään on tuonut lisähaastetta Veijon munuaissairaus. Vuosi sitten Sirpa, 61, luovutti Veijolle mu-
nuaisen. Molemmat toipuvat edelleen leikkauksesta, mutta maatilalla on vähitellen taas tartuttu työhön.

Veijo, 62, on sairastanut munuaisten vajaa-
toimintaa yli kaksikymmentä vuotta. Saira-
us havaittiin aikanaan vaikeiden kihtikoh-
tausten seurauksena tehdyissä tutkimuk-
sissa. Samalla paljastui, että Veijolla on ai-
noastaan yksi munuainen. Veijon äiti, äidin 
sisko ja äidinäiti olivat menehtyneet mu-
nuaisvaivoihin, joten hänellä oli käsitys sii-
tä, mitä sairaus voi tuoda tullessaan. Dia-
lyysi aloitettiin kuitenkin vasta toukokuus-
sa 2012.

– Lääkäreille oli yllätys, että dialyysin 
aloittamiseen meni niin pitkään. Aloitusta 
saatiin pitkitettyä muun muassa ruokava-
lion avulla. Sirpa paneutui asiaan heti täy-
dellä sydämellä, jopa voimakkaammin kuin 
minä, Veijo kiittelee.

– Minulle terveys on kaikki kaikessa 
ja kiinnitän kovasti huomiota siihen, ettei 
suusta pistetä alas mitä tahansa. Kävimme 
ravitsemusterapeutilla ja häneltä saimme 
hyvät ohjeet. Oli tylyä kuunneltavaa, mut-
ta yritin painaa asiat mieleen, Sirpa puo-
lestaan toteaa.

Veijo kävi aluksi dialyysissä sairaalassa, 
mutta sai hemodialyysikoneen kotiin huh-
tikuussa 2013. Dialyysi helpotti Veijon elä-
mää ja paransi vointia, Sirpa sitä vastoin 
koki kotidialyysin rankaksi.

– Veksin ollessa kotona minäkin olin 
sidottu hoitoon. Olin luvannut reteesti hä-

Niin myötä- kuin 
vastoinkäymisissä 
TEKSTI JA KUVAT: MARIA RUUSKANEN

nelle munuaisen jo ensimmäisenä dialyy-
sikesänä, mutta kotidialyysi oli niin rank-
kaa katsottavaa, että se toimi loppusysä-
yksenä päätökselleni luovuttaa munuai-
nen, Sirpa sanoo.

Selvittelyt alkavat
Sirpa pyysi, että Veijo keskustelisi asiasta 
lääkärin kanssa. Veijo ottikin asian puheek-
si, mutta sai kieltävän vastauksen.  Syyk-
si sanottiin, että vaikka molemmilla on sa-
ma veriryhmä, aviopuolison sopivuus luo-
vuttajaksi on niin epätodennäköistä, ettei 
asiaa Suomessa edes tutkita.

– Pari kuukautta myöhemmin katsoin 
Aamu tv:tä ja siellä mainittiin, että dialyy-
sipotilaiden määrä tulee lisääntymään, jo-
ten luovuttajiksi kelpaavat jo muutkin lä-
heiset kuin verisukulaiset. Tämän tiedon 
kuultuani otin asian uudelleen esille, Vei-
jo kertoo.

Tutkimukset Sirpan soveltuvuudesta 
luovuttajaksi aloitettiin keväällä 2013. Vei-
jolle oli kuitenkin tehtävä sydämen varjo-
ainekuvaus, jonka seurauksena tuli sisäi-
nen verenvuoto. Hän putosi pois siirtolis-
talta ja Sirpan tutkimukset siirtyivät. En-
simmäisestä kokeesta oli ehtinyt kulua 
aikaa puoli vuotta kun tutkimukset saa-
tiin lopulta päätökseen. Sirpa kävi muun 
muassa verikokeissa, magneettikuvauk-
sessa, ultraäänitutkimuksessa ja psykiat-
rin haastattelussa.

– Jokainen tutkimus oli aina uusi seik-
kailu. Otin vastaan täydellisen terveystar-
kastuksen. Pääsin kaikista kokeista kun-
nialla läpi, vaikka lapset epäilivätkin, et-
tä psykiatrin haastattelussa tyssää, Sir-
pa nauraa.

Sokeriarvot olivat koholla, mutta nekin 
asettuivat kun Sirpa pudotti painoa.

Sirpaa mietitytti, mitä kaikkea siirron 
aikana tai sen jälkeen voisi tapahtua. Psy-
kiatrin kanssa käyty keskustelu hälven-
si pelot. Psykiatri kävi läpi kaikki mahdolli-
set luovutukseen liittyvät riskit. Sirpa kokee 
tärkeäksi, että psykiatrilla oli aikaa kuun-
nella ja vastata kysymyksiin.

– Koko prosessin ajan minuun suhtau-
duttiin kuin kuningattareen. Kirurgi tosin 
totesi, että laihempaa olisi helpompi leika-
ta, Sirpa nauraa..

Huolellista harkintaa
Vaikka Sirpa itse oli alun perin esittänyt 
ajatuksen munuaisen luovuttamisesta, ei 
lopullisen päätöksen tekeminen ollutkaan 
helppoa. Eniten häntä mietitytti se, että 
Veijon sairaus saattaa olla perinnöllinen, 
joten joku lapsista voisi tarvita jonain päi-
vänä munuaisensiirron.

– Keskustellessani erään ystäväni 
kanssa totesi hän viisaasti, että lapseni 
tarvitsevat uuden munuaisen ehkä kah-
denkymmenen vuoden päästä, jolloin 
olen jo niin vanha, ettei munuaiseni enää 
siinä vaiheessa kelpaa kenellekään. Niin-
pä ajattelin, että annetaan se sitten mie-
helle.

Sirpan käydessä keskustelua itsensä 
kanssa Veijo pohti sekä riskejä että niitä 
myönteisiä asioita, joita Sirpalle voisi seu-
rata munuaisen luovuttamisesta.

– Kun jossain vaiheessa eläköidytään, 
meidän yhteistä matkustamista ei vaikeuta 
dialyysi. Aikaisemmin on pitänyt suunnitel-
la kaikki menot. Ja Sirpan elämää ei rajoi-
ta, vaikka munuaisia olisi vain yksi.

Sirpa ja Veijo olivat lopulta varmo-
ja päätöksestä – joskin hieman erilaisis-
ta syistä.

– Pohdin asiaa uskonnolliselta pohjal-
ta. Olen naimisiin mennessä luvannut olla 
myötä- ja vastoinkäymisissä tukena. Tulin 
siihen tulokseen, että minulla on 60 vuot-
ta hyvin elettyä, tervettä elämää takana. 
Jos pikkuisen terveys heikkenee, niin so 
what, Sirpa toteaa.

– En pyytänyt enkä edes uhannut, Sir-
pa halusi antaa munuaisen oma-aloittei-
sesti. Ja kun Sirpa on päätöksensä teh-
nyt, hänen päätään ei käännetä, siihen on 
turha energiaansa uhrata, Veijo naurahtaa.

Lapset ja sukulaiset kunnioittivat paris-
kunnan ratkaisua. Veijo arvelee lasten ol-
leen hyvillään isän saadessa uuden mah-
dollisuuden. Hänen sukulaisensa ovat 
osoittaneet Sirpaa kohtaan suurta kiitolli-
suutta. Myös Vihtavuoren kylän asukkaat 
ovat eläneet hengessä mukana ja tiedus-
telleet Riipisten vointia.

Sanoista tekoihin
Luovutus- ja siirtoleikkaukset tehtiin Hel-
singissä tammikuussa 2014.
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– Kun minua lähdettiin viemään leik-
kaussaliin, olisin paennut ja ottanut lipun 
Thaimaahan, jos se olisi ollut mahdollista. 
Kohdalleni osui onneksi äärettömän hyvä 
kirurgi. Hoitohenkilökunnalla oli töitä hir-
veästi, mutta silti pidettiin hyvää huolta, 
Sirpa toteaa vaikuttuneena.

Leikkauksen jälkeen kipupumppu pi-
ti säryt poissa. Myöhemmin ne palasivat, 
kun särkylääkkeet jouduttiin vaihtamaan 
miedompiin virtsaamistarpeen hävittyä voi-
makkaiden kipulääkkeiden vuoksi. Sirpa 
oli sairaalassa viikon. Veijo vietti Helsingis-
sä kaksi viikkoa ja sen jälkeen yhden yön 
Jyväskylän sairaalassa. Toisin kuin Sirpaa, 
häntä ei leikkaus pelottanut.

– Osastolla oli hyvä fiilis kaiken kaik-
kiaan. Menin sairaalaan noin puoli vuoro-

kautta ennen leikkausta, joten ehdin nä-
kemään toipuvia ihmisiä. Se antoi uskoa 
ja toivoa, Veijo muistelee.

Uusi munuainen lähti heti toimimaan 
hyvin ja leikkauksesta toipuminen sujui no-
peasti. Veijolla oli kipupumppu, jonka avul-
la kivut pysyivät hyvin kurissa. Munuaisen 
kanssa ei ole ollut ongelmia, tosin hyljin-
nänestolääkitystä on jouduttu hieman vii-
laamaan.

Molempien vointia seurataan säännöl-
lisesti. Pariskunta on huomannut matkan 
varrella joitakin asioita, jotka kannattaa ot-
taa huomioon elinsiirtoa odottaessa tai 
munuaisenluovutusta pohtiessa.

– Ennen leikkausta ja leikkauksen jäl-
keen on hyvä elää terveellisesti. Itseänsä 
täytyy hoitaa joka päivä. Dialyysin aikana 

olisi voitu markkinoida sitä, että kun hoi-
dat itsesi kuntoon ja pidät itsesi kunnos-
sa, on paremmat mahdollisuudet päästä 
siirtolistalle ja pysyä siellä. Siirtoon pääse-
minen on kaiken työn väärti.

– Sairaalasta annetut ravitsemus- ja it-
sehoito-oppaat on hyvä lukea tarkkaan. 
Tieto saattaa tulla sairaalassa turhan ai-
kaisin, ihminen on silloin liian sairas oppi-
akseen., Veijo sanoo.

Yksi askel eteen ja kaksi taakse
Sirpa ja Veijo ovat maatalousyrittäjiä ja 
heillä on maatila Laukaan Vihtavuoressa. 
Heillä on lihakarjaa 60–70 emolehmää ja 
kasvamassa on 51 nuorta nautaa. Tilan 
kolmestatoista hevosesta huolehtii paris-
kunnan poika. Suuren talon hoitaminen ja 
maatilan pyörittäminen metsä- ja peltotöi-
neen on tuonut oman lisävärinsä siirros-
ta kuntoutumiseen. Leikkauksen jälkeiset 
kuukaudet eivät olekaan sujuneet ilman 
ongelmia. Viime keväänä Veijo sai jalkaan-
sa veritulpan, jonka syyksi arvelee huonon 
ajoasennon traktorissa. Lisäksi hän kaatui 
hevosen kanssa ja sattunut on muitakin 
pieniä ”kolareita”.

Sirpa palasi töihin elokuussa. Leikka-
uksen jälkeen selän kanssa on ollut on-
gelmia, jalat puutuvat ja hän saattaa lentää 
välillä mahalleen metsätöissä. Sirpa aloitti 
pitkän sairasloman jälkeen työt niin innok-
kaasti, että leikkausarpi ei pysynyt menos-
sa mukana.

– Kuvittelin, että olen terve, työ vie 
mennessään. En malttanut oikein tulla si-
sälle kun oli niin mukavaa. Kahden kuu-
kauden perästä tuli täydellinen tyssäys. 
Pyysin päästä fysioterapeutille, joka antoi 
minulle voimisteluohjeet. Minulle oli pet-
tymys, että en pystynyt kaikkeen siihen, 
mitä olin tehnyt ennen leikkausta, Sirpa 
muistelee muutaman kuukauden takaisia 
tapahtumia.

 He ovat pohtineet, kuinka toipumisen 
takapakkeja olisi voitu ennaltaehkäistä.

– Sirpa olisi tarvinnut fysioterapiaa ja 
kuntotestauksen reilusti ennen kuin hän 
siirtyi sairaslomalta työelämään. Yksityis-
yrittäjällä tahtoo mennä överiksi. Tilanne 
pitäisi katsoa yksilöllisesti. Olisi myös ol-
lut syytä vielä tarkemmin selvittää, mitä lii-
kunnan ja työnteon rajoitukset tarkoittavat 
käytännössä, Veijo toteaa.

– Ennen leikkausta olisi voinut olla hy-
vä keskustella jonkun sellaisen kanssa, jo-
ka on luovuttanut munuaisen. Olisin saa-
nut realistisemman käsityksen miten kau-
an leikkauksesta toipuminen voi viedä ai-
kaa. Minulle annettiin kyllä tietoa, mutta 
silti leikkauksen jälkeen oli täysin yllätys, 
että paraneminen ei lähtenyt hyvin käyn-
tiin. Tilan töiltä saimme sairastaa rauhas-
sa, mutta kotiin olisin tarvinnut apua esi-
merkiksi kauppareissuihin ja polttopuiden 
kantamiseen. Onneksi lapsenlapseni aut-
toi minua alussa, Sirpa sanoo.

Sirpa Riipinen luovutti miehelleen Reijolle munuaisen tammikuussa 2014.  
Molemmat ovat jo palailleet töihin maatilalle.
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Munuaisensiirto 
elävältä  
luovuttajalta
• Lain mukaan täysi-ikäinen hen-

kilö, joka on kykenevä päättä-
mään hoidostaan, voi luovut-
taa munuaisen lähiomaisensa 
tai muun läheisensä sairauden 
hoitoon.

• Luovutuksen on perustuttava 
vapaaehtoisuuteen.

• Luovuttajalla ei tulisi olla mer-
kittäviä pitkäaikaissairauksia tai 
lääkitystä. Luovutusta harkitse-
valle tehdään perusteelliset ter-
veydentilaa kartoittavat tutki-
mukset.

• Elinsiirtoa tarvitseva saa tutki-
tusti terveen munuaisen.

• Dialyysiaika ei veny pitkäk-
si ja siirtoleikkaus voidaan teh-
dä suunnitellusti sopivana ajan-
kohtana.

• Siirrettävän munuaisen ennus-
te on hyvä. Munuaisen kylmä-
säilytysaika on lyhyt ja se alkaa 
yleensä toimia välittömästi leik-
kauksen jälkeen.

• Munuaisen luovutusta läheisel-
leen harkitseva voi ottaa yhteyt-
tä oman alueen munuaissaira-
uksien erikoislääkäriin.

• Lisätietoja saa Munuais- ja 
maksaliiton esitteestä Opas 
munuaisen luovuttajalle.

Vuosi täynnä muutoksia
Elinsiirrolla on ollut suuri vaikutus Sirpan ja 
Veijon arkeen myös sen vuoksi, että heillä 
on yhteinen työpaikka. Molemmilla on nyt 
enemmän aikaa ja voimia pohtia tilan asioi-
ta ja suunnitella tulevaa. Ennen siirtoa dia-
lyysi rytmitti elämää, vei suuren osan eri-
tyisesti Veijon huomiosta ja ajasta sekä ve-
rotti jaksamista.

– Herään aamulla virkeänä. Kolmeen-
kymmeneen vuoteen en ollut virkeämpi 
aamulla kuin nukkumaan mennessä. Uni 
ei ollut hyvää. Sairaus on ollut hiipivä ja 
olen mennyt eteenpäin vaikka otsanah-
kaa rypistelemällä, vaikkakin kodin ja ti-
lan hommat olivat pääosin toisten varas-
sa. Siirron jälkeen olen huomannut, että 
aivotoimintani on virkistynyt ja luovuus li-
sääntynyt. Työt olen aloittanut vähitel-
len peltotöistä huutelemalla takaa ohjei-
ta. Olin myös metsän raivuulla elokuus-
sa, Veijo kertoo.

Sirpa ja Veijo opettelevat uudenlaista 
yhteiseloa, jossa reunaehtona ei ole enää 
Veijon sairaus. 

– Pitkästä aikaa pitäisi yrittää yhdessä 
eteenpäin tasapuolisesti, toinen ei voi hui-
lata niin paljon. Pitäisi suhtautua mieheen, 
että hän on nyt terve, Sirpa miettii.

– Elukoiden ruokinnassa ollaan oltu 
kun ei ole ollut henkilökuntaa. Yhdessä 
olemme ainakin yksi täysivaltainen ihmi-
nen, Veijo toteaa tyytyväisenä.

Sirpa ja Veijo olivat joulukuussa elin-
siirron saaneiden kurssilla Siuntiossa. He 
kokevat siellä tarjotun tiedon ja erityisesti 
vertaistuen sekä toisten kokemusten kuu-
lemisen todella tärkeäksi.

Päällimmäisenä 
kiitollisuuden tunne
Leikkaus on muuttanut Sirpan ja Veijon 
suhtautumista elämään – se tuntuu päivä 
päivältä arvokkaammalta.  Kaikesta sat-
tuneesta huolimatta he tuntevat siirron jäl-
keen suurta kiitollisuutta.

– Rakastan ja arvostan vaimoani entis-
täkin enemmän. Ei tuommoiseen asiaan 
lähde ihan kevyesti, Veijo arvelee.

– Olin loppumetreille asti varma, et-
tei munuainen käy. En voinut uskoa, että 
Veksi saisi minulta munuaisen. Se ei ollut 
täydellinen, mutta riittävän hyvä kuitenkin. 
Kiitollinen olen, että mies on pois koneis-
ta, Sirpa sanoo.

Sirpa on ollut kotona suurimman osan 
elämästä, joten kaiken kaikkiaan hän pitää 
kokemusta rikastuttavana.

– Olen tavannut hirveästi ihmisiä, sekä 
potilaita että hoitohenkilökuntaa ja saanut 
reissata. En kadu sitä missään tapaukses-
sa. Näin jälkeenpäin ajatellen olisi töissä pi-
tänyt lähteä vähän lievemmin liikkeelle. Toi-
saalta omia virheitä en voi korjata, elämä 
on elettävä eikä pelättävä. Sitä paitsi mi-
nulla on aina valttikortti taskussa. Voin sa-
noa Veksille, että keneltäs olet saanut sen 
munuaisen, Sirpa nauraa

– Olen miettinyt, että minulla on käy-
nyt hyvä tuuri sairaudesta huolimatta. Mi-
nulla on ollut monta läheltä piti -tilannetta, 
mutta olen jäänyt kuitenkin henkiin. Olin 
etuoikeutettu kun olin kykenevä kotidia-
lyysiin. Lisäksi 30 vuotta sitten minua ko-
si nainen, jolla oli minulle käypä munuai-
nen ja vielä luovutti sen minulle, Veijo hy-
myilee. 

Sirpa ja Veijo Riipinen kehottavat pitämään itsensä kunnossa ennen leikkausta ja se jälkeen.
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TEKSTI: PATRIK FINNE

Kirjoittaja on Suomen munuaistautirekisterin vastaava lääkäri.

Munuaistautirekisterin tavoitteena 
on hoidon kehittäminen
Suomen munuaistautirekisteriä kehitetään laaturekisteriksi. Laatuanalyysien tavoitteena on hoidon laadun 
parantuminen. Uuden vuosiraportin mukaan aika dialyysin aloituksesta munuaisensiirtolistalle pääsyyn on 
pidentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Suomen munuaistautirekisteri on viime vuosina panostanut dia-
lyysi- ja munuaisensiirtopotilaiden hoidon laadun tutkimiseen. So-
siaali- ja terveysministeriö myönsi rekisterille rahoituksen hank-
keelle, jonka tarkoitus oli kehittää rekisteriä laaturekisteriksi. Han-
ke on nyt saatu päätökseen, mutta työ laaturekisterin kehittämi-
seksi jatkuu.

Hankkeen puitteissa järjestettiin kaksi kokousta, joihin osal-
listui sairaanhoitopiirien johtavia nefrologeja sekä edustajia 
THL:stä, ministeriöstä ja Munuais- ja maksaliitosta. Kokouksis-
sa keskusteltiin laatumittareiden valinnasta ja laatuanalyysien 
tulosten esittämistavasta.

Laaturekisteri kerää tietoja hoidon laatuun liittyvistä asioista 
ja esittää ajallisia ja alueellisia laatuanalyysejä. Tavoitteena on, 
että laatuanalyysit johtavat hoidon laadun parantumiseen. Ta-
voitteen saavuttamiseksi on tärkeää, että laatunalyysit toiste-
taan säännöllisesti, mielellään kerran vuodessa. On myös oleel-
lista, että tulokset esitetään avoimesti, niin että sairaanhoitopii-
ri on tunnistettavissa.

Dialyysi aloitetaan myöhemmin
Munuaistautirekisterin Vuosiraportti 2013 julkaistiin tammikuussa 
2015. Se jatkaa samaa teemaa kuin Vuosiraportti 2012, jossa oli 
analyysejä dialyysi- ja munuaisensiirtopotilaiden hoidon laadusta. 

Uusia analyysejä Vuosiraportissa 2013 ovat analyysit esti-
moidusta GFR:stä (munuaiskerästen suodatusnopeudesta eli 
munuaistoiminnan asteesta) ennen dialyysihoidon aloittamista, 
munuaisensiirtolistalle asettamisesta, munuaissiirteen saami-
sesta sekä erytropoietiinituotantoa stimuloivien aineiden ja suo-
nensisäisen raudan käytöstä vuoden lopussa.

Viime vuosina dialyysihoitoon tulevien potilaiden estimoitu 
GFR on ollut entistä pienempi. Tämä tarkoittaa, että nykyään 
odotetaan pidempään ennen kuin dialyysihoito aloitetaan. Myö-
häisempi hoidon aloitus ei ole haitallinen, jos potilaan vointi on 
hyvä. Viime vuosina tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että 
hyvin aikaisesta dialyysihoidon aloituksesta ei ole hyötyä poti-
laille. Dialyysin aloitusajankohdan suhteen käytännöt ovat hy-
vin vaihtelevat eri sairaanhoitopiireissä.

Aika siirtolistalle asettamiseen  
on pidentynyt
Dialyysihoidon aloituksen jälkeen potilas, joka on sovelias munu-
aisensiirtoon, pääsee munuaisensiirtolistalle. Aika jonoon aset-
tamiseen on jonkin verran pidentynyt kymmenessä vuodessa.

Vuonna 2003 dialyysihoitoon tulleista 24 prosenttia pääsi jo-
noon alle puolessa vuodessa ja vuonna 2013 vastaava osuus 
oli 18 prosenttia. Vuosina 2009–2013 aloittaneista dialyysipoti-
laista 16 prosenttia pääsi munuaisensiirtolistalle puolessa vuo-
dessa, mutta osuus vaihteli sairaanhoitopiireittäin 7–31 pro-
senttia. Tästä huolimatta munuaisensiirron alle vuodessa dia-
lyysin alusta saaneiden osuus ei eronnut merkitsevästi sairaan-
hoitopiirien kesken.

Vuosina 2009–2013 dialyysihoidon aloittaneista potilaista 
vain kuusi (0,3 prosenttia) oli saanut siirtomunuaisen 90 päi-
vän kuluessa dialyysihoidon aloituksesta. Tämä on huomatta-
vasti pienempi osuus kuin useimmissa muissa Euroopan mais-
sa. Tämä johtuu osittain siitä, että Suomessa saadaan suhteel-

lisen vähän siirtomunuaisia eläviltä luovuttajilta. Lisäksi mones-
sa maassa, kuten esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, 
potilas voi jonottaa siirtomunuaista kuolleellta luovuttajalta jo en-
nen dialyysihoidon aloittamista, minkä vuoksi osa potilaista saa 
siirtomunuaisen kuolleelta luovuttajalta ilman edeltävää dialyysi-
hoitoa tai pian dialyysihoidon aloittamisen jälkeen.

Laatuanalyyseissä alueellisia eroja
Vuosiraportin 2013 laatuanalyyseissä havaittiin alueellisia eroja 
muun muassa dialyysipotilaiden seerumin fosforipitoisuudessa, 
hemodialyysipotilaiden dialyysiajan riittävyydessä ja munuaisen-
siirtopotilaiden LDL-kolesterolin pitoisuudessa. Erot voivat johtua 
sattumasta tai siitä, että potilaat ovat erilaisia eri sairaanhoitopii-
reissä, mutta erot voivat myös olla osoitus siitä, että jollain hoi-
don laadun osa-alueella on parannettavaa.

Tulevat vuodet näyttävät voivatko Munuaistautirekisterin laa-
tuanalyysit auttaa hoidon laadun parannustyössä.

Vuosiraportin 2013 voi lukea sivulta www.musili.fi/ 
munuaistautirekisteri. 

Su
om

en
 m

un
ua

is
ta

ut
ir

ek
is

te
ri

Vuosiraportti 2013

Länsi- 
   Pohja 
   872

Pohjois- 
Pohjanmaa 
       721

Koko maa 
822 potilasta/1 milj. asukasta

< 785 potilasta/1 milj. as.

785–880 potilasta/1 milj. as.

> 880 potilasta/1 milj. as.

 Vaasa 
788

Etelä- 
Pohjanmaa 
  639

Sata- 
kunta 
944

Pirkanmaa 
886

Varsinais- 
   Suomi 
      899

Kanta- 
Häme 
849

Päijät- 
Häme 
806

Helsinki- 
Uusimaa 
783

 Kymen- 
 laakso 
771

Ahvenanmaa 
     977

Keski-Suomi 
    666

Pohjois-Savo 
  1006

Itä-Savo 
  1215Etelä-Savo 

  833

Etelä- 
Karjala 
1172

Pohjois-Karjala 
  775

Keski- 
   Pohjan- 
       maa 
         792

Kainuu 
847

Lappi 
710 potilasta/1 milj. as.

Vuosiraportin kansikuvassa on näytetty dialyysi- ja munuaisensiirtopotilaiden 
määrä miljoonaa asukasta kohti sairaanhoitopiireissä.
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Ennaltaehkäisy on munuaissairauk-
sien parasta hoitoa. Terveelliset elä-
mäntavat ovat hyväksi myös munu-
aisille. Ylipaino, liika suola, tupakoin-
ti ja alkoholi nostavat verenpainetta. 
Kohonneen verenpaineen, diabe-
teksen ja veren rasvahäiriöiden te-
hokas hoito estää munuaisvaurioi-
den syntyä.

Terveet elintavat  
suojaavat munuaisia

Munuaiset ovat merkittäviä koko kehon 
hyvinvoinnille. Ne poistavat ylimääräistä 
nestettä, suoloja ja kuona-aineita. Munu-
aiset osallistuvat verenpaineen säätelyyn 
ja erittävät hormoneja, joita tarvitaan muun 
muassa punasolujen muodostamiseen. 
Munuaiset myös aktivoivat D-vitamiinia.

Yleiset terveelliset elämäntavat ovat 
hyväksi munuaisille. Liikunta, vähäsuolai-
nen ruokavalio ja tupakoimattomuus eh-
käisevät verenpainetautia, ylipainoa ja dia-
betesta. Kohonneen verenpaineen ja dia-
beteksen hyvä hoito suojaavat munuaisia. 
Ikääntyneiden, monisairaiden ja jo munu-
aissairauteen sairastuneiden tulee olla eri-
tyisen tarkkana: lievästi vaurioituneet mu-
nuaiset ovat herkkiä lisävaurioille.

Arvioiden mukaan kymmenesosalla 
väestöstä on merkkejä kroonisesta mu-

tuttaa säännöllisesti, sillä se voi olla koholla 
pitkään tietämättä. Koholla oleva verenpai-
ne ei anna aina oireita.

– Varhain aloitetulla hoidolla voidaan 
hidastaa tai estää sairauden etenemistä. 
Koholla oleva verenpaine on tärkeä havai-
ta ajoissa esimerkiksi polykystisessä mu-
nuaistaudissa eli rakkulamunuaistaudis-
sa. Se on yleinen perinnöllinen sairaus, jo-
ka voi johtaa dialyysihoitoon.

Perheen sairaushistorian merkitystä ei 
ehkä itse ajattele, mutta alttius sairastua 
perinnölliseen munuaissairauteen ei ka-
toa unohtamalla se. Lääkärin saama tie-
to voi olla avainasemassa sairauden to-
teamisessa ja hoidon aloittamisessa riit-
tävän varhain.

Terveet elämäntavat kunniaan
Ylipaino kuormittaa kehoa monin tavoin. 
Se lisää riskiä sairastua kakkostyypin dia-
betekseen ja nostaa verenpainetta sekä 
huonontaa veren rasva-arvoja.

– Tupakointi, ylipaino ja korkea koles-
teroli yhdistettynä diabetekseen lisäävät 
sairastumisriskiä entisestään. Alttius sai-
rastua sepelvaltimotautiin sekä aivoveri-
suoni- ja munuaissairauksiin kasvaa, Haa-
pala sanoo.

Veren rasva-arvojen tulisi olla suosi-
tusten rajoissa. Joihinkin munuaissairauk-
siin liittyy hankala rasva-aineenvaihdunnan 

nuaissairaudesta, joka viidellä prosentilla 
johtaa munuaisten vajaatoimintaan. Tyy-
pin 2 diabetekseen liittyvä munuaissaira-
us on uusi, iso ongelma. Monien saira-
uksien hoidon kehittyminen on toisaalta 
vähentänyt tiettyjen munuaissairauksien 
määrää. Uudet lääkehoidot muun muas-
sa reumaan ovat käytännössä poistaneet 
amyloidoosin, eivätkä krooniset virtsatie-
tulehdukset enää usein johda munuaisten 
vajaatoimintaan. 

Verenpaineen hoito  
on aloitettava ajoissa
Kohonneen verenpaineen taustalla voi ol-
la itsenäinen verenpainetauti, mutta usein 
syynä ovat elintavat. Verenpainetta nos-
tavat ylipaino, tupakointi ja alkoholi. Run-
sas suolankäyttö on myös pahasta, kos-
ka se kerää elimistöön nestettä ja nostaa 
verenpainetta.

– Jos verenpaine on toistuvasti yli 
140/90, on sen aiheuttaja selvitettävä ja 
tarvittaessa aloitettava lääkehoito. Hoita-
maton korkea verenpaine on selkeä ris-
ki munuaisille, nefrologi Mervi Haapala 
HUS:sta kertoo.

Koholla oleva verenpaine havaitaan 
usein työterveyshuollossa, josta sairastu-
nut osataan tarvittaessa lähettää jatkotut-
kimuksiin. Jos suvussa on todettu munu-
aissairauksia, verenpaine kannattaa tarkis-

Mervi Haapala

TEKSTI: PETRI INOMAA
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Supersankari-
munuainen
Maailman munuaispäivää viete-
tään torstaina 12.3. Kansainvälise-
nä teemana on munuaisterveyttä 
kaikille. Liitto aloittaa maaliskuussa 
munuaissairauksien ennaltaehkäi-
sykampanjan.

häiriö.  Usein tarvitaan ruokavalion ja liikun-
nan lisäksi lääkehoitoa, jotta veren rasva-
arvot saadaan paremmiksi.

– Kokonaiskolesterolin tavoitetaso on 
alle 5. Merkittävää on hyvän ja pahan ko-
lesterolin suhde. HDL eli hyvän tulisi olla 
yli 1 ja LDL eli pahan alle 3. Ravintotottu-
muksissa tärkeää on kovan rasvan välttä-
minen ja pehmeän rasvan lisääminen se-
kä vaalean lihan suosiminen ja kasvisten, 
hedelmien ja täysjyväviljavalmisteiden käy-
tön lisääminen.

Diabetesta sairastavia on Suomessa 
puoli miljoonaa, joista lähes kolmasosalla 
saattaa kehittyä muutoksia munuaisiin eli 
diabeettinen nefropatia. Kaikki, varsinkaan 
tyypin 2 diabeetikot, eivät edes tiedä sai-
rastavansa diabetesta.

– Huonossa hoitotasapainossa ole-
va diabetes on merkittävä munuaistaudin 
riskitekijä. Metaboliseen oireyhtymään liit-
tyvä tyypin 2 diabetes on nykyään yleisin 
syy dialyysihoidon aloittamiseen. Tyypin 1 
diabeteksen hoito on viime vuosikymme-
ninä kehittynyt ja se johtaa aiempaa har-
vemmin munuaisvaurioihin.

Liikunta sopii kaikille
Liikunta on hyväksi koko keholle. Se aut-
taa painonhallinnassa, laskee verenpai-
netta, korjaa veren rasva-arvoja ja pitää 
mielen virkeänä. Fitnessbuumin myötä 
muotiin ovat nousseet lisäravinteet ja yle-
tön proteiinin käyttö. Liikunta ja oikea ra-
vinto ovat tärkeitä, mutta ylilyöntejä olisi 
syytä välttää. 

Terve keho pystyy käyttämään proteii-
nin hyväkseen, eikä isompikaan pihvi mai-
don kanssa silloin tällöin aiheuta ongelmia. 
Runsaasta proteiinista ravinnossa ei ole 
osoitettu olevan erityistä hyötyä. Päinvas-
toin, pitkäaikainen runsas proteiinin saan-
ti, 3–4 g/kg/vrk tai yli eli 70 kg painavalla 
ihmisellä yli 210 g/vrk, voi aiheuttaa pysy-
viä munuaismuutoksia ja munuaisten va-
jaatoimintaa. 

– Runsasproteiininen ravinto pitkään 
säännöllisesti käytettynä aiheuttaa munu-
aiskerästen paineen nousua. Se sisältää 
usein paljon suolaa, minkä johdosta veren-
paine kohoaa. Jos käyttää paljon eläinpe-
räistä proteiinia, myös alttius virtsatiekiviin 
kasvaa, Haapala kertoo.

Suuret määrät proteiinia voivat olla eri-
tyisen haitallisia, jos jo sairastaa munuais-
sairautta.

– Aiemmin käytettyjä hyvin tiukko-
ja proteiinirajoituksia ei enää noudate-
ta munuaissairauden hoidossa. Sopiva 
proteiinin saanti on tärkeää, ettei ajaudu 
aliravitsemustilaan. Pitkälle edennees-
sä munuaisten vajaatoiminnassa käy-
tetään yksilöllisesti suunniteltua proteii-
nirajoitusta.

Jos itselle sopivasta proteiinimäärästä 
ei ole varma, asiasta voi keskustella oman 
hoitavan lääkärinsä, hoitajansa tai ravitse-
musterapeutin kanssa.

Liitto julkaisee Maailman munuaispäi-
vänä munuaissairauksien ennaltaehkäi-
sykampanjan. Munuainen on elimistön 
supersankari. Sillä on monia elintärkei-
tä tehtäviä. Toisen munuaisensa voi jo-
pa luovuttaa läheiselleen. Supersanka-
ri kestää paljon, mutta tarvitsee myös 
joskus itse huolenpitoa.

Piirretyssä kampanjassa viestiä kul-
jettaa supersankarimunuainen. Kam-
panjaan kuuluu oma nettisivu, painet-
tu esite, juliste ja materiaalia sosiaali-
seen mediaan sekä mediatiedotteita. 
Maailman munuaispäiväksi ei julkais-
ta erikseen omaa julistetta, mutta kaik-
ki kampanjaan liittyvä materiaali on sil-
loin käytössä. Kampanja tehdään lää-
keyritys Otsukan tuella ja se jatkuu ko-
ko kevään ajan.

Materiaali valmistuu viikolla 9. En-
nakkotilaus on tehtävä 26.2. men-
nessä, jotta posti ehtii munuaispäivän 
tilaisuuksiin: tilaukset@musili.fi, Kirsi 
Kauppinen, 050 4365 707. Lisätieto-
ja kampanjasta viestintäpäällikkö Pet-
ri Inomaa, petri.inomaa@musili.fi, 040 
5240 679.

www.supersankarimunuainen.fi

Kielletyillä anabolisilla steroideilla on 
kehoon monia haittavaikutuksia. Munuai-
sille ne voivat ääritapauksissa olla tuhoisia.

Varovaisuutta vanhetessa
Normaaliin ikääntymiseen kuuluu munu-
aisten toiminnan heikkeneminen. Verestä 
mitattava munuaisarvo kreatiniini ei välttä-
mättä ole kohonnut, mutta munuaiset ovat 
silti herkemmät. Äkillisen munuaisvauri-
on voi aiheuttaa elimistön kuivuminen esi-
merkiksi ripuli-oksennustaudissa tai sopi-
maton lääkitys.

– Vanhetessa munuaisia on suojelta-
va monin tavoin lääkkeiden yhteisvaiku-
tuksilta. Tulehduskipulääkkeiden suhteen 
pitää olla varovainen varsinkin ikääntyes-
sä tai jos sairastaa diabetesta tai käytös-
sä on verenpainelääkitys.

Tyypillisiä esimerkkejä äkillisestä mu-
nuaisvaurion saaneesta ovat diabeetikko, 
joka saa kihtikohtaukseen isoannoksisen 
kuurin tulehduskipulääkkeitä tai heiveröi-
nen, vähälihaksinen vanhus, jolle määrä-
tään niitä nivelkulumaan. 

– Tulehduskipulääkkeet ovat erinomai-
sia kipulääkkeitä oikein käytettyinä oikeil-
le potilaille ja lyhyinä kuureina. Niitä ei kui-
tenkaan suositella munuaissairautta sai-
rastaville.

Syrjäytyminen lisää  
munuaissairauksiakin
Oman terveyden ja hyvinvoinnin mittaami-
nen on nykyään trendikästä. Monet seu-
raavat liikkumistaan, untansa ja ravintotot-
tumuksiaan aktiivisesti. Työterveyshuolto 
tarjoaa asiakkailleen säännölliset terveys-
tarkastukset, mutta kaikki eivät kuitenkaan 
kuulu työterveyshuollon piiriin.

– Valitettavasti munuaissairauksien-
kin osalta on näkyvissä kahtiajako. Työs-
säkäyvät ovat hyvin valistuneita. Monel-
la on ylipainoa, mutta tupakointi on on-
neksi vähentynyt. On ehkä ennakkoluu-
loista sanoa, mutta syrjäytyminen lisää 
riskiä sairastua myös munuaissairau-
teen. Riskitekijät kasaantuvat usein sa-
moille ihmisille.

Avoterveydenhuollossa ostopalvelui-
den myötä lääkärien vaihtuvuus on lisään-
tynyt. Esimerkiksi virtsasta löytynyttä pro-
teiinia voidaan jäädä seuraamaan vuosik-
si. Omalääkärin puuttuessa hoitovastuu ja 
asiaan tarttuminen unohtuu, jolloin tilanne 
saattaa pahentua.

– Tuntuu siltä, että konsultointi on vä-
hentynyt. Uskon kuitenkin, että yksikään 
nefrologi ei pahastu, jos epäselvän löy-
döksen johdosta avoterveydenhuolto ot-
taa yhteyden. Munuaissairauden syy on 
selvitettävä, jotta oikea hoito voidaan aloit-
taa tarvittaessa ajoissa. Meidän tehtäväm-
me on myös koko ajan kouluttaa avoter-
veydenhuollon lääkäreitä tunnistamaan ne 
tilanteet, joissa potilas tarvitsee erikoissai-
raanhoidon osaamista. 
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Älä ainakaan jää kotiin

Kari Hanhisuannon kohonneet maksa-ar-
vot huomattiin työterveystarkastuksessa. 

– Verikoe otettiin uudelleenkin ja yhä 
vain maksa-arvot siellä kummittelivat. Lo-
pulta lääkäri totesi, että joskus arvot saat-
tavat olla koholla. Asia jäi siihen.

Pari vuotta sitten mies kävi taas veriko-
keissa, ja tulos oli sama 

– Nyt lääkärikin heräsi ihmettelemään. 
Ensimmäinen kysymys oli, paljonko otat 
viinaa ja kuinka usein? 

Saman kysymyksen Kari sai kuulla 
useamman kerran ja useammasta suus-
ta. Vastauskin oli aina sama.

– Humalassa olen kahdesti vuodessa, 
kännissä en ole ollut kymmeneen vuoteen. 
Joskus maistuu saunaolut.

Vastaus ei hoitavaa osapuolta tyydyttä-
nyt, vaan samaa asiaa tinkasivat niin kau-
an, että mies jo tuskaantui. Diagnoosin jäl-
keen Kari on saanut itse olla sairautta se-
littämässä.

– Vielä kaksi vuotta sitten olisin itse-
kin sanan kirroosi kuullessani epäillyt, et-
tä kyse on viinasta. Paljon olen joutunut 
ihmisille selittämään, minkälainen saira-
us PBC on.

Naisten tauti
Ensimmäiseksi Kari sai lähetteen vatsalau-
kun tähystykseen. Lääkäri ihmetteli, mi-
tä sinä täällä teet, mutta tähysti, kun lä-
hete oli.

– Maha oli kunnossa, mutta samaan 
hengenvetoon lääkäri totesi, että sinulla 
on kirroosi. Käski mennä pikaisesti oikeal-
le lääkärille, että saadaan maksasta koe-
pala. Kehotti samalla viemään loton, kun 
olin onnistunut saamaan harvinaisen nais-
ten taudin.

Huono onni seurasi seuraavaa lähetet-
tä, sillä se meni hukkaan. Kari odotti diag-
noosia lopulta kolme kuukautta. Ensim-
mäinen lääkäri oli arvelussaan oikeassa. 
Karilla todettiin PBC, primaari biliaari kir-
roosi. Sairaus on harvinainen, sillä sitä sai-
rastaa Suomessa 1–2 henkeä tuhatta asu-
kasta kohden. Sairastuneista 90 prosent-
tia on naisia. 

Viisi vuotta sitten kemiläisen Ka-
ri Hanhisuannon maksa antoi va-
roituksen. Kohonneiden maksa-ar-
vojen syyksi paljastui lopulta PBC. 
Se pysyy kurissa lääkityksellä. In-
tensiivisen harrastajan päivät täyt-
tyvät kirjoittamisesta, petankista ja 
musiikista.
TEKSTI JA KUVA: HILKKA LAHTI

PBC on autoimmuunisairaus, jossa 
maksan sisäiset pienet sappitiet tulehtu-
vat ja tuhoutuvat. Kun sappihapot jäävät 
maksaan liian pitkäksi aikaa, ärsytys johtaa 
tulehdukseen ja sidekudoksen muodostu-
miseen ja siten maksan vajaatoimintaan.

– Ihminen on siinä typerä eläin, et-
tä epätietoisena odottaessaan kuvittelee 
kaikenlaista, useimmiten pahoja asioita 
tapahtuvaksi. Kun lopulta sain diagnoosi, 
sain myös hyvän selityksen sairauden laa-
dusta, enkä ole enää pelännyt.

Hoidoksi hänelle määrättiin ursodeok-
sikoolihappo, joka tunnetaan kauppani-
mellä Adursal. Jo ensimmäisessä kontrol-
lissa maksa-arvot olivat laskeneet. Nyt hoi-
toa on jatkettu kaksi vuotta ja maksa-arvot 
ovat aika lähellä normaalia.

PBC voi edetä ilman, että se oireilee mi-
tenkään. Vasta jälkeenpäin Kari huomasi, 
että maksa oli huudellut apua paljon pidem-
pään, mutta kutina ja ihottuma olivat men-
neet kuivan ihon piikkiin. Sappiteiden vauri-
on vuoksi sappineste ei siirry sappirakkoon 
ja suoleen. Tämän takia sappihapot kerty-
vät vereen, mikä aiheuttaa kutinaa. Iho-oi-

Kari Hanhisuanto on kirjoittanut 20 vuotta. Kirjoittaminen alkoi pikkujutuista, laulunsanoista ja runoista. 
Äänikirjojen tekeminen on uusin kiinnostuksen kohde.

Kari Hanhisuanto harrastaa kuorolaulua ja esiintyy 
myös pienemmässä Aikamerkki-ryhmässä.
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KOLUMNI

Valittua  
sitoutumista
Kun viime syyskuussa potilaan omai-
sena kävin Meilahden sairaalassa, 
käväisin myös elinsiirtotoimistossa. 
Kuulin uutena asiana, että munu-
aisensiirto on tapahtunut puolisoi-
den kesken. Samoin kuin Ruotsis-
sa jo aikaisemmin, tuli heti mieleen. 
Ja myöhemmin hakusanoilla ”spo-
usal donor” löytyi lisää rohkaisevia 
kokemuksia maailmalta: Puolisoil-
ta saadut munuaiset pärjäävät yh-
tä hyvin kuin kuolleilta siirretyt, kun 
kudossopeutuvuudet ovat riittäväs-
ti kunnossa. 

Johtuu ehkä pohjoisesta luon-
teenlaadustamme, että meillä Suo-
messa on asiat tahdottu tehdä var-
man päälle pitkällä tähtäimellä. Ve-
risukulaisten kesken on elinsiirtoa 
suosittu, mutta ei muiden läheisten. 
Sitoutumisen luonnetta on nyt ilmei-
sesti alettu arvioida uudella tavalla. 
Verisukulaisuus on annettua, puoli-
soiden kesken sitoutuminen on va-
paaehtoista ja valittua. 

Aikanaan tuli vastaanotolle mo-
nenlaisia elinluovuttajaehdokkaita. 
Jonkun oli suku valinnut tehtävään. 
Toista sai rauhoitella käymään tut-
kimukset ensin järjestyksessä lä-
pi. Jollekin oli kerrottava, että siirto 
ei tule kysymykseen yllätyslöydök-
sen vuoksi. 

Kun leikkaus perheessä oli ohi, 
palattiin yleensä normaaliin päiväjär-
jestykseen melko vähin äänin. Jos-
kus elimistö ikään kuin suri mene-
tettyä munuaista. Kaikki meni hyvin, 
mutta tarvittiin aikaa toipumiseen. 
Löytyykö sanoja niille syville tunteil-
le, joita koetaan näiden vasta nyky-
aikana mahdollisten operaatioiden 
yhteydessä?

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

tekemään, mitä haluan. Jos valittamises-
ta olisi hyötyä, maapallo olisi jo pelastettu.

Kari pelasi nuoruudessaan jalkapal-
loa toden teolla. Iän karttuessa jalkapal-
lo vaihtui potkupalloon, kunnes homma 
sai jäädä kokonaan. Muistona on nivel-
rikko polvessa. Urheilu ei ole jäänyt, mut-
ta lajiksi on valikoitunut petankki. Viime 
kesänä vanhat jalkapalloilijat, jotka ovat 
luopuneet isomman pallon potkimises-
ta, perustivat oman Kemi Petankki -seu-
ran. Musiikkia Kari harrastaa Ajan Lau-
lu -kuorossa ja pienemmässä Aikamerk-
ki-ryhmässä.

Kahdeksan romaania
Harrastuksista aikaa vievin on kirjoittami-
nen. Kari on julkaissut jo kahdeksan ro-
maania ja ollut mukana neljässä antologi-
assa. Kirjojen kirjoittamiseen Kari suhtau-
tuu samalla intensiteetillä kuin muuhunkin 
tekemiseensä. Kirjoja on julkaistu vuoden 
2007 esikoisen jälkeen melkein joka vuon-
na. Alkujaan kirjoittaminen alkoi pikkuju-
tuista, laulun sanoista, runoista ja pienis-
tä kertomuksista. Lopulta pöytälaatikossa 
oli romaanin käsikirjoitus. Kirjoista kolme 
on rikosromaania, ja häntä tituleerataan-
kin usein dekkaristiksi.

– Se on turhaa, sillä en halua leimau-
tua ja kirjoittaa vain yhtä tyylilajia.  Esi-
merkiksi Maraton oli huumorikirja ja Tu-
li Sade Rankka kertoo narsismista, Ka-
ri esimerkitsee.

Yks pottu kerrallaan, on Karin motto. 
Se pätee myös kirjoittamiseen. Ideoita on 
ruuhkaksi saakka, mutta hän kirjoittaa yh-
den aiheen kerrallaan pois mielestä. Yleen-
sä aihe alkaa kehkeytyä pienestä uutises-
ta tai tapahtumasta. Esimerkiksi paikallisiin 
Pohjolan Sanomiin syntyy kolumneja, joi-
den aiheet Kari nappaa omasta arjesta tai 
maailman tapahtumista. 

Kari on kirjoittanut 20 vuotta ja nyt on 
alkanut tuntua siltä, että aikaa voisi käyt-
tää enemmän muihin asioihin. Uusin kiin-
nostuksen kohde on äänikirjojen tekemi-
nen. Puoliso Maritta tosin todistaa vieres-
tä, että kunhan puhuu: Kari ei voi olla kir-
joittamatta.

Joulun alla ilmestyi antologia Joulu-
kalenteri, joka sisälsi 24 eri kirjoittajan 
kirjoittamaa rikos- ja jännityskertomus-
ta. Kari oli mukana novellilla Ensimmäi-
nen joulu. Kaikkien kirjoittajien palkkiot 
menivät vähävaraisten perheiden joulu-
keräykseen. Hyväntekeväisyyspotti oli 
1500 euroa.

Tällä hetkellä Karilla on sopimus vie-
lä yhdestä kirjasta. Se on Kemiin sijoittu-
va rikosromaani, jossa esiintyy oikeita ke-
miläisiä ihmisiä. 

reita Karilla on yhä. Parhaiten kutinaan aut-
taa Atarax, mutta se myös väsyttää.

– Muutama vuosi sitten kävin hierojal-
la, joka kysyi, onko nenää kutittanut. Jos 
on, vika on maksassa. Enpä oikein osan-
nut ottaa todesta. Olisi ehkä pitänyt.

Potkupallosta petankkiin
Hanhisuanto on ollut puolitoista vuotta 
osa-aikaeläkkeellä selän takia. Kaksi alim-
maista välilevyä on romahtanut. Levysep-
pähitsaajana työskennellyt mies koulutet-
tiin uudelleen ja toimii nyt paperitehtaal-
la varastotyöntekijänä kaksi viikkoa ja on 
eläkkeellä kaksi viikkoa.

Tänä päivänä eniten haittaavat hermo-
kipua aiheuttavat etureiden hermopinteet. 
Karilla on myös Sjögrenin syndrooma, se-
kin PBC:n tavoin autoimmuunisairaus.

Tekemistä eläkepäiviin tuovat harras-
tukset. Kotiin ei kannata jäädä yksin vain 
sairaudet seuranaan. Välillä on hyvä näh-
dä itseään sairaampia, sillä silloin havah-
tuu, miten turhasta kitisee.

– Jos pysähdyn, alan voivotella, mi-
ten olen kipeä. Vielä pääsen liikkumaan ja 
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Suolamerkinnät 
selkeämmäksi
Liitto on antanut kannanoton elintarvikkei-
den suolamerkinnöistä. Suolan rajoittami-
nen ruokavaliossa on vaikeaa epäselvien 
pakkausmerkintöjen vuoksi. Elintarvikkei-
den suolapitoisuudet on merkittävä suola-
määränä eikä natriumin määränä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa elintarviketietojen antamisesta 
kuluttajille edellytetään, että pakkausmerkin-
töjen tulee antaa kuluttajalle riittävästi tietoa 
tuotteista, jotta hän pystyisi tekemään tietoi-
sia valintoja ostotilanteessa ja valitsemaan 
itselleen soveltuvia tuotteita. Tällä hetkellä 
asetus ei toteudu kaikkien elintarvikkeiden 
pakkausmerkinnöissä. Hyvin yleisesti pak-
kausmerkinnöissä suolan määrä ilmoite-
taan natriumin määränä, joka johtaa kulut-
tajaa harhaan. Moniko kuluttaja tietää, et-
tä suolapitoisuus = natriumin määrä x 2,5? 

Liiallinen suolan saanti on haitallista ter-
veydelle. Se nostaa verenpainetta ja kuor-
mittaa munuaisia, sydäntä ja verisuonia. 
Suurin osa suolasta saadaan leivästä ja 
muista elintarvikkeista. Aikuisen suositeltu 
päiväannos suolaa on 5 g, eli vajaa ruokalu-
sikallinen. Kuluttajan pitää tietää tuotetta va-
litessaan, kuinka paljon tuote sisältää suolaa 
arvioidakseen päiväannoksensa.

Liitto suosittaa, että elintarviketeollisuus 
ilmoittaa jatkossa selkeästi suolanmäärän 
pakkausmerkinnöissä. Kannanotto on lähe-
tetty Eviralle, elintarviketeollisuuden ja leipu-
rien liittoihin sekä suurimpiin leipomoihin. 

Ravitsemus-
terapeutti 
perusterveyden-
huoltoon 
Kymenlaakson yhdistys ja Munuais- ja mak-
saliitto ovat huolissaan siitä, että Etelä-Ky-
menlaakson perusterveydenhuollon asi-
akkaat eivät saa riittävästi ravitsemuste-
rapeutin palveluja alueella Kotka, Hamina, 
Vironlahti ja Miehikkälä. Päättäjille on jätet-
ty vetoomus, että alueen perusterveyden-
huoltoon perustettaisiin ravitsemustera-
peutin toimi.

Liiton hyvän hoidon kriteerien mukaan 
elämäntapa-, liikunta- ja ravitsemusohjauk-
sella tuetaan kykyä omahoitoon ja elämän-
tapamuutosten suunnitteluun, toteutukseen 
ja seurantaan. Jotta jo sairastuneet tai sai-
rastumisvaarassa olevat saisivat riittäväs-
ti ravitsemusneuvontaa ja tukea elämän-
tapamuutokseen, perusterveydenhuoltoon 
tarvitaan ravitsemusterapeutti, vetoomuk-
sessa todetaan. 

Elinsiirron saaneen liikuntaopas

Osalla hyljinnänestolääkkeistä on luu-
katoa lisääviä ja lihaksia heikentäviä si-
vuvaikutuksia, joita liikunta voi ehkäis-
tä ja lieventää. Liikunta parantaa soke-
riaineenvaihduntaa ja muuttaa rasva-ai-
neenvaihduntaa edulliseen suuntaan. 
Se on myös merkittävä tekijä painonhal-
linnassa. Liikunta rentouttaa, virkistää ja 
tuo mielihyvää.

Parhaiten kuntoa ja toimintakykyä 
parantaa ja ylläpitää monipuolinen liikku-
minen. Tärkeintä on kuitenkin liikkua it-
selle mieluisalla tavalla ja oman kunnon 
mukaan. Tehokkainta on liikkua sään-
nöllisesti ja riittävän usein. Terveyden 
kannalta on parempi liikkua neljä puo-
len tunnin jaksoa neljänä päivänä viikos-
sa kuin tehdä yksi kahden tunnin harjoi-
tus kerran viikossa. 

Harjoittelun rasittavuutta ja kestoa tu-
lisi lisätä asteittain. Liikkeelle kannattaa 
lähteä sitä varovaisemmin, mitä kauem-
min on sairastanut ja mitä heikompi läh-
tötaso on. Liikunnan tulisi olla rasittavuu-
deltaan liikkujan kuntoon nähden vähin-
tään kohtuullista. Hengästyminen ja hi-
koilu ovat merkkejä siitä, että liikunta on 
tarpeeksi rasittavaa. Ne ovat sallittuja ja 
suotavia myös dialyysissä oleville ja elin-
siirron jälkeen.

Liiku monipuolisesti
Kestävyysharjoittelu vahvistaa sydän-
tä, keuhkoja ja verenkiertoa. Elinsiirron 
saaneelle tärkeitä vaikutuksia ovat muun 
muassa kohonneen verenpaineen ehkäi-
sy ja hoito, sepelvaltimotaudin ehkäisy, 
rasva- ja sokeriaineenvaihdunnan para-
neminen sekä painon hallinta

Voima- ja lihaskuntoharjoittelu vah-
vistaa tuki- ja liikuntaelimistöä. Lihakset 
tukevat niveliä ja luustoa sekä ylläpitä-
vät ryhtiä. Lihasten voimaa kehittäviä la-
jeja ovat kaikenlaiset jumpat ja kuntosa-
liharjoittelu. Hyvä lihaskunto parantaa ta-
sapainoa ja auttaa selviytymään arkipäi-
vän askareista, 

Nopeus- ja liikkuvuusharjoittelua tar-
vitaan koordinaation parantamiseksi. Hy-
vän lihaskunnon ja koordinaation avul-
la pidetään yllä tasapainoa ja ketteryyt-
tä, joita tarvitaan esim. horjahdusten ja 
kaatumisten välttämiseksi. Venyttelemäl-
lä säännöllisesti ylläpitää nivelten ja lihas-
ten liikkuvuutta sekä hyvää ryhtiä.

Dialyysissä oleva  
tarvitsee liikuntaa
Liikunta auttaa pitämään myös dialyysi-
hoidossa olevan elimistön toimintakun-
nossa.  Hemodialyysihoidossa oleville on 
tyypillistä erityisesti nopeiden lihassolujen 
kato, mikä heikentää rasituksen sietoky-
kyä. Liikuntalajit, joissa fistelikäteen koh-
distuu puristusta tai painetta, eivät sovi 
hemodialyysissa olevalle.

Vatsakalvodialyysi vaikuttaa elimistön 
verenkierron säätelyyn vähemmän kuin 
hemodialyysi. Dialyysinesteestä imeytyy 
elimistöön sokeria, joka vaikeuttaa pai-
non hallintaa ja vaikuttaa veren rasvoihin. 
Vatsaontelossa oleva dialyysinesteen ai-
heuttama venytys voi altistaa selkäkivuil-
le, minkä vuoksi selkä- ja vatsalihaksia on 
hyvä vahvistaa. Raskaita, yli kymmenen 
kilon, nostoja tulisi välttää.

Uusi Elinsiirron saaneen  
liikuntaopas
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
ry on julkaissut Elinsiirron saaneen liikun-
taoppaan. Se on päivitetty versio vuoden 
2006 Korsetti kuntoon ja palkeisiin puh-
tia -teoksesta. Oppaan voi lukea netistä 
www.vammaisurheilu.fi > palvelut > mate-
riaalit tai tilata toimisto@vammaisurheilu.fi, 
044 752 9360 tai liiton toimistosta. 

DIalyysissä oleva tai elinsiirron saanut voi harrastaa aktiivisesti liikuntaa. Hyvin-
voinnin kannalta se on jopa välttämätöntä. Suomen Vammaisurheilu ja -liikun-
ta VAU ry:n uusi opas antaa ohjeita omatoimiseen liikuntaan.
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Förebyggande vård  
berör alla och envar
Förbundet har valt förebyggande vård som tema för året 2015–
2016. Begreppet är vitt och ger möjligheter till många olika bet-
raktelser, beroende på om målet ställs på att förebygga sjuk-
domens förekomst, eller om målet är att minska benägenheten 
att insjukna hos individerna eller i samhället, eller om det kanh-
ända är att förebygga försämring av en redan existerande sjuk-
dom eller dess följdtillstånd. Verksamheten både inom förbun-
det och föreningarna omfattar alla dessa nivåer av förebyggan-
de verksamhet. Vi kommer bland annat att ordna föreläsningar 
riktade till allmänheten, broschyrer som behandlar förebyggande 
av njur- och leversjukdomar, en gemensam må-bra-dag för våra 
medlemmar, samt olika anpassnings- och rehabiliteringskurser 
till personer som insjuknat i njur- eller leversjukdomar. Temat fö-
rebyggande verksamhet berör alltså alla och envar. 

Våra temaår har som mål att öka kunskaperna hos den stora all-
mänheten om njur- och leversjukdomar och hur man kan före-
bygga dem. Experter oroar sig idag för en ökande förekomst av 
fettlever, den vanligaste leversjukdomen i Finland. Den påträffas 
idag till och med hos barn. Genom goda levnadsvanor kan man 
emellertid både förebygga och sköta fettlever. 

Under vecka 19 firar vi vår första levervecka, och under den 
veckan kommer dessa saker att stå på agendan vid många oli-
ka evenemang som vårt förbund och våra föreningar ordnar run-
tom hela landet. 

Om vi vill vända insjuknandefrekvensen i njursjukdomar i riktning 
nedåt är det viktigt att vi inriktar oss på förebyggande verksam-
het, tidig diagnostik, effektiv behandling och eliminering av såda-
na faktorer som kan förvärra njursjukdomar. På den världsoms-
pännande njurdagen 12.3 ljuder startskottet för förbundets kam-
panj för förebyggande verksamhet. 

Förebyggande vård är ofta den bästa vården. Detta understryks 
även i de valteman vi presenterar inför riksdagsvalet: förebyg-
gande av njur- och leversjukdomar måste beaktas och integre-
ras som en del av bashälsovården. Utöver det vill vi betona indi-
videns rätt till god vård oavsett boningsort eller sjukdomsorsak. 
Vårt förbund jobbar aktivt vidare för att påverka beslutsfattnin-
gen i dessa ärenden.

Låt mig önska er ett Gott Temaår för förebyggande verksamhet

Anne Viitala
Organisationsplanerare

Verksamhet till familjer
Förbundet har publicerat en ny broschyr Familjeverk-
samhet. Förbundet ordnar verksamheter till familjer och 
unga: anpassningskurser, aktivitetsspäckade familjeda-
gar samt stöd- och rekreationsträffar.

Ett barn kan ha medfödd sjukdom eller kan insjukna senare. 
Varje år insjuknar 30–40 barn i Finland i någon allvarlig njur- 
eller leversjukdom. Sjukdomarna kan också vara ärftliga, som 
till exempel den finska typen av ärftlig proteinuri. 

Njursjukdomar kan leda till en allvarlig njursvikt som be-
handlas genom njurtransplantation. I Finland utförs årligen 10–
20 njurtransplantationer på barn och unga. Den vanligaste or-
saken till leverskada är medfödd avsaknad av gallvägar. Ett 
hundratal finska barn har genomgått levertransplantation. Ef-
ter en lyckad organtransplantation kan barnet eller den unga 
leva ett normalt liv utan betydande begränsningar.

Stöd för hela familjen
När ett barn med en kronisk sjukdom föds i familjen eller när 
ett barn insjuknar akut står hela familjen och närkretsen inför 
en stor förändring. Familjen behöver både tid och ett mång-
sidigt stödnätverk. Inom förbundets familjeverksamhet och i 
medlemsföreningarna få man tillfälle att träffa andra som upp-
levt likadana situationer.

På familjekurserna funderar man kring metoder att stö-
da barn som får dialys eller som köar för en organtransplan-
tation eller redan har fått en. Kurserna ordnas med finansie-
ring från FPA. De är kostnadsfria för familjerna. Mer informati-
on www.musili.fi/kurssit.

Det bästa sättet att stöda förbundets och föreningarnas 
målsättningar och verksamhet är att bli medlem. Medlemmar-
na får förbundets tidskrift Livsvillkor, föreningens tidning eller 
medlemsbrev, samt kan dra nytta av nationella och lokala med-
lemsförmåner. Som medlem får du också familjepost med in-
formation om förbundets evenemang inom familjeverksam-
heten 3–4 gånger om året. Du kan ansluta dig på adressen: 
www.musili.fi/liityjaseneksi

Den nya broschyren kan bes-
tällas eller skrivs ut på internet 
www.musili.fi/esitteet. 
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Pappa har en njursjukdom
Juho-Matti Peltonen väntade på sin nya njure i två år. I barnfamiljens vardag kändes den tiden lång. Medan 
Juho-Matti nattetid låg kopplad till sin dialysapparat var det Eeva som fick stiga upp för att ta hand om Aatos 
och Johannes. Under samma tid lyckades familjen ändå både färdigställa sitt hus och till och med gifta sig.

Aatos som föddes i mars 2010 och i juni 
samma år firade man dop. Storebror Jo-
hannes var då två år gammal. Eeva hann 
redan bli smått nervös eftersom Juho-
Matti inte orkade delta i doparrangeman-
gen. Han hade lidit av hosta hela våren. 
Han hade ständiga besvär av pollenaller-
gin och denna gång verkade allergin särs-
kilt besvärlig.

Läkaren ordinerade hostmedicin, bu-
rana och sjukledighet till den tidigare all-
tid kärnfriske Juho-Matti. Inget av detta 
hjälpte. Hostan förvärrades, och i labora-
torieproverna konstaterade läkarna en re-
jäl anemi med hemoglobinvärden som då 
låg bara kring 80.

På Jorvs sjukhus förstod man kolla 
även ett blodprov som mäter njurfunktio-
nen och som bekräftade att Juho-Mattis 

Njursjukdomen har påverkat hela familjen. Juho-Matti väntade på sin nya njure i drygt två år. Då kändes tiden lång, men nu i efterskott är den kort. 

njurar inte fungerade. Man blev tvungen att 
inleda dialysbehandling omedelbart, och 
medan man höll på att lägga en halskate-
ter för dialysen slutade Juho-Matti andas. 
Följande gång vaknade han på Jorvs in-
tensivavdelning först ett par dagar senare, 
kopplad till en dialysapparat.

Från Jorv flyttades Juho-Matti till Mej-
lans sjukhus för intensivövervakning, och 
senare till sjukhusets bäddavdelning. Väts-
kebelastningen hade ansträngt också 
hans hjärta. Njurbiopsin bekräftade så sto-
ra skador att njurarna aldrig skulle komma 
att läkas. Orsaken till Juho-Mattis njurska-
da har aldrig klarnat.

Hemdialys i det nya huset
Egnahemsbygget i Esbo startade när Jo-
hannes var två veckor gammal. För mån-

gen låter det som en verklig utmaning, 
men för familjen Peltonen var det en fun-
gerande lösning. Eeva deltog aktivt i bygg-
nadsarbetet, och medan hon installerade 
laminatgolv i huset fick Johannes sova i ett 
tält som man hade rest i källarvåningen.

Familjen hade precis hunnit flytta in 
det fortfarande halvfärdiga huset när Ju-
ho-Matti insjuknade. Under sommaren 
blev han tvungen att gå i hemodialys. Trots 
att konditionen förbättrades något under 
denna period var den fortfarande inte ka-
xig. Trots det ville Eeva och Juho-Matti 
färdigställa husets carport. Medan Juho-
Matti satt i en korgstol på gården och gav 
råd utförde Eeva och hennes syster job-
bet. Damernas feedback på Juho-Mattis 
kommentarer om spikar som går snett var 
minst sagt vass.

TEXT OCH BILD: PETRI INOMAA
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smyg på magistraten, men i september 
fick också släkt och vänner sin möjlighet 
att fira bröllop. Med släktens hjälp hade 
man lyckats få carporten klar, och för fest-
ligheterna reste man ett tält som fortsätt-
ning på den. 

– Vi hade säkert ändå gift oss i nå-
got skede, men erfarenheterna från Jorvs 
sjukhus i det skede när Juho-Matti insjuk-
nade försnabbade vårt beslut, berättar 
Eeva.

När Juho-Mattis tillstånd rasade var 
paret ännu inte gifta, och på sjukhuset bad 
man aldrig om kontaktuppgifterna till Ju-
ho-Mattis närmaste anhörig. Man visste 
alltså inte vem man skulle kontakta. Lyck-
ligtvis fanns det någon som kom på idén 
att kolla vem Juho-Matti senast hade ringt 
upp med sin mobiltelefon. Varken Juho-
Matti eller Eeva önskade att detta skulle 
kunna hända igen, samtidigt som de vil-
le garantera familjens framtid ifall någon-
ting händer.

I mars 2013 firade familjen Aatos 
3-årsdag. Plötsligt ringde telefonen. Man 
hade lyckats hitta en lämplig njure.

Operationen skedde under natten mel-
lan fredag och lördag. Den nya njuren fun-
gerade redan på lördagsmorgonen när Ju-
ho-Matti vaknade. Eevas och de två livli-
ga småpojkarnas besök på avdelningen 
med var besvärliga, och träffarna öve-
renskoms därför till olika lekparker i sjuk-
husets närhet.

Tre veckor senare fick Juho-Matti åter-
vända hem, men då tillstötte magbesvär 
och diarré. Man hann redan misstänka en 

Juho-Matti valde som beständig be-
handlingsform PD, dvs. peritonealdialys. 
Nattliga dialysbehandlingar med PD-ap-
paraten var den vårdform som passade 
honom bäst.

– Att gå i hemodialys tre gånger om 
veckan kändes jobbigt eftersom varje be-
sök innebar att man avlägsnade en bety-
dande mängd vätska ur kroppen. Byten 
endast dagtid kändes inte heller tillräck-
ligt, erinrar sig Juho-Matti.

De nattliga dialyserna tog 8–10 timmar. 
Det innebar en lång tid för barnfamiljen. 
Varje gång barnen vaknade var det Eeva 
som blev tvungen att stiga upp.

– De nätter när barnen sov gott fick 
förstås apparaten i sin tur problem och 
väckte mig med sina signaler, berättar 
Eeva.

På grund av dialysen var Juho-Matti 
förbjuden att lyfta tunga saker. Det var inte 
alltid enkelt när barnen var små. När Eeva 
var ute kom hennes föräldrar eller någon 
annan till hjälp för Juho-Matti. Släkten visa-
de sig ovärderlig, och även grannarna var 
till stor hjälp: de hjälpte med byggnadsar-
beten, snöröjning eller däckbyten.

Bröllop i carporten
I februari följande år kom Juho-Matti med 
på njurtransplantationslistan. Familjen lev-
de ett ganska normalt barnfamiljsliv, trots 
att Juho-Matti hela tiden var tvungen att 
hålla sig startklar och ständigt bar mobil-
telefonen med sig.

Mitt i all denna osäkerhet beslöt sig Ee-
va och Juho-Matti för att gifta sig. Först i 

ÖVERSÄTTNING: C.C. COMMUNICATION OY

JY
RI

 L
AI

TI
NE

N

avstötningsreaktion, men ett byte av den 
avstötningsförebyggande medicineringen 
hjälpte och Juho-Mattis förhöjda kreatinin-
värde normaliserades.

Tillbaka till arbetslivet
Eeva återvände till sitt arbete i januari 2013 
och Juho-Matti stannade hemma med 
barnen. Till sin utbildning är han elingenjör 
och han jobbade innan insjuknandet med 
elentreprenadsarbeten. Ganska snart blev 
det klart att han inte skulle kunna återv-
ända till sitt tidigare värv.

Medan han väntade på förflyttning fick 
han en förfrågan om att övergå till över-
vakningen av elarbeten inom Esbo stad, 
men i det skedet tordes han ännu inte ta 
steget ut. Lyckligtvis blev ett motsvaran-
de jobb senare ledigt. Arbetsprövningen 
som finansierades av hans pensionsför-
säkringsbolag visade sig vara en lyckad 
lösning för arbetsgivaren och den var 
också till hjälp vid Juha-Mattis anpass-
ning till det nya jobbet. Nu har Juha-Mat-
ti en fast arbetsplats.

– Jag orkar med jobbet lika bra som de 
andra, men min fysiska kondition är ännu 
inte helt vad den har varit.

Under den första sommaren efter tran-
splantationen deltog familjen i en av för-
bundets familjeträffar. Det kändes bra att 
få träffa andra familjer där en förälder hade 
insjuknat medan barnen var små. Familjen 
har också deltagit i den nyländska förenin-
gens aktiviteter där man har haft tillfälle att 
träffa andra familjer i liknande situation.

Pappas sjukdom har hela tiden va-
rit en del av pojkarnas vardag och famil-
jen har talat öppet om den. Klara minnes-
bilder av dialysen har pojkarna inte, men 
slangen som gick in i magen kommer de 
ihåg. Nu funderar de över om pappa fått 
en eller två njurar.

– Pappa har vistats på sjukhus en lång 
tid, men det finns ändå sådant som man 
kan göra bara med pappa. Man kan inte 
snickra med mamma, funderar Johannes.

Snickeri har alltid varit Juho-Mattis och 
pojkarnas gemensamma hobby.

– Om man ska försöka hitta något gott 
med sjukdomen så skulle det väl vara att 
den gav mig möjlighet att vara mycket till-
sammans med pojkarna medan de var 
små, säger Juho-Matti. 
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Fettlever är den vanligaste bland 
våra finska leversjukdomar. Var 
tredje överviktiga finländare lider 
av fettlever. Fettleverinflammatio-
ner kan leda till levercirros, som i 
sin tur kan utvecklas till cancer i 
levern. Sunda levnadsvanor är det 
bästa sättet att förebygga fettlever. 

Övervikt blir allt vanligare, och speciellt 
ökar sjukdomar som orsakas av väster-
ländska levnadsvanor stadigt. Fettlever är 
en vanlig sjukdom. Enligt forskningen lider 
upp till var femte finländare av den. 

– Fettlever betyder att det ansamlas ri-
kligt med fett i levercellerna. Om fettlever 
talar man när mer än fem procent av le-
vercellerna innehåller fettdroppar. Alkoho-
len är en känd orsak till fettlever, men sjuk-
domen kan uppstå även utan alkoholbruk, 
berättar Urpo Nieminen, specialläkare i in-
remedicin och gastroenterologi vid HUS.

Övervikt, och speciellt midjefetma ut-
gör den viktigaste orsaken till fettlever. Var 
tredje person med övervikt lider av fettle-
ver. Redan en lindrig övervikt kan orsaka 
fettansamlingar i levern, och riskerna ökar 
med tilltagande övervikt. Oftast konsta-
teras fettlever hos äldre personer med 
övervikt, men idag hittar man även sjuk-
domen hos barn redan under skolåldern. 
Kvinnor har högre benägenhet att insjuk-
na i fettlever. 

Fettlevern har ett starkt samband med 
metaboliska störningar som t.ex. diabe-
tes av typ 2, störningar i fettämnesomsätt-
ningen och blodtryckssjukdom. Personer 
med diabetes och metaboliskt syndrom 
har högre risk för att insjukna i fettlever. 
Andra möjliga orsaker till fettlever är t.ex. 
graviditet, snabb bantning, nutritionsstör-
ningar samt vissa läkemedel. 

Fettlever konstateras av en slump
Det är viktigt att kunna diagnostisera fettle-

Fettlever beror på levnadsvanorna
vern i tid. Förblir den obehandlad kan det 
innebära att fettansamlingarna skadar le-
vern. Enligt undersökningar ökar det sam-
tidigt riskerna för hjärt- och blodkärlssjuk-
domar.

Fettansamlingar i levern ger i allmän-
het upphov till symtom först när leverfunk-
tionen redan hunnit försämras. Fettlever 
konstateras typiskt i det skede när man 
börjar leta orsaker till förhöjda levervärden 
som man konstaterat t.ex. i samband med 
någon hälsokontroll. Förutom en kartlägg-
ning av patientens levnadsvanor, alkohol-
bruk och läkemedelsanvändning räknar 
man också ut ett viktindex. Om indexet är 
högt finns det skäl att misstänka fettlever 
som orsak till de förhöjda värdena.

– Ett starkt ultraljudseko vid undersök-
ning av övre buken och levern talar för fett-
lever, berättar Nieminen.

När man utreder förhöjda levervärden 
är det viktigt att man samtidigt utesluter 
andra eventuella leversjukdomar. Om pa-
tienten upprepat uppvisar kraftigt förhöj-
da levervärden är det ofta skäl att också ta 
en provbit av levern. Förutom att en biop-
si bekräftar diagnosen berättar den sam-
tidigt om levern förutom av fettansamlin-
gar även har drabbats av en inflammation. 
Tyvärr finns det inga blodprover eller andra 
metoder för utredning av inflammationsre-
aktioner i levern.

– En inflammationsreaktion tillsam-
mans med fettansamlingar är ett allvarliga-
re tillstånd än fettansamlingen allena. In-
flammationen kan leda till bindvävsbildning 
i levern, vilket i sin tur kan leda till skrump-
lever dvs. levercirros, som igen i sin tur all-
tid innebär en ökad risk för cancer i levern. 

Bantning hjälper fort
När man behandlar fettlever är den pri-
mära målsättningen att få patienten att 
gå ner i vikt.

– Redan en viktnedgång på fem pro-
cent kan leda till att fettet helt försvinner ur 
levern. Bantningen borde emellertid helst 
ske i måttlig takt. 1–2 kg om månaden är 
en lämplig bantningstakt, säger Nieminen.

Om patienten har alkoholorsakad fett-
lever är det naturligt att alkoholanvändnin-
gen som leverbelastande faktor åtmins-
tone bör minska, helst sluta helt och hål-
let. Om undersökningarna visar på riklig 
bindvävsbildning i levern betyder det att 
skrumpleverskedet redan är nära.

Sjukdomens framskridande kan helt 
stanna upp och leverfunktionen förbätt-
ras om man lyckas eliminera de faktorer 
som ökar benägenheten att insjukna i fett-
lever. Om en provocerande faktor däremot 
kvarstår, eller om skrumplevern redan har 
hunnit framskrida långt och den har lett till 
försämrad leverfunktion är sannolikheten 
för att levern någonsin ska läkas mindre. 

– I dessa fall kan vi ändå stöda pa-
tienten och sköta hans eller hennes komp-
likationer. 

Fettlever kan också leda genom 
skrumplever till en så märkbar leverns att 
den enda möjliga behandlingsformen blir 
en levertransplantation. 

Fettlever kan  
förebyggas  
med sunda  
levnadsvanor
• Håll normal vikt
• Undvik framför allt midjefetma
• Motion förebygger fettansamlin-

gar i levern, också i de fall där 
vikten inte minskar

• Undvik fetthaltig föda
• Undvik riklig användning av 

fruktsocker
• Iaktta måttliga alkoholvanor

ÖVERSÄTTNING: C.C. COMMUNICATION OY

TEKSTI: PETRI INOMAA
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C vertais-
tapaaminen
Viikonlopputapaaminen C-hepatiittitar-
tunnan saaneille järjestettiin Abbvien tu-
ella tammikuussa Espoon Siikarannas-
sa. Tilaisuuteen osallistui myös sairas-
tuneiden läheisiä.

Sisätautien ja gastroenterologian 
erikoislääkäri Urpo Nieminen ja sai-
raanhoitaja Tuula Halonen kertoivat 
tapaamisessa C-hepatiitista ja sen uu-
sista hoitomahdollisuuksista. Halonen 
muistutti, että C-hepatiittitartunnan 
saaneen on oikeus pyytää lähete hoi-
don arviointiin.

Viikonloppu päättyi ulkoiluun kau-
niissa talvisäässä Nuuksion luonnossa. 
Tapaamisella oli suuri merkitys osallis-
tujille, jotka olivat tyytyväisiä saades-
saan tavata toisia ja vaihtaa kokemuk-
sia. ”Positiivisesti kiihtynyt, rauhallinen, 
kiitollinen, helpottunut, toiveikas, kylläi-
nen”, kirjasivat osallistujat viikonlopun 
päätteeksi tunnekarttaan.

Lisää tietoa C-hepatiitista saa muun 
muassa liiton esitteestä Älä sulje silmiä-
si C-hepatiitilta www.musili.fi/esitteet. 
Pääkaupunkiseudulla voi tulla kuunte-
lemaan luentoja C-hepatiitin hoidon ny-
kytilasta 3.3.2015 klo 12–14 eduskun-
nan kansalaisinfoon. Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy. Siihen ei tarvitse ilmoit-
tautua erikseen.

C-hepatiitti on viruksen aiheuttama 
maksatulehdus, joka tarttuu verikontak-
tissa. Suomessa C-hepatiittia sairastaa 
arviolta 20 000–30 000 henkilöä, osa 
heistä tietämättään. C-hepatiittitartun-
nan saaneet voivat yleensä elää nor-
maalia elämää. Se tarttuu harvoin arjes-
sa. Se ei tartu ruokailuvälineiden, lelujen 
ja saniteettitilojen välityksellä.

TEKSTI JA KUVA: MARJUKKA MIETTINEN

LapinDialyysi Ylläksellä täytti syksyllä vii-
si vuotta. Ensimmäinen dialyysihoito teh-
tiin elokuussa 2009. Dialyysissä hoidetaan 
lomalaisia Suomesta ja ulkomailta, mutta 
se on tärkeä myös paikallisille, joilla muu-
toin olisi edessä pitkä dialyysimatka kol-
masti viikossa.

Liiton toiminnanjohtaja Sari Hög-
ström tutustui yksikön toimintaan mar-
raskuussa.

– Ylläksen yksikkö on tärkeä dialyysis-
sä oleville, jotta hekin voivat nauttia halu-
tessaan pohjoisen loma- ja liikuntamah-
dollisuuksista. Liian moni sairastunut jää 
sairautensa kanssa yksin, eikä uskalla 

lähteä esimerkiksi lomalle. Dialyysihoito 
saattaa kestää vuosia ja jokaisella on olta-
va oikeus elämänlaatuun ja matkustami-
seen myös vaikean sairauden kohdates-
sa, Högström sanoo.

Lomadialyysin suunnittelu kannattaa 
aloittaa riittävän aikaisin. Hoitopaikka dia-
lyysiin varataan etukäteen ja hoito suunni-
tellaan yhdessä oman hoitoyksikön kans-
sa. Myös liitosta voi kysyä neuvoa.

– Pyrimme järjestämään hoidot jous-
tavasti, jos lomalaiset haluavat viettää päi-
vänsä aktiviteeteissa, kertoo Mediylläksen 
toimitusjohtaja, lääkäri Katja Kuusimäki.

Dialyysiä Ylläksellä jo viisi vuotta

Dialyysi avasi ovensa Torniossa
Merilapin Dialyysi on avannut ovensa Torni-
ossa. Dialyysissä on tällä hetkellä kolme dia-
lyysikonetta, mutta mahdollisuus on laajen-
tua kuusipaikkaiseksi. Dialyysissä on mah-
dollisuus toimia myös kahdessa vuorossa. 

Sari Matila ja Sanna Vakkala ovat 
työskennelleet aiemmin Länsi-Pohjan kes-
kussairaalassa teho-osastolla ja dialyysis-
sä. Perustamalla yksityisen dialyysin Tor-

nioon he haluavat tarjota lähipalvelua dia-
lyysiä tarvitseville rajan molemmin puolin, 
mutta myös matkailijoille. 

Tornion kaupunki on ottanut käyttöön-
sä palvelusetelin dialyysihoidossa, ja Me-
rilapin Dialyysi on hyväksytty palveluseteli-
tuottajaksi. Alueen dialyysiä tarvitsevat voi-
vat siis itse valita hoitopaikkansa.

TEKSTI JA KUVA: HILKKA LAHTI

Sari Matila ja Sanna Vakkala Merilapin dialyysistä, Mediylläksen toimitusjohtaja ja vastaava lääkäri Katja  
Kuusimäki, erikoissairaanhoitaja Juha Kuusimäki ja Medansin Juha Vanhanen Ylläksellä.

Uudet yrittäjät Sari Matila ja Sanna Vakkala aloittivat Torniossa joulun alla. Yksityisiä dialyysejä on myös mm. 
Ylläksellä ja Helsingissä.
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YHDISTYKSILTÄ

Maksailta Lappeenrannassa
Etelä-Karjalan yhdistys järjesti liiton avus-
tuksella marraskuussa maksaillan Lap-
peenrannassa. 

Illan teemaan hengessä pankin audito-
riossa 60 kuulijalle tarjoiltiin kahvin ja pullan 
sijasta kivennäisvettä ja hedelmiä.

Eksoten gastroenterologi Tarmo Koi-
visto kertoi yhä yleisemmästä ylipainoi-
suudesta ja rasvamaksasta, jopa kirroo-
siin johtavasta maksan sairastumisesta.  

Kylkiäisenä saattaa seurata kakkostyy-
pin diabetes. Tilaisuudessa keskusteltiin 
vilkkaasti ruokailutottumuksista, alkoho-
lin käytöstä ja hoidon saannin mahdolli-
suuksista. Psykoterapeutti Ritva Salmi-
nen hahmotteli kuulijoille mielen ja ke-
hon yhteyttä sekä paineen sietämistä vai-
keissa tilanteissa. Mielen positiivisuus on 
avain myös sairauden kohdatessa ja sen 
voittamisesta.

Etelä-Pohjanmaan yhdistys vietti tunnel-
mallista pikkujoulua Nurmon Haalitalolla. 
Juhlan kunniaksi maakin oli pukeutunut 
ensimmäistä kertaa koko talvena paksuun 
valkoiseen lumivaippaan. 

Ruokamestarina oli kotitalousopetta-
ja Kerttu Korkiamäki, jonka omakätises-
ti valmistavat jouluruoat olivat maukkaita 
ja suussa sulavia. Musiikki, laulu- ja leik-
kipainotteisen ohjelman kohokohta oli tie-
tysti joulupukin tulo.

Pohjois-Savon yhdistys järjesti liiton kans-
sa Elintärkeä maksa -yleisöluennon Kuopi-
ossa marraskuussa. Yhdistyksen maksa-
vastaava Helena Katajisto kertoi tilaisuu-
den olevan alkusoitto liiton ennaltaehkäi-
syn ohjelmakaudelle 2015–2016.

Kuopion pääkirjastolle oli saapunut lä-
hes 50 valveutunutta kuulijaa. Erikoistuva 
lääkäri Ville Männistö luennoi, että runsas 
alkoholinkäyttö ja ylipaino, erityisesti vyötä-
rölihavuus, ovat merkittäviä rasvamaksan 
syitä. Huolestuttavaa on lasten ja nuorten 
lisääntyvä ylipainoisuus. Rasvamaksan 
syntymistä voi useissa tapauksissa en-
naltaehkäistä omilla valinnoillaan: alkoho-
linkäytön vähentäminen ja painon pudot-
taminen ovat tärkeimpiä keinoja ehkäistä 
rasvamaksan syntymistä tai hoitaa jo ras-
voittunutta maksaa.

Munuaissairaudet ja niiden ennaltaeh-
käiseminen kiinnosti kuhmolaisia ja muuta 
Kainuun yhdistyksen väkeä tammikuussa. 
Kuhmon kaupungintalon valtuustosaliin 
ahtautui seitsemisenkymmentä kuulijaa, 
kun nefrologi Kristiina Kananen Kainuun 
keskussairaalasta kertoi munuaissaira-
uksista, niiden hoidosta ja siitä, miten it-
se pystyy vaikuttamaan munuaisten kun-
toon tai ainakin hidastamaan vajaatoimin-
nan kehittymistä. Suolapurkin kansi kiinni, 
oli neuvoista yksinkertaisin.

Munuaisten vajaatoiminta kehittyy hi-
taasti, ja sitä voi sairastaa myös tietämät-

tään. Vajaatoiminnan syitä ovat mm. dia-
betes, hoitamaton verenpainetauti, mu-
nuaistulehdukset, ikääntyminen ja pe-
rinnölliset syyt. Munuaisia suojatakseen 
korkean verenpaineen, korkean koleste-
rolin ja diabeteksen hyvä hoitaminen on 
tärkeää. Kaikkiin niihin voi myös itse vai-
kuttaa omilla elintavoillaan, ravitsemuksel-
la ja liikunnalla.

Luentotilaisuudessa kuultiin myös Lii-
sa Niskasen kokemuspuheenvuoro. Hä-
nen munuaisensiirtonsa on jo yli 30 vuo-
den takaa. Tilaisuuden kahvitarjoilun tarjo-
si Kuhmon apteekki.

Maksaluento  
Kuopiossa

Kuhmossa huolehdittiin munuaisista

Pikkujoulut  
Nurmossa
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Varsinais-Suomen yhdistys vietti joulujuh-
laa Turun Upseerikerholla. Turkulaisten li-
säksi paikalle oli saapunut Loimaalta Sa-
viseudun kerholaisia. Iltaa vietettiin hyvän 
ruuan, seuran ja ohjelman merkeissä. Illan 
päätteeksi ojennettiin lahja vuoden jäse-
nelle, maksavastaava Lars-Erik Anders-
sonille.

Etelä-Savon yhdistys oli järjestämässä 
useiden järjestöjen kanssa Pieksämäen 
vammaisneuvoston koordinoimaa Ter-
veysmessut 2015 -tapahtumaa. Messut 
järjestettiin jo 13. kerran. Kulttuurikeskus 
Poleeniin löysi tiensä noin 500 asiasta kiin-
nostunutta ja keskustelu esittelypöytien 
ympärillä kävi vilkkaana.

Tapahtuman vetonaulana oli Suomen 
Mielenterveysseuran puheenjohtajan, pro-
fessori Pentti Arajärven luento, jossa hän 
korosti terveyden edistämisessä ennaltaeh-
käisyn ja varhaisen puuttumisen tärkeyttä 
sekä jokaisen mahdollisuutta vaikuttaa hy-
vinvointiinsa omilla valinnoillaan ja teoillaan.

Kymenlaakson yhdistys vietti pikkujoulua 
Kunnalan marja- ja matkailutilalla Sippo-
lassa. Perinteisen jouluruuan lisäksi juhla-
väki sai nauttia Akkabella-kvartetin laulu-
esityksestä sekä tilan emännän eläväises-
tä tarinoinnista.  Pikkujouluun osallistui liki 
neljäsosa yhdistyksen jäsenistä.

Etelä-Karjalan yhdistys kokoontui jou-
lukuussa kuukausitapaamiseen kahvila 
Aleksanterissa. Liitosta järjestösuunnitte-
lija Marjukka Miettinen kertoi runsaasta 
kurssitarjonnasta. Paikalla oli 10 yhdistyk-
sen jäsentä rupatellen ja viettäen yhdessä 
viihtyisän iltapäivähetken.

Keski-Suomen yhdistys KEMUSIn Ääne-
seudun kerhon jäsenet osallistuivat Ää-
nekosken Painotalossa kirpputorille. Ker-
holaiset esittelivät innokkaasta yhdistyk-
sen toimintaa ja kertoivat ennaltaehkäisyn 
teemavuodesta sekä jakoivat elinluovu-
tuskortteja.

Kemusi  
Äänekoskella

Etelä-Karjala kahvilla

Joulujuhla Turussa

Dialyysiä siellä
missä haluat! 

www.carbonex.fiKotiHD

Pohjois-Savon yhdistys oli esittelemäs-
sä toimintaansa Kansainvälisenä vam-
maisten päivänä. Ihmiset olivat kiinnos-
tuneita elinluovutuskortista. Parasta päi-
vässä oli, kun muutkin yhdistykset innos-
tuivat elinluovutuksen tärkeydestä, tuli 
hieno yhteisöllisyyden tunne. Myös jou-
lumyyjäisten yhteydessä KYS:n aulassa 
jaettiin kortteja.

Uudenmaan yhdistys UUMU lahjoitti kan-
nettavan tietokoneen HUS:n elinsiirtokirur-
gian osasto 4C:lle. Aiemmin lahjoitettu ko-
ne oli tullut jo tiensä päähän. Osastolla teh-
dään kaikki Suomen munuaisen ja haiman, 
haiman saarekesolusiirrot sekä siirrot elä-
vältä luovuttajalta.

Internet-yhteydellä varustettu tietokone 
on osastolla hoidossa olevien yhteisessä käy-
tössä. Sihteeri Heidi Pietilä otti lahjoituksen 
vastaan Juha Latva-Nikkolalta.

Tietokone osastolle

Pikkujoulut  
Kymenlaaksossa

Yhteisöllisyyden  
tunnetta

Yhteistyötä 
Pieksämäellä
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Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita 
sekä heidän läheisiään.

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

Jäseneksi voit liittyä 
• ota yhteys oman alueesi yhdistykseen
• www.musili.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

Nimi  

Katuosoite  

Postitoimipaikka ja -numero  

Puhelinnumero  

Sähköposti  

Syntymävuosi     Kieli  

 
Päiväys ja allekirjoitus

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

 Olen hoitohenkilökuntaa
 Liityn muusta syystä

 Olen sairastuneen omainen
 Sairastuneen lapsen perhe

Liity jäseneksi.

Valtakunnalliset jäsenedut 2015
Jäsenedut saa jäsenkortilla, jäsennumerolla tai jäsentunnuk-
sella. Jäsenkortti on helmikuussa lähetetyn jäsenmaksun yh-
teydessä. Jäsennumero on myös lehden takakannen osoi-
tetiedoissa. Lisätietoja jäseneduista www.musili.fi/jasenedut 
ja Kirsi Kauppinen, kirsi.kauppinen@musili.fi, 050 4365 707.

Hammaslääkäriasema  
Fossa, Helsinki
Perushammashoidosta   
-10 %
Holiday Club
Majoitus sopimushintaan
Hotel Anna, Helsinki
Majoitus sopimushintaan
Hotelli AVA, Helsinki
Sairastuneiden lasten per-
heille alennus majoituksesta
Hyphen UV-auringon- 
suojavaatteet
Meditexiltä auringonsuoja-
vaatteista -15 %
Instru optiikka
Jäsenetutarjouksia
Kylpylähotelli Kuntoranta, 
Varkaus
Vaihtuvia järjestölomia ja tar-
jouksia
Laplandhotels
Majoitus sopimushintaan

Långvik Congress  
Wellness Hotel,  
Kirkkonummi
Jäsenille sopimushinnat
Omenahotellit
Majoitus -10 %
Restel-hotellit
Etuhinnat Rantasipi- 
kylpylähotelleissa
Scandic-hotellit
Majoitus sopimushintaan
Silmäasema
Alennusta silmä- ja aurinko-
laseista sekä taittovirheleik-
kauksien leikkausosuudesta
Tallink Silja
Liittyminen Club One jäse-
neksi veloituksetta suoraan 
Silver-tasolle
Viking Line
Etuhinnat laivamatkoista

Täytä lomake huolella, leikkaa katkoviivaa pitkin. Voit postittaa lomakkeen maksutta osoitteeseen: 
Munuais- ja maksaliitto, Tunnus 5002951, Info: Hel, 00003 Vastauslähetys. Voit liittyä jäseneksi myös 
www.musili.fi/liityjaseneksi.
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Jäsenyhdistykset
Etelä-Karjalan munuais- ja maksayhdistys
www.musili.fi/etelakarjala
pj. Petri Vainikka,  
petri.vainikka@kolumbus.fi
siht. Aira Issakainen, 050 492 4423,  
aira.issakainen@saunalahti.fi

Etelä-Pohjanmaan  
Munuais- ja maksayhdistys
www.musili.fi/etelapohjanmaa
pj. Marja-Liisa Ristimäki, 050 5776 282, 
marja-liisa.ristimaki@netikka.fi

Etelä-Savon munuais- ja maksayhdistys
www.musili.fi/etelasavo
pj. Jukka Paananen, 044 571 5606,  
jukkaveli.paananen@gmail.com 
vpj. Anne-Mari Tarvonen, 040 5161 029, 
am_tarvonen@hotmail.com 

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

Kainuun Munuais- ja maksayhdistys
www.musili.fi/kainuu
pj. Tiina Korkealehto, 040 5413765,  
tiina.korkealehto@gmail.com
siht. Ritva Kämäräinen, 050 3773 689, 
ritva.kamarainen@kainuu.com

Kanta-Hämeen munuais-  
ja maksayhdistys KAMUSI
www.musili.fi/kamusi
pj. Taisto Sopanen, 0500 728241,  
taisto.sopanen@pp.surffi.net 
sihteeri Sisko Salo, 050 3294854, sisko.
salo@outlook.com 

Keski-Pohjanmaan munuais-  
ja maksayhdistys
Njur- och leverföreningen  
i Mellersta Österbotten
www.musili.fi/kesmu
pj, Kalevi Suuronen, 050 439 6323, 
kaantero@anvianet.fi
siht. Seija Haapalehto, 040 7451 224, 
seija.haapalehto@luukku.com

Keski-Suomen munuais-  
ja maksayhdistys KEMUSI
pj. Maija Piitulainen, 040 750 3950,  
maija.piitulainen@pp.inet.fi

Kymenlaakson munuais-  
ja maksayhdistys
www.musili.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.musili.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
03 253 0861, pirmu@koti.soon.fi
pj. Hannu Niemi, 0400 622 499,  
hannu.niemi@luukku.com
siht. Sirpa Andelin, 044 269 7786,  
sirpa.andelin@gmail.com

Pohjois-Karjalan  
munuais- ja maksayhdistys
www.musili.fi/pohjoiskarjala
pj. Heino Karppanen, 050 5822 320,  
heino.karppanen@gmail.com, 
siht. Paavo Pärnänen, 040 5270 394, 
paavo.parnanen@luukku.com

Pohjois-Savon  
munuais- ja maksayhdistys
www.psmuma.fi
pj. Sirpa Parviainen, 040 5104 354,  
sirpa.parviainen@kuh.fi
vpj. Sanna Laakso, 044 3029 881,  
sannamarika81@gmail.com

Pohjois-Suomen  
Munuais- ja maksayhdistys
www.pomsi.fi
info@pohmus.fi
pj. Ari-Pekka Ahola, 0400 619 595
apa.ahola@gmail.com
siht. Seija Lindgren, 044 0210 107,  
lindgren.seija@gmail.com 

Päijät-Hämeen  
munuais- ja maksayhdistys
www.phmunuel.tiedottaa.net
pj. Mikko Saarela, 050 3577199,  
mikko.saarela@eduskunta.fi, 
siht. Maija-Liisa Ulmala, 040 5344 115, 
maijaliisa.ulmala@gmail.com 

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

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

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

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

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

Munuais- ja maksaliitto ry,  
Njur- och leverförbundet rf
www.musili.fi 
www.munuainen.fi
www.maksa.fi
Puheenjohtaja Asko Räsänen 
Pummintie 2 C 15, 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

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

Henkilökunta
Toiminnanjohtaja Sari Högström 
050 5367 258  
sari.hogstrom@musili.fi
Kuntoutussihteeri Iiris Ahlgren 
050 3019 368  
iiris.ahlgren@musili.fi
Kehittämispäällikkö Hanna Eloranta 
050 3715 933 
hanna.eloranta@musili.fi
Järjestösuunnittelija Maarit Heinimäki 
Aleksanterinkatu 21 A, 5.krs, 33100 Tampere 
050 3626 470 
maarit.heinimaki@musili.fi
Viestintäpäällikkö Petri Inomaa 
040 5240 679  
petri.inomaa@musili.fi
Munuaistautirekisteri 
Toimistosihteeri Rauni Jukkara 
040 8363 375 
rauni.jukkara@musili.fi
Kuntoutuspäällikkö Pekka Kankaanpää 
040 5240 673 
pekka.kankaanpaa@musili.fi
Jäsen- ja taloussihteeri   
Kirsi Kauppinen 
050 4365 707 
kirsi.kauppinen@musili.fi, tilaukset@musili.fi
Järjestösuunnittelija Helena Rokkonen 
Kokemuskoulutus, sosiaaliturva 
040 5240 683 
helena.rokkonen@musili.fi 
Teletie 6 E, 70600 Kuopio
It-suunnittelija ja hallinnon sihteeri 
Päivi Sohlman 
050 3889 566 
paivi.sohlman@musili.fi
Vs. talouspäällikkö Hannaliisa Yliluoma 
050 3634 866 
hannaliisa.yliluoma@musili.fi
Aluetoimistot
•  ETELÄ-SUOMI 

Järjestösuunnittelija Marjukka Miettinen 
Kumpulantie 1 A, 6 krs. 00520 Helsinki 
040 5240 674  
marjukka.miettinen@musili.fi

•  ITÄ-SUOMI 
  Järjestösuunnittelija Maria Ruuskanen 
Teletie 6 E, 70600 Kuopio 
040 8363 480 maria.ruuskanen@musili.fi

 •  LÄNSI-SUOMI 
Järjestösuunnittelija Anne Viitala 
Aleksanterinkatu 21 A, 5.krs, 33100 Tampere          
040 5129 295 anne.viitala@musili.fi 

•  POHJOIS-SUOMI 
Järjestösuunnittelija Hilkka Lahti  
Isokatu 47, 2 krs, 90100 Oulu 
040 5240 682 hilkka.lahti@musili.fi
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www.kyllaelinluovutukselle.fi
www.facebook.com/kyllaelinluovutukselle

#kyllaelinluovutukselle

Suomessa noin 400 ihmistä odottaa elinsiirtoa.
Siirrettävistä elimistä on jatkuva pula.

Joka vuosi elinsiirtoa odottavia menehtyy,
koska sopivaa siirrännäistä ei saatu ajoissa.

Sano KYLLÄ elinluovutukselle:
Tilaa elinluovutuskortti netistä 

ja allekirjoita se.
Kerro tahtosi läheisillesi.
Välitä tietoa eteenpäin.

elinluovutuskortti
Minä,

luovutan elimeni ja kudokseni elinsiirtoon kuolemani jälkeen.
Pvm allekirjoitus

kerron tahdostani myös läheisilleni.


