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Yhdessäoloa, urheilua ja elämää
Kevät on ollut liitosamme vaikuttavuuden aikaa. Hallituksen leik-
kaukset sairastuneiden asemaan ja hyvinvointiin ovat aiheuttaneet 
paljon huolta. Marginaalisilta leikkauksilta tuntuvat summat sosiaa-
liturvassa, tai korotukset sairastuneille jäävissä omavastuuosuuksis-
sa, saattavat olla yksittäiselle henkilölle tai perheelle juuri se leikka-
us kuukausittaiseen toimeentuloon, joka tekee elämästä ja arjesta 
selviämisen kohtuuttoman vaikeaksi.

Saamme liittoon valitettavia tarinoita siitä, miten ei ole varaa ostaa 
lääkkeitä tai terveellistä ruokaa, puhumattakaan että lapsille voisi tar-
jota kesällä lomamatkan tai leirin. Nämä yhteydenotot ovat karua lu-
ettavaa ja kuunneltavaa. Liittoa ja jäsenyhdistyksiä tarvitaan silloin, 
kun omat voimavarat eivät enää riitä taistelemaan perusoikeuksis-
ta. Liittoon voi ottaa yhteyttä nimellä tai nimettömänä, me lupaam-
me tehdä mahdollisuuksien mukaan työtä tai antaa tietoa tuesta sil-
loin, kun itse ei jaksa sairastumisen takia. 

Viime vuonna lanseerattu Maksaviikko, jolloin tuomme esille eri mak-
sasairauksia, ennaltaehkäisyä hoitoa ja sairauden kanssa selviämis-
tä, on osoittautunut tärkeäksi paikaksi viestiä ihmisille maksasairauk-
sista. Maksasairaudet lisääntyvät yhteiskunnassamme jo pelkästään 
ikääntymisen myötä, mutta myös elintapoihin liittyvien maksasaira-
uksien lisääntymisen myötä. Minulle on tullut yllätyksenä, miten vä-
hän ihmiset tietävät maksasairauksista tai maksaterveydestä, jollei 
maksasairaus ole kohdannut itseä tai läheistä. Tässä meillä on liit-
tona mahdollisuus lisätä tuntuvasti näkyvyyttämme ja myös jäsenis-
töämme, koska maksan terveys kiinnostaa.

Heinäkuussa Suomessa järjestetään elinsiirron saaneiden EM-kilpai-
lut. Meillä on ollut kunnia olla mukana Suomen vammaisurheilu ja -lii-
kunta VAU:n kanssa järjestämässä kilpailuja ja kilpailun yhteydessä 
järjestävää kisaviikkoa, jossa elinluovutuksesta ja elinsiirroista viesti-
tään suurelle yleisölle. Tapahtumasta on tulossa hieno ja vaikuttava. 
Meillä kaikilla on mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa, jotta elin-
siirrot ja elinsiirtourheilu näkyvät positiivisella tavalla suurelle yleisölle. 

Tapaamme siis kesäkisojen 2016 yhteydessä Vantaalla! Tulkaa ny-
käisemään minua ja muita liiton työntekijöitä hihasta, jos emme ole jo 
entuudestaan tuttuja! Tutun toiminnanjohtajakollegani kanssa olem-
me alkaneet käyttää asiassa kuin asiassa termiä Ilon kautta. Sillä 
pääsee pitkälle monessa vaikeammassakin paikassa. 

Hyvää ja liikunnallista 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.

NORDEA FI16 2400 1800 021412
NDEAFIHH 

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

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

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

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

Tue toimintaa 
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ESITTEET JA OPPAAT

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

Esitteet

Oppaat

Muuta

Ennaltaehkäisy
 Munuaisen 

luovuttajan opas

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.

Terve ihminen voi luovuttaa toisen munuaisensa omaiselleen  
tai läheiselle henkilölle. Munuaissiirtoon elävältä luovuttajalta  

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

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

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

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

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

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

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

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

Munuaispotilaan ruokakirja 
Munuaisten vajaatoimintaa sairastavan ruo-
kavaliota noudattavalle 200 ruoka ohjetta 
kätevässä kierrekansiossa. 
HUOM. hinta 29 euroa + postikulut.
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Dialyysistä kisoihin
Kassu lähtee mitalijahtiin Vantaan EM-ki-
soihin, mutta toivoo, että osallistuminen 
peruuntuisi. Kutsu munuaisensiirtoon 
veisi voiton palkintokorokkeesta. 11

Asenne ratkaisee
Ilman uutta munuaista Tuisku-Tuulia tus-
kin osallistuisi EM-kisoihin. Elinsiirto aut-
taa toteuttamaan unelmia. Sairaus on 
antanut enemmän kuin ottanut. 12

Tapio heittää pitkälle
Tapion maksansiirrosta on kuusi vuotta. 
Vuosi vuodelta urheilu sujuu paremmin. 
Päälajit ovat kiekko ja kuula, mutta kei-
häskin lentää. 14

Munuaisensiirto elävältä 
luovuttajalta
Elävien munuaisen luovuttajien määrän 
lisääminen vaatii lakimuutosta, jotta luo-
vuttajana voi toimia muukin kuin lähio-
mainen. 16

Pysyvästi dialyysissä
Dialyysissä voi elää pitkän ja hyvän elä-
män, vaikka se olisikin pysyvä hoitomuo-
to. Dialyysihoitoja tärkeämpää on ulko-
puolella oleva elämä. 22

Pyöräily nosti mielen
Aarno pyöräili viime kesänä 1500 kilo-
metriä, vaikka dialyysipäivinä lenkki jäi 
usein väliin. Hän kannustaa liikkumaan, 
elämä ei lopu dialyysiin. 24

Lue lehti netissä www.muma.fi/elinehto.  
Seuraava Elinehto ilmestyy viikolla 38. Aineiston viimeinen jättöpäivä 22.8.2016. Aineisto ja palautteet: petri.inomaa@muma.fi.
Kansi: Tuisku-Tuulia Leinonen Kuva: Toni Neffling

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

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

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

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

Facebook: munuais- ja maksaliitto
Twitter: MunuainenMaksa

Youtube: munuaisjamaksaliitto
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TULOSSA MENOSSA

Elinsiirrot  
1.1.–30.4.2016
Munuainen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Maksa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Haima-munuainen  . . . . . . . . . . . . . 10
Sydän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Keuhko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Sydän-keuhko  . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
Ohutsuoli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Kelan asiointi- 
palvelut verkossa
Kelan etuuksia kannattaa hakea verkos-
sa. Verkkoasiointi nopeuttaa käsittelyä 
ja tukea saa nopeammin. Verkkopalve-
lu opastaa hakemusten täytössä. Ha-
kemuksen liitteet voi skannata tai kuva-
ta ja lähettää ne hakemuksen täytön yh-
teydessä. Asiointipalvelussa voit myös 
ilmoittaa muutoksista ja tarkistaa hake-
mustesi tilanteen. 

Asiointipalvelun käyttöön tarvitsee 
pankkitunnukset tunnistautumista var-
ten. Palvelu on osoitteessa www.kela.fi/ 
asiointi.

Reilusti  
ravitsemuksesta 
Kuopiossa
Reilusti ravitsemuksesta -kurssilla saa 
käytännön neuvoja ruoanlaittoon dialyysin 
aikana sekä voi tutustua muihin samas-
sa tilanteessa oleviin, jotka asuvat lähi-
seudulla. Myös läheinen voi tulla mukaan.

Kurssilla on kolme päivätapaamis-
ta peräkkäisinä päivinä. Lähitapaami-
set ovat 23.9., 24.9. ja 25.9.2016. Paik-
kana ovat Kaarisairaala ja Itä-Suomen 
yliopisto Kuopiossa. Hakuaika päät-
tyy 26.8. Lisätietoja järjestösuunnitte-
lija Helena Rokkonen, 040 5240 683, 
helena.rokkonen@muma.fi.

Esite polykystisestä 
munuaissairaudesta
Liitto on julkaissut uuden esitteen poly-
kystisestä munuaissairaudesta. Vallitse-
vasti periytyvä munuaisen monirakku-
latauti on yleisin perinnöllinen munuais-
sairaus. Munuaisiin muodostuu rakku-
loita, jotka lisääntyvät iän myötä, mutta 
munuaisten vajaatoiminta kehittyy yleen-
sä hitaasti.

Polykystista munuaissairautta osa-
taan epäillä, jos tiedetään suvussa olevan 
sairautta, kun etsitään syytää kohonnee-
seen verenpaineeseen, verivirtsaisuuteen, 
jatkuviin virtsatieinfektioihin tai munuaiski-
viin. Joskus sairaus voidaan todeta sat-
tumalta, kun tutkitaan syytä esimerkiksi 
vatsakipuihin.

Esite kertoo sairauden periytymi-
sestä, oireista ja hoidosta. Esitteitä 
voi tilata liiton kotisivujen lomakkeella 
www.muma.fi/esitteet tai Kirsi Kauppinen, 
tilaukset@muma.fi, 050 4365 707.

Vuosikokous valitsi hallituksen  
Liiton vuosikokous pidettiin 21.5. Helsin-
gissä. Ennen varsinaista kokousta ja sään-
tömääräisiä asioita tutustuttiin rahapeliyh-
tiöiden, eli RAY:n, Veikkauksen ja Fintoton, 
yhdistymiseen.

Liiton puheenjohtajana jatkaa Asko 
Räsänen, 1. varapuheenjohtajana Yr-
jö Viitikko ja 2. varapuheenjohtajana Kir-
si Rajasuo. 

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valit-
tiin uusina Eeva Forsberg-Mikkonen, Ilk-

ka Juntunen ja Petri Leppänen sekä jat-
kokaudelle Tiina Korkealehto ja Juha Lat-
va-Nikkola. Hallituksen jäseninä jatkavat 
Pertti Helminen, Leena Korhonen, Au-
likki Rautavaara, Mikko Saarela ja Jutta 
Siira. Hallituksen varajäseniksi valittiin He-
lena Alsela, Sirpa Andelin, Teemu Tiilik-
ka ja Malin Åkerman. Varajäseninä jatka-
vat Joni Jatkonen, Saara Lassila, Maija 
Piitulainen, Marja-Liisa Ristimäki ja Hen-
ry Virtanen.

Liiton uusi netti- ja 
sähköpostiosoite

Liiton toimisto  
lomailee

Syksyllä ilmoittaudu-
taan Pieni ele  
-keräykseen

Liiton kotisivuille pääsee nyt helposti osoit-
teella www.muma.fi. Uudet sähköpostit 
ovat muotoa etunimi.sukunimi@muma.fi. 
Aiemmat internetosoitteet www.musili.fi, 
www.munuainen.fi ja www.maksa.fi toi-
mivat edelleen. Vanhoihin osoitteisiin lä-
hetetyt sähköposti välittyvät automaatti-
sesti uuteen osoitteeseen.

Munuais- ja maksaliiton nimi ei muu-
tu.  Aikaisempi internetosoite perustui 
vanhaan Munuais- ja siirtopotilaiden liitto 
-nimeen, eivätkä uudet toimijat osanneet 
yhdistää sitä liittoon.

Liiton keskustoimisto Helsingissä on sul-
jettu 23.6.–7.8. Muista tilata kesällä tar-
vitsemasi materiaali ajoissa. Munuais- ja 
maksaliitto toivottaa kaikille hyvää kesää.

Vuonna 2017 vietetään Pieni ele -kerä-
yksen 110-vuotissynttäreitä. Tavoitteena 
on juhlia merkkivuotta keräämällä 1,5 mil-
joonaa euroa lahjoituksia kotimaan vam-
mais- ja terveystyölle.

Huhtikuussa 2017 pidetään kunta-
vaalit, joiden yhteydessä järjestetään jäl-
leen lipaskeräys. Liiton yhdistykset ovat 
tervetulleita mukaan joukkueeseen ke-
räämään varoja toimintaansa. Yhdistyk-
set ilmoittautuvat kuntavaalien keräyk-
seen 15.8.–25.9.2016. Nyt ilmoittaudu-
taan samalla kertaa sekä huhtikuun 2017 
kuntavaalien että tammikuun 2018 presi-
dentinvaalien keräykseen.
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Viestintäkoulutus 
yhdistyksille
Yhdistysviestinnän perusasioita opiskel-
laan Tampereelle 20.8.  Koulutuksessa 
käymme läpi yhdistysviestinnän perus-
asioita: Mitä, kenelle, miten ja miksi ker-
toa yhdistyksen toiminnasta ja tapahtu-
mista. Ryhmissä paneudumme yhdis-
tyskirjeen ja tiedotteen tekemiseen sekä 
erilaisiin viestintäkanaviin. Tutustumme 
myös yhdistysten ja liiton viestintäma-
teriaaleihin. 

Koulutukseen voivat tulla kaikki tie-
dottamisesta kiinnostuneet. Liitto mak-
saa päivän ohjelman ja tarjoilun. Matka-
kuluihin voi kysyä tukea omasta yhdistyk-
sestä. Viestintäkoulutus pidetään Tam-
pereen aluetoimistolla, Aleksanterinkatu 
21 A, 5. krs. Ilmoittaudu 29.7. mennessä 
Hilkka Lahti, 040 5240 682, hilkka.lahti@ 
muma.fi.

Vaikuttamis- ja 
edunvalvontakoulu-
tusta syksyllä 2016
Mitä edunvalvonta on? Miksi yhteiskun-
nallista vaikuttamista tarvitaan? Miten yh-
distys voi valvoa sairastuneiden etuja ja 
vaikuttaa omalla alueellaan?

Liitto järjestää vaikuttamis- ja edun-
valvontakoulutuksen 29.9. klo 9.30–15 
Sosten keskustoimistolla Helsingissä, Yli-
opistonkatu 5. Koulutus on tarkoitettu lii-
ton henkilökunnalle ja jäsenyhdistyksille. 
Koulutuksessa saadaan tietoa ja eväitä 
edunvalvontaan ja vaikuttamiseen, kuul-
laan ajankohtaisia liiton vaikuttamistyön 
kuulumisia sekä työstetään edunvalvon-
ta-asioita paikallisten ja alueellisten tar-
peiden pohjalta. Koulutus on osallistujil-
le maksuton, mutta mahdollisista mat-
kakustannuksista osallistuja vastaa itse.

Ilmoittaudu 8.9. mennessä. Ilmoittau-
tumislinkki löytyy liiton tapahtumakalen-
terissa olevasta ilmoituksesta. Lisätieto-
ja maria.ruuskanen@muma.fi.

Sosiaaliturvan  
nettisivut
Liitto on julkaissut verkkosivuillaan tieto-
sivut, joilla on runsaasti materiaalia sai-
rastuneen sosiaaliturvasta osoitteessa 
www.muma.fi/sosiaaliturva. Uusia tulok-
kaita kotisivuilla ovat myös liiton laatimat 
kannanotot ja lausunnot, joihin pääsee 
tutustumaan osoitteessa www.muma.fi/ 
kannanotot.

Pysähdy Voimaa 
luonnosta -kurssilla 
”Läksyksi kurssille sain vauhdin hiljentä-
misen sadasta vähintään 95:een. Luulen 
täällä luonnon helmassa päässeeni tavoit-
teeseeni, ehkä jopa ylikin.”  

Voimaa luonnosta -kurssilla Nuuksi-
on kansallispuistossa 31.8.–3.9. voi ta-
vata saman kokeneita luonnon äärellä. 
Kurssi on kaikille munuais- ja maksasai-
rautta sairastaville tai elinsiirron saaneil-
le aikuisille joko yksin tai yhdessä puo-
lison tai muun läheisen aikuisen kans-
sa. Kurssi alkaa 31.8 vasta illalla noin 
klo 18.00. 

Mukaasi tarvitset hyvät kengät ja 
monenlaisen sään kestävän vaatetuk-
sen. Yöpyminen on hotelli Nuuksios-
sa 2 hengen huoneissa. Ruokailut ovat 
hotellilla tai luonnossa, iltaisin on mah-
dollisuus saunoa. Kurssi on osallistu-
jalle maksuton. Kurssille haetaan mu-
nuais- ja maksaliiton hakulomakkeella 
www.muma.fi/kurssillehakeminen. Lisätie-
toja marjukka.miettinen@muma.fi.

Kursseja diabetesta 
ja munuaissairautta 
sairastaville
Uusia kursseja on luvassa diabetesta ja 
munuaissairautta sairastaville syksyllä ja 
talvella. Nyt on hyvä aika tutustua syksyn 
muuhunkin kurssitoimintaan ja laittaa ha-
kemus tulemaan. Sopeutumisvalmennus-
ta on muun muassa dialyysihoidossa ole-
ville, elinsiirron saaneille, maksasairautta 
sairastaville, 16–25-vuotialle nuorille ja lap-
siperheille. Syksyn tuetulle liikuntalomalle 
Peurungassa ja vaelluskurssille Nuuksios-
sa voivat hakea kaikki munuais- tai maksa-
sairautta sairastavat aikuiset läheisineen. Li-
sätietoa www.muma.fi/kurssit.

2-tyypin diabetes ja munuaiset -kurssi 
Pirkanmaalla asuville
Lähitapaamiset: 5 tapaamista Tampereel-
la 10.10., 11.10., 25.10. 14.11. ja 13.12. 
sekä kolmipäiväinen retki Diabeteskes-
kukseen 2.–4.11. 
Haku päättyy: 15.8.
Kurssilta saa tukea jaksamiseen ja var-
muutta omahoitoon, kun diabeteksen li-
säksi on tullut munuaismuutoksia. Samal-
la on mahdollisuus tutustua muihin koti-
seudulla asuviin, jotka ovat samassa tilan-
teessa ja saada vinkkejä arkeen.

Diabetes ja dialyysi -kurssi
Aika: 15.–20.1.2107
Paikka: Diabeteskeskus, Tampere
Haku päättyy: 5.12.
Kurssilta saa tukea jaksamiseen ja var-
muutta omahoitoon, kun pitää yhdistää 
diabetes- ja dialyysiruokavalio ja muut 
hoitosuositukset. Samassa tilantees-
sa olevien kokemuksista saa arvokkaita 
vinkkejä arkeen ja vertaistuen voima aut-
taa eteenpäin. 

Myös läheinen voi osallistua kursseille. 
Kurssit toteutetaan Diabetesliiton kanssa 
ja ne rahoittaa RAY. Kurssit ovat osallis-
tujille maksuttomia. Lisätietoja Munuais- 
ja maksaliiton järjestösuunnittelija Maarit 
Heinimäki, 050 3626 470 ja kuntoutus-
suunnittelija Iiris Ahlgren, 050 3019 368.

Mahtimaksan  
uudet seikkailut 
Mahtimaksakampanjaan kuuluu aiemmin 
piirretty esite, juliste, kampanjasivu ja ku-
via sosiaaliseen mediaan. Mahtimaksa on 
saanut nyt myös omat videot. Kun illalla 
sohvalla köllöttelyyn yhdistyy vielä tissut-
telu, maksan taakka kasvaa liian suurek-
si. Miten Mahtimaksan käy alkoholin ku-
rimuksessa tai taistelussa kavalaa vyö-
tärölihavuutta vastaan? Vastaus löytyy 
uusista piirrosvideoista kampanjasivulla 
www.mahtimaksa.fi.

Liiton on julkaissut uuden Rasvamak-
sa-esitteen. Se kertoo rasvamaksan aihe-
uttajista, seurauksista ja hoidosta. Esitet-
tä on hyvä jakaa muiden ennaltaehkäisy-
esitteiden kanssa. Lisätietoja ja tilaukset 
www.muma.fi/esitteet sekä Kirsi Kauppi-
nen, tilaukset@muma.fi, 050 4365 707.
Ilmoita myös sähköpostiosoitteesi, niin 
saat ajankohtaista tietoa tuoreena.
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Testamentti on arvokas tapa auttaa
Tukemalla liiton toimintaa autat munuais- ja maksasairauteen sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä hei-
dän läheisiään. Kaikki lahjoitukset ovat tärkeitä. Testamentilla voi osan tai koko omaisuutensa lahjoittaa hy-
vään tarkoitukseen.

Tukea liitolle voit antaa lahjoittamalla it-
se tai pyytää esimerkiksi merkkipäivänäsi 
kukkien ja lahjojen sijaan lahjoituksia liiton 
toimintaan. Erinomainen tapa tukea liittoa 
on tehdä testamentti ja lahjoittaa osan tai 
koko perintönsä hyvään asiaan. Erityises-
ti niille, joilla ei ole perillisiä, testamentti sy-
däntä lähellä olevaan toimintaan on hyvä 
vaihtoehto, koska muutoin jäämistö siirtyy 
kokonaan valtiolle.

Lahjoituksen tai testamentin voit tehdä 
joko koko liiton toimintaan tai osoittaa lah-
joituksesi esimerkiksi sairauksien ennaltaeh-
käisyyn, vertaistuen järjestämiseen, perhe-
toimintaan, tiedotukseen tai neuvontaan ja 
ohjaukseen. Jos haluat tukea munuaissai-
rauksien tieteellistä tutkimusta, lahjoituksen 
tai testamentin voi tehdä Munuaissäätiölle.

Lahjoitukset ja testamentit käytetään 
kokonaisuudessaan toivottuun tarkoituk-

seen, sillä yleishyödyllinen järjestö tai sää-
tiö ei maksa niistä veroa. Liiton toiminnan-
johtaja ja talouspäällikkö kertovat mielel-
lään lisää, miten liitolle voi lahjoittaa.

Testamentti kertoo oman tahdon
Testamentilla voi varautua tulevaan. Se on 
tapa päättää ja kertoa siitä, miten haluat 
omaisuutesi jaettavan kuolemasi jälkeen. 
Kun olet tehnyt testamentin, tiedät, että 
omaisuudestasi on hyötyä apua tarvitse-
ville, kun et ole enää itse siitä nauttimassa.

Hyvä testamentti ilmaisee laatijansa to-
dellisen tahdon. Siinä voi myös antaa tar-
kempia määräyksiä siitä, mihin toimintaan 
perintönsä haluaa käytettävän. Kaikkea 
omaisuuttaan ei tarvitse lahjoittaa yhteen 
kohteeseen, vaan perinnön voi jakaa use-
an saajan kesken.

Suomen lain mukaan perintö jaetaan 
perintökaaren mukaisessa järjestyksessä. 
Jos haluaa, että omaisuus jaetaan toisin, 

on laadittava testamentti. Jos ei ole serk-
kuja läheisempiä sukulaisia, omaisuus me-
nee kuoleman jälkeen kokonaan valtiolle. 

Vanhempien kuoleman jälkeen ensim-
mäisenä perimässä ovat rintaperilliset eli 
omat lapset, ottolapset ja näiden jälkeläi-
set. Testamentti ei vie rintaperillisiltä niin 
sanottua lakiosaa. Mikäli testamentinteki-
jä, jolla on yksi tai useampi rintaperillinen, 
määrää testamentissaan enintään puoles-
ta omaisuudestaan, hän ei loukkaa kenen-
kään oikeutta lakiosaan. Lopusta omai-
suudesta voi päättää testamentilla. Lap-
settomien avioparien kohdalla aviopuoliso 
perii ja hänen kuoltuaan kummankin su-
kulaiset ellei aviopari ole toisin testamen-
tilla määrännyt.   

Testamentin voi laatia olipa omaisuut-
ta kertynyt paljon tai vähän. Testamentin 
muotoseikkoihin kannattaa kiinnittää huo-
miota, jotta se olisi juridisesti pätevä. Siksi 
onkin varminta ottaa yhteyttä lakimieheen 

TEKSTI: HILKKA LAHTI JA PETRI INOMAA
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Lahjoita munuais-
sairauksien  
tutkimukseen
Yksityishenkilöt, yritykset tai yhtei-
söt voivat osoittaa erisuuruisia lah-
joituksia Munuaissäätiölle munu-
ais- ja virtsatiesairauksien tutki-
mukseen. Lisätietoja testament-
ti- ja muista lahjoituksista antaa 
Munuaissäätiön asiamies Sirpa 
Aalto, munuaissaatio@muma.fi.

Keräystili
NORDEA FI16 2400 1800 021412
NDEAFIHH 
Luvan saaja: Munuaissäätiö
Luvan numero: 23.7.2015 POL – 2015 - 6149
Lupa on voimassa 23.7.2015 – 30.4.2017 ko-
ko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun 
ottamatta.

Lahjoita Munuais- 
ja maksaliiton  
toimintaan
Jos haluat lahjoittaa liitolle tiettyyn 
tarkoitukseen, ota ensin yhteyttä ja 
kerro merkkipäiväsi ajankohta, niin 
annamme sinulle lisäohjeita. Lisä-
tietoja lahjoituksista antaa talous-
päällikkö Liisa Väkiparta, 050 3634 
866, liisa.vakiparta@muma.fi.

Keräystili
NORDEA FI45 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 ko-
ko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun 
ottamatta.

tai omaan pankkiin, joka laatii testamentin 
toiveittesi mukaan. Testamentin on oltava 
kirjallinen ja siinä on oltava muun muassa 
seuraavat tiedot: testamentin tekijän tun-
nistetiedot, testamentin saajan tiedot ja 
kohde, päivämäärä ja paikka, testamentin 
tekijän allekirjoitus sekä kahden esteettö-
män, yhtä aikaa läsnä olevan todistajan al-
lekirjoitukset sekä todistuslausuma. 

Testamenttinsa voi halutessaan muut-
taa milloin tahansa tai sen voi peruuttaa 
kokonaan. Testamentti säilytetään luotet-
tavalla tavalla ja niin, että se on helposti 
löydettävissä laatijansa kuoleman jälkeen. 
Testamentti voidaan sen säilyttämisen var-
mistamiseksi tehdä kahtena kappaleena, 
joita säilytetään eri paikoissa, esimerkiksi 
pankin tallelokerossa ja kotona.

Testamentilla parempi huominen
Testamentti on arvokas tapa antaa apua 
tärkeänä pitämälleen kohteelle. Lahjoitus-

ten ja testamenttien avulla liitto on voinut 
kehittää toimintaansa, jotta se entistä pa-
remmin parantaisi munuais- ja maksasai-
rauksiin sairastuneiden ja elinsiirron saa-
neiden asemaa.

Edunvalvonta- ja vaikuttamistyön vah-
vistamiseen tarvittava rahoitus tulee kah-
den vuoden ajan liiton saamasta perin-
nöstä. Joka vuosi perintövaroja käytetään 
tiedottamiseen munuais- ja maksasaira-
uksista ja niiden ennaltaehkäisystä jäse-
nistölle ja yleisölle. Lahjoituksilla ja testa-
menteilla järjestetään myös vertais- ja vir-
kistystoimintaa eri-ikäisille sairastuneille. 
Liiton perhetoiminta tukee vakavasti sai-
rastuneiden tai elinsiirron saaneiden lasten 
perheitä ja myös nuorille on omaa toimin-
taa. Lahjoituksen tai testamentin voi osoit-
taa myös esimerkiksi elinluovutusten edis-
tämiseen tarkoitettuun tiedotustoimintaan.

Munuaissairauksien ennaltaehkäisy, 
sairauden syiden selvittäminen ja hoito-

muotojen kehitys edellyttävät korkeata-
soista tutkimustyötä. Munuaissäätiö on 
tukenut munuaistautien tutkimusta yli 40 
vuotta. Säätiö on tukenut jo miljoonalla 
eurolla yli 400 munuaissairauksien tutki-
jaa. Apurahaa jaetaan etenkin väitöskir-
jaansa tekeville tutkijoille lähes 40 000 eu-
roa vuodessa.

Perinnöstä maksetaan pääsääntöi-
sesti perintöveroa. Perijät ja testamentin 
saajat on jaettu veroluokkiin sen mukaan, 
mitä sukua he ovat perinnön antajalle. Li-
säksi veron määrään vaikuttaa perinnön 
arvo. Yleishyödylliset yhteisöt on vapau-
tettu perintöverosta. Yhdistykselle tai jär-
jestölle testamentatut varat menevät siis 
kokonaan siihen käyttöön, johon ne on 
lahjoitettu. 

Tee testamentti 
Munuais- ja  
maksaliiton  
toiminnan  
tukemiseksi
Testamentilla voi lahjoittaa osan tai 
koko perintönsä hyvään asiaan.  
Testamentin on oltava muodollises-
ti oikein laadittu. Testamentin teke-
miseksi kannattaa ottaa yhteys la-
kimieheen. 

Liiton toiminnanjohtaja Sari  
Högström, 050 5367 258, sari. 
hogstrom@muma.fi, neuvoo, jos ha-
luat tehdä testamentin liiton hyväksi.
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#vantaa2016

Elinsiirron saaneiden EM-kilpailut järjeste-
tään 10.–17. heinäkuuta Vantaalla. Kisoi-
hin odotetaan kaikkiaan noin 800 urheilijaa 
ja kannustajaa 24 ei maasta. Lajeja kisois-
sa on 14 ja kilpailija voi ottaa osaa viiteen 
lajiin. Suosituimmat lajit ovat yleisurheilu ja 
uinti sekä keilaus ja petanque. Sosiaalise-
na lajina kisoissa on salibandy. 

Suomen joukkueessa on yhteensä 94 
urheilijaa, joista 67 on mukana Elinsiirron 
saaneiden ja dialyysissä olevien kisoissa ja 
33 Sydän- ja keuhkosiirrokkaiden kisois-
sa. Muutama urheilija osallistuu molempiin. 
Kilpailut järjestetään ensi kertaa samanai-
kaisesti, mutta osallistujat kilpailevat omis-
sa sarjoissaan.

– On mahtavaa nähdä, että kotikisat 
ovat innostaneet mukaan paljon ensiker-
talaisia sekä ison joukon vanhoja konka-
reita, sanoa kisojen pääsihteeri Teemu 
Lakkasuo.

EM-kisojen maskottina on Sisu-Sorsa, 
joka nähdään viikon aikana kilpakentillä ja 
tapahtumissa. Maskottia etsittiin kilpailus-
sa, johon osallistui noin 150 työtä. Voitta-
jatyöksi valikoitui 10-vuotiaan Ellen Pek-
kalan Sisu-sorsa.

Lisätietoja kisoista ja niiden ohjelmasta 
saa sivulta www.vantaa2016.fi.

Elinluovutuskortteja Sporttitoreilla
Kisojen yhteydessä järjestetään kansain-
välinen elinsiirtoliikunnan tapahtumaviik-

Kisakuume nousee
Vantaan EM-kisat ovat tänä vuon-
na maailman suurin elinsiirtoliikun-
nan tapahtuma ja osallistujamää-
rältään suurin Suomessa koskaan 
järjestetty vammaisurheilutapahtu-
ma. Suomesta mukana on 89 ur-
heilijaa.

TEKSTI: PETRI INOMAA

ko. Tapahtumaviikkoon sisältyy liikunta-
leiri elinsiirron saaneille lapsille ja nuoril-
le sekä heidän perheilleen, elinsiirtoihin ja 
liikuntaan liittyviä tutkijatyöpajoja, kansain-
välinen elinsiirtoliikunnan symposio sekä 
kaikille avoimia ympäri pääkaupunkiseu-
tua järjestettäviä Sporttitori-tapahtumia. 
Tapahtumat järjestetään Euroopan Unio-
nin Erasmus+ Sport -tuella.

Sporttitoreilla voi kokeilla eri liikuntala-
jeja ja tavata elinsiirron saaneita urheilijoita. 
KYLLÄ elinluovutukselle -toiminta ja elin-
luovutuskortit ovat näkyvästi esillä.

Viikko aloitetaan 11.7. Tikkurilassa klo 
12–15. Sporttitorien päätapahtuma on 
tiistaina 12.7. klo 15–19 Kansalaistorilla 
eduskuntataloa vastapäätä. Tapahtuman 
juontaa YLEn kanavilta tuttu Tero Karhu. 
Kansalaistorilla esiintyvät Suomen kovin 
kehitysvammainen räppäri MC Koo, räp-
päri Noah Kin sekä pääesiintyjänä Särre, 

joka on tuttu jo viime syksyn elinluovutus-
korttikampanjasta.

Käpylän urheilupuiston Sporttitoril-
la keskiviikkona 12–15  jalkapallo on vah-
vasti mukana Helsinki Cupin ohjelman an-
siosta. Tähtitapahtuma vahvistuu lähem-
pänä ajankohtaa. Torstaina Sporttitori on 
kauppakeskus Jumbossa, perjantaina 
Sellossa ja lauantaina Myyrmannissa ai-
na klo 12–15.

Tule mukaan vapaaehtoiseksi
Sporttitoreille tarvitaan vapaaehtoisia jaka-
maan elinluovutuskortteja sekä tietoa elin-
luovutuksista ja elinsiirroista. Voit tulla mu-
kaan päiväksi tai koko viikoksi.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen www. 
elinluovutuskortti.fi/sporttitori. Lisätieto-
ja myös Petri Inomaa, petri.inomaa@ 
muma.fi, 040 5240 679. 

Tiistain Sporttitorilla pääesiintyjänä on Särre. YLE:n kanavilta tuttu Tero Karhu juontaa kisoja ja 
Sporttitori-tapahtumia.
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#vantaa2016
 800  osallistujaa
 24 eri maata
 14 lajia
 5 kilpailijan suurin lajimäärä
 3000  mitalia
 300  vapaaehtoista

Sporttitori-kiertueen tapahtumapaikat
Ma  11.7. Klo 12–15 Tikkurilantori, Vantaa
Ti  12.7.  Klo 15–19 Kansalaistori, Helsinki
Ke  13.7. Klo 12–15 Käpylän urheilupuisto, Helsinki
To  14.7. Klo 12–15 Jumbo, Vantaa
Pe  15.7. Klo 12–15 Sello (Viaporintori), Espoo
La  16.7. Klo 12–15 Myyrmanni (Paalutori), Vantaa
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#vantaa2016

Vantaan EM-kisat eivät ole pelkästään elin-
siirron saaneiden kisat, vaan myös dialyy-
sissä olevat voivat osallistua. Helsinkiläinen 
Kassu Kallio, 37, kuuluu tähän ryhmään. 
Päälajina on keilaus ja tavoitteena mita-
lisijat, vaikka harrastus alkoi vasta vuosi 
sitten. Aikaisemmin hän oli käynyt kave-
reiden kanssa satunnaisesti hohtokeilaa-
massa, mutta Uudenmaan yhdistys UU-
MUn lehdestä hän oli lukenut aktiivisesta 
keilausryhmästä.

– Ajattelin, että menen kokeilemaan 
keilaamista. Voisin ehkä oppia uutta ja sa-
malla tavata uumulaisia ja kuulla toimin-
nasta.

Kassu innostui keilaamisesta ja kehittyi 
nopeasti, kun pääsi vauhtiin. Hän osti pian 
oman pallon ja kengät. Uumun keilaajat al-
koivat taivutella miestä pian mukaan kilpai-
lemaan. Viime vuoden joulukuussa Kas-
su oli ensimmäistä kertaa VAU:n järjestä-
mässä keila-cupissa. Uumun joulukisassa 
hän sijoittui kakkoseksi. Yhdistyksessä ta-
so on perinteisesti kova. Vaikka moni pelaa 
tosissaan, kannustusta saavat myös lep-
poisasti harrastavat.

– Alkoi tuntua siltä, että kilpailu on 
hauskaa hommaa. Osallistun tänä vuon-
na kaikkiin Cupin kisoihin. Tavoitteena on 
nousta ensi syksyksi B-luokkaan.

Tammikuussa Kassu oli katsastamas-
sa menoa VAU:n järjestämällä valmennus-
leirillä Pajulahdessa. Aluksi Kassu epäi-
li EM-kilpailuihin lähtemistä, mutta kevään 
aikana päätös vahvistui.

Päivässä dialyysiin
Kassun munuaissairaus alkoi yllättäen. 
Epämääräiset oireet saivat hänet mene-
mään lääkärin puheille syyskuussa 2013. 
Verenpaine oli hurja ja verikokeista ilmeni, 
että munuaiset eivät toimi. Vajaatoiminnan 
aiheuttaja ei ole koskaan selvinnyt. Mu-
nuaiset olivat niin kutistuneet, että niistä 
ei voitu ottaa koepalaa. Dialyysi piti aloit-
taa saman tien kaulakatetrin kautta.  En-
simmäisenä aamuna osastolla lääkäri alkoi 
puhua elinsiirrosta.

– Totta kai se oli sokki. Olin pitänyt it-
seäni perusterveenä ja sitten olin dialyysis-
sä. Seuraavan kahden viikon aikana luin 

Dialyysistä kisoihin
Kassu on lähdössä mitalijahtiin Vantaan EM-kisoihin, mutta toivoo, että osallistuminen  
peruuntuisi. Mies odottaa parhaillaan uutta munuaista. Kutsu elinsiirtoon veisi voiton  
palkintokorokkeesta.
TEKSTI: PETRI INOMAA

Kassu Kallio tähtää Vantaan EM-kisoissa mitalisijoil-
le keilailussa.

kaiken tiedon, mitä löysin aiheesta. Kun 
ymmärsin, mikä minua vaivaa, se oli hel-
pompi hyväksyä.

Kassu tajusi, että ei ole ensimmäinen 
eikä ainoa. Munuaisensiirtoja tehdään mel-
kein päivittäin ja niitä on tehty jo tuhansia. 
Pelot hälvenivät.

Kuukauden kuluttua, kun vatsakal-
vodialyysikatetri oli asennettu, hän aloit-
ti hoidon tekemisen kotona. Kone hälyt-
telee öisin, koska neste poistuu kunnol-
la vain toisella kyljellä maaten, mutta Kas-
su kuitenkin nukahtaa nopeasti uudelleen 
ja on jaksanut käydä töissä koko dialyysi-
ajan. Hän toimii TV-studion käyttömesta-
rina Sanomatalossa. Työnantaja on ollut 
joustava ja tukenut yksilöllisiä järjestelyjä. 

Työkaverit ovat valmiita tuuraamaan, kun 
kutsu siirtoon tulee.

Kaksi kertaa munuaisensiirto on liipan-
nut jo läheltä. Vuoden kohdalla tuli kutsu 
varasijalle. Viime tammikuussa vuorossa 
oli varsinainen kutsu.

– Kun puhelin soi lauantaiaamuna ai-
kaisin, arvasin heti, mistä soitto on. Sa-
malla tajusin, että minulla on flunssa. 
Lääkärit päättivät, että siirtoa ei voida 
tehdä.

Siirtolistalle pääsyn jälkeen Kassu ei 
varsinaisesti odottanut soittoa. Kun kaksi 
vuotta, ja nykyinen odotusajan keskiarvo 
tuli täyteen, asia palasi aktiivisemmin mie-
leen. Varsinkin iltaisin nukkumaan men-
nessä mielessä käy joskus ajatus, tuleeko 
soitto ensi yönä.

– Alussa en uskaltanut suunnitella elä-
mää pitkälle. Nyt suhtaudun siihen va-
paammin ja voin varata vaikka ulkomaan-
matkan puolen vuoden päähän. Kun soit-
to tulee, kaikki menee uusiksi, mutta se on 
sen hetken murhe

Voitto pitää ansaita
Vantaan EM-kilpailuissa Kassu osallis-
tuu yksilö- ja parikeilailuun. Hän kilpailee 
30–39-vuotiaiden sarjassa.

– Yksilökeilauksessa olen dialyysisar-
jassa, ja siinä uskon olevan mahdollisuuk-
sia mitaleille.

Parikeilailussa Kassun pariksi lähtee 
Tero Suominen, joka on saanut munu-
aisensiirron. Ikänsä puolesta hän kuului-
si ylempään ikäluokkaan, mutta kisoissa 
luokka määrätään nuoremman osallistu-
jan mukaan.

– Odotamme kovaa kilpailua toisen 
suomalaisparin, Janne Tirrosen ja Jo-
ni Saarisen, kanssa. Parasta olisi luokan 
kaksoisvoitto.

Kaksoisvoiton järjestystä mies ei kui-
tenkaan mainitse. Ehkä sen voi arvata sii-
tä, että kisoissa ollaan kuitenkin mukana 
tosimielessä.

– En haluaisi kilpailla lajissa, missä olen 
sarjan ainoa, ja voittaa sen takia. Haluan 
kilpailla tosissani. Toivon, että kisoihin saa-
daan runsaasti osanottajia ja tasokas kil-
pailu. 
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Asenne ratkaisee
Elinsiirto voi auttaa myös toteuttamaan unelmia. Ilman uutta munuais-
ta Tuisku-Tuulia tuskin osallistuisi EM-kisoihin. Vaikka välillä onkin ollut  
vaikeaa, hän miettii, että sairaus on antanut enemmän kuin ottanut.

Tuisku-Tuulia Leinonen päätti osallistua 
elinsiirron saaneiden urheilukisoihin he-
ti heräämössä – kunhan on ensin toipu-
nut munuaisensiirrosta. Kymmenvuotiaa-
na tytön salainen unelma oli ollut juosta oi-
keasti kilpaa, ei vain koulun liikuntatunnilla. 
Nyt Sandra antaa mahdollisuuden toteut-
taa vanha haave. Sandra on Tuisku-Tuuli-
an uusi munuainen.

– Terveenä en ikinä olisi päässyt ki-
saamaan arvokisoihin, nyt siihen on mah-
dollisuus.

Tampereella asuva 29-vuotias Tuisku-
Tuulia on yksi Vantaan EM-kisojen ensiker-
talaisista. Hän aikoo osallistua 100 metrin 
juoksuun, 4x100 metrin viestiin ja kuulan-
työntöön.

– Kuulassa tavoitteena on 7,5 metriä 
ja 100 metrillä 16 sekuntia. En ole tammi-
kuun jälkeen pystynyt treenaamaan juok-
sua kunnolla penikkataudin takia ja ke-
vääseen on mahtunut pari pitkittynyttä 
flunssaa. 

Dialyysin aloitus paransi vointia
Tuisku-Tuulia sairastui 11-vuotiaana har-
vinaiseen autoimmuunisairauteen nimel-
tä APECED. Sairauteen liittyy muun mu-
assa pitkittyneitä hiivasienitulehduksia ja 
lisäkilpirauhasen vajaatoimintaa sekä har-
vemmin munuaisvaurio. Liikuntatunnit ku-
luivat siitä lähtien muita katsoen. Teini-iäs-
sä bändihommat kiinnostivat enemmän, 
mutta parikymppisenä liikunnan riemu löy-
tyi uudelleen. Tuisku-Tuulia liittyi VPK:hon 
ja alkoi käydä salilla ja lenkillä. Alussa pen-
kistä nousi juuri ja juuri pelkkä tanko, mut-
ta jo parin kuukauden päästä hän nosti 
oman painonsa.

– Liikunnan pitää olla hauskaa ja siitä 
pitää nauttia. Olen käynyt vatsatanssitun-
neilla, pilateksessa ja erilaisilla ryhmäliikun-
tatunneilla. Eniten olen kuitenkin aina naut-
tinut salitreenistä. 

Kestävyyskunto ei tuntunut kohoavan, 
juoksulenkillä puhti loppui täysin. Syyksi 
selvisi vuonna 2006 munuaisten vajaatoi-
minta, joka johtui APECED:n aiheuttamista 
vaurioista tubuluksissa eli munuaistiehyis-
sä. Hemoglobiini oli reilusti alle 100. Lää-
käri löi käteen ruokavalio-ohjeet ja dialyy-
sioppaat samalla kertaa.

– Olin juuri aloittanut terveellisen ruo-
kailun ja liikunnan, ja sitten tuli tällainen uu-
tinen. Ajattelin ensin, että munuaiset me-
nevät vaihtoon kuitenkin, turha rajoittei-

TEKSTI: PETRI INOMAA

#vantaa2016

ta on noudattaa, mutta pian tulin järkiini ja 
aloin syödä lääkkeet säännöllisesti.

Se kannatti, sillä dialyysin aloitukseen 
meni kuusi vuotta.

– Aloitin dialyysin syksyllä 2012 omasta 
pyynnöstäni. Olimme juuri käyneet vaelta-
massa Kolilla Herajärven kierroksen. Jak-
soin sen hyvin, mutta väsytti koko ajan 
niin paljon, että opiskelu oli vaikeaa. Kun 
dialyysi alkoi, tuntui, että pilvi olisi poistu-
nut päästä, ja ajatus kulki taas kirkkaasti.

Tuisku-Tuulia teki vatsakalvodialyysin 
kotona yökoneella. Väsymyksen hellitet-
tyä opinnäytetyö valmistui ja hän valmistui 
sairaanhoitajaksi. Salilla hän oli käynyt en-
nen dialyysiä, mutta pystyi nyt jatkamaan 
sitä, ja onnistui lääkärin epäilyistä huoli-
matta kasvattaa lihasmassaakin. Liikunta 
auttoi pitämään mielen kasassa. Tosin vä-
liin on mahtunut monia reilun kuukauden 
taukoja voinnin huononnuttua.

Pääsääntöisesti dialyysi tuntui positiivi-
selta: se ei estänyt, korkeintaan hidasti elä-
mää. Myös työssäkäynti onnistui. Ensim-
mäinen sairausloma oli vasta 3kk sairaan-
hoitajaksi valmistumisen jälkeen.

Harjoittelu vie aikaa
Tuisku-Tuulia odotti uutta munuaista lähes 
kaksi vuotta. 

– Odottaminen oli raskasta, koska pi-
ti olla koko ajan tavoitettavissa. Ensim-
mäinen soitto tuli, kun olin leikkaussalissa 
anestesia-harjoittelussa. Sain erikoisluvalla 
pitää siellä puhelinta ja lähdin kesken leik-
kauksen pois.

Se munuainen ei ollutkaan sopiva, 
mutta oikea siirre löytyi syyskuussa 2014.

Toipuminen vei aikansa, mutta jo neljä 
kuukautta munuaisensiirron jälkeen Tuis-
ku-Tuulia osallistui ensimmäiselle valmen-
nusleirille. Tällä hetkellä hän treenaa 8–10 
tuntia viikossa. Oma valmentaja on tuonut 
tehoa harjoitteluun. Tekniikan hiominen on 
teettänyt työtä.

– Kun päätin alkaa harrastaa pikajuok-
sua, ajattelin, että kaikkihan nyt osaa juosta. 
Kuinka väärässä olinkaan. Pelkällä voimalla 
ja hyvällä kunnolla pääsee alkuun, mutta jos 
haluaa menestyä, tarvitaan myös tekniikkaa. 
Salilla saa voimaa, mutta se ei riitä, jos sitä ei 
osaa hyödyntää juoksussa räjähtävyytenä. 

Harjoitteluun käytetty aika on pois pa-
risuhteelta ja ystäviltä. 

– Se uhraus on kuitenkin pakko tehdä, 
jos haluaa kehittyä. Kisat ovat pitkäaikai-

nen unelma ja haluan olla siellä niin hyväs-
sä kunnossa kuin mahdollista.

Talvella Tuisku-Tuulia oli työttömänä, 
joten aikaa treenaamiseen löytyi helpom-
min. Huhtikuun lopulla alkoi taas keikka-
työ. Sairastuminen on vaikuttanut työllis-
tymiseen. Vakituista työtä ei ole löytynyt, 
vaikka keikat ovatkin sujuneet hyvin.

– En halua tehdä öitä enkä mennä ilta-
vuorosta aamuvuoroon, mikä on ollut jois-
sakin tapauksissa este palkkaamiselle. En 
halua vaarantaa terveyttäni, kun ne ovat 
terveellekin iso rasitus.

Miksi en minä?
Tuisku-Tuulia ajattelee, että asiat pitää ot-
taa sellaisina kuin ne tulevat vastaan.

– Joskus saatan ajatella, että miksi juu-
ri minä. Yritän kuitenkin kääntää asian niin 
päin, että miksi en minä? Nykyään ajat-
telen jopa, että sairaudet ovat antaneet 
enemmän kuin ottaneet. Ilman sairautta 
olisin paljon keskeneräisempi, ujompi ja 
itsekkäämpi.

Hänen perussairauteensa liittyy ma-
sennus, joka johtuu siitä, että keho ei 
tuota normaalisti seratoniinia ja dopamii-
nia. Yhteistä kaikille aikuisiän masennuk-
sille on ollut se, ettei niille ole ollut mitään 
syytä, vaan kaikki on tuntunut olevan hy-
vin. Hormonitoimintaa korjaava lääkitys 
auttaa.

Muiden saman kokeneiden tapaami-
nen on antanut voimaa. Tuisku-Tuulia on 
Apeced ja Addison ry:n hallituksen jäsen. 
Yhdistys toimii myös hänen tukijanaan 
EM-kisoissa. 

– Olen oppinut paljon mielenkiintoista 
ja hyödyllistä hallitustyöskentelyssä. Olen 
saanut myös toimia vertaistukijana, joka 
on antanut myös itselleni, kun olen voinut 
auttaa jotakin toista. Olen löytänyt mahta-
via kavereita ja jopa ystäviä, joihin en olisi 
ikinä muuten tutustunut.

Sairaus on opettanut arvostamaan ter-
veyttä.

– Osaan nauttia ajasta, kun kaikki on 
hyvin eikä mihinkään satu, ja arvostaa si-
tä, että voin elää normaalia elämää. Mo-
neen asiaan emme voi vaikuttaa, mutta 
se, mihin voimme aina vaikuttaa, on oma 
asenne. 

Tutustu Tuisku-Tuulian harjoitte-
lun etenemiseen hänen blogissaan 
http://elinsiirtourheilijanelamaa.blogspot.fi/
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Tuisku-Tuulia Leinonen on ensikertalainen Vantaan 
EM-kisoissa. Hän osallistuu 100 metrin juoksuun, 
4x100 metrin viestiin ja kuulantyöntöön.

#vantaa2016
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Tapio Aikio täyttää Vantaan kisojen aikoi-
hin 62 vuotta. Kisakokemusta on kertynyt 
vuosien aikana, mutta nälkää riittää vielä. 
Vantaan EM-kisojen lisäksi hänellä on vie-
lä yksi tavoite.

– MM-kisat ovat Espanjassa 2017, sin-
ne vielä lähden, jos mahdollista. Kunnon 
ylläpitämisessä auttaa tavattomasti se, et-
tä on tavoitteita.

Tapion lajit ovat kuulantyöntö, kiekon-
heitto, keihäänheitto ja pöytätennis. Kiek-
ko ja kuula ovat miehen päälajit, pöytä-
tenniksen harjoitteleminen auttaa palau-
tumisessa. Heittotekniikka on harjoiteltu 
jo nuoruudessa. 

– Olen pystynyt parantamaan tuloksia, 
vaikka ikää on tullut lisää. Maksansiirrosta 
on jo sen verran aikaa, että huomaa voi-
mien palanneen. 

Tapion sukunimestä näkee, että hän 
on alkujaan pohjoisen poikia, Sodankyläs-
tä. Matka vei lapsena Ruotsiin äidin muka-
na. Oulaisiin Tapio muutti 1986 nuorikkon-
sa kera, ja sinne hän on jäänyt.

– Tulimme Suomeen perhettä perusta-
maan. Ruotsissa oli kyllä töitä, mutta ha-
lusimme, että lapset oppivat kunnolla äi-
dinkielensä. 

Maksasairaus yllätyksenä
Tapio on elänyt liikunnallista elämää ikän-
sä. Hän on ollut jopa Ruotsin mestari kä-
denväännössä 1983. Lajeihin on kuulu-
nut niin yleisurheilua kuin voimailulajeja-
kin. Kentän laidalla hän on viettänyt aikaa 
myös valmentajana.

Vuonna 2003 Tapio huomasi, että kaik-
ki asiat eivät ole kohdallaan. Hän treena-
si erityisesti punttien kanssa, mutta pai-
no vain tippui eikä lihaskunto parantunut. 
Uloste oli kummallisen kelluvaa.

– Ensimmäisellä lääkärikäynnillä ei vie-
lä selvyyttä tullut, mutta silloinen naisystä-
väni oli sairaanhoitaja ja hän kehotti me-
nemään uudelleen lääkäriin ja pyytämään 
maksakokeita.

Maksakokeet toivat asiaan selvyyt-
tä, sillä maksan solujen vaurioita mittaa-
va ALAT samoin kuin AFOS ja bilirubiini-
arvo olivat todella korkealla. Oulun yliopis-
tollisessa sairaalassa gastron poliklinikalla 
Tapio kuuli diagnoosin: primaarinen biliaa-

Tapio heittää Vantaalla pitkälle
#vantaa2016

TEKSTI JA KUVAT: HILKKA LAHTI

Kiekko ja kuula ovat Tapio Aikion päälajit, mutta keihäskin lentää. Oulaisten urheilukenttä on tuttu harjoittelu-
paikka. Tapio myös vetää lasten treenejä ja toimii paikallisen voimailuseuran puheenjohtajana.

rinen kolangiitti, PBC. Tauti oli diagnoosi-
vaiheessa jo varsin pitkällä.

Sairaus on tunnettu tähän asti nimellä 
primaarinen biliaarinen kirroosi, mutta nimi 
on muutettu, sillä varsinkaan sairauden to-
teamishetkellä ei välttämättä ole lainkaan 
kyse kirroosista. Uusi nimi kuvaa parem-
min sairautta, jonka etenemistä voidaan 
lääkityksellä hidastaa ja jossain tapaukses-
sa estää eteneminen kokonaan.

PBC on autoimmuunisairaus, jossa 
maksan sisäiset pienet sappitiet tulehtu-
vat ja tuhoutuvat. Sappihapot jäävät mak-
sakudokseen liian pitkäksi aikaa ja ärsy-
tys johtaa tulehdukseen ja sidekudoksen 
muodostumiseen. Maksa alkaa toimia va-
javaisesti ja aiheuttaa rasvojen ja rasvaliu-
koisten vitamiinien imeytymishäiriöitä.

– Lääkäri sanoi, että sinulla on elinai-
kaa 6 tai 20 vuotta. Siinä oli nieleksemistä.

Maksansiirtoon
Tapion kohdalla Adursal-lääkitys ei te-
honnut. Maksa-arvot laskivat jonkun ver-

ran, mutta laihtuminen jatkui. Energiavaje 
oli jatkuva, vaikka mies söi kahden tunnin 
välein karhun annoksia. Tapio kulki matka-
töissä telakalla Porissa. Levyseppähitsaa-
jan työ oli fyysisesti raskasta, eivätkä voi-
mat tahtoneet riittää. Ruokatorven porta-
paine kasvoi ja ruokatorveen muodostui 
laskimolaajentumia, jotka vuotivat. He-
moglobiini oli 60. Kutina oli sietämätön ja 
mies raapi nahkansa verille.

– Kaikkiaan vuotoja ruokatorvessa oli 
viidesti, viimeisellä kerralla jouduin teholle 
Ouluun. Vuodon tukkiminen oli tuskallisin 
hetki elämässäni.

Tapio lähti takaisin töihin Poriin viikon 
sairasloman jälkeen. Muutaman kuukau-
den kuluttua hän huomasi ulosteen ole-
van mustaa ja arvasi laskimolaajentumien 
jälleen vuotavan. Töissä näkyi tähtiä, kun 
hän siivosi rautaromua pois. Tapio hakeu-
tui telakan työterveyshoitajalle, joka pas-
sitti miehen kotiin. Ulkopaikkakuntalaise-
na paikallinen sairaala ei Porissa Tapiota 
hoitanut, vaan hänet passitettiin aina 400 

Tapio Aikion maksansiirrosta on 
kulunut kuusi vuotta. Vuosi vuo-
delta urheilu tuntuu sujuvan pa-
remmin. Seuraava koitos on Van-
taan EM-kisoissa.
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kilometrin päähän Oulaisiin Oulaskankaan 
sairaalaan.

– Lääkäri tuumasi, että paras hoito on 
maksansiirto, ja kysyi, mitä mieltä asiasta 
olen. Vastaukseni oli ehdoton kyllä.

Maksansiirto tehtiin 25. elokuuta 2007. 
Siirtoleikkaus vei voimat, mutta kaikki vai-
vat paranivat saman tien, niin vuodot ruo-
katorvessa kuin kutinakin. Leikkaus kesti 
kaikkiaan 11 tuntia, eikä ollut riskitön, sil-
lä Tapiolle oli tehty sydämen ohitusleikka-
us kahta vuotta aikaisemmin.

EM-kisoihin
Tapio aloitti oman kunto-ohjelman jo sai-
raalassa, polki kuntopyörällä ja käveli. Ko-
tiuduttuaan kolmen viikon kuluttua Tapio 
jatkoi kävelemistä. Kipinä liikkumiseen vain 
kasvoi, kun Tapio huomasi, että elinsiirron 
saaneille on omia kilpailuja.

– OYS:ssa gastron poliklinikalla odot-
taessani luin Elinehto-lehteä, jossa oli juttu 
elinsiirron saaneiden EM-kisoista. Minähän 
innostuin ihan mahdottomasti.

Elinsiirron saaneiden kisoihin voi osal-
listua, kun siirrosta on kulunut vuosi. Ta-
pio vietti uuden maksansa yksivuotisjuh-
laa 2008 Saksassa EM-kisoissa ja sai 
pronssia kuulantyönnössä. Tapio käve-
li kisakoneeseen likipitäen suoraan pallo-
laajennuksesta. Hän oli harjoitellut huo-
nolla hapella, kun sepelvaltimot olivat tu-
kossa, mutta pallolaajennuksen jälkeen 
henki kulki taas.

Kisaura jatkui Australiassa MM-kisois-
sa 2009. Kisat olivat elämysten elämys.

Tapio on ollut mukana myös EM-ki-
soissa Irlannissa 2010 ja MM-kisoissa 
Ruotsissa 2011. Välistä ovat jääneet ki-
sat Etelä-Afrikassa ja Argentiinassa. Par-
haat tuloksensa Tapio on saavuttanut 
Puolassa Krakovassa EM-kisoissa 2014. 
Sieltä heltisi kaikista kolmesta heittolajis-
ta kultaa. 

Kurinalaista elämää
Tapio kuuntelee tarkasti itseään, ettei har-
joittele liikaa, mutta ei myöskään liian vä-

#vantaa2016

hän. Hän nostaa sykettä tekemällä tans-
sitreeniä musiikin tahtiin ja heittelemäl-
lä kahden ja viiden kilon painoisia kun-
topalloja. 

Ennen lounasta hän käy kuntosalilla te-
kemässä yhden punttitreenin. Voimahar-
joittelu on jaettu pieniin osiin. Heittohar-
joituksia hän tekee liki päivittäin, ja per-
jantaisin on vuorossa pöytätennistreenit. 
Lenkille Tapiota ei kenenkään tarvitse ha-
kea: Riittää kun linnut laulavat lenkkipolul-
la ja joskus kettukin saattaa juosta jolkot-
taa vastaan.

– Pururata on paras paikka. Hölkkään 
ja välillä nakkelen siellä olevia tukkeja. Saa-
tan istuskella kannolla ja kuunnella lintu-
jen konserttia. Pururadalla olen käynyt 20 
vuotta aina, kun olen pystynyt.

Kilpaurheilun Tapion kohdalla ovat 
mahdollistaneet paikalliset yrittäjät. Kil-
pailumaksuja ja matkoja ovat sponsoroi-
neet Saumaset Oy, Oulaisten Osuuspank-
ki, Rakennusliike Sorvoja Oy ja Oulaisten 
apteekki. 

Tapio Aikio satsaa täysillä urheiluun. Rajat harjoitteluun tuo sydänvaivat.
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Lakimuutos lisäisi  
elävältä tehtyjä  
munuaisensiirtoja
Valtaosa munuaissiirteistä saadaan edelleen aivokuolleilta luovuttajilta ja 
niistä on jatkuva pula. Elävien munuaisen luovuttajien määrän lisääminen 
vaatii lakimuutosta, jotta luovuttajana voi toimia muukin kuin lähiomainen.

TEKSTI : PETRI INOMAA

Viime vuonna Suomessa tehtiin 245 munuaisensiirtoa, mutta täl-
läkin hetkellä lähes 400 ihmistä odottaa siirtolistalla uutta munu-
aista. Suomessa munuaissiirrettä joutuu odottamaan keskimää-
rin 1,5–2 vuoden ajan. Tehtyjen siirtojen määrää rajoittaa sopivi-
en luovuttajien puute.

– Elävältä luovuttajalta tehtyjen siirtojen lisääminen on erin-
omainen mahdollisuus lisätä siirtojen kokonaismäärää ja helpot-
taa epäsuhtaa elinten saatavuuden ja tarpeen välillä, sanoo liiton 
toiminnanjohtaja Sari Högström.

Suomessa yli 90 prosenttia siirroista tehdään aivokuolleilta 
luovuttajilta saaduilla elimillä. Elävältä luovuttajalta tehtyjä munu-
aisensiirtoja on ollut perinteisesti vähän, vain noin 2–2,7 siirtoa 
miljoona asukasta kohden. Viime vuonna elävältä tehtyjä siirto-
ja oli 15.

Maailmanlaajuisesti 40 prosenttia munuaisensiirroista tehdään 
elävältä luovuttajilta. Suomi jää vertailussa lähes kaikista länsi-
maista. Muissa Pohjoismaissa munuaisensiirtoja elävältä luovut-
tajalta on 13–20 miljoonaa asukasta kohden. Tanskassa tehtiin 
viime vuonna 119 munuaisensiirtoa elävältä luovuttajalta. Alanko-
maissa siirtoja eläviltä luovuttajilta tehtiin vuonna 2014 jopa 534 
eli lähes 12 kertaa Suomea enemmän. 

Eduskunnan tukiryhmä vaatii lakimuutosta
Kudoslain mukaan täysi-ikäinen henkilö voi Suomessa luovuttaa 
uusiutumattoman elimen vain lähiomaisensa tai muun läheisensä 
sairauden hoitoa varten. Lain tulkinnan mukaan lähiomaisia ovat 
aviopuoliso, lapsi, vanhempi ja sisarus. Muita läheisiä ovat esi-
merkiksi avopuoliso tai muu luovuttajan kanssa samassa talou-
dessa asuva henkilö. Tulkinta on rajannut ulkopuolelle esimerkik-
si kaukaisemmat sukulaiset ja ystävät.

– Suurin eläviltä luovuttajilta tehtävien siirtojen määrää rajoit-
tava tekijä on Suomen nykyinen lainsäädäntö. Suomen kudos-
lakiin tarvitaan muutos, jotta henkeä pelastavien munuaisensiir-
tojen määrää voidaan lisätä riittävälle tasolle, vaatii liiton edus-
kunnan tukiryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja, erikoislää-
käri Sari Tanus (KD).

Tanus jätti maaliskuussa aiheesta kirjallisen kysymyksen 
eduskunnan puhemiehelle. Perhe- ja peruspalveluministeri Juha 
Rehula vastasi kysymykseen huhtikuussa: Elinluovutustoiminnan 
neuvottelukunta tulee arvioimaan tarvetta muuttaa kudoslakia si-
ten, että muukin täysi-ikäinen henkilö kuin potilaan lähiomainen 
tai muu läheinen voisi toimia elävänä elinluovuttajana. 

Elinluovutustoiminnan kansallisen ohjauksen vahvistamiseksi 
STM on asettanut elinluovutustoiminnan neuvottelukunnan. Li-

säksi jokaiseen sairaalaan, jossa elinluovutukset ovat mahdol-
lisia, on nimetty elinluovutustoiminnasta vastaava elinluovutus-
työryhmä.

Sari Tanus teki kirjallisen kysymyksen myös eläviltä luovut-
tajilta tehtävien munuaisensiirtojen luovuttajalle aiheutuvien kus-
tannusten korvaamisesta. Hän vaati, että luovutuksesta ei tuli-
si aiheutua kustannuksia luovuttajalle, koska ne voivat vähentää 
halukkuutta munuaisen luovutukseen. Tutkimukset, sairaalahoi-
to ja myöhempi polikliininen seuranta ovat luovuttajalle maksut-
tomia, mutta kustannuksia aiheutuu matkojen omavastuusta ja 
sairauslomasta johtuvasta mahdollisesta ansionmenetyksestä.

Ministeri Rehulan vastauksessa todettiin, että STM:n elin-
luovutusta ja elinsiirtoja koskevan kansallisen toimintasuunnitel-
man tarkoitus on selvittää, mitä kustannuksia munuaisen luovu-
tuksesta vielä koituu elävälle luovuttajalle. Selvityksen valmistut-
tua tulee ratkaista, voidaanko luovuttajalle korvata ne kustannuk-
set, joita ei tällä hetkellä korvata.

Suomalaistutkimusten mukaan munuaisensiirto säästää jo 
ensimmäisen vuoden kuluttua leikkauksesta yhteiskunnan varo-
ja 40 000 euroa vuodessa verrattuna dialyysihoitoon. Koska ny-
kyään munuaissiirteet toimivat keskimäärin noin 20 vuoden ajan, 
säästää yksi onnistunut munuaissiirto rahaa terveydenhuollolta 
satojatuhansia euroja. Lisäksi se parantaa siirron saaneen elä-
mänlaatua ja eliniän ennustetta.

Tutkitusti terve munuainen
Terveeksi todetulle luovuttajalle leikkaukseen liittyvät riskit ovat 
erittäin pienet ja toisen munuaisen poiston merkitys terveydelle 
on tutkimusten mukaan erittäin vähäinen.

– Tutkimusten mukaan elävältä luovuttajalta tehdyn munuai-
sensiirron ennuste on parempi ja siirre toimii pidempään kuin ai-
vokuolleelta luovuttajalta tehdyn siirron, koska siirre saadaan tut-
kitusti terveeltä luovuttajalta ja leikkaus voidaan tehdä ennalta 
suunniteltuna ajankohtana, kertoo professori, HUS:n Elinsiirto- 
ja maksakirurgian klinikan ylilääkäri Helena Isoniemi. 

Munuaisen luovuttajat ovat tutkimusten mukaan keskimäärin 
hyvin tyytyväisiä luovuttamispäätökseensä ja heidän elämänlaa-
tunsa on yhtä hyvä kuin muulla väestöllä.

– Munuaisen luovutuksen tulee perustua aina vapaaehtoisuu-
teen, eikä siihen saa liittyä minkäänlaista painostusta. Toisaalta 
on syytä pohtia, mitä haittaa henkilölle aiheutetaan, jos luovutus-
mahdollisuus kielletään, Högström muistuttaa

Lisää tietoa munuaisen luovutuksesta saa muun muassa lii-
ton Munuaisen luovuttajan oppaasta.  
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Periksi ei anneta
Munuaissairaus on varjostanut 
Jussi Laakkosen elämää lapsesta  
lähtien. Molemmat dialyysimuodot 
ovat miehelle tuttuja. Hänelle on  
tehty kaksi munuaisensiirtoa. Nyt 
hän odottaa kolmatta.

On sanottu, että elinsiirto on kuin lottovoit-
to. Joensuulainen Jussi vertaa sitä jopa 
Eurojackpottiin. Hänellä on enemmänkin 
omakohtaista kokemusta sen vaikutuk-
sesta arkeen: ikuiselle rokkarille on tehty jo 
kaksi munuaisensiirtoa. Kolmannen odo-
tuskaan ei saa Jussia antamaan periksi. 
Hurriganes-tribuuttibändi Tsugu Ways on 
kuopattu, mutta Jussi jatkaa yhä keikkai-
lua – pääasiassa dialyysin välipäivinä. 

Jussin verivirtsaisuutta tutkittiin jo lap-
sena. Armeija keskeytyi munuaistulehduk-
seen. Ensimmäisen kerran dialyysi aloitettiin 
kuitenkin vasta vuonna -89. Munuaisten va-
jaatoiminnan syyksi paljastui munuaiskeräs-
tulehdus glomerulonefriitti. Jussi teki vatsa-
kalvodialyysiä kotona yökoneella ja kävi päi-
vät töissä rakennuksella. Kännyköitä ei vielä 
ollut ja sairaalasta annettiin mukaan haku-
laite. Yhdeksän kuukauden kuluttua se hä-
lytti: uusi munuainen oli löytynyt.

Vuoden päästä siirrosta munuaisen toi-
minta alkoi hiipua. Kolmen vuoden kulut-
tua Jussi aloitti dialyysin uudelleen. Aluksi 
hän teki taas vatsakalvodialyysi, mutta kun 
sen teho ei enää riittänyt, hänen piti siirtyä 
hemodialyysiin. Jussi on laskenut, että hän 
kävi hemossa 236 kertaa ennen kuin uusi 
munuainen löytyi kolmen ja puolen vuoden 
odotuksen jälkeen. Tällä kertaa siirre olikin 
hyvä ja se toimi 19 vuoden ajan.

Kolmannen kerran dialyysi aloitettiin 
vappuaattona viime vuoden huhtikuus-
sa. Vaikka Jussi oli aiemminkin ollut he-

modialyysissä, hoidon aloitus tuntui vai-
kealta. Suomi-rockin legenda Remu kui-
tenkin kannusti kesäkuussa: ”Jussi ei an-
neta periksi”.

Jussi on ehtinyt toimia pitkän sairaus-
historiansa aikana liitossa ja paikallisessa 
yhdistyksessä. Hän on ollut mukana vuo-
sikymmenien ajan jakamassa tietoa elin-
luovutuskorteista ja toimii edelleen myös 
kokemuskouluttajana.

Läheisiä eri osoitteessa
Aiemmat munuaiset Jussi on saanut tun-
temattomalta aivokuolleelta luovuttajalta. 
Nyt mahdollista olisi munuaisensiirto elä-
vältä luovuttajalta – jos Suomen laki ei si-
tä estäisi. Jussin ex-kihlattu olisi halukas 
luovuttamaan munuaisensa. Tutkimuksis-
sa päästiin siihen asti, että todettiin veri-
ryhmien olevan sopivan. Lainsäädäntö kui-
tenkin keskeytti prosessin.

– Olemme edelleen ystäviä ja vietimme 
joulunkin yhdessä. Emme kuitenkaan asu 
enää fyysisesti samassa osoitteessa, min-
kä takia luovutus ei ole mahdollista.

Kudoslain ja sen tulkinnan mukaan 
munuaisen voi luovuttaa vain lähiomainen 
kuten vanhempi, sisarus tai aviopuoliso tai 
muu läheinen, joka asuu saajan kanssa sa-
massa taloudessa.

– Tuskin olemme ainoa tapaus. Var-
maan moni muukin olisi valmis luovut-
tamaan läheiselleen munuaisen, vaikkei 
asuisikaan yhdessä. Tuntuu oudolta, et-
tä se on ratkaiseva este. Edes kaikki avo-
liitossa olevat eivät nykyään asu yhdessä.

Elävältä luovuttajalta tehty munuaisen-
siirtoleikkaus voidaan tehdä ennalta suun-
niteltu ajankohtana. Siirretty munuainen 
alkaa yleensä toimia heti, mikä vaikuttaa 
myös sen pitkäaikaisennusteeseen.

– Minun kohdallani se tarkoittaisi si-
tä, että munuaishommia ei tarvitsisi enää 
miettiä. Jos uusi munuainen kestäisi 30 
vuotta, olisin jo aika vanha ukko.

Ikuinen rokkari Jussi Laakkonen odottaa kolmatta munuaisensiirtoa. Keikkailu sujuu dialyysin välipäivinä.

TEKSTI: PETRI INOMAA

Koulutus  
sosiaaliturvan  
ammattilaisille
Munuais- ja maksaliitto ja Hengitysliitto 
järjestivät Haasteena hyvinvointi -kou-
lutusristeilyn sairastuneiden sosiaali- ja 
terveysturvasta hutikuussa. 

Sosiaaliturva-asioiden parissa työs-
kenteleville tarkoitetun koulutuksen ava-
si kansanedustaja Satu Taavitsainen 
(sdp). Päivien aikana syvennyttiin ajan-
kohtaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon 
kysymyksiin ja tarkasteltiin sairastuneen 
polkua pienryhmissä. Koulutuksen tee-
moja olivat tarvelähtöisyys, oikea-aikai-
suus ja yhdenvertaisuus. Puhujina oli 
asiantuntijoita Kelasta ja STM:stä. Raik-
kaan tuulahduksen Ruotsista toi Tukhol-
man kaupungin vammaisasiamies Riit-
ta-Leena Karlsson. Hän tarjoili puheen-
vuorossaan katsauksen Ruotsin sosiaa-
li- ja terveydenhuoltojärjestelmään sekä 
pitkäaikaissairaiden ja vammaisten hen-
kilöiden asemaan Ruotsissa.

Hoidon suunnitelmallisuuden merki-
tystä oli avaamassa Parempi arki -hank-
keen kehittämissuunnittelija Tuula Tuo-
minen. Laadukkaan ja toimivan pit-
käaikaissairaan hoidon kulmakivi on 
asiakkaan kanssa yhdessä laadittu hoi-
tosuunnitelma. Hoitosuunnitelmaan kir-
jataan hoidon tarve ja tavoitteet, mi-
ten hoito toteutetaan, minkälaista tu-
kea sairastuneelle tarjotaan ja kuinka 
hoidon toteutumista seurataan ja arvioi-
daan. Suunnitelmalle tulee nimetä vas-
tuuhenkilö. Hoitosuunnitelman avulla pit-
käaikaissairaan palveluja voidaan sovit-
taa yhteen aiempaa paremmin. Sairas-
tunutta kuunnellaan, jolloin tarpeettomat 
yhteydenotot terveydenhuoltoon ja päi-
vystyskäynnit vähenevät. Myös omahoi-
toon sitoutuminen vahvistuu. Hoitosuun-
nitelman laatiminen lisää eri tahojen vä-
listä yhteistyötä, vähentää kustannuksia 
ja parantaa resurssien riittävyyttä. Hoito-
suunnitelma puuttuu edelleen useilta pit-
käaikaissairailta. Asiakas voi itsekin vaa-
tia hoitosuunnitelman laatimista. 

TEKSTI: MARIA RUUSKANEN

Sosiaaliturvan ammattilaisten koulutusristeilyn 
avasi kansanedustaja Satu Taavitsainen. Päivillä 
puhui myös Tuula Hällfors Kelasta.
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Vilkasta edunvalvontaa

Lakiin elävältä luovuttajalta tehdyistä mu-
nuaisensiirroista on vaadittu muutosta. 
Kansallinen C-hepatiittistrategia on valmis-
tumassa ja tietoisuuden lisäämiseen täh-
täävä työ saa jatkoa kesällä. 

Liitto on lähestynyt Kelaa kahdella kan-
nanotolla, joissa muistutetaan, että vam-
maisetuuksia tulee saada yhdenvertaises-
ti ja tarvetta vastaavasti. Dialyysihoidossa 
olevien taksimatkoissa esiintyy vielä joilla-
kin paikkakunnilla ongelmia ja liitto jatkaa 
työtä epäkohtien selvittämiseksi. Sairaaloi-
ta on myös muistutettu siitä, että munuai-
sensiirtolistalle pääsyyn vaadittavat tutki-
mukset on aloitettava ajoissa.

C-hepatiitti esillä 
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheen-
johtaja, kansanedustaja Tuula Haatainen 
osallistui helmikuussa Brysselissä järjestet-
tyyn kokoukseen, jossa allekirjoitettiin yh-
teinen tavoite C hepatiitin kukistamisek-
si Euroopassa vuoteen 2030 mennessä. 
Suomen kansallista hepatiittistrategiaa on 
työstetty vuoden ajan ja sen on tarkoitus 
valmistua kesäkuussa. Strategiassa luo-
daan suuntaviivoja uusien tartuntojen en-
naltaehkäisemiseksi ja testaus- sekä hoi-
tokäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi ko-
ko maassa. Järjestöjä työryhmässä ovat 
edustaneet liiton toiminnanjohtaja Sari 
Högström ja ylilääkäri Kaarlo Simojoki A-
klinikkasäätiöstä.

Kesäkuun 8. järjestetään eduskunnan 
kansalaisinfossa keskustelutilaisuus päät-
täjille C-hepatiitista. Puheenjohtajana toi-
mii liiton eduskunnan tukiryhmän puheen-
johtaja Sari Tanus (kd) ja kansainvälisenä 
puhujana Olav Dalgard Norjasta.

Pitkäaikaissairaiden taloutta  
ei saa heikentää
STM valmistelee lääkekorvausjärjestelmän 
uudistusta. Jo tähän mennessä tehdyt uu-
distukset ovat heikentäneet pitkäaikaissai-
raiden taloudellista tilannetta. Liitto on ai-
emmin vaatinut, että välittömästi elämää 
ylläpitävän lääkehoidon korvauksia ei tule 
entisestään heikentää.

Liitto on toimittanut ministeriön nimit-
tämälle selvitysmiehelle tietoa siitä, kuin-
ka vakavasti lääkekorvausjärjestelmän 
muutokset ovat vaikuttaneet ja tulevat 
vaikuttamaan erityisesti heikosti toimeen-
tulevien munuais- ja maksasairaiden se-
kä elinsiirron saaneiden elämään. Liitto 
muistutti, että munuaissairauteen sairas-

tuneilla alkuomavastuu nostaa erityises-
ti kotona tehtävän dialyysin kustannuk-
sia. Siirtyminen sairaaladialyysiin tulee 
sairastuneelle edullisemmaksi vaihtoeh-
doksi, mutta yhteiskunnan kustannukset 
dialyysihoidosta kasvavat. Kehitys tuli-
si olemaan vastoin tavoitetta lisätä koto-
na dialyysiä tekevien osuutta kaikista hoi-
dossa olevista.

Kannanottoja Kelalle
Liiton mielestä Kelan nykyinen etuusohje 
ei anna riittävästi mahdollisuuksia arvioida 
yhdenvertaisesti munuaissairautta sairas-
tavien tai elinsiirron saaneiden lasten oi-
keutta alle 16-vuotiaan vammaistukeen. 
Liitto laati asiasta kannanoton ja esityksen 
Kelalle. Kannanoton allekirjoitti 11 lasten 
nefrologia ja lastentautien erikoislääkäriä.

Liitto katsoo, että dialyysihoidossa 
olevan lapsen hoidosta, huolenpidosta ja 
kuntoutuksesta aiheutuu perheelle vaati-
vaa ja ympärivuorokautista rasitusta ja si-
donnaisuutta. Liitto esittää, että elinsiirron 
saaneelle lapselle myönnetään vammais-
tuki siihen asti, kun lapsi täyttää 16 vuot-
ta. Elinsiirron saaneen lapsen hoidosta ja 
huolenpidosta aiheutuu aina tavanomais-
ta suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta, 
jotka pysyvät lapsen kasvaessa samanas-
teisina tai lisääntyvät.

Kannanotto sai Kelassa myönteisen 
vastaanoton ja se luvattiin viedä vam-
maisetuusryhmän käsiteltäväksi. Tavoit-
teena on, että jatkossa etuusohjeessa 
tuodaan aiempaa paremmin esille munu-
aissairaan tai elinsiirron saaneen lapsen 
hoidosta aiheutuvaa erityistä rasitusta ja 
sidonnaisuutta.

Kelan etuusohjeen mukaan 16 vuotta 
täyttäneen vammaistuki ja eläkettä saa-
van hoitotuki tarkistetaan, kun tuensaa-
jan terveydentilassa, toimintakyvyssä tai 
erityiskustannuksissa on tapahtunut sel-
lainen muutos, joka vaikuttaa oikeuteen 
saada hoito- tai vammaistukea. Liiton lää-
ketieteellinen munuaistyöryhmä toimitti 
Kelalle kannanoton, jossa vedottiin, että 
valtakunnallista linjausta muutetaan. Työ-
ryhmä esitti kannanotossaan, että Kela 
arvioi henkilön oikeutta vammais- tai hoi-
totukeen aikaisintaan kolmen kuukauden 
kuluttua munuaisensiirrosta, jolloin työ- ja 
toimintakyvyn arvioiminen on mahdollis-
ta luotettavasti. Kela antoi vastauksensa 
kannanottoon. Munuaistyöryhmä ei pitä-
nyt vastausta tyydyttävänä ja antoi sen 

vuoksi siihen vastineen, joka on toimitet-
tu Kelalle.

Taksimatkat tarkkailussa
Liitto teki alkuvuodesta kyselyn hoitoyksi-
köille dialyysihoidossa olevien taksimatko-
jen toimivuudesta. Vastauksissa tuli esille, 
että kuljetuspalvelut sujuvat useilla paikka-
kunnilla mallikkaasti, mutta edelleen esiin-
tyy ongelmia, jotka vaikeuttavat sairastu-
neiden elämää kohtuuttomasti.  

Taksin tilaaminen taksivälityskeskukses-
ta ei aina onnistu odotetusti. Välityskeskuk-
seen ei pääse läpi, soittaminen on kallista 
tai asiakasprofiilin tallennus ei onnistu. Tak-
sikyytien yhdistelykin vaatii järkevöittämistä 
ja taksien toiminnassa on parannettavaa. 
Taksi tulee liian aikaisin tai kohtuuttoman 
myöhään. Osalta asiakkaista on peritty täy-
si omavastuu (25 €) vaikka matkakustannus 
on jäänyt alle omavastuun.   

Liitto tekee yhteistyötä Kelan kanssa, 
jotta epäkohdat saataisiin korjattua. Liitto 
on tehnyt Kelan pyynnöstä taksivälityskes-
kuksien kouluttamiseen käytettävää mate-
riaalia munuaissairaudesta ja dialyysistä. 
Liitto on ehdottanut sähköisen tilausjär-
jestelmän ottamista käyttöön Kela-taksi-
en tilauksissa, jolloin asiakkaalle ei muo-
dostuisi tilaamisesta ylimääräisiä kustan-
nuksia. Tämän hetkisen tiedon mukaan 
järjestelmän käyttöönottoa saadaan kui-
tenkin vielä odottaa. Uusi kuljetuspalvelu-
kysely tehdään ensi syksynä. 

Munuaisensiirtoon myös  
ilman dialyysiä
Liitto on lähettänyt vastaaville ylilääkäreille 
kirjelmän, jossa pyydetään kiinnittämään 
huomiota munuaisensiirtoon pääsyyn en-
nen dialyysiä ja dialyysivaiheessa. Munu-
aisensiirtolistalle suunnitellun potilaan tut-
kimusten ja valmistelujen järjestäminen vii-
västyy joissakin tapauksissa, koska tutki-
musaikoja ei saada riittävän nopeasti. Liitto 
toivoo, että sairaalan toimintatapoja tar-
kastellaan niin, että siirtolistavalmisteluihin 
käytettävä aika on mahdollisimman lyhyt. 
Valmistelut tulisi aloittaa jo, kun tiedetään, 
että dialyysihoidot alkavat lähiaikoina.

Siirto elävältä luovuttajalta tekee mah-
dolliseksi dialyysiä edeltävän elinsiirron. 
Tällaisia siirtoja tehdään Suomessa erit-
täin vähän. Liitto toivoo, että pre-emptiivis-
ten siirtojen mahdollisuus otettaisiin huo-
mioon kaikilla niillä, joille se on lääketieteel-
lisesti mahdollista. 

Liitto on vahvistanut alkuvuodesta lähtien edunvalvontaansa ja talvi  
on ollut täynnä aktiivista vaikuttamistyötä. Mukana työssä ovat liiton  
työryhmät ja eduskunnan tukiryhmä.
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Maksa esillä  
Euroopan  
kokouksissa

Kuukauden kysymys 
tukee vaikuttamistyötä

Euroopan maksajärjestön Elpan vuosikokous ja koulutus sekä 
EASL-konferenssi pidettiin Barcelonassa huhtikuussa. Maail-
man terveysjärjestö WHO järjesti koulutusta maksasairauksi-
en edunvalvontaan ja tietoisuuden lisäämiseen. Tapahtumis-
sa Suomea edustivat liiton toiminnanjohtaja Sari Högström 
ja kehittämispäällikkö Hanna Eloranta.

– Maksasairauksien lisääntyminen on Euroopan yhteinen 
haaste. Elpan toiminnassa on tärkeää, että vaikuttamistyötä 
tehdään kaikissa maksasairauksissa. Loppuvuodesta suun-
nittelemme Euroopan maiden rasvamaksaan liittyvää semi-
naaria, jossa Suomi on tärkeä yhteistyökumppani myös osaa-
misen kannalta, Högström sanoo.

C-hepatiitin ennaltaehkäisyn, seurannan, diagnoosin ja 
hoidon linjauksia haetaan Euroopan tasolla muuallakin kuin 
Suomessa. Monet maat, pohjoismaista myös Norja, valmis-
televat tällä hetkellä omaa hepatiittistrategiaansa. 

PBC on autoimmuunisairaus, jossa maksan sisäiset pie-
net sappitiet tulehtuvat ja tuhoutuvat. Sairaus on tunnettu tä-
hän asti nimellä primaarinen biliaarinen kirroosi, mutta nimek-
si on nyt päätetty muuttaa primaarinen biliaarinen kolangiitti. 

– Varsinkaan sairauden toteamishetkellä ei kuitenkaan ole 
välttämättä lainkaan kyse kirroosista. Uusi nimi kuvaa parem-
min sairautta, jonka etenemistä voidaan lääkityksellä hidas-
taa ja jossain tapauksessa estää eteneminen kokonaan, Elo-
ranta kertoo. 

EASL:n konferenssin yhteydessä pidetyssä lääkeyritys In-
terceptin järjestämässä tilaisuudessa julkistettiin 14 palkittua 
projektia, joiden tavoitteena on kehittää PBC:tä sairastavien 
saamaa hoitoa ja tukea sekä lisätä tietoa sairaudesta. Munu-
ais- ja maksaliitto oli yhtenä mukana palkittujen kovassa kan-
sainvälisessä joukossa. Practise to Policy -ohjelman kautta liit-
to saa avustusta PBC tietoisuuden lisäämiseen Suomessa. 

Liitto on julkaissut helmikuusta alkaen kotisivuillaan kuukauden 
kysymyksen. Kysymysten avulla kerätään tietoa ajankohtaisista 
asioista edunvalvonta- ja vaikuttamistyön tueksi.

Helmikuussa kysyttiin oliko sairastuneilla ja heidän läheisil-
lään vaikeuksia selvitä taloudellisesti, kun vuoden alussa otettiin 
käyttöön lääkekorvausten alkuomavastuu, korotettu matkakus-
tannusten omavastuuta ja nostettiin terveydenhuollon asiakas-
maksuja. Yli 60 prosentilla vastaajista oli vaikeuksia selvitä ta-
loudellisesti kustannusten nousemisesta. Tilanne oli entistä vai-
keampi muun muassa pitkäaikaistyöttömillä, eläkkeen saajilla ja 
yksinhuoltajilla. Moni oli joutunut selviytymään vuoden alkuun ka-
saantuneista omavastuista ostamalla lääkkeet luotolla, lainaamal-
la rahaa sukulaisilta tai hakemalla toimeentulotukea. Osa vastaa-
jista oli ratkaissut tilanteen jättämällä ostamatta lääkärin määrää-
miä lääkkeitä.

Maaliskuussa kysyttiin tärkeintä periaatetta sosiaali- ja tervey-
denhuoltoa uudistettaessa. Vastaajista 78 prosenttia piti tärkeim-
pänä sitä, että saa sosiaali- ja terveyspalvelut mahdollisimman lä-
heltä ja että ne ovat riittäviä. Matkat ovat kalliita ja raskaita. Myös 
läheisten vierailut ovat vaikeita pitkän matkan takaa. Erot sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen sijainnissa ja saatavuudessa lisäävät vas-
taajien mielestä eriarvoisuutta niitä tarvitsevien välillä ja saattavat 
jopa johtaa siihen, että palvelujen perässä on muutettava toisel-
le paikkakunnalle. 

Kelan suunnitelmissa on lopettaa rahoituksen myöntäminen 
dialyysihoidossa olevien sopeutumisvalmennuskurssien järjestä-
miseen vuodesta 2019 alkaen. Huhtikuussa kysyttiin, miten tär-
keänä sopeutumisvalmennusta sairastuneelle pidettiin ja olisiko 
terveydenhuollolla mahdollisuuksia kuntouttaa sairastuneita riit-
tävästi niin, että sopeutumisvalmennusta ei tarvita. Vastaajista 76 
prosenttia piti sopeutumisvalmennusta sairastuneelle erittäin tär-
keänä ja 86 prosenttia katsoi, että terveydenhuollolla ei ole mah-
dollisuuksia kuntouttaa sairastuneita riittävästi. Vastauksissa ko-
rostettiin, että terveydenhuolto ei voi tarjota sopeutumisvalmen-
nuskurssin yhtä tärkeimmistä anneista, vertaistukea. Kurssilla 
saatu vertaistuki korostuu pienillä paikkakunnilla asuvien tai koti-
dialyysiä tekevien kohdalla.

Kuukauden kysymykseen voi vastata liiton kotisivulla osoit-
teessa www.muma.fi/kuukaudenkysymys. 

TEKSTI: MARIA RUUSKANEN Elpan EASL-konferenssin aikana järjestämän symposiumin puhujat yhdessä 
Elpan presidentti Tatjanan Reicin kanssa.
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Pysyvästi dialyysissä –  
pitkään ja hyvin

Munuaisten vajaatoiminnassa munuaiset 
eivät pysty poistamaan elimistöstä kuo-
na-aineita ja nesteitä riittävästi. Munuais-
ten toimintaa voidaan korvata dialyysihoi-
dolla. Munuaisensiirto on munuaisten va-
jaatoiminnan hyvä hoitomuoto niille, joille 
se sopii. Kaikille se ei kuitenkaan ole paras 
vaihtoehto – tai edes mahdollista. Pysyvä 
dialyysihoito antaa silloin mahdollisuuden 
elää hyvää elämää pitkään.

– Kun keskustelen vastaanotolla en-
simmäistä kertaa dialyysin mahdollisuu-
desta, voi ajatus potilaasta tuntua pelotta-
valta. Joku voi järkyttyneenä miettiä, että 
ei halua aloittaa hoitoa lainkaan. Pelot liit-
tyvät kuitenkin usein siihen, että dialyysis-
tä ei tiedä tarpeeksi, kertoo osastonylilää-
käri, nefrologi Päivi Schenk Kymenlaak-
son keskussairaalasta Kotkasta.

– Meillä kaikki potilaat käyvät ohjauk-
sessa ja hoitajan vastaanotolla, jossa seli-
tetään, mitä dialyysi on sekä esitellään eri 
hoitomuodot.

Kotkassa dialyysissä olevia on noin 80. 
Kotihemodialyysiä heistä tekee tällä het-
kellä 8. Kotkassa on perinteisesti paljon 
vatsakalvo- eli peritoneaalidialyysiä koto-

Dialyysi on nykyään laadukasta ja sen avulla voi elää pitkän ja hyvän elämän, vaikka dialyysi olisikin pysy-
vä hoitomuoto. Tärkeää on se kaikki hyvä, mikä on dialyysin myötä mahdollista – ei hoidossa vietetty aika.
TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

na tekeviä, tällä hetkellä noin 20. Hoitoa 
voi saada myös avustettuna, jolloin kotisai-
raanhoito käy aloittamassa ja lopettamas-
sa PD-hoidon. Jos kotihemodialyysissä 
olevalla on tilapäisiä ongelmia esimerkiksi 
pistämisen kanssa, dialyysiosaston hoita-
jat voivat käydä tilapäisesti  kotona aloit-
tamassa hoidon ja kartoittamassa samal-
la kokonaistilanne.

– Kotihemodialyysi on joillekin parasta 
hoitoa, mutta sairaaladialyysi on hyvä vaih-
toehto niille, jotka eivät pysty tekemään 
hoitoa omatoimisesti kotona.

Jokaiselle on sopiva hoitomuoto
Dialyysihoito voidaan tehdä joko veriteit-
se hemodialyysinä tai vatsakalvodialyysi-
na käyttäen omaa vatsakalvoa dialyysi-
kalvona.

Hemodialyysillä tarkoitetaan veren 
puhdistamista kuona-aineista ja ylimää-
räisestä nesteestä dialyysikoneessa ole-
van suodattimen avulla. Jokaisen hoito-
kerran alussa verisuoniin pistetään kaksi 
kanyyliä, joiden kautta veri ohjataan dia-
lyysikoneeseen ja puhdistettuna takaisin 
verenkiertoon. Hemodialyysi tehdään yk-

sikössä yleensä kolme kertaa viikossa 4–5 
tuntia kerrallaan.

Vatsakalvo- eli peritoneaalidialyysi tai 
PD-dialyysi on hoitomuoto, jossa oma 
vatsakalvo toimii suodattimena. Dialyysi-
neste valutetaan vatsaonteloon pysyvän 
katetrin kautta, jossa se pidetään joita-
kin tunteja. Kuona-aineet ja neste siirty-
vät verestä dialyysinesteeseen ja poistu-
vat elimistöstä, kun dialyysineste valute-
taan ulos. Hoidon voi tehdä joko käsivaih-
toina neljä kertaa päivässä tai yön aikana 
konehoitona.

– Ennen dialyysihoitojen aloitusta mo-
lemmista hoitomuodoista annetaan tietoa 
tasapuolisesti. Dialyysiä tarvitseva voi sen 
jälkeen itse valita hänelle parhaiten so-
pivan hoidon. Vatsan alueen leikkaukset 
voivat kuitenkin joskus estää PD-hoidon, 
Schenk kertoo.

Hoitomuodon valintaan ei vaikuta 
ikä tai se, onko dialyysi pysyvä hoito vai 
suunnitellaanko myöhemmin munuai-
sensiirtoa.

– Hemo- ja PD-dialyysi ovat kaksi täy-
sin erityyppistä hoitomuotoa. Hyväkun-
toisille potilailla tarjoamme mahdollisuutta 

Päivi Schenk
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tehdä dialyysi omatoimisesti kotona, jolloin 
hoito on helpompi sovittaa arkeen. 

Hoitomuotoa voidaan vaihtaa, jos sii-
hen tulee tarve. Yleisimmin siirrytään PD-
hoidosta hemodialyysiin. Jos on aloittanut 
vatsakalvodialyysillä, hoitoa voidaan use-
asti jatkaa niin pitkään kuin sille on tarve. 
Ylärajaa vuosille ei ole. Jos PD-hoitoa on 
tehnyt yli kymmenenkin vuotta, mahdolli-
set vatsakalvontulehdukset tai muut on-
gelmat voivat johtaa siihen, että hoidon te-
ho kuitenkin laskee.

Varsinaisen dialyysihoidon alkaessa al-
kujärkytys on useimmiten hävinnyt ja hoi-
toon sopeutuu nopeasti. Vointi on saat-
tanut olla huono ennen hoitojen aloitus-
ta, ja dialyysin vaikutuksen huomaa nope-
asti, kun se vähentää huonovointisuutta 
ja väsymystä.

– Eläkkeellä oleville sanon usein, että 
dialyysi on vähän kuin työssäkäynnin aloit-
taminen uudelleen, mutta nyt työssä jou-
tuukin käymään vain kolme kertaa viikos-
sa. Tämä työ on joskus tylsää, ja dialyy-
sin jälkeen voi olla väsynyt, mutta sellaista 
työssäkäyntikin joskus on.

Kun tietää, että dialyysi on pysyvä, elä-
mää ylläpitävä hoito, useimmat onnistuvat 
järjestämään elämänsä sen mukaan. He-
modialyysi vie aikaa muulta elämältä, mut-
ta dialyysihoitoja tärkeämpää on se, mitä 
elämässä on hoitojen ulkopuolella. Ei pidä 
suunnitella sitä, mitä tekee dialyysin väli-
päivinä, vaan ajatella, että dialyysissä käy-
minen on muun elämän välipäivä. 

Dialyysihoito on kehittynyt
Dialyysihoito on nykypäivänä laadukas ja 
hyvä hoito. Siinä voi elää pitkän ja hyvän 
elämän. Schenk kertoo, että ainakin Ja-
panissa munuaisensiirtoja on ollut vähem-
män ja siellä on potilaita, jotka ovat käy-
neet dialyysissä yli 30 vuotta.

– On tärkeää, että dialyysissä oleva syö 
lääkkeensä ohjeiden mukaan ja käy dialyy-
sissä säännöllisesti. Omaan vointiin ja en-
nusteeseen vaikuttaa se, että noudattaa 
ruokavaliota, terveellisiä elämäntapoja ja 
pitää yllä kuntoaan.

Dialyysi ei paranna olemassa olevia 
sairauksia. Mahdolliset vaikeudet johtuvat-
kin useimmiten niistä, kuten sydänsairau-
desta, ei dialyysihoidosta.

– Lääkitys ja osaaminen on kehittynyt, 
joten perinteisiä ongelmia, kuten vaikeaa 
verisuonten kalkkeutumista tai toistuvia lui-
den murtumia on enää harvoin. Jos sydä-
men vajaatoimintapotilaan verenpaineen 
kanssa on hemodialyysihoidossa ongel-
mia, voidaan vielä miettiä mahdollisuutta 
tehdä PD-hoitoa.

Hoitoväsymys on normaalia, kun hoi-
to on sitovaa ja jatkuu pitkään. Tällaistako 
tämä nyt oli? Miten jaksan käydä jatkuvas-
ti kolme kertaa viikossa hoidoissa? Tunte-
muksista kannattaa aina puhua oman hoi-
tavan lääkärin tai hoitajan kanssa. Jos ma-
sentuneisuus tuntuu jatkuvan pidempään, 

voi olla hyvä käydä keskustelemassa ai-
heesta myös siihen erikoistuneiden am-
mattilaisten kanssa

Hoidossa käyminen kolmasti viikos-
sa voi tuntua liian raskaalta varsinkin iäk-
käämmille, joiden kunto on huono. Dialyy-
siä voidaan silloin tehdä esimerkiksi vain 
kahdesti viikossa, vaikka hoitotulos ei ole-
kaan yhtä hyvä kuin useammin tehtäväs-
sä hoidossa.

– Jos potilas sanoo että haluaa ehdot-
tomasti käydä dialyysissä vain kaksi kertaa 
viikossa, niin noudatamme toivetta. Ker-
romme kuitenkin aina, mitä hyötyä use-
ammasta dialyysikerrasta olisi.

Dialyysin lopettaminen on harvinaista. 
Syynä on useimmiten levinnyt syöpä, jo-
ta ei enää hoideta. Valinta on kuitenkin ai-
na potilaan, dialyysissä saa käydä niin pit-
kään, kun siltä tuntuu. Lääkärit eivät yleen-
sä ehdota hoidon lopettamista.

Munuaisensiirto ei sovi kaikille
Munuaisensiirto on hyvä hoitomuoto niille, 
joille se sopii. Siirtoon pääsyn esteenä voi 
olla se, että on sairastanut pitkään usei-
ta sairauksia ja kokonaisterveydentila on 
sellainen, että siirtoa ei voida harkita. Esi-
merkiksi diabetes vaikuttaa koko kehoon, 
erityisesti verisuoniin ja sydämeen. Levin-
nyt syöpä estää munuaisensiirron, mutta 
sairastetun syövän jälkeen on mahdollis-
ta saada uusi munuainen, kun yksilöllinen 
karenssi on kulunut.

– Aiemmin potilaistamme arviolta kym-
menesosa pääsi munuaisensiirtoon, nyt 
määrää on pystytty nostamaan ehkä nel-

jäsosaan. Sen yli on vaikea päästä, vaik-
ka esimerkiksi elävältä luovuttajalta tehty-
jä siirtoja saataisiin lisättyä. 

Munuaisensiirtolistalle hyväksytään ny-
kyään aiempaa sairaampia tai iäkkäämpiä. 
Aiemmin tiukka raja kulki 70 ikävuodessa, 
mutta nyt siitä on luovuttu. Jokainen ta-
paus harkitaan yksilöllisesti myös painoin-
deksin osalta. Toki merkittävä ylipaino es-
tää leikkauksen edelleen.

– Yli 70-vuotiaan on oltava kuitenkin 
varsin terve, jotta munuaisensiirtoa voi-
daan harkita. Hyvin sujuva dialyysi voi ol-
la iäkkäälle parempi hoitomuoto kuin siir-
to ja sen vaatima hyljinnänestolääkitys, 
Schenk sanoo.

Schenk kertoo, että joidenkin kohdalla 
on jo ennen dialyysin aloitusta selvää, et-
tä heillä on mahdollisuus saada munuai-
sensiirto ja siirtoselvittelyt voidaan aloittaa 
hyvissä ajoin. Toisten kohdalla on varmaa, 
että siirtoa ei voida tehdä muiden saira-
uksien tai yleistilanteen vuoksi. Sydänon-
gelmat ovat yleensä tiedossa jo aiemmin, 
mutta hoidon aloitusta odottaessa tilanne 
voi ehtiä hankaloitua.

– Rajatapausten kohdalla jokainen har-
kitaan yksilöllisesti. Varsinkin nuorten koh-
dalla yritämme kaikin keinoin voittaa esteet 
päästä siirtoon. Joskus viisainta on aloittaa 
dialyysi ja päättää vasta sen jälkeen siirto-
selvittelyistä. 

Päätös siirtolistalle asettamisesta ei 
ole vain hoitavan lääkärin käsissä. Schenk 
kertoo, että he konsultoivat aina tarvitta-
essa elinsiirtoklinikkaa, joiden kanssa yk-
silöllisiä mahdollisuuksia voidaan pohtia. 

Viidesosa odottaa siirtoa 
Suomen munuaistautirekisterin mukaan koko maassa vuoden 2014 lopussa dia-
lyysihoidossa oli kaikkiaan 1796 henkilöä. Heistä siirtolistalla oli 325 eli 19 pro-
senttia.

– Hemodialyysipotilaista siirtolistalla on harvempi kuin PD-hoidossa olevista. 
Siirtolistalla olevien osuus putoaa iän myötä ja myös diagnoosiryhmien välillä on 
eroja, kertoo rekisterin vastaava lääkäri Patrik Finne.

Hemodialyysissä olevista siirtolistalla oli vuoden 2014 lopussa 16 prosenttia 
ja PD-hoidossa olevista kolmasosa eli 32 prosenttia. Yli 65-vuotiaista dialyysihoi-
dossa olevista siirtolistalla oli vain 7 prosenttia. Polykystistä munuaistautia ja glo-
merulonefriittiä sairastavista noin kolmasosa odotti uutta munuaista, kun taas tyy-
pin 2. diabeetikoista vain viisi prosenttia oli siirtolistalla.

Dialyysi-
muoto

Siirto- 
listalla

Ei  
siirto- 
listalla

Ei tietoa Kaikki
Prosentti-

osuus  
siirto- 
listalla

PD 103 219 15 337 32

HD 222 1184 53 1459 16

Kaikki 325 1403 68 1796 19
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Hommia on vielä hoitamatta
Hannu sai sydämensiirron 23 vuotta sitten. Nyt hän 
on dialyysissä. Sekään ei estä Hannua viettämästä 
aktiivista elämää. Hän on sopeutunut ajatukseen, et-
tä jatkaa dialyysiä koko elämänsä ajan. 

TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

Hannu Heimonen, 70, Kouvolasta sairastui 2. tyypin diabetek-
seen 1990-luvun alussa. Keväällä -92 sitkeiden flunssien jälkitau-
tina hänellä todettiin sydänlihaksen tulehdus. Kesällä oireet pa-
henivat, kun nestettä alkoi kertyä keuhkoihin. Lääkärit totesivat, 
että ainoa vaihtoehto olisi sydämensiirto. Siirtoselvitykset alkoi-
vat todenteolla elokuussa. Sydämen pumppaustehosta oli jäljel-
lä enää reilu kymmenesosa eikä mies jaksanut muuta kuin maa-
ta sängyssä. 

2. tammikuuta 1993 puhelin vihdoin soi. Hannulle tehtiin Suo-
men 110. sydämensiirto. Toipuminen eteni hyvin. Hän oli pääs-
syt jo kävelemään tornisairaalaan kuuluisat rappuset, kun kunto 
heikkeni. Keuhkoissa todettiin reikä, jota korjattiin vatsasta ote-
tulla rasvakalvolla. Huhtikuussa paksusuoli meni kuolioon. Muis-
tona siitä Hannulla on edelleen ohutsuoliavanne.

Kevättalven aikana tehtiin viisi leikkausta. Kun Hannu pääsi 
puoli vuotta siirron jälkeen kotiin, paino oli pudonnut 30 kiloa. Li-
hakset olivat hävinneet, koska melkein vuosi oli mennyt vuoteessa.

Kesä kului kuntoutuessa. Vähitellen kävelymatkat pitenivät ja 
elokuun lopussa mies laittoi kaikki apuvälineet ulos. 

Dialyysi pitää yllä elämää
Sydämensiirron jälkeen lähes 15 vuotta meni mukavasti, vaikka 
munuaisarvot alkoivatkin huonontua. Koepalasta oli selvinnyt, 
että munuaisissa oli lääkkeiden aiheuttamia muutoksia. Vuonna 
2007 Hannuun iski norovirus. Elimistö kuivui ja se taltutti munu-
aiset lopullisesti. Dialyysi piti aloittaa heti

– Dialyysin aloitus tuntui aika hurjalta. Aluksi elättelin toivoa, 
että voisin saada myös uuden munuaisen. Hyljinnänestolääkkei-
tähän söin jo valmiiksi, Hannu muistelee.

Tutkimuksissa selvisi, että muut sairaudet tai avanne eivät 
estäisi siirtoa, mutta vereen oli kertynyt niin paljon vasta-aineita, 
että uuden munuaisen saamiseksi vaadittavat hoidot olisivat sy-
dämensiirron saaneelle liian riskialttiita. Lääkärit ehdottivat, että 
Hannu jatkaisi dialyysiä pysyvänä hoitona.

– Olihan se takaisku, mutta siihen oli tyytyminen. Asia oli vain 
otettava niin, että dialyysissä käydään, koska se on elämää yl-
läpitävä hoitoa.

Nyt Hannu käy dialyysissä Kotkan keskussairaalassa. Hän 
kulkee taksilla kolme kertaa viikossa hoidossa. Matkoihin menee 
tunti molempiin suuntiin.

– Dialyysi sairaalassa sujuu tutuksi tulleiden hoitajien sekä 
kohtalotovereiden seurassa sujuvasti ja mukavasti.

Hannu harjoitteli kotihemodialyysin tekemistä sairaalassa, 
mutta kotidialyysistä luovuttiin yhteisellä päätöksellä. Vaimo oli 
joutunut koville jo sairauden alkuvaiheessa, ja kun pistoskoh-
dat alkoivat muutaman kerran vuotaa pahasti, tuntui paremmal-
ta vaihtoehdolta, että Hannu kävisi hoidossa sairaalassa. Hän te-
kee sielläkin hoidon omatoimisesti: kokoaa koneen, pistä neu-
lat ja lopettaa hoidon.

– Pistäminen ei ole tuntunut minusta missään vaiheessa han-
kalalta. Se nopeuttaa hoitoa, ja tuntuu, että pistoskohdat pysy-
vät parempina, kun pistän itse.

Henkiinjäämissuunnitelma
Hannun sydän pysähtyi ennen siirtoa pariin kertaan ja mies elvy-
tettiin sairaalassa. Hannu ei kuitenkaan ollut valmis tuonpuolei-
seen: hommia oli vielä hoitamatta.

Kun Kouvolassa tarvitaan kenkiä, ostoksille mennään Hei-
mosen kenkään. Hannun isä perusti yrityksen vuonna 1961 ja 
Hannu meni kauppaopistosta suoraan yritykseen isän tervey-
den pettäessä. 90-luvun lama koetteli kenkäkauppaakin. Yri-
tys oli juuri keskittänyt koko toimintansa uuteen isoon myymä-
lään. Laajennus oli ajan tavan mukaan rahoitettu ulkomaisella 
lainalla. Sitten valuuttalainojen arvot nousivat Suomen markkoi-
na devalvaation johdosta yhdessä yössä noin kolmanneksella 
ja vaikeudet alkoivat. 

Ennen sydänongelmia Hannu oli tehnyt yritykselle saneeraus-
suunnitelman. Nyt hän tarvitsi henkiinjäämissuunnitelman myös 
itselleen. Kun Hannun kunto antoi myöden, hän otti tietokoneen 
kotiin ja pian myös päiväkävelyt suuntautuivat myymälään pa-
perihommiin.

Molemmat, firma ja Hannu, toipuivat. Hannun vaimon sairas-
tuttua yritys päätettiin kuitenkin myydä. Saneeraus oli onnistunut 
niin hyvin, ettei perheelle jäänyt velkoja. Laman jälkimainingeissa 
se oli tuohon aikaan aika harvinaista.

– Ennen sydämensiirtoa olin ajatellut, että olen tyytyväinen jos 
pääsen vielä mökillä ongelle laiturin päähän, mutta paljon enem-
päähän tässä pystytään. Sydämensiirron jälkeen vointi oli kuiten-
kin aluksi niin heikko, että otin vastaan eläkepaperit.

Elämäntehtävänä on nyt kunnon ylläpitäminen. Varsinkin sy-
dämensiirron jälkeen hyvä yleiskunto on tärkeää.

Hannun munuaiset poistavat edelleen nestettä, samoin ohut-
suoliavanne, ja hän voi juoda lähes normaalisti. Samanaikaiset 
diabetes-, sydän- ja munuaisdieetit ovat kuitenkin joskus aihe-
uttaneet päänvaivaa. Ruokavalioiden ohjeet tuntuvat kumoavan 
toisensa. Siitäkin mies on selvinnyt:

– Syön kaikkea, mutta kohtuullisesti, vaimon pitäessä huol-
ta ruoan laadusta.

Hannu toivoo, että Kouvolaan saataisiin oma dialyysi – vaik-
ka dialyysikioski terveysaseman nurkkaan. SOTE-uudistukset 
ovat kuitenkin laittaneet uudet sairaalahankkeet jäihin sekä Kot-
kassa että Kouvolassa. Hoito kotikoneella olisi joustavampaa, 
koska sen voisi sovittaa paremmin omiin menoihin, mutta suju-
vat hoidot näinkin. 

Hannu Heimonen on dialyysissä pysyväs-
ti. Ajatus tuntui aluksi hurjalta, mutta hän on 
sopeutunut hoitoihin hyvin.
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Kelan vammais- ja hoitotukien tavoitteena on tukea sairauden tai 
vamman vuoksi säännöllistä hoitoa tai kuntoutusta tarvitsevan 
päivittäistä elämää. Ne tukevat itsenäistä selviytymistä arjessa. 
Lapsille, aikuisille ja eläkeläisille on omat etuutensa.

Alle 16-vuotiaan vammaistuki on tarkoitettu lapselle, joka 
tarvitsee sairauden tai vamman vuoksi ikäistään enemmän hoi-
toa ja huolenpitoa vähintään 6 kuukauden ajan. 

16 vuotta täyttäneen vammaistuki on tarkoitettu pitkäaikai-
sesti sairaalle henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt vä-
hintään vuoden ajan. Sairauden tai vamman tulee aiheuttaa lää-
kärin arvioimaa haittaa, avuntarvetta tai ohjauksen ja valvonnan 
tarvetta.

Eläkettä saavan hoitotuki on eläkkeensaajille, joiden toimin-
takyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan ja jolle sairaus tai 
vamma aiheuttaa viikoittain avuntarvetta tai ohjauksen ja valvon-
nan tarvetta.

Etuuden myöntäminen edellyttää avuntarvetta esimerkiksi liik-
kumisessa, hygieniasta huolehtimisessa, pukeutumisessa, syö-
misessä tai sairaanhoidollisissa toimenpiteissä, joita ovat muun 
muassa dialyysi tai elintärkeä lääkehoito. Kaikilla, joiden dialyysi-
hoidon arvioidaan kestävän vähintään vuoden, on oikeus tukeen.

Erityiskustannukset voivat vaikuttaa tuen määrään, mutta yk-
sinomaan niiden perusteella tukea ei myönnetä. Erityiskustan-
nukset ovat sairaudesta tai vammasta aiheutuvia ylimääräisiä ja 
jatkuvia maksuja, esimerkiksi sairaanhoito- ja lääkekulut tai koti-
sairaanhoidon ja kuntoutuksen kustannukset. Kustannuksia tu-
lee yleensä olla vähintään 6 kuukauden ajalta vähintään korote-
tun vammaistuen verran (216,87 €/kk vuonna 2016). Etuus voi-
daan myöntää vain niin pitkäksi aikaa kuin kustannukset tosiasi-
allisesti jatkuvat. Jos kustannukset muuttuvat, etuus tarkistetaan 
seuraavan kuukauden alusta.

Täytä hakemus huolellisesti
Hakemusten liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto, joka ei saa olla yli 
puolta vuotta vanhempi. Hakemus kannattaa täyttää huolellisesti 
ja kuvata tilannettaan perusteellisesti. Kela tekee etuuspäätöksen 
aina yksilöllisesti hakemuksen, lääkärinlausunnon ja mahdollisten 
liitteiden perusteella. Kelassa on helpompi tehdä oikeudenmukai-
nen päätös, kun hakijan tilanteesta on kattava ja tarkka selvitys.

Alle 16-vuotiaan vammaistukea haetaan paperilomakkeella. 
Vanhempien antama tieto täydentää lääkärin antamaa lausuntoa. 
Hakemukseen kirjoitetaan lapsen tarvitsema päivittäinen hoito ja 
huolenpito. Siinä kannattaa kertoa haasteista, joita sairaus tuo ar-
keen verrattuna samanikäiseen terveeseen lapseen, esimerkik-
si lääkkeenotto, ruokavaliot, koulunkäynti, harrastaminen, kuljet-
taminen kuntoutukseen sekä lapsen tarvitsema apu ja hoito eri 
vuorokauden aikoina. 

Eläkettä saavan hoitotukea ja 16 vuotta täyttäneen vam-
maistukea voi hakea verkossa tai paperilomakkeella. Hake-
mukseen tulee kuvata, minkälaista avun tarvetta sairaus aihe-
uttaa ja miten heikentynyt toimintakyky vaikeuttaa selviytymis-
tä arjessa. Dialyysihoidossa olevan tulee kertoa, missä, miten 
ja kuinka usein dialyysihoito toteutetaan. Eläkettä saavan hoi-
totukea haettaessa mukaan voi liittää lisäksi selvityksen sellai-
selta henkilöltä, joka tuntee hakijan tilanteen. Selvityksessä ku-

vataan avuntarvetta, hakijan käyttämiä palveluja ja sairauden ai-
heuttamia erityiskustannuksia. Avuntarve pelkästään kodinhoi-
totoimissa ja aivan vähäinen, tavanomainen avun tarve ei riitä 
etuuden myöntöön.

Liiton nettisivuilta www.muma.fi/sosiaaliturva on lista, jo-
ta hakemuksen laatimisessa voi käyttää apuna. Liiton työnte-
kijöihin voi ottaa yhteyttä, kun omat keinot loppuvat kesken. 
Tarvittaessa autamme selvittämään ne tahot, joita kannattaa 
lähestyä palvelujen ja etuuksien saamiseksi. Liitto voi auttaa 
myös valitus- ja muutoksenhakuasioissa. Lisätietoa vammais-
tuesta ja sen hakemisesta saa Kelan nettisivuilta www.kela.fi/ 
vammaisetuudet. 

Näin haet vammais- tai hoitotukea
Täytä vammais- ja hoitotukihakemus huolellisesti. 
Lääkärinlausunto tai pelkkä diagnoosi ei riitä etuu-
den myöntämiseen, vaan Kela tekee päätöksen yk-
silöllisesti. Kerro hakemuksessa, miten sairaus vai-
kuttaa arkeesi.
TEKSTI: MARIA RUUSKANEN

Vinkkejä vammais- tai  
hoitotuen hakemiseen
• Kerro hakemuksessa omasta arjestasi, toimintakyvys-

täsi ja kotioloistasi yksityiskohtaisesti. Kirjoita, mitä et 
sairautesi vuoksi kykene tekemään. Vertaa tilannettasi 
samanikäiseen, terveeseen henkilöön. Voit liittää mu-
kaan vapaamuotoisen kuvauksen.

• Pyydä lääkärinlausunto ja liitä se hakemukseen.
• Voit näyttää täyttämäsi hakemuksen lääkärille, jotta 

hän osaa arvioida sairauden vaikutuksia kotona ja teh-
dä kattavan lääkärinlausunnon.

• Kysy lisätietoa hoitoyksiköstäsi, sosiaalityöntekijältä tai 
liitosta.

• Hakemuksen täyttämiseen voi pyytää apua myös lä-
hiomaiselta tai ystävältä sekä Kelasta.
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Kotitanhuville palaaminen teki hyvää, vaikka kaukaa onkin pitkä matka joka paikkaan. Aarno Liljamaa jatkaa asioita, jotka lapsena jäivät kesken. "Tämä on minun koh-
taloni. Jos saan uuden munuaisen, sekin on minun kohtaloni."

TEKSTI JA KUVAT: HILKKA LAHTI

Pyöräily nosti mielen ja kunnon
Aarno Liljamaa pyöräili 1500 kilometriä viime kesänä. Hän kannustaa ihmisiä liikkumaan.  
Elämä ei lopu dialyysiin.

Aarno Liljamaa on kasvattanut sisunsa Yli-
tornion Kantomaanpään metsähakkuis-
sa, ummikkona Norjan ja Ruotsin työmail-
la ja konepajayrittäjänä Torniossa. Hän on 
palannut lapsuutensa maisemiin Kanto-
maanpäähän, rakentanut uudelleen ko-
tipaikkansa ja asettunut elämään unel-
maansa. Arjen jakaa tärkeä ihminen, puo-
liso Eija.

Unelmaelämä oli katketa helmikuussa 
2014. Vatsa-aortan pullistumaa oli seurat-
tu jo 15 vuotta, mutta nyt se oli siinä mi-
tassa, että oli suurempi riski jättää se leik-
kaamatta kuin leikata. 

Aortan laajentuma ei läheskään aina ai-
heuta oireita. Jos suuri pullistuma puhke-

aa, se johtaa yleensä kuolemaan. Aarnon 
pullistuma havaittiin Länsi-Pohjan keskus-
sairaalassa ja siitä hän kiittää lääkäriään. 

Pullistuma saatiin korjattua, mutta mu-
nuaisten verenkierto heikentyi leikkauk-
sen aikana ja aiheutti munuaisten vajaa-
toiminnan. 

– Leikkauksen jälkeen makasin kolme 
kuukautta sairaalassa ihan sekaisin. Mieli 
musteni entisestään kun ymmärsin, mihin 
ne minua osastolta veivät. Henkikulta säi-
lyi, mutta dialyysi alkoi.

Suunta vain ylöspäin
Aarno valmistautui leikkaukseen huolel-
la. Hänen vuonna 1984 perustamassaan 

Kavamet-Konepajassa tehtiin sukupolven-
vaihdos, ja vastuu yrityksestä siirtyi Aarnon 
kahdella pojalla. 

– Valmistauduin siihen, että lähtö saat-
taa tulla. 

Aarnon lähtövuoro ei tullut, mutta hän 
kävi syvällä väsymyksen ja masennuksen 
suossa. Mielessä pyörineitä ajatuksia hän 
ei halua ääneen sanoa. Miehen kunnosta 
oli jäljellä vain rippeet, ja sairaalaan oli jää-
nyt 30 kiloa, myös lihakset. Kotiutumisen 
jälkeen Aarno aloitti kipuamisen ylöspäin, 
sillä muuta suuntaa ei ollut. 

– Ei lääkäri tai hoitaja pysty kaikkea te-
kemään, jotakin pitää itsekin tehdä. Onnea 
et saa, ellet tee jotakin sen eteen. 
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Pyöräileminen nosti mielen ja kunnon. 
Aarno pyöräili 17 kilometrin lenkkejä so-
ratietä ja käveli viiden kilometrin lenkkejä. 
Paikat vertyi, kun hän pilkkoi sata mottia 
halkoja kesän aikana. 

Kylässä on toimelias Kantomaapään 
kyläyhdistys, joka perusti keväällä 2015 
kilpailun alueen parhaasta kuntoilijasta. 
Aarno merkkasi pyörälenkkinsä kyläyh-
distyksen vihkoon ja keräsi kesän aika-
na 1500 kilometriä. Sillä kilometrimää-
rällä irtosi ykköspalkinto vuoden kun-
toilijana.

– Oli se ihan kova saavutus varsinkin, 
kun dialyysipäivinä lenkki jää useimmiten 
tekemättä. Mutta onhan se niinkin, että 
kunnon kohottamisessa lepo on yhtä tär-
keää kuin harjoitteleminen. 

Kuntokuuri kannatti, sillä Aarno pää-
si siirtolistalle vuoden kuluttua aorttaleik-
kauksesta. 

Dialyysin hupiveikko
Aarno käy kolmesti viikossa Kemissä 
Länsi-Pohjan sairaalassa dialyysissä. 
Matkaa kertyy yhteen suuntaan 115 ki-
lometriä. 

– Jospa Kelan herrat laskevat, että 
kalliiksi tulee tuo äijä, sille pitää kiireesti 
hommata uusi munuainen. Vielä voi pu-
hua hyvinvointivaltiosta, kun meitä kuljet-
tavat kalliissa hoidoissa, mutta kauanko 
tähän on varaa, hän mietiskelee.

Syrjäkylältä on mukava lähteä ta-
paamaan tuttuja sairaalaan. Taksi tulee 
naapurikylästä Aavasaksalta ja kyydit-
tää Aarnon ja muut matkan varrelta kyy-
tiin tulevat Kemiin ja takaisin.  Dialyysis-
sä kohtalontoverit odottavat, että Aarno 
tulee ja laittaa puheen liikkeelle. Sillä ta-
valla aika kuluu.

– Siinähän se samalla toteutuu, se 
vertaistuki. Välillä ottaa lujille, kun kave-
reita lähtee vierestä viimeiselle matkalle 
tai tulee muuten takapakkia. Näkee, et-
tä dialyysi ei ole pahin juttu, mitä ihmisel-
le voi tapahtua.

Omaa osaa ja ajattelua on helpot-
tanut, kun on nähnyt miten ihmisellä 
on halu elää, vaikka asiat olisivat huo-
nostikin.

– Huumori ja pelleily pelastaa monel-
ta. Ihmiset, joilla on huumorintaju tallella, 
elävät pitempään ja voivat paremmin, se 
on todistettu juttu. 

Yrittäjähenkeä
Aarnon elämänkoulu on ollut vaiheikas. 
Äiti kuoli, kun Aarno ja sisaret olivat vielä 
pieniä. Kantomaanpäähän oli perustettu 
sodan jälkeen asutustiloja rintamamiehille 

ja köyhyyteen oli totuttu, mutta Aarnossa 
kyti yrittämisen halu.

– Karkasin kotoa töihin Uppsalaan. 
Ikää oli 17 vuotta ja vuosi 1967.

Aarno oppi metallityöt Ruotsissa, 
työskenteli Norjassa öljyteollisuudessa, 
kolusi Huippuvuoretkin. Suomalainen 
työväki oli kovassa huudossa ja töitä riit-
ti. Lopulta Aarno asettui perheineen Tor-
nioon ja perusti yrityksen.

– Hulluna pitivät, sanoivat, että et tule 
konepajayrittäjänä pärjäämään. 1980-lu-
vun Suomessa uskottiin vain informaatio-
teknologiaan.

Aarno jätti pojilleen elinvoimaisen yri-
tyksen, joka työllistää nelisenkymmen-
tä työntekijää. Itse hän käy konepajassa 
enää vain patsastelemassa: Luotto poi-
kiin on kova, vaikkei omiaan kehtaa hir-
veästi kehua.

Pojilleen Aarno on antanut neuvon: 
Vaikka kuinka paljon teette ja yritätte, 
maailmaa ette saa. Elämässä ei ole ke-
nellekään annettu tätä hetkeä enem-
pää. Yksi on ylitse kaiken ja se on ter-
veys. 

– Olen elänyt hyvän elämän. Nyt elän 
päivän kerrallaan ja nautin pienistä asi-
oista. 

KOLUMNI

Yllätyksellistä ja 
vähittäistä
Marketin kassalla tavarat oli jo laitet-
tu koneelle ja käsi kurottui takatas-
kulle. Koetti toisen kerran. Kopeloin 
sivutaskut ja reisitaskut, toisen ta-
kataskun. Muistelin mitä lompsassa 
oli:  luottokortit, ajokortti, Kela-kort-
ti... Maailma muuttui hetkessä: tuliko 
uusi tilanne? Pitikö niiden kaikkien ol-
la mukana? Missä juuri käytiin? Soit-
to maakuntakirjaston infoon: Täällä 
se on, asiakas toi. Oli jäänyt lainaus-
automaatin viereen. Huh!

Elämä voi siis muuttua hetkessä, 
nyt ei tosin perusteellisesti. Sain va-
roituksen: Ajattele sitä, mitä teet, älä 
sitä, mitä teet kohta. Kerralla oikein 
– siinä hyvä ohje. 

Viisas ystäväni sanoi, että ihmi-
sen elämän kannalta tärkeitä ovat ne 
asiat, joihin ei voi mitenkään varau-
tua. Ratkaisevaa on se, miten niistä 
selviää. Kohtalo on siis haaste. Mutta 
tätä ei voi sanoa toiselle, sillä se voi 
kuulostaa helposti julmalta eikä kan-
nustavalta. Sen voi oikeastaan sa-
noa vain itselle. 

Huomisen sään paras ennuste 
on se, että huomenna on samanlais-
ta kuin tänään. Näin se kuulemma 
meteorologin mukaan menee. Elä-
mässäkin ajattelemme usein näin. 
Muutokset ovat pieniä, vähittäisiä. 
Muutos tulee pikku hiljaa, siihen so-
peutuu, hyvässä ja pahassa. Joka 
siihen puuttuu, häiritsee. Vaikka juu-
ri hitaasti omaksutut tavat voisivat ol-
la terveydelle vahingollisia. Ne, joista 
pidän varmasti kiinni. 

Omasta elämästäni sanon - en 
muiden elämästä,  että on kovillakin 
ravistuksilla ollut myönteisiä sivuvai-
kutuksia. Ainakin läheisteni mielestä. 

 

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

Aarno valittiin viime vuonna Kantomaapään par-
haaksi kuntoilijaksi. Dialyysistä huolimatta kilo-
metrejä pyörälle kertyi 1500.
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Vertaisryhmissä ihmiset jakavat 
omia kokemuksiaan. Samalla he 
voivat saada oivalluksia omaan elä-
määnsä. Vertaisryhmän ohjaamista 
opittiin Oulussa.

Vertaisryhmässä on avuksi toisille

TEKSTI JA KUVAT: HILKKA LAHTI

Munuais- ja maksaliitto ja Psoriasisliitto 
järjestivät yhteisen vertaisryhmän ohjaa-
jakoulutuksen huhtikuussa Oulussa. Kou-
lutuksessa opittiin, kuinka perustat ja oh-
jaat vertaisryhmää. Mukaan innostui tusi-
na yhdistysläistä Rovaniemeä ja Kainuu-
ta myöten. 

Kahden potilasjärjestön aktiivien yh-
teen saattamisesta annettiin positiivis-
ta palautetta. Tavoitteet ja haasteet ovat 
yhdistyksissä samat: vertaistukea tarvi-
taan, mutta tietoa ryhmän ohjaamises-
ta kaivataan samoin kuin uskallusta ryh-
tyä toimeen. 

Vertaisohjaaja on yksi joukosta, mutta 
hänen tehtävänsä on ohjata ryhmää niin, 
että kaikilla on tasavertainen mahdollisuus 
jakaa kokemuksiaan. Vertaisryhmä ei sovi 
kaikille eikä kaikkiin asioihin. Joskus am-
mattiapu, henkilökohtainen vertaistukija tai 
ystävien ja läheisten kanssa keskustelemi-
nen on paremmin paikallaan.

Sisältö ja tavoite
Vertaisryhmän ohjaajakoulutuksen sisäl-
tö on luotu Opintokeskus Siviksen ja Pso-
riasiliiton hankkeessa. Koulutus alkaa ver-
taisryhmän ja vertaisohjaajan käsitteis-
tä. Osallistujat pohtivat ryhmissä, millaisia 
ovat vertaisohjaajan ja ryhmän jäsenten 
roolit. Seuraavaksi paneudutaan ryhmän 
kokoamiseen, motivointiin, toiminta-aja-
tukseen ja ohjaussuunnitelmaan. Koulu-
tuksen eri osa-alueet käydään läpi ryh-
missä ja tuloksena jokaisella on valmiina 
jokin ryhmän toiminta-ajatus ja toiminta-
suunnitelma. 

Mervi Heikkinen Kainuun munuais- ja maksayhdistyksestä ja Jouko Lauronen Jokilaaksojen psoriasisyhdistyksestä miettimässä toimintaideoita. 

– Ihmisten tarpeet vertaiskeskustelul-
le ovat samankaltaisia ja yhteinen koulu-
tus innosti miettimään yhteisiä vertaisryh-
män teemoja. Esimerkiksi liikunta, ravinto 
ja henkinen hyvinvointi koskevat kaikkia, 
järjestösuunnittelija Anne Savuoja Psoria-
sisliitosta sanoo.

Apua ja tukea
Helen Keller on sanonut: Ihminen, joka on 
kerran elämässään auttanut toista ihmistä, 
ei ole elänyt hukkaan. Ajatus todentuu ver-
taistoiminnassa, jossa apu ja tuki perustuu 
vapaaehtoisuuteen. Samalla kun voi omal-
la kokemuksellaan olla avuksi toiselle, tu-
lee itsekin autetuksi. 

Ohjattuun vertaisryhmään osallistuu ih-
misiä, joita yhdistää elämäntilanne, koke-
mus tai tarve. Yhdessä samassa tilantees-
sa olevien kanssa voi jakaa vaikeitakin tun-
teita, antaa ja saada lohtua ja tuntea tule-
vansa ymmärretyksi. Ryhmä antaa myös 
kokemuksen johonkin kuulumisesta.
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Vertaisryhmän ohjaajakoulutuksessa työskenneltiin ryhmissä. 

Toiminta-ajatus kertoo, mitä toimintaa 
ryhmä tarjoaa osallistujille ja mitkä ovat toi-
minnan tavoitteet.  Toimintasuunnitelmaan 
kirjataan toiminta-ajatus, tapaamiskertojen 
sisältö, tapaamisajat, -paikat ja toteutusta-
pa. Toimintasuunnitelmassa määritellään, 
mihin tarpeeseen ohjatulla vertaisryhmäl-
lä pyritään vastaamaan ja millaisia tavoit-
teita sille asetetaan. Tämän jälkeen mieti-
tään kenelle, miten, missä ja millä resurs-
seilla toiminta toteutetaan. 

– On tärkeää, että vertaisryhmän toi-
minnalla on tavoite, joka on kirjattu ohjaus-
suunnitelmaan. Se ohjaa ryhmän toimintaa 
ja auttaa vertaisohjaaja tehtävässään, Sa-
vuoja sanoo.

Koulutuksessa luodut toimintaide-
at liittyivät terveyteen, hyvinvointiin ja yh-
teiseen tekemiseen, liikuntaan ja harras-
tuksiin. Vertaisryhmän ei tarvitse aina liit-

tyä sairauteen, vaan yhdessä oleminen 
ja kanssakäyminen on tärkeää. Esimer-
kiksi hyvinvointi-teemaan sisältyi terveel-
linen ravinto, uni ja kivun hallinta. Ryhmä-
kokoontumisissa voi olla mukana asian-
tuntija alustamassa tai ryhmän jäsenet 
voivat jakaa omia kokemuksiaan sovitus-
ta aiheesta.

– Kokemukset ovat arvokasta tietoa, 
mitä ei saa mistään muualta. Aina ei tarvi-
ta asiantuntijaa.

Hyödynnä koulutusta
Liiton jäsenyhdistysten tapahtumat ja ta-
paamiset ovat vertaistoimintaa. Kahvilat-
reffeillä tai alueella kokoontuvassa ker-
hossa voi olla vertaisryhmän piirteitä. 
Sen sijaan vertaisryhmä on tavoitteelli-
nen ja suunnitelmallinen ryhmä. Sen ko-
koontumiset on ennalta suunniteltu ja niil-
lä on tavoite. Jokainen vertaisryhmän jä-
sen on aina osallinen ja vaikuttaa ryhmän 
toimintaan ja ilmapiiriin. Vertaisryhmä voi 
olla avoin tai suljettu, lyhytaikainen tai jat-
kuvasti kokoontuva. Se voi toimia myös 
verkossa.

Yhdistyksissä vertaisuus, muiden sa-
man kokeneiden tapaaminen, on toimin-
nan ytimessä ja yhdistyksen jäsenillä on 
tarve kokoontua yhteen. Ihmisillä on paljon 
hiljaista tietoa ja näkemystä vertaistoimin-
nasta. Vertaisryhmän ohjaajakoulutus an-
taa perusvalmiudet ryhmän perustamisel-
le ja ohjaamiselle. Aloittamista helpottaa, 
jos löytyy ohjaajapari ryhmää vetämään. 
Työpari voi jakaa tehtäviä, jolloin kuormaa 
ei tule liiaksi. 

Lähde: Koulutetut vapaaehtoiset vertais-
ryhmien ohjaajina. – Opas yhdistyksille, 
Suomen Mielenterveysseura.

Mikä on  
vertaisryhmä?
• Vertaisryhmä on vertaisten muo-

dostama, yhdenvertainen ja tur-
vallinen

• Vertaisryhmällä on vapaaehtoi-
nen koulutettu ohjaaja, joka on 
yksi ryhmän jäsenistä.

• Kokoontumiset ovat suunnitel-
mallisia ja niillä on tavoite.

• Vertaisryhmän teeman ei tarvitse 
liittyä sairauteen. Yhdessä olemi-
nen ja kanssakäyminen on tär-
keää.

• Vertaisryhmän vetämistä helpot-
taa työpari.

Isät kokemusten äärellä
Seitsemän isää saapui ympäri Suomea 
viettämään yhdessä mukavaa lauantai-
päivää vertaistuen ja uusien kokemus-
ten äärellä. Isillä oli mahdollisuus rau-
hassa vaihtaa ajatuksia ja keskustel-
la kokemuksistaan, kun omalla lapsella 
on pitkäaikaissairaus.

Päivän aloitti vauhdikas carting-aje-
lu, josta siirryttiin yhdessä syömään ja 
teatteriin nauttimaan kulttuurista. Ker-
rankin. Toinen isien vertaistapaaminen 
järjestetään vielä kuluvana vuonna Tam-
pereen alueella.

TEKSTI JA KUVA: MARJUKKA MIETTINEN

Koulutuksessa  
pysähdyttiin hetkeen
Liiton koulutettujen vertaistukijoiden 
täydennyskoulutuksessa kerrattiin ny-
kykäytäntöjä ja pohdittiin tulevaisuu-
den näkymiä. Koulutus pidettiin huhti-
kuun alussa Pappilanniemen kurssikes-
kuksessa Sääksmäellä.

Koulutuspäiviin osallistui parikym-
mentä vertaistukijaa eri puolilta Suo-
mea. Koulutuksessa pohdittiin hetkeen 
pysähtymisen merkitystä. Vertaistuki-
jan omia voimavaroja kartoitettiin aar-
rekartan avulla. Pienryhmäkeskusteluis-
sa päästiin purkamaan kunkin omissa 
vertaistukisuhteissa kokemia haastei-
ta. Palaute koulutuspäivistä oli positii-
vista niin osallistujien kuin kouluttajien-
kin mielestä.

– Oikeastaan vahvistui itse asiamme 
perimmäinen tarkoitus, antoi eräs kou-
lutukseen osallistunut palautetta.

TEKSTI: ANNE VIITALA
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Korjausliike maksan 
pelastamiseksi
Passiivinen elämänmeno rassaa maksaa. Liikunnan puute ja ylipaino, etenkin vyötäröliha-
vuus, rasvoittavat maksaa. Jos sohvalla köllöttelyyn yhdistyy vielä tissuttelu, maksan taakka 
voi kasvaa liian suureksi. Maksaviikolla tehtiin korjausliike maksan pelastamiseksi.
TEKSTI: PETRI INOMAA

Maksaviikolla 9.–14.5. tietoa maksasai-
rauksien ennaltaehkäisystä jaettiin yli 10 
paikkakunnalla. Monilla paikkakunnilla lu-
ennoille oli tulijoita enemmän kuin paikko-
ja. Liitto julkaisi uuden ilmaisesitteen rasva-
maksasta. Lehdistölle lähetettiin tiedotteita 
elintapamaksasairauksista. Mahtimaksa-
kampanja sai myös Maksaviikon kunniak-
si omat videot.

Maksaviikon avasi yleisöluento Helsin-
gissä maanantaina 9.5. Mitä on hyvä tie-
tää maksasta? -luennolla aiheina olivat al-
koholi, rasvamaksa ja C-hepatiitti. Puhuji-
na professori Hannu Alho, HY, gastroen-
terologi Perttu Arkkila, HUS ja professori 
Mika Salminen, THL. 

Tiistaina gastroenterologi Tarmo Koi-
visto puhui Imatralla Imatran kaupungin-
talon valtuustosalissa klo 17.30. Aiheena 
olivat Ruoka, lääkkeet ja maksa. Sama-
na päivänä maksatietoutta jaettiin myös 
Hämeenlinnassa. Gastroenterologi Juha 
Laaksonen kertoi, miten maksasairauk-
sia voi ehkäistä. 

Keskiviikkona Jyväskylässä aiheena oli 
elintärkeä maksa. Osastonylilääkäri Mark-
ku Peräaho muistutti, että omilla valinnoil-
laan voi vaikuttaa monen maksasairauden, 

kuten rasvamaksan tai alkoholimaksasai-
rauden, syntyyn. Hän kertoi myös autoim-
muunisairauksista ja periytyvistä maksa-
sairauksista.

Kokkolassa osastonylilääkäri Ilkka Vih-
riälä kertoi, että rasvamaksasta voi puhua 
jo kansantautina. Salossa maksailta pi-
dettiin torstaina. Siellä erikoislääkäri Karri 
Utriainen kertoo maksasairauksista ja nii-
den ehkäisystä.

Maksaviikon yleisöluentojen järjestä-
mistä tukivat lääkeyritykset AbbVie Oy ja 
MSD.

Yhdistykset järjestivät tietoiskuja ja ta-
paamisia maksasairauksista omilla alueil-
laan. Joensuussa kahvilatreffit kokosivat 
aktiivisesti keskustelevan joukon maksa-
sairauksien ääreen. Kajaanissa tietoa jaet-
tiin Prisman aulassa. Seinäjoella oli Mahti-
maksa-tietoiskuja Seinäjoen keskussairaa-
lassa. Tampereella Mahtimaksa-tietoisku-
ja oli Koskikeskuksessa. Lahdessa tietoa 
jaettiin Päijät-Hämeen keskussairaalassa.

Elintapamaksasairaudet lisääntyvät
Elintapoihin liittyvät maksasairaudet yleis-
tyvät jatkuvasti. Rasvamaksa on Suomen 
yleisin maksasairaus. Arviolta yli miljoonan 

suomalaisen maksa on rasvoittunut. Yli-
paino, varsinkin vyötärölihavuus, rasvoit-
taa maksaa, mutta rasvamaksa voi ke-
hittyä myös normaalipainoiselle. Alkoholin 
ongelmakäyttäjiä on puoli miljoonaa, mut-
ta alkoholimaksasairaudet eivät ole aino-
astaan suurkuluttajien ongelma. Pitkään 
jatkuva alkoholinkäyttö pienemmilläkin an-
noksilla vahingoittaa maksaa. Virushepatii-
teista yleisin on C-hepatiitti, jonka kantajia 
on lähes 30 000. Maksan hyvinvointia uh-
kaavat myös väärin annostellut lääkkeet, 
tuntemattomat luontaistuotteet tai myr-
kylliset sienet.

Suurin osa maksasairauksista on kui-
tenkin ehkäistävissä elintavoilla. Helpota 
maksan urakkaa: vältä ylipainoa, vähen-
nä alkoholia, liiku ja annostele lääkkeet oi-
kein. Toisaalta kaikki maksasairaudet eivät 
aiheudu elintavoista. Maksasairaus voi joh-
tua myös autoimmuunisairaudesta tai ol-
la perinnöllinen. Joskus sairauden syy jää 
tuntemattomaksi.

Alkoholi vaarantaa 500 000  
suomalaisen terveyden
Kun kesä hellii, niin maksa kärsii. Suoma-
laisten alkoholijuhlakauden avasi vappu. 

Jyväskylä
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Kevään juhlakimaran jälkeen alkaa grilli-
kausi. Alkoholimaksasairaudet eivät ole 
ainoastaan suurkuluttajien ongelma. Joka 
viikonloppu toistuva kertajuominen aihe-
uttaa pysyviä haittoja nopeasti, jopa kuu-
kausissa. Maksa ei toisaalta iloitse päivit-
täisestä tissuttelusta yhtään enempää. Pit-
kään jatkuva alkoholinkäyttö pienemmillä-
kin annoksilla on pahasta.

Alkoholin kokonaiskuulutus on pysynyt 
melko tasaisena tai jopa hieman vähentynyt 
viimeisen 10 vuoden aikana. Se on silti mer-
kittävin työikäisten kuolemien aiheuttaja.

– Arvion mukaan alkoholinkäyttö on 
terveysriski jopa 500 000 suomalaiselle. 
Terveydenhuollon asiakkaista miehistä 20 
prosenttia ja naisista 10 prosenttia on al-
koholin ongelmakäyttäjiä, kertoo LT, pro-
fessori Hannu Alho Helsingin yliopistosta.

– Humalahakuinen juominen on Suo-
messa hyväksyttyä, mutta jos juominen 
riistäytyy käsistä, niin ymmärrys loppuu. 
Taustalla olevaa elämäntilannetta ei osa-
ta ottaa huomioon. Kukaan ei valitse ryh-
tyvänsä alkoholiongelmaiseksi, sanoo lii-
ton kehittämispäällikkö Hanna Eloranta.

– Vain pieni osa alkoholiriippuvuut-
ta sairastavista saa tehokasta hoitoa. Jo-

pa terveydenhuollossa toimivat ammatti-
laiset pitävät sairautta itseaiheutettuna ja 
suhtautuvat epäilevästi hoidon tehoon, Al-
ho paljastaa.

Alkoholin aiheuttamiin haittoihin tulisi 
puuttua jo ennen niiden syntyä. Valistuk-
sen ja saatavuuden rajoittamisen lisäksi 
varhainen puuttuminen sekä kaikille avoi-
met matalankynnyksen palvelut ja hoito 
ovat avainasemassa alkoholinkäytön vä-
hentämiselle.

Rasvamaksa jopa  
miljoonalla suomalaisella
Neljäsosalla aikuisista on rasvamaksa, 
mutta nykyään se on myös jo lasten ja 
nuorten ongelma. Arviolta yli miljoonan 
suomalaisen maksa on rasvoittunut. Ras-
vamaksa on yleisempi miehillä, mutta nai-
silla se kehittyy miehiä useammin kirroo-
siasteelle.

Ylipaino on merkittävin rasvamak-
san aiheuttaja, vain kolmasosa sairastu-
neista on alkoholin riskikäyttäjiä. Jo pie-
nikin ylipaino voi aiheuttaa rasvan kerty-
mistä maksaan ja riski kasvaa suhteessa 
ylipainon määrään. Alttius saada rasva-
maksa on yksilöllistä. Perinnöllinen tai-

pumus on kuitenkin yleistä. Osa ihmisis-
tä sietää ylipainoa ilman maksan rasvoit-
tumista, mutta useimmilla vyötärölle ome-
namaisesti keskittynyt ylipaino rasvoittaa 
maksaa. 

Maksan rasvoittuminen ei yleensä ai-
heuta oireita ennen kuin maksan toimin-
ta on jo heikentynyt. Rasvamaksa on kui-
tenkin tärkeä havaita ajoissa, jotta sen kul-
kuun voidaan puuttua.

– Hoitamattomana rasvan kertyminen 
maksaan voi vaurioittaa sitä. Pelkkä ras-
vamaksa on ennusteeltaan hyvä. Tilan-
ne on vakavampi, jos maksassa on ras-
van lisäksi tulehdus. Silloin maksaan voi 
muodostua sidekudosta, mikä voi kehit-
tyä maksakirroosiksi. Maksakirroosiin liit-
tyy aina maksasyövän riski, kertoo sisä-
tautien ja gastroenterologian erikoislääkä-
ri Urpo Nieminen HUS:sta.

Rasvamaksan hoidossa ensisijainen 
keino ja tavoite on painonpudotus. Laih-
duttaminen vaikuttaa nopeasti maksan 
kuntoon, mutta painonpudotuksen tuli-
si silti olla maltillista. Sopiva vauhti on 1–2 
kiloa kuukaudessa. Liikunta vähentää vyö-
tärölihavuutta yksinäänkin. 

Helsinki Hämeenlinna

Kokkola Imatra
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Nauti kesästä  
turvallisesti

Elinsiirto ja varsinkin sen jälkeen tarvittava hyljinnänestolääki-
tys lisää riskiä sairastua syöpään. Ihosyöpien ilmaantuminen 
yleistyy, kun elinsiirrosta on kulunut noin 10 vuotta. Muita al-
tistavia tekijöitä ovat vaalea iho, miessukupuoli, yli 50 vuoden 
ikä elinsiirron aikaan sekä hyljinnänestolääkityksen voimak-
kuus. Merkittävin yksittäinen riskitekijä ihosyöville on ennen 
elinsiirtoa saatu aurinkoaltistus. 

Tutkimusten perusteella säännöllisellä aurinkosuojavoitei-
den käytöllä voi vähentää ja ehkäistä okasolusyövän ja sen 
esiasteiden ilmaantumista. Iho on hyvä suojata auringolta 
myös vaatetuksella. Jos huomaat muutoksia ihollasi, kerro 
niistä lääkärillesi.

Ole varsinkin matkoilla tarkkana siitä, mitä syöt ja juot. 
Pese kädet useasti, etenkin WC-käynnin jälkeen. Jos kuiten-
kin sairastut vatsatautiin, on tärkeää huolehtia hyvästä nes-
teytyksestä. Pitkittynyt mahatauti voi muuttaa hyljinnänesto-
lääkityksen pitoisuutta veressä, jos lääke ei pääse kunnolla 
imeytymään verenkiertoon tai elimistö kärsii nestehukasta. 

On hyvä käyttää puutarhakäsineitä, jos puuhailet kesällä 
puutarhassa tai vaihdat ruukkukasvien multaa. Mullassa on 
bakteereita, jotka voivat aiheuttaa tulehdusriskin.

Kaikista varoituksista huolimatta muista nauttia kesästä, 
valosta, matkailusta ja ruokailusta.

Muista kesällä
• Suojaa iho ja vältä pitkäaikaista oleskelua auringossa.
• Käytä aurinkovoidetta, jonka suojakerroin on mielellään 50.
• Levitä aurinkovoidetta riittävästi ja lisää usein.
• Suojaa iho pitkähihaisilla vaatteilla ja hatulla tai erityisillä 

UV-suojavaatteilla.
• Juo tarpeeksi varsinkin hellesäällä.

Jos lähdet matkoille
• Kun elinsiirrosta on kulunut 6–12 kk, voit matkustaa va-

paasti.
• Kysy lääkärisi mielipidettä matkasta.
• Vältä matkakohteita, joissa hygieniataso on alhainen.
• Muista käsihygienia, varsinkin ennen ruokailua. Vältä ka-

tukeittiöitä tai kypsentämätöntä ruokaa.
• Pakkaa kaikki lääkkeet käsimatkatavaroihin lennoilla. Ota 

tarpeeksi lääkkeitä mukaasi.
• Ota mukaan reseptit. Lääkelistassa on hyvä mainita 

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

tuonnissa. 
• Ota mukaan Eurooppaan Kelasta saatava eurooppalai-

nen sairaanhoitokortti.

Selvitys sairastuneiden  
hoitotoiveista
Se tunne kun saa diagnoosin -selvitys pitkäaikaissairauksia 
sairastavien toiveista terveydenhuollolle paljasti, että puolet 
sairastuneista toivoisi pitkäaikaista hoitosuhdetta. Joka kol-
mas toivoi, että hoidosta vastaisi erikoislääkäri ja 29 prosent-
tia toivoi voivansa keskustella sairauteensa perehtyneiden 
asiantuntijoiden kanssa. Valtaosa halusi osallistua hoitonsa, 
lääkityksensä ja hoidon tavoitteiden suunnitteluun yhdessä 
hoitohenkilökunnan kanssa. Yli puolet olisi valmis käyttämään 
sähköisiä palveluita, esimerkiksi ajanvarausta ja keskustelu-
palstaa ammattilaisten kanssa.

Vastaajista puolet oli joko melko tai erittäin tyytyväisiä sii-
hen, miten heidän hoitosuunnitelmansa oli laadittu. Kuiten-
kin lähes kolmasosa vastasi, että heille ei ole heidän tietääk-
seen laadittu hoitosuunnitelmaa. Vastaajista 39 prosenttia toi-
voi enemmän kuntoutusta tukemaan työ- ja toimintakykyä.

Suurin osa vastaajista oli elänyt sairautensa kanssa pit-
kään. Vastaajista 37 prosenttia oli saanut diagnoosinsa jo yli 
10 vuotta sitten, 87 % vähintään yli 2 vuotta aiemmin. Nuo-
ret olivat saaneet diagnoosinsa keskimääräistä nopeammin. 
Vastanneista 75 prosenttia oli joko erittäin tai melko tyytyväisiä 
elämäänsä tällä hetkellä. Tyytyväisimpiä olivat yli 60-vuotiaat.

– Kysely, jossa kymmenet vastaajat kiittävät siitä, että edes 
joku on kiinnostunut heidän mielipiteistään, on kerta kaikkiaan 
hämmentävä, SOSTEn johtaja Panu Laturi toteaa.

– Terveydenhuollon asiakasajattelun pitäisi lähteä yhteises-
tä kehittämisestä, jossa myös sairastuneella itsellään on aktii-
vinen rooli. Muutoin hukkaamme valtaosan siitä osaamisesta, 
jota pitkäaikaissairastuneilla itsellään on.

Kyselyyn vastasi 1 059 pitkäaikaissairautta sairastavaa 
ympäri Suomen. Kyselyn toteuttamiseen osallistui Munuais- 
ja maksaliiton lisäksi kahdeksan muuta potilasjärjestöä. Selvi-
tys on osa Kestävän Terveydenhuollon -hanketta, jossa ovat 
mukana SOSTE, Finanssialan Keskusliitto, Lääkäriliitto, Sitra, 
Tehy, YTHS ja AbbVie. 

TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

23 %

53 %

9 %

11 %

4 % 0 %

Kestävän Terve ydenhuollon -hankkeen teettämään selvitykseen vastasi  
yli 1000 potilasjärjestöjen jäsentä.
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Samvaro, idrott och liv
Våren har inom vårt förbund inneburit en tid för påverkan. Rege-
ringens nedskärningar i sjuka människors situation och välbefin-
nande har gett mycken huvudbry. Nedskärningarna i socialskyd-
det som kan kännas marginella, liksom förhöjningarna i självri-
skandelarna för personer som insjuknat, men de kan för en ens-
kild person eller en familj innebära uttryckligen den nedskärning 
som gör det oskäligt svårt att klara livet och vardagen. 

Förbundet får ta emot ledsamma berättelser om hur människor 
inte har råd att köpa mediciner eller hälsosam mat, för att inte 
tala om att kunna erbjuda barnen en semesterresa eller ett läger 
under sommaren. Dessa kontakter innebär krass läsning och är 
trista att höra. Förbundet med sina medlemsföreningar behövs 
när de egna krafterna inte längre räcker till för att kämpa för sina 
grundrättigheter. Förbundet kan kontaktas med eget namn eller 
anonymt, och vi lovar arbeta så gott vi kan eller ge information 
om stöd då när sjukdomen tär på de egna krafterna. 

Leverveckan som lanserades i fjol har skapat ett viktigt 
kommunikationsforum kring leversjukdomar. Där för vi fram de 
olika leversjukdomarna, den förebyggande vården och hur man 
kan leva med dessa sjukdomar. Leversjukdomarna ökar i vårt 
samhälle redan på grund av vår åldrande befolkning, men även på 
grund av en ökning bland de livsstilsrelaterade leversjukdomarna. 
För mig har det blivit en överraskning att få uppleva hur lite 
människor i själva verket känner till om leversjukdomar eller 
leverhälsa, utom i de fall där de själv eller någon anhörig är 
drabbad. Här har vi som förbund en möjlighet att markant 
förbättra vår synlighet, liksom även våra medlemmars, eftersom 
leverhälsan intresserar. 

I juli arrangeras EM för sådana personer som fått ett 
transplantat i Finland. Vi har den stora äran att tillsammans 
med VAU, dvs. Finlands handikappidrott och –motion rf, delta 
i mästerskapsarrangemangen och arrangemangen för den 
tävlingsvecka som anordnas i anslutning till EM, där vi kommer 
att kunna informera den breda allmänheten om organdonation 
och organtransplantation. Det kommer att bli ett både fint och 
effektfullt evenemang. Vi har alla och envar möjlighet att påverka 
för att organdonationer och transplantationsidrott ska får en 
positiv synlighet hos den breda allmänheten. 

Låt oss alltså sammanstråla i Vanda i samband med 
sommartävlingarna! Stöt gärna på mig och på förbundets övriga 
arbetstagare ifall vi inte redan känner varandra! Tillsammans med 
min välbekanta verksamhetsledarkollega har vi i alla tänkbara 
sammanhang börjat odla uttrycket Genom glädje. Glädjen bär 
långt även i många svåra stunder. 

En god och motionsrik sommar

Sari Högström
Verksamhetsledare

EM för personer med trans-
plantat samt Sporttorgen
Europamästerskapet för personer som fått en organtransplan-
tation ordnas 10–17 juli i Vanda. För första gången anordnas 
mästerskapen både för organtransplanterade och dialyspa-
tienter, och för hjärt- och lungtransplanterade samtidigt. Del-
tagarna tävlar emellertid i egna klasser.

EM i Vanda förväntas locka närmare tusen deltagare från 
XX olika länder. Tävlingsgrenarnas antal uppgår till 14, och 
varje deltagare har möjlighet att delta i 5 olika grenar. Inne-
bandy kommer att vara den gemensamma sociala grenen för 
de två tävlingsklasserna. Tilläggsuppgifter om mästerskapen 
och om programmet finns på finska och på engelska på ad-
ress www.vantaa2016.fi.  

I samband med mästerskapen anordnas en temavecka 
för transplantationsmotion under namnet European Transplant 
Sport Week. I veckan ingår ett motionsläger för barn med or-
gantransplantation och för deras familjer, samt forskarwork-
shops kring organtransplantation och motion, ett internatio-
nellt symposium kring transplantationsmotion, samt Sport-
torgs-evenemang kring hela huvudstadsregionen som är öp-
pna för vem som helst. Sporttorgen ger möjligheter att prova 
på olika motionsgrenar och att få träffa idrottare som fått en or-
gantransplantation. Organdonationskorten kommer att finnas 
synliga på Sporttorgen. 

Veckan inleds den 11.7 med Sporttorget i Dickursby. På 
samma plats försiggår även mästerskapens öppningsceremo-
nier. Sporttorgens huvudevenemang försiggår på tisdagen kl. 
15–19 på Medborgartorget i Helsingfors. Som konferencier för 
evenemanget fungerar Tero Karhu, känd från YLE:s kanaler. 
Rapartisten Särre är evenemangets huvudartist, och han är 
redan bekant från förra höstens organdonationskortkampanj. 
Sporttorget i Kottby har fotboll starkt på agendan eftersom 
torget utgör en del av programmet för Helsinki Cup. Sportor-
gen under resten av veckan försiggår i olika köpcenter kring 
huvudstadsregionen.

Till Sporttorgen behöver vi fortfarande frivilliga för att de-
la ut organdonationskort och information. Tilläggsinformation: 
www.elinluovutuskortti.fi/sporttitori. 

ÖVERSÄTTNING: C.C. COMMUNICATION OY

Europamästerskapen 2010 för  organtransplanterade och dialyspatienter  
arrangerades i Irland.

http://www.vantaa2016.fi
http://www.elinluovutuskortti.fi/sporttitori


Attityden är den som avgör
En organtransplantation kan också hjälpa till att förverkliga planer. Utan en ny njure skulle Tuisku-Tuulia knap-
past delta i EM. Sjukdomen har gett henne mer än den tagit.

Tuisku-Tuulia Leinonen beslöt sig för att 
delta i mästerskapen för organtransplante-
rade så fort hon hade vaknat upp efter sin 
operation – så fort läkningen efter njurtran-
splantationen tillät det. Redan som tioåring 
drömde hon om att tävla i löpning på rik-
tigt, inte bara i skolgympan. Nu ger Sandra 
henne en chans att förverkliga den gamla 
drömmen. Sandra är namnet på Tuisku-
Tuulias nya njure.

– Om jag var frisk skulle jag aldrig ha 
kvalat in i några toppmästerskap, men nu 
har jag en möjlighet till det.

Den 29-åriga Tuisku-Tuulia från Tam-
merfors är en av debutanterna vid EM i 
Vanda. Hon ska delta i 100 m löpning, 
4x100 m stafett och kulstötning.

– I kula har jag ställt 7,5 meter som 
mitt mål, och på 100 m 16 sekunder. Ef-
ter januari har jag inte kunnat träna löp-
ning på riktigt på grund av medialt tibi-
asyndrom, och under våren har jag drab-
bats av ett par envisa förkylningar. 

Dialysen förbättrade måendet
Som 11-åring insjuknade Tuisku-Tuulia i en 
ovanlig autoimmunsjukdom med namnet 
APECED. Till sjukdomen hör bland annat 
envisa jästsvampinflammationer och bin-
juresvikt, och mer sällan njurskador. Efter 
det kunde Tuisku-Tuulia delta i skolgym-
pan bara på åskådarläktaren. I tonåren var 
musiken och orkesterlivet hennes största 
intresse, men i tjugoårsåldern hittade hon 
igen glädjen i motionen. Tuisku-Tuulia ans-
löt sig till FBK och började jogga och gå 
på gym. Till en början orkade hon knapp 
få upp stången, men redan ett par måna-
der senare lyfte hon sin egen vikt.

Uthåll ighetskonditionen verkade 
emellertid inte förbättras, och under jog-
gingrundorna sinade krafterna totalt. Or-
saken klarnade 2006. Problemen berod-
de på njursvikt. Hennes hemoglobinvär-
de låg rejält under 100. Läkare gav henne 
både dietråd och dialysguider på sam-
ma gång.

– Jag hade nyss hunnit börja md häl-
sosam kost och motion när jag fick den-
na nyhet. Först tänkte jag att njurarna än-
då åker på att bytas ut, ingen idé att föl-
ja begränsningar alltså, men snart kom 
jag på bättre tankar och började ta mina 
mediciner regelbundet.

Det lönade sig. Det dröjde nämligen 
sex år innan hon blev tvungen att börja 
med dialys.

– Jag fick börja med dialys 2012 på 
egen begäran. Jag kände mig ständigt 
så trött att jag knappt orkade med mi-
na studier. Så fort dialysen började kän-
des det som att det moln jag hade haft i 
huvudet försvann och jag började kunna 
tänka klart igen.

Tuisku-Tuulia gjorde dialysen hemma 
med nattdialysapparat. I huvudsak kän-
des dialysen som en positiv sak: den be-
gränsade henne inte, högst bromsade 
den upp livet. Hon kunde också fortsät-
ta arbeta. Sin första sjukledighet behöv-

TEXT: PETRI INOMAA

TO
NI

 N
EF

FL
IN

G

32 | ELINEHTO 1/16



ÖVERSÄTTNING: C.C. COMMUNICATION OY

ÖVERSÄTTNING: C.C. COMMUNICATION OY

Tapio Aikio slänger långt i Vanda

Tapio Aikio fyller 62 i tiderna för Vanda-
mästerskapen. Åren har gett honom mäs-
terskapserfarenhet, men hungern består 
trots det. Förutom EM i Vanda har han yt-
terligare ett mål.

– VM anordnas i Spanien 2017, och 
dit åker jag ännu om möjligt. Det hjälper 
otroligt med målsättningar om man har 
som mål att upprätthålla sin kondition.

Tapios grenar är kulstötning, diskus, 
spjutkastning och bordtennis. Diskus och 
kula är hans huvudgrenar, medan ping-
isträningen hjälper honom med återhämt-
ningen. Sin kastteknik tränade han upp 
redan i ungdomsåren. 

– Jag har lyckats förbättra mina re-
sultat trots att det lägger sig allt flera år 
på min nacke. Det har redan gått så lång 
tid sedan min levertransplantation att jag 
märker att krafterna har återvänt. 

Tapio har levt med motion hela sitt liv. 
Han har till och med varit svensk mäs-
tare i handbrytning 1983. Dessutom har 
han hunnit med både friidrott och styr-
kegrenar. Han har också hunnit delta i 
idrotten utanför idrottsplanerna i egen-
skap av tränare. 

Leversjukdomen kom  
som en överraskning
2003 märkte Tapio att allt inte stod rätt till. 
Han tränade speciellt med tyngder, men 
hans vikt gick ner, och muskelkonditio-
nen vägrade förbättras. Leverprover visa-
de var felet låg: Tapio konstaterades lida 
av primär biliär kolangit, PBC. Vid diag-
nosögonblicket var sjukdomen redan långt 
framskriden. 

I Tapios fall hjälpte det inte med medici-
nering. Levervärdena sjönk en aning, men 
han fortsatte gå ner i vikt. Energibristen var 
kontinuerlig trots att han åt jätteportioner 
varannan timme. Tapio reste i sitt jobb vid 
varvet i Björneborg. Svetsarjobbet var fy-
siskt ansträngande och krafterna ville inte 
hinna till. Portatrycket i matstrupen steg, 
och det bildades blödande åderbråck i 
matstrupens vener. Hemoglobinet låg på 
60. Klådan var outhärdlig och han kliade 
sig tills huden blödde. 

de hon först tre månader efter sin sjuk-
skötarexamen. 

Varför inte jag?
Tuisku-Tuulia blev tvungen att vänta i 
nästan två år på sin nya njure. I septem-
ber 2014 lyckades man hitta ett lämp-
ligt organ.

Återhämtningen tog sin tid, men 
redan fyra månader efter njurtrans-
plantationen kunde Tuisku-Tuulia del-
ta i sitt första träningsläger. Idag tränar 
hon 8–10 timmar om veckan. En egen 
tränare har gett träningen mer effekt.

– När jag beslöt börja med kapp-
löpning tänkte jag att springa, det kan 
ju alla. Men hur fel kunde jag inte ha! 
Med styrka och en god kondition kom-
mer man nog igång, men om man vill 
klara sig behövs det också teknik. 
Gymmet ger styrka, men det räcker in-
te om man inte vet hur man ska utnytt-
ja den för explosivitet under löpningen.

Under vintern gick Tuisku-Tuulia ar-
betslös och hade gott om tid att trä-
na. I slutet av april började snuttjobben 
igen. Sjukdomen har gjort det svårare 
för henne att hitta sysselsättning. Hon 
har inte lyckats få något fast jobb, trots 
att snuttjobbandet har gått fint.

– Jag vill inte jobba nattetid och inte 
heller fortsätta med morgontur genast 
efter en kvällstur, och det har i vissa fall 
inneburit ett anställningshinder. Jag vill 
inte riskera min hälsa, och sådana ar-
betsturer kan innebära en stor belast-
ning även för en helt frisk person.

Tuisku-Tuulia tänker sig att det är 
bäst att ta sakerna som de kommer.

– Ibland kan jag komma på mig 
själv med att tänka: Varför just jag? 
Men då försöker jag vända det till: 
Varför inte jag? Numera tänker jag till 
och med att sjukdomarna har gett mig 
mer än de har tagit. Utan sjukdomar-
na skulle jag vara betydligt mer ofull-
ändad, blygare och mer självisk. Det 
finns många saker man inte kan på-
verka, men det vi kan påverka, det är 
vår egen attityd. 

TEXT OCH BILD: HILKKA LAHTI

Det är sex år sedan Tapio Alkio 
fick sin levertransplantation. Idrot-
ten känns löpa allt bättre för varje 
år som går. Hans nästa prövning 
blir EM i Vanda.

– Min läkare ansåg att det bästa valet 
vore en levertransplantation och frågade 
mig vad jag tyckte om saken. Mitt svar 
blev ett definitivt ja.

Levertransplantationen utfördes den 
25 augusti 2007. Operationen tärde på 
krafterna, men samtidigt försvann samt-
liga problem, både matstrupsproblemen 
och klådan.

Tapio inledde sitt motionsprogram re-
dan på sjukhuset. Han trampade kondi-
tionscykel och promenerade. Efter hem-
förlovningen tre månader senare fortsatte 
han med sina promenader. Motionsgnis-
tan bara växte, vartefter som Tapio upp-
täckte att det finns helt egna tävlingar för 
organtransplanterade. 

Tapio firade den nya leverns ettårs-
dag under EM i Tyskland 2008, och lyck-
ades där ta hem en bronsmedalj i kulstöt-
ning. Tapio har deltagit i ett flertal mäster-
skap utomlands. Sina bästa resultat pre-
sterade han i EM i Krakov i Polen 2014. 
Där vann han guldmedalj i alla tre kast-
grenarna.

Tapio lyssnar lyhört på sin kropp för 
att undvika att träna för mycket, men in-
te heller för lite. Han höjer sin pulsnivå 
med dansträning i takt med musik, och 
genom att kasta två och fem kilos kon-
ditionsbollar. 

Före lunch går han på gym och kör 
åtminstone ett träningspass med vikter. 
Kastträningar gör han så gott som dag-
ligen, och på fredagarna är det dags för 
pingisträn. 
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Från dialys till mästerskap

EM i Vanda är inte ett mästerskap enbart 
för personer som fått en transplantati-
on, utan också personer som går i dialys 
kan delta. Kassu Kallio från Helsingfors, 
37 år gammal, hör till den senare grup-
pen. Hans huvudgren är bowling, och 
han siktar på en medaljplacering. Tidiga-
re har han sporadiskt glowbowlat med si-
na vänner, men i den nyländska förenin-
gen UUMU:s tidning fick han läsa om en 
aktiv bowlargrupp.

– Jag tänkte att jag ska prova på 
bowling. Kanske kunde jag lära mig nå-
gonting nytt och samtidigt få träffa UU-
MU-medlemmar och höra om deras verk-
samhet.

Kassu fastnade för bowling så fort han 
kom igång, och började snabbt utveck-
las inom grenen. Bowlarna inom UUMU 
började försöka övertala honom att delta 
i tävlingar. I fjol i december deltog Kassu 
för första gången i arrangemangen för en 
bowling-cup som ordandes av VAU. 

– Det började kännas som att tävling är 
skoj. Även i år deltar jag i samtliga cup-täv-
lingar. Mitt mål är att avancera till B-klass 
inför nästa höst.

I januari var Kassu och kollade ett trä-
ningsläger som arrangerades av VAU i 
Pajulahti. Till en början tvekade Kassu att 
delta i EM, men under vårens lopp har 
hans beslut mognat.

Dialys på bara en dag
Kassus njursjukdom fick en abrupt debut. 
I september 2013 var hans blodtryck sky-
högt, och blodprover bekräftade att hans 
njurar hade sagt upp. Orsaken till hans 
njursvikt klarnade aldrig. Men man blev 
tvungen att börja dialysen med en gång, 
via halskateter. Under hans första morgon 
på avdelningen började läkaren tala om or-
gantransplantation.

– Naturligtvis kom det som en chock. 
Jag hade uppfattat mig själv som en kärn-
frisk kille, och så fann jag mig plötsligt i di-

TEXT: PETRI INOMAA

Kassu är på väg till EM i Vanda, men han hoppas att hans deltagande ska annulleras.  
Han väntar nämligen för tillfället på en ny njure.

alys. Under de följande två veckorna läs-
te jag allt jag hittade om ämnet. Det kän-
des lättare att godkänna realiteterna efter 
att jag hade lärt mig förstå vad som fela-
des mig.

En månad senare, efter att han hade 
fått en kateter för peritonealdialys kunde 
Kassu börja sin dialysbehandling hemma. 
Han har orkat gå på jobb som driftsmäs-
tare på Tv-studion i Sanomahuset un-
der hela sin dialysperiod. Hans arbets-
givare har varit flexibel och gett sitt stöd 
till individuella arrangemang. Kassus ar-
betskamrater har lovat stå beredda hop-
pa in så fort Kassu får kallelse till trans-
plantation. 

Efter att Kassu kom med på transplan-
tationslistan har han ändå inte precis gått 
och bara väntat på att telefonen ska ringa. 
När två år hade gått, och därmed den nu-
varande genomsnittliga väntetiden kom 
frågan igen aktivare upp till ytan.

– Till en början vågade jag inte göra 
några långsiktiga livsplaner. Nu förhåller 
jag mig redan liberalare till detta, och våg-
ar t.ex. boka utlandsresor till ett halvt år i 
framtiden. När jag väl får samtalet kommer 
alla planer att kullkastas, men det är den 
dagens bekymmer. 

Två gånger har njurtransplantatio-
nen redan varit nära. Efter ett års väntan 
kallades Kassu på reservplats. I januari i 
fjol kom den egentliga kallelsen, men på 
grund av en förkylning kunde transplanta-
tionen inte utföras. 

En vinst ska förtjänas
Kassu kommer att delta i både singel- och 
parbowling under EM i Vanda. Han tävlar 
i klassen för 30–39 åringar.

– I singelbowlingen deltar jag i dialysse-
rien, och där tror jag mig ha medaljchans.

I parbowlingen kommer Kassu att täv-
la tillsammans med Tero Suominen som 
redan har fått en ny njure. Enligt sin ålder 
skulle han höra till en högre åldersklass, 

men i mästerskapen bestäms klassen en-
ligt den yngre deltagaren.

– Vi ser fram emot en tuff tävling mot 
ett annat finskt par, Janne Tirronen och 
Joni Saarinen. Finast vore det med en 
dubbelseger i klassen.

Den inbördes ordningen i dubbelse-
gern tar Kassu emellertid inte ställning 
till. Men man kan kanske gissa sig till den 
genom att han deltar helhjärtat i mäster-
skapen. 

– Jag skulle ogärna tävla i någon så-
dan gren där jag vore den enda i serien, 
och vinna på grund av det. Jag vill tävla 
på allvar. Jag hoppas att mästerskapen 
får rikligt med deltagare och att tävlingen 
håller hög klass. 
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Maailman munuaispäivää vietettiin 10.3. Liitto julkaisi viisi media-
tiedotetta lasten munuaisterveydestä ja munuaissairauksien en-
naltaehkäisystä. Julisteessa muistutettiin pitämään huolta lasten 
munuaisista. Lastenklinikan henkilökunta intoutuikin viettämään 
päivää pukeutumalla Supersankarimunuaisiksi pienten, ja vähän 
isompienkin, iloksi.

Supersankarimunuaisen keräilykortit julkaistiin keväällä so-
me-kuvina. Kuviin voi tutusta www.supersankarimunuainen.fi tai 
www.munuainen.fi/kerailykortit. 

Supersankarimunuaisen vihulaiset olivat vahvistuneet. Elin-
tavat huononivat ja keinot alkoivat olla vähissä. Sankari jano si 
uusia supervoimia ja päätti iskeä pukeutumalla muiden sanka-
rien vaatteisiin. Kehään astuivat Zedimunuainen, Kissamunuai-
nen, Naamiomunuainen, Sorromunuainen, Hämismunuainen ja 
Ninjamunuainen. Lopulta Supersankarimunuainen kuitenkin ta-
jusi, että supervoimia ei voi saada toisen hahmosta, vaan mu-
nuaisterveyden eteen on itse tehtävä töitä.

Supersankarimunuainen-kampanjaa tukee Otsuka Pharma 
Skandinavia AB. 

Nuorten kurssi pidettiin huhtikuussa Päiväkummussa. Mu-
kana oli 16 nuorta. Joukossa oli 11–17-vuotiaita, niin tyttöjä 
kuin poikiakin, ympäri Suomea. Viikonlopun aikana pienryh-
missä keskusteltiin muun muassa siitä, kuka jakaa lääkkeet ja 
tietävätkö nuoret, mitä lääkkeitä heillä on ja miksi. Parasta vii-
konlopussa oli toisiin tutustuminen, uiminen ja uusien kave-
reiden saaminen.

Viikonlopun tunnelma oli loistava. Sunnuntaina kaikilla oli 
hymy huulilla ja suunnitelmissa lähteä mukaan seuraavaan 
nuorten tapaamiseen elokuussa Pärnuun. 

TEKSTI JA KUVA: MARJUKKA MIETTINEN

Euroopan munuaisjärjestöjen EKPF:n kokous pidettiin Atee-
nassa toukokuussa. Suomesta kokoukseen osallistuivat As-
ko Räsänen, Sari Högström ja Suomen munuaistautirekiste-
rin sihteeri Anniina Pylsy.

– Eurooppa oli vaikuttunut aktiivisesta vaikuttamistyös-
tämme ja osallistumisestamme PKD-yhteistyöhön sekä mu-
nuaistautirekisterin tiedon tarjoamista mahdollisuuksista, ker-
toi Högström.

Pylsy piti Ateenassa esityksen, jossa hän vertaili eri Eu-
roopan rekistereiden tuottamaa tietoa loppuvaiheen munu-
aisten vajaatoiminnan hoidosta. Hän kannusti Euroopan jär-
jestöjä hyödyntämään rekisteridataa kansallisessa ja kansain-
välisessä vaikuttamistyössä. 

Supersankarimunuaisen  
uudet supervoimat

Nuoret leirillä 

Munuaisjärjestöt Ateenassa

Suomen edustajat EKPF-kokouksen järjestäjämaan Kreikan Michael  
Sekadakisin (vas.) kanssa.
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YHDISTYKSILTÄ

Uudenmaan yhdistys järjesti peuhuillan 
lapsiperheille. Lahjoituksena saatu vierai-
lu oli osa Huimala tekee hyvää -kampan-
jaa. 13 lapsiperhettä valtasi hallin kikatuk-
sineen ja kiljahduksineen. Hurjimmat us-
kaltautuivat seikkailemaan lähes 20 metrin 
korkeuteen köysien ja vaijeriliukujen varas-
sa. Monipuolinen paikka tarjosi jokaiselle 
jotakin, sähköautosta ja minigolfista sei-
näkiipeilyyn ja trampoliiniin.

Kainuun yhdistyksen vietti Maailman mu-
nuaispäivää maaliskuussa Kajaanissa. 
Prismassa ostajille jaettiin tietoa munuais-
terveydestä. Toivottavasti mahdollisimman 
valitsi sen jälkeen koriin vähemmän suolaa 
sisältäviä tuotteita.

Varsinais-Suomen yhdistys vietti Harvi-
naisten sairauksien päivää 29.2. Turun 
Hansa-korttelissa yhdessä muiden ver-
kostoon kuuluvien yhdistysten kanssa. 
Huhtikuussa esillä oltiin Kyrön Kevätmark-
kinoilla. Molemmissa tapahtumissa jaettiin 
tietoa ja elinluovutuskortteja.

Etelä-Karjalan yhdistyksen Yrjö Viitikko ja 
liiton järjestösuunnittelija Marjukka Miet-
tinen kiersivät maaliskuussa kaksi päivää 
Lappeenrannan lukioissa ja sosiaalialan 
ammattikorkeakoulussa Supersankarimu-
nuaisen ja Mahtimaksan kanssa.

Tempauksen aikana 200 nuorta muis-
tutettiin, että omilla valinnoilla on oikeas-
ti vaikutusta ja suolan ruokaan lisäämi-
sen voi lopettaa jo tänään. Supersanka-
rin ohjeen mukaan: Lisää liikuntaa, vähen-
nä suolaa ja sokeria, älä aloita tupakointia. 
Esimerkistä oppii, eivätkä hyvät elintavat 
tee hallaa vanhemmillekaan.

Pohjois-Suomen yhdistys vietti ulkoilupäi-
vää 16 osallistujan voimin Vihiluodossa. 
Sää suosi ulkoilijoita.

Helmikuussa OYS:n Vatsakeskus esit-
täytyi yhdistyksen tilaisuudessa. Apulaisyli-
lääkäri Olli-Pekka Koivurova esitteli pom-
silaisille toimintaa.

UUMUn lapsi- 
perheet Huimalassa

Supersankari- 
munuainen  
Kainuussa

Tietoa Varsinais-
Suomeen

Tietoa kouluihin

Ulkoilupäivä  
Vihiluodossa
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Ennaltaehkäisyä  
Iisalmessa
Pohjois-Savon yhdistys järjesti huhtikuus-
sa yleisötilaisuuden Iisalmessa Raatihuo-
neella. Aiheena oli Pidetään huolta mak-
sasta ja munuaisista. Luennoitsijana oli 
nefrologi Marjo Kervinen. Paikalla oli upe-
asti 60 kuulijaa.

Itä-Savon yhdistys vietti virkistyspäivää 
toukokuussa Tanhuvaaran Urheiluopistol-
la. Savolaiset olympialaiset kisattiin aurin-

gonpaisteessa hersyvän naurun säestyk-
sellä. Ruokailun jälkeen sai pelata mini- 
tai frisbeegolfia ja pulahtaa allasosastolla.

Pirkanmaan ja Uudenmaan yhdistykset 
järjestivät yhteisen teatteripäivän maalis-
kuussa. Viimeinen pasodoble -näytelmä 
sai tunteet pintaan. Koskettavan tarinan 
jälkeen koko seurue nautti runsaasta yh-
teisruokailusta ja vilkkaista keskusteluista. 
Onnistunut päivä herätti ajatuksia PirMun 
vastavierailusta Helsinkiin.

– Miksi kangistua vanhoihin kaavoihin, 
kun yhdessä voi saada aikaan jotain uutta 
ja upeaa, pohtivat yhdistykset.

Keski-Suomen yhdistys vietti virkistyspäi-
vää Savutuvan Apajalla toukokuussa ke-
säisessä säässä. Tuvan isäntä kertoi kieh-
tovasti elämästä menneinä aikoina. Sulan-
heittokisassa onni voitti tekniikan. Ruokai-
lun jälkeen liiton viestintäpäällikkö kertoi 
ajankohtaisista asioista ja sitten pelattiin 
bingoa.

Ajalinin perinteinen elinsiirron saaneiden ja 
ystävien golf-kisa pidettiin toukokuussa. 
Kilpailumuotona oli tasoituksellinen ruot-
salainen lyöntipeli. Elinsiirron saaneiden 
sarjassa oli 7 osallistujaa ja voiton vei Jar-
mo Leväinen. Ystäviä pelaamassa oli 23. 

Kymenlaakson yhdistys järjesti huhtikuus-
sa kokki-illan dialyysi- ja predialyysipoti-
laille. Kouluttajina toimivat ravitsemuste-
rapeutit Harriet Kupiainen ja Marjo Ran-
tala Kymenlaakson keskussairaalasta. Ilta 
aloitettiin lyhyellä alustuksella ruokavali-
oon sopivien tuotteiden valinnasta. Sitten 
kokattiin munuaisystävällistä ruokaa. Ryh-
mät toteuttivat neljä erilaista menua, joita 
illan päätteeksi maisteltiin. 

Etelä-Pohjanmaan yhdistys on järjestänyt 
munuais- ja maksasairauksien ennaltaeh-
käisyn teemaan liittyen yleisöluentosarjan. 
Viime vuonna yleisöluentojen aiheina oli-
vat munuais- ja maksasairauksien ennalta-
ehkäisy, mielen hyvinvointi ja senioriliikun-
ta. Tämän vuoden punaisena lankana on 
ravitsemus ja huhtikuussa energisen elä-
män eväistä luennoi ravitsemusterapeutti 
Hanna Partanen. Luento innosti Seinäjoen 
keskussairaalan auditorion ääriään myöten 
täyteen väkeä.

Olympialaiset Itä-Savossa

Teatteripläjäys  
Tampereella  

Kemusi virkistyi

Golf-kisa

Kokki-ilta  
Kymenlaaksossa

Dialyysiä siellä
missä haluat! 

www.carbonex.fiKotiHD

Ravitsemustietoa 
Seinäjoella
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Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita 
sekä heidän läheisiään.

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

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

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

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

 Liityn jäseneksi.

 Olen munuaissairas
 Olen maksasairas
 Olen saanut elinsiirron

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

Hammaslääkäriasema  
Fossa, Helsinki
Perushammashoidosta   
-10 %
Holiday Club
Majoitus sopimushintaan
Hotel Anna, Helsinki
– 10 % päivän hinnasta
Hotelli AVA, Helsinki
Sairastuneiden lasten per-
heille alennus majoituksesta
Hyphen UV-auringon- 
suojavaatteet
Meditexiltä auringonsuoja-
vaatteista -15 %
Instru optiikka
Silmälasit - 25 %, aurinkola-
sit - 15 %, optikon näöntar-
kastus veloituksetta
Kylpylähotelli Kuntoranta, 
Varkaus
Vaihtuvia järjestölomia ja tar-
jouksia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Munuais- ja maksaliitto ry,  
Njur- och leverförbundet rf
www.muma.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@muma.fi
Kuntoutussuunnittelija Iiris Ahlgren 
050 3019 368, iiris.ahlgren@muma.fi
Kehittämispäällikkö Hanna Eloranta 
050 3715 933, hanna.eloranta@muma.fi
Viestintäpäällikkö Petri Inomaa 
040 5240 679, petri.inomaa@muma.fi
Kuntoutuspäällikkö Pekka Kankaanpää 
040 5240 673, pekka.kankaanpaa@muma.fi
Jäsen- ja taloussihteeri   
Kirsi Kauppinen  
050 4365 707, kirsi.kauppinen@muma.fi, 
tilaukset@muma.fi
Munuaistautirekisteri 
Sihteeri Anniina Pylsy 
040 8363 375, anniina.pylsy@muma.fi
Edunvalvonnan ja sosiaaliturvan 
asiantuntija Maria Ruuskanen  
040 8363 480, maria.ruuskanen@muma.fi 
Microkatu 1, G-osa, 4. krs., 70210 Kuopio 
Postiosoite: PL 1188, 70211 Kuopio
It-suunnittelija ja hallinnon sihteeri 
Päivi Sohlman 
050 3889 566, paivi.sohlman@muma.fi
Talouspäällikkö Liisa Väkiparta 
050 3634 866, liisa.vakiparta@muma.fi

Aluetoimistot
•  ETELÄ-SUOMI 

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

•  ITÄ-SUOMI 
  Järjestösuunnittelija Helena Rokkonen 
040 5240 683, helena.rokkonen@muma.fi 
Microkatu 1, G-osa, 4. krs., 70210 Kuopio 
Postiosoite: PL 1188, 70211 Kuopio

 •  LÄNSI-SUOMI 
Järjestösuunnittelija Maarit Heinimäki 
050 3626 470 maarit.heinimaki@muma.fi 
Järjestösuunnittelija Anne Viitala    
040 5129 295 anne.viitala@muma.fi  
Aleksanterinkatu 21 A, 5.krs, 33100 Tampere      

•  POHJOIS-SUOMI 
Järjestösuunnittelija Hilkka Lahti  
040 5240 682 hilkka.lahti@muma.fi 
Isokatu 47, 2 krs, 90100 Oulu
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KUINKA PIENI
YKSITYISKOHTA AUTTAA

YMPÄRISTÖÄ?
stay•safe® järjestelmän osat eivät sisällä PVC:tä, vaan ne on valmistettu 
Biofine® -materiaalista. Biofine ei sisällä muovinpehmentimiä ja on  
ympäristöystävällinen vähentäen jätemäärää. Fresenius Medical Carelle 
on ensimmäisenä terveydenhuollon yrityksenä myönnetty Pohjoismainen 
Ympäristömerkki - Joutsenmerkki. On aika miettiä ympäristöystävällisyyttä. 
On stay•safen® aika.

Haluatko tietää enemmän? Tutustu www.freseniusmedicalcare.fi

398001

Fresenius Medical Care Suomi Oy
Valimotie 13 b B • 00380 Helsinki
Puh. (09) 561 650 • Fax (09) 670 761


