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Vaikuttavaa työtä tulevaisuuden  
järjestökentässä
Munuais- ja maksaliitto on yksi RAY-avustusta pitkään saaneista, 
luotettavista, pitkäjänteistä työtä tekevistä järjestöistä. RAY:n avus-
tustoiminnan tavoitteena on, että Suomessa on tulevaisuudessakin 
monipuolinen ja osaava järjestötoimijoiden kenttä. Kehittämmekin 
yhdessä järjestöjen ja RAY:n kanssa tulevaisuuden järjestökenttää, 
joka pystyy vastaamaan yhteiskunnan ja toimintaympäristön muu-
toksiin. Keskiössä on ihmisten auttaminen ja hyvinvoinnin edistä-
minen. Rahoituksen halutaan kohtaavan yksittäinen apua tai tukea 
tarvitseva kansalainen.

Munuais- ja maksaliitto ja sen jäsenyhdistykset tekevät arvokasta 
työtä, jossa pyrimme valvomaan munuais- ja maksasairautta sairas-
tavien kaikenikäisten ihmisten etuja. Vakavan sairauden kohdatessa 
voimavarat, toimintakyky ja työkyky heikkenevät ja joskus pienikin 
apu voi kohdata ihmisen oikealla hetkellä ja lisätä henkilön elämän-
laatua ja hyvinvointia. Sairauden tilan tai elämäntilanteen kohentu-
essa henkilö pystyy ehkä antamaan vertaista tukea toiselle samaa 
sairautta kohtaavalle yksilölle tai perheelle. Vapaaehtoistyö tuo so-
siaalista hyvinvointia myös antajalleen. Yksi tulevaisuuden haasteis-
tamme on saada mukaan lisää vapaaehtoistoimijoita, joilla on moti-
vaatio ja pieni hetki arjessa, jossa voivat jakaa kokemustaan ja tie-
toaan sitä tarvitseville. Olisiko sinulla kokemus, jonka voisit jakaa ja 
näin voimaannuttaa järjestökenttäämme?  

Sosiaali- ja terveysjärjestöt tekevät Suomessa työtä, jota Euroopas-
sa joskus hieman jopa kadehditaan. Meidän järjestöllämme on vai-
kuttamisalueena sekä munuais- ja maksasairaudet että elinsiirto-
jen edistäminen. Jokaisen sairauden takana on ihminen, jota var-
ten teemme työtämme. Tehdään yhdessä tulevaisuus, josta voimme 
kertoa tuleville sukupolville. Liiton teema tänä vuonna on ennaltaeh-
käisy. Se antaa mahtavat puitteet luoda uutta, jakaa tietoa eri sai-
raanhoitopiirien alueille, ottaa mukaan yhdistystoimintaan uusia koh-
deryhmiä, uusia vapaaehtoisia toimijoita. Tänä vuonna järjestö juhlii 
45-vuotistaivaltaan. Voimme katsoa ylpeinä taaksepäin ja avoimin 
katsein tulevaisuuteen. Kiitos teille!

Voimaannuttavaa kesää!

PÄÄKIRJOITUS

Sari Högström
Toiminnanjohtaja

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

Nordea FI 45 1012 3007 2009 40,  
NDEAFIHH

Luvan saaja: Munuais- ja maksaliitto ry
Luvan numero: 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.

Lisätietoja antaa Munuaissäätiön 
asiamies Sirpa Aalto sähköpostitse 
munuaissaatio@musili.fi

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

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.

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.
Supersankarimunuainen 
Esite munuaissairauksien ennaltaehkäi-
systä. Supersankarimunuainen kohtaa 
kuusi vastustajaa. Auta sitä säilyttämään 
supervoimat.
Mahtimaksa
Esite maksasairauksien ennaltaehkäisys-
tä. Maksa tekee töitä tauotta, mutta vaa-
rat uhkaavat urakkaa. Pidä huolta maksa-
si työkyvystä.

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

Varaosa veljeltä
Jyrki sai munuaisen veljeltään. Se on
niin iso asia, että sitä on vaikea käsittää.
Jukka luovutti munuaisensa ja olisi val-
mis tekemään saman uudestaan. 10

Munuaisten vajaatoiminta 
ja rakkaus ruokaan
Munuaisten vajaatoiminta muuttaa ruo-
kavaliota. Uusia herkkuja tulee tilalle, 
vaikka vanhoista pitäisikin luopua. Tie-
dätkö miten hallita fosforia? 14

Maksa rakastaa terveitä 
elintapoja
Maksasairaus on havaittava ajoissa, 
koska ennusteeseen voidaan vaikuttaa 
ja osaa välttää maksaa kuormittavia te-
kijöitä. 18

Supersankarimunuainen ja 
Mahtimaksa
Munuainen on elimistön unohdettu su-
persankari. Mahtimaksa paiskii hom-
mia urakalla. Molemmat tarvitsevat si-
nun apuasi. 20

Elämä hymyilee jälleen
Oliver totuttelee elämään ilman dialyysiä. 
Hän sai uuden munuaisen viime vuonna. 
Pojan elämänilo on antanut voimaa van-
hemmillekin. 24

Ei pidä pelätä
Ensimmäinen raskaus vei Johannan 
dialyysiin. Siirtomunuaisen toiminta 
heikkeni, kun hän odotti toista lastaan. 
Mitään hän ei kuitenkaan tekisi toisin. 28

Lue lehti netissä www.musili.fi/elinehto.  
Seuraava Elinehto ilmestyy viikolla 40. Aineiston viimeinen jättöpäivä 31.8. Aineisto ja palautteet: petri.inomaa@musili.fi.

Kansi: Supersankarimunuainen ja Mahtimaksa

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.supersankarimunuainen.fi  www.mahtimaksa.fi
Facebook: munuaisjamaksaliitto

Twitter: MunuainenMaksa
Youtube: munuaisjamaksaliitto
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TULOSSA MENOSSA

Elinsiirrot  
1.1.–21.5.2015
Munuainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Maksa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Haima-munuainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Sydän  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Keuhko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Ohutsuoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Valtakunnallista Hyvinvointipäivää viete-
tään 5.9.2015 Anttolanhovissa Mikkelis-
sä. Toimintapisteissä on frisbeegolfia, lau-
lua, letunpaistoa, luontopolku ja pihape-
lejä. Elämäntaidon valmentaja Eeva Oja-
lehto puhuu aiheesta Hyvinvoiva minä. 
Iltapäivällä esiintymislavan valtaa jämä-
kän jäykkä mieswoimistelu. Ohjelmassa 
on myös naurujoogaa.

Liitto tarjoaa päivän ohjelman sekä 
ruokailut. Matkakulut jäävät yhdistyksen 
tai osallistujan vastuulle. Majoitukset va-
rataan suoraan Anttolanhovista. Tarjous-
hinta on voimassa 15.6. saakka. Lauan-
taista sunnuntaihin yöpyminen maksaa 
38 €/hlö (2 hh) hotellissa tai rivitalohuo-
neistossa ja sisältää aamiaisen. Huvilas-
sa majoittuminen maksaa 55 €/hlö (2 hh, 
sis. aamiaisen). Tapahtumaa edeltävän 
yön majoitus maksaa 30 € majoitustyy-
pistä riippumatta.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 15.6. 
mennessä: Anne Viitala, 040 5129 295, 
anne.viitala@musili.fi, 15.6. mennessä.

Liiton Vuosikertomus 2014 on julkaistu 
kotisivuilla. Liitto vietti viime vuonna kun-
toutumisen ja liikunnan teemavuotta Ko-
konaan kunnossa. Edunvalvonnan ja vai-
kuttamistyön pääpainopisteenä oli elin-
luovutusten ja elinsiirtojen lisääminen. 
Elinsiirtopäivää vietettiin megaviikonlo-
pussa Helsingissä. 

Sote-uudistus sekä pitkäaikaissairai-
den taloudellinen tilanne, lääkehoidon 
kokonaiskustannuksien ja matkakorva-
usten omavastuuosuuksien nousu aihe-
uttivat huolta.

Liiton vuosikertomuksen voi lu-
kea netistä tai tulostaa osoitteesta 
www.musili.fi/vuosikertomus2014.

Sairaus tai elinsiirto tuo muutoksia elä-
mään. Monet tavallisetkin asiat voivat tun-
tua hankalilta. Sopeutumisvalmennus-
kurssilla katsotaan arkea eri näkökulmas-
ta kuin tavallisena päivänä.

Seuraavilla syksyn kursseilla on vielä 
tilaa, mutta hakea kannattaa heti: 

Dialyysihoidossa olevien nuorten kurs-
si 18.–23.10.

Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Siilinjär-
vi. Haku päättyy 18.8.

Elinsiirron saaneiden nuorten 2-osainen 
kurssi 16.–20.11.2015 ja 2.–6.5.2016

Kylpylähotelli Päiväkumpu, Karjalohja. 
Haku päättyy 16.9.

Dialyysihoidossa olevien aikuisten kurs-
si 8.–13.11.2015

Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Siilinjär-
vi. Haku päättyy 8.9.

Elinsiirron saaneiden aikuisten 2-osainen 
kurssi 23.–27.11.2015 ja 9.–13.5.2016

Kylpylähotelli Päiväkumpu, Karjalohja. 
Haku päättyy 23.9.

Lisätietoa kursseista Kurssiliittees-
tä (Elinehto 4/2014) tai www.musili.fi/ 
kurssit. Soita ja kysy lisää: kuntoutus-
suunnittelija Iiris Ahlgren, 050 3019 368 
tai kuntoutuspäällikkö Pekka Kankaan-
pää, 040 5240 673.

Dialyysi osana  
elämää
Liitto on julkaissut dialyysissä oleville teh-
dyn kyselytutkimuksen raportin. Kyselys-
sä selvitettiin, miten dialyysissa olevat ko-
kevat dialyysihoidon vaikuttavan elämän-
laatuun ja henkiseen jaksamiseen se-
kä hoitoyksikössä annetun ohjauksen ja 
kuntoutuksen riittävyyttä.

Painettu raportti on postitettu hoi-
toyksiköille ja vastaaville lääkäreille. Sen 
voi lukea myös www.musili.fi/esitteet tai 
tilata Kirsi Kauppinen, 050 4365 707, 
tilaukset@musili.fi.

Liiton järjestöpäivät ovat 6.–7.11.2015 
Helsingissä Crown Plazassa. Päivien tee-
mana on edunvalvonta ja vaikuttaminen: 
vaikuttavaa toimintaa nyt ja tulevaisuu-
dessa. Viikonlopun aikana juhlitaan myös 
44 vuotta täyttävää liittoa.

Päivien ohjelma ja ilmoittautumisoh-
jeet lähetetään jäsenyhdistyksille myö-
hemmin.

C-hepatiittiin sairastuneiden ja heidän lä-
heistensä vertaistapaamisissa voi jakaa 
kokemuksia ja saada tietoa hoidoista. Ta-
paamisia on syksyn aikana kaksi. Niissä 
on tarjolla pieni iltapala.

Ensimmäinen tapaaminen on tiis-
taina 22.9., johon on ilmoittauduttava 
17.9. mennessä. Toinen vertaistapaa-
minen on tiistaina 3.11. Siihen on ilmoit-
tauduttava 29.10. mennessä. Lisätie-
toja ja ilmoittautumiset Marjukka Miet-
tinen, marjukka.miettinen@musili.fi, 040 
5240 674.

Järjestöpäivät ja 
45-vuotisjuhlat

Hyvinvointipäivä 
Anttolanhovissa 

Vuosikertomus 
2014

Tule liiton kurssille

C-vertaistapaamiset
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Munuaissäätiö kiittää vuoden 2014 ai-
kana saamistaan lahjoituksista seuraa-
via yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä hen-
kilöitä: Fortum, Wärtsilä, Ilmarinen, Suo-
men nefrologiyhdistys, Katarina Pöyry ja 
Lidia Antin. Sydämellinen kiitos myös kai-
kille 40-vuotisjuhlatapahtuman lipaskerä-
ykseen lahjoittaneille.

Koulutusta  
vertaistukijoille
Vertaistukikoulutus uusille vertaistukijoille 
järjestetään lauantaina 26.9. klo 10–16 
liiton keskustoimistolla Helsingissä. Kou-
lutus on tarkoitettu kaikille uusille vertais-
tukijana toimimisesta kiinnostuneille mu-
nuais-tai maksasairauteen sairastuneille, 
elinsiirron saaneille sekä läheisille.

Koulutus on maksuton. Matkakorva-
uksissa kannattaa kääntyä oman yhdis-
tyksen puoleen.

Ilmoittautumiset 11.9. mennessä  
Marjukka Miettinen, marjukka.miettinen 
@musili.fi, 040 5240 674 tai Anne Viita-
la, anne.viitala@musili.fi, 040 5129 295.

EM-kisat 
Vantaalla 2016
Elinsiirron saaneiden ja dialyysissa olevien 
EM-kilpailut järjestetään 10.–17.7.2016 
Vantaalla. Ne ovat suurin Suomessa kos-
kaan järjestetty vammaisurheilutapah-
tuma. Kilpailuihin odotetaan noin tuhat-
ta osanottajaa ympäri Eurooppaa. Kilpai-
lujen yhteydessä järjestetään elinsiirtos-
ymposio ja elinsiirron saaneiden lasten ja 
nuorten leiri.

Vantaan kaupunginjohtaja Kari Neno-
nen on lupautunut EM-kilpailujen suojeli-
jaksi ja kunniapuheenjohtajaksi.

– Vantaan kaupungille on kunnia toi-
mia kilpailujen isäntäkaupunkina ja samal-
la tuoda elinsiirtotietoutta tutuksi myös 
suurelle yleisölle. Toivotamme urheilijat ja 
heidän tukijoukkonsa lämpimästi tervetul-
leiksi Vantaalle kesällä 2016, toteaa kau-
punginjohtaja Nenonen.

Harvinaisen  
hauskaa
Harvinaiset-verkosto täyttää 20 vuotta 
ja järjestää Harvinaisen hauskan päivän 
lauantaina 13.6.2015 klo 11–15 Narink-
katorilla, Helsingissä. Kaikille avoimes-
sa tapahtumassa jaetaan tietoa järjes-
töistä ja harvinaisista sairauksista. Päi-
vän aikana voi vaikka tunnustella, miltä 
oma nimi tuntuu pistekirjoituksena tai ko-
keilla, miten iPad taipuu musiikin tekemi-
seen. Vauhdikkaassa menossa ovat mu-
kana myös Sairaalaklovnit ja Linnanmä-
en Sirkuskoulu.

Verkosto perustettiin vuonna 1995 
jäsenyhteisöissä harvinaistyötä tekevien 
työntekijöiden verkostoitumiseksi. Toi-
minta on tuottanut luotettavaa tietoa har-
vinaisista sairauksista ja järjestänyt ver-
taistoimintaa. Viime vuosina vaikuttamis-
työn merkitys on korostunut. Liitto on 
Harvinaiset-verkoston jäsen. Lisää tietoa 
www.harvinaiset.fi

Mauri Kallion opintoraha peruskou-
lun jälkeisiin opintoihin on haettavissa 
31.10.2015 mennessä. Tarkemmat tie-
dot hakemisesta, myöntämisperusteista 
ja hakemuslomake löytyvät liiton nettisi-
vulta www.musili.fi/maurikallio.

Lisätietoja antaa kuntoutuspäällikkö 
Pekka Kankaanpää, pekka.kankaanpaa 
@musili.fi, 040 524 0673.

Keski-Pohjanmaan munuais- ja maksa- 
yhdistys päätti vuosikokouksessaan ää-
nin 9–1 yhdistyksen purkamisesta. Vii-
meksi valittu yhdistyksen hallitus toimii 
työryhmänä, joka tekee tarvittavat toi-
menpiteet yhdistyksen purkamiseksi.

Yhdistyksen jäsenille lähetetään kir-
je, jossa asiasta tiedotetaan. Vuosiko-
kous päätti, että yhdistyksen jäljelle jää-
neet varat käytetään sääntöjen mukaan 
yhdistyksen jäsenten hyväksi, virkistyk-
seen ja tukeen.

Keski-Pohjanmaan yhdistyksessä on 
noin sata jäsentä. Jatkossa vertaistoimin-
ta ja kokemustiedon jakaminen munu-
ais- ja maksasairauksista sekä elinsiirrois-
ta alueella voi toteutua esimerkiksi toisen 
yhdistyksen kerhona. Jotta alue ei jäisi il-
man vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, on 
tärkeää, että jäsenet liittyvät jonkin muun 
liiton yhdistyksen jäseneksi. 

Lisätietoa: kehittämispääll ikkö  
Hanna Eloranta, 050 3715 933, 
hanna.eloranta@musili.fi tai järjestö- 
suunnittelija Hilkka Lahti, 040 5240 682, 
hilkka.lahti@musili.fi.

Saimaan ammattikorkeakoulun kolman-
nen vuoden sairaanhoitajaopiskelijat te-
kevät opinnäytetyötä lapsen elinsiirto-
prosessista vanhempien näkökulmas-
ta. Erityisesti tutkitaan vanhempien ko-
kemaa tukea prosessin aikana. Tutkimus 
aloitetaan sähköisesti kesän 2015 aika-
na. Lapsen elinsiirrosta tulisi olla enintään 
10 vuotta. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
n-kosonen@student.saimia.fi.

Elinsiirron saaneiden MM-kisat pidetään 
tänä vuonna Mar del Platassa Argen-
tiinassa 23.–30.8. Kilpailut ovat järjes-
tyksessä 20. ja kyseessä on ensimmäi-
nen kerta, kun ne järjestetään Latinalai-
sen Amerikan maassa. Kisoihin on läh-
dössä joukkue myös Suomesta. Lajeina 
ovat lentopallo, petanque, pyöräily, keilai-
lu, pöytätennis, squash, golf, uinti, tennis, 
sulkapallo, yleisurheilu ja tejo, joka on pe-
rinteikäs eteläamerikkalainen tarkkuuslaji.

Kilpailut levittävät tietoa elinluovutuk-
sen tärkeydestä ja elinsiirron merkityk-
sestä saajalle. Kisoissa elinsiirron saaneet 
ympäri maailmaa kohtaavat mittelemään 
taitojaan eri urheilulajeissa sekä jakamaan 
kokemuksiaan.

MM-kisat 
Argentiinassa

Tukea opintoihin
Munuaissäätiö  
kiittää

Keski-Pohjanmaan 
yhdistys puretaan

Kysely lapsen  
elinsiirtoprosessista
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Tutkimus maksasairauksista 
on valmistunut
Maksasairaudet vaikuttavat merkittävästi sairastuneiden työ- ja toimin-
takykyyn. Rasvamaksan diagnosointi ja hoito on usein puutteellista. 
Elintapoihin liittyvien maksasairauksien lisääntyessä niiden ennaltaeh-
käisyyn on kiinnitettävä enemmän huomiota.

Liitto on kuulunut kaksi vuotta Euroo-
pan maksajärjestöön Elpaan, jossa 
on mukana 34 järjestöä 26 Euroopan 
maasta. Se on saanut työnsä kautta ar-
vostetun aseman eurooppalaisessa vai-
kuttamisessa. Elpan kymmenes vuosi-
kokous pidettiin huhtikuussa samaan 
aikaan kansainvälisen maksakongres-
sin kanssa Wienissä, Itävallassa. Koko-
ukseen osallistuivat liiton puheenjohta-
ja Asko Räsänen, toiminnanjohtaja Sa-
ri Högström ja järjestösuunnittelija An-
ne Viitala.

Euroopan mailla on yhteinen haas-
te maksasairauksien ennaltaehkäisys-
sä, seulonnoissa ja hoidossa. Elinta-
poihin liittyvät maksasairaudet, kuten 
rasvamaksa ja alkoholimaksasairaudet, 
lisääntyvät. Yhteisenä haasteena näh-
dään myös muiden maksasairauksien, 
kuten C-hepatiitin ennaltaehkäisy se-
kä oikea-aikainen ja tasavertainen hoi-
to. Elpan presidentti Tatjana Reic puhui 
vaikuttavasti maksasairauksien hoidon 
nopeasta kehityksestä, mikä on lisännyt 
tarvetta sairastuneiden ja lääkärien vä-
liseen dialogiin. Koko Euroopan tasolla 
liian moni maksasairas kuolee sairau-
teen, eikä saa tarvitsemaansa hoitoa.

– Suomessa maksasairauksien hoi-
to on hyvällä tasolla, mutta esimerkiksi 
maksasairauksien stigman vähentämi-
sen kanssa on tehtävä työtä. Maksasai-
raudesta on uskallettava puhua samal-
la tavalla kuin sydänsairaudesta tai syö-
västä. Rasvamaksan ja virushepatiittien 
ennaltaehkäisystä on tiedotettava. Mei-
tä ei tunneta, jos emme itse tule asiam-
me kanssa esille, sanoo Högström. 

Kokouksessa esiteltiin myös Mah-
timaksakampanja, joka saikin kiitosta 
muilta jäsenmailta. 

Euroopan 
maksajärjestöillä 
yhteinen haaste

TEKSTI: PETRI INOMAA

Maksasairauteen sairastuneista jopa 40 
prosentilla on alentunut toimintakyky. 
Suurimpana syynä on työ- ja toimintaky-
vyn heikkenemiseen on väsymys, mut-
ta myös liitännäissairaudet, askites eli 
nesteen kertyminen vatsaonteloon ja pa-
hoinvointi. Alentunut toimintakyky vaikut-
taa maksasairauteen sairastuneiden elä-
mänlaatuun.

Liitto teetti vuoden vaihteessa tutki-
muskokonaisuuden maksasairauksien to-
teamisesta, hoidosta ja niiden vaikutuk-
sesta sairastuneen toimintakykyyn. Ai-
neistona oli lääkäreille tehty kouluttava 
kysely sekä Kelan ja THL:n viranomais-
aineistot. Kouluttava kyselyn asiantuntija-
na toimi gastroenterologian erikoislääkäri 
Perttu Arkkila HYKSistä. Tutkimuksen to-
teutti Respondeo Oy ja sitä tukivat Berlin 
Chemie Menarini, Bristol Meyers Squibb, 
Gilead ja H. Lundbeck.

Lisää kuntoutusta
Elintavoista johtuvat maksasairaudet yleis-
tyvät jatkuvasti, mutta kaikki maksasairau-
det eivät johdu elintavoista. Maksasairauk-
sien hoito aiheuttaa yhteiskunnalle mer-
kittäviä kustannuksia. Sairauksien ennal-
taehkäisyyn sekä sairastuneiden hoitoon, 
ohjaukseen ja kuntoutukseen olisi kiinnitet-
tävä enemmän huomiota.

Maksasairaat saavat keskimäärin 500 
euroa enemmän sairauspäivärahaa mui-
hin sairausryhmiin verrattuna tutkimukses-
sa käytetyn Kelan aineiston mukaan. Al-
kaneet sairauspäivärahakaudet ovat sel-
västi muita sairausdiagnooseja pidempiä 
maksafibroosia ja -kirroosia, kroonista vi-
rusmaksatulehdusta sekä alkoholin aihe-
uttamaa maksasairautta sairastavilla. Al-
koholimaksasairauden takia saadun sai-
rausloman pituus on keskimäärin kolme 
kuukautta.

Vuosittain Kelan kustantamaan kun-
toutukseen pääsee maksasairausdiagnoo-
silla vain noin 15 sairastunutta.

Rasvamaksa on yleisin  
maksasairaus
Maksa-arvot mitataan tyypillisesti työter-
veys- tai yleisessä terveystarkastukses-
sa. Tutkimuksen mukaan epäily runsaas-
ta alkoholinkäytöstä oli 89 prosentilla lää-
käreistä syy selvittää maksa-arvot. Myös 

ylävatsan kivut tai aloitettu lääkitys johtaa 
usein maksa-arvojen tarkistamiseen. Dia-
betes tai metabolinen oireyhtymä oli noin 
60 prosentilla lääkäreistä syy maksa-arvo-
jen ottamiseen, mutta pelkkä vyötäröliha-
vuus vain alle puolella.

Yleisin maksasairausdiagnoosi Suo-
messa on rasvamaksa, mutta yhteen-
lasketuista luvuissa alkoholin aiheutta-
mat maksasairaudet nousevat ensisijal-
le. Lääkärien vastausten mukaan suurin 
osa heistä ottaa alkoholinkäytön puheek-
si vastaanotolla.

Lääkärien käsityksen mukaan rasva-
maksaan sairastuneet eivät saa tarvit-
semaansa hoitoa. Yleisenä tavoitteena 
on hoitaa rasvamaksaa aktiivisesti ja es-
tää sen eteneminen, mutta rasvamak-
san diagnosointi on kuitenkin puutteellis-
ta, vaikkei sitä pidetty erityisen vaikeana.

Ei-alkoholiperäisen rasvamaksan tär-
kein hoitomuoto on maltillinen painon-
pudotus. Silti vain 35 prosenttia erikois-
lääkäreistä antoi sairastuneille ohjei-
ta painonhallintaan, yleislääkäreistä pai-
nonpudotukseen kehotti 45 prosenttia. 
Alkoholiperäisessä taudissa alkoholinkäy-
tön lopettaminen tai vähentäminen on tär-
keää. Potilaat eivät ota alkoholinkäyttöään 
itse puheeksi vastaanotolla. Tutkimuksen 
mukaan alkoholiperäisen rasvamaksan 
hoidossa yleislääkärit puuttuivat erikois-
lääkäreitä useammin alkoholinkäyttöön. 
Harva lääkäri lähetti sairastuneen edelleen 
päihdehoitoon.

Lääkärit toivoivat jaettavaksi varsinkin 
opasta rasvamaksasta sairastuneille. Lii-
ton kaksivuotisessa ennaltaehkäisyn oh-
jelmakaudessa opas on suunniteltu teh-
täväksi jälkimmäisenä vuotena eli vuonna 
2016. Puolet kouluttavaan kyselyyn vas-
tanneista lääkäreistä ei tuntenut liittoa ja 
sen palveluita. Erikoislääkärit tunsivat kui-
tenkin toiminnan huomattavasti yleislää-
käreitä paremmin, vain neljäsosalle liitto 
oli vielä vieras. Erikoislääkäreihin tutkimuk-
sessa laskettiin gastroenterologit, maksa-
kirurgit, infektiolääkärit, päihdelääkärit ja 
sisätautilääkärit. 

Tutkimus on luettavissa osoitteessa 
www.maksa.fi/maksatutkimus

Elpan puheenjohtaja Tatjana Reic jakoi jäsenjär-
jestöille kunniakirjan järjestön 10-vuotisen toimin-
nan kunniaksi järjestetyllä juhlaillallisella. Kunnia-
kirjan vastaanotti Asko Räsänen.
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Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2014 koti-
maisena erityiskohteena oli saattohoitohan-
ke Kuolevan hyvä hoito – yhteinen vastuum-
me. Liitto on mukana sen pohjalta peruste-
tussa hankkeessa.

Yhteisvastuukeräys tuotti lähes 4 mil-
joonaa euroa, josta viidesosa tulee saat-
tohoidon kehittämiseen. Munuais- ja mak-
saliitto on kutsuttu mukaan hankkeeseen. 
Mukana ovat myös Syöpäjärjestöt, Hengi-
tysliitto, Sydänliitto, Muistiliitto, Omaiset ja 
läheiset, Lihastautiliitto, Vanhustyön kes-
kusliitto sekä Kehitysvammaliitto.

– Tavoitteena on, että jokaisella suo-
malaisella on mahdollisuus saada tarvit-
semaansa korkeatasoista saattohoitoa 
asuinpaikasta riippumatta. Tavoitteena on 
myös vahvistaa olemassa olevia saattohoi-
don toimintayksiköitä sekä lisätä ammatilli-
sia valmiuksia saattohoidon toteuttamises-
sa, kertoo Juha Hänninen.

Hanke on perustanut kunkin järjes-
tön kanssa asiantuntijaryhmän pohtimaan 
saattohoidon kehittämistarpeita. Hoito-
henkilökunnalle ja hoitoyksiköille järjeste-
tään koulutusta.

Tietoa saattohoidosta
Tuleva projekti jakaa tietoa saattohoidosta 
ja nostaa kuolemaan liittyvät kysymykset 
yhteiskunnalliseen keskusteluun. YLE:n 
kanssa on sovittu tiedotuskampanjasta 
syksyksi. 

Hankkeeseen sisältyy suuria ja pie-
niä tapahtumia. Toukokuussa järjestettiin 
Suomen Kansallisteatterin kanssa Kuole-
ma ja kulttuuri -tapahtuma. Siinä esiintyivät 
muun muassa Esko Salminen, Tuomas 
Kyrö, Aulikki Oksanen ja Kalle Holm-
berg. Valtakunnallinen saattohoitopäivä 
järjestetään Finlandia-talossa 24.9.2015. 
Se käynnistää keskustelun eri järjestöjen 
näkemyksistä saattohoidosta. Alueellisia 
seminaareja järjestetään sairaanhoitopii-
rien, THL:n ja STM:n kanssa muun mu-
assa Rovaniemellä, Oulussa, Kuopiossa, 
Jyväskylässä, Turussa, Vaasassa ja Lap-
peenrannassa. 

Hankkeen nettisivut ovat osoitteessa 
www.hyvakuolema.fi 

Lomailu Suomen suvessa piristää mieltä myös silloin, kun käy dialyysihoidoissa. En-
nen mökille lähtöä kannattaa kuitenkin selvittää oikeus matkakorvauksiin, koska Ke-
lan aiempi käytäntö on muuttunut.

Kun dialyysihoidossa käy loman aikana omassa vakituisessa dialyysiyksikössä, vaik-
ka asuukin loma-asunnolla, korvataan matkat dialyysiyksikköön väestörekisterin mukai-
sesta kotiosoitteesta. Jos loma-asunto on lähempänä dialyysiyksikköä kuin koti, korva-
taan matka todellisten kustannusten mukaan mökiltä.

Esimerkki: Matti asuu Tampereella ja käy dialyysissä 10 kilometrin päässä kotoa 
TAYS:n sairaalassa. Matin mökki on Kangasalassa 20 kilometrin päässä dialyysiyksikös-
tä. Lomankin aikana Matti käy mökiltä dialyysissä TAYS:ssa. Kela korvaa matkan dialyy-
siin aivan niin kuin se olisi tehty kotiosoitteesta eli 10 kilometrin mukaan.

Kun dialyysihoidossa käy loman aikana muualla kuin vakituisessa dialyysiyksikössä, 
tarvitaan lomadialyysejä varten maksusitoumus omasta hoitoyksiköstä, jotta Kela kor-
vaa matkat myös loma-asunnolta. Pääsääntöisesti Kela korvaa matkan enintään vaki-
tuisesta kotiosoitteesta, mutta jos matka loma-asunnolta on lyhyempi kuin vakituisesta 
osoitteesta, matka korvataan todellisten kustannusten mukaan. Omasta hoitoyksikös-
tä tulee pyytää todistus matkakorvausta varten (Kelan lomake SV67), johon on merkit-
ty, että kyseessä on maksusitoumus.

Esimerkki: Maija asuu ja käy hoidossa Helsingissä. Maijan mökki on Paraisilla, jolloin 
lähin dialyysiyksikkö on Turussa tai Salossa. Kela korvaa Maijan matkat mökiltä dialyy-
siin, kun hänellä on maksusitoumus vakituisesta hoitoyksiköstä, todistus matkakorvauk-
sia varten ja matka on lyhyempi kuin kotoa tehtynä. 

Euroopan munuaisjärjestöjen kokous pidettiin toukokuussa Vilnassa. Entisestä CEA-
PIR-järjestöstä käytetään nykyisin lyhennettä EKPF. Uusia jäsenmaita ovat Kreikka ja 
Ukraina. Myös Serbia on jättänyt hakemuksen. Suomesta kokoukseen osallistuivat 
Sari Högström ja Asko Räsänen. Högström jatkaa edelleen järjestön hallituksessa.

Kokouksessa käsiteltiin eri maiden tilannetta munuaissairauksien hoidon tilannet-
ta eri maissa, polykystisen munuaissairauden hoidon linjauksia Euroopassa sekä C-
hepatiittia ja munuaissairauksia.

– Suomi näkyi kokouksessa hyvin. Saimme kiitosta osallistumisestamme PKD-yh-
teistyöhön, C-hepatiittihaasteeseen tarttumisesta ja Suomen laadukkaasta Munuais-
tautirekisteristä. Myös kansallinen elinluovutusohjelma kiinnosti, kertoo Högström. 

Yhteisvastuuna  
kuolevan hyvä hoito

Matkakorvaus dialyysiin  
loma-asunnolta

Euroopan munuaiskokous

TEKSTI: PETRI INOMAA

TEKSTI: PEKKA KANKAANPÄÄ

Suomea Vilnassa edustivat Sari Högström ja Asko Räsänen.
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Keminmaalaisen Jyrki Seitamaan, 44, 
munuaisensiirrosta tuli toukokuussa vuo-
si. Pikkuveljeltä saatu munuainen on saa-
nut hyvän isännän, sillä Jyrki on hoita-
nut toipumisajan itseään insinöörin tark-
kuudella. 

Jyrkin veli, Jukka Seitamaa, hakeutui 
Rovaniemellä tutkimuksiin sopivuudestaan 
luovuttajaksi, mutta Jyrki kuuli asiasta vas-
ta omalta lääkäriltään Kemissä. 

– Olimme puhuneet omaisluovutuk-
sesta vanhempien kanssa ja tiesin Jukan 
harkitsevan asiaa. Itse en hänen kans-
saan keskustellut asiasta, vaan kuulin hä-
nen päätöksestään lääkäriltäni. 

Välit veljeen ovat entiset.
– Veli auttoi minua. Se on niin iso asia, 

etten sitä ehkä koskaan pysty kokonaan 
käsittämään. Munuaisensiirto vapautti elä-
mää ja vältyin pitkältä odotukselta. 

Kyllä se paranee
Jyrki tuli ensimmäistä kertaa tietoiseksi 
munuaisistaan ollessaan alakouluikäinen.

– Tulin alas kolmesta metristä selälle-
ni seiväshypyssä. En tullut heti kipeäksi, 
vaan vasta yöllä maha kipeytyi ja virtsas-
sa oli verta.

Sairaalareissu kesti muutaman päivän 
ja putoamisessa kolahtaneet munuaiset 
tutkittiin, mutta vikaa ei löytynyt. Jyrki jatkoi 
urheiluharrastustaan entiseen tapaan, eikä 
suonut munuaisilleen ajatustakaan ennen 
ajokorttitarkastusta 18-vuotiaana.

– Keminmaalla tarkka lääkäri huomasi 
virtsassa valkuaista ja verta. Tarkemmis-
sa tutkimuksissa minun todettiin sairasta-
van IgA-nefropatiaa. Nuoren miehen aja-

Varaosa veljeltä
Elävältä luovuttajalta saatu munuainen on saajalleen pelkkää plussaa. Jyrki sai 
munuaisen veljeltään. Se on niin iso asia, että sitä on vaikea käsittää.
TEKSTI JA KUVA: HILKKA LAHTI

tuksissa tauti oli vähän kuin jalan murtumi-
nen: Kyllä se paranee. Pitkään siitä muis-
tuttivat vain vuosittaiset kontrollit.

IgA on munuaiskerästulehdus, jonka 
syytä ei tiedetä. Ensimmäiset merkit ovat 
valkuainen ja veri virtsassa, mutta muu-
ten se ei oireile. Munuaisten vajaatoimin-
nan etenemistä on vaikea ennustaa, mut-
ta yleensä se on hidasta. Yli kolmasosalle 
IgA-nefropatiaa sairastavalle kehittyy dia-
lyysiä vaativa munuaisten vajaatoiminta, 
mutta se vie usein vuosikymmeniä.

Edessä dialyysi
– Tiesin, että jossakin vaiheessa edessä 
on dialyysi. En kuitenkaan koskaan ajatel-
lut olevani sairas, mikä johtui varmaan sii-
tä, että olin hyvässä fyysisessä kunnossa.

Jyrki on harrastanut ikänsä monipuoli-
sesti urheilua: yleisurheilua, jalkapalloa, te-
linevoimistelua, lumilautailua, salibandya. 
Lumilautailussa hän kisasi maajoukkueta-
solla. Voimistelu antoi siihen hyvän pohjan.

Helmikuussa 2013 Jyrki kävi kontrol-
lissa ja kreatiniiniarvot olivat hyvät. Touko-
kuussa ne olivat kaksinkertaistuneet.

– Olin jo vuosia aikaisemmin tehnyt tie-
tokoneelle käyrän kreatiniiniarvoistani ja sii-
tä, milloin joudun dialyysiin. Mutta se ei pi-
tänyt yhtään paikkansa, kun arvot hyppä-
sivät yhtäkkiä, hän nauraa.

Munuaisten toiminta huononi nopeas-
ti. Kesäkuussa kerrottiin, että dialyysi al-
kaa puolen vuoden sisällä. Joulukuussa 
2013 asennettiin vatsakatetri vatsakalvo-
dialyysiä varten ja vuoden vaihteessa Jyr-
ki aloitti dialyysin yökoneella. 

Jyrki opettaa Ammattiopisto Lappias-
sa sähkö- ja tietoliikennetekniikkaa. Dia-
lyysi aloitettiin joulutauolla ja tammikuussa 
hän palasi töihin normaalisti.

– En ollut missään vaiheessa huonossa 
kunnossa, enkä edes pois töistä. Oli help-
po olla positiivinen, kun ei ollut muita sai-
rauksia ja kunto oli hyvä. Minulle oli alus-
ta pitäen selvää, että hoidoksi tulee perito-
neaalidialyysi, koska se rajoitti muuta elä-
mää vähiten.

Ensimmäinen yödialyysin aikana, APD-
laite hälytti ainakin 20 kertaa.

– Poika piti viedä mummolaan yöksi, 
kun kone piippasi jatkuvasti, eikä kukaan 
saanut nukutuksia. Mutta siitä tilanne rau-
hoittui verraten nopeasti. Hälytyksiä tuli 
jatkossakin, mutta tilanteeseen sopeutui.

Jyrki teki dialyysiä viitisen kuukautta 
ennen siirtoa. Hän tiesi jo alkuvuodesta 
saavansa siirtomunuaisen veljeltään. 

Ei enää tuplavoltteja
Missään vaiheessa Jyrki ei miettinyt siir-
toleikkauksen epäonnistumista tai sitä, 
toimiiko siirrännäinen. Hänellä oli luot-
to HYKS:n henkilökunnan osaamiseen. 
Lääkärin kiellosta huolimatta hän tutki ti-
lastoja siirroista ja huomasi, että omais-
luovutus lisäsi onnistumisen edellytyksiä 
ja vähensi hyljinnästä aiheutuvia seuraa-
muksia.

– Aloin jännittää todella vasta siinä vai-
heessa, kun veli vietiin leikkaussaliin. Odo-
tusaika tuntui loputtoman pitkältä.

Sairaala oli täynnä ja ensimmäiset yöt 
veljet nukkuivat lääkärin toimistohuonees-
sa. Leikkauksen jälkeen heidät erotettiin.

– Minä en ollut huonossa kunnossa, 
mutta velipoika oli. Lääkärit sanoivat, että 
sain hyvän ja tehokkaan munuaisen. Se 
vastaa teholtaan keskivertoihmisen kahta 
munuaista. Siinäkin kävi tuuri.

Siirrännäinen alkoi toimia leikkaus-
pöydällä. Siirron jälkeen saattaa tulla oi-
reita hyljinnästä, mutta Jyrki on säästy-
nyt niiltä hyvän yhteensopivuuden ansios-
ta. Hän palasi siirron jälkeen töihin syksyllä 
2014 kaksi ja puoli kuukautta leikkauk-
sen jälkeen. 

Jyrki valmentaa Keminmaan naisvoi-
mistelijoissa nuoria telinevoimistelijoita, ja 
aloitti senkin kesätauon jälkeen. Oma kun-
nonkohotus on alkanut juoksemalla ja kun-
tosalissa. 12-vuotiaan pojan jalkapallohar-
rastus pitää hänet kentän laidalla. Lumilau-
dallakin hän on laskenut, vaikkei ole vielä 
uskaltautunut hyppäämään hyppyreistä

– Tuplavoltteja tai rekkiä en enää tee, 
mutta puolivoltteja kyllä ja käsilläkin kä-
velen. Pyysin lääkäriä näyttämään uu-
den munuaisen paikan, jotta voisin suoja-
ta sen, mutta se oli niin asettunut paikal-
leen vatsalihasten alle, että siinä oli hake-
mista. Harrastuksistani olen karsinut pois 
kaiken sellaisen, joka voisi vahingoittaa 
munuaista.

Omat tulevaisuuden toiveet ovat kah-
den tasoisia, vakavammat liittyvät per-
heeseen ja terveyteen, kevyemmät unel-
mat urheiluun. Mielessä on käynyt mah-
dollisuus osallistua elinsiirron saaneiden ki-
soihin yleisurheilussa ja lumilautailussa. 

Jyrki Seitamaa ajattelee, että pikkuveljen munuainen 
kestää koko elämän ajan. Itse hän huolehtii tervey-
destään pitämällä itsensä hyvässä kunnossa.
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Jukka Seitamaa, 39, on tiennyt jo vuo-
sia, että munuaisen voi luovuttaa läheisel-
leen. Hän on tiennyt myös, että ennemmin 
tai myöhemmin asia tulee olemaan hänelle 
itselleen ajankohtainen. Ratkaisevinta luo-
vuttajaksi ryhtymisessä oli tieto siitä, että 
elävältä luovuttajalta saadun munuaisen 
toimivuus ja toiminta-aika on yleensä pa-
rempi kuin aivokuolleelta saadun. 

– Kun kuulin, että Jyrkin dialyysi on 
aloitettu, mietin luovuttamista noin var-
tin. Sen jälkeen ilmoitin asiasta puolisolle. 

Päätös luovuttajaksi ryhtymisestä ei ole 
perheellisellä vain oma asia. Ajankohtakin 
oli huono, sillä nuorimmainen perheen lap-
sista oli puolivuotias ja kaksostytöt nelivuo-
tiaita. Paljon piti laskea puolison varaan.

– Olihan se vaimolle tiukka paikka, 
mutta jos hän olisi ollut samassa tilantees-
sa, hän olisi toiminut samalla tavalla.

Heti tutkimuksiin
Samana päivä, kun Jukka kuuli veljen dia-
lyysistä, hän soitti Lapin keskussairaalaan 
munuaisosastolle. Lääkäri ei ollut paikal-

Jukka ei kaipaa mitalia
Jukka luovutti munuaisensa vel-
jelleen. Hän uskoo, että veli olisi 
tehnyt samoin, jos tilanne olisi ol-
lut päinvastainen. Vaikka toipumi-
nen vei aikaa, hän olisi valmis te-
kemään saman uudelleen.
TEKSTI JA KUVA: HILKKA LAHTI

la, muitta hoitaja otti Jukan yhteystiedot ja 
asiaan palattiin uuden vuoden pyhien jäl-
keen. Tammikuun lopussa olivat ensim-
mäiset testit, veriryhmän ja kudostyypin 
määritykset. Munuaisten rakenne ja toi-
minta tutkittiin tarkkaan, mutta myös ko-
ko terveydentila joutui syyniin. Kaikkiaan 
Jukka kävi keskussairaalassa parisenkym-
mentä kertaa.

Tutkimuksiin kuuluu myös psykologin 
tutkimus.

– Lähinnä psykologi halusi selvittää, 
olinko järjissäni ja olinko tehnyt päätöksen 
vapaaehtoisesti.

Kun selvisi, että Jukka sopii luovutta-
jaksi, kului vielä 1,5 kuukautta ennen kuin 
leikkauksen ajankohta varmistui.

– Se oli pitkä aika odottaa. Mitä pidem-
mälle aika kului, sitä enemmän asia alkoi 
pyöriä mielessä.

Jukka etsi vertaistukea ennen toimen-
pidettä ja soitti sekä munuaisensa luovut-
taneelle että sen saajalle.

– Samassa tilanteessa olleen koke-
muksen kuulemisesta oli valtavasti apua. 
Sai edes vähän ennakkovaroitusta siitä, 
mitä tuleman piti.

Hän on itsekin valmis kertomaan mu-
nuaisensa luovuttamista harkitseville 
omasta kokemuksestaan. Jonkun verran 
soittoja on jo tullutkin. 

Tekisi saman uudestaan 
Muistona luovutuksesta Jukalla on 15 
senttiä pitkä arpi. Sairaalassa kului kuusi 

päivää, jonka jälkeen kipulääkkeiden syö-
minen jatkui vielä kotona viikon verran.

– Minua varoitettiin, että tulen olemaan 
paljon kipeämpi kuin munuaisen saa-
ja, mutta ei kivun määrää osannut etukä-
teen arvata.

Leikkauksen jälkeisenä aamuna Juk-
ka heräsi kello kuusi kauheaan kipuun, jo-
ka saatiin kuriin vasta illalla. Silti hän kiittää 
saamaansa hoitoa ja erityisesti sairaanhoi-
tajia Pirjoa ja Julieta.

– Olen kuulemma kovaääninen mies, 
jolla on varsin kattava kirosanavalikoima. 
Itse en ensimmäisestä leikkauksen jälkei-
sestä päivästä muista juuri mitään. Kipua ei 
pysty kuvaamaan, se pitää itse kokea. Ki-
vunhoito oli vaikeaa siksikin, että suun kaut-
ta otetut kipulääkkeet eivät pysyneet sisällä.

Sairaalassa paikalla olemisen tuskaa ja 
koti-ikävää helpottivat osastolla olleet siir-
ron saaneet. Osa oli odottanut siirrettä nel-
jäkin vuotta, jopa viisi vuotta.

– Siinä tuli todeksi, miten pitkiä siirron 
odotusajat saattavat olla. Jyrki on sellai-
nen sähköjänis, että onneksi sen ei tarvin-
nut odottaa dialyysissä vuosikausia.

Kaksi viikkoa leikkauksesta elämä al-
koi palata. Kaikkiaan Jukka oli sairaslo-
malla kuusi viikkoa. Pahin aika oli pari viik-
koa leikkauksesta, nostorajoitus kesti kuu-
si viikkoa. Vuosi operaation jälkeen asiaa 
ei enää huomaa mistään. Jukka tekisi sa-
man uudestaan. 

– Käskettiin elää normaalia elämää, ja 
niin olen tehnyt.

Jukka Seitamaa luovutti munuaisensa veljel-
leen. Prosessi kesti ensimmäisestä tutkimuk-
sesta sairasloman loppumiseen puoli vuotta.
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Elinsiirron saaneen 
kesän muistilista
Elinsiirron saaneella on kohonnut riski sairastua 
ihosyöpään hyljinnänestolääkityksen vuoksi. 
• Suojaa iho auringolta ja vältä pitkäaikaista oleskelua au-

ringossa.
• Käytä aurinkovoidetta, jonka suojakerroin on korkea, 

mielellään 50.
• Levitä aurinkovoidetta riittävästi ja lisää usein.
• Suojaa iho pitkähihaisilla vaatteilla ja hatulla tai erityisil-

lä UV-suojavaatteilla.
• Juo tarpeeksi varsinkin hellesäällä.

Kun elinsiirrosta on kulunut riittävästi aikaa,  
6–12 kk, voit matkustaa vapaasti.
• Kysy lääkärisi mielipidettä matkasta.
• Vältä matkakohteita, joissa hygieniataso on alhainen.
• Muista käsihygienia, varsinkin ennen ruokailua.
• Vältä katukeittiöitä tai kypsentämätöntä ruokaa.
• Ota tarpeeksi lääkkeitä mukaasi. Kotiin pääsy voi jos-

kus viivästyä.
• Pakkaa kaikki lääkkeet käsimatkatavaroihin lennoilla.
• Ota mukaan reseptit. Lääkelistassa on hyvä mainita 

myös vaikuttava aine.
• Joissakin maissa voi olla rajoituksia lääkkeiden maahan-

tuonnissa. Lisätietoja saa kohdemaan suurlähetystöstä.
• Ota mukaan Eurooppaan Kelasta saatava eurooppalai-

nen sairaanhoitokortti.

Muista kotona ja mökillä.
• Puutarhassa työskennellessä ja ruukkukasvien multaa 

vaihtaessa on hyvä käyttää käsineitä.

Suojaudu ihosyövältä! 

Jos immuunivasteesi on heikentynyt sairauden vuoksi tai 
käytät immuunivastetta heikentäviä lääkkeitä, sinulla on 
tavallista suurempi riski sairastua ihosyöpään.

Actinica Lotion® suojaa erittäin tehokkaasti sekä UVA- että 
UVB-säteilyltä (SPF 50+), ja se on ensimmäinen ja ainoa 
aurinkosuojavalmiste, jonka on kliinisessä tutkimuksessa1 
osoitettu auttavan ehkäisemään aktiinista keratoosia 
ja oka solusyöpää potilailla, joiden immuunivaste on 
heikentynyt. 

Lisätietoja Actinica-valmisteesta ja sen saatavuudesta on 
osoitteessa www.actinica.fi
1. Ulrich C et al. Br J Derm. 2009; 161:78-84.

ACTINICA LOTION SUOJAA 
ERITTÄIN TEHOKKAASTI UVA- JA 

UVB-SÄTEILYLTÄ (SPF 50+)

Rahastakin pitää puhua
Jukka työskentelee vanhempana rikoskonstaapelina Lapin polii-
silaitoksessa. Työpaikalla suhtauduttiin myönteisesti Jukan sai-
raslomaan, mutta Poliisihallituksessa sairasloma evättiin. Perus-
teluna oli, että leikkaus on vapaaehtoinen.  

Elimen luovuttaja saa Kelan luovutuspäivärahaa, mikäli työn-
antaja ei maksa hänelle palkkaa työstä poissaolon ajalta. Luovut-
tajalle tulee tästä ansionmenetystä, koska luovutuspäiväraha on 
sairauspäivärahan suuruinen. Jotkut työnantajat tosin maksavat 
palkkaa poissaoloajalta.

Jukka joutui ottamaan työstään palkatonta virkavapaata. Kuu-
den viikon ajalta tulot muodostuivat Kelan päivärahasta. Virkava-
paan ajalta ei kertynyt myöskään vuosilomaa, joten tänä vuonna 
kesäloma on muutaman päivän lyhyempi.

– Pikku asia, joku sanoo, mutta asia voi olla ratkaiseva, sil-
lä lainat on maksettava ja leipää pitää saada perheelle pöytään. 

Jukka kirjoitti asiasta kirjeen sosiaali- ja terveysministeriöön. 
Hän esitti lakimuutosta, joka takaisi, ettei luovuttajalle koituisi an-
sionmenetyksiä luovutuksesta. Ainakaan elinluovutus ei kaatui-
si siihen, että luovuttajalla ei ole varaa pudota pienemmälle luo-
vutuspäivärahalle. Jukka sai kirjeeseensä ympäripyöreän vasta-
uksen. 

Munuaisensiirto on kustannustehokas hoito. Dialyysihoito 
maksaa yhteiskunnalle 50 000–100 000 euroa vuodessa. Suo-
messa munuaisensiirtoja eläviltä luovuttajilta on tehty vain reilut 
kymmenen vuodessa. Elinluovutusta ja elinsiirtoja koskevassa 
kansallisessa toimintasuunnitelmassa sosiaali- ja terveysminis-
teriön asettama asiantuntijaryhmä on asettanut tavoitteeksi, et-
tä myös elävältä luovuttajalta tehtäviä munuaisensiirtojen mää-
rää lisätään. 
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Rajoitteet koetaan kielteisesti. Ajatus siitä, 
että jokin on kielletty, lisää halua sen käy-
tölle. Jo raamatussa kerrotaan, että Aa-
tami ja Eeva sortuivat kielletyn hedelmän 
pauloihin. On parempi ajatella, että lasi on 
puoliksi täynnä kuin puoliksi tyhjä. Ruoka-
aineen ja nesteen rajoitus ei tarkoita käyt-
tökieltoa.

Munuaisten vajaatoimintaa sairasta-
van ruoka voi olla monipuolista, värikäs-
tä ja maukasta. Ruokavaliosta huolimat-
ta voi syödä hyvin ja nauttia herkkuhet-
kistä. Pahin vihollinen ruokanautinnoille 
on epäilevä ennakkoasenne. Päätetään 
kokeilematta, että ruoka ei voi olla hy-
vää, jos siitä puuttuu esimerkiksi suola. 
Suola usein peittää ruuan oman maun ja 
makunautinto jää suppeaksi. Vähän suo-
laa sisältävään ruokaan tottuu parissa vii-
kossa. Erilaisilla yrteillä, mausteilla, öljyllä, 
sitruunalla ja etikalla saadaan esiin paljon 
mahtavia makunautintoja.

”Ravinto olkoon lääkkeesi”  
– Hippokrates
Oikea ravinto on tärkeä hoitomuoto mu-
nuaissairauden eri vaiheissa. Yksilöllisesti 
suunnitellulla ruokavaliolla voidaan hidas-
taa munuaisten vajaatoiminnan etenemis-
tä jopa vuosia. Ravitsemusohjaus ja seu-
ranta ovat dialyysiä edeltävän hoidon kul-
makivet.

Ennen dialyysihoitoa tarkkaillaan ra-
vinnosta suolan, proteiinin eli valkuaisen, 
fosforin ja joskus myös kaliumin saantia, 
etteivät jo väsyneet munuaiset rasittui-
si liikaa. Sairauden edetessä ravitsemus 
muuttuu joidenkin ravintoaineiden koh-
dalla. Dialyysin alkaessa painopiste siir-
tyy riittävään proteiinin ja energian saan-

Munuaisten vajaatoiminta 
ja rakkaus ruokaan
Ihminen tarvitsee ruokaa pysyäkseen hengissä. Voidakseen hyvin on valittava terveyttä ylläpitäviä ravintoai-
neita. Munuaisten vajaatoimintaa sairastavalle se tarkoittaa usein erilaista ruokavaliota kuin muille. Sen vuok-
si ei kuitenkaan tarvitse luopua herkutteluhetkistä.
TEKSTI JA KUVA: MAARIT HEINIMÄKI

Liiton Reilusti ravitsemuksesta -kurssilla käytiin kau-
passa valitsemassa munuaisten vajaatoimintaa sai-
rastavalle sopivia tuotteita Ravitsemuterapeutti Lee-
na Sampo-Viitaniemen johdolla.

Liiton Reilusti ravitsemuksesta -kurssilla kokattiin yh-
dessä munuaisten vajaatoimintaa sairastavalle sopi-
via ruokia.

tiin. Myös fosforin saantia tarkkaillaan 
edelleen dialyysin aikana. Joskus joudu-
taan vähentämään myös kaliumin saan-
tia. Siihen vaikuttavat dialyysin tehok-
kuus, lääkkeet ja omien munuaisten jäl-
jellä oleva toiminta. 

Dialyysihoidon aikana häviää arvokas-
ta proteiinia, mikä saattaa johtaa aliravitse-
mukseen. Aliravitsemus huonontaa yleis-
kuntoa ja herkistää turvotuksille sekä in-
fektioille. Välttyäkseen tältä dialyysissä ole-
van on tärkeää syödä päivän joka aterialla 
jotakin proteiinipitoista. Dialyysissä prote-
iinin tarve on 1,0 g–1,2 g painokiloa koh-
ti, kun se ennen dialyysiä on 0,8 g/pai-
nokilo. Terveet munuaiset omaavalla pro-
teiinin tarve nykysuositusten mukaan on 
0,8 g–1,0 g painokiloa kohti.

Tiukka fosforin ja kaliumin rajoitta-
minen ja milligrammojen laskeminen ai-
heuttaa turhaa stressiä. Merkittävää on 
paljonko ja kuinka usein fosforia tai ka-
liumia sisältävää ruokaa syö. Runsaasti 
fosforia sisältävä grillimakkara ei haittaa, 
jos sitä syö harvoin, mutta päivittäisessä 
käytössä se on liikaa. Monen vatsa kai-
paa aamuisin kaurapuuroa. Dialyysivai-
heessa se voi kuulua aivan hyvin päivit-
täiseen käyttöön, kun valitsee muut päi-
vän ruoka-aineet kohtuullisesti fosforia si-
sältävistä tuotteista. 

Nesteen saamista joudutaan rajoit-
tamaan, jos dialyysiä ei tehdä päivittäin, 
virtsamäärät ovat vähäiset tai on turvo-
tuksia. Jatkuva runsas nesteenpoiston 
tarve dialyysihoidon aikana rasittaa sy-
däntä. Vähän suolaa sisältävä ruoka tu-
kee myös nesterajoituksen toteuttamis-
ta. 
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Perinteisiä herkkuja
YRTTITARHAN SILAKAT 4:lle
600 g silakkafileitä
½ tl suolaa
ripaus valkopippuria
100 g Yrttitarha-tuorejuustoa
1 dl tuoretta tilliä
Laita puolet silakoista uunipellille leivinpaperin päälle nahkapuoli alaspäin. Ripotte-
le suola ja pippuri fileiden päälle. Sekoita tuorejuusto notkeaksi ja levitä silakkafilei-
den päälle. Ripottele päälle tilli. Nosta maustettujen fileiden päälle kanneksi toinen 
file nahkapuoli ylöspäin. Paista silakoita uunissa 220 asteessa noin 15 minuuttia.

PERUNASOSE 4:lle
500 g perunaa
1 dl ruokakermaa
1rkl öljyä
ripaus suolaa
Kuori ja viipaloi perunat ja laita ne likoamaan kylmään veteen muutamaksi tunniksi 
tai yön yli. Kaada vesi pois. Laita uusi vesi kattilaan ja keitä perunat kypsiksi. Sur-
vo perunat sähkövatkaimella ja lisää kerma, öljy ja suola.

1 annos perunasosetta ja silakkapihvejä sisältää:
energiaa 500 kcal
kalium 820 mg
fosfori 380 mg
proteiini 30 g

LISUKKEEKSI:

KEPEÄ JÄÄVUORISALAATTI
jäävuorisalaattia
tomaattia
kurkkua
päälle ranskalainen salaatinkastike

JÄLKIRUUAKSI:

MARJAPIIRAKKA (10 annosta)
100 g margariinia
½ dl sokeria
2 dl vehnäjauhoja
1dl perunajauhoja
1 tl leivinjauhetta
½ dl hedelmämehua tai vettä
Päälle. marjoja tai omenanlohkoja ja sokeria
Vaahdota rasva ja sokeri. Lisää keskenään sekoitetut kuivat aineet. Levitä voidel-
lun ja jauhotetun piirasvuoan pohjalle ja reunoille. Lisää päälle marjat ja omenan-
lohkot. Paista 200 asteessa noin 25 minuuttia.
Vinkki: Päälle voi lisätä ennen paistamista 1½ dl kaura- tai soijakermaa johon on 
sekoitettu 2 rkl perunajauhoja.

1 annos marjapiirakkaa sisältää
kalium 95 mg
fosfori 120 mg
proteiini 1,5 g

Urho ja Anneli Sipilä osallistuivat lii-
ton järjestämälle Reilusti ravitsemukses-
ta -kurssille maaliskuussa. He kokivat 
dialyysissa olevan ravitsemuksen haas-
teelliseksi. He eivät ole saaneet ravitse-
musterapeutin ohjausta omalla paikka-
kunnalla. Urho on käynyt hemodialyysi-
hoidossa lokakuusta 2012 asti Uuden-
kaupungissa. 

Sipilän perheen ruokavalintoihin tuo 
haastetta Urhon munuaissairauden li-
säksi nuorimman pojan diabetes.

– Diabeteksen hoitoon saimme he-
ti ruokaohjausta, mutta dialyysipoti-
laan ruokavaliota on täytynyt selvittää 
itse Finelin sivuilta netistä tai esitteistä. 
Kun kuulee huhuja siitä, että joku ruo-
ka on täysin kielletty tai saa ristiriitaista 
tietoa, ei enää tiedä mihin uskoisi, An-
neli kertoo. 

Kurssilla Sipilät kokivat saaneensa 
paljon käytäntöön sovellettavaa tietoa 
ja korjattua vääriä käsityksiä, joita ajan 
myötä on syntynyt. 

– Täällä on saatu perusteltua tietoa 
ja ohjausta, johon voimme luottaa.  Mi-
kä mukavinta, herkutellakin saa, Anne-
li iloitsee.

Sipilät toivoisivat, että kaikilla oli-
si mahdollisuus päästä kursseille mah-
dollisimman pian, jotta he pääsisivät 
noudattamaan oikeanlaista ruokava-
liota heti sairauden alkuvaiheessa. Ra-
vitsemusohjauksen pitäisi olla kaikil-
le tasapuolista asuinpaikkakunnasta 
riippumatta. Osa kurssilaista oli pääs-
syt käymään ravitsemusterapeutin luo-
na useamman kerran ja seuranta on 
säännöllistä. He kannustavat myös hoi-
tohenkilökuntaa kertomaan kursseis-
ta ja mistä erilaista tukea ja vertaisuut-
ta voi löytää.

– Ravitsemustiedon lisäksi saimme 
kurssilla tukea muilta kurssilaisilta. Tu-
li tunne, että emme ole yksin painiskel-
leet näiden asioiden kanssa. 

Tietoa dialyysi- 
ruokavaliosta  
kurssilta

TEKSTI JA KUVA: MAARIT HEINIMÄKI

Urho ja Anneli Sipilä olivat oppimassa lisää dia-
lyysissä olevan ravitsemuksesta liiton kurssilla.
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Ravitsemusterapeutti Leea Järvi kehottaa syömään 
ruoka-aikoina, säännöllisesti ja riittävästi. Silloin jak-
saa myös paremmin tarkkailla syömisiään. 

Munuaisten vajaatoiminnassa niiden kyky 
poistaa fosforia heikkenee. Fosforin vahti-
minen alkaa useimmiten jo ennen dialyy-
siä, eikä dialyysikään yleensä poista fos-
foria riittävän tehokkaasti. Usein ruokavali-
on fosforirajoituksen lisäksi tarvitaan fosfo-
rin sitojalääke, joka estää suolessa olevan 
fosforin imeytymistä. Fosforinsitojalääke 
otetaan ruuan yhteydessä, muuten siitä 
ei ole hyötyä. 

– Usein muutokset ruokavaliossa on 
helpompi tehdä, kun tietää miksi, ravit-
semusterapeutti, terveydenedistämisen 
koordinaattori Leea Järvi Pohjois-Poh-
janmaan sairaanhoitopiiristä toteaa

Liika fosfori aiheuttaa luiden hauras-
tumista ja murtumariski kasvaa. Fosfo-
ri muodostaa kalkki-fosforikiteitä niveliin, 
lihaksiin, ihoon ja verisuoniin. Se kalk-
keuttaa verisuonia ja vaurioittaa sydäntä.

Jos fosforirajoitus tarvitaan, Järvi pyy-
tää ohjattaviaan pitämään ruokapäivä-
kirjaa. Se auttaa näkemään ruokavalion 
kokonaisuuden ja myös sen, mistä syö-
misistä fosforia kertyy eniten. Ruokapäi-
väkirjan avulla ihminen voi itse miettiä, 
millaisia valintoja hän on valmis tekemään 
ja mitkä niistä ovat hänelle helpoimmat. 

Fosfori hallintaan
Kun fosforin määrä saadaan hallin-
taan, iso osa munuaisten vajaatoi-
mintaa sairastavien ruokavaliosta 
on ratkaistu. Liika fosfori voi aiheut-
taa luiden haurastumista. Fosforia 
on runsaasti maitotuotteissa sekä 
lihaleikkeleissä ja täysjyväviljoissa.
TEKSTI JA KUVAT: HILKKA LAHTI

Miten vaivattomimmin ja yksinkertaisim-
min voi päästä tavoitteeseensa. Vertailu 
muiden munuaisten vajaatoimintaa sai-
rastavien tai dialyysissä käyvien kanssa ei 
kannata, sillä fosforiarvot ovat yksilöllisiä.

Järvi kehottaa testaamaan ja etene-
mään vaiheittain. Tiedon runsaus saat-
taa hämmentää ja jos asiaa tulee kerral-
la liikaa, muutoksiin ei pysty sitoutumaan. 
Veren fosforiarvo on nopea muuttumaan, 
ja se voi olla koholla esimerkiksi juhlapy-
hien jälkeen. Kokonaisuus kuitenkin rat-
kaisee, ei satunnainen herkuttelu.

– Mikään ei ole kiellettyä, määrä rat-
kaisee, hän muistuttaa.

Syö riittävästi
Dialyysin aikana riittävä energiansaanti on 
tärkeää, eikä ruokavaliotaan kannata ka-
ventaa turhaan. Lisähaastetta ruokavali-
oon tuo se, että fosforia on eniten eläin-
kunnan tuotteissa ja dialyysissä oleva tar-
vitsee hyvänlaatuista proteiinia ruuasta. 
Sen sijaan ennen dialyysiä munuaisten va-
jaatoimintaa sairastavilla on usein proteii-
nirajoitus, joka toteutuu käytännössä ra-
joittamalla fosforin määrää ruokavaliossa.

Fosfori on ihmisille vieraampi asia 
kuin esimerkiksi rasvat, proteiinit tai hiili-
hydraatit. Fosforia tarvitsee pienen mää-
rän, mutta suomalainen saa syömisis-
tään fosforia yleensä moninkertaises-
ti tarpeeseen.

Maitotuotteet ovat useimmilla iso fos-
forin lähde. Jos syö paljon maitoa, pii-
mää, jukurttia ja juustoa, jo niiden vähen-
täminen saattaa laskea fosforitasoa riit-
tävästi. Osan maitotuotteista voi vaihtaa 
esimerkiksi kasvisrasva-, soija-, manteli-, 

kaura- tai riisipohjaisiin tuotteisiin.  Pitää 
kuitenkin tarkistaa, ettei näihin tuotteisiin 
ole lisätty fosfaattia esimerkiksi kalsium-
fosfaattina (E341). Jos tämä ei vielä riitä, 
huomiota kiinnitetään lihaleikkeleisiin ja 
täysjyväviljoihin.

Moni puree vaaleaa leipää kyllästy-
neenä, mutta välillä voi kokeilla esimer-
kiksi ruissihtileipää. Tässäkin määrä rat-
kaisee.

– Jos aamu ei lähde käyntiin ilman 
ruisleipää, sen voi syödä, ja vähentää 
fosforin saantia muusta.

Runsaasti fosforia sisältäviä ruoka-ai-
neita ovat mm. sulatejuusto, lihajalosteet 
ja tuorelihavalmisteet, joissa on käytet-
ty lisäaineita koodeilla E338–343, E541 
ja E450–452. Fosfori on tärkeä elintar-
vikkeitten happamuuden säätö- ja sta-
bilointiaine, mutta nykyään markkinoil-
la on lihavalmisteita, joissa ei ole käytet-
ty lisäainefosfaattia. Juustoista raejuusto 
ja tuorejuustot sopivat hyvin myös dialyy-
sissä olevan ruokavalioon. Lisäainefos-
faatit imeytyvät tehokkaammin kuin elin-
tarvikkeissa luonnostaan oleva fosfaatti.

– Juomien suhteen pitää olla myös 
tarkkana, sillä esimerkiksi oluessa ja ko-
lajuomissa fosforia on reilummin kuin 
muissa juomissa.

Kalaa voi syödä, kunhan perkaa ruo-
dot ja nahan pois. Munan keltuainen si-
sältää kohtalaisen paljon fosforia, mutta 
munakkaasta voi silti nauttia ja saada hy-
vää proteiinia, kun käyttää yhtä keltuaista 
kohden kaksi valkuaista. Palkokasvit, pa-
vut, herneet, soijapapu samoin kuin päh-
kinät, siemenet ja mantelit ovat isoja fos-
forinlähteitä. 

Fosfori on tärkeä elintarvikkeitten happamuuden säätö- ja stabilointiaine, mutta nykyään markkinoilla on liha-
valmisteita, joissa ei ole käytetty lisäainefosfaattia. Dialyysikurssilla Kunnonpaikassa maisteltiin makkaroita ja 
leikkeleitä, joissa ei ole käytetty lisäainefosfaattia.
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TEKSTI JA KUVA: MARIA RUUSKANEN

Munuaisten vajaatoiminta muutti Anun ruokavalion. Vanhoista herkuis-
ta piti luopua, mutta uusia tuli tilalle. Kun Anu sai tarpeeksi tietoa ruo-
kavaliosta, oli sitä helpompi noudattaa.

Kuopiolainen Anu Leinonen odotti vuonna 
1999 toista tytärtään, kun hän joutui ras-
kausmyrkytyksen vuoksi sairaalaan. Lap-
sen syntymän jälkeen tehdyissä tutkimuk-
sissa selvisi, että Anu sairasti perinnöllistä 
polykystistä munuaissairautta. Terveyden-
tilaa seurattiin sen jälkeen useita vuosia 
työterveyshuollossa. Kun veriarvot huo-
nonivat, Anu siirrettiin KYS:iin ja kontrol-
lit tihenivät.

– Aluksi ravitsemuksesta ei puhuttu 
vielä lainkaan. Todettiin vain, että sairau-
delle ei voi mitään, Anu kertoo.

2000-luvun loppupuolella vajaatoimin-
taa alettiin hoitaa ruokavaliolla, muun mu-
assa fosforia karsittiin. Lääkäri ja ravitse-
musterapeutti kuvailivat perusteellisesti, 
miten fosfori vaikuttaa munuaisten vajaa-
toimintaa sairastavan elimistössä.

– Oli tärkeää ymmärtää, miksi ruokava-
liota rajoitetaan. Käskyt tulivat ulkopuolelta 
ja asia tuntui vaikealta. Purputin vastaan, 
mutta jäin silti pohtimaan kuulemaani.

Tietoa hän sai runsaasti ja etsi itse lisää 
liiton sivujen kautta, mutta sen soveltami-
nen omaan ruokavalioon vaati vaivannä-
köä ja itsekuria. Joskus suuri tiedon mää-
rä sai pään pyörälle.

– Ruokavalio kuulosti kauhean epäter-
veelliseltä. Olin tottunut ruisleipään ja vaa-
lea leipä tuntui pullamössöltä. Lisäksi ai-
kaisempi inhokkini kaurapuuro palasi ku-
vioihin mukaan. Olinkin alussa vähän itse-
päinen ja mietin, että jos minä vaikka ensi 
viikolla aloitan. Samalla tiesin, että veriko-
keissa kuitenkin paljastuu, olenko syönyt 
suositusten mukaan.

Palaute kannusti jatkamaan
Anu suunnisti kaupan hyllyjen välissä ra-
vitsemusterapeutilta saamiensa listojen 
avulla. Pakkausmerkinnät tuottivat pään 
vaivaa ja osa sallituista tuotteista oli kal-
liita. Tuotteiden säilyvyyksissäkin oli ero-
ja. Muut perheenjäsenet, mies ja kaksi ty-
tärtä, piti ottaa huomioon, mikä toi omat 
haasteensa kauppareissuihin.

– Joskus kaupassa ajattelin, että ei täs-
tä tule mitään kun jokainen paketti piti käy-
dä läpi ja syynätä, onko tuoteselosteessa 
itselle haitallisia E-koodeja tai muita aineita. 
Kun olin väsynyt kokeilemaan uutta, ruo-
kavalio oli melko yksipuolinen eikä mikään 
oikein maistunut, Anu muistelee.

Anu joutui luopumaan monista her-
kuistaan ja totuttelemaan muun muassa 

Ruokavaliohoito toi myös  
mukavia muutoksia

soijavalmisteisiin. Sairauden hoidon vaa-
timat rajoitukset toivat mukaviakin muu-
toksia ruokailutottumuksiin. Grillimakka-
rat ovat jääneet ja grilliin laitetaan nykyään 
maustamatonta broileria, joka maustetaan 
itse. Erityisesti maistuvat tuorejuusto, rah-
ka ja raejuusto.

– Kun huomasin, että arvot pysyivät 
tasaisina, tsemppasi se ruokavalion nou-
dattamiseen. Minua kannusti, kun sain ra-
vitsemusterapeutilta palautetta siitä, mis-
sä olin onnistunut. Halusin pyrkiä siirtä-
mään dialyysin aloitusta mahdollisimman 
pitkälle.

Anun dialyysihoito aloitettiin kesäkuus-
sa 2014. Ravitsemushoitoa on jatkettu 
edelleen eikä sen noudattaminen tunnu 
enää yhtä vaikealta, koska siihen ehti tot-
tua jo ennen dialyysiä.

– Dialyysiaika on vahvistanut ymmär-
rystäni siitä, että ruokavalio liittyy kiinteästi 
sairauden hoitamiseen. Huomaan omassa 
voinnissani hyödyt, joita fosforin välttämi-
sellä on. Hoito on helpompaa, kun ei rasi-
ta oloaan syömällä väärin. 

Anu Leinonen sanoo, että ruokavaliota ei kannata 
ajatella peikkona. Se on omaksi parhaaksi.

KOLUMNI

Olen miten syön
Olemme oppineet juomaan ja syö-
mään ennen kuin puhumaan. Ruo-
kailuun liittyy asioita, joille emme löy-
dä sanoja, se on niin meitä itseäm-
me. Niinpä ravitsemusneuvonta ei 
kosketa vain tietoista minää, vaan jo-
tain hyvin syvältä, hyvin henkilökoh-
taista ja omaa.

Helmikuussa kuollut sanailuval-
mis tätini sanoi vuosikymmeniä sit-
ten: ”Kerro minulle miten syöt olles-
sasi yksin, niin minä kerron sinulle, 
millainen sinä olet.” Eli ihminen ei ole 
vain sitä, mitä hän syö, vaan myös 
sitä, miten hän syö. 

Ruokaa opitaan valmistamaan 
valmistamalla ruokaa yhdessä. Teori-
asta voi saada tukea, mutta ruoka on 
ruokaa vain syömiskelpoisena. Yli-
malkaisista rajoituslauselmista seu-
raa vain ylimalkaista ahdistusta. Fos-
fori on minusta vierestä katsoen vai-
kein. Suomalainenhan syö mitä maa 
ja vesi antaa ja karjasta saa. Sovel-
la siinä sitten fosforirajoitusta! Ja ol-
laan vielä jokaisen mielen syvimmäl-
lä alueella, jolla tunteet nousevat hel-
posti pintaan. 

Kullakin on siten oma juttunsa. 
Miten toteuttaa vapaaehtoisesti pa-
kollista? Miltä se tuntuu? Miten joku 
voi olla jollekin läpihuutojuttu, mut-
ta toiselle ylitsepääsemätön este? 
Toisiamme tarvitsemme. Luultavas-
ti on niin, että keskittyminen käytän-
nön asioihin sellaisina kuin ne tule-
vat vastaan, on selkeintä. Tätä yri-
tän edelleenkin opiskella. Mitä sen 
myötä nousee mieleen, on lupa tun-
tea. Siitäkin voi keskustella.

Antti Linkola
Kirjoittaja on eläkkeellä oleva lappeenran-
talainen keskussairaalan munuaispotilaiden 
hoidosta vastannut sisätautilääkäri.
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Maksasairautta sairastavia on Suomessa noin 100 000. Heistä 
puolella on maksakirroosi.

– Suurella osalla kirroosi on lievä, mutta jos sen taustalla ole-
vaa syytä, esimerkiksi tulehdusta tai alkoholia, ei poisteta, mak-
sasairaus etenee yhä vaikeampaan kirroosiin, kertoo osastonyli-
lääkäri, gastroenterologi Perttu Arkkila HYKS:stä.

Alkoholi on edelleen yleisin maksasairauden aiheuttaja, vaikka 
alkoholinkulutus onkin kääntynyt vähäiseen laskuun. Myös elin-
tapoihin liittyvä ei-alkoholiperäinen rasvamaksa lisääntyy. C-he-
patiitista keskustellaan tällä hetkellä paljon lähinnä uusien lääk-
keiden vuoksi.

Kaikki maksasairaudet eivät johdu elintavoista. Maksasairau-
den syynä voi olla autoimmuunisairaus, kuten autoimmuunihe-
patiitti, primaarinen biliaarinen kirroosi tai sklerosoiva kolangiitti, 
tai maksan kertymäsairaus kuten hemakromatoosi tai Wilsonin 
tauti. Maksasairaus voi olla perinnöllinen. Lääkkeet, esimerkiksi 
kipu, psyyken- tai epilepsialääkkeet, myrkylliset sienet tai luon-
taistuotteet voivat vahingoittaa maksaa. Joskus sairauden syy 
jää tuntemattomaksi.

Säännöllinen seuranta on tärkeä
Maksasairaus on havaittava ajoissa, koska hoidolla voidaan vai-
kuttaa sen ennusteeseen. Virusmaksasairauksia lukuun ottamat-
ta varsinaisia parantavia hoitoja on vähän, mutta kun maksasai-
rauden syy on tiedossa, voi välttää maksaa kuormittavia teki-
jöitä. Alkoholimaksasairaudessa alkoholin poisjättäminen ei pa-

Maksa rakastaa terveitä elintapoja
Maksasta voi pitää huolta välttämällä alkoholia ja yli-
painoa. Minkään tietyn ruokavalion noudattamisen ei 
ole kuitenkaan todettu suojelevan maksaa. Maksa-
sairauden varhainen toteaminen ja säännöllinen seu-
ranta on tärkeää.
TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

ranna maksasairautta, mutta se voi lievittää maksakirroosia ja 
tulehdus voi hävitä.

– Autoimmuunimaksasairauksien hoitoon ei ole tullut uusia 
lääkkeitä, mutta vanhoja lääkkeitä osataan käyttää aiempaa pa-
remmin. Niiden käyttö osataan ajoittaa oikein ja lääkkeiden hait-
tavaikutukset ovat tiedossa, jolloin niitä voidaan seurata parem-
min, Arkkila sanoo.

Autoimmuunimaksasairauksien lääkehoidolla pyritään rau-
hoittamaan maksassa olevaa tulehdusta. Ei-alkoholiperäisen ras-
vamaksan hoidossa avainasemassa on maltillinen painonpudo-
tus, vähärasvainen ruoka ja hedelmäsokerin välttäminen sekä lii-
kunnan lisääminen.

Säännöllinen seuranta on tärkeää, jotta tiedetään tehoaa-
ko hoito. Kun maksasairauden aiheuttamat komplikaatiot, kuten 
ruokatorven laskimolaajentumat, askites eli nesteen kertyminen 
vatsaonteloon ja enkefalopatia eli tajunnantason aleneminen, ha-
vaitaan ajoissa, niitä voidaan hoitaa tehokkaasti. Esimerkiksi ruo-
katorven laskimolaajentumia seurataan tietyn välein tähystyksel-
le, jolloin niitä voidaan hoitaa oikeaan aikaan tähystyksen yhtey-
dessä tai lääkehoidolla.

– Maksasairauden vaikeusasteen määritteleminen ja maksa-
kirroosin toteaminen on helpottunut, koska uusilla ultraääneen 

Perttu Arkkila sanoo, että maksasairauden hyvällä 
hoidolla voidaan vaikuttaa sen ennusteeseen.

Pidä huolta maksastasi
• Vältä maksaa kuormittavia tekijöitä kuten alkoholia.
• Käytä lääkkeitä annosteluohjeiden mukaan.
• Liiku ja syö terveellisesti.
• Hoida tehokkaasti maksasairauden komplikaatiot.
• Hoida muita sairauksia kuten diabetesta ja  

verenpainetta.
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Kansallinen C- 
hepatiittistrategia
C-hepatiitti on yleisin Suomessa esiintyvistä hepa-
tiiteista. Uusia tartuntoja todetaan 1000–1200 vuo-
dessa.

– Liiton tavoitteena on kehittää C-hepatiitin ennal-
taehkäisyä, jakaa tietoa ja poistaa ennakkoluuloja se-
kä saavuttaa eri toimijoiden yhteinen näkemys C-he-
patiitin hoidosta Suomessa, sanoo liiton toiminnan-
johtaja Sari Högström.

Liiton eduskunnan tukiryhmän puheenjohtaja, 
kansanedustaja Hanna Tainio ja liitto järjestävät yh-
dessä A-klinikkasäätiön, Suomen Lumme ry:n ja Abb-
Vie Oy:n kanssa yleisölle avoimen C-hepatiittisemi-
naarin maaliskuussa eduskunnan kansalaisinfossa. 
Tilaisuudessa kuultiin asiantuntijoiden lisäksi edus-
kuntaryhmien puheenvuorot. Kansanedustajat olivat 
yhtä mieltä siitä, että Suomeenkin tarvitaan C-hepa-
tiittistrategia ja kansallinen ohjelma.

Euroopan maksajärjestön ELPA:n puheenvuoros-
sa Achim Kautz kertoi tilanteesta eri Euroopan mais-
sa ja sanoi, että Suomeenkin tarvitaan sairaalakohtais-
ten hoitolinjausten tilalle kansallinen suunnitelma, joka 
jo monesta muusta maasta löytyy.

STM ja THL ilmoittivat jo alkuvuodesta, että ne 
suunnittelevat C-hepatiittiasiantuntijatyöryhmän perus-
tamista. Työryhmän tavoitteena olisi tehostaa hepatiitti 
C-tartuntojen ennaltaehkäisyä, matalan kynnyksen tes-
taustoimintaa ja lääkehoitoa. Tartuntatautien neuvotte-
lukunta päätti kokouksessaan maaliskuussa perustaa 
C-hepatiitti alajaoston, jonka tehtävänä on kansallisen 
C-hepatiitti -strategian ja toimintaohjelman luominen.

Liitto on mukana myös vaikuttajakyselyssä, jossa 
kartoitetaan terveydenhuollon ammattilaisten, poliittis-
ten päättäjien, virkamiesten ja järjestöjen edustajien kä-
sityksiä Suomen C-hepatiittitilanteesta.

TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

perustuvilla tekniikoilla voidaan tarkasti määrittää maksasairau-
den vaikeusaste. Tämän vuoksi tarve maksasta otettavalle koe-
palalle on vähentynyt

Arkkila toivoo, että maksakirroosin vaikeusastetta mittaavan 
Child-Pugh-luokituksen käyttö lisääntyisi lääkärien keskuudessa. 
Sen määrittelyssä käytetään tiettyjä laboratorioarvoja sekä aski-
teksen ja enkefalopatian määrää. Sairastuneen kannattaa myös 
itse vaatia luokituksen tekemistä, koska tämä helpottaa maksa-
sairauden etenemisen seurantaa.

Maksasairaus löytyy usein sattumalta
Maksasairauden yleisin toteamistapa on edelleen sattumalöydös 
työterveystarkastuksessa tai maksa-arvojen tutkiminen muun 
sairauden lääkehoidon aikana. Maksa-arvoja voidaan selvittää 
myös, jos sukulaisella on todettu maksasairaus tai jos itse on 
huolestunut maksansa terveydestä.

– Perusterveydenhuollon taso Suomessa on niin korkea, et-
tä veren maksa-arvot mitataan erittäin herkästi. Jatkotutkimus-
ten määräämisessä on eroja eri terveydenhuollon pisteissä, mut-
ta jos diagnoosi on epäselvä tai kyseessä on vaativa jatkohoito, 
potilas lähetään hyvin erikoissairaanhoitoon.

Ei-alkoholiperäistä rasvamaksaa ja alkoholimaksasairauksia 
voidaan hoitaa hyvin myös perusterveydenhuollossa. 

– Maksa-arvojen viitearvot on tarkoituksella asetettu niin al-
haisiksi, että ne antavat nopeasti merkkejä alkoholin liiallisesta 
käytöstä. Usein jo lääkärin toteamus siitä, että maksa-arvot ovat 
koholla, ja keskustelu niiden syistä, voi toimia kimmokkeena elin-
tapojen muutokseen.

Alkoholimaksasairauden kulkuun voidaan vaikuttaa. Alkoholia 
paljon käyttävistä päivystyspoliklinikalla hoidossa olevista puolel-
la tavataan alkoholihepatiittiin viittaavia löydöksiä. Alkoholimak-
sasairauksiin liittyy suuri kuolleisuus: puolet alkoholikirroosin saa-
neista kuoli neljän vuoden seurannassa.  Säännöllinen seuranta 
on tarpeen, vaikka alkoholinkäyttö jatkuisikin

Jos maksa vaivaa
Maksasairauteen liittyy liittyä myös liitännäissairauksia, esimerkik-
si sappikirroosissa on lisääntynyt riski sairastua osteoporoosiin. 
Maksasairauteen sairastuneet ovat alttiimpia infektioille ja heillä 
voi olla myös muita sairauksia. On tärkeä hoitaa verenpainetautia, 
korkeaa kolesterolia tai diabetesta, sillä maksasairauteen sairas-
tuneiden tärkeimmät kuolinsyyt ovat sydän- ja verisuonisairaudet. 

– Maksasairauteen sairastunut voi pitää huolta maksansa hy-
vinvoinnista parhaiten välttämällä maksaa kuormittavia tekijöitä, 
esimerkiksi alkoholia.

Lääkkeitä voi käyttää lääkärin neuvojen mukaan normaalian-
noksin, mutta parasetamolia sisältäviä lääkkeitä on syytä vält-
tää. Muut sairaudet ja maksasairauden komplikaatiot on hoidet-
tava tehokkaasti.

– Ei ole todettu, että mikään tietty ruokavalio tai tiettyjen ruo-
ka-aineiden, kuten maitotuotteiden tai gluteiinin, välttäminen oli-
si hyödyksi maksalle, jos sitä ei ole suositeltu jonkun muun sai-
rauden hoitoon, Arkkila muistuttaa.

Yleinen terveellinen ruokavalio ja liikunta ovat hyväksi kaikil-
le, myös maksasairauteen sairastuneille. Ylipaino kuormittaa ke-
hoa ja painon pudottaminen on tärkeää varsinkin ei-alkoholipe-
räisessä rasvamaksassa. Tupakointi voi lisätä maksakirroosiriskiä.

Virusmaksatulehduksia vastaan kannattaa suojautua otta-
malla rokote A- ja B-hepatiittia vastaan sekä omilla valinnoillaan. 
A-hepatiitti tarttuu saastuneesta vedestä ja ruoasta, esimerkik-
si huonosti kypsennetyistä äyriäisistä. Kädet on hyvä pestä ai-
na WC:ssä käynnin jälkeen. Ulkomaanmatkoilla kannattaa juoda 
pullotettua vettä ja välttää jääkuutioita. Ulkomaisia pakastemar-
joja tulisi kuumentaa ennen käyttöä. B- ja C-hepatiitit tarttuvat 
verikontaktissa. B-hepatiitti tarttuu myös suojaamattomassa su-
kupuoliyhteydessä. Tartunnan voi saada steriloimattomista neu-
loista, ruiskuista tai välineistä, joita käytetään tatuoinnin tai lävis-
tyksen tekemiseen, lääkkeiden tai huumeiden pistämiseen tai esi-
merkiksi akupunktiohoidon antamiseen. 

Elpan Achim Kautz kertoi Euroopan tilanteessa  
eduskunnassa maaliskuussa.
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Ennaltaehkäisyn ohjelmakausi on käynnistynyt vauhdikkaasti. Kevään aikana käynnistettiin ennaltaehkäisy-
kampanjat Supersankarimunuainen ja Mahtimaksa. Toukokuussa vietettiin maksaviikkoa. Yleisöluentoja oli 
yhdeksällä paikkakunnalla. 

Liitto viettää ennaltaehkäisyn ohjelmakaut-
ta 2015–2016. Munuais- ja maksasairau-
det lisääntyvät jatkuvasti. Sairauksien en-
naltaehkäisyn lisäksi tavoitteena on myös 
vähentää sairauden aiheuttamia haitto-
ja tai estää jo olemassa olevan sairauden 
pahenemista.

Maaliskuussa Maailman munuaispäi-
vänä liitto aloitti munuaissairauksien ennal-
taehkäisykampanjan nimeltä Supersanka-
rimunuainen. Toukokuussa tietoa alkoi ja-
kaa Mahtimaksa, maksasairauksien ennal-
taehkäisykampanja.

Munuais- ja maksasairauksista lähe-
tettiin kevään aikana 20 mediatiedotetta. 
Tiedotusvälineet julkaisivat yli 80 juttua ai-
heista. Huomenta Suomi -aamutelevisios-
sa nefrologi Agneta Ekstrand kertoi munu-
aissairauksista maaliskuussa ja gastroen-
terologi Perttu Arkkila ja liiton toiminnan-
johtaja Sari Högström maksasairauksista 
toukokuussa. Maksaviikolla myös paikal-
liset tapahtumat saivat hyvin näkyvyyttä.

Maksaviikko jakoi tietoa
Liitto vietti maksaviikkoa 4.–8.5. Ennalta-
ehkäisytapahtumia järjestettiin viikon aika-
na yhdeksän: liitto viidellä ja jäsenyhdistyk-
set neljällä paikkakunnalla. Tunnelma ylei-
söluennoilla oli avoin ja kiinnostunut. Tieto 
tuli kuulijoiden mukaan tarpeeseen.

Vaikka elintavoista johtuvat maksasai-
raudet lisääntyvät, luennoilla muistutettiin, 
että ne eivät ole syy kaikkiin maksasaira-
uksiin. Ne voivat johtua myös autoimmuu-
nisairaudesta tai olla perinnöllisiä. Joskus 
sairauden syy jää tuntemattomaksi. Sai-
rastuneiden kokemuspuheenvuorot toivat 
tapahtumissa esiin, miten sairaus vaikut-
taa elämään. Monet olivat kohdanneet en-
nakkoluuloja kertoessaan sairaudestaan.

Viikko avattiin Oulussa maanantaina, 
missä gastroenterologi Pekka Jauhonen 
luennoi maksasairauksista ja ravitsemus-
terapeutti Eija Orreveteläinen painonhal-
linnasta. Infopisteissä jaettiin tietoa C-he-
patiitista ja ehkäisevästä päihdetyöstä. 
Lahdessa gastroenterologi Perttu Lah-
tinen luennoi rasvamaksasta Päijät-Hä-

Munuais- ja maksasairauksien 
ennaltaehkäisy sai huomiota

meen yhdistyksen tilaisuudessa. Seinä-
joella Etelä-Pohjanmaan yhdistyksen ta-
pahtumassa gastroenterologi Vesa Haa-
pasaari puhui maksasairauksista. Lisäksi 
ohjelmassa oli muun muassa kehonkoos-
tumusmittausta.

Tiistaina Kuopiossa mukaan oli lähte-
nyt useita järjestöjä koko päivän kestävään 
tapahtumaan kaupungintalolle. Erikoislää-
käri Esko Kumpusalo kertoi kipulääkkei-
den riskeistä, gastroenterologi Markku 
Heikkinen maksasairauksista ja tartunta-
taudeista vastaava lääkäri Raija Savolai-
nen virushepatiiteista. Toimittaja ja kirjailija 
Antti Heikkinen kertoi Juice Leskisen ri-
saisesta elämästä. Helsingissä Gastroen-
terologi Urpo Nieminen luennoi maksa-
sairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä.

Keskiviikkona Tampereella gastroen-
terologi Airi Jussila kertoi kansantajuises-
ti maksasairauksista ja munuaissairaan-
hoitaja Tarja Järvinen munuaissairauksien 
ennaltaehkäisystä. Turussa gastroentero-
logi Markku Voutilainen luennoi rasva-
maksasta. Kajaanissa Kainuun yhdistyk-
sen yleisöluennolla gastroenterologi Pek-
ka Jauhonen puhui maksasairauksista ja 
sairaanhoitaja Minna Karppinen C-hepa-
tiittitilanteesta Kainuussa.

Torstaina gastroenterologi Mikko Hei-
kura luennoi Joensuussa Pohjois-Karjalan 
yhdistyksen tapahtumassa.

Lisää toimintaa ja tapahtumia
Maailman hepatiittipäivää vietetään tiistai-
na 28.7. Liitto on mukana silloin järjestet-
tävässä tiedotuskampanjassa C-hepatiitis-
ta. Euroopan elinsiirtopäivä on lauantaina 
10.10. Syksyllä aloitetaan kampanja, jossa 
kerrotaan elinluovutuksesta netissä ja so-
siaalisessa mediassa. Järjestöpäivien 6.–
7.11. yhtenä teemana on ennaltaehkäisy. 
Niiden yhteydessä juhlitaan myös 45-vuo-
tiasta liittoa.

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.

Kilpailu munuaisten vajaatoimintaa sai-
rastavan ruokavalioon sopivista ruoanval-
mistusohjeista käynnistyy syksyllä. Sen 
tuloksia esitellään tulevaisuudessa muun 
muassa Elinehto-lehdessä. Syksyllä on 
tarkoitus julkaista myös dialyysissä olevan 
ravitsemusopas.

Maksaviikko järjestetään myös vuoden 
2016 keväällä. Luvassa on myös esite ras-
vamaksasta.

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. Ehdo-
tuksia vuoden ennaltaehkäisyteoksi voi lä-
hettää Anne Viitalalle marraskuun loppuun 
mennessä. 

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

TEKSTI: PETRI INOMAA

Munuais- ja maksasairaudet  sekä liitto näkyivät  
tiedotusvälineissä koko kevään.
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TEKSTI JA KUVA: MARIA RUUSKANEN

Elämä hymyilee jälleen
Oliver täytti maaliskuussa kolme vuotta. Viime lokakuussa tehdyn munuaisensiirron jälkeen poika totuttelee 
elämään ilman dialyysihoitoja. Nyt perheen on aika toteuttaa suunnitelmat, jotka Oliverin synnyttyä laitettiin 
odottamaan otollisempaa hetkeä.

Vuonna 2012 Outi ja Valtteri Hytösellä, 
24, oli näköpiirissä muutto Outin kotipaik-
kakunnalle Perhoon, jossa Valtterilla oli jo 
työpaikka sovittuna. Perheeseen odotet-
tiin lasta. Raskaus oli sujunut normaalis-
ti ja kaiken piti olla kunnossa. Oliver päät-
ti tulla maailmaan kuusi viikkoa etuajassa. 
Suurikokoinen istukka antoi aihetta epäil-
lä, ettei kaikki ollut niin kuin piti. 

– Olin yksin vastasyntyneiden teholla 
Oliverin kanssa, kun lääkäri kertoi epäi-
lyksistään. Kesti pari viikkoa, ennen kuin 
asia varmistui, Outi-äiti sanoo.

Diagnoosi, suomalaistyyppinen syn-
nynnäinen nefroosi, CNF, tuli täydellise-
nä yllätyksenä.

– Alkuun mietimme, että miksi justiin 
meille, mutta sitten asian oppi hyväksy-
mään. Ei ollut oikein vaihtoehtoja, Valtte-
ri-isä toteaa.

Alkoi lähes kolmen vuoden rankka ar-
ki ja huoli lapsen selviytymisestä. Oliver 

Oliverin elämänilo on antanut voimaa, kun uupumus on meinannut yllättää.

vietti ensimmäisen elinkuukautensa vas-
tasyntyneiden teho-osastolla Jyväsky-
lässä. Outi ja Valtteri asuivat tuolloin vie-
lä Uuraisilla, josta he kulkivat päivittäin 
sairaalaan. Pian kävi selväksi, että ainoa 
järkevä vaihtoehto olisi muutto Jyväsky-
lään. Ratkaisu osoittautui oikeaksi. Oliver 
käytännössä asui sairaalassa ensimmäi-
set kahdeksan kuukautta ja pääsi aino-
astaan satunnaisesti kotiin, tosin silloin-
kin vain päiväsaikaan. Munuaissairauden 
lisäksi Oliverilla todettiin parin kuukau-
den ikäisenä leikkauksen vaatinut maha-
portin ahtauma. Puolivuotiaana hän sai-
rastui hinkuyskään, mistä seurasi usean 
kuukauden sairaalareissu.

Vaikeudet vain jatkuvat
Loppuvuodesta 2012 aloitettiin vatsakal-
vodialyysi, jota edelsi kolmen viikon sai-
raalajakso Helsingissä. Dialyysi oli kuiten-
kin lopetettava kolmen kuukauden jälkeen, 

koska Oliverin palleaan oli tullut reikä, ja 
dialyysinesteet pääsivät valumaan keuh-
koihin. Vaihtoehdoksi jäi hemodialyysi, jota 
Jyväskylässä ei niin pienelle suostuttu te-
kemään. Hoitoihin oli matkustettava Hel-
sinkiin kolme kertaa viikossa.

– Ensin mietimme muuttoa Helsinkiin. 
Päädyimme kuitenkin käymään hoidoissa 
Jyväskylästä käsin. Alkuun menimme jo-
ka kerta itse, sitten saimme hoitajan, jo-
ka lähti kaksi kertaa viikossa Oliverin mat-
kaan, Valtteri kertoo.

Kesäkuussa Oliver aloitti dialyysihoi-
dot Jyväskylän sairaalassa, mikä helpot-
ti elämää.

– PD-dialyysi oli raskasta, koska olim-
me niin kiinni Oliverin hoitamisessa. Dia-
lyysikone saattoi herättää öisin 15 kertaa. 
Hemodialyysissä sairaalassa käytiin vain 
kolme kertaa viikossa ja se oli sitten sii-
nä. Muuten sai olla kotona aika normaa-
listi, Outi ja Valtteri muistelevat.
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Helsingin ja Jyväskylän väliä ajeltiin 
parin vuoden aikana muissakin kuin dia-
lyysihoitojen merkeissä. Dialyysikatetre-
ja jouduttiin vaihtamaan irtoamisen ja rik-
koutumisten vuoksi ja Oliverilta leikattiin 
myös useita nivus- ja napatyriä. Lisäksi 
verenmyrkytykset veivät hänet sairaalaan.

– Aina kun Oliverilla oli kuumetta, 
epäiltiin pahinta. Verenmyrkytysten vuok-
si hänet vietiin Helsinkiin ambulanssilla. 
Emme päässeet joka kerta ambulanssiin 
mukaan, vaan jouduimme menemään 
junalla perässä eikä yhtään tiennyt, mi-
kä on tilanne.

Kun hemodialyysiä oli tehty puolitoista 
vuotta, korkea verenpaine aiheutti Oliverin 
sydämeen aorttaläpän vuodon. Sydän-
lääkäri oli huolissaan, että sydän ei jak-
saisi enää kauaa. Munuaisen omaisluo-
vutus ei tullut kysymykseen, koska Outin 
ja Valtterin veriryhmät eivät olleet yhteen-
sopivat Oliverin kanssa. Ei auttanut kuin 
odottaa, että Oliver saisi munuaisen vie-
raalta luovuttajalta.

– Puhelin piti olla aina mukana ja äänet 
päällä. Emme uskaltaneet matkustaa kuin 
joitakin kertoja mummolaan. Välillä tuntui, 
että usko loppuu. Lopulta turtui odottami-
seen. Jos omaisluovutus olisi onnistunut, 
emme olisi hetkeäkään miettineet. Oli sel-
vää, että jompikumpi olisi luovuttanut mu-
nuaisen Oliverille, Valtteri sanoo.

Puhelin soi sittenkin
Odotettu puhelu tuli viimein lokakuun 15. 
päivänä 2014 klo 3.30. Oliverille oli löyty-
nyt munuainen.

– Oliver nousi ylös ja alkoi pomppia 
sängyllä, vaikka ei ymmärtänyt mistään 
mitään, Outi nauraa.

Leikkaus onnistui hyvin, ja munuainen 
lähti toimimaan heti. Vanhemmat olivat 
Oliverin seurana koko sairaalassaoloajan. 
Neljän viikon kuluttua perhe pääsi kotiin. 

Arkea opetellaan nyt ilman jatkuvia 
sairaalareissuja ja huolta Oliverin tervey-
destä. Sairaala oli jossain vaiheessa hä-
nelle kuin toinen koti. Valtteri on laskenut, 
että sairaalaöitä kertyi kolmen vuoden ai-
kana noin neljäsataa ja päiväkäyntejäkin 
kolmisensataa.

– Arki oli aluksi tyhjää, kun oli tottu-
nut käymään vähintään kolme kertaa vii-
kossa dialyysissä. Myös ainainen varo-
minen ja pelko katetrin irtoamisesta ovat 
jääneet. Oliverin vointi on parempi, kun 
verenpaine on palautunut normaaliksi ja 
huono olo helpottanut, Outi ja Valtteri to-
teavat tyytyväisinä.

Infektioriskin pienennyttyä Oliver on 
päässyt harjoittelemaan toisten lasten 
kanssa olemista ja mummolassakin pääs-
tään käymään aiempaa useammin.

Muistona Oliverin sairaudesta on vie-
lä nenä-mahaletku, jonka kautta hän saa 
ravintovalmistetta ja lääkkeitä. Oliver har-
joittelee syömistä puheterapeutin ohjauk-
sessa ja edistymistä onkin jo tapahtunut. Outi ja Valtteri Hytönen opettelevat nyt arkea ilman Oliverin jatkuvia sairaalareissuja.

– Oliver lopetti syömisen, kun munu-
aiset poistettiin ennen dialyysin aloitusta. 
Hän ei ole oikein oppinut syömään, ja pa-
hoinvoinnin vuoksi syömistä kohtaan on 
jäänyt kammo. Pahimmillaan oksentelu oli 
dialyysiaikana jokapäiväistä, Outi kertoo.

Lapsen elämänilo auttoi jaksamaan
Äkilliset muutokset Oliverin terveydenti-
lassa ovat vaatineet monenlaisia järjeste-
lyjä, toisinaan hyvin nopealla varoitusajalla. 
Helsingissä on jouduttu yöpymään usein ja 
tarvittu tuolloin katto pään päälle.

– Olemme olleet paljon hotellissa tai 
hostellissa. Ronald McDonald -taloon on 
päässyt vain muutaman kerran koko aika-
na. Joskus vuokrasimme yksiön kolmek-
si viikoksi. Kerran kun kaikki hotellit olivat 
täynnä, pääsimme yöksi kaverin luokse, 
Valtteri kertoo.

Stressi ja väsymys ovat pyyhkineet 
osan tapahtumista vanhempien mielestä. 
PD-dialyysin aikana saattoi päivässä olla 
pari tuntia, jolloin kotoa pääsi lähtemään 
pois, olipa arki tai pyhä. Oliverin elämän-
ilo ja reippaus on ollut kuitenkin ehtymä-
tön voimavara, kun uupumus on meinan-
nut yllättää.

– Olemme jaksaneet yllättävän hy-
vin. Oliver on ainut lapsi, emme tienneet 
paremmasta. Piti ottaa päivä kerrallaan 
ja luottaa siihen, että joskus helpottaa. 
Onneksi Valtterin kanssa olemme pysty-
neet puhumaan kaikesta koko ajan, Ou-
ti pohtii.

– Hoitaminen on ollut raskasta, mut-
ta siihen on kasvanut. Pitää ajatella, että 
Oliver on syntynyt oikeaan perheeseen, 
Valtteri miettii.

Erittäin tärkeäksi vanhemmat ovat ko-
keneet mahdollisuuden irtautua hetkit-
täin pyörityksestä. Munuais- ja maksalii-

ton tarjoaman hoitorengaspalvelun avulla 
saatiin välillä kahdenkeskistä aikaa, tilai-
suus päästä tuulettumaan ja voimia jak-
saa eteenpäin.

– Sama hoitaja oli meillä viikonlopun 
kahden kuukauden välein puolentoista 
vuoden ajan. Hän oli ainut, joka hoiti Oli-
veria, ja Oliver tykkäsi hänestä kovasti. 
Sukulaiset ovat olleet kaukana eikä ku-
kaan heistä ole oikein uskaltanut hoitaa 
Oliveria, Outi kertoo.

Jo PD-dialyysin aikana kotiin olisi ollut 
mahdollista saada apua, mutta sitä ei ol-
lut helppoa ottaa vastaan. Tänä päivänä 
Outi ja Valtteri toimisivat toisin.

– Kannattaa ottaa kaikki tuki vastaan, 
mitä saa. Ei se tee ihmisestä yhtään huo-
nompaa.

Paluu suunnitelmaan A
Elämä ei ole mennyt ihan niin kuin Outi ja 
Valtteri suunnittelivat. 

– Jatkamme nyt siitä, mihin jäimme 
kolme vuotta sitten. Meillä kummallakin 
on ollut haave päästä Jyväskylästä maal-
le asumaan, lähemmäksi sukulaisia ja ka-
vereita. Nyt se on mahdollista, kun Oliver 
on hoidettu kuntoon. Jyväskylässä oli to-
si yksin.

Perhe odottaa kovasti normaalin ar-
jen alkamista. Hytöset pääsevät viimein 
muuttamaan ja Valtteri aloittaa työt sa-
massa paikassa, johon hän oli menos-
sa ennen Oliverin syntymää. Outi on lähi-
hoitaja, mutta toimii tällä hetkellä Oliverin 
omaishoitajana ja tarkoitus on jatkaa näin 
niin pitkään, että Oliver oppii syömään ja 
voi mennä hoitoon.

– Tulevaisuus näyttää valoisalta. Täy-
tyy vain toivoa, että munuainen toimisi 
pitkän aikaa. Nyt Oliverilla on kaikki kun-
nossa. 
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Työ Lastenklinikalla otti Ki Lindqvistin omakseen 40 
vuodessa. Hän on nähnyt ensimmäiset onnistumiset 
lasten elinsiirroissa ja hoitomenetelmien kehittymisen. 
Hoitosuhteet ovat olleet pitkiä ja työssä on nähnyt kas-
vun lapsesta aikuiseksi.

Elämäntehtävänä lapsen oikeudet sairaalassa

Ki Lindqvist tuli Lastenklinikalle opiskelijana vuonna 1974. Var-
sinaisen työuransa hän käynnisti siellä paria vuotta myöhemmin 
valmiina sairaanhoitajana. Jo vuonna 1977 hän aloitti osaston-
hoitajana, vaikka ei ollut vielä täyttänyt 24 vuotta.

– Sairaalaan perustettiin osasto, jolla hoidettiin ruotsinkieliset 
lapset diagnoosista riippumatta. Lähdin silloisen professorin ke-
hotuksesta erikoistumaan, jotta minut voitiin nimetä tehtävään. 
En tosin tiennyt, mihin ryhdyin. Eihän minulla ollut valmiuksia hen-
kilöjohtamiseen tai hallintoon, Ki muistelee.

Alkuaikoina osastonhoitaja osallistui enemmän myös päivit-
täiseen hoitotyöhön ja kierrolle, nykyään hallinto on lisääntynyt. 
Osasto, jolla Ki työskenteli, ehti muuttua moneksi vuosien varrel-
la. Huomattiin, että lapsia on parasta hoitaa sairauden, ei kielen 
mukaan. Osasto muuttui sisätautiosastoksi. 80-luvun puolivälis-
sä se erikoistui lasten munuais- ja diabetesosastoksi.

Onnistumiset kannustavat
Satunnaisia dialyysejä lapsille oli tehty jo aiemmin, mutta nyt aloi-
tettiin järjestelmällinen munuaissairauksien hoito. Ensin vatsa-
kalvo- eli PD-dialyysiä tehtiin käsin pussivaihdoin, sitten käyt-
töön saatiin isot koneet. Nykyään lapsia on paljon myös hemo-
dialyysissä.

Ensimmäinen munuaisensiirto lapselle tehtiin Lastenklinikal-
la 1986. Munuainen toimii yhä, sen saaja on kasvanut aikuiseksi ja 
mennyt naimisiin. Seuraavana vuonna aloitettiin lasten maksansiirrot.

– Olin saattamassa ensimmäistä lasta leikkaussaliin. Ovella 
en uskaltanut sanoa, että nähdään, mutta leikkaus meni kuiten-
kin hyvin ja lapsi toipui.

Vuonna 1991 aloitetut sydämensiirrot olivat taas erilaisia, kos-
ka niissä oli usein kiire. Viimeisiä näytteitä otettiin hississä mat-
kalla leikkaukseen.

– Meillä on ollut onnea. Kaikki ensimmäiset siirrot ovat olleet 
menestystarinoita ja se on motivoinut kaikkia jatkamaan.

Vuosien aikana seurantakeinot ja hoitomenetelmät ovat ke-
hittyneet.

– Aluksi nefroottista syndroomaa sairastavaa lasta pidettiin 
vuoteessa, koska pelättiin, että liikkuva lapsi rasittuu, mikä rasit-
taa myös munuaisia. Tänä päivänä heidän ei tarvitse edes jää-
dä osastolle.

Diabetekseen sairastuneet olivat osastolla kuukauden, ny-
kyään pari päivää. Silloin ajateltiin, että vanhempien on toivutta-
va sokista viikon, minkä jälkeen hoidon opetus kesti pari viikkoa. 
Vasta neljännellä viikolla lapsi pääsi käymään kotona. Verenso-
kerin kotimittaukseen ei ollut menetelmiä. Suuntaa antavan ar-
von näyttävät liuskat olivat jo suuri edistysaskel, nyt tarkan ar-
von saa sekunneissa.

– Laboratoriolähetteet kirjoitettiin käsin ja näytteet otettiin ja 
vietiin itse. Verenpaineet kuunneltiin ja syke sekä tipan annostelu 
laskettiin rannekellon kanssa. Vaikka nykyään tuntuu, että tietoko-
neen äärellä istuu koko ajan, on tekniikka myös helpottanut työtä.

Ki uskoo, että tulevaisuudessa hoitotyö siirtyy yhä enemmän 
kotiin. Vaikka lääketieteen kehittyessä potilaat ovat entistä sai-
raampia, kotisairaanhoito tulee lisääntymään.

Lasten ja vanhempien asialla
Ki on toiminut liiton Lapsijaostossa, nykyisessä Perhe- ja nuoriso-
työryhmässä, sen perustamisesta lähtien sairaalan yhteyshenkilönä.

– Aluksi potilaita oli niin vähän, että kaikki tunsivat toisensa ja 
syntyi yhteenkuuluvaisuus perheiden kesken. Nyt on satoja per-
heitä, joissa sairastunut lapsi on saanut hoitoa.

Työryhmä toi Suomeen myös hoitorengaspalvelun alun pe-
rin Englannista. Siellä se oli sairaalan paikallista toimintaa, meillä 
palvelu on ollut maanlaajuista.

Vanhemmat ovat aina saaneet olla mukana osastolla, jolla Ki 
on työskennellyt. 

– Muu talo ajatteli, että olemme hulluja, kun vanhemmat sai-
vat yöpyä lapsen luona jo 70-luvun. Osa henkilöstöstä oli huolis-
saan töiden häviämisestä, mutta turhaan: vanhemmat ovat van-
hempia, eivät hoitajia.

Lastenklinikan rakennuksessa on ollut aina remontteja, alussa 
normaaleja, mutta viime vuosina rakennuksen kunto on ollut hä-
lyttävän huono. Uusi Lastensairaala ei tuo ainoastaan nykyaikai-
sia hoitotiloja vaan myös mahdollisuuden vastata lasten ja van-
hempien tarpeisiin. 

Ki on ollut jäsenenä pohjoismaisessa Nordisk förening för sju-
ka barns behov -yhdistyksessä. Se on luonut lasten sairaanhoi-
don standardit, joista sittemmin on tehty myös eurooppalaisten 
ohjeiden mallina olleet lasten oikeudet sairaalassa. Ne ovat myös 
uuden sairaalan suunnittelun kulmakivinä

– Kun keräsimme vanhemmilta vinkkejä uuteen sairaalaan, 
ajattelimme, että vanhemmat haluavat mahdottomia. He toivoi-
vat kuitenkin perusasioita: että saa olla lapsen luona, saa ruo-
kaa ja parkkipaikan.

Ki jäi eläkkeelle toukokuussa. Murrosaika sairaalassa tuntui 
oikealta hetkeltä lähteä. Viime vuodet Ki on tehnyt projektityötä, 
johon on kuulunut muun muassa uuden Lastensairaalan suunnit-
telua. Työnsä puolesta Ki ei pääse näkemään uutta Lastensairaa-
laa. Hän luottaa kuitenkin saavansa kutsun avajaisiin. 

TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

Ki Lindqvist jäi eläkkeelle Lastenklinikalta 40 vuoden työuran jälkeen.
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Uutta lastensairaalaa suunnitellaan 
lasten ja perheiden ehdoilla. Sai-
raalan on tarkoitus valmistua vuon-
na 2017. Kansalaisaktiivisuus on 
nopeuttanut sairaalan rakentamista.

Uusi lastensairaala 2017

Liiton perhe- ja nuorisotyöryhmän edusta-
jat ja Kympin lasten toimijat tapasivat sai-
raalan suunnittelusta vastaavaa henkilökun-
taa keväällä. Paikalla olivat  HYKS:n lasten-
klinikan osastonylilääkäri Pekka Lahdenne 
ja hoitotyön suunnitteluryhmän puheenjoh-
tajaa, osasto K-3:n osastonhoitajaa Anni-
ka von Schanz.

– Lastensairaala olisi ennemmin tai 
myöhemmin rakentunut veronmaksajien 
rahoillakin, mutta aikataulullisesti sairaalan 
toteuttaminen olisi ajoittunut paljon kau-
emmaksi tulevaisuuteen, kertoi Lahdenne.

Ilman Uusi lastensairaala -hankkeen 
rahankeräystä lastensairaala olisi varmas-
ti rakennettu vasta syöpä- ja traumasai-
raalan rakentamisen jälkeen eli luultavim-
min vasta 2020-luvulla. Kansalaisaktiivi-
suus lastensairaalan edistämiseksi on siis 
kannattanut.

Tavoitteena maailman paras  
lastensairaala
Uuden lastensairaalan suunnitteluproses-
si ja sen toteuttamisen aikataulu ovat kun-
nianhimoisia.  

Aikataulullisesti sairaalan suunnittelu-
työ, rahoituksen kerääminen ja käytän-
nön toteutus etenevät limittäin. Suunnitte-
lussa pyritään toteuttamaan ajatusta, jon-
ka mukaan sekä tilat että toimintamuodot 
ovat mahdollisimman hyvin muunneltavis-
sa erilaisten tarpeiden ja muuttuvien tilan-
teiden mukaisina.

Uuteen lastensairaalaan on suunnitel-
tu neljä isoa vuodeosastoa. Potilaat, joi-
den immuunivaste on heikentynyt eli ne, 
jotka alentuneen vastustuskykynsä vuok-

TEKSTI: ANNA CANTELL-FORSBOM

si ovat erityisen infektioherkkiä, sijoitetaan 
sairaalan viidenteen kerrokseen yhteiselle 
osastolle. Nykyisen lastenklinikan osasto 
K-10, syöpä- ja veritaudit ja K-3, munu-
ais- ja elinsiirto-osasto yhdistyvät yhteisek-
si osastoksi, jossa on vuodeosasto, poli-
klinikkatoiminta ja 14-paikkainen päiväsai-
raala sekä anestesiayksikkö.

Kaikki lasten anestesia- ja heräämötoi-
minta keskitetään uuteen lastensairaalaan.  
Toimintaperiaatteena uudessa lastensai-
raalassa on, että valtaosa toimenpiteisiin 
tulevista potilaista tulee leikkaukseen ko-
toa eikä edellisenä päivänä, kuten nykyisin 
on vallitsevana käytäntönä.

Kaikki potilashuoneet ovat sairaalan ul-
koseinillä ja ikkunallisia. Huoneisiin tulee äly-
laitteet, joilla lapselle on mahdollisuus olla 
yhteydessä kotiin tai sukulaisiinsa. Jokaises-
sa huoneessa on sänky myös vanhemmil-
le. Vanhemmilla on rajaton oikeus yöpyä las-
ten luona, mutta yöpymiseen ei velvoiteta. 
Jokaisessa huoneessa on wc ja kylpyhuo-
ne, joita myös vanhemmat voivat käyttää. 

Vanhemmille on taukotila, erillinen ruo-
kailutila ja keittiö, jossa vanhemmilla on 
mahdollisuus tehdä lapsille ruokaa. Koko 
sairaalan yhteisessä vanhempien taukoti-
lassa on muun muassa pyykinpesukoneet 
ja kuivausrummut.

Lastensairaala on määrä vihkiä käyttöön 
itsenäisyyspäivänä 2017. 

Lapsiperheiden vanhemmat ja uuden lastensairaalan 
suunnittelusta vastaavat tapasivat yhteistyökokouk-
sessa liitossa maaliskuussa.

Perheet tapasivat Särkänniemessä myös  
kesällä 2014.

Uuden Lastensairaalan rakennustyöt ovat jo käynnissä. Sairaalan on tarkoitus valmistua vuonna 2017.

Nuorten vertais tapaaminen  
Ahvenanmaalla

Munuais- ja maksasairautta sairas-
taville 12–17-vuotiaille nuorille järjes-
tetään matka Ahvenanmaalle 4.–6.8. 
Vertaistapaamisessa voi tutusta toisiin 
nuoriin ja vaihtaa kokemuksia. Matkal-
la opetellaan yhdessä ottamaan vas-
tuu omasta hoidostaan. Liitto tarjo-
aa laivamatkan, yöpymiset, ruokailut 
ja ohjelman, mutta matka Turun sata-
maan on maksettava itse. Liiton per-
hetyöntekijät, sairaanhoitajat Marjuk-
ka Miettinen ja Maarit Heinimäki ovat 
mukana matkalla.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 11.6. 
mennessä Marjukka Miettinen, 040 
5240 674, marjukka.miettinen@musili.fi.

Perhepäivät  
Linnanmäellä ja Wasalandiassa
Liiton perinteiset perhepäivät järjes-
tetään lauantaina 8. elokuuta yhtä ai-
kaa Linnanmäellä Helsingissä ja Wasa-
landiassa Vaasassa. Tapaamisia tukee 
RAY ja ne ovat perheille ilmaisia. Mu-
kaan voivat hakea myös perheet, jossa 
äiti tai isä sairastaa munuais- tai mak-
sasairautta. Jos hakijoita on enemmän 
kuin paikkoja, ensikertalaiset ovat etu-
sijalla. Muiden hakijoiden osalta paikat 
arvotaan.

Perhepäivään voi hakea liiton vir-
kistystapahtumien hakukaavakkeella 
www.musili.fi/hakukaavake. Hakuaika 
päättyy 11.6.2015. Lisätietoja tapah-
tumista: marjukka.miettinen@musili.fi,  
040 524 0674.

Perheiden ja 
nuorten  
tapahtumat  
kesällä 2015
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Ei pidä pelätä
Johanna Tyrväisellä, 34, todettiin tyypin 
1 diabetes, kun hän oli 13-vuotias. Elet-
tiin vuotta 1995. Hän laihtui, joi paljon ja 
oli väsynyt. Ensin ajateltiin, että nuori yrit-
tää laihduttaa, mutta tyttö vietiin kuiten-
kin lääkäriin. Lääkäri haistoi jo ovelta, et-
tä kyseessä on diabetes. Johanna lähe-
tettiin verikokeisiin ja saman tien keskus-
sairaalaan.

Johannan piti ottaa itse vastuu hoidos-
taan jo nuorena perhetilanteen vuoksi. Ai-
na se ei onnistunut. Sokerit olivat usein 
niin korkeita, että Johanna joutui osastol-
le. Koulua hän kävi, minkä pystyi.

– Varmaan mukana oli kapinaa, halu-
sin olla niin kuin muut. En toisaalta tiennyt 
tarpeeksi hoidon ja ravinnon merkitykses-
tä, Johanna muistelee.

Nuorena ajattelee, että on ikuisesti 
nuori ja kuolematon.

Johannan ensimmäinen siirtomunuainen toimi neljä vuotta. Sen toiminta heikkeni, kun hän odotti toista lastaan. 
Ensimmäinen raskaus oli aikoinaan vienyt dialyysiin. Mitään hän ei kuitenkaan tekisi toisin.
TEKSTI JA KUVAT: PETRI INOMAA

keuhkoihin. Hän ei saanut henkeä ja jou-
tui jopa tehovalvontaan. Sairaalassa aloi-
tettiin dialyysi.

Johanna sai terveen tyttövauvan, joka 
syntyi tosin keskosena, 30. raskausviikolla 
vain 1,4 kiloisena. Hän alkoi tehdä PD- eli 
vatsakalvodialyysiä yökoneella. Nuori äiti 
oli yksin lapsen kanssa kotona, kun Petro-
nellan isä oli rauhanturvaajana ulkomailla. 

Dialyysiaikana Johanna uskaltautui 
matkustamaan, jopa Las Vegasiin asti. 
Matka kesti melkein vuorokauden. Hän 
teki sen aikana yhden käsivaihdon. Dia-
lyysinesteiden piti odottaa hotellissa, mut-
ta paikan päällä niitä ei löytynytkään. Sil-
loin kävi mielessä, miten tilanteesta selvi-
ää? Onneksi nesteet löytyivät postin jake-
lukeskuksesta parin tunnin sisällä.

Neljän vuoden odotuksen jälkeen so-
piva munuainen löytyi huhtikuussa 2011. 

– En uskonut, että omalle kohdalle voi-
si osua munuaissairaus, amputaatio tai 
sokeutuminen, vaikka niistä minulle ker-
rottiinkin.

Vaikea raskaus
Vuonna 2007 Johanna oli raskaana. Hän 
oli tavannut Petronellan isän paria vuot-
ta aiemmin. Munuaisten vajaatoiminnan 
vuoksi ei oikeastaan pitänyt olla edes mah-
dollista, että Johanna tulisi raskaaksi. Lää-
kärit ehdottivat raskauden keskeytystä, 
koska he epäilivät, että muutoin Johanna, 
vauva, tai molemmat menehtyisivät.

– Päätin, että haluan lapsen. Edessä 
olisi kuitenkin joskus dialyysi ja munuaisen-
siirto. Minulla oli sisäinen tunne, että kaikki 
menee hyvin, Johanna kertoo.

Raskausaika oli vaikeaa. Johannan 
elimistöön kertyi nestettä, lopulta myös 

Johanna Tyrväinen käy dialyysissä sairaalassa, kun avopuoliso Eetu on työssä, Petronella koulussa ja  
Vihtori hoidossa.
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Uusi munuainen toimi hyvin ja jo puolen 
vuoden kuluttua oli vuorossa uusi mat-
ka Las Vegasiin. Matkustamista suositel-
laan yleensä vasta vuoden kuluttua siir-
ron jälkeen.

– Tällä kertaa jännitti kulkea pilleripus-
sin kanssa tullin läpi, muutoin kaikki me-
ni hyvin. 

Uudelleen dialyysiin
Johanna on kertonut sairaudestaan aina 
avoimesti. Nykyiselle avopuolisolleen Eetu 
Salmiselle hän kertoi asiasta pian tapaa-
misen jälkeen. Tieto ei saanut tätä epä-
röimään. Pääsiäisenä he muuttivat vasta-
ostettuun omakotitaloon.

Kevääseen on mahtunut muitakin elä-
mänmuutoksia. Maaliskuussa Johanna 
aloitti taas dialyysin. 

Siirretty munuainen oli toiminut niin hy-
vin, etteivät lääkärit nähneet estettä toisen 
lapsen hankkimiselle. Aluksi raskaus sujui 
ensimmäiseen verrattuna hyvin. Johanna 
kävi lähes viikoittain kontrolleissa. Ei men-
nyt kuitenkaan tuntiakaan, kun hän oksen-
si ottamansa lääkkeet. Siirteeseen tuli kroo-
ninen hyljintä. Todettiin, että munuainen 
ei kestäisikään raskautta. Lääkärit alkoi-
vat taas puhua raskauden keskeytyksestä.

– Olin jo suostunut ja allekirjoittanut pa-
perit, kun tajusin, etten pysty siihen. Lää-
kärit eivät osanneet sanoa, toipuisiko mu-
nuainen, vaikka raskaus keskeytettäisiin. 
En voinut tehdä päätöstä niin epävarman 
tiedon avulla, Johanna miettii. 

Vihtori syntyi viime vuoden tammi-
kuussa. Johanna oli mennyt TYKSiin kes-
kustelemaan keisarinleikkauksen ajankoh-
dasta, kun tutkimuksissa todettiin, että 
lapsivettä oli vähän ja vauvan sydänkäy-
rässä muutoksia. Leikkaus päätettiin teh-
dä heti. Vihtori syntyi viime vuoden tam-
mikuussa 29. raskausviikolla vain 1010 
grammaa painoisena. 

Johannan munuaisen toimintaa yri-
tettiin elvyttää vaihtamalla hyljinnänesto-
lääkitystä. Munuaisen toiminta heikkeni ja 
suunnitelmien mukaan dialyysi piti aloittaa 
toukokuussa. Maaliskuussa Johanna voin-
ti oli kuitenkin jo niin huono, että hän ha-
lusi dialyysiin.

– Lasten vuoksi en halunnut tehdä ko-
tidialyysiä, vaan käydä hoidoissa sairaalas-
sa. Ajattelin myös, että niin pääsen hetkek-
si pois kotoa lepäämään.

Johanna käy hemodialyysissä Harja-
vallasta 30 kilometrin päässä Porissa. Vie-
lä hoidot eivät ole tuntuneet levolta, kos-
ka hän on niiden aikana pahoinvointinen. 
Jälkeenpäin iskee päänsärky.

– Hoitajat kyselivät jo, koska alan pis-
tää neulat itse. Ainakaan vielä en ole val-
mis, mutta ehkä ajan myötä.

Takaisin siirtolistalle
Hemodialyysi on Johannalle vielä uutta. 
Hän miettii, että olisi hyvä tavata saman-

ikäisiä tai perheitä, joilla on samanlaisia ko-
kemuksia.

– Tapaamiseen pitäisi voida ottaa lap-
set mukaan, koska en voi jättää heitä yk-
sin kotiin. 

Lasten kummitäti Kristiina Filander on 
ollut suureksi avuksi. Johanna kutsuu van-
haa ystävää leikkisästi perheen sisäköksi.

– Eniten kannan huolta lapsista. On 
tärkeä tietää, että molemmille on tiedos-
sa turvallinen paikka, jos jotain sattuu, Jo-
hanna miettii.

Petronella on nyt 8-vuotias ekaluokka-
lainen. Hänellä todettiin diabetes 3-vuoti-
aana. Haaveissa on kouluttaa perheen Ee-
ro-koira hypokoiraksi, joka voisi tunnistaa 
Petronellan verensokerin vaihtelut. Kurssit 
ovat kuitenkin kalliita. 

Johanna Tyrväinen kantaa eniten huolta lapsista, uusi munuainen tulee, kun sen aika on.

Eetu ajaa työkseen rekkaa. Työmat-
kat vievät miehen pois kotoa joskus yli 
kuukaudeksikin. Vapaapäiviä ei aina mal-
ta pitää, koska tuloja tarvitaan. Johan-
na on vuoden kerrallaan myönnettävällä 
kuntoutustuella. Hän yritti opiskella välillä 
puutarha-alaa, mutta diabeteksen jalkoi-
hin aiheuttamien muutosten takia seiso-
minen oli liikaa.

Kun tutkimukset ovat valmiita, Johan-
na pääsee siirtolistalle ja voi aloittaa taas 
uuden munuaisen odotuksen. Siitä huoli-
matta hän ei tekisi mitään toisin.

– Vaikka sairaus tuntuu joskus raskaal-
ta, niin ei saa antaa periksi. Ei pidä pelä-
tä elää omaa elämäänsä sairaudesta huo-
limatta. 

29 | ELINEHTO 2/15



Tukea omaishoitajalle

Suurin osa omaishoitajista hoitaa perheenjäsentään ilman la-
kisääteistä omaishoidon tukea. Tilanteen tunnistaminen voi ol-
la vaikeaa, koska avuntarve lisääntyy usein vähitellen. Jos lähei-
nen ei enää selviydy arkipäivän toimista ilman apua tai palveluita 
tai kotona tarvitaan apuvälineitä, kannattaa ottaa selville, onko 
tukeen oikeus. Omaishoidon tukea haetaan kunnan sosiaalitoi-
mistosta. Hakemus vaatii sekä hoitajan että omaisen tahdon.

Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen lakisääteinen palve-
lu eli se on riippuvainen kotikunnan käytettävissä olevista mää-
rärahoista. Tuki muodostuu hoidettavalle annettavista palveluis-
ta sekä hoitajalle myönnettävästä hoitopalkkiosta, vapaasta ja 
omaishoitoa tukevista palveluista. 

Hoitajalle myös vapaata
Kunta tekee päätöksen omaishoidon tuesta ja siihen sisältyvistä 
palveluista. Ennen päätöstä kotikäynnillä arvioidaan kodin sovel-
tuvuus annettavalle hoidolle ja vastaako hoitajan terveys ja toi-
mintakyky omaishoidon vaatimuksia. Kunta ja omaishoitaja te-
kevät omaishoidon tuesta omaishoitosopimuksen, joka on voi-
massa toistaiseksi.

Hoidettavalle annettavat palvelut määritellään hoito- ja pal-
velusuunnitelmassa, jonka kunta tekee yhdessä hoidettavan ja 
omaishoitajan kanssa. Palveluja voivat olla esimerkiksi kodinhoi-
toapu, apuvälineet, asunnon muutostyöt ja muut terveydenhuol-
lon palvelut. Hoitajalle myönnettävään hoitopalkkioon vaikuttaa 
hoidon sitovuus ja vaativuus. Palkkio on verotettavaa tuloa, ei-
vätkä tulot ja varallisuus vaikuta sen määrään. 

Omaishoito on sitovaa ja myös hoitaja tarvitsee vapaata. 
Lain mukaan hoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuu-
kaudessa. Ne voi myös liittää yhteen useamman kuukauden 
ajalta. Vapaapäivien ajaksi kunnan tulee järjestää hoito ja kor-
vaavat palvelut.

Vain pieni osa omaistaan kotona hoitavista saa lakisääteistä 
omaishoidon tukea. Myös tuen ulkopuolella toimivat omaishoi-
tajat tarvitsevat lepoa, virkistystä ja vapaapäiviä. Vaikka oikeutta 
omaishoidon tukeen ei olisikaan, omasta tilanteestaan kannat-
taa keskustella kunnan kanssa ja hakea palveluja.

Liitto kuuluu Suomen omaishoidon verkostoon. Lisätietoja 
saa Omaishoitajat ja läheiset -liiton sivuilta www.omaishoitajat.fi 
tai sen maksullisesta neuvontapuhelimesta 020 7806 599 ma–
to klo 9–15. 

Vuosikokous valitsi  
liitolle hallituksen 

Liiton vuosikokous pidettiin toukokuun 9. päivänä Helsingissä. 
Vuosikokouksessa valittiin liitolle hallitus. Ennen varsinaista ko-
kousta ja sääntömääräisiä asioita Suomen munuaistautirekisterin 
vastaava lääkäri Patrik Finne kertoi rekisterin raportin tulkitsemi-
sesta. Vuosiraporttia kannattaa käyttää myös yhdistyksen edun-
valvontatyössä. Liiton viestintäpäällikkö Petri Inomaa esitteli uu-
det ennaltaehkäisykampanjat ja niiden tulokset.

Vuosikokouksen valitsemana Asko Räsänen jatkaa liiton pu-
heenjohtajana. 1. varapuheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Yrjö 
Viitikko ja 2. varapuheenjohtajana Kirsi Rajasuo. 

Uusiksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Aulikki Rau-
tavaara ja Jutta Siira. Jatkokausille hallitukseen valittiin Pertti 
Helminen, Leena Korhonen ja Mikko Saarela. Hallituksen var-
sinaisina jäseninä jatkavat Helena Alsela, Tiina Korkealehto, Ju-
ha Latva-Nikkola, Jukka Niemelä ja Liisa Posio.

Hallituksen varajäseninä valittiin uusina Hannu Niemi, Saa-
ra Lassila, Marja-Liisa Ristimäki ja Henry Virtanen. Varajäse-
ninä jatkavat Eeva Forsberg-Mikkonen, Teemu Tiilikka, Annik-
ki Holma, Malin Åkerman, Joni Jatkonen ja Maija Piitulainen.

Julkilausuma ennaltaehkäisystä
Kokouksen jälkeen vuosikokous antoi julkilausuman. Sairauksien 
ennaltaehkäisystä hyötyy yksilön lisäksi yhteiskunta, sillä niiden 
vaikutukset työ- ja toimintakykyyn sekä varsinkin uusien hoito-
jen aiheuttamat kustannukset ovat kansantaloudellisesti merkit-
täviä. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet on suunnattava koko vä-
estölle ja niihin on saatava lisää resursseja. Varhainen puuttumi-
nen ja kaikille avoimet matalankynnyksen palvelut ja hoito ovat 
avainasemassa, kun halutaan vaikuttaa elintapojen aiheuttamiin 
sairauksiin. Asenteiden muuttamiseksi tarvitaan lisää yhteiskun-
nallista keskustelua.

Liitto vaatii, että munuaissairauksien ennaltaehkäisy tulee ot-
taa osaksi perusterveydenhuollon palveluita. Munuaissairauden 
etenemistä voidaan hidastaa lääkehoidolla sekä elämäntapa- ja 
ravitsemusohjauksella. Sairastuneilla tulee olla mahdollisuus hoi-
toon ja elämäntilanteeseen sopivan dialyysimuodon valintaan 
asuinpaikasta riippumatta. Kotona tehtävä dialyysi on sairaala-
dialyysiä edullisempi hoitomuoto yhteiskunnalle ja usein paras 
vaihtoehto sairastuneelle. Kotidialyysin vaatimat kodinmuutos-
työt tulee järjestää yhteneväisin perustein koko maassa. Dialyy-
sinesteiden kotiinkuljetuksesta ei saa aiheutua sairastuneelle yli-
määräisiä kustannuksia.

Maksasairauksien ennaltaehkäisy on huomioitava peruster-
veydenhuollon palveluissa ja riskiryhmiin kuuluvien terveystar-
kastuksiin on liitettävä myös maksakokeiden otto. Maksasai-
rautta sairastavilla tulee olla mahdollisuus tasapuolisesti vaikut-
tavaksi osoitettuun hoitoon asuinpaikasta ja sairauden syystä 
riippumatta.  

Omaishoitaja pitää huolta läheisestään kotona, silloin kun 
perheenjäsen tarvitsee jatkuvaa apua esimerkiksi sairau-
den vuoksi. Elinsiirtoa odottavan lapsen hoitaminen ko-
tona tai dialyysissä olevan auttaminen voivat olla perus-
teita omaishoidon tuelle.

TEKSTI: MARIA RUUSKANEN JA PEKKA KANKAANPÄÄ

TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

Liiton vuosikokous pidettiin toukokuussa Helsingissä.
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Imponerande arbete  
inom framtidens  
förbundsfält
Njur- och leverförbundet är ett de pålitliga och långsiktigt ar-
betande förbund som redan under en lång tid stötts ekonomiskt 
av Penningautomatföreningen RAY. Penningautomatföreningens 
stödpolicy har som mål att säkra att vi även i det framtida Finland 
har ett mångsidigt och professionellt fält av aktörer i form av oli-
ka förbund. Därför samarbetar förbunden med RAY för att ska-
pa ett förbundsfält för framtiden, ett fält som ska kunna svara på 
de förändringar som sker både i samhället och i verksamhetsmil-
jön. Verksamhetens kärna ligger i att hjälpa människor och främja 
deras välmående. Strävan är att finansieringen ska nå den ens-
kilda medborgare som behöver hjälp eller stöd. 

Njur- och leverförbundet utför tillsammans med sina med-
lemsföreningar ett värdefullt arbete för att bevaka intressen för 
personer i alla åldrar som drabbats av en njur- eller leversjukdom. 
Allvarliga sjukdomar har en negativ inverkan på såväl kraftreser-
verna, funktionsförmågan som arbetsförmågan, och ibland kan 
till och med bara lite hjälp som når personen vid rätt tidpunkt för-
bättra personens livskvalitet och välmående. När sjukdomstill-
ståndet eller livssituationen förbättras kan personen möjligen själv 
bidra med jämlikstöd till andra personer eller familjer som drab-
bats av samma sjukdom. Frivilligarbete skapar socialt välbefin-
nande även hos givaren. En av våra framtidsutmaningar är att 
locka med flera frivilligaktörer som har dels motivation, dels lite 
överlopps tid i sin vardag för att dela med sig av sina erfarenheter 
och kunskaper till andra som kunde behöva dem. Har du möjli-
gen erfarenheter som du kunde dela med dig och på det sättet 
ge vårt förbundsfält mer styrka och engagemang?

De finländska förbunden inom social- och hälsovård utför idag 
i Finland ett arbete som man i det övriga Europa ibland till och 
med är lite avundsjuk på. Vårt förbunds verksamhetsmål riktar 
sig dels till njur- och leversjukdomarna i sig, dels på att främja or-
gantransplantationsverksamheten i landet. Bakom varje sjukdom 
står en människa som behöver oss. Låt oss tillsammans jobba 
för en framtid som vi stolt kan räcka över till kommande genera-
tioner. Det förbyggande arbetet är vårt förbunds tema för detta 
år. Det ger oss fantastiska ramar för att skapa nytt, för att sprida 
kunskap i de olika sjukvårdsdistrikten, för att hitta nya målgrup-
per för vår verksamhet, och för att hitta nya frivilligaktörer. I år fi-
rar vårt förbund 45 år. Samtidigt som vi stolt blickar tillbaka kan 
vi idag också se framåt med öppna ögon. Tack till er alla för det!

Jag önskar er alla en stärkande och givande sommar!

Sari Högström
Verksamhetsledare

Kraft för hela familjen
Njur- och leverförbundet organiserade på våren en kurs för 
svenskspråkiga familjer med stöd av FPA. På Härmä Kuntokes-
kus tillbringade fem barnfamiljer ett veckoslut i april. Kursen var 
tänkt för barnfamiljer där barnet blivit transplanterat, har en all-
varlig njur- eller leversjukdom eller där den ena vuxna har en njur- 
eller leversjukdom.

På fredagkväll samlades alla och vi bekantade oss genom 
olika lekar och tävlingar och programmet för helgen diskutera-
des. För de vuxna innehöll helgen föreläsningar av psykolog och 
sjukskötare samt tid för sig själva där vi bland annat testade på 
grunderna i konditionsboxning. Samtidigt tog barnskötare hand 
om barnen, de pysslade, lekte och var på utfärd till en djurgård 
där de gavs möjlighet att rida på hästar. Det fanns också tid för 
eget program, så spacentrets simbassänger och bastu utnyttja-
des flitigt av alla.

Helgen bjöd på avkoppling från vardagen, en chans att utbyta 
erfarenheter för både barn och vuxna samt att njuta av ett färdigt 
dukat bord flera gånger om dagen. Kvällstid satt vuxna och disku-
terade till sent på kvällarna och de äldre barnen umgicks på egen 
hand medan de yngre tog tillfället i akt och sov en stund för att or-
ka med allt program. Liknande tillfällen ger kraft och energi för he-
la familjen och vi väntar redan på följande gång vi ska träffas.  

TEXT: MALIN ÅKERMAN

Kurs för svenskspråkiga familjer bjöd på en chans att utbyta erfarenheter för 
både barn och vuxna.
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En reservdel av brorsan
En ny njure från en levande dona-
tor innebär enbart fördelar för mot-
tagaren. Jyrki fick en njure av sin 
bror. Det är något så stort att det är 
svårt att riktigt kunna förstå. 

I maj hade det förlöpt ett år sedan Jyr-
ki Seitamaa, 44, från Keminmaa fick sin 
nya njure. Jyrkis bror Jukka Seitamaa ha-
de sökt sig till undersökningar i Rovanie-
mi för att utreda sin lämplighet som dona-
tor, men Jyrki fick höra om det först av sin 
egen läkare i Kemi. 

– Jag visste att Jukka funderade på 
saken, men själv diskuterade jag det ald-
rig med honom. 

Jyrkis IgA-nefropati upptäcktes i sam-
band med en läkarundersökning för kör-
kort när han var 18 år. Läkaren upptäck-
te då förekomsten av proteiner och blod 
i hans urin. 

IgA-nefropatin är en typ av inflammati-
on i njuren, en glomerulonefrit med okänd 
orsak. Mer än var tredje person med IgA-
nefropati utvecklar under loppet av årtion-
den en njursvikt som kräver dialys. 

Under 2013 försämrades Jyrkis njur-
funktion snabbt. I december blev han 
tvungen att börja med nattlig dialys. 

Jyrki undervisar el- och datateknik vid 
Yrkesinstitutet Lappia. Dialysbehandlin-
gen inleddes under jullovet, och i januari 
kunde han redan normalt återvända till sin 
arbetsplats. Hans dialysbehandling på-
gick i cirka fem månader innan han fick 
sin nya njure. 

Skulle göra det samma igen
Jukka Seitamaa, 39, visste sedan många 
år att det är möjligt att donera en njure till 
någon anhörig.

– När jag fick höra att Jyrki hade bör-
jat med sin dialys funderade jag på dona-
tion i kanske en kvart. Därefter meddela-
de jag min fru om saken.

För en person med familj är beslu-
tet om organdonation inte bara perso-
nens egen angelägenhet. Familjens yngs-
ta barn var vid tidpunkten för beslutet 
bara ett halvt år gammalt, och familjens 
tvillingdöttrar 4 år. Det var många saker 
som skulle komma att ligga hans bättre 
hälft till last. 

I slutet av januari började Jukkas un-
dersökningar med bestämningar av blod-

grupp och vävnadstyp. Njurarnas struktur 
och funktion undersöktes noggrant, lik-
som Jukkas hälsotillstånd överlag. I un-
dersökningarna ingick också en psykolo-
gundersökning. 

När det blev klart att Jukka var lämp-
lig som donator dröjde det ännu 1,5 måna-
der innan operationstidpunkten fastställdes. 
Jukka sökte jämlikstöd före åtgärden och 
ringde upp både donatorer och mottagare. 

– Det hjälpte oerhört att få prata med 
andra som hade varit med om en motsva-
rande situation. Man fick ens en liten förs-
mak om vad som skulle komma.

Normalt liv
Den njure som Jyrki fick började funge-
ra redan på operationsbordet. Efter tran-
splantationen kunde han redan under hös-
ten 2014 återvända till sitt arbete, två och 
en halv månad efter operationen.

Som minne av allt det skedda har Juk-
ka i sin tur ett 15 centimeter långt ärr att 
visa upp.

– Jag varnades för att jag kommer att 
ha betydligt mera ont än njurens motta-
gare, men inte kunde jag i förväg föres-
tälla mig mängden av smärta, konstate-
rar Jukka.

TEXT OCH BILD: HILKKA LAHTI

Jyrki Seitamaa tänker sig att lillbrorsans njure kommer att hålla livet ut. Själv sköter han sin hälsa genom att hålla sig i god kondition.
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den kan ha avgörande betydelse. Lånen 
ska ju skötas och familjen ska ju ha mat 
på bordet.  

Jukka skrev ett brev till social- och häl-
sovårdsministeriet och föreslog en lagfö-
rändring som skulle garantera att ingen 
donator drabbas av inkomstbortfall på 
grund av donationen. Han fick emellertid 
bara ett luddigt svar på sitt brev. 

Njurtransplantationerna är som be-
handlingsform en kostnadseffektiv lös-

Plågan av att ligga stilla på sjukhu-
set och av hemlängtan lindrades av dem 
på avdelningen som hade fått nya organ 
inopererade. Vissa av dem hade väntat 
i upp till fyra och till och med fem år på 
sitt transplantat. 

– Där blev det klart för mig hur långa 
väntetiderna till organtransplantationer kan 
vara. Lyckligtvis slapp Jyrki som den Du-
racell-kille han är vänta i flera år under dia-
lysbehandling.

Två veckor efter operationen kändes 
det som att livet började återvända. Inal-
les var Jukka sjukledig i sex veckor. Ett år 
efter operationen märker man ingenting av 
det skedda på honom längre.

– Jag fick instruktioner om att leva som 
vanligt, och det är vad jag har gjort.

Också pengar är viktigt
Jukka jobbar för närvarande som äldre kri-
minalkonstapel vid Lapplands polisinrätt-
ning. Där förhöll man sig positivt till hans 
sjukledighet, men vid Polisstyrelsen blev 
det kalla handen. Deras motivering till att 
förkasta hans sjukledighetsansökan var att 
operationen är frivillig.

Organdonatorer får en donatorsdag-
penning från FPA ifall arbetsgivaren inte 
betalar ut lön under frånvaron. För dona-
torn innebär detta ett inkomstbortfall.

– En småsak kan någon tycka, men 

ÖVERSÄTTNING: C.C. COMMUNICATION OY

Njurtransplantation med levande donator
• Enligt lagen kan en vuxen person som själv har förmågan att besluta om sin 

vård donera en njure till en nära anhörig eller någon annan anhörig för behan-
dling av sjukdom.

• Donationen måste bygga på frivillighet.
• Donatorn får inte lida av betydande långvariga sjukdomar eller stå på medici-

nering. För den som överväger donation utförs noggranna undersökningar för 
kartläggning av hälsotillståndet.

• Den som behöver ett nytt organ kommer därmed att få en njure som bekräf-
tats vara frisk. Dialystiden växer sig inte oskäligt lång och transplantationen 
kan planeras att ske vid tidpunkt som passar bäst.

• Den transplanterade njurens prognos är god. Njurens kylförvaringstid är kort 
och den börjar vanligtvis fungera genast efter operationen. 

• Den som överväger njurdonation kan ta kontakt med en njurspecialist inom 
sin egen region.

ning. I Finland utför man årligen bara ett 
drygt tiotal njurtransplantationer med le-
vande donatorer. Den expertgrupp som 
social- och hälsovårdsministeriet tillsatte 
enligt den nationella verksamhetsplanen 
för organdonationer och transplantatio-
ner har ställt som sitt mål att också anta-
let njurtransplantationer med levande don-
atorer ska ökas. 

Jukka Seitamaa donerade en njure åt sin bror. Processen från den första undersökningen tills sjukledigheten var över tog ett halvt år.
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Startskottet för ”Supernjuren går till kamp – skydda honom 
för fienderna” ljöd i mars. Det gäller alltså förbundets kampanj 
med det finska namnet ”Supersankarimunuainen taistelee” för 
förebyggande av njursjukdomar. Till kampanjen hör en tryckt 
broschyr på finska, en affisch, videofilmer, bilder för social me-
dia samt webbsidan www.supersankarimunuainen.fi. Kampan-
jen byggdes upp med stöd från Otsuka Pharma Scandinavia 
AB. Som sakkunnigläkare för kampanjen fungerade nefrologer-
na Eero Honkanen och Mervi Haapala. 

Njurarna är kroppens bortglömda superhjältar. De sköter job-
bet utan knot och står ut med nästan vad som helst. De klarar 
till och med det att man donerar den ena av sina njurar till nå-
gon anhörig! Njurarnas existens märks först när de slutat funge-
ra. Inte ens en superhjälte klarar sig helt ensam – även den be-
höver hjälp för att kunna klå sina fiender. 

Njurarna har många livsviktiga uppgifter. De avlägsnar väts-
ka och slaggämnen ur kroppen. De deltar i blodtrycksreglerin-
gen. De styr tillverkningen av röda blodkroppar och de aktiverar 
D-vitaminet. Njurarna kan ta skada av diabetes, förhöjt blodtryck 
och kärlförkalkningar. Också ärftliga njursjukdomar eller njurin-
flammationer kan orsaka njursvikt. Dessutom försvagas njurfunk-
tionen med åldern. 

Njurarna, liksom kroppen även i övrigt mår bäst av hälsosam-
ma levnadsvanor. Motion, låg salthalt i födan och rökfrihet före-
bygger blodtryckssjukdom, övervikt och diabetes. Effektiv be-
handling av förhöjda blodtryck, diabetes och störningar i blodets 
fettbalans skyddar njurarna. Äldre personer och de som redan 
insjuknat i någon njursjukdom ska till exempel vara försiktiga med 
hur de använder anti-inflammatoriska värkmediciner. 

Broschyren på finska finns för beställning eller läsning på ad-
ressen www.musili.fi/esitteet eller via Kirsi Kauppinen, 050 4365 
707, tilaukset@musili.fi.

Stållevern eller på finska Mahtimaksa gav namnet åt förbundets 
kampanj för förebyggande av leversjukdomar som startade i maj. 
Till kampanjen hör en broschyr på finska, en affisch samt webb-
sidan www.mahtimaksa.fi. Kampanjen skapades med stöd från 
MSD och penningautomatföreningen RAY. Som sakkunnigläka-
re fungerade gastroenterolog Perttu Arkkila. 

Levern är kroppens hushållsassistent med över 500 oli-
ka uppgifter. Den tar hand om nedbrytningen av alkohol, läke-
medel och andra skadliga kemiska ämnen, samt av olika gif-
ter som kroppen själv producerar. Den lagrar näringsämnen, vi-
taminer, socker och fetter samt distribuerar dem ut i blodom-
loppet. Levern producerar själv proteiner och andra ämnen som 
hjälper kroppen att läka skador. Dessutom utsöndrar den gal-
la för matsmältningen. 

Stållevern jobbar verkligen på hårt beting och gör sitt allra 
bästa för att klara skivan. Ofta märker man tecken på utmattning 
först när levern redan drabbats av skador. Var alltså en god arbet-
sgivare. Ta hand om leverns välbefinnande innan det är för sent. 

Övervikt och alkohol är två saker som kan skada levern. Vi-
rus kan orsaka leversjukdomar. Feldoserade läkemedel, naturp-
rodukter eller svampar kan utgöra risker för levern. Hälsosam-
ma levnadsvanor gör i sin tur gott också för levern. Det bästa 
sättet att förebygga leversjukdomar är att minska sitt alkoholin-
tag eller att sluta helt. Motion och viktkontroll förebygger fettle-
ver. Om man vill förebygga virusorsakade leversjukdomar är det 
de egna valen som gäller. Kom också ihåg att följa doseringsfö-
reskrifterna för läkemedel, och plocka endast sådan svamp som 
du med säkerhet vet att är ätbar. 

Broschyren på finska finns för beställning eller läsning på ad-
ressen www.musili.fi/esitteet eller via Kirsi Kauppinen, 050 4365 
707, tilaukset@musili.fi.

Supernjuren  
går till kamp!

Stållevern fixar,  
lagrar och rengör

ÖVERSÄTTNING: C.C. COMMUNICATION OY

www.supersankarimunuainen.fi

M UN UAINENs upersank
ari

TAISTELEE!
TAISTELEE!
TAISTELEE!
TAISTELEE!
TAISTELEE!
TAISTELEE!

VASTUsTAJILTA
Suojele sitä 

www.mahtimaksa.fi

Ylipaino ja alkoholi vahingoittavat maksaa. 

Lääkkeet, luontaistuotteet tai sienet voivat olla vaaraksi. 

Helpota maksan urakkaa: vältä ylipainoa, 

vähennä alkoholia, liiku ja annostele lääkkeet oikein.

VARASTOI!

KORJAA!
PUHDISTAA!

MAHTIMAKSA!

VARASTOI!

KORJAA!
PUHDISTAA!
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Nuoret Härmässä
Liitto järjesti 12–17-vuotiaille nuorille RAYn 
rahoittaman kurssin helmikuussa. Kurssil-
le osallistui 18 nuorta eripuolilta Suomea. 
Matka Härmään alkoi Helsingin jäähallin pi-
halta ja matkan varrelta saatiin lisää nuoria 
bussin kyytiin. Monet kokivat matkan to-
sin liian pitkäksi.

Viikonlopun aikana oli mahdollisuus 
tavata muita nuoria ja saada uusia kave-
reita. Vapaa-aikaakin mahtui ohjelmaan. 

Retki läheiselle ratsastustallille oli monen 
mielestä viikonlopun paras juttu. Nuoret 
aloittivat Härmässä valokuvaprojektin, jo-
ta jatketaan muissa vuoden 2015 nuorten 
tapaamisissa. 

Seuraava nuorten vertaistapaaminen 
järjestetään elokuussa, jolloin vuorossa 
on retki Ahvenanmaalle. Lisätietoa lehden 
sivuilta 6–7.

TEKSTI JA KUVA: MARJUKKA MIETTINEN

Dialyysihoidossa olevien aikuisten kurs-
si pidettiin Siilinjärvellä Kunnonpaikassa 
huhtikuussa. Läheiset osallistuivat kurs-
sille kaksi päivää kurssin lopussa.

Kurssilaiset saivat tietoa sairauden 
hoidosta ja lääkärin luennolta. Ravitse-
musterapeutti kertoi dialyysissä olevan 
ruokavaliosta ja toi maistettavaksi vähä-
fosforiseen ja vähäsuolaiseen ruokava-
lioon sopivia tuotteita. Kurssilla kokeil-
tiin myös eri liikuntalajeja: vesijumpattiin, 
käytiin kuntosalilla ja venyteltiin.

TEKSTI JA KUVA: HILKKA LAHTI

Dialyysikurssilla 
Kunnonpaikassa

Nuorten Camp
Toukokuussa pidettyyn Nuorten Camp 
keräsi Helsinkiin 30 aikuispuolelle hoi-
toon siirtymässä olevaa nuorta eri saira-
usryhmistä. Tilaisuus järjestettiin järjes-
töjen ja sairaalan yhteistyönä. Luennoilla 
käsiteltiin käytännön sosiaaliturvaa, itse-
tuntoa ja seksuaalisuutta. Iltapäivällä tu-
tustuttiin Meilahden sairaalan aikuispo-
liklinikoihin. Illanvietossa juteltiin omasta 
hoidosta, vertaisten tuesta ja tulevaisuu-
den suunnitelmista. Lauantaina viihdyttiin 
vielä Linnanmäellä.

– Kiitos kun olitte läsnä, ymmärsitte 
ja kuuntelitte, ettekä olleet liian tiukkoja 
tai ilkeitä, ensimmäinen kokemus kun ai-
kuiset ymmärsi, kirjoitettiin palautteessa.

TEKSTI JA KUVA: MARJUKKA MIETTINEN

Ruotsinkieliset perheet tapasivat
Liitto järjesti tapaamisen ruotsinkielisille 
perheille huhtikuussa Härmässä. Kurs-
silla oli mukana perheitä, jossa lapsi sai-
rastaa, ja perheitä, joissa vanhempi on 
sairastunut. Viikonlopun aikana lapsille 
ja aikuisille oli sekä yhteistä että erillis-
tä ohjelmaa.

Päivät toivat vaihtelua arkeen. Vanhem-
mat arvostivat mahdollisuutta vaihtaa ko-
kemuksia muiden kanssa, ja valmiiksi ka-
tettua ruokapöytää. Lapset pääsivät koti-
eläintarhaan, jossa halukkaat pääsivät rat-
sastamaan.

TEKSTI: MALIN ÅKERMAN

UL
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YHDISTYKSILTÄ

Pohjois-Suomen yhdistyksen 45-vuotis-
kahvit juotiin maksaviikolla Oulussa. Pai-
kalle oli kerääntynyt 13 yhdistysläistä. Yh-
distys on perustettu 1970.

Pohjois-Karjalan yhdistys järjesti kevätret-
ken Joensuun Kuhasaloon. Kodan läm-
mössä nautittiin kahvista ja letuista, mah-
tui päivään makkaranpaistoakin.  Retki ko-
ettiin niin mukavaksi, että osallistujat päät-
tivät ottaa uusiksi syksymmällä. 

Uudenmaan yhdistys UUMU järjesti tou-
kokuussa Pitäjänmäen dialyysissä kevät-
tapahtuman. Kahden päivän aikana tavat-
tiin 60 dialyysissä käyvää. Vapaaehtoiset 
jakoivat tietoa yhdistyksestä ja tarjosivat 
kanakiusausta, simaa ja vertaistukikes-
kusteluja. Uudenmaan alueella toimii 10 
yksikköä.

Liitto järjesti vapaaehtoistoimijoiden kou-
lutuspäivät maaliskuussa Peurangalla. 
Vapaaehtoistoimijan jaksamista pohdittiin 
työnohjaaja Anne Laimion johdolla. Päivil-
lä jaettiin kokemuksia ja ideoitiin uusia va-
paaehtoistoiminnan malleja. Myös kansal-
lista elinluovutusohjelmaa käsiteltiin.

Osallistujien mukaan päivien parasta 
antia olivat vertaiskeskustelut, oman toi-
minnan tueksi saadut tiedot ja vinkit sekä 
mahdollisuus virkistäytymiseen arjen kes-
kellä. Vapaaehtoistoimijoiden koulutuspäi-
vät koettiin tarpeellisiksi jatkossakin.

TEKSTI JA KUVA: MARIA RUUSKANEN

Varsinais-Suomen yhdistys oli mukana 
Kyrön kevätmarkkinoilla huhtikuussa. Sää 
suosi ja tunnelma oli innostunut.

Yhdistysläisten lisäksi tietoa jakoivat 
Supersankarimunuainen ja Mahtimaksa. 
Upeat nuket oli tehnyt huovuttamalla Sa-

viseudun munuais- ja maksakerhon vetä-
jä Aila Suihko. Aila haastaa muidenkin yh-
distysten jäseniä suunnittelemaan ja teke-
mään omia sankareita ja mahtajia. Tulok-
sia voi esitellä vaikka hyvinvointipäivässä 
Anttolanhovissa syksyllä.

Eväitä vapaaehtoistoimintaan

Varsinais-Suomi kevätmarkkinoilla

Pomsi 45 vuotta

Joensuussa 
kevätretkellä

Uumu vieraili 
dialyysissä

Tee sinäkin oma Supersankarimunuainen tai Mahtimaksa. Tekniikka ja toteutus on vapaa.
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Munuaistietoa  
Keski-Suomessa
Keski-Suomen yhdistys oli mukana Ääne-
koskella maaliskuussa Terveys- ja hyvin-
vointimessuilla. Supersankarimunuainen 
näkyi ja kuului Painotalon suuressa salissa.  
Monipuolisen päivän päätteeksi järjestet-
tiin vielä vaalipaneeli.

– Onnistunut tapahtuma. Siellä ei nur-
kissa nuhjattu, toteaa Maija Piitulainen.

Järjestömessut  
Rovaniemellä
Järjestömessut pidettiin Rovaniemellä La-
pin ammattikorkeakoulussa helmikuussa. 
Opiskelijoita kiinnosti erityisesti elinluovu-
tusaiheinen tietovisa. Mukana oli myös 
Lapin yhdistys.

Etelä-Pohjanmaan yhdistys vietti Maailman munuaispäivää maaliskuussa Hyllykallion 
Prismassa Supersankarimunuaisen kanssa. Kampanja kiinnosti monia ohikulkijoita ja 
uusi esite herätti mielenkiintoa. Samalla jaettiin elinluovutuskortteja.

Etelä-Suomen alueen yhdistykset tapasi-
vat perinteisellä retkellään Imatran kylpy-
lässä. Mukana oli 70 jäsentä kolmesta yh-
distyksestä sekä liitosta järjestösuunnitte-
lija Marjukka Miettinen.

Viikonlopun aikana oli mahdollisuus 
rentoutua kylpylässä ja nauttia yhteisestä 
tekemisestä ja mielenkiintoisista keskus-
teluista. Ohjelmassa oli lettukestit kodal-
la, keilausta, bingoa, kahvakuulaa ja ke-
honhuoltoa.

Munuaispäivä Etelä-Pohjanmaalla Dialyysiä siellä
missä haluat! 

www.carbonex.fiKotiHD

Pohjoisen alueen yhdistysten aluepalave-
rissa aiheena oli yhdistysten yhteistyö.  Ou-
luun kokoontui parisenkymmentä pohjoisen 
yhdistysten jäsentä, kaukaisimmat Rova-
niemeltä ja Kajaanista.

Palaverissa opittiin, että yhteiset tavoit-
teet muodostavat yhteistyön lähtökohdan 
ja perustan. Yhteistyössä mukana olevien 
tulisi olla kiinnostuneita yhteistyöstä ja kaik-
kien tulisi siitä hyötyä. Ryhmissä mietittiin 
mahdollisia yhteistyökumppaneita.

Yhdistysten yhteistyö 
Kevätretki 
Etelä-Suomessa
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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
siht. Marja-Leena Pitkänen,  
040 5707 367, pitkanen.ml@gmail.com

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. Pertti Helminen, 050 595 2368,  
pertti.helminen@kttkonsultit.fi
sihteeri Sisko Salo, 050 3294854,  
sisko.salo@outlook.com

Keski-Suomen munuais-  
ja maksayhdistys KEMUSI
www.musili.fi/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 5862 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
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 
Kahilaisentie 7 as 1, 03600 Karkkila 
045 2354 755 asko.rasanen@gmail.com
I varapuheenjohtaja Yrjö Viitikko 
Nuottaruohonkatu 20 B,  
53950 Lappeenranta 
050 3071 020 viitik@luukku.com
II varapuheenjohtaja Kirsi Rajasuo 
Ainolantie 29, 72400 Pielavesi 
040 5726 700 k.rajasuo@luukku.com

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

Suomessa satoja ihmistä odottaa elinsiirtoa.
Joka vuosi elinsiirtoa odottavia menehtyy, koska sopivaa siirrännäistä ei saatu ajoissa.

Sano KYLLÄ elinluovutuskortilla
Kerro tahtosi läheisillesi.
Välitä tietoa eteenpäin.

Säg JA med organdonationskortet.
Berätta för dina närstående om ditt beslut.

Förmedla information vidare.

elinluovutuskortti

Minä

luovutan elimeni ja kudokseni kuolemani jälkeen toisen 

ihmisen sairauden tai vamman hoitoon.

Pvm, allekirjoitus

kerron tahdostani myös läheisilleni.organdonationskort
Jag

donerar mina organ och vävnader för behandling av en 
sjukdom eller kroppsskada hos en människa efter min död.datum, underskrift

Jag talar om min vilja även för mina anhöriga.

I Finland väntar hundratals människor på ett nytt organ.  
Årligen avlider tiotals medan de väntar på ett transplantat.


