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Parempaan päivä kerrallaan
Kotihemodialyysi joustaa arjessa





Vaikuttamistyön  
keskiössä ihminen
Liiton vaikuttamistyötä ohjaavia arvoja ovat oikeus hyvään hoitoon ja 
riittävään sosiaaliturvaan sekä mahdollisuus tulla kuulluksi ja saada 
yhdenvertaisesti palveluja. Näiden mukaisesti ajamme jäsenyhdis-
tystemme kanssa sairastuneiden ja elinsiirron saaneiden oikeuksia, 
heidän ääntään kuunnellen. Tämän vuoden alusta vaikuttamistyön 
resursseja on lisätty, eikä yhtään liian aikaisin. Yhteiskuntamme ta-
loudellinen tilanne on johtanut päättäjät hakemaan säästöjä lyhyt-
näköisesti pitkäaikaissairailta, joiden maksutaakka on jo ennestään 
suuri. Myös osittain vanhentunut lainsäädäntö aiheuttaa toisinaan 
kohtuuttomia tilanteita sairastuneille. 

Vaikuttamistyössä lähes kaikki keinot ovat sallittuja ja toimintatapo-
jen kirjo onkin ollut laaja: olemme vieneet asioita eteenpäin laatimalla 
kannanottoja, lausuntoja ja kirjelmiä ja olleet yhteydessä päättäjiin ja 
virkamiehiin sekä tiedottaneet ja kouluttaneet. Uudistimme sosiaali-
turvan nettisivumme vuoden alussa, jotta tiedon lähteille olisi entistä 
helpompi löytää. Olemme vastanneet lukuisiin sosiaaliturvaa koske-
viin yhteydenottoihin ja löytäneetkin ratkaisuja tilanteissa, jotka ovat 
ensivilkaisulla vaikuttaneet lohduttomilta. Julkaisemme kuukausittain 
nettisivuillamme kysymyksen, johon vastaaminen on ollut vilkasta. 
Suunnitteilla on jatkuvasti myös uusia osallistumisen muotoja – mil-
tä kuulostaisi vaikkapa ikääntyneiden edunvalvontailta?

Asioihin vaikuttaminen vaatii pitkäjänteisyyttä. Usein tarvitaan mon-
ta hyvää yritystä saamaan aikaan muutama menestyksekäs loppu-
tulos. Ponnistelu on kantanut hedelmää: eläviä elinluovutuksia kos-
keva lakialoite on etenemässä eduskunnan käsiteltäväksi, Kela on 
täydentänyt taksivälityskeskustensa koulutusaineistoa liiton laati-
malla osuudella munuaissairauksista ja dialyysihoidosta ja liitto on 
saanut näkyvyyttä muun muassa lääkekorvausjärjestelmän ja alko-
holilain uudistusta käsittelevillä kannanotoillaan. Tapetilla ovat olleet 
myös vammais- ja hoitotukea hakevien oikeudenmukaisempi ja yh-
denvertaisempi kohtelu.

Vaikuttavaan edunvalvontaan tarvitaan niin sairauden kohdannutta, 
läheisiä, yhdistystä, liiton henkilökuntaa kuin yhteistyökumppanei-
takin. Tavoitteena on, että munuais- ja maksasairautta sairastavien 
tarpeita ei ohiteta tärkeistä asioista päätettäessä - koskivatpa pää-
tökset sitten yksittäisen ihmisen sosiaalietuushakemusta tai koko-
naista lainsäädäntöhanketta.

Toiveikasta ja yhteistyöntäyteistä syksyä

PÄÄKIRJOITUS

Maria Ruuskanen
Edunvalvonnan ja sosiaaliturvan asiantuntija 

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

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 
Uusi ruokakirja ilmestyy marraskuussa.  
Lisätiedot ja hinta tulevat liiton kotisivulle.
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Päivä kerrallaan
Maksansiirron jälkeen Janne menee 
kohti parempaa päivän kerrallaan. Harvi-
nainen sairaus huomattiin viime hetkellä, 
mutta maksansiirto pelasti miehen. 10

Kotihemodialyysi  
on yksilöllistä
Kotona tehtävä hemodialyysi sopii lähes 
kaikille, joilla on motivaatio tehdä hoito it-
se. Kotidialyysi joustaa arjessa, ja se voi-
daan suunnitella yksilölliseksi. 14

Odottamaton lahja
Ilkka on ollut dialyysissä ja saanut mu-
nuaisen kahdella vuosituhannella ja 
kolmella vuosikymmenellä. Kolmatta ei 
osannut enää odottaa. 18

Suomalaisjuhlaa  
EM-kisoissa
Elinsiirron saaneiden EM-kisat pidettiin 
heinäkuussa. Vaikka kisoissa on kiva ta-
vata muita saman kokeneita, kisataan 
mitaleista tosissaan. 20

Liikkumaan elinsiirron  
jälkeen
Liikuntaa vähentää elinsiirron jälkeen  hyl-
jinnänestolääkityksen mahdollisia sivu-
vaikutuksia, estää osteoporoosia ja me-
tabolisen oireyhtymän syntyä. 26

Livsvillkor
Hemhemodialys är en individuell vård-
form. Jannes lever förstördes av ett 
ovanligt ärftligt fel i arvsmassan. Tips 
för skötsel av ärenden per telefon. 31

Lue lehti netissä www.muma.fi/elinehto.  
Seuraava Elinehto ilmestyy viikolla 48. Aineiston viimeinen jättöpäivä 1.11.2016. Aineisto ja palautteet: petri.inomaa@muma.fi.
Kansi: Janne, Eliina ja Veikka Mattila Kuva: Hilkka Lahti

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.–31.8.2016
Munuainen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 
Maksa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Haima-munuainen  . . . . . . . . . . . . . 15
Sydän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Keuhko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Ohutsuoli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Munuaissäätiön  
yhteystiedot
Elinehdossa 2/16 toivottiin lahjoituksia 
munuaissairauksien tutkimuksen tuke-
miseen Munuaissäätiölle. Lisätietoja tes-
tamentti- ja muista lahjoituksista antavan 
Munuaissäätiön asiamiehen Sirpa Aal-
lon sähköposti oli lehdessä väärin. Oikea 
osoite on munuaissaatio@musili.fi.

Järjestöpäivät  
Joensuussa
Liiton järjestöpäivät ovat Joensuussa 
11.–12.11.2016. Päivien aikana jaetaan 
kokemuksia muiden yhdistysten jäsenten 
kanssa sekä valmistaudutaan tulevaan 
ikääntymisen teemakauteen. Ikääntymi-
nen voi olla myös voimavara yhteisös-
sä. Järjestöpäiviltä voi kerätä hyviä ideoi-
ta teemakauden toimintaan.

Koulutuksessa aiheina ovat muun 
muassa Suomen munuaistautirekiste-
ri, munuaisensiirto elävältä luovuttajalta 
ja kansallinen C-hepatiittistrategia. Lau-
antaina pohditaan yhdistystoiminnan tu-
levaisuutta ja sitä, mikä yhdistysten roo-
li on?

Ohjelma alkaa perjantaina klo 13 ja si-
tä ennen on mahdollisuus syödä lounas-
ta. Järjestöpäivät päättyvät lauantaina klo 
15 mennessä. Tarkempi ohjelma lähete-
tään heti sen varmistuttua. Lisätietoja päi-
vistä hanna.eloranta@muma.fi. Ilmoittau-
tuminen 9.10. mennessä.

Vertaistapaaminen 
pojille
Oma vertaistapaaminen 12–17-vuoti-
aille pojille on 11.–12.11. Tapaamises-
sa käydään kiekko-ottelussa, syödään 
mukavasti, käydään Rush- tramboliini-
mestassa ja relataan yhdessä. Tapaa-
misessa yövytään hotellissa. Ilmoittau-
du mukaan, viimeistään 27.10. marjukka. 
miettinen@muma.fi.

Nuorten aikuisten  
bileviikonloppu  
Lähde viettämään bileviikonloppua Hi-
mokselle 9.–11.12. Ohjelmassa on mu-
kavaa yhdessäoloa ja toimintaa vertais-
toiminnan merkeissä, osallistumme myös 
bileviikonlopun konsertteihin. 

Viikonloppu on tarkoitettu 18–30-vuo-
tiaille munuais- tai maksasairautta sairas-
taville tai elinsiirron saaneille nuorille. Oh-
jelma tarkentuu myöhemmin. Ilmoittaudu 
mukaan maarit.heinimaki@muma.fi.

Aikaa meille  
kahdelle
Pitkäaikainen munuais- tai maksasairaus 
tuo parisuhteeseen oman lisänsä. RAY:n 
rahoittamalla teemakurssilla 25.–27.11. 
Kankaanpään kuntoutuskeskuksessa on 
mahdollisuus keskittyä parisuhteeseen 
kuntoutuksen ammattilaisten tuella.

Kurssilla keskustellaan ryhmissä ja 
kuullaan asiantuntijoiden näkökulmia 
parisuhteeseen ja pitkäaikaissairau-
teen. Kurssilla on aikaa yhteisille pari-
suhdetta vahvistaville kokemuksille. Ha-
kuohjeet löydät sivulta www.muma.fi/ 
kurssillehakeminen.

Pieni ele 110 vuotta

Vähemmän suolaa 
-uusintapainos

Pieni ele -keräys täyttää ensi vuonna 110. 
Se on hyväksytty osaksi Suomen itse-
näisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjel-
maa. Suomi 100 -ohjelman teemana on 
”Yhdessä”

Yhdistysten ilmoittautuminen Pieni 
ele -keräykseen jatkuu 25.9. saakka. Sa-
malla kertaa ilmoittaudutaan huhtikuun 
2017 kuntavaalien ja tammikuun 2018 
presidentinvaalien keräykseen. Molem-
mat keräykset hoidetaan samalla ko-
koonpanolla. 

Keräyksien aikaan tarvitaan lukuisia 
vapaaehtoisia lipasvahdeiksi eri puolille 
Suomea. Keräykseen osallistuminen on 
helppo tapa auttaa ja tukea liiton ja yh-
distysten toimintaa. Lipasihmisenä voi 
toimia kuka tahansa luotettava henkilö, 
esimerkiksi yhdistyksen jäsenten tuttavat 
tai sukulaiset. 

Liiton Vähemmän suolaa -esitteestä on 
julkaistu päivitetty uusintapainos. Liialli-
nen suolan käyttö nostaa verenpainetta 
ja kuormittaa munuaisia, sydäntä ja veri-
suonia. Ruokaan saa makua myös ilman 
suolaa. Vähäsuolainen ruokavalio on tär-
keää monen sairauden hoidossa. Suolan 
vähentäminen vaikuttaa eniten niillä, joi-
den verenpaine on jo kohonnut. Munuais-
ten vajaatoiminnassa vähäsuolainen ruo-
kavalio auttaa hallitsemaan verenpainet-
ta ja vähentää elimistöön kertyvän nes-
teen määrää.

Esitteen voi lukea liiton kotisivulta 
www.muma.fi/esitteet tai sitä voi tilata il-
maiseksi jaettavaksi tilaukset@muma.fi, 
Kirsi Kauppinen, 050 4365 707.
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Ensi vuonna  
Kela-kurssille
Ensi vuoden Kela-kursseille voi jo hakea. 
Kela järjestää sopeutumisvalmennusta 
dialyysihoidossa oleville nuorille ja aikui-
sille, elinsiirron saaneille nuorille ja aikuisil-
le sekä elinsiirtoa odottaville ja elinsiirron 
saaneille lapsille. Liiton järjestämät kurssit 
ovat Kunnonpaikassa Siilinjärvellä tai Päi-
väkummussa Karjalohjalla.

Elinsiirron saaneiden ja elinsiirtoa odot-
tavien lasten perhekurssit Kunnonpai-
kassa Siilinjärvellä
Kurssi 61542 5.6.–9.6.2017
Kurssi 61543 16.10.–20.10.2017

Dialyysihoidossa olevien 16–25-vuoti-
aiden nuorten kurssit Kunnonpaikas-
sa Siilinjärvellä
Kurssi 61856 30.7.–5.8.2017
Kurssi 61857 15.10.–20.10.2017

Dialyysihoidossa olevien aikuisten kurs-
sit Kunnonpaikassa Siilinjärvellä
Kurssi 61853 2.4.–7.4.2017
Kurssi 61854 10.9.–15.9.2017 (ajankoh-
ta saattaa muuttua kesäksi)
Kurssi 61855 12.11–17.11.2017

Elinsiirron saaneiden 16–25-vuotiai-
den nuorten kurssit Karjalohjan Päivä-
kummussa
Kurssi 61540 5.6.–9.6.2017
Kurssi 61541 16.10–20.10.2017

Elinsiirron saaneiden aikuisten kurssit 
Karjalohjan Päiväkummussa
Kurssi 61538 27.2–3.3.2017
Kurssi 61539 6.11.–10.11.2017

Lisätietoa saa kuntoutussuunnittelija Ii-
ris Ahlgrenilta, 050 3019368, Kelan si-
vuilta www.kela.fi/kuntoutus ja seuraa-
vasta Elinehto-lehdestä. Hakuohjeet 
www.muma.fi/kurssillehakeminen 

Uusi ruokakirja
Oikea ravinto on tärkeä hoitomuoto mu-
nuaissairauden eri vaiheissa. Yksilöllisesti 
suunnitellulla ruokavaliolla voidaan hidas-
taa munuaisten vajaatoiminnan etenemis-
tä jopa vuosia ja se on tärkeä osa hoitoa 
myös dialyysissä olevilla. 

Liitto julkaisee uuden ruokakirjan mu-
nuaisten vajaatoimintaa sairastaville. Kir-
jaan tulee lähes 100 uutta ohjetta. Mukana 

on myös ohjeita Suomen Masterchef Miro 
Kurviselta ja ruokabloggaaja Hellapoliisilta. 
Ohjeiden mukaan valmistetut herkut mais-
tuvat myös muille hyvän ruoan ystäville.

Uusi ruokakirja ilmestyy marraskuun 
puolen välin jälkeen. Sen tilaushinta var-
mistuu myöhemmin. Lisää tietoa tulee lii-
ton kotisivuille syksyn aikana.

Tukea sairastunei-
den lasten perheille
Rakkoeksrofialasten ja heidän perheiden-
sä tukitoiminnan kehittämispäivä järjes-
tetään 28.10. klo 9–15.30. Paikkana on 
ravintolalaiva Wäiski, Hakaniemenran-
ta, Helsinki. Päivän tavoitteena on kehit-
tää materiaalia, jolla lisätään tietoisuut-
ta virtsa- ja sukuelinten rakennepoikkea-
vuuksista ja niiden hoidosta sekä lisä-
tä vertaistukitoimintaa. Ilmoittautumiset 
maarit.heinimaki@muma.fi.

Vertaistapaaminen Tampereen seu-
dun sappitieatresiaperheille on 26.–27.11.  
Vertaistapaamisen tavoitteena on tutus-
tua muihin perheisiin, kuulla ja jakaa koke-
muksia, saada irtiotto arkeen ja rentoutua. 
Ilmoittaudu viimeistään 11.11. marjukka. 
miettinen@muma.fi.

Veikkaus, RAY ja 
Fintoto yhdistyvät
Kolmen erillisen rahapeliyhteisön aikakau-
si on Suomessa päättymässä. Veikkaus, 
RAY ja Fintoto yhdistyvät ensi vuoden 
alusta uudeksi rahapeliyhtiöksi. Vuonna 
2017 toimintansa aloittava uusi rahapeli-
yhtiö Veikkaus ei käsittele minkään edun-
saajaryhmän avustuksia. RAY:n avustus-
toiminta päättyy tähän vuoteen. RAY:ltä 
haettujen avustusten käsittely siirtyy vuo-
den vaihteessa sosiaali- ja terveysminis-
teriön yhteydessä toimintansa aloittavaan 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskes-
kukseen (STEA). 

Tavoitteena on, että STEAn avustus-
järjestelmä on RAY:n järjestelmää jousta-
vampi ja reagoi nopeammin yhteiskun-
nan muutoksiin. Asetusluonnokset anta-
vat tähän mahdollisuuden. Alustavasti on 
käyty myös keskusteluita siirtymisestä lä-
hivuosina malliin, jossa avustuspäätöksiä 
tehtäisiin kaksi kertaa vuodessa nykyi-
sen yhden sijaan. Siirron ei pitäisi aiheut-
taa RAY-avustusta saaville järjestöille yli-
määräistä työtä.

Järjestöt perustivat RAY:n vuonna 
1938. Se on kerännyt varoja kansanter-
veydelle ansiokkaasti 78 vuotta.
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Opas auttaa kuntoutuspolulle
Kuntoutus parantaa sairastuneen ja hänen perheensä elämänlaatua ja 
selviytymistä muuttuneessa elämäntilanteessa. Kuntoutussuunnitelma 
on kuntoutusta koossa pitävä työkalu. Sen laatimisessa ja oikeiden tu-
kitoimien löytämisessä auttaa uusi Kuntoutuspolku-julkaisu.

Munuais- ja maksasairauksiin sairastu-
neilla ei usein ole kuntoutussuunnitelmaa, 
vaikka siitä hyötyisivät sekä sairastunut et-
tä hoitava taho. Hyvin laadittu kuntoutus-
suunnitelma auttaa kuntoutustavoitteiden 
ja -toimenpiteiden määrittelyssä, yhteen-
sovittamisessa sekä arvioinnissa.Eri pal-
velujen yhteensovittaminen on kuntoutujan 
kannalta sujuvan ja vaikuttavan kuntoutu-
misen edellytys. Kuntoutussuunnitelma on 
myös lakisääteinen edellytys tiettyjä etuuk-
sia tai palveluja haettaessa.

Kuntoutussuunnitelma tulisi tehdä 
henkilön tulevaisuutta suunniteltaessa jul-
kisessa terveydenhuollossa terveyskes-
kuksessa tai sairaalassa. Hoitava lääkä-
ri on kuntoutussuunnitelmasta vastaava 
henkilö, mutta hoitajalla on mahdollisuus 
ottaa nykyistä suurempi rooli kuntoutus-
tarpeen arvioinnissa ja suunnitelman vi-
reille laittamisessa. Kuntoutussuunnitel-
ma laaditaan asiakkaan, läheisten ja kun-
toutukseen osallistuvien ammattilaisten 
yhteistyönä. 

Kuntoutusta toteuttavat monet eri or-
ganisaatiot ja se toteutuu vaihtelevasti eri 
puolilla Suomea. Kuntoutuksen tavoitteet 
määritellään aina yksilöllisesti. Tavoitteena 
voi olla esimerkiksi elämäntilanteen hallin-
ta, itsenäinen suoriutuminen päivittäisissä 
toiminnoissa tai sosiaalisen elämän vah-
vistaminen. Kuntoutus voi liittyä työssä tai 
opiskelussa jatkamiseen, ammattiin val-

mistumiseen tai lapsen pärjäämiseen päi-
väkodissa ja koulussa.

Kuntoutuspolku on julkaistu
Liitto on julkaissut munuais- ja maksasai-
rauteen sairastuneen Kuntoutuspolku-op-
paan. Julkaisussa kerrotaan lapsen, nuoren 
ja aikuisen hoitopolusta ja kuntoutussuun-
nitelman laatimisesta. Lisäksi oppaassa on 
kuvattu lyhyesti kuntoutuksen palvelujär-
jestelmää, sopeutumisvalmennusta ja kun-
toutumisen tukemisen keinoja. Munuais- ja 
maksasairautta sairastavien kuntoutuspol-
kua ei ole aikaisemmin kuvattu.

Kuntoutuspolku-oppaan tarkoitukse-
na on auttaa kuntoutussuunnitelman laa-
timisessa ja oikea-aikaisten tukitoimien 
löytämisessä munuais- tai maksasairau-
teen sairastuneelle tai elinsiirron saaneelle. 
Kuntoutuksellinen työote hoitopolun jokai-
sessa vaiheessa tukee sairastuneen työ- ja 
toimintakykyä, voimavaroja ja osallisuutta. 
Kuntoutus kuuluu munuais- ja maksasai-
rauksien hyvään hoitoon.

Opas on tarkoitettu munuais- ja mak-
sasairauksien parissa työskenteleville am-
mattilaisille, mutta sitä voivat hyödyntää 
myös sairastuneet ja heidän läheisensä.

Kuntoutuspolkuun voi tutustua si-
vulla www.muma.fi/kuntoutuspolku. 
Maksutonta julkaisua voi myös tila-
ta l i i tosta www.muma.fi/oppaat tai 
tilaukset@muma.fi. 

TEKSTI: PEKKA KANKAANPÄÄ JA IIRIS AHLGREN

Etäkuntoutusta  
dialyysissä oleville
Munuais- ja maksaliitossa alkaa 1.9. 
hanke, jossa kehitetään etäkuntoutus-
ta dialyysihoidossa oleville. Liitto osal-
listui keväällä Kelan etäkuntoutuksen 
kehittämishankehakuun, ja liiton hanke 
valittiin yhdeksi 14 tänä syksynä käyn-
nistyvästä Kelan kehittämishankkeesta. 
Hankkeiden avulla Kela etsii uusia rat-
kaisuja siihen, miten kuntoutusta voi-
daan toteuttaa etämuotoisena. 

Etäkuntoutus tarkoittaa sitä, että 
kuntoutus tapahtuu omassa arkiympä-
ristössä kotona ja hoitopaikassa. Yh-
teyttä kuntoutusammattilaisin ja vertai-
siin pidetään internetin välityksellä käyt-
täen verkkopuheluja ja netissä olevaa 
verkkoalustaa. Etäkuntoutuksella ei ole 
tarkoitus korvata vanhaa, hyväksi ha-
vaittua kuntoutusta, vaan tarjota sairas-
tuneille uusia tapoja osallistua. Monen 
dialyysihoidossa olevan on vaikea mat-
kustaa kurssipaikalle useaksi päiväk-
si elämäntilanteen tai terveydentilan ta-
kia. Etäkuntoutus tarjoaa mahdollisuu-
den tarkastella omaa tilannetta yhdessä 
kuntoutuksen ammattilaisten ja vertais-
ten kanssa kotisohvalta käsin tai vaikka 
dialyysihoidossa ollessa ja löytää tukea 
omaan hyvinvointiin.

Hankkeessa kehitetään ja otetaan 
käyttöön verkkopohjainen oppimisalus-
ta kuntoutukseen, järjestetään kolme 
kokonaan tai osittain etämuotoista so-
peutumisvalmennuskurssia ja tehdään 
hankkeen arviointitutkimus. Hanke al-
kaa syksyn 2016 aikana ja päättyy ke-
väällä 2018. Kurssit järjestetään vuon-
na 2017. Tarkemmista ajankohdista tie-
dotetaan Elinehdossa, liiton nettisivuilla 
ja Kelan sivuilla.
Hankkeen toteutuksesta sekä tulok-
sista tehdään arviointitutkimus yhteis-
työssä Tampereen ammattikorkeakou-
lun kanssa. Hankkeen myötä yhteistyö 
hoitoyksikköjen kanssa nousee entis-
tä tärkeämmäksi osaksi kuntoutus-
työtä.  

TEKSTI: IIRIS AHLGREN
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Lakimuutos lisäisi alkoholihaittoja
Liitto seuraa alkoholilain kokonaisuudistusta. Hallituksen esi-
tyksessä on ehdotettu muun muassa päivittäistavarakaupas-
sa myytävien alkoholijuomien enimmäisvahvuuden nostamis-
ta 5,5 prosenttiin sekä valmistustaparajoitteen poistamista.

– Olemme huolissamme alkoholin aiheuttamista haitois-
ta ja inhimillisestä kärsimyksestä, joita suunniteltu alkoholilain 
muutos lisäisi, sanoo liiton toiminnanjohtaja Sari Högström. 

Liitto lähetti lakiuudistukseen liittyville kansanedustajille ke-
säkuussa kannanoton, jossa muistutettiin, että Suomessa val-
taosa maksakirrooseista on alkoholin aiheuttamia ja sairastu-
neet ovat yhä nuorempia. Elokuussa aiheesta julkaistiin leh-
distötiedote.

– Alkoholikuolleisuuden muutokset ovat seuranneet mel-
ko säännöllisesti alkoholijuomien kokonaiskulutuksen kehitys-
tä. Lakimuutos lisäisi alkoholin aiheuttamia haittoja merkittä-
västi. Limuviinojen myynti päivittäistavarakaupassa lisäisi eri-
tyisesti nuorten naisten alkoholinkulutusta ja maksasairauksia.

Pitkään jatkuva alkoholinkäyttö pienemmilläkin annoksilla 
on pahasta. Miehillä jo 14 ja naisilla 7 alkoholiannosta viikos-
sa lisää riskiä maksan vahingoittumiseen. Iäkkään maksa kes-
tää alkoholia työikäistä vähemmän. Lähes kaikki alkoholin ris-
kikäyttäjät sairastuvat rasvamaksaan. Alkoholinkäytön jatka-
minen johtaa maksan tulehdusreaktioon eli alkoholihepatiittiin 
ja pahimmillaan maksakirroosiin. Maksakirroosiin sairastunei-
den määrä kasvaa ja sairastuneet ovat yhä nuorempia. Suo-
messa yli 90 prosenttia maksakirrooseista on alkoholin aihe-
uttamia. Nuorimmat alkoholikirroosiin sairastuneista ovat syn-
tyneet 80-luvulla. Noin viidesosa maksansiirroista tehdään al-
koholin aiheuttaman kirroosin takia.

– Alkoholipolitiikkaan liittyvät hallituksen esitykset tulevat 
lisäämään alkoholimaksasairauksia, jotka edelleen ovat suo-
malaisten työikäisten tavallisin kuolinsyy miehillä ja toiseksi ta-
vallisin naisilla. Alkoholin saatavuuden lisääminen ja väkevien 
oluiden tuominen elintarvikeliikkeisiin tulevat lisäämään alko-
holin kulutusta. Ainoat tutkimuksissa osoitetut tavat vaikuttaa 
alkoholihaittoihin perustuvat saatavuuden rajoittamiseen, hin-
noitteluun ja mainonnan rajoittamiseen, sanoi HYKS:n gastro-
enterologian klinikan ylilääkäri, professori Martti Färkkilä tie-
dotteessa.

Lisääntyvät alkoholihaitat aiheuttaisivat merkittäviä kustan-
nuksia lääke- ja hoitokustannusten lisääntymisen ja sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kasvavan tarpeen seurauksena.

Alkoholin aiheuttamiin haittoihin tulisi puuttua jo ennen niiden 
syntyä. Jos epäilee käyttävänsä liikaa alkoholia, hoitoon kan-
nattaa hakeutua ajoissa. Liian usein palveluiden puuttuminen 
tai alkoholin käyttöön liittyvä häpeä voi estää avun hakemisen.

Valistuksen ja saatavuuden rajoittamisen lisäksi varhainen 
puuttuminen sekä kaikille avoimet matalankynnyksen palve-
lut ja hoito ovat avainasemassa alkoholinkäytön vähentämi-
selle. Vain pieni osa alkoholiriippuvuutta sairastavista saa te-
hokasta hoitoa. Jopa terveydenhuollossa toimivat ammatti-
laiset pitävät sairautta itse aiheutettuna ja suhtautuvat epäile-
västi hoidon tehoon. 

Elinvoimaa kurssilta

• dialyysihoidossa oleville nuorille ja aikuisille
• elinsiirron saaneille nuorille ja aikuisille
• elinsiirtoa odottaville ja elinsiirron           

saaneille lapsille

www.muma.fi/kuntoutus

Munuais- ja maksaliitto järjestää Kelan 
sopeutumisvalmennuskursseja
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Janne Mattilan maksa-arvot olivat en-
simmäistä kertaa koholla 1991. Maksaan 
tehtiin biopsia, josta kävi ilmi rasvoittu-
nut maksa. 

– Koeta pudottaa painoa, mies sai oh-
jeeksi. 

Vuodet kuluivat ja maksa-arvot pysyi-
vät mittauksissa koholla, mutta ei niistä 
sen enempää juttua syntynyt. Pari vuosi-
kymmentä myöhemmin selvisi, että harvi-
nainen perinnöllinen alfa-1-trypsiinin puu-
tos vaurioitti maksan.   

Kunnon heikkeneminen tapahtui lopul-
ta hyvin nopeasti tai kuten vaimo Eliina 
sen sanoo: Matka talonrakentajasta roska-
pussin kantajaksi vei muutaman vuoden.

Muutosten vuodet
Janne on ollut yhdessä puolisonsa Eliinan 
kanssa 28 vuotta. Talo rakennettiin Matti-
lanperälle, keskelle metsää ja viljapeltoja. 
Matkaa Raaheen on 18 kilometriä. Illan hä-
märässä perhe voi katsoa ikkunasta, mi-
ten emohirvi tulee kahden vasansa kans-
sa ilta-aterialle.

Pariskunnan elämän isot muutokset 
tulivat yhdessä ryppäässä. Kaikki muu-
tokset eivät olleet hyviä, mutta järjes-
tys oikea.

Päivä kerrallaan parempaan
Janne Mattilan maksan tuhosi harvinainen perinnöllinen geenivirheestä johtuva alfa-1-antitrypsiinin puutos. 
Sairaus sai tehdä tihutyötään ja se huomattiin vasta, kun maksavaurio oli edennyt kirroosiksi. 

TEKSTI JA KUVAT: HILKKA LAHTI

Jouluna 2012 pariskunta sai hyviä uu-
tisia: kauan kaivattu lapsi oli tulollaan. Se 
tarkoitti käytännössä sitä, että Eliina oli 
vuodelevossa elokuuhun saakka, koska 
keskenmenon riski oli niin suuri. Poika syn-
tyi elokuussa 2013.

– Janne oli silloin hirveän väsynyt, nuk-
kui saman verran kuin vauva. En sitä osan-
nut kuitenkaan ihmetellä, sillä olihan vuosi 
ollut raskas. Oman työnsä lisäksi Janne oli 
joutunut huolehtimaan kaikista kodin töistä 
ja oli lisäksi työn ohella opiskellut varasto-
alan ammattitutkinnon, Eliina kertoo.

Jannen työterveyshuollon tarkastus oli 
vuoden lopussa. Väsymyksen lisäksi mie-
hen jalat olivat niin turvoksissa ja kipeät, 
ettei työpaikalta löytynyt sopivia kenkiä. 
Myös verikokeet osoittivat, ettei hän ole 
kunnossa. Työterveyslääkäri ilmoitti vas-
taanotolla hyvin suorasukaisesti, että mak-
sa on mennyttä.

– Tutkimukset Raahen sairaalassa 
ja OYS:n Vatsakeskuksessa pyörähtivät 
käyntiin hyvin nopeasti. Vatsalaukun tä-
hystyksessä havaittiin suonikohjut ruoka-
torvessa. Koepala osoitti, että minulla on 
pitkälle edennyt maksakirroosi. 

Maksavaurion syyksi epäiltiin alfa-
1-antitrypsiinin puutosta jo Raahessa, eikä 

sitä verestä löytynytkään tarpeeksi. 
– Diagnoosi varmistui patologimiitingis-

sä, sillä maksa oli niin kirroottinen, ettei sii-
tä saanut kunnon koepalaa, Janne kertoo. 

Alfa-1-antitrypsiinin puutos on harvi-
nainen perinnöllinen aineenvaihduntasai-
raus, joka voi aiheuttaa keuhko- ja mak-
savaurioita.  

Maksansiirtoon
Viimeisen työpäivän Janne teki helmikuus-
sa 2014. Eliina oli hoitovapaalla Veikan 
kanssa ja Janne sairaslomalla. 

– Jos oli pahaa, oli hyvääkin. On iso 
rikkaus, että olen saanut joka päivä näh-
dä pojan kasvavan. Veikka on aina hyvän-
tuulinen kiharapää, eikä pojan touhuja kat-
sellessa voi itsekään olla pahoilla mielin.

Tammikuussa 2015 OYS:n Vatsakes-
kuksen lääkäri halusi keskustella pariskun-
nan kanssa. Asiana oli maksansiirto. Kaikki 
siirtoon tarvittavat tutkimukset tehtiin Ou-
lussa. Helsingissä arviossa Janne ja Eliina 
kävivät toukokuussa.

– Siinä vaiheessa meillä oli arkipäivää 
se, että ambulanssi tuli ja vei Jannen. Jan-
ne oli keltainen, vatsaonteloon kertyi lit-
roittain askitesnestettä ja jalat menivät al-
ta, Eliina kertoo.

Pääsiäisen ja kesän välillä Janne vie-
tiin kolme kertaa sairaalaan. Ensimmäisel-
lä sairaalareissulla poistettiin nestettä 12 
kiloa, seuraavilla kerroilla askitesnesteen 
kertymisen lisäksi veren ammoniakkipitoi-
suus nousi liian korkeaksi.

– En itse edes kunnolla tajunnut, miten 
huonossa kunnossa olin, Janne myöntää.

Eliina nukkui koiranunta vahtien sekä 
vauvaa että miestä. Keskinäisissä puheis-
saan pariskunta ei antanut kuolemalle si-
jaa. Veikalta isän sairautta ei piiloteltu, mut-
ta viesti oli selvä: Isä paranee.

– Facebookin vertaisryhmässä joku sa-
noi, että yhtenä päivänä kuollaan, muina 
päivinä ei. Sitä koetimme noudattaa. 

Janne pääsi siirtolistalle maanantaina 
1.6. ja jo torstaina hän oli Meilahdessa leik-
kauspöydällä. Leikkaus kesti 8,5 tuntia ja 
pelkkä herääminen vuorokauden.

– Se oli pitkä yö. Oli aivan tyyntä, lehti-
kään ei liikkunut puussa eikä aamu tuntu-Eliina ja Janne Mattila asuvat poikansa Veikan kanssa Mattilanperällä Raahessa. Veikka hoiti isää maksansiir-

ron jälkeen laittamalla laastaria arven päälle.
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nut tulevan koskaan. Lopulta lääkäri soit-
ti ja kertoi, että miehellänne on uusi hieno 
maksa, Eliina muistelee.

Neljäntenä päivänä leikkauksesta Elii-
na pääsi Meilahteen katsomaan Jannea 
ja jo ovelta tunnisti oman Jannensa pa-
lanneen takaisin. 

– Sen näki silmistä!

Eteenpäin
Leikkaus oli ollut haastava ja Janne oli me-
nettänyt paljon verta. Myös munuaiset lak-
kasivat toimimasta ja Jannelle tehtiin dialyysi 
kymmenkunta kertaa ennen kuin niiden toi-
minta elpyi. Kortisoni ja hyljinnänestolääk-
keet veivät yöunet ja mies meni lääkkeistä 
psykoosiin. Lopulta Janne nukutettiin sy-
vään uneen ja kytkettiin hengityskoneeseen. 

Eliina lensi tapaamaan miestään juhan-
nuspäivänä. Mukana oli Pikku Prinssi -kir-

ja, jota hän luki hengityskoneessa makaa-
valle miehelleen. Juuri ennen kuin Eliinan 
piti lähteä, Janne avasi silmänsä.

– Meilahdessa meni viisi viikkoa ja Ou-
lussa viikko. Kotiin pääsi melko huonos-
sa hapessa oleva mies, Janne muistelee.

Maksansiirrosta on nyt kulunut nyt hie-
man yli vuosi. Vuoteen mahtuu pari lie-
vää hyljintäreaktiota ja kortisonin aiheut-
tama diabetes. Kesäkuusta lähtien veriar-
vot ovat olleet erinomaiset ja tällä hetkellä 
ajankohtaista on kortisonin lopettaminen. 

– Kortisoniannosta on vähennetty hil-
jakseen, sillä vieroitusoireina jaloissa on ni-
vel- ja lihassärkyä ja ne kramppaavat. Päi-
vät ovat erilaisia ja kunto vaihtelee. 

Vaikeasta vuodesta toipuminen on 
vaatinut myös henkistä työstämistä nyt, 
kun siihen alkaa olla voimia. Vasta yhden 
vuoden kontrollissa Janne oli valmis to-

Janne on kiinnostunut hakeutumaan myös itse vertaistukijaksi, kun aika on sille kypsä.

della kuulemaan, mikä oman maksan ti-
lanne oli ollut.

– Koko ajan olen mennyt eteenpäin, 
mutta pysähdyksen hetkiä on tullut. Olen 
tarvinnut aikaa, että olen pystynyt käsitte-
lemään asioita. 

Perhe elää päivän kerrallaan. Eliina 
aloitti opiskelun hierojaksi jo ennen ras-
kautta. Hän kokeili yrittäjän elämää jo hoi-
tovapaalla ja uskaltautui sanomaan itsensä 
irti Alkosta hoitovapaan lähestyessä lop-
puaan. Hän ottaa asiakkaita vastaan ko-
tonaan. Veikka on päiväkodissa. 

– Halusimme pitää arkemme mahdol-
lisimman tasaisena ja kun saimme pojal-
le loistavan päivähoitopaikan, päätös hel-
pottui. En olisi voinut tehdä vuorotyötä ja 
kymmeneen tuntiin venyviä päiviä, sillä 
Jannen pitää saada toipumisaikaa, Elii-
na sanoo.

Janne on kuntoutustuella SSAB:n va-
rastomiehen työstä tammikuun loppuun. 
Työhön paluusta voi haaveilla, mutta tällä 
hetkellä se ei vielä ole ajankohtaista. 

– Varastomiehen työ on fyysisesti rasit-
tavaa ja pölyistä hommaa.

Vertaistukea verkossa
– Alussa minulle oli tärkeää kertoa kaikille, 
että maksakirroosini ei johdu alkoholista. 
Arvaapa vaan, paljonko mustaa huumoria 
aiheesta on viljelty varsinkin, kun vaimo oli 
Alkossa töissä, Janne hymähtää

Nyt Jannella ei ole ollut enää tarvet-
ta selittää.

– Kukaan ei ole myöskään suoraan ky-
synyt, johtuiko sairaus alkoholista. Sen si-
jaan on haluttu tietää, voinko enää käyt-
tää alkoholia. Mutta eihän näin isoa lahjaa 
halua riskeerata jollakin niin merkitykset-
tömällä asialla.

Eliina ja Janne ovat kertoneet Jannen 
sairaudesta avoimesti, koska kokevat tie-
don lisäämisen tarpeellisena. Uusi mak-
sa on terve ja tuottaa alfa-1-antitrypsii-
niä. Sairaus on perinnöllinen, mutta Veikan 
puolesta pariskunta ei ole hätäillyt. Asian 
tutkiminen saa odottaa sitä, että lapsi on 
kasvanut miehen ikään.

– Tärkeää on opettaa nyt kolmivuoti-
aalle Veikalle aikanaan, että välttää tupa-
kointia ja ottaa vain maltillisesti alkoholia. 
Mutta hyviä neuvoja ne ovat kaikille teineil-
le, Janne muistuttaa.

Janne on hakenut vertaistukea Fa-
cebookin suljetusta ryhmästä. Janne on 
myös ollut yhteydessä mieheen, joka on 
saanut maksansiirron samasta syystä 
kuin hänkin. 

– Kun kuulee ja lukee muiden koke-
muksista, osaa suhteuttaa oman tilanteen-
sa ja olla jopa tyytyväinen omaan tilaansa. 

Ystäväpiiri on vaihtunut: toiset ovat kai-
konneet, mutta vanhoja tullut tilalle. 

– Joidenkin on vaikea hyväksyä, ettei 
kaikki muutos ole positiivista, Eliina ja Jan-
ne sanovat. 
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Alfa-1-antitrypsiinin  
puutos on perinnöllinen 
ja harvinainen

PBC vertaistapaaminen  
Nuuksiossa 

Alfa-1-antitrypsiinin puutos on perinnöllinen aineenvaihduntasai-
raus. Sen puutos altistaa hepatiitille, maksakirroosille ja varhain 
aikuisiässä alkavalle keuhkolaajentumalle. 

Alfa-1-antitrypsiini (AAT) suojelee elimistöä sen omilta puolus-
tusmekanismeilta. Elimistössä muodostuu sitä uhkaavan tuleh-
duksen aikana proteaaseja eli proteiineja hajottavia entsyymejä, 
joiden tarkoituksena on tuhota bakteereita. Entsyymiestäjä alfa-
1-antitrypsiini suojelee omia kudoksia tältä elimistön luonnollisel-
ta puolustusreaktiolta. Jos toimintaa säätelevä geeni on muuntu-
nut, entsyymin puutos altistaa kudosvaurioille. 

Alfa-1-antitrypsiinin puutos johtaa harvoin vaikeaan mak-
san vajaatoimintaan, mutta maksa-arvot saattavat kuitenkin ol-
la toistuvasti koholla. Tyypillisesti AAT:n puutos kuitenkin altistaa 
keuhkolaajentumalle, etenkin tupakoitsijoilla. Maksasairaudet il-
menevät useimmiten vastasyntyneillä, keuhkosairaudet nuoril-
la aikuisilla.

– AAT-pitoisuus tulisi aina määrittää, kun selvitetään lasten ja 
nuorten maksasairautta tai tutkittaessa aikuisten etiologialtaan 
epäselvää hepatiittia tai maksakirroosia, sisätautien ja gastroen-
terologian erikoislääkäri Kalle Jokelainen HUS:sta sanoo.

Diagnoosi tehdään määrittelemällä alfa-1-antitrypsiini-pitoi-
suus veressä ja sen jälkeen tyypittämällä se. Diagnoosi voidaan 
varmistaa maksan koepalasta värjäyksellä.

– Jos  AAT:n puutos saadaan diagnosoitua ajoissa, voidaan 
vaikuttaa muihin tekijöihin, kuten tupakointiin ja alkoholin käyt-
töön. 

AAT:n puutos on yleisin maksan toimintahäiriöitä aiheuttava 
geneettinen sairaus lapsilla. Aikuisilla AAT:n puute näkyy lähinnä 
oireettomana maksa-arvojen suurentumisena tai maksan vajaa-
toimintana mahdollisen kirroosin kehityttyä. Lapsilla AAT:n puute 
on yleisin maksansiirtoon johtava metabolinen sairaus. Aikuisilla 
AAT:n puutteen aiheuttama kirroosi on melko harvinainen mak-
sansiirron aihe, sillä puutos ilmenee yleensä etenevänä keuhko-
vauriona. 

Alfa-1-antitrypsiinin puutokseen ei ole varsinaista hoitoa. 
AAT:n puutteeseen liittyvän maksavaurion hoitolinjat noudatta-
vat muiden kroonisten maksasairauksien hoitoa. Alkoholinkäyt-
tö tulisi minimoida, eikä käyttää luontaistuotteita ja lisäravinteita. 
Myös maksaa rasittavia lääkkeitä pitäisi välttää.

AAT:n puutteen aiheuttamaan maksakirroosiin näyttää liitty-
vän muita kirroosityyppejä suurempi maksasolusyövän riski. Sik-
si suositellaan vuosittain tehtävää ylävatsan kaikukuvausta ja al-
fafetoproteiini- eli AFP-seurantaa. Pitkälle edenneissä tapauksis-
sa maksansiirto on ainoa hoitokeino. 

Maksansiirron jälkeen potilaiden AAT-pitoisuudet normaalis-
tuvat ja potilaiden ennuste vaikuttaa samalta kuin muista syistä 
tehdyissä maksansiirroissa. Maksansiirron vaikutusta keuhkos-
airauden etenemiseen ei tunneta tarkkaan, mutta sen on esitet-
ty suojaavan keuhkomuutosten etenemiseltä. 

TEKSTI: HILKKA LAHTI
Lähde: Paula Kauppi ja Kalle Jokelainen: Alfa1 -antitrypsiin puu-
tos. Duodecim 2011; 127:1911–8

Elokuussa liitto järjesti ensimmäistä kertaa primaaria biliaaris-
ta kolangiittia (PBC) sairastavien vertaistapaamisen.  Aloite jär-
jestämisestä tuli eräältä osallistujalta, joka oli Facebookin kes-
kusteluryhmässä pohtinut mahdollisuutta tavata keskustelu-
kumppaneita myös kasvokkain. Tarve vertaistapaamiselle oli 
selvästi suuri, sillä kun tapahtuman mainos julkaistiin, oli osal-
listujamäärä jo viikossa täynnä. Lopulta Nuuksiossa oli pari-
kymmentä osallistujaa, joista osa oli entuudestaan tuttuja so-
siaalisen median kautta ja osa taas tapasi ensimmäistä ker-
taa jonkun vertaisensa.

Viikonlopun ohjelma rakentui pääosin ryhmäläisten ver-
taiskeskusteluista, mutta oli ohjelmassa myös asiantuntijoiden 
alustuksia sairaudesta ja sen hoidosta, liikuntaa unohtamatta. 
Myös mielen hyvinvointia vaalittiin, kun Nuuksion kansallispuis-
ton rauhasta käytiin hakemassa voimaa ja rantasaunalla lau-
antai-illan pimetessä tapailtiin maakuntalauluja.

Palaute viikonlopusta oli positiivista. Erityisen hyvänä pi-
dettiin mahdollisuutta tavata oikeita vertaisia, joiden tarinoiden 
avulla omaa tilannetta pystyi hahmottamaan uudella tavalla: 

”Uussairastuneena koin erittäin hyödylliseksi tavata juu-
ri samaa sairautta sairastavia, vuosikymmeniä sairastaneista 
sai valoa omaan tilanteeseen että taudin kanssa voi elää ihan 
normaalia elämää eikä tähän nyt heti olla kuukahtamassa.”

 ”Uskaltaa rohkeammin ja rauhallisemmin mielin katsoa 
kohti tulevaisuutta ja tehdä suunnitelmia ja toteuttaa haavei-
taan ja unelmiaan. Viikonloppu oli mittaamattoman arvokas 
kokemus. ”

TEKSTI JA KUVAT: ANNE VIITALA
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Kun omat munuaiset eivät toimi, dialyysi-
hoidolla voidaan korvata niiden toimintaa. 
Dialyysiä voidaan tehdä hemodialyysinä 
veriteitse tai peritoneaalidialyysinä käyttä-
en hyväksi omaa vatsakalvoa.

On tärkeää, että jokainen hoitoa tar-
vitseva löytää itselleen parhaiten sopivan 
dialyysimuodon. Kotona omatoimises-
ti tehtävä dialyysi antaa mahdollisuuden 
tehdä hoidon silloin, kun se itselle parhai-
ten sopii. Hoito on helpompi sovittaa työs-
säkäyntiin, ja omiin ja perheen menoihin.

– Kotona tehtävä hemodialyysi sopi oi-
keastaan lähes kaikille, joilla on riittävä mo-
tivaatio tehdä hoito omatoimisesti ja jotka 
ovat valmiita sitoutumaan siihen. Ehdotto-
mia vasta-aiheita on vähän, kertoo HUS:n 
Dialyysiopetuskeskuksen vastaava lääkä-
ri, LT Virpi Rauta.

Tehdäkseen hemodialyysiä kotona on 
oltava koti, jossa on saatavilla vettä ja säh-

Kotihemodialyysi on  
yksilöllinen hoitomuoto

TEKSTI: PETRI INOMAA

köä. Ikä ei ole este, kumpaankaan suun-
taan: HUS:ssa kotihemodialyysikoulu-
tuksessa on ollut teini-ikäisistä pitkälle yli 
80-vuotiaisiin, maailmalla hemodialyysiä 
tehdään kotona myös pienille lapsille.

– Yleensä vaikeat sairaudetkaan eivät 
ole este kotona tehtävälle hemodialyysille. 
Potilaalle voidaan räätälöidä yksilöllisesti 
hänelle parhaiten sopiva, lempeä hemo-
dialyysimuoto, jolloin se sopii esimerkik-
si myös niille vaikeasti sairaille, joille kol-
masti viikossa sairaalassa tehty hemodia-
lyysihoito olisi matkoineen raskasta, tai jo-
pa mahdotonta.

Kotona ei tarvitse olla perheenjäsentä 
tai avustajaa, mutta tietyissä sairauksissa 
voi olla turvallisempaa, että hoidon aika-
na ei ole kotona yksin. Näkökyvyn ja hie-
nomotoriikan on toimittava niin hyvin, et-
tä pystyy pistämään ja tekemään koneen 
vaatimat säädöt. Joskus kotona tehtävän 

dialyysin voivat estää muisti- tai oppimis-
ongelmat.

Kotihemodialyysissä olevien määrä on 
Suomen munuaistautirekisterin mukaan 
kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana. 
Vuoden 2010 lopussa hemodialyysihoi-
toa omatoimisesti kotona teki 4 prosenttia 
kaikista dialyysissä olevista, kun taas vuo-
den 2015 lopussa määrä oli 7 prosenttia. 
Koko maassa keskushemodialyysissä oli 
1369 ihmistä ja reilu 130 teki hemodialyy-
sihoidon kotona. Sairaanhoitopiirien välillä 
oli ja on eroja kotihemodialyysissä olevien 
määrien suhteen.

– Suurin osa kotihemodialyysihoidos-
sa olevista on työikäisiä. Kotihemodialyy-
si myös mahdollistaa työssäkäynnin hel-
pommin, jos sitä vertaa esimerkiksi kes-
kushemodialyysiin. Vuoden 2015 lopus-
sa kotihemodialyysissä yli 75-vuotiaita oli 
vain 1,5 prosettia. Luku on aika pieni, jos 

Dialyysihoidon sovittaminen muuhun elämään voi olla haastavaa. Ko-
tona dialyysin saa tehdä itselle parhaiten sopivana ajankohtana. En-
nuste on hyvä, kun hoito voidaan räätälöidä yksilöllisesti. Useasti täl-
löin voi syödä ja juoda vapaammin.

Kotona tehtävä hemo-
dialyysi sopi lähes kai-
kille, joilla on motivaa-
tio omatoimiseen hoi-
toon, kertoo HUS:n Dia-
lyysiopetuskeskuksen 
vastaava lääkäri, LT Vir-
pi Rauta.
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sitä vertaa keskushemodialyysissä oleviin 
potilaisiin, joista yli 75-vuotiaita oli vuoden 
2015 lopussa 28,3 prosenttia, kertoo Suo-
men munuaistautirekisterin vastaava lää-
käri Patrik Finne. 

Jokaiselle sopiva dialyysimuoto
Kun nefrologi arvioi, että dialyysin aloituk-
seen on noin puoli vuotta, HUS:ssa käyn-
nistyy Helsingin-malliksi nimetty hoitomuo-
don valintaprosessi. 

– Kaikilla dialyysihoitoa tarvitsevilla on 
oikeus saada ajantasainen tieto siitä, mitä 
kotidialyysi hänen kohdallaan tarkoittaisi ja 
olisiko se mahdollista, Rauta muistuttaa.

Kokeneet dialyysihoitajat vetävät dia-
lyysitietoiskuja, jotka toteutetaan pienis-
sä ryhmissä. Niissä kerrotaan eri dialyysi-
muodoista ja näytetään kotidialyysiyksikön 
teettämiä videoita, joissa dialyysissä ole-
vat tekevät hoitonsa itse kotona. Tietois-
kuun voi ottaa läheisensä mukaan ja siel-
lä voi esittää jo silloin mieleen tulevia kysy-
myksiä ja vaihtaa ajatuksia muiden samas-
sa tilanteessa olevien kanssa.

– Tämän jälkeen kaikki ne potilaat, joil-
le kotihoito voisi olla soveltuva hoitomuo-
to, kutsutaan hoitomuodonvalintapoliklini-
kalle. Potilas tapaa kotihoitomuotoihin pe-
rehtyneen nefrologin ja kotidialyysihoita-
jan. Useimmiten tällä vastaanottokäynnillä 
päätetään yhdessä tuleva dialyysimuoto, 
kertoo Rauta.

Jos kotidialyysi mietityttää, tai ei olla 
varmoja riittävätkö esimerkiksi hienomo-
toriset kyvyt dialyysin tekemiseen, hemo-
dialyysi voidaan aloittaa ns. hautomopai-
kalla. Dialyysihoitoa tarvitseva ja henkilö-
kunta voivat yhdessä arvioida, olisiko ko-
tona tehtävä hoito sittenkin mahdollista.

Jos vastaanotolla päätetään kotihoi-
dosta, niin usein potilaan hoito ja seuran-
ta siirtyy saman tien kotidialyysiyksikköön. 
Näin yksikön lääkäreihin ja hoitajiin tutus-
tuu jo ennen dialyysia, ja hoidon aloitus on 
pehmeämpi.

– Hoitomuodon valintaprosessin kehit-
täminen on kaksinkertaistanut koulutetta-
vien kotihemodialyysipotilaiden määrän. 
HUS:ssa kotidialyysissä on parhaimmillaan 
ollut jopa 37 prosenttia kaikista dialyysis-
sä olevista, ja kotihemodialyysissäkin 17–
20 prosenttia.

Ongelmat ovat ratkaistavissa
Dialyysihoidon aloitus on aina jonkinastei-
nen kriisi, ja ajatus hoidon tekemisestä itse 
voi tuntua hankalalta. Suurinta osaa mieti-
tyttää pistäminen.

– En ole tavannut vielä ketään, joka ha-
luaisi alkaa pistää itseään dialyysineuloil-
la. On täysin terve ja normaali reaktio, et-
tei ihminen halua pistää itseään. Jos moti-
vaatio hoidon tekemiseen kuitenkin löytyy, 
ongelmat voidaan selättää. On äärimmäi-

sen harvinaista, että pistämistä ei oppisi, 
Rauta kertoo. 

Ennen koulutuksen aloitusta voi pelätä, 
että dialyysin tekemistä ei opi tai ei osaa 
tehdä hoitoa kotona itse.

Koulutus kestää 6–8 viikkoa ja on ai-
na pituudeltaan yksilöllinen. Hoidon teke-
minen kotona aloitetaan vasta, kun mo-
lemmat, dialyysiä tekevä ja hoitaja, ovat 
siitä yhtä mieltä. Tavoitteena on, että sa-
ma hoitaja kouluttaa potilaan alusta lop-
puun. Hän käy ennen koulutuksen aloi-
tusta tutustumassa kodin olosuhteisiin ja 
sen vaatimiin muutostöihin. Myös ensim-
mäinen kotihoito tapahtuu aina hoitajan 
ollessa läsnä.

Dialyysin tekeminen ensimmäisiä ker-
toja yksin kotona jännittää useimpia. Rau-
ta vertaa tilannetta autokouluun. Auto-
koulun autolla ajaminen opettajan istues-
sa vieressä sujuu hyvin, mutta kun kortin 
saatuaan lähtee ensimmäisiä kertoja yksin 
liikenteeseen, ajaminen tuntuukin erilaisel-
ta ja jännittävältä.

– Ensimmäiset viikot ovat suurelle osal-
le työläitä hoitoon totutellessa, mutta sen 
jälkeen hoidon tekeminen muuttuu rutiinik-
si ja sujuvaksi. Kotidialyysiyksikön henkilö-
kunnan näkökulmasta hoito kotona sujuu 
lähes poikkeuksetta hyvin.

Hoitajapäivystys toimii HUS:ssa ym-
päri vuorokauden ja soittaa voi aina, kun 
tarvitsee neuvoja. Jos tuntuu, että hoi-
to ei ala sujua, voi koulutukseen tulla ta-
kaisin tai hoitaja voi käydä kotona katso-
massa, mikä hoidossa tuntuu vaikealta. 
Useimmiten ongelmat liittyvät pistämi-
seen. Syynä voi olla veritie, mutta yleen-
sä vain tekniikka vaatii lisää harjoitusta ja 
sormituntumaa.

– Puhelinpäivystys on tärkeä henkinen 
tuki. Siihen voi soittaa koska tahansa, jos 
tarvitsee apua. Tieto jatkuvasta avusta on 
tärkeää myös, kun alun perin miettii, ha-
luaisiko hoidon tehdä itsenäisesti kotona.

Verikokeita otetaan noin kerran kuu-
kaudessa ja lääkärin kontrollissa kotihe-
modialyysissä olevat käyvät normaalis-
ti 2–3 kuukauden välein. Kun sairaalassa 
käy harvoin, voi munuaisensiirtoa odot-
tavalle tulla tunne, että unohtuu elinsiir-
tolistalla.

– Munuaisensiirron saamista ei miten-
kään edistä se, että käy sairaalassa hoi-
dossa ja tapaa yksikön hoitohenkilökun-
taa useamman kerran viikossa. Munuaisen 
saajan valinta on tästä täysin erillinen pro-
sessi ja siinä on tarkkaan määritellyt kritee-
rit, johon hoitopaikka ei vaikuta.

Parasta mahdollista hoitoa
Sairaalassa tai satelliitissa hemodialyysi-
hoito tehdään perinteisesti kolme kertaa 
viikossa 4–5 tuntia kerrallaan. Kotihoidos-
sa suurin osa tekee hoidon viisi kertaa vii-

kossa 2,5 tuntia kerrallaan. Osa tekee hoi-
don joka toinen päivä, jotkut tekevät sen 
öisin nukkuessaan.

– Kotona tehtävä dialyysihoito voidaan 
räätälöidä lääketieteellisesti jokaiselle yk-
silöllisesti mahdollisimman sopivaksi. Kun 
dialyysihoito on riittävää, potilaan ennuste 
on erittäin hyvä ja lisäsairastuvuuskin huo-
mattavasti vähäisempää.

Kun dialyysihoito on riittävää, neste- ja 
ruokarajoitukset voi usein unohtaa. Tarvit-
taessa myös laihdutus onnistuu helpom-
min, kun ruokavalioon on helpompi kerä-
tä kevyempiä herkkuja.

Tutkimusten mukaan elämänlaatu koti-
dialyysissä on hyvä ja elämänhallinta säilyy 
dialyysihoidosta huolimatta parhaalla mah-
dollisella tavalla. Kotona hoidon voi tehdä 
siihen vuorokauden aikaan, kun se itsel-
le, perheelle ja sosiaaliselle elämälle par-
haiten sopii. Vaikka konetta ei voi yleensä 
ottaa mukaansa, matkailu on mahdollista, 
sillä lomalla voi käydä lomadialyysissä yk-
sikössä. Järjestelyt on hyvä aloittaa aina 
hyvissä ajoin ennen matkaa.

Toki kotidialyysikin on sitovaa ja aikaa 
vievää. Vaikka hoidon voi tehdä itselle so-
pivana ajankohtana, se on kuitenkin teh-
tävä suunnitelmien mukaan – silloinkin kun 
ei huvittaisi. Dialyysilaite vie tilaa ja tarvik-
keita on paljon. Tilaukset on muistetta-
va tehdä ajoissa, vaikka tarvikkeiden ti-
laaminen ja kotiinkuljetus onkin pyritty te-
kemään mahdollisimman yksinkertaisek-
si ja helpoksi.

– Jos elämäntilanne muuttuu, eikä 
hoidon tekemiseen kotona ole riittäviä 
voimavaroja, voi aina tarvittaessa pala-
ta hoitoon yksikköön joko väliaikaises-
ti tai pysyvästi.

Jos dialyysiä tekevä ja perheenjäsen 
toivovat, voidaan omainen kouluttaa avus-
tamaan dialyysin tekemisessä. Kotidialyy-
sin henkilökunta voi tarvittaessa opettaa 
kotisairaanhoitoa avustamaan dialyysin te-
kemisessä. Kun voimat ehtyvät, jopa saat-
tohoito kotona on mahdollista, vaikka sii-
hen liittyykin monia haasteita.

Kotihemodialyysi sopii munuaisensiir-
toa odottaville tai loppuelämän jatkuvak-
si pysyväksi hoitomuodoksi. Siinä pärjää 
parhaimmillaan vuosikymmeniä.

– Nykyään reilu kolmannes kotihemo-
dialyysistä olevista on siirtolistalla, koska 
kotona voidaan hoitaa entistä sairaampia 
ja huonokuntoisempia potilaita, jopa nii-
tä, jotka eivät sairaaladialyysissä pärjäisi.

Kotidialyysi on kustannustehokasta 
ja vaikuttavaa hoitoa myös yhteiskunnan 
kannalta. Se antaa mahdollisuuden hoito-
määrien kasvuun nykyisin olemassa olevil-
la rajallisilla sairaanhoidon resursseilla. En-
nen kaikkea se on parasta mahdollista dia-
lyysihoitoa niille, joille se sopii. 
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Viimeisen päälle hyvä juttu
Jari aloitti hemodialyysin tekemisen 
kotona kesällä. Parissa kuukau-
dessa hoidosta on tullut osa elä-
mää. Hän ei palaisi sairaaladialyy-
siin mistään hinnasta, vaikka Loh-
jan dialyysiyksikön henkilökuntaa 
jäikin ikävä.
TEKSTI JA KUVAT: PETRI INOMAA

Jari Puikkonen sai oppinsa hemodialyysin tekemiseen kotona sairaanhoitaja Riitta Muroma-Karttuselta.

Jarin ja Pirjon Peku ja Vili koirissa riittää virtaa. Dia-
lyysikoneen ja -letkut ne jättävät kuitenkin rauhaan.

Jari Puikkonen, 63, on ollut dialyysissä 
parin vuoden ajan. Hän sairastaa tyypin 2 
diabetesta. Munuaisarvot alkoivat huonon-
tua jo vuonna 2010, mutta Jari pärjäsi ruo-
kavaliolla neljä vuotta. 

– Olin jo ehtinyt tottua ajatukseen dia-
lyysistä, mutta silti koko ajan ajattelin, ettei 
se oikeasti tapahtuisi minulle. Mutta ei siinä 
kiukuttelukaan auta, dialyysi piti aloittaa.

Jari aloitti hemodialyysin Lohjan yk-
sikössä. Aluksi vointi oli dialyysin jälkeen 
huono, mutta ajan kanssa hoito alkoi su-
jua. Pidemmän päälle taksimatkat ja tark-
ka aikataulu alkoivat kuitenkin kyllästyttää. 
Hemodialyysin tekeminen omatoimises-
ti kotona kiinnosti, vaikka ajatus neulojen 
pistämisestä itse tuntui ensin ylivoimai-
selta. Jari päätti kuitenkin kokeilla hoito-
muotoa.

Koulutus antaa valmiudet kotiin
Jari aloitti kotihemodialyysin opettelun ke-
säkuun alussa HYKS:in Kolmiosairaalan 
koulutusyksikössä. Juhannuksen jälkeen 
Jari on ehtinyt valmistella hoidon aloituk-
sen jo kymmenisen kertaa ja se sujuu jo 
kohtalaisen näppärästi, vaikka vaatiikin 
keskittymistä. Vaiheita koneen kokoami-
sessa on monta ja letkuviidakko melkoi-
nen. Painetut ohjeet ovat hyvät ja kone 
neuvoo näyttöruudulla, mitä seuraavaksi 
pitää tehdä. Eteenpäin ei voi mennä, jos 

edellinen vaihe ei ole kunnossa. Apu löy-
tyy seinän takaa, jos sormi menee suuhun. 

Jarin kouluttajana toiminut sairaanhoi-
taja Riitta Muroma-Karttunen tulee huo-
neeseen, vasta kun Jari ei osaa enää itse 
jatkaa. Riitta avustaa pistämisessä. Jarilla 
ihopoimu tulee juuri ylemmän pistokohdan 
päälle ja hoito on helpompi aloittaa, kun 
toinen venyttää käden ihoa. Kotona vai-
mo on luvannut toimia avustajana. Ensim-
mäinen neula osuu kohdilleen ensi yrittä-
mällä, mutta toisen kanssa on vaikeuksia.

– Neulan asento on viittä yli 12, ei puoli 
yksi, Riitta opastaa kärsivällisesti.

Jos suoni ei löydy ensimmäisellä ker-
ralla, neula otetaan pois ja laitetaan uusi ti-
lalle. Toisella kerralla neula meneekin suo-
neen. Kone hälyttää kuitenkin edelleen.

– Pyöriikö pumppu? Kolmion takaa 
voit lukea ohjeita. Onko letkussa ilmakup-
lia, Riitta jatkaa.

Ongelma ratkeaa ja hoito voidaan aloit-
taa. Harjoitteluvaiheessa hoidon aloituk-
seen menee tunnin verran, mutta kun ru-
tiinia kertyy, se sujuu nopeammin.

Dialyysikone valtasi asunnon
Jari kävi koulutuksessa kuutisen viikkoa. 
Kun ensimmäisen dialyysin aika kotona 
oli, hoitaja tuli paikalle seuraamaan, että 
kaikki sujuu. Hyvä niin, sillä dialyysikone ei 
suostunutkaan yhteistyöhön. Riitta huo-
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masi heti, että kyseessä on tekninen vi-
ka, itse sitä olisi joutunut pohtimaan pi-
dempään. Jari lähti siltä istumalta dia-
lyysiin vanhaan hoitopaikkaansa Lohjalle 
ja seuraavana päivänä laitevalmistaja toi 
uuden koneen.

Koulutusdialyysiyksikköön voi soittaa 
koska vaan, jos kotona ilmenee ongel-
mia. Jari on joutunut ottamaan yhteyden 
pari kertaa. Neuvonta toimii hyvin puheli-
messakin ja hoito on päässyt jatkumaan.

– Parissa kuukaudessa dialyysistä 
on tullut rutiinia ja sen tekeminen tun-
tuu sujuvan melkein liiankin hyvin, Ja-
ri ihmettelee.

Kotona piti tehdä muutostöitä vesi- 
ja sähköliitäntöihin. Kunta maksoi kulut. 
Jätettä hoidosta kertyy, mutta pienessä 
taloyhtiössä se ei ole aiheuttanut ongel-
mia. Liuokset ja tarvikkeet tuodaan kotiin 
kerran kuussa. Ne ovat vallanneet asun-
non saunan.

– Onneksi voimme käydä saunassa 
pojan luona, jonka talo on joen toisella 
puolella, tai mökillä, Jari kertoo.

Dialyysikone on makuuhuoneessa. 
Sen jälkeen sinne ei mahtunutkaan enää 
kuin yksi sänky, ja vaimo Pirjo Puikkonen 
joutui evakkoon olohuoneeseen.

– Se on pieni hinta siitä, että Jari voi 
tehdä hoidon kotona. Äkkiä järjestelyyn 
tottui, Pirjo kertoo.

Pirjo avustaa kotona dialyysin tekemi-
sessä. Hän tuo paikalle tarvikkeet ja aut-
taa koneen kokoamisessa sekä pistämi-
sessä. Hän myös hoitaa tilaukset sairaa-
laan. Pirjo oli heti valmis auttamaan, kun 
selvisi, että Jarilta pistäminen ei onnis-
tuisi yksin.

– Aluksi tuntui, että en uskalla koskea 
pistoskohtaan tai neulaan. Kädet tärisi-
vät, kun yritin ohjata neulaa oikeaan paik-
kaan. Nyt tiedän, mitä tehdä ja voin toi-
mia hyvin apuna.

Perheen koirat osallistuvat myös hoi-
toon – pysymällä pois koneen luota. Ne 
ymmärsivät heti, että isännän luokse ei 
sovi mennä, silloin kun hoito on kesken. 
Enemmän ihmetystä herätti lattian poik-
ki vedetty poistoletku kylpyhuoneeseen. 
Senkin ne ovat jättäneet rauhaan.

Syöminen ja juominen on va-
paampaa
Jari suosittelee kotidialyysiä kaikille, joille 
se olisi mahdollista.

– En vaihtaisi takaisin sairaalaan mis-
tään hinnasta. Monella on turhia ennak-
koluuloja hoitoa kohtaan, varmaan pistä-
misen ja veren takia, Jari miettii.

Jari tekee hoidon kotona 5–6 kertaa 
viikossa, keskimäärin kolme tuntia ker-
rallaan yleensä heti heräämisen jälkeen. 
Lauantai on vapaapäivä.

– Jos olen kotona, niin mieluummin 
teen dialyysin kuin olen tekemättä sitä. 
Olo paranee heti. Sen vuoksi voin juoda 
ja syödä vapaammin.

Ennen dialyysin aloitusta Jari käy 
puntarissa ja määrittelee sitten poistet-
tavan nesteen määrän.

Jari on ollut siirtolistalla keväästä läh-
tien. Puhelin on aina mukana ja mies py-
syttelee lähiseudulla. Onneksi mökki on 
kymmenen minuutin matkan päässä. 
Sieltä hän on käynyt tekemässä dialyy-
sin kotona.

Jari olisi voinut saada munuaisen 
myös elävältä luovuttajalta. Pojalta mu-
nuaista ei voitu siirtää, koska lääkärit ajat-
telivat, että hän tarvitsee jatkossa mo-
lemmat munuaisensa. Muiden halukkai-
den kohdalla Suomen lainsäädäntö esti 
luovutuksen. Mahdolliset luovuttajat ei-
vät asuneet samassa taloudessa, vaikka 
olivatkin erittäin läheisiä ja liikkeellä täysin 
omasta tahdostaan.  

Jari Puikkosen koulutus dialyysiopetuskeskuksessa kesti kuusi viikkoa.

Dialyysikoulutuksessa 
edetään omaan tahtiin
HUS-alueen kaikki kotona hemodialyysiä 
tekevät saavat koulutuksensa Meilahden 
alueella sijaitsevan Kolmiosairaalan dia-
lyysiopetuskeskuksessa. Osa tulee koulu-
tukseen suoraan, kun dialyysihoidon aloi-
tus on ajankohtaista, osa on voinut olla jo 
pidempääkin dialyysissä. Joskus dialyysi 
pitää aloittaa äkillisesti, ja toisaalta joskus 
kotihoitoon alkaakin haluta vasta, kun on 
käynyt pitkään hoidossa yksikössä.

Sairaudet tai muut rajoitukset eivät 
useimmiten ole este dialyysin tekemisel-
le kotona, jos itsellä on kiinnostus ja in-
nostus kotihoitoon. Monella on selvä syy 
dialyysin tekemiseen kotona. Kotona teh-
tävässä dialyysissä ei ole sidottu yksikön 
aikatauluun, vaan hoito on helpompi so-
vittaa omaan elämään: joku haluaa pala-
ta töihin tai kotona on pieniä lapsia. Jos-
kus hoitomatka dialyysiyksikköön on pitkä. 
Moni kokee omaan hoitoonsa osallistumi-
sen mielekkääksi – vaikka kävisi dialyysis-
sä yksikössäkin.

– Yleensä koulutukseen tulevia jännit-
tää eniten pistäminen. Se nousee kuiten-
kin harvoin kynnyskysymykseksi. Toimen-
piteenä pistäminen on aika yksinkertainen 
ja sen oppii nopeasti. Dialyysineulojahan 
ei pistetä uusiin reikiin ja veritie on valmii-
na, kertoo sairaanhoitaja Riitta Muroma-
Karttunen.

Koulutus kestää yleensä 6–8 viikkoa, 
mutta joku on valmis lähtemään kotiin jo 
neljän viikon jälkeen. Ketään ei laiteta ko-
tiin ennen kuin tuntee itse olevansa valmis 
ottamaan vastuun hoitonsa tekemisestä.

– Koulutuksessa edetään asia kerral-
laan, kunkin oman vauhdin mukaan. Mi-
kä on yhdelle vaikeaa, on toiselle helppoa. 
Aluksi hoitaja on paikalla koko ajan, sitten 
siirrymme sivuun ja harjoittelua voi jatkaa 
omaa tahtia. Onnistuminen on palkitse-
vaa, vaikka seuraavalla kerralla voikin tulla 
taas takapakkia.

Muroma-Karttunen kertoo, että kaik-
ki, jotka ovat tulleet koulutukseen, ovat 
myös päässeet kotiin tekemään dialyysiä, 
jos opetuksen aikana ei ole ilmennyt uusia 
ongelmia. Hoitajien päivystyspuhelimeen 
voi soittaa ympäri vuorokauden. Jos sai-
rastuu, tai elämäntilanne muuttuu ja väsyy 
hoitoon, sairaaladialyysiin pääsee takaisin, 
vaikka vain väliaikaisesti.

– Kotona hoitoa tekevät eivät saa ver-
taistukea samalla tavalla kuin yksikössä 
dialyysissä käyvät. Toisaalta ei ole hyväk-
si, jos koko sosiaalinen elämä on dialyysi-
osastolla. Muita saman kokeneita voi tava-
ta vaikka paikallisessa jäsenyhdistyksessä.

HUS:n alueella Uudenmaan yhdistys 
UUMU on järjestänyt vertaistuki-iltoja ko-
tidialyysissä oleville keväisin ja syksyisin. 

TEKSTI: PETRI INOMAA
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Kolmas munuainen oli  
odottamaton lahja

Keväällä tapahtui se, mitä Ilkka Juntu-
nen ei oikeastaan enää osannut odottaa 
tai edes toivoa. Hän sai kolmannen mu-
nuaisensiirron 69-vuotiaana. Ilkka on Kai-
nuun poikia, Kajaanin kupeesta, Mainual-
ta, kotoisin. Nuoruusvuodet kuluivat töis-
sä matkatoimistossa Helsingissä ja maa-
ilmalla. Matkalta löytyi myös vaimo, Pirjo, 
helsinkiläistyttö.

– Kotikonnulle palaaminen alkoi tuntua 
hyvältä ajatukselta, kun 1975 ja 1976 syn-
tyneet pojat alkoivat tulla kouluikään. Sa-
maan aikaan velipoika houkutteli kotiin tur-
veyrittäjäksi.

Energiakriisi sai suomalaiset miettimään 
omia energialähteitään, ja kun polttotur-
peeksi sopiva suo löytyi kotinurkilta, yri-
tystä ryhdyttiin perustamaan yhteistuumin. 
Vaimollekin päätös oli helppo, kun paikasta 
löytyi pieni maalaiskoulu. Mainualla perhee-
seen syntyi vielä tytär vuonna 1983.

– Manta-myrsky kaatoi puut metsäs-
tä vuoden 1985 kesällä, niinpä isä ehdot-
ti, että rakenna talo, kun puutkin ovat jo 
valmiina. 

Talon rakentamisen aikoihin Ilkka kä-
vi jo Kajaanissa dialyysissä. Hän lähti aa-
mulla sairaalaan peräkärry perässä ja toi 
iltapäivällä kirvesmiehelle tavarat. Niin ei-
vät dialyysimatkatkaan menneet hukkaan. 

Akuutti nefriitti
Ilkan tuntevat tietävät, että mies on vilkas 
kuin elohopea, hauska ja puhelias, mut-
ta jämäkkä. 

– Lukuhommat eivät innostaneet, siksi 
ajattelin lukion jälkeen, että armeijasta voi-
si tulla elämänura.

Kovakuntoinen nuori mies aloitti armei-
jan Oulussa pioneerikomppaniassa. Siellä 
Ilkka sai akuutin nefriitin, äkillisen munu-
aistulehduksen, ja makasi sotasairaalas-
sa kaksi kuukautta.

– Syytä tulehdukseen ei löytynyt. Lää-
käri totesi vain, että akuutti mikä akuutti, 
ja mies todettiin terveeksi.

Kaikkiaan Ilkka palveli 1,5 vuotta lasku-
varjojääkärinä. Haaveiden työ alkoi kuiten-
kin tuntua liian raskaalta ja hän alkoi kaiva-
ta jotakin rauhallisempaa menoa. Jälkivii-
saana on mieleen juolahtanut, vaivasivat-
ko munuaiset jo tuolloin.

– Yliopistoon en halunnut ja poliisik-
si olin liian lyhyt. Löysin itseni matkatoi-
mistosta. 

1970-luvulla maailma avautui tavallisel-
lekin suomalaiselle charter-matkojen myö-
tä. Ilkka järjesti matkoja mm. Lähi-Itään Is-
raeliin ja Jordaniaan. Tulevan vaimonsakin 
Ilkka tapasi ensimmäisen kerran Israelis-
sa kibbutsilla.

Potilaasta toimijaksi
Ilkan munuaisten vajaatoiminnan syy ei ole 
koskaan selvinnyt. Taustalla saattaa olla 
jo lapsena sairastettu tulehdussairaus jäl-
kitauteineen. Ensimmäinen oire munuais-
ten vajaatoiminnasta olivat valtavat pään-
säryt, joita hoidettiin migreeninä. Kun Ilk-
ka viimein vietiin ambulanssilla sairaalaan, 
verenpaine oli pilvissä. Se todennäköises-

ti aiheutti myös päänsäryt.
– Minulla on kokemusta munuaisten 

vajaatoiminnan hoidosta kolmelta eri vuo-
sikymmeneltä ja kahdelta eri vuosituhan-
nelta, Ilkka todistaa. 

Vielä 1980-luvulla dialyysiin tullessa 
käytiin suihkussa ja puettiin potilasvaat-
teet ylle ja mies työnnettiin pyörätuolissa 
dialyysiin. Vaikka sairaalassa Ilkka hoidet-
tiin alusta loppuun, puoliso Pirjo sai lääkä-
riltä neuvon, ettei passaisi miestä kotona 
liikaa: menisi vain huonompaan kuntoon.

Talo valmistui jouluksi 1986. Lokakuus-
sa 1987 Ilkka sai ensimmäisen munuai-
sensa. Vanhalla kirralla meni kuukausi ja 
Kajaanissakin sairaalassa kaksi viikkoa. 
Ero on valtava, kun sitä vertaa viimeisim-
pään operaatioon, jolloin Meilahdessa me-
ni viisi päivää ja Kajaanissa yksi. Hitaudes-

Ilkka Juntunen on ollut dialyysissä 
ja saanut elinsiirron kahdella vuo-
situhannella ja kolmella vuosikym-
menellä. Hän on taivaltanut sai-
rautensa kanssa jo 40 vuotta.
TEKSTI JA KUVAT: HILKKA LAHTI

Mummin ja ukin ilona on tällä kertaa Emilia.  Lastenlapsia on kaikkiaan kuusi.

Ilkka Juntunen palasi kotimaisemiin Mainualle 1982 ja perusti turveyrityksen veljensä kanssa.
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KOLUMNI

Saisinko?
Jouduin istumaan vastatusten ensi-
hoitajaksi opiskelevan kanssa. Hän 
kertoi, että Englannissa ei saa poti-
laalta edes mitata verenpainetta lu-
paa pyytämättä. Siis aina aloitetaan: 
”May I ?”

Saisinko? Ihminen kuuluu itsel-
leen, vaikka olisikin toisten avun tar-
peessa. Kunnioitus on lähestymis-
tapana paras. Siten pääsee myös 
nopeiten asiaan. Henkilö, joka itse 
täyttää tilan, ei oikein sovellu hoita-
vaan työhön.  

Monet asiat, jotka meissä vaikut-
tavat toisiin, ovat niitä, joita emme it-
se huomaa. Siksi opetustilanteiden 
videoiminen on hyvä tapa antaa pa-
lautetta. Siten voi mennä perille vies-
ti, jota ei kehtaa toiselle sanoa. 

Vastavuoroisuus, molemminpuo-
lisen hienotunteisuuden ilmapiiri pi-
tää tilanteet hallinnassa ja hedelmäl-
lisinä. On tilaa olla ja toimia, valita eri 
vaihtoehtoja, punnita etuja ja haitto-
ja. Lupa olla tässä nyt, täydellises-
ti läsnä.  

Aamulla voi olla mukava solah-
taa rutiiniin, kun on turvallinen olo. 
Onhan? Vai odottaako mieli jotain 
vastakarvaista, hankalaa? Tuntuu-
ko epämiellyttävältä ajatella, mitä on 
tulossa? Entä jos nyt ottaisikin esil-
le sen asian, kun se tulee vastaan? 
Vaatii hieman uskallustakin ehkä.

Minä autan sinua sinun luvalla-
si. Minä turvaudun nyt tässä sinuun, 
kun en muutakaan voi. Olemme 
kumpikin tärkeitä itsellemme ja toi-
sillemme ja tietystä syystä. Yhteinen 
tavoite lisää rohkeutta toimia vaike-
assakin tilanteessa. Tulevaisuus tun-
tuu turvalliselta, kun tiedämme, mi-
ten sen kohtaamme.

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

sa oli myös hyvät puolensa: mieli ehti so-
peutua uuteen.

Ihminen sopeutuu
Ensimmäinen siirrännäinen kesti 16 vuotta.

– Luulin jo munuaisen kestävän ikui-
sesti. Yhden illan ajattelin, etten jaksa 
toista kierrosta, mutta aamulla olin val-
mis dialyysiin. Ihminen sopeutuu, kun on 
pakko.

Dialyysiaikaa kesti vain vajaan vuoden, 
kun soitto uuteen siirtoon tuli 2003. Leik-
kaus ja hoito olivat nopeutuneet ja muuta-
man viikon kuluttua Ilkka oli jo traktorin ra-
tissa turvesuolla. 

Ilkan vapaa-aika on kulunut luotta-
mustoimissa kaupunginvaltuustossa ja 
kaupunginhallituksessa, mutta myös yh-
distystoiminnassa.  Sotahistoria on Ilkan 
harrastuksista ykkönen, mutta aikaa on 
riittänyt myös munuais- ja maksa-asial-
le. Ilkka liittyi Kainuun yhdistykseen koh-
ta sen perustamisen jälkeen ja on toiminut 
myös sen puheenjohtajana kaikkiaan pa-
rikymmentä vuotta. Perheen lapset muis-
televat vieläkin yhdistyksen tekemiä retkiä 
ja tapahtumia. 

– Yhdistyksestä oli suuri apu, kun kaik-
ki asiat olivat uusia ja outoja. Nyt ihmiset 
hakevat tietoa internetistä, silloin keskus-
teltiin, Pirjo sanoo. 

Ilkka toimii tällä hetkellä myös liiton hal-
lituksessa.

– Liitto on ikään kuin ammattiliitto: se 
toimii meidän edunvalvojana. Tärkeää on 
myös, että liiton hallituksessa on edus-
tus koko maasta, ei vain Etelä-Suomesta.

Reserviupseerien yhdistyksen puheen-
johtajuus ja kiinnostus sotahistoriaan on 
poikinut myös mielenkiintoisia projekteja. 

– Olin käynyt tutustumassa entisiin 
taistelupaikkoihin itärajalla jo aikaisemmin. 
Gorbatshovin ja Koiviston aikaan vuonna 
1995 tehtiin päätös, että suomalaiset voi-
sivat etsiä sodan aikana rajan taakse jää-
neet vainajat ja tuoda heidät Suomeen.

Opetusministeriöstä kysyttiin, voisi-
ko Ilkka etsiä kadonneitten kaatuneitten 
omaisista tietoja. Hän oli myös etsimässä 
sodassa kaatuneitten jäänteitä rajan taka-
na. Ryhmä löysi kaksi joukkohautaa, jotka 
avattiin, vainajat tunnistettiin ja tuotiin Suo-
meen. Kostamuksessa oli virallinen luo-
vutusjuhla, puhetta ja torvisoittoa, ja Ilkka 
mukana kunniavartiostossa.

– Kesken kaiken pyörryin ja kaaduin 
päälleni asvalttiin. Seurauksena oli aivo-
verenvuoro ja kallonmurtuma. Erikoisluval-
la minut kiidätettiin rajan yli Suomeen hoi-
toon. Mutta siitäkin selvittiin.

Vaikea vuosi
Vuonna 2015 toisenkin siirrännäisen toi-
minta alkoi heiketä. Yksi munuainen leikat-
tiin pois, että olisi tilaa uudelle. Parin viikon 
jälkeen Ilkka oli taas työn touhussa, mutta 
asiat eivät olleet kunnossa: rintaa puristi ja 
rytmihäiriöt haittasivat. 

– Kolesterolit eivät ole koskaan olleet 
koholla, mutta sepelvaltimot olivat tuk-
keutuneet munuaisten kehittämästä kal-
kista. Pallolaajennus päätettiin tehdä he-
timiten, jotta ehdittäisiin ennen dialyysin 
aloittamista.

Ensimmäinen pallolaajennus ei onnis-
tunut, piti tehdä toinen. Sekään ei tuotta-
nut tulosta. Toukokuussa 2015 aloitettiin 
dialyysi, mikä sekään ei sujunut hyvin, sil-
lä Ilkka sai hoidon aikana tajuttomuuskoh-
tauksia. Vaikean vuoden aikana hän kävi 
läpi neljä pallolaajennusta, ennen kuin tu-
kokset saatiin avattua. Onnistunutkin ope-
raatio meni siltä osin pieleen, että nivus jäi 
vuotamaan ja aiheutti valtavat kivut.  

– Koko 40-vuotisen sairaushistoriani 
aikana se oli kaikkein pahin paikka, huu-
sin suoraa huutoa kivusta.

Kun Ilkka selvisi pallolaajennuksien ai-
heuttamista komplikaatioista, toipuminen 
oli nopeaa. Hän ei enää haaveillut kol-
mannesta siirrosta, mutta pääsi kuitenkin 
kevään korvalla siirtolistalle. Ilkka ja Pirjo 
lähtivät huhtikuussa tyttären syntymäpäi-
ville Raisioon. Aamulla mies heräsi soit-
toon: kolmas munuainen odotti Helsingis-
sä saajaansa.

– Kahdella edellisellä kerralla munu-
ainen on alkanut toimia heti, nyt piti hiu-
kan odotella.

Kolmas munuaisensiirto oli odottama-
ton lahja. Dialyysissä Ilkka ehti tällä kertaa 
olla vajaan vuoden. 

– Usein vasta siirron jälkeen huomaa, 
miten ajatus on pätkinyt, on väsyttänyt, ei-
kä aina ole jaksanut kiinnostaakaan. Uu-
den suodattimen myötä muistaakin kirk-
kaasti, Ilkka kuvailee. 

Ihmiset kysyvät myös, onko hän siirron 
jälkeen huomannut itsellään uusia tapoja.

– Yleensä ei ole ollut mitään kerrotta-
vaa, mutta uusimman munuaisen luovut-
tajan on täytynyt olla puuronsyöjä. En ole 
koskaan elämässäni syönyt aamiaista, 
mutta nyt maistuu kaurapuuro. 

40 vuotta kestäneen sairaushistori-
an aikana vääjäämättä on tullut vertailtua 
omaa tarinaansa kohtalontovereihin. Mat-
kan varrelle on jäänyt ystäviä ja tuttavia. 
Moni on odottanut ja odottaa siirtoa vuo-
sikausia. Ilkka on kuullut monen vanhan 
veteraanin puhuvan, miten parhaat mie-
het menivät sodassa, mutta miksi minä 
jäin henkiin

– Asiaa miettii aikansa. Mutta kyse ei 
ole hyvyydestä tai pärstäkertoimesta, vaan 
sopivuudesta. Siirtoon pääseminen on an-
saitsematonta ja muualla määrättyä, itse 
en voi asiaa päättää enkä siihen vaikut-
taa paitsi pitämällä itsestäni hyvää huolta.

Ensimmäisen munuaisensiirron jälkeen 
Ilkasta tuntui ihmeelliseltä ja asiasta pi-
ti kertoa kaikille. Toisen siirron jälkeen hän 
huomasi, ettei kukaan jaksanut kuunnella 
toisen sairauksista. 

– Kolmannen siirron jälkeen en ole pu-
hunut enää mitään. 
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EM-kisat olivat suomalaisjuhlaa
Elinsiirron saaneiden EM-kilpailut järjes-
tettiin Vantaalla heinäkuussa. Ensimmäis-
tä kertaa sekä Elinsiirron saaneiden ja 
dialyysissä olevien sekä Sydän- ja keuh-
kosiirrokkaiden EM-kisat järjestettiin sa-
maan aikaan samassa paikassa. VAU:n 
järjestämät kisat osoittivat, että molem-
mat eurooppalaiset järjestöt voivat kisa-
ta yhdessä.

Kisoihin osallistui 550 urheilijaa 24 
maasta. Suomalaisurheilijoita mukana oli 
94. Suomalaisten suosituimpia lajeja ovat 
yleisurheilu, keilailu ja petankki.

Vaikka kisoissa on tärkeä edistää elin-
luovutuksia ja tavata muita saman koke-
neita, tavoitteena on myös kilpailla tosis-
saan. Elinsiirron saaneiden kisoissa Suo-
mi oli menestyksekkäin maa. Joukkue ke-
räsi yhteensä 104 mitalia, joista kultaisia 
oli 38, hopeisia 38 ja pronssisia 28. Toi-
seksi tuli Unkari ja kolmanneksi Iso-Bri-
tannia. Päivää aikaisemmin päättyneis-
sä sydän- ja keuhkosiirrokkaiden kisois-
sa Suomi voitti 36 mitalia sijoittuen kisojen 
mitalitilastossa kolmanneksi. Yhteensä 
molemmista kisoista Suomen mitalisaa-
lis oli 140 mitalia (59 kultaa, 50 hopeaa ja 
31 pronssia). Tällä lukemalla Suomi oli ki-
sojen eniten mitaleita kerännyt maa, mut-
ta Iso-Britannian kultamitalisaldo, 72 oli 
isäntämaan vastaavaa suurempi. 

Lähde: Suomen Vammaisurheilu ja -lii-
kunta VAU

Ennen kisoja Kassu Kallio jännitti, tuleeko kutsu munuaisensiir-
toon vai pääseekö hän osallistumaan kisoihin. Soittoa ei kuulunut, 
joten Kassu oli mukana dialyysissä olevien kisoissa. Hän osallistui 
keilailun yksilö- ja parikisaan. Molemmissa tuloksena oli hopeaa.

Vaikka kisojen avajaisia Tikkurilan torilla ei sää suosinut, niin tunnelma oli lämmin.

Avajaiset juonsi Tero Karhu. Myös kisojen maskotti Sisu-sorsa pääsi lavalle.
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Kassu keilasi mitaleille
– Sijoitukseen olen tyytyväinen, mutta tulostasooni en ihan. 

Tavoitteena oli tietenkin kulta, ja se olisi ollutkin saavutettavissa 
omalla normaalitasoisella suorituksella. Ehkä jännitin vähän ja ali-
suoritin sen takia, Kassu kertoo.

Tunnelma kisoissa oli Kassun mukaan mainio. Kisatunnel-
miin olisi varmaan päässyt mukaan vielä paremmin, jos olisi asu-
nut hotellissa ja viettänyt aikaa enemmän urheilijoiden kanssa.

– Palkintokorokkeelle nouseminen oli varmaan yksi huippu-
hetkistä, mutta toisaalta ensimmäisessä joukkuepalaverissakin 
oli mukavan kutkuttava tunnelma.

Ensi vuonna järjestettäviin MM-kisoihin Malagassa dialyy-
sissä olevat eivät voi osallistua. Toisaalta jos siirto tulee nope-
asti, Kassun osallistuminen elinsiirron saaneiden kisoihin on 
mahdollista. Ulkomaan kisamatkalle Kassu ottaisi uusia laje-
ja ohjelmaansa.

– Kannattaa lähteä kokeilemaan vaikka yhdistyksen tai VAU:n 
tapahtumaa tai viikkotreeniä. Esimerkiksi keilailu on hyvin matalan 
kynnyksen laji, joka ei ole kovin fyysinen, mutta pääsee porukoi-
hin mukaan ja sitä kautta uskaltaa kokeilla muutakin. Ei liikkumi-
sen tarvitse varsinkaan aluksi olla ollenkaan tavoitteellista. Näissä 
porukoissa on ihan sallittua vain höntsäillä ja osallistua sen ver-
ran kun jaksaa ja huvittaa. 

TEKSTI: PETRI INOMAA
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Paavo Koskenkorva osallistui dialyysissä olevien kisoihin. Hän 
tekee hemodialyysiä kotona, yleensä joka toinen päivä, mutta vä-
hintään kolmasti viikossa. Ensimmäisen munuaisensiirron Paavo 
sai keväällä 2005. Loppukesästä 2014 vointi huononi nopeasti: 
siirrännäisessä oli hyljintäreaktio, jota ei saatu kuriin. Nyt Paavo 
odottaa uutta munuaista.

– Näin toisella kerralla osaa asennoitua jo hieman eri tavalla, 
eikä sitä siirtoa varsinaisesti odota. Munuainen löytyy, kun sen 
aika on, eikä asiaan voi itse mitenkään vaikuttaa. Vaikka tietys-
ti sen toivoisi saavansa mahdollisimman pian, Paavo kertoo.

EM-kisoissa Paavo osallistui yleisurheiluun ja salibandyyn. Pi-
tuudesta ja korkeudesta tuli kultaa, kuulasta hopeaa ja kiekos-
ta pronssia. Keihäässä tuloksena oli neljäs sija.

– Tuloksena olin tyytyväinen ainoastaan keihäänheittoon, jos-
sa 35,20 m oli oma ennätykseni.

Kisojen sosiaalisen lajin, salibandyn, Suomen joukkueessa 
Paavo oli maalivahtina. Finaalissa Suomi voitti Ruotsin 7–1 ja 
sai samalla kultaa.

– Kisoissa oli loistava tunnelma. huippuhetkiä oli ylipäänsä 
osallistuminen sekä miesten pyöräilyn kova taso ja suomalais-
voitto. Toivottavasti vuoden 2018 EM-kisoissa osallistun taas 
elinsiirron saaneiden kisoihin.

Tuisku-Tuulia Leinonen oli mukana ensimmäisissä arvokisois-
saan urheilijana. Ennen vuonna 2014 tehtyä munuaisensiirtoa hän 
ei ollut kilpailuhenkinen, mutta elinsiirtourheilun taika vei hänetkin 
mukanaan. Kisojen positiivinen ja kannustava ilmapiiri oli yllätys. 
Tuisku-Tuulia otti kisoissa kultaa pikaviestissä, hopeaa 100 met-
rin juoksussa ja pronssia kuulantyönnössä.

– Kisojen huippuhetkiä oli 4 x100 m viestijoukkueeseen pää-
sy ja kullan voittaminen. Joukkueeseen kuului lisäkseni Anne Tir-
ronen, Tuija Helander ja Pinja Söyrilä. Itse juoksin aloitusosion. 
Oma juoksu 17.10 sekuntiin oli huikea, koska parannus oli 1,5 se-
kuntia toukokuun aikaan. Kuulassa olin pettynyt, koska en pääs-
syt harjoitustasolle. Tulokseksi jäi 6,83 m, Tuisku-Tuulia kertoo.

Tuisku-Tuulian tähtäimessä ovat ensi vuonna pidettävät Ma-
lagan MM-kisat. Sitä ennen vuorossa on kuitenkin halli-SM-kisat. 
Hänen tavoitteenaan on parantaa omia suorituksia ja ottaa ohjel-
mistoon 200 metrin juoksu ja ehkä pituushyppy.

Tuisku-Tuulia kannustaa kaikkia liikkumaan, vaikka kilpaile-
maan ei lähtisikään.

– Kanattaa etsiä itselle mieluisa laji, jotta motivaatio säilyy ja 
kannustaa vaikka kaveri seuraksi. Kun on kunnossa, arjessa ja 
töissä jaksaa paremmin eikä flunssat kiusaa niin usein. Itse olen 
säästynyt verenpaine- ja kolesterolilääkkeiltä liikunnan ja terveel-
lisen ruuan ansiosta.
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MPaavo kilpaili dialyysisarjassa

Tuisku-Tuulian ensimmäiset kisat

Anne Tirronen ajautui elinsiirtourheilun 
maailmaan pian vuonna 2011 tehdyn mu-
nuaisensiirron jälkeen.

– Nyt olen jäänyt tähän yhteisöön niin 
kiinni, että ei tästä meinaa loppua halu-
ta tehdä. Olen liikkunut pienestä pitäen, 
etenkin hiihtänyt. Isä ei mitään laskettelua 
hyväksynyt, vaan hiihtoa sen olla piti, An-
ne kertoo.

Vantaan kisoissa Anne sai kultaa 4 x 
100 metrin viestissä, hopeaa 5 km ka-
tujuoksussa ja pronssia parikeilaukses-
sa Malin Nybergin kanssa. Uinnissa Anne 
keräsi hopeaa 50 metrin rintauinnista sekä 
pronssia 50 metrin perhosuinnista ja 400 
metrin vapaauinnista.

– Katujuoksussa tavoitteena oli paran-
taa Argentiinan aikaa 24,34, mutta jäin ta-
voitteesta reilusti, koska maasto oli niin 
mäkinen.
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Anne ahkeroi kisoissa
Vähäisen osallistujamäärän vuoksi ka-

tujuoksussa oli yhdistetty 18–49-vuotiaat. 
Anne on kuitenkin tyytyväinen omaan suo-
ritukseensa. Eniten Anne kuitenkin rakas-
taa uintia. Kisan huippuhetkiä olivat onnis-
tuneen startit uinneissa ja vapaauinti, jonka 
Anne jaksoi uida hyvin, vaikka ennen uin-
tia tuntui väsymystä. 

– Tunnelma kisoissa oli hyvä kuten ai-
na. Parasta on nähdä kanssakilpailijoita 
Suomesta, joista on tullut ystäviä ja muis-
ta maista, joihin on tutustunut vuosien var-
rella. Omasta joukkueesta tuli myös ensi-
kertalaisista uusia tuttavuuksia.

Anne patistaa perhettä liikkumaan 
yhdessä, ystävien ja leikin kautta aloit-
taminen on helpompaa. Kotosalla Anne 
lähtee yhdessä lenkille armeijassa ole-
van poikansa kanssa: poika edellä ja äi-
ti perässä.

– Kun liikkuu, niin mieliala kohenee ja 
myös uni paranee huomattavasti. Liike on 
lääkettä.

Tähtäimessä Annellakin on Malagan 
kisat. Uintia hän ei aio lopettaa koskaan, 
mutta näissä kisoissa puraisi myös keila-
kärpänen.

21 | ELINEHTO 3/16



Olavi Rautiainen on osallistunut elinsiirron saaneiden kansain-
välisiin arvokilpailuihin joka vuosi vuodesta 2010 lähtien. Van-
taalla Olavi vei keilailun ja petankin parikilpailuissa hopeaa Han-
nu Ouvisen kanssa. Petankin 60–69-vuotiaiden yksilösarjas-
sa hän onnistui kääntämään ottelun edukseen Ranskan Pierre 
Charretieria vastaan ja voitti samalla ensimmäisen henkilökoh-
taisen EM-kultansa.

– Ranskalaisille petankki on vähän kuin kansallispeli ja siksi 
voitto kyllä hivelee mieltä. Keilailussa oma tulostaso jäi hieman 
huonommaksi. Kun laittaa Suomi-paidan päälle ja numerolapun 
selkään, niin menee äkkiä kipsiin, Olavi sanoo.

Olavi oli iloisesti yllättynyt, kun kisoissa oli suomen nuoria ai-
kuisia runsaasti mukana. Kotikisoissa yhteishenki oli muuten-
kin hyvä.

– Nyt alkaa harjoittelu sekä petankissa ja keilailussa kohti en-
si kesän MM-kisoja. Treenikertoja tulee 3-4 kertaa viikossa, kun 
mukaan laskee myös äijäjumpan kerran viikossa. 

Olaville liikunta on tärkeää, koska se pitää yllä niin henkis-
tä kuin fyysistäkin hyvinvointia. Jos mies ei ole yhdistyksen vii-
kottaisella keilavuorolla hänet löytää toisen harrastuksen, disko-
tanssin, parista.

– Liikunnan voi aloittaa vaikka yhdistyksen liikuntaryhmissä. 
Ei tarvitse olla jo aiemmin lajia harrastanut eikä ajatella kilpaile-
mista, vaan kivaan ryhmään kuulumista. Samalla liikunnasta tu-
lee säännöllistä joka viikko toistuvaa.

Pinja Söyrilän maksa petti lomamatkalla Italiassa kuusi vuotta 
sitten. Hänet kiidätettiin kotiin ja Suomessa tehty maksansiirto 
pelasti hänet. Ennen elinsiirtoa hän harrasti juoksua ja kuntosa-
lia, mutta siirron jälkeen mukaan tuli myös kilpaurheilu. Argentii-
nan MM-kisat olivat Pinjan ensimmäiset arvokisat. Vantaalla Pin-
ja sai kultaa 400 ja 800 metrin juoksussa ja naisten pikaviestissä.

– Olen tyytyväinen koko kauteen. Elokuun SM-kisoissa syn-
tyivät uudet ennätykset 100 ja 200 metrillä ja juoksin tänä kesä-
nä ensimmäistä kertaa myös 800 metriä, josta oli kiva hakea ko-
kemusta Vantaan lisäksi muistakin kisoista. Hampaankoloon jäi 
400 metrin aika. 70 sekunnin alitus oli tavoitteena ja myös täysin 
tehtävissä, mutta se jäi nyt ensi vuoteen, Pinja kertoo.

Vantaan kisoista Pinjan mieleen jäivät etenkin uudet solmitut 
ystävyydet ja lauantain kisapäivän naisten pikaviesti.

– Liikunta on minulle keino kunnioittaa elinluovuttajaani ja saa-
maani uutta mahdollisuutta. Liikunnan ja perusterveellisen ruo-
kavalion avulla voin myös pitää itseni terveenä mahdollisimman 
pitkään ja välttää liitännäissairauksista, kuten diabetes sekä sy-
dän- ja verisuonisairauksia.

Pinja aikoo juosta niin kauan kuin pystyy. Myös kisaura saa 
jatkoa.

– Päämatkojani ovat 400 ja 800 metriä. Tavoitteena on juos-
ta 400 metriä aikaan 1:08.30 tai alle. Sillä syntyisi tietääkseni uu-
si ikäryhmäni maailmanennätys.

M
AU

RI
 F

O
RS

BL
O

M

Olaville ensimmäinen yksilökulta

Pinja tähtää  
maailmanennätykseen
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Tarja Savolainen sairastui nuorena harvi-
naiseen Budd-Chiarin oireyhtymään, mi-
kä johti siihen, että hänelle tehtiin mak-
sansiirto. Savolainen nimesi uuden mak-
sansa Sylvesteriksi ja solmi tämän kans-
sa sopimuksen.

– Me päätettiin selvitä. Molemmat huo-
lehdimme toisistamme, Tarja sanoo.

Hän kokee saaneensa uuden mahdolli-
suuden elämässään, ja haluaa käyttää sen 
tekemällä asioita, joilla voi tehdä itselleen 
ja muille hyvää.

Vantaalla Tarja osallistui keilailuun ja 
petankkiin. Hän vei kultaa keilailun yksilö-
sarjassa, hopeaa parikisassa Ulla Saarisen 
kanssa ja sekapareissa tuloksena oli viides 
sija Juha Ojastenmäen kanssa. Petankis-

Tarja ja Sylvester pärjäsivät
sa Tarja oli sarjansa neljäs.

– Saavutin tavoitteeni moninkertaisesti. 
Keilailussa kykenin heittämään kolme ta-
saista kisaa. Petankki oli uusi tuttavuus, ja 
olen tosi ylpeä, että haastoin itseni siihen.

Vantaalla Tarja yllättyi suomalaisten ur-
heilijoiden valtavasta määrästä.

– Kotikisat ja koko viikko oli älyttömän 
hieno. On vaikea pukea sanoiksi, mitä 
osallistuminen ja osallisuus johonkin niin 
paljon suurempaan merkitsee.

Tarja uskoo jatkavansa elinsiirtourhei-
lua vielä pitkään: kisat motivoivat liikku-
maan säännöllisesti. Hän innostaa kaikkia 
löytämään itselleen mieluisan lajin. Kun lii-
kunta on kivaa, sitä jaksaa harrastaa. 
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Kaipuu kisoihin ylittää kaikki esteet

Gerard, 55, alkoi sairastella jo lapsena. 4-vuotiaana hänellä todet-
tiin ongelmia lonkassa ja hän joutui makaamaan kahden vuoden 
ajan jalka vedossa kodin olohuoneessa. Isä oli kuollut, kun Ge-
rard oli pieni ja äiti oli jäänyt yksin neljän lapsen kanssa. Pitkän, 
kaukana kotoa olleen, kuntoutuksen jälkeen Gerard olisi halun-
nut liikkua, mutta joutui aluksi vain katsomaan, kun muut pelasi-
vat jalkapalloa. Vähitellen hän pääsi kuitenkin mukaan.

15-vuotiaana hän huomasi verta virtsassaan, mutta ei ker-
tonut siitä heti äidille. Gerard suunnitteli muuttavansa elämän-
sä kulun menemällä armeijaan töihin ja ajatteli, että miehet eivät 
valita. Verivirtsaisuuden syyksi paljastuivat munuaiskivet. Niiden 
syyksi selvisi hyperoksaluria, joka on harvinainen, peittyvästi pe-
riytyvä tauti. Siihen liittyvät oksalaatin lisääntynyt erittyminen virt-
saan, kivien muodostuminen virtsateihin ja nefrokalsinoosi, joka 
voi johtaa munuaisten vajaatoimintaan ja oksalaatin kertymiseen 
elimistössä. Vaikka sairauden oireet ovat enimmäkseen munu-
aisissa ja virtsateissä, varsinainen vika on kuitenkin maksassa.

Munuaiskivileikkauksen ja lääkityksen turvin elämä jatkui nor-
maalisti. Sairaus kuitenkin vahingoitti vähitellen munuaisia. Vuon-
na 1981 toinen munuaisista piti poistaa. Käteen ei saatu tehtyä 
veritietä, joten hemodialyysi aloitettiin jalan suonien kautta.

Kun vuonna 1983 puhelin soi ja sairaalasta kerrottiin, että uu-
si munuainen oli löytynyt, Gerard epäröi:

– Dialyysi sujui hyvin ja olin tyytyväinen elämääni. Kysyin, voin-
ko miettiä ja palata asiaan seuraavana päivänä, mutta lääkäri 
vastasi, että se ei valitettavasti onnistu: päätös on tehtävä heti. 

Lyhyen harkinnan jälkeen hän päätti lähteä leikkaukseen. Se 
kannatti. Itävallasta saatu munuainen toimi 32 vuotta.

Päämääränä urheilukilpailut
Munuaisensiirron jälkeen Gerard innostui uinnista. Parhaimmil-
laan hän harjoitteli kahdesti päivässä, ennen töihin menoa ja il-
lalla niiden jälkeen. Hän on osallistunut kolmiin elinsiirron saanei-
den MM-kisoihin sekä useisiin EM-kisoihin. Palkintokaapista löy-
tyy koko mitalisarja.

Takapakit terveydentilassa eivät ole estäneet liikuntaa. Ge-
rardilla on tekonivel molemmissa lonkissa. Perussairaus on ai-

heuttanut silmäongelmia ja miehellä on hoidettu ihosyöpä 300 
eri kohdasta jäädytyksellä, leikkauksilla, sädehoidolla ja ihonsiir-
roilla. Vuonna 2011 todettiin, että syöpä on levinnyt imusolmuk-
keisiin ja siihen aloitettiin sädehoito. Hoito ei kuitenkaan toiminut 
odotetusti. Lääkäri kutsui Gerardin vastaanotolle: miehelle annet-
tiin elinaikaa korkeintaan 6 kuukautta.

– Olen ollut onnekas ja etuoikeutettu. Jos tämä oli tässä, olen 
saanut elää pitkän ja hyvä elämän.

Gerard halusi osallistua vielä kerran elinsiirron saaneiden ki-
soihin. Hän mietti, ehtisikö mukaan vuoden 2013 MM-kilpailui-
hin Durbanissa Etelä-Afrikassa. Kyllähän hän ehti. 200 metrin va-
paauinnista hän selvisi, vaikka matka ottikin koville hengitysvaike-
uksien takia. Sairaalahoidosta aikoinaan saatu MSR-bakteeri oli 
tehnyt tuhojaan miehen keuhkoihin ja hän on sairastanut seitse-
män keuhkokuumetta. Toisena kisapäivänä 50 metrin rintauinnis-
sa Gerard pääsi finaaliin, mutta finaaliuinnin jälkeen hän ei pääs-
syt enää itse ylös altaasta. Mies vietiin vedestä suoraan sairaa-
laan. Kisat päättyivät siihen.

Kotona Hollannissa todettiin, että munuaissiirteen toiminta 
oli alkanut hiipua.

– Siirtomunuainen oli kestänyt 32 vuotta. Olin 54-vuotias ja 
vielä elossa, vaikka neljä vuotta aiemmin minulle oli annettu kuusi 
kuukautta elinaikaa. Ajattelin, että en aloita enää dialyysiä.

Lääkärit kuitenkin ehdottivat, että Gerard voisi kokeilla hoi-
toa. Jos se ei tuntuisi hyvältä, dialyysi voitaisiin lopettaa. Gerard 
ei halunnut käteensä fisteliä ja iho-ongelmien vuoksi sen käyttö 
olisi voinut olla mahdotonta. Lääkäri ehdotti vaihtoehdoksi pysy-
vää keskuslaskimokatetria ja mies antoi periksi.

Veri vetää altaaseen
Alkuvaikeuksien jälkeen dialyysihoito alkoi sujua. Olo parani. Mieli 
alkoi vetää takaisin altaaseen, mutta lääkärit kielsivät uimisen kes-
kuslaskimokatetrin infektioriskin takia. Gerard ei suostunut anta-
maan periksi. Hän löysi suojan, joka oli tehty katetrille suihkun ot-
tamista varten. Uidessa vauhti ja virtaus sai kuitenkin veden vuo-
tamaan suojapussiin. Ratkaisuksi löytyi UV-suojapaita, joka piti 
pussin kiinni ihossa eikä vettä mennyt sisälle juuri nimeksikään. 

Gerard aloitti taas treenaamisen. Hän ajatteli, että kisat on ki-
sattu, kunnes huomasi, että EM-kisoissa on omat sarjansa myös 
dialyysissä oleville. Mies aloitti harjoittelun Vantaan kisoihin.

Lääkärit ajattelivat aluksi, että keuhkoinfektioiden ja ihosyö-
pien takia Gerard ei kestäisi uutta munuaisensiirtoa ja hyljinnä-
nestolääkitystä. Nyt siirron mahdollisuutta harkitaan uudelleen.

– Olen tyytyväinen elämääni dialyysissäkin. Voin matkustaa 
ja osallistua kisoihin. Ehkä joku muu tarvitsisi uutta munuaista ki-
peämmin kuin minä. Olen ollut jo niin pitkään jatkoajalla

Vantaan kisoissa Gerard toimi Hollannin joukkueen johtajana. 
Osallistujia oli mukana vain kuusi: 3 pyöräilijää, yleisurheilija ja 2 
uimaria. Sydän- ja keuhkonsiirron saaneiden joukkueessa edus-
tajia oli enemmän. Gerard osallistui Vantaalla 50, 100 ja 400 met-
rin vapaauintiin sekä 50 metrin rintauintiin. Kotiin viemisinä mie-
hellä on neljä mitalia: yksi hopea ja kolme pronssia.

– Dialyysissä oleva ei saa ryhtyä potilaaksi, joka vain makaa 
ja ajattelee, että ei voi tehdä mitään. Liikunnan voi aloittaa varo-
vasti ja harrastamalla sitä, mitä voi, vaikka vain pyöräilemällä al-
kuun 100 metriä. Kunto kasvaa nopeasti ja elämänlaatu paranee 
kuin huomaamatta.

Gerard pohtii, että positiivinen asenne ei auta vain itseä vaan 
myös läheisiä. Koko elämä on tiimityötä.

– Toivottavasti kisoihin osallistuisi tulevaisuudessa enemmän 
myös dialyysissä olevia. Monella on hurjempia tarinoita kun mi-
nulla. Kokemusten vaihtaminen avartaa ja antaa uusia näkökul-
mia omiin vaikeuksiin. 

Hollantilainen Gerard van Leussen osallistui Vantaal-
la dialyysissä olevien kisoihin. Hän ei ole antanut vai-
keuksien nujertaa, vaan palaa yhä uudestaan altaa-
seen ja kisoihin.

Gerard van Leussen osallistui Vantaan kisoissa uintiin. Dialyysihoidossa hän kä-
vi Malmin yksikössä.

TEKSTI JA KUVAT: PETRI INOMAA
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Elinsiirron saaneiden EM-kisojen 
yhteydessä järjestettiin myös Elin-
siirtoliikunnan viikko, johon kuului 
elinsiirtoliikunnan symposio, lasten 
ja nuorten leiri sekä kuusi Sporttito-
ria ympäri pääkaupunkiseutua.

Sporttitoreille jaettiin tietoa 
elinluovutuksesta

TEKSTI JA KUVAT: PETRI INOMAA

Elinsiirtoliikunnan viikon järjesti Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU yhteis-
työssä järjestöjen KYLLÄ elinluovutukselle 
-toiminnan kanssa Erasmus+ Sport -oh-
jelman osarahoituksella. Munuais- ja mak-
saliitto jakoi jokaisella Sporttitorilla tietoa ja 
elinluovutuskortteja aktiivisten vapaaeh-
toisten kanssa. Elinluovutuskorttien lisäksi 
Sporttitoreilla oli erilaisia sporttisia toimin-
tapisteitä sekä esimerkiksi mahdollisuus 

li lavalla myös elinsiirron saaneita. 6-vuoti-
as Miisa Liuha otti mukaansa esiintymään 
myös Heli-äidin ja Simo-isän, joka on luo-
vuttanut toisen munuaisensa Miisalle (8).

Keskiviikkona Sporttitori oli Helsin-
ki Cupin yhteydessä Käpylän urheilupuis-
tossa. Mukana elinluovutuskorttia esitte-
lemässä oli myös HIFK:n hyökkääjä Juho 
Mäkelä sekä naisten liigassa jalkapalloa 
pelaava Katarina Naumanen ja jalkapal-
loilija, futsalpelaaja Panu Autio (4). Hei-
dän kanssaan taitojaan pääsi mittelemään 
11-vuotias sydämensiirron saanut Ant-
ti Sommelo.

Sporttitorit järjestettiin viikon aikana li-
säksi Tikkurilassa, kauppakeskus Jum-
bossa Vantaalla, Sellossa Espoossa ja 
Myyrmannissa Vantaalla. Kaikkiaan viikon 
aikana jaettiin lähes 1500 elinluovutuskort-
tia. (5, 7, 9) 

tehdä maksuton kehonkoostumusmittaus.
Tapahtumissa elinluovutuskortin alle-

kirjoittamisen lisäksi ohikulkijat pystyivät 
näyttämään, että he kannattavat elinluovu-
tusta. Photobooth-pisteellä ohikulkijat ku-
vattiin someen hashtagilla #elinluovutus-
kortti ja #vantaa2016. Kuvan jakamal-
la pystyi kannustamaan myös kaverei-
ta hyvälle asialle. Kuvat ovat osoitteessa 
www.instagram.com/elinluovutuskortti.

Jalkapalloa ja räppäreitä
Sporttitorien päätapahtuma oli tiistaina 
Kansalaistorilla Helsingissä. Ilmaiskonser-
tissa esiintyivät rap-artistit Särre (kuva 1), 
Gracias (2) ja MC KOO. Paikalla oli myös 
Suomen U20-koripallomaajoukkue (3) ja 
amerikkalaisen jalkapallojoukkueen Roos-
tersin edustajat (6). Tapahtuman juontaja, 
toimittaja-selostaja Tero Karhu haastatte-

1

2

3

4
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Lasten ja nuorten leiri
Elinsiirtoliikunnan viikkoon kuului myös kansainvälinen lasten 
ja nuorten leiri, joka oli suunnattu elinsiirron saaneille lapsille 
sekä heidän perheenjäsenilleen.

Leirille osallistui perheitä viidestä maasta: Suomesta, Iso-
Britanniasta, Ranskasta, Hollannista ja Puolasta. Torstain oh-
jelmaan kuului liikuntakokeiluja Tikkurilan urheilupuistossa se-
kä vierailu Linnanmäen huvipuistoon. Perjantaina osallistujat 
pääsivät kokeilemaan eri urheilulajeja.

TEKSTI JA KUVA: MARJUKKA MIETTINEN

Euroopan elinsiirtopäivä 8.10.
Euroopan elinsiirtopäivää vietetään lauantaina 8.10.2016. 
Luovuttaja-installaatio rakennetaan osana elinsiirtopäivän 
kampanjaa viikon aikana neljälle paikkakunnalle. Tapahtuma 
on keskiviikkona 5.10. Jyväskylässä, torstaina 6.10. Tampe-
reella ja perjantaina 7.10.Kuopiossa. Päätapahtuma on Hel-
singissä lauantaina klo 11 alkaen.

Luovuttaja-installaatio on opiskelijoiden tulkinta elinluovu-
tuksesta ja sen tärkeydestä. Tavoitteena on herättää media-
huomiota ja positiivista kiinnostusta. Installaation rakennusai-
neena ovat luovuttaja-paidat. Keltaisten t-paitojen luovutta-
ja-logon on suunnitellut IvanaHelsinki. Installaatio purkaantuu 
sitä muka, kun ohikulkijat allekirjoittavat elinluovutuskortin tai 
lataavat elinluovutus-sovelluksen ja saavat itselleen t-paidan. 
Paitaa ei voi ostaa ja sen voi saada itselleen vain Euroopan 
elinsiirtopäivän 2016 aikaan.

Elinsiirtopäivän kampanjassa on mukana julkisuuden hen-
kilöitä kuvissa, joita käytetään tiedotuksessa, sosiaalisessa 
mediassa ja julisteissa. Mukana ovat muun muassa fittness-
bloggari Janni Hussi, radiojuontaja Tuija Pehkonen ja laula-
ja Kim Herold.

Tervetuloa vapaaehtoiseksi jakamaan elinluovutuskortteja ja 
tietoa tapahtumiin. Lisätietoja petri.inomaa@muma.fi, 040 5240 
679. Lisätietoa sivulla www.elinluovutuskortti.fi/elinsiirtopaiva.
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TEKSTI JA KUVAT: PETRI INOMAA

Elinsiirron saaneelle  
liikunta on elintärkeää
Hyvä yleinen terveydentila ja kunto vähentävät elinsiirron jälkeisiä komplikaatioita ja nopeuttavat 
toipumista. Elinsiirron jälkeen liikuntaa vähentää hyljinnänestolääkityksen mahdollisia sivuvaikutuksia, estää 
osteoporoosia ja metabolisen oireyhtymän syntyä

Elinsiirron taustalla on aina vakava akuutti tai krooninen sairaus. 
Ilman elinsiirtoa sitä tarvitseva ihminen olisi menehtynyt. Onnis-
tuneen elinsiirron jälkeen 70–80 prosenttia on elossa 10 vuoden 
kuluttua ja puolet 20 vuoden kuluttua.

– Elinsiirron tavoitteena on paluu normaaliin elämään. Vielä 
kymmenen vuotta sitten elinsiirron saaneen liikunnalle asetettiin ra-
joitteita, mutta nykytiedon mukaan kaikenlainen liikunta on mah-
dollista, ja hyödyllistä, kertoi professori Krister Höckerstedt Elin-
siirtoliikunnan symposiossa.

Hän muistutti, että elinsiirron saaneen liikuntaa suunniteltaes-
sa on huomioitava, miksi elinsiirtoa on alun perin tarvittu ja siirre-
tyn elimen erityispiirteet. Elinsiirtoleikkauksen jälkeen liikunta on 
hyvä aloittaa ohjatusta moniammatillisen tiimin ohjauksessa. On 
myös otettava huomioon, että elinsiirtoon johtanut vakava saira-
us on voinut vaurioittaa muita elimiä.

Kaksipäiväinen symposio järjestettiin osana Euroopan unio-
nin Erasmus+ Sport -ohjelman rahoituksella toteutettua Elinsiir-
toliikunnan viikkoa.

Liikunnasta on monenlaista hyötyä
Liikunnan terveyshyödyt ovat yleisesti tunnustettuja, mutta eh-
kä vielä tärkeämpää liikunta on elinsiirtoa odottaville ja elinsiirron 
saaneille. Hyvä yleinen terveydentila ja kunto vähentävät elinsiir-
ron jälkeisiä komplikaatioita, nopeuttavat leikkauksesta toipumis-
ta ja auttavat kuntoutumista. 

Tohtori William Bernal Kings Collegen sairaalasta Englan-
nista kertoi, että monella maksansiirtoa odottavalla on alen-
tunut aerobinen kunto, mikä vaikuttaa myös selviytymiseen 
listalla. Hyvä yleinen terveydentila ja kunto vähentävät mak-

sansiirron jälkeisiä ongelmia ja nopeuttavat leikkauksesta toi-
pumista. Maksan vajaatoiminnan takia hauraat ja lihaksia me-
nettäneet potilaat olisi tunnistettava ajoissa, jotta tilanteeseen 
voitaisiin puuttua.

Elinsiirron jälkeen liikuntaa vähentää hyljinnänestolääkityksen 
mahdollisia sivuvaikutuksia, estää osteoporoosia, pitää yllä luus-
ton mineraalitasapainoa, parantaa hapenottokykyä, helpottaa 
painonhallintaa ja estää metabolisen oireyhtymän syntyä. Liikun-
ta myös parantaa terveydentilaan liittyvää elämänlaatua.

Elinsiirtoa odottavan elämä on usein täynnä rajoituksia, jot-
ka voivat johtua terveydentilasta tai esimerkiksi ruokavaliosta ja 
suositellusta nestemäärästä. Elinsiirron odottaminen on henkises-
ti kuormittavaa. Itsestään olisi kuitenkin pidettävä huolta, jotta lä-
hestyvästä elinsiirrosta selviytyisi mahdollisimman hyvin. Huoleh-
timinen jää helposti päälle.

– Päästyäni kotiin munuaisensiirron jälkeen tarkkailin itseä-
ni koko ajan, mittasin kuumetta ja juomaani nesteen määrää, 
olin koko ajan epävarma. Sitten löysin liikunnan ja elinsiirtourhei-
lun ja elämä palasi normaaliksi, kertoi Euroopan elinsiirron saa-
neiden ja dialyysissä olevien urheiluliiton ETDSF:n puheenjohta-
ja Judit Berente.

Elinsiirron saaneiden urheilukilpailuissa muiden saman ko-
keneiden tapaaminen ja kokemusten jakaminen antaa voimia 
jaksaa arjessa, lisää itseluottamusta ja auttaa asettamaan elä-
mässä uusia tavoitteita.

– Kohtalomme riippuu vähintään yhtä paljon meistä itsestäm-
me ja omasta asenteestamme kuin lääketieteellisestä hoidosta. 
Kaikki elinsiirron saaneet ovat voittajia riippumatta siitä, miten ki-
soissa menestyy, Berente jatkaa.

Elinsiirtoliikunnan symposion osallistujat pohtivat, miten elinsiirron saaneita voi 
innostaa liikkumaan.

Elinsiirtoliikunnan symposion yhtenä puhujista oli professori emeritus Krister 
Höckerstedt.
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Vain puolet liikkuu riittävästi
Liikunnan terveyshyödyt ovat tiedossa, mutta moni elinsiirron 
saanut liikkuu silti alle suositusten. Liikkumisen voi estää pelko, 
että vahingoittaisi liikunnalla siirrettä tai tiedon puute siitä, millais-
ta liikuntaa voi harrastaa.

– Monet tapaamani sydämen- ja keuhkonsiirron saaneet ovat 
motivoituneita harrastamaan liikuntaa, mutta epävarmoja siitä, 
minkälaista liikuntaa ja millä aktiivisuudella sitä voi harrastaa, sa-
noi HYKS:ssä työskentelevä fysioterapeutti Linda Ulenius.

Italialaisen tutkimuksen mukaan munuaisensiirron saaneiden 
elintavat olivat kaukana toivotuista: Kaksi kolmesta oli ylipainoi-
nen ja vain puolet ennen siirtoa tupakoineista onnistui lopetta-
maan siirron jälkeen.

– Riski sairastua sydän ja verisuonisairauksiin kasvaa elinsiir-
ron jälkeen. Liikunta olisi helpoin tapa vaikuttaa riskiin. Tutkimuk-
seen osallistuneet kuitenkin liikkuivat alle suositusten. Vähäinen 
liikunta liittyi nykyiseen ikään, siirronsaanti-ikään, liitännäissaira-
uksiin, munuaistoimintaan, toimintakykyyn ja painoon, kertoi Vin-
cenzo Bellizzi.

Hollantilaisen tutkimuksen mukaan vain alle puolet elinsiirron 
saaneista liikkui suositusten mukaisesti.

– Tutkimuksessamme tärkeimmiksi liikkumisen esteiksi ko-
ettiin energian ja lihasvoiman puute, pelko ja liitännäissairaudet. 
Myös itseluottamuksen puute voi olla esteenä liikkumiselle, ker-
toi Edwin van Adrichem Hollannista.

Liikuntaan puolestaan koettiin innostavan motivaatio, halu 
selviytyä, liikkumattomuuden seuraukset, liikunta elämäntapa-
na, asetetut tavoitteet ja halu pitää huolta siirteestä. Motivaati-
on löytämiseen voivat auttaa tieto liikunnan terveysvaikutuksista 
ja merkityksestä henkiselle hyvinvoinnille, liikunnan ulkoiset vai-
kutukset ja esimerkiksi ohjattu liikunta tai liikkuminen ryhmässä. 

– Hoitohenkilökunta voi tukea liikkumista kertomalla sen mer-
kityksestä ja antamalla yleistä elintapaneuvontaa, mutta sosiaali-
nen tuki sukulaisilta ja ystäviltä on merkittävää motivaation ylläpi-
tämisessä, kertoi professori Heike Spaderma Saksasta.

Professori Michal Nowicki Puolasta puolestaan uskoi ter-
veysteknologian, esimerkiksi askelmittareiden, voimaan liikutta-
misessa. Italiassa hyviä tuloksia on saatu ulottamalla fysiotera-
pia ja liikuntaohjaus kaikkien siirron saaneiden saataville. Kattavan 
kuntotestauksen jälkeen osallistuja saa liikuntareseptin. Tämän 
jälkeen liikkua voi ohjatusti valituilla kuntosaleilla tai omaehtoises-
ti esimerkiksi terveysteknologiaa apuna käyttäen.

Epätäydellisten kehojen urheilua
Sosiaaliantropologian tohtori David Howe englantilaisesta 
Loughborough’n yliopistosta vertasi elinsiirron saaneiden ur-
heilua paralympiaurheiluun: molemmissa kyse on epätäydel-
listen kehojen urheilusta. Kilpaurheilussa tavoitteena on kui-
tenkin ristiriitaisesti täydellisyys.  Kisoissa osallistujat asettavat 
epätäydellisen itsensä tarkkailtaviksi, ja yhteiskunnan kuvitellut 
odotukset normaaliudesta voivat tämän vuoksi myös olla este 
osallistumiselle. 

– Kun tulin ensimmäisiin elinsiirtourheilun kisoihini tänne Van-
taalle, en nähnyt atleetteja, vaan tavallisia ihmisiä, jotka rakasta-
vat liikkumista. Minä tuijotin, kertoo Howe.

Howe on itse entinen paralympiaurheilija, jolla on pronssi-
mitali Soulista 1988 ja hopea Barcelonasta 1992. Taustastaan 
johtuen hän pohtii, että elinsiirron saaneiden urheilu vaikuttai-
si olevan samantyyppisessä tilanteessa kuin paralympialiike 
1970–80-luvuilla. Markkinavoimat eivät vielä olleet tulleet pa-
ralympialaisiin, eikä urheilijoiden luokittelussa ollut samankal-
taista ammattimaista otetta kuin nykyään.

– Eri elinsiirtoryhmien väliset erot tulevat olemaan asia, jota 
elinsiirtourheiluliikkeen on käsiteltävä lähitulevaisuudessa, Ho-
we totesi. 

Liikkuminen kannattaa aina. Pienikin liikunnan lisäys saa ai-
kaan suuria muutoksia, jos lähtötaso on heikko. Kunto kohe-
nee nopeasti, ja keho ja mieli vetreytyy.

Suositusten mukaan aikuisen tulisi harrastaa kestävyys-
kuntoa kehittäviä lajeja liikkumalla useana päivänä viikossa 
yhteensä ainakin 2 ja puoli tuntia reippaasti tai 1 tunti 15 mi-
nuuttia rasittavasti. Lihaskuntoa ja liikehallintaa tulisi harjoittaa 
ainakin kaksi kertaa viikossa. Aloittelijalle ja terveysliikkujalle 
riittää reipas liikunta, mutta tottunut ja hyväkuntoinen liikkuja 
tarvitsee kuntonsa kohentamiseksi rasittavampaa liikkumista.

Kestävyysharjoittelu vahvistaa sydäntä, keuhkoja ja veren-
kiertoa. Sopivia lajeja ovat esimerkiksi kävely ja sauvakäve-
ly, pyöräily, juoksu, uinti ja vesijuoksu sekä hiihto. Voima- ja li-
haskuntoharjoittelu parantaa tasapainoa ja selviytymistä arjen 
askareita. Lihasvoimaa kehittävät esimerkiksi jumpat ja kun-
tosaliharjoittelu. Suuria lihasryhmiä vahvistavia liikkeitä suosi-
tellaan tehtäväksi 8—10 ja kutakin liikettä kohden toistoja tu-
lee kertyä 8—12. 

Liikkuminen on hyvä jakaa useammalle, ainakin kolmelle 
päivälle viikossa, ja sen pitää kestää vähintään 10 minuuttia 
kerrallaan. Terveyden kannalta vähäinenkin säännöllinen liikun-
ta on parempi kuin ei ollenkaan, mutta terveysliikunnaksi eivät 
kuitenkaan riitä muutaman minuutin kestoiset arkiset askareet. 
Kaikki päivittäinen hyötyliikuntakin on kuitenkin hyväksi. Ter-
veyshyödyt lisääntyvät, kun liikkuu pidemmän aikaa tai rasit-
tavammin kuin minimisuosituksessa suositellaan.

Ikääntyessä liikunta parantaa toimintakykyä. Se ehkäisee 
kaatumisia ja niihin liittyviä vammoja. Suositusten mukaan yli 
65-vuotiaiden tulisi harjoittaa lihasvoimaa, tasapainoa ja not-
keutta 2–3 kertaa viikossa. Monet jumpat, esimerkiksi vesivoi-
mistelu, harjoittavat samaan aikaan näitä kaikkia. Kotona voi 
käyttää apuvälineinä vaikka punnuksia, mutta jo tuolilta nousut 
ja kyykistykset auttavat alkuun. Tasapainoharjoittelu on erityi-
sen tärkeää yli 80-vuotiaille sekä niille, joiden liikkumiskyky on 
heikentynyt tai jotka ovat kaatuilleet.

Lähde: UKK-instituutti
TEKSTI: PETRI INOMAA

Liikunta virkistää  
kehoa ja mieltä
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Lääkekorvausten  
lyhyt oppimäärä
Lääkärin reseptillä määräämistä lääkkeistä saa korvausta Kelalta, jos valmiste on hyväksytty 
korvattavaksi ja se on määrätty sairauden hoitoon. Korvausta maksetaan alkuomavastuun, 
50 euroa, täyttymisen jälkeen.
TEKSTI: MARIA RUUSKANEN

Lääkekorvauksen saa yleensä jo apteekis-
sa. Apteekki tarkistaa asiakkaan oikeuden 
korvaukseen sähköisesti Kelasta jokaisen 
käynnin yhteydessä. Korvausta voi hakea 
jälkikäteen Kelasta, mikäli sitä ei ole voitu 
antaa apteekissa suorakorvauksena. Täl-
laisia tilanteita tulee eteen silloin, kun asi-
akkaalle on myönnetty uusi korvausoike-
us, vuosiomavastuu eli lääkekatto (610,37 
euroa vuonna 2016) on ylittynyt tai kysy-
myksessä on esimerkiksi apteekin valmis-
tama lääkevalmiste, jota ei löydy Kelan lää-
kehausta.

Asiakas voi hakea korvausta jälkikä-
teen Kelasta lääkärin määräämistä ap-
teekin valmistamista lääkkeistä, esim. 
natriumbikarbonaatista (natriumhydro-
genokarbonaatti). Kela päättää, myön-
tääkö se korvauksen. Korvauksen hake-
mista varten asiakas tarvitsee apteekin 
tulostaman ja leimaaman laskelman lää-
keostoista. Hakemukseen liitetään lisäk-
si kassakuitti.

Lääkekorvausta on haettava kuuden 
kuukauden kuluessa lääkkeen ostamises-
ta Kelan lomakkeella. Kun korvausta hae-
taan vuosiomavastuun ylittäneistä lääke-
kustannuksista, on korvausta haettava 
kuuden kuukauden kuluessa kalenterivuo-
den päättymisestä. 

Kela seuraa vuosiomavastuun täytty-
mistä apteekista saatujen tietojen perus-
teella ja lähettää kirjeen oikeudesta lisä-

korvaukseen. Kirjeen liitteenä on hake-
muslomake lisäkorvauksen hakemista var-
ten. Tieto vuosiomavastuun ylittymisestä 
päivittyy samalla Kelan asiointipalveluun 
ja apteekkeihin. Vuosiomavastuun kerty-
mistä voi seurata Kelan asiointipalvelussa 
osoitteessa www.kela.fi/asiointi.

Erityisluvan ja korvattavuuden ha-
keminen
Jos lääkevalmisteella ei ole voimassaole-
vaa myyntilupaa Suomessa, Lääkealan 
turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) 
voi myöntää erityisluvan potilaskohtaisen 
hakemuksen perusteella. Erityislupaa voi 
hakea, jos ei ole käytettävissä muuta hoi-
toa tai muulla hoidolla ei saavuteta toivot-
tua tulosta. Tällöin lääkäri antaa lääke-
määräyksen lisäksi erityislupahakemuk-
sen, jossa perustellaan lääkkeen tarve. 
Asiakkaan tulee esittää hakemus aptee-
kissa yhdessä lääkemääräyksen kanssa, 
jolloin apteekki hakee erityislupaa asiak-
kaan puolesta. Erityislupahakemuksen kä-
sittelymaksu on 12 euroa ja kiireellisen eri-
tyisluvan 18 euroa. Kiireellisen erityisluvan 
saa noin vuorokaudessa, muuten käsitte-
ly kestää muutamia viikkoja. Kela ei kor-
vaa hakemisesta aiheutuneita kustannuk-
sia. Erityisluvallisesta lääkkeestä saa kor-
vauksen, mikäli lääkkeiden hintalautakunta 
on vahvistanut sille korvattavuuden ja koh-
tuullisen tukkuhinnan. 

Viime keväänä Adursal-lääkevalmis-
teessa, jota käytetään eräissä maksasai-
rauksissa, oli saatavuushäiriö. Korvaavaa 
lääkevalmistetta oli saatavilla, mutta sillä 
ei ollut myyntilupaa Suomessa, joten sitä 
tarvitsevan oli haettava erityislupa. Mikä-
li erityisluvallinen lääkevalmiste ei ole kor-
vattava, sille voi hakea tarvittaessa korvat-
tavuutta sen jälkeen kun Fimea on myön-
tänyt potilaskohtaisen erityisluvan tai jos 
lääkevalmisteella on olemassa määräai-
kainen erityislupa. Hakemus löytyy Lääk-
keiden hintalautakunnan sivuilta osoittees-
ta www.hila.fi. Jos lääkevalmisteella on jo 
myyntilupa, mutta siitä ei myönnetä Kela-
korvausta, asiakas ei voi hakea korvatta-
vuutta lääkkeelle. Lääkevalmisteen korvat-
tavuutta ja tukkuhintaa voi hakea vain lää-
kevalmisteen myyntiluvan haltija. Esimer-
kiksi jokin lääke voi olla korvattava, kun 
se ostetaan sadan tabletin pakkauksena, 
mutta nestemäisestä valmisteesta korva-
usta ei myönnetä. Tällöin ainoa mahdolli-
suus on ottaa yhteyttä myyntiluvan halti-
jaan ja esittää, että se hakisi korvattavuut-
ta lääkkeelle.

Erityisluvan hakemisen tarve tulee to-
dennäköisesti vastaan melko harvoin, jo-
ten luvan tai korvattavuuden hakemi-
nen voi tuntua haastavalta. Lisätieto-
ja saa tarvittaessa Maria Ruuskaselta, 
maria.ruuskanen@muma.fi tai 040 8363 
480. 

Lääkekorvausjärjestelmä 2016, Kela 
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Nykyisen lain tulkinnan mukaan elävänä munuaisen 
luovuttajana voi tällä hetkellä toimia vain lähiomainen 
tai muu samassa taloudessa asuva läheinen. Lakialoi-
te elävän luovutuksen helpottamiseksi jätettiin kesällä.
TEKSTI: PETRI INOMAA

Nykyisen kudoslain mukaan täysi-ikäinen henkilö, joka kykenee 
päättämään hoidostaan, voi luovuttaa uusiutumattoman elimen 
vain lähiomaisensa tai muun läheisensä sairauden hoitoa varten. 
Tämänhetkisen lain tulkinnan mukaan lähiomaisia ovat vain avio-
puoliso, lapset, vanhemmat ja sisarukset ja muita läheisiä ovat 
vain avopuoliso tai muu luovuttajan kanssa samassa taloudessa 
asuva henkilö. Elimen ja kudoksen luovuttaminen on Suomes-
sa tiukasti sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomaisen 
alaista toimintaa.

Lakipykälää halutaan muutettavan siten, että tiukka lähisu-
kulaisuus ja muu läheinen -rajoite poistetaan, ja elimen luovutus 
tulisi mahdolliseksi toisen henkilön sairauden tai vamman hoitoa 
varten. Tällöin esimerkiksi serkun, tädin, hyvän ystävän tai vaik-
ka nykyisin eri taloudessa asuvan lapsen isän sairauden hoidok-
si olisi mahdollista luovuttaa munuainen Suomessakin.  

Eduskunnan munuais-, maksa- ja elinsiirtopotilaiden tukiryh-
män puheenjohtajan kansanedustaja Sari Tanus (kd) jätti kesällä 
istuntokauden lopulla eduskunnalle 116 kansanedustajan allekir-
joittaman lakialoitteen elinsiirtojen helpottamiseksi.  

– Yhteinen kotitalous ei voi olla määrittävänä tekijänä elinsiir-
roissa. 116 kansanedustajan tavoittaminen allekirjoitusten saami-
seksi ja lakialoitteen merkityksen selvittäminen henkilökohtaisesti 
käytännössä yli sata kertaa oli melkoinen urakka, Tanus sanoo. 

Lakialoite on menossa alkusyksystä eduskuntaan esiteltäväk-
si, mistä se lähtee valiokuntaan käsiteltäväksi. Jo alkukesästä lii-
ton edustajat vierailivat ministeri Rehulan erityisavustajien luona 
kertomassa kudoslakiin tarvittavasta muutoksesta.

 
Munuaisensiirrosta miljoonien säästöt
Tällä hetkellä Suomessa noin 400 ihmistä odottaa uutta munu-
aista. Yli 90 prosenttia munuaisensiirroista on Suomessa tehty 
aivokuolleilta luovuttajilta saaduilla elimillä, kun maailmalaajuises-
ti noin 40 % munuaissiirroista tehdään eläviltä luovuttajilta. Joka 
vuosi siirtoa odottavia kuolee munuaisten vajaatoiminnan komp-
likaatioihin munuaissiirron viivästymisen vuoksi.

Munuaisensiirto parantaa sen saajan elämänlaatua. Moni pa-
laa töihin onnistuneen siirron jälkeen. Dialyysihoitoon verrattuna 
onnistunut munuaisensiirto säästää yhteiskunnan varoja satoja 
tuhansia euroja. Suomalaistutkimusten mukaan toimiva munu-
aissiirre säästää jo vuoden kuluttua leikkauksesta noin 40 000 
euroa vuodessa dialyysihoitoon verrattuna. Munuaissiirteet toi-
mivat nykyään keskimäärin 20 vuotta. Potilasmäärä huomioiden 
kyse on useiden miljoonien eurojen säästöstä. 

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalente-
rivuosittainen maksukatto. Vuonna 2016 maksukatto on 691 
euroa. Alle 18-vuotiailta perityt maksut lasketaan yhteen hä-
nen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto täyttyy, 
sen piiriin kuuluvat palvelut ovat loppuvuoden ajan maksutto-
mia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä ker-
ryttäneet maksukattoa. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 
kuitenkin yli 18-vuotiailta edelleen enintään 22,80 euron hoito-
päivämaksu (vuonna 2016).

Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksuka-
ton täyttymistä. Terveyskeskuksesta voi pyytää seurantakor-
tin, johon maksetut maksut merkitään. Alkuperäiset kuitit tu-
lee säilyttää, jotta ne voi esittää tarvittaessa. Kun maksukatto 
on täynnä, asiakkaan tulee hakea vapaakorttia siltä terveyden-
huollon yksiköltä, jonka käynnin tai hoitojakson aikana mak-
sukatto on täyttynyt. Liikaa suoritetut maksut on oikeus saa-
da takaisin. Vaatimus niiden palauttamisesta on tehtävä mak-
sukaton täyttymisvuotta seuraavan kalenterivuoden aikana.

Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avos-
airaanhoidon lääkäripalvelujen maksut, fysioterapiamaksut, 
sarjahoidon maksut, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirur-
gian maksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut, yö- ja päivä-
hoidon maksut sekä kuntoutushoidon maksut.

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja hammashoi-
dosta, sairaankuljetuksesta, lääkärintodistuksista, käyttämät-
tä ja peruuttamatta jätetystä poliklinikkakäynnistä eikä yksityis-
lääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutki-
muksista. Maksukattoon ei myöskään lasketa tulosidonnaisia 
maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkik-
si toimeentulotuesta tai tapaturmavakuutuksen perusteella.

TEKSTI: MARIA RUUSKANEN
 

Useissa virastoissa neuvontaa annetaan nykyään puhelinpal-
veluna tai netissä. Kasvokkain tapahtuva asiointi on vastaa-
vasti vähentynyt. Parhaimmillaan puhelinpalvelu sujuvoittaa 
toimintaa, koska asiat voidaan hoitaa välittömästi ja nopeasti. 
Usein asiointi sujuu ilman ongelmia.

Kahden ihmisen välisessä vuorovaikutuksessa on kuiten-
kin väärinymmärryksen mahdollisuus. Ammattihenkilö käsit-
telee asioita omasta näkökulmastaan ja olettaa, että ne ovat 
asiakkaallekin tuttuja. Todellisuudessa sosiaaliturvaan liittyvät 
asiat ovat usein vaikeaselkoisia ja haastavia ymmärtää. Viran-
omainen vastaa siitä, että sen antamat tiedot ovat paikkan-
sapitäviä. Molempien osapuolten on kuitenkin yhdessä pyrit-
tävä varmistamaan, että annetut neuvot tulevat ymmärretyksi 
oikein. Jos olo on epävarma, aina on lupa kysyä tarkennusta.

Mahdollisia ongelmatilanteita silmällä pitäen ja oman ym-
märryksen tueksi on hyvä pyytää ohjeet kirjallisena. Lisäk-
si kannattaa kirjata ylös neuvontaa antaneen henkilön nimi ja 
yhteydenoton ajankohta. Jos myöhemmin käy ilmi, että viran-
omaisen antamat tiedot tai ohjeistus ovat olleet virheellisiä, asi-
akas voi vedota annettuun kirjalliseen ohjeistukseen.

Kelan puhelinpalvelussa puhelut nauhoitetaan. Mikäli asi-
akas kokee saaneensa virheellistä neuvontaa, hän voi tehdä 
muutoksenhaku- tai vahingonkorvausvaatimuksen. Asian rat-
kaisussa käytetään apuna puhelujen tallenteita. 

TEKSTI: MARIA RUUSKANEN
Ministeri Rehulan erityisavustajien tapaamisessa läsnä olivat Ilkka Helanterä, He-
lena Isoniemi, Sari Tanus, Eeva Salmenpohja, Hanna-Maija Kause ja Sari Hög-
ström.

Lakialoite elävästä  
munuaisen luovutuksesta

Terveydenhuollon maksukatto

Vinkkejä puhelinasiointiin

29 | ELINEHTO 3/16



Perheet kurssilla

Nuoret Pärnussa

Liitto järjestää vuosittain kaksi Kelan ra-
hoittamaa perhekurssia. Tavoitteena on, 
että perheet saavat irtioton arjesta sekä 
uutta näkökulmaa oman lapsen sairau-
teen. Kesällä pidetyllä Kunnonpaikan kurs-
silla oli vertaistukea sekä vanhemmille et-
tä lapsille. Paikalla oli useita asiantuntijoita 
antamassa uusinta tietoa ja alustamassa 
keskustelua, joka olikin aktiivista.

”Ajatus siitä että tästä selvitään eteen-
päin. Vaikka lapsen sairaus on osa meidän 
perheemme arkea, ei kaiken tarvitse men-
nä sen ehdoilla. Olemme saaneet rohke-
utta lisää.” 

TEKSTI JA KUVA: MARJUKKA MIETTINEN

Liiton 12–17-vuotiaiden nuorten ver-
taistapaaminen ja kesäretki suuntautui 
tällä kertaa Viron Pärnuun. Mukana oli 9 
tyttöä ja 3 poikaa sekä ohjaajat Marjuk-

GP-ajot lahjoitti lapsille ja nuorille

Aikaa perheen  
kanssa

Vilma Niemi perheineen edusti liittoa 
edesmenneen Jarno Saarisen muis-
toksi järjestetyissä Memory GP-ajoissa 
Ahvenistolla kesäkuussa. Päivän aika-
na tutustuttiin moottoriurheiluun, mut-
ta ajojen lisäksi puhuttiin myös nuorille 
tärkeistä asioista. Vilma kertoi olevansa 
paljon mukana liiton nuorten toiminnas-
sa ja rohkaisi myös muita liiton nuoria 
tulemaan mukaan tapahtumiin.

Tapahtuman illallisgaalan huutokau-
pan tuotto lahjoitettiin liiton lapsipotilai-
den tukemiseen ja heille järjestettyyn 

Liiton perhepäivät järjestettiin tänä vuonna 
Särkänniemessä ja Power parkissa. Vuo-
sittaiset tapahtumat keräsivät mukaan 60 
perhettä.

”Tällainen mahdollisuus viettää aikaa 
perheen kesken on hienoa. Varsinkaan, 
kun se ei aiheuta taloudellista pohdintaa, 
onko moiseen varaa, niin kaikki pääsee va-
pautuneesti nauttimaan koko päivästä täy-
sillä. Lapsen sairaus pitää meidät tiukas-
ti arjessa kiinni, mutta voin vakuuttaa, et-
tä yksikään meistä ei aikatauluttanut haus-
kanpitoa sunnuntaina sairauden mukaan.” 

TEKSTI JA KUVA: MARJUKKA MIETTINEN

toimintaan. Hankkeen puuhamies, itsekin 
tällä hetkellä dialyysissä oleva, Harri Rin-
tamäki ja Esko Kuparinen lahjoittivat 2100 
euron lahjasekin liiton edustajille.

– Kiitos lahjoituksesta huutokauppaan 
lahjoittaneille ja osallistuneille sekä kaikil-
le tapahtuman  järjestäjille, jotka antoivat 
meille mahdollisuuden olla mukana. Toi-
vottavasti tämä rohkaisee muitakin ta-
pahtumia ja yrityksiä kutsumaan elinsiir-
ron saaneita nuoria vieraikseen, sanoo 
toiminnanjohtaja Sari Högström. 

ka Miettinen ja Maarit Heinimäki liitosta. 
Vanhemmat jätetään liiton nuorten tapaa-
misissa kotiin, ja heitä matka taisikin jän-
nittää nuoria enemmän

Upea Pärnu ja sen hiekkaranta ilahdut-
tivat nuoria. Polkupyörien avulla oli hienoa 
saada kokonaiskuva kaupungista. Pyörä-
letka olikin aika pitkä ja se sai monen ih-
misen iloiseen hymyyn. Ihana vanhakau-
punki innostutti nuoria kuvien ottamiseen 
ja shoppailukierrokselle. Nuorten mielestä 
parasta oli kuitenkin uudet ystävät ja ui-
minen. Parhaimmillaan osa porukasta kä-
vi uimassa reissun aikana kolme kertaa.

Matkan aikana nuorten kanssa suun-
niteltiin uutta projektia sekä jo ensi kesän 
vertaistapaamista. Vuonna 2017 kohteeksi 
toivottiin Ruotsia. Lisätietoja matkasta saa 
ensi keväällä muun muassa Elinehto-leh-
destä ja liiton nettisivuilta.

Pärnun reissu kuitenkin päättyi aika-
naan kotiinpaluuseen ja ihaniin halauk-
siin. Vanhemmat saivat kotiin nuoren, jol-
la oli uusia ystäviä ja upeita kokemuksia ja 
luottamusta, että mä pärjään ja uskallan.

TEKSTI JA KUVA: MARJUKKA MIETTINEN
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Politisk påverkning  
med människan i centrum
Förbundets påverkningsarbete styrs av värden som till exempel 
rätten till en god vård och tillräckligt socialskydd, eller rätten att få 
bli hörd och få jämlik service. Tillsammans med våra medlemsfö-
reningar sköter vi lyhört intressebevakningen i enlighet med des-
sa värden, både för dem som insjuknat och för dem som fått or-
gantransplantation. Från början av detta år har vi ökat resurser-
na inom påverkningsarbetet, och inte en sekund för sent visar 
det sig. Det ekonomiska läget i vårt samhälle har drivit våra bes-
lutsfattare till att söka kortsiktiga inbesparingar från långtidssjuka 
personer som redan nu belastas av en tung kostnadsbörda. Även 
den delvis föråldrade lagstiftningen kan i vissa fall ge upphov till 
oskäliga situationer för dem som insjuknat.

Så gott som alla metoder är tillåtna inom påverkningsarbe-
te, och bredden av olika verksamhetsmodeller är stor. Vi har 
drivit ärenden genom att skriva ställningstaganden, utlåtanden 
och kommunikéer. Vi har stått i kontakt med beslutsfattare och 
tjänstemän, och informerat och utbildat. I början av detta år för-
nyade vi vår webbplats för socialskydd för att göra det lättare att 
hitta olika informationskällor. Vi har besvarat otaliga förfrågningar 
om socialskydd, och vi har hittat lösningar i lägen som vid förs-
ta anblicken verkat hopplösa. Varje månad publicerar vi en frå-
ga på vår webbplats, och rikliga mänger svar har strömmat in. 
Vi planerar också kontinuerligt nya metoder för delaktighet – hur 
skulle t.ex. intressebevakning för äldre kunna låta?

Påverkning kräver tålamod och långsiktighet. Ofta krävs det 
otaliga goda försök innan några enstaka framgångsrika resultat 
kan nås. Men trägen vinner, har det visat sig: lagförslaget om le-
vande organtransplantationer är på väg till riksdagen för behan-
dling. FPA har kompletterat utbildningsprogrammet för sina taxi-
förmedlingscentraler med ett avsnitt om njursjukdom och dialys-
behandling som förbundet har sammanställt. Förbundet har nått 
synlighet bland annat genom sina ställningstaganden i frågor som 
berör till exempel läkemedelsersättning och förnyande av alko-
hollagen. Även en mer rättvis och jämlik behandling av personer 
som ansöker om handikapp- och vårdbidrag har varit på tapeten.   

Effektiv intressebevakning kräver både en personal som träf-
far personer som insjuknat, anhöriga, föreningens och förbun-
dets personal, och även samarbetsparter. Målet är att undvika att 
behov förbises hos personer som insjuknat i en njur- eller levers-
jukdom när beslut ska fattas i viktiga frågor – oavsett om dessa 
gäller den enskilda individens ansökan om sociala förmåner, eller 
stora helhetsprojekt inom lagstiftningen. 

Med önskan om en höst fylld av hopp och samarbete

Maria Ruuskanen
Specialist inom intressebevakning och socialskydd

Tips för skötsel  
av ärenden per telefon
Många ämbetsverk har idag valt att kommunicera per telefon 
eller via internet. Betjäningen över disk har därmed minskat 
i motsvarande mån. I bästa fall fungerar verksamheten smi-
digare längs telefonlinjerna. Ärenden kan skötas smidigt och 
utan dröjsmål. Ofta fungerar detta problemfritt. 

I interaktionen mellan två individer ingår emellertid alltid ris-
ker för missförstånd. Yrkespersoner sköter ärenden från myn-
dighetssynpunkt, och utgår ifrån att även kunderna är införs-
tådda med detta. I verkligheten är många ärenden inom soci-
alskyddet komplicerade, och att kunna begripa dem innebär 
en utmaning i sig. Myndigheten svarar för att den information 
som ges ut är korrekt. Bägge parter bör emellertid tillsammans 
sträva till att försäkra sig om att de råd och anvisningar som 
förmedlas uppfattas på rätt sätt. Om man känner sig osäker 
är det alltid tillåtet att be om preciseringar.

För att hålla ett öga på eventuella problemsituationer och 
för att stöda den egna förståelsen är det en god idé att be om 
att få råden och anvisningarna i skriftlig form. Dessutom lönar 
det sig att anteckna namnet på den person som gav ut infor-
mationen, samt kontakttidpunkten. Om det senare skulle vi-
sa sig att myndighetens information eller anvisningar varit fe-
laktiga kan kunden i det skedet hänvisa till de skriftliga anvis-
ningarna.  

FPA:s telefontjänst spelar in alla samtal. Om kunden upp-
lever sig ha fått felaktig rådgivning har han eller hon rätt att 
anföra en rättelseyrkan eller ett ersättningskrav. När besluten 
fattas i dessa ärenden utnyttjar man samtalsupptagningarna.

TEXT: MARIA RUUSKANEN
ÖVERSÄTTNING: C.C. COMMUNICATION OY
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Hemhemodialys är  
en individuell vårdform
Det kan vara en rejäl utmaning att passa in sina dialysbehandlingar i vardagslivet. Hemma får man chansen 
göra dialys när det passar bäst. Tack vare att vården kan skräddarsys individuellt är prognosen god. Ofta 
ger hemdialys också möjlighet till ett friare måltidsintag. 

Det är viktigt att hitta just den vårdform som bäst passar varje 
person som behöver dialys. Patienter som egenhändigt sköter 
sin dialys hemma får möjligheten välja den lämpligaste tidpunk-
ten för behandlingen. Det betyder i praktiken att vården lättare 
kan anpassas till både arbetslivet och till de egna och familjens 
olika verksamheter. 

– Hemhemodialys passar egentligen så gott som alla som be-
sitter en tillräcklig motivation att sköta behandlingarna själv, och 
som är beredda att engagera sig i vården. Definitiva kontraindi-
kationer finns det inte många av, berättar ansvariga läkaren för 
HUS Dialysskolningsenhet, MD Virpi Rauta.

Åldern utgör inget hinder, vare sig den är hög eller låg. Bå-
de tonåringar och personer långt över 80 har deltagit i de utbild-
ningar som HUS skolningsenhet för hemhemodialys anordnar, 
och ute på världen förekommer hemhemodialys även i vården 
av små barnpatienter.

– I allmänhet utgör inte heller svåra sjukdomar något hinder för 
hemdialys. Det är fullt möjligt att individuellt skräddarsy en lämp-
lig och behaglig hemhemodialys åt varje patient. Det innebär att 
hemdialysen passar även t.ex. svårt sjuka patienter, eller såda-
na patienter som skulle uppleva oskälig belastning av att behö-
va besöka ett sjukhus för hemodialys tre gånger om veckan, för 
att inte tala om de patienter för vilka det till och med kunde vara 
en omöjlighet att besöka sjukhuset.

Hemhemodialysen kräver dels en tillräcklig synförmåga, och 
dels att finmotoriken är tillräckligt god för att patienten själv ska 
kunna sticka dialysnålen och göra de apparatinställningar som 
krävs. Ibland kan minnes- och inlärningssvårigheter utgöra hin-
der för hemdialys. 

Dialysmetoden för alla och envar
Så fort nefrologen har bedömt att man kommer att bli tvungen 
att inleda dialysbehandling om cirka ett halvt år inleds på HUS 
en urvalsprocess för vårdmetod enligt den så kallade Helsing-
forsmodellen. 

Erfarna dialysskötare drar infotillfällen för smågrupper där 
de olika dialysmetoderna beskrivs, och dragarna visar videofil-
mer gjorda med patienter som gör sin dialys egenhändigt, i si-
na egna hem. Patienternas anhöriga är också välkomna att del-
ta i dessa infotillfällen, och det erbjuds gott om tillfällen till frågor 
som redan i detta skede kan ha uppstått. Samtidigt ger dessa 
infotillfällen möjligheter att utbyta tankar med andra som står i 
samma situation. 

– Därefter får alla de patienter som man bedömer kunna läm-
pa sig för hemdialysen träffa en nefrolog och en hemdialysskö-
tare, båda med inriktning på behandlingar som utförs i hemmet. 
Oftast är det under detta besök som beslutet om den komman-
de dialysmetoden fattas, berättar Rauta.

Om man känner sig osäker på hur hemdialysen skulle fung-
era, eller om det uppstår tvivel beträffande till exempel finmotori-
ken kan behandlingen inledas på så kallad kuvösplats. Dialyspa-
tienten och personalen får då möjlighet att tillsammans bedöma 
om en behandling i hemmet trots allt kunde vara möjlig.  

Om bedömningen under detta mottagningsbesök lutar mot 
hemdialys överför man ofta redan i detta skede vården och pa-
tientuppföljningen till hemdialysenheten. Det ger patienten möj-
lighet att bekanta sig med enhetens läkare och sjukskötare re-
dan innan dialysbehandlingen inleds, och behandlingsstarten blir 
på det sättet mjukare.

Problem är till för att lösas
Att inleda dialysbehandling innebär alltid en kris av något slag, 
och tanken på att egenhändigt sköta behandlingen kan leda till 
att det känns ännu svårare. Den typiska frågan som bekymrar 
inför dialysbehandlingen är den om att själv sticka dialysnålarna.

– Jag har ännu inte träffat en enda person som inför sin dia-
lysbehandling själv skulle ha velat börja sticka sig med dialysnå-
lar. Reaktionen mot att sticka sig själv med nålar är helt sund 
och normal. Men om man lyckas hitta en tillräcklig motivation 
som stöder behandlingsformen kommer man nog över de pro-
blemen. Det är synnerligen ovanligt att man inte skulle lära sig 
att sticka, berättar Rauta.

Innan skolningen inleds är det inte ovanligt att patienterna 
oroar sig för hur de överhuvudtaget ska kunna lära sig eller klara 
av att egenhändigt sköta sin behandling hemma.

Skolningen varar i 6–8 veckor och längden på utbildningen är 
alltid individuell. Behandlingarna i hemmet inleds först när bäg-
ge parterna, dvs. både den som ska göra dialysen och sjukskö-
taren är överens om det. Målet är att patienten får sin utbildning 
av samma sjukskötare från början till slut. Innan skolningen bör-
jar besöker sjukskötaren hemmet och bekantar sig med de för-
hållanden som råder där, och kontrollerar samtidigt vilka änd-
ringsarbeten som eventuellt kommer att behövas. Även det för-
sta behandlingstillfället i hemmet sker i sjukskötarens närvaro. 

De flesta spänner sig inför sin första egenhändiga hemdialys. 
Rauta jämför situationen med att ta körkort.

– De första veckorna känns jobbiga för de flesta, när man hål-
ler på och vänjer sig vid behandlingen, men snart blir vården en 
rutin och börjar löpa smidigt. Personalen vid hemdialysenheten 
upplever från sin egen synpunkt nästan utan undantag att be-
handlingarna som sker hemma lyckas bra. 

Vid HUS fungerar en sjukskötarjour dygnet runt, och den kan 
man ringa alltid när goda råd är dyra. Fortsatt skolning finns att 
tillgå om det känns som att behandlingarna inte vill börja löpa, el-
ler alternativt kan sjukskötaren komma hem och ta reda på vad 
det är som känns svårt. Vanligtvis hör problemen ihop med stick-

TEXT: PETRI INOMAA
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andet. Orsaken kan ligga i en dålig venförbindelse, men oftast 
är det ändå bara tekniken som kräver övning och fingerkänsla. 

– Telefonjouren utgör ett viktigt andligt stöd. Den finns tillgäng-
lig när som helst, alltid när hjälp behövs. Vetskapen om att konti-
nuerlig hjälp finns till förfogande är viktig även i de fall när patien-
ten alltifrån från starten känner sig osäker på om han eller hon 
själv är villig att ta hand om vården i sitt eget hem. 

Blodprover tas cirka en gång per månad, och patienter som 
egenhändigt gör sin hemhemodialys går typiskt på läkarkontrol-
ler med 2–3 månaders intervaller. De sällsynta sjukhusbesöken 
kan skapa en känsla om att man tappats bort från transplanta-
tionslistan. 

– Täta sjukhusbesök för behandlingar och att träffa enhe-
tens vårdpersonal flera gånger om veckan befrämjar på inget 
sätt möjligheten till en njurtransplantation. Processen där man 
väljer vem som ska få en ny njure sker helt separat med nog-
grant definierade kriterier, och vårdplatsen saknar i detta sam-
manhang betydelse. 

Den bästa tänkbara vården
Hemodialysbehandling på sjukhus eller vid satellitenheter sker 
vanligtvis tre gånger om veckan, 4–5 timmar per behandlings-
tillfälle. Hemma utför de flesta patienterna sina behandlingar fem 
gånger om veckan, 2,5 timmar per gång. Vissa patienter gör 
dialys varannan dag, medan andra gör den under natten me-
dan de sover. 

– Dialysbehandling i hemmet kan medicinskt skräddarsys för 
att den ska passa varje patient så bra som möjligt. Med en till-
räcklig dialysvård är patientens prognos mycket god, och även 
förekomsten av tilläggssjukdomar minskar betydligt. 

Med en tillräcklig dialysvård får patienten ofta glömma sina 
vätske- och dietbegränsningar. Om bantning ligger på agendan 
blir också den enklare, eftersom hemhemodialysen gör det enk-
lare att skapa en diet med lättare delikatesser.

Undersökningar har visat att hemhemodialys tillåter en god 
livskvalitet, och livshanteringen bevaras så hög som det är möj-
ligt trots dialysbehandlingarna. Hemma kan patienten göra sin 
dialys vid den dygnstid som passar honom eller henne själv, fa-
miljen och det sociala livet bäst. Förvisso kräver även hemdia-
lysen både engagemang och tid: dialysen måste utföras enligt 
uppgjord plan – även då när man inte känner för det. Dialysap-
paraturen kräver utrymme i hemmet, och det behövs en mas-
sa utrustning. Trots att man har försökt göra det så enkelt som 
möjligt för patienten att beställa dialystillbehör och -utrustning är 
det viktigt för honom eller henne att komma ihåg att lägga in si-
na beställningar i god tid. 

– Om livssituationen förändras och krafterna tryter, och det 
börjar kännas övermäktigt med vård i hemmet är det alltid möj-
ligt att återgå till att få dialys på enheten, tillfälligt eller permanent. 

Om patienten som egenhändigt gör sin dialys och hans eller 
hennes familjemedlemmar så önskar kan en anhörig få skolning 
för att kunna bistå vid dialysen. Hemdialyspersonalen kan vid be-
hov skola hemsjukvården i dialysassistans. När krafterna tryter 
kan till och med terminalvård i hemmet vara möjlig, trots att den 
innebär många utmaningar. 

Hemhemodialys passar lika väl för patienter som väntar på 
njurtransplantat som den gör för dem som behöver permanent 
vård för resten av livet. Man klarar sig utmärkt i decennier med 
denna vårdform.

– Dialys och vård i hemmet idag är möjlig för allt sjukare pa-
tienter som är i allt sämre kondition, och till och med för patienter 
som inte skulle klara sjukhusdialys, och det leder till att en tredje-
del av dem som gör hemhemodialys i dagens läge står på vän-
telistan för en njurtransplantation. 

Jari gör sin  
dialys hemma
Jari Puikkonen, 63, har gått i dialys i ett par år. Han har typ 2 
diabetes och började sin hemodialys hemma i somras.

– Dialysen har blivit en rutin för mig på bara ett par må-
nader, och det känns nästan som att de går lite för bra, fun-
derar Jari. 

– Jag skulle inte byta ut detta mot sjukhusdialys för något 
pris i världen. Många har onödiga fördomar mot denna vård-
form, säkerligen på grund av stickandet och blodet. 

I hemmet krävde behandlingarna ändringsarbeten i vatten- 
och elanslutningarna. Kommunen stod för fiolerna. Vätskor 
och utrustning hämtas hem en gång per månad, och de har 
erövrat bostadens bastu. Dialysapparaten står i sovrummet, 
och efter att den kom in finns det inte längre plats för mer än 
en säng. Hustrun Pirjo Puikkonen blev tvungen att ta till flyk-
ten och flytta in i vardagsrummet. 

Pirjo assisterar vid hemdialysen. Hon hämtar fram utrust-
ningen och hjälper till med att montera apparaten, och vid 
stickandet. Hon tar också hand om beställningarna till sjuk-
huset. Pirjo var genast beredd att hjälpa till när det visade sig 
att Jari inte egenhändigt skulle komma att klara av stickandet. 

– I början vågade jag knappt röra vid vare sig stickstället 
eller nålen. Händerna darrade när jag försökte styra nålen rätt. 
Nu vet jag redan vad jag ska göra och kan enkelt hjälpa till. 

Jari utför behandlingarna hemma 5–6 gånger om veckan, 
i snitt tre timmar per behandling, i allmänhet genast efter att 
han vaknat. Lördagen är hans vilodag. 

– Om jag är hemma gör jag hellre dialysen än låter bli. Jag 
mår genast bättre. Tack vare behandlingarna kan jag dricka 
och äta friare. 

Jari rekommenderar hemdialysen som behandlingsform till 
alla som kunde passa för vara den. 
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Bättre dag för dag

Första gången man konstaterade förhöjda levervärden hos Bra-
hestadsbon Janne Mattila var 1991. En leverbiopsi gjordes, och 
den bekräftade fettlever. 

– Försök banta, fick Janne som råd. 
Åren gick, levervärdena hölls förhöjda i mätningarna, men 

egentligen uppstod inget mer än så. 
Janne har varit tillsammans med sin hustru Eliina redan i 28 

år. Vid jultiden 2012 fick paret goda nyheter: ett länge efterläng-
tat barn var på väg. Det innebar i praktiken att Eliina på grund 
av en hög risk för missfall låg i sängvila ända till augusti. Deras 
son föddes slutligen i augusti 2013. 

– Janne var vid det läget oerhört trött. Han sov lika myck-
et som babyn. Jag förstod mig emellertid inte på att oroa mig 
för det, året hade ju varit tungt. Utöver sitt eget jobb hade Jan-
ne blivit tvungen att ta hand om en massa hushållssysslor, och 
dessutom studerade han sig vid sidan av jobbet för yrkesexa-
men inom lagerbranschen, berättar Eliina. 

För Jannes del stundade en arbetshälsovårdsgranskning i 
slutet av året. Förutom tröttheten led han vid det skedet av svull-
na och ömma fötter. Även blodproverna visade på att han inte 
var i skick. Företagsläkare meddelade på mottagningen i syn-
nerligen raka ordalag att Jannes lever var slut. 

Man hade redan i Brahestad misstänkt att det var alfa-1-an-
titrypsinbristen som låg bakom Jannes leverskador, och nu kun-
de man konstatera att det verkligen inte fanns tillräckligt av pro-
teinet i Jannes blod. Alfa-1-trypsinbristen är en sällsynt gene-
tisk ämnesomsättningsstörning som kan orsaka lung- och le-
verskador. 

Sikte på levertransplantation
I februari 2014 kom Jannes sista dag på jobbet. Eliina höll föräld-
raledigt med sonen Veikka. 

– Inget så ont att det inte skulle föra något gott med sig. Det 
blev en stor rikedom för mig att få se vår son växa. Man kan 
helt enkelt inte vara på dåligt humör när man följer med den-
na gosses stoj. 

TEXT: HILKKA LAHTI

Janne Mattilas lever förstördes av brist på alfa-1-an-
titrypsin, följden av ett ovanligt ärftligt fel i arvsmas-
san. Proteinbristen fick i lugn och göra sitt illdåd en 
lång tid, och konstaterades först i det skedet när le-
verskadan hade progredierat till levercirrhos. 

I januari 2015 ville läkaren vid OYS Magcentral diskutera 
med paret. Ärendet gällde levertransplantation. 

– I det skedet var det redan vardagsmat för oss att Janne 
hämtades hemifrån till sjukhuset med ambulans. Han var gul, 
han hade buken fylld av ascitesvätska, och benen vägrade bä-
ra honom, berättar Eliina. 

Eliina sov rastlöst och höll ett halvt öga både på babyn och 
på sin man. I parets gemensamma samtal gav man emellertid 
aldrig döden något utrymme. 

– I referensgruppen på Facebook var det någon som skrev 
att vissa dagar dör man, andra inte. Det blev det motto vi för-
sökte följa. 

Janne kom med på transplantationslistan måndagen den 
1.6, och redan på torsdagen låg han på operationsbordet på 
Mejlans sjukhus. Operationen tog 8,5 timmar och uppvaknan-
det ett helt dygn. Också hans njurar sade upp kontraktet och 
Janne hann få dialys ett tiotal gånger innan de kom igång igen. 
Kortisonet och de läkemedel han måste använda för att hindra 
avstötning tog kål på nattsömnen. Slutligen sövde man ner Jan-
ne i djup sömn och kopplade honom till respirator. 

– På Mejlans låg jag i fem veckor, och i Uleåborg en. Det 
var en ganska vek kille som slutligen återvände hem, erinrar 
sig Janne. 

Det har nu gått snäppet över ett år sedan transplantationen. 
Året rymmer ett par lindriga avstötningsreaktioner och en dia-
betes som orsakades av kortisonet. Sedan juni har emellertid 
blodvärdena varit strålande. 

Familjen lever nu livet en dag i sänder. Eliina började redan 
innan graviditeten studera för att bli massör. Hon provade på 
företagarlivet redan under föräldraledigheten, och tog när för-
äldraledigheten närmade sig sitt slut risken att säga upp sig från 
sitt jobb på Alko. Hon tar idag emot kunder i hemmet. Janne 
är rehabiliteringsledig från sitt lagerarbete till slutet av januari. 

Referensstöd på nätet 
– I början kändes det viktigt för mig att berätta för alla att min le-
vercirrhos inte beror på alkoholmissbruk. Försöka bara gissa hur 
mycket svart humor detta ämne har gett upphov till, speciellt ef-
tersom frugan jobbade på Alko, småler Janne. 

Eliina och Janne har öppet berättat om Jannes sjukdom ef-
tersom de upplever det viktigt att sprida kunskap. Återhämt-
ningen från det jobbiga året har nu när det finns krafter för det 
krävt även psykiskt arbete. Janne har sökt referensstöd i den 
slutna Facebook-gruppen. 

– När man hör och läser om andras erfarenheter blir det lätt-
are att vara nöjd med den egna situationen. 

Jannes nya lever är frisk och producerar alfa-1-antitrypisn. 
Sjukdomen är ärftlig men paret har inte börjat oroa sig för Veik-
ka. Undersökningarna får vänta till killen har nått vuxen ålder. 

– Det viktigaste är att när den dagen kommer lära Veikka att 
undvika rökning och att använda alkohol med måtta. För övrigt 
goda råd till vilken tonåring som helst, påminner Janne. 

Idag nöjer sig den treåriga Veikka med att sköta pappa ef-
ter levertransplantationen genom att lägga plåster på ärret. I 
den skymmande kvällen sitter familjen tillsammans vid fönstret 
och tittar på en älgko med sina två kalvar som är på väg att in-
ta sin kvällsvard. 

34 | ELINEHTO 3/16



co
nc

ep
t&

de
si

gn
: w

w
w

.v
itt

or
io

m
ar

ia
ve

cc
hi

.c
om

Centri di Emodialisi del Dott. Mucaria: Viale Europa 23 - 91019 - Valderice (TP) - Tel. +39 0923 836440 - Fax +39 0923 833333
Corso Generale Medici 148 - 91011 Alcamo (TP) - Tel. +39 0924 502366

Tule lomalle ilmaiseksi!
Älä menetä tätä 
lomatarjousta!

Soita meille

+39.0923.836.440
tai kirjoita meille

info@dialisimucaria.it

Toimimme Valdericessa, Alcamossa ja 
pian myös Favignanassa!

TÄMÄN TARJOAA

DIALYYSIKESKUS MUCARIA
40 VUOTTA DIALYYSIÄ!

Trapanissa on upea meri, ruoka ja historia. Valderice ja Alcamo ovat 

Trapanin alueella sijaitsevia pienempiä paikkoja vain lyhyen matkan 

päässä tärkeimmistä sisämaan matkailukohteista.

Trapani ja sen ympäristö tarjoavat ympäri vuoden mahdollisuu-

den monenlaiseen lomaan, vapaa-ajan tai kulttuurin parissa hen-

kilökohtaisen maun mukaan miellyttävässä ilmastossa.

Ympäristössä on kansainvälisesti tunnettuja paikkoja: ERICE, 

keskiajan helmi, tieteen ja kulttuurin keskus; SEGESTA, Elymyaanien 

tärkein kaupunki joka on yksi mielenkiintoisimmista alkuperäiskans-

ojen esimerkeistä Sisiliassa; MOZIA, jossa on säilynyt koskematto-

mana Välimeren suurin foinikialais-puunilainen asutus; SCOPELLO, 

kauniita kallioita ja puhdasta merta; ZINGARON, luonnonpuisto, pa-

ratiisi kasviston ja välimeren eläimistön ystäville; EGADIN SAARET 

(Favignana, Marettimo, Levanzo) ja PANTELLERIA jota on kuvailtu 

“Neljäksi helmeksi kristallimeressä” kauniin merenpohjan ja upeiden 

luonnonluolien vuoksi; SELINUNTE ja sen rauniot, jossa sijaitsee 

kahdeksan suurta temppeliä, pyhättö ja rakennuksia ajaltaa 600 eKr. 

Lisäksi, Trapanista on vain kahden tunnin matka valtatiellä AGRI-

GENTON myyttiseen temppelien laaksoon.

AEROPORTO
VINCENZO FLORIO

AEROPORTO
FALCONE  BORSELLINO

www.dialisimucaria.it

Juhli kanssamme 40-vuotista 
toimintaamme:

Tarjous voimassa 1/10/2016 - 31/05/2017 niin kauan kuin vapaita paikkoja riittää. Tarjous sisältää vain lennon halpalentoyhtiöllä ja yöpymisen sovituissa majoituksissa. 
Ei sisällä mitään lisäpalveluja tai muutan joka ei kuulu tarjouksen sisältöön.

Dialyysiyksikössä ei puhuta suomea. Paikalla on 
englantia puhuva monikielinen henkilökunta.



YHDISTYKSILTÄ

Liiton järjestämässä ruokaohjekilpailus-
sa palkittiin Anne Hernekoski Oulusta ja 
Anneli Kalliokoski Nivalasta. Kilpailussa 
etsittiin munuaisten vajaatoimintaa sai-
rastaville sopivia uusia ruokaohjeita.

– Olen soveltava ruuanlaittaja. Luen 
paljon reseptejä, mutta ruuat valmistan 
silti oman pään mukaan, Anne Herne-
koski sanoo.  Anne aloitti vasta dialyy-
sin ja siksi ruoka-asiat ovat ajankohtai-

sia. Siitä tuli kipinä myös osallistua ruo-
kaohjekilpailuun.

Anneli Kalliokoski innostui kilpailukut-
sun nähdessään virittelemään vanhoja 
ruokaohjeitaan:

– Syvennyin asiaan aikoinani paljon-
kin. Halusin laittaa ohjeet kiertoon, jot-
ta niistä olisi hyötyä muillekin. Eikä esi-
merkiksi suolan välttäminen ole kenellä-
kään haitaksi.

Liiton järjestämä Voimaa luonnosta -kurs-
si antoi uusia elämyksiä niille, joista muut 
sopeutumisvalmennuskurssit tuntuvat 
tavallisilta. Syyskuun ensimmäisenä vii-
konloppuna ryhmä nautti Espoon Nuuk-
sion kansallispuiston luonnosta muun 
muassa patikkaretkellä. Luonnon mo-
nimuotoisuuden keskellä päästiin myös 

keskustelemaan ja tutustumaan uusiin 
ihmisiin. Tavoitteiden lisäksi kurssilla täyt-
tyi sienikori. Tuliaisina kotiin oli tällä kertaa 
hyvän mielen lisäksi myös tatteja, kantta-
relleja, suppilovahveroita.

TEKSTI JA KUVA: MARJUKKA MIETTINEN

Päijät-Hämeen yhdistyksen ulkoilupäivä ja 
XII Mölkkyturnaus pidettiin elokuussa Lo-
ma- ja kurssikeskus Lepolassa. Turnauk-
seen osallistui 15 kahden hengen joukku-
etta, yhteensä 45 henkilöä. Päivän ohjel-
massa oli myös melontaa, frisbeegolfia ja 
tasapainorata. 

– Saimme viettää sunnuntaipäivää hy-
vässä säässä ja nauttia ulkoilmasta ja mu-
kavasta seurasta, hehkuttaa Mikko Saa-
rela.

Ruokaohjekilpailun palkinnot  
Ouluun ja Nivalaan

Voimaa luonnosta

Mölkkyä Päijät- 
Hämeessä

Salon seudun yhdistys teki kesäretken 
Pietariin heinäkuussa. Suunnittelu aloitet-
tiin jo talvella ja mukaan lähti 13 yhdistys-
läistä. Matkan kohokohta oli kolmen tun-
nin tutustuminen Eremitaasiin.

Salolaiset PietarissaLiitto järjesti elokuussa paikallisen CNF-
perheiden tapaamisen Seinäjoella. CNF on 
suomalaiseen tautiperintöön kuuluva syn-
nynnäinen nefroosi. Sää suosi ja tapaami-
seen antiin oltiin tyytyväisiä. Matkaan oli 
pakattu eväät ja lapset leikkivät hiekalla ja 
leikkipaikalla. 

CNF-perheet  
Seinäjoella
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Uudenmaan yhdistyksen Länsi-Uuden-
maan ja Raaseporin alueen jäsenten ver-
taistapaaminen järjestettiin aurinkoisissa 
olosuhteissa Raaseporin linnanraunioilla. 
Päivä tarjosi osanottajille vertaistukea ja ai-
mo annoksen paikallista kulttuurihistoriaa.

Nuoret aikuiset ovat aktiivisia Uudenmaan 
yhdistys Uumussa, mutta uusiakin mah-
tuisi mukaan. Kesäkuussa ohjelmassa oli 
purjehdusretki Espoon saaristoon. Ilta-au-
ringosta ja iltapalasta nautittiin Käärme-
saaren leirillä.

Liitto järjesti Etelä-Suomen alueen yhdis-
tysten kanssa Gustavelundissa illanvieton 
heinäkuussa. Kesäiseen hauskanpitoon 
osallistui joukko Vantaan EM-kisoja seu-
raamaan ja urheilijoita kannustamaan tul-
leita yhdistysläisiä.

Vaasanseudun ja Etelä-Pohjanmaan yh-
distykset järjestivät yhteisen hyvinvointi-
viikonlopun Härmän kylpylässä kesäkuun 
alussa. Mölkky oli sielläkin suosikkilaji.

Keski-Suomen yhdistys vietti koulutus- ja 
virkistyspäivää Ränssin Kievarin kesäteat-
terissa elokuun alussa. Ohjelmassa oli lu-
ennot sairauden kanssa selviytymisestä ja 
muistin tärkeydestä. Puhumassa oli sai-
raanhoitaja Virpi Ahola. Lounaan jälkeen 
vuorossa oli pelailua ja yhdessä oloa. Päi-
vä päättyi kesäteatteriesitykseen Kau-
nis Veera.  

Kymenlaakson yhdistyksen lapsiperheet 
kisailivat minigolfturnauksessa elokuus-
sa. Kotkan Santalahden rata oli haastava, 
mutta iltapäivän aikana nähtiin myös hole-

in-oneja. Kaikki osallistujat pelasivat lop-
puun saakka ja voittaja löytyi niin aikuisten, 
nuorten kuin lasten sarjaankin. Palkinnoksi 
kaikki saivat jäätelöt.

Uusimaa  
linnaraunioilla

Nuoret aikuiset  
purjehtimassa

Kesäilta kisoissa

Mölkkyä  
Pohjanmaalla

Dialyysiä siellä
missä haluat! 

www.carbonex.fiKotiHD

Kaunis Veera  
Keski-Suomessa

Lapsiperheiden minigolf
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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 %
Helppo asu
Vaatemalliston tuotteista  
-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. Leena Juuti, 040 5670 264,  
leena.juuti@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. 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@suomi24.fi
Vpj, liikunta- ja kulttuurivastaava, Aila 
Sorvali, 050 572 8870,  
ailasorvali@gmail.com

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

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

Salon Seudun  
munuais- ja maksayhdistys
www.salmu.yhdistysavain.fi
pj. 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 
suunnittelija 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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