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Juhlavuotta, ikääntymistä,  
hyvinvointia ja unelmia 
Suomi juhlii tänä vuonna sataa itsenäisyyden vuotta. Suomi 100 
-vuotta tarjoaa paljon tapahtumia, kulttuuria, tietoa ja ymmärrystä 
siitä, minkälaisessa yhteiskunnassa me suomalaiset elämme vuon-
na 2017 ja minkälaisten vaiheiden kautta tähän on päädytty. Mis-
sä on tehty oikeita päätöksiä ja missä koetamme hakea hyvinvoin-
tivaltion uutta suuntaa. Yksi tärkeimmistä haasteista on se, miten 
luomme uusia rakenteita niin että kaikki sosiaali- ja terveyspalveluita 
tarvitsevat löytävät ne oikealla hetkellä, ennen kuin ihminen lannis-
tuu esim. pitkäaikaissairauden aiheuttaman vastuun ja muutoksen 
takia. Järjestönä olemme mukana luomassa sosiaali- ja terveyden-
huollon uusia palveluita sekä kertomassa päättäjille, mitä munuais- 
tai maksasairautta sairastava Suomessa tarvitsee. 

Liitto aloitti tänä vuonna ikääntymisen teemakauden. Tämä sopii hy-
vin Suomen juhlavuoden teemaan. Toisaalta olemme saaneet jäse-
nistöstä viestiä että painopistettä on kohdennettava ikääntymiseen. 
Tässä ikäryhmässä on paljon monisairaita jäseniä, eikä kaikilla ole 
voimia vaatia vaikean sairauden kanssa sitä tukea, joka auttaisi pa-
himman vaiheen yli ja ihmisille syntyisi turvallinen ja luottavainen olo 
tulevaisuuteen sairaudesta huolimatta.
 
Olen tyytyväinen siihen, miten ikääntymisestä puhutaan yhteiskun-
nassa positiivisesti. Suuri osa ikääntyviä elää hyvää elämää ja pysyy 
myös hyvässä kunnossa pitkälle vanhuuteen. Kuitenkin näen paljon 
myös meidän järjestön jäsenistössä ihmisiä, joilta pitkäaikaissaira-
us on vienyt voimat. Elämä on selviytymistä sairauden ja toimeen-
tulon kanssa. Siinä kohtaa ihminen voi kokea jääneensä yksin, tur-
vaverkko on ohut, eikä jaksa itsekään kysyä mistä saisi tukea. Liito-
na olemme toivottavasti yhä useammin siinä kohtaa ihmisen apuna. 
Kukaan ei saisi jäädä kokonaan yksin. Vaikka painopistettä keskite-
tään tänä vuonna paljon ikääntyvään jäsenistöön, olemme kaiken-
ikäisten sairastuneiden edunvalvojajärjestö. 

Ihmisen ääni, jokaisen tarina, on tärkeä, kun haluamme kertoa, mitä 
on elää pitkäaikaisen sairauden kanssa. Sote-ratkaisuja ei voi teh-
dä ilman käyttäjän ääntä. Liittona tarvitsemme sinua osallistumaan 
oman kuntasi vaikuttamiseen ja päätöksentekoon, tai vain osallistu-
maan paikallisyhdistyksen toimintaan. Nuorissa, mutta myös ikään-
tyvissä ihmisissä, on meidän tulevaisuus. Tarvitsemme sinua nuo-
ri ja ikääntyvä ihminen vaikuttamaan siihen, miltä liittomme näyttää 
viiden vuoden kuluttua. Tule rohkeasti mukaan, joku muu sairastu-
nut voi tarvita juuri sinun kokemuksesi. Lehden viimeiseltä aukea-
malta löydät yhteystiedot.

PÄÄKIRJOITUS

Sari Högström
Toiminnanjohtaja

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

Ruokakirja

Ennaltaehkäisy

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

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

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

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.

Nauti ruoasta – Munuaisten 
vajaatoimintaa sairastavan 
ruokakirja
Kirjan hinta jäsenille 9,90 ja 
muille 14,90 euroa + pos-
titus.

Nauti ruoasta
Munuaisten vajaatoimintaa sairastavan ruokakirja

Munuais- ja maksaliitto
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Oma ikä, paras ikä
Ikääntymisen teemakausi on täynnä ta-
pahtumia. Ikääntyminen voi olla elämän 
parasta aikaa, kun siitä tekee oman nä-
köisensä. 9

Ikä ei estä liikkumista
Urho ja Seija elävät aktiivista elämää. 
Heille ikä ei ole edes numeroita, eikä Ur-
hon dialyysikään rajoita elämää tai liik-
kumista. 10

Munuaissairauden  
konservatiivinen hoito
Ikä ei määrää munuaisten vajaatoimin-
nan hoitomuotoa. Dialyysi on yksi vaih-
toehto, mutta joillekin konservatiivinen 
hoito sopii paremmin. 12

Tertun sydän jäi Sisiliaan
Terttu lomaili kolme viikkoa Sisiliassa. 
Dialyysissä olevan matkustaminen vaati 
suunnittelua, mutta  palkitsi vaivan. Lo-
mamatka dialyyseineen
sujui loistavasti. 14

Apina selässä
Timolla todettiin C-hepatiitti neljä vuotta 
sitten. Tällä hetkellä tilannetta seurataan, 
koska maksavaurio ei ole edennyt riittä-
vän pitkälle. 22

Elämän valoisat puolet
Rauha on huomannut positiivisen asen-
teen auttavan elämästä selviämisessä. 
Häntä vanheneminen ei haittaa. Hän 
nauttii joka päivästä. 24

Lue lehti netissä www.muma.fi/elinehto.  
Seuraava Elinehto ilmestyy viikolla 22. Aineiston viimeinen jättöpäivä 28.4.2017. Aineisto ja palautteet: petri.inomaa@muma.fi.
Kansi: Urho ja Seija Marjala Kuva: Petri Inomaa

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

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

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

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

Facebook: munuaisjamaksaliitto
Twitter: MunuainenMaksa

Youtube: munuaisjamaksaliitto
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Voimaa taiteesta
Voimaa taiteesta -kurssilla tutustutaan mo-
nipuolisesti oman luovan ilmaisun ja musii-
kin mahdollisuuksiin rikastuttaa jokaisen 
osallistujan arkea. Työskentelyä ohjaavat eri 
toimintamuotojen ammattilaiset ja kurssilla 
saa heittäytyä rennosti kokeilemaan ja ko-
kemaan. Taiteilijan työtarvikkeita tai taitoja 
ei tarvita. Kurssi sopii kaikille sairastuneille 
ja elinsiirron saaneille.

STEAn rahoittama kaksiosainen kurs-
si on Kylpylähotelli Päiväkummussa Kar-
jalohjalla 19.–21.5.ja 25.–27.8. Kurssin 
hakuaika päättyy 13.4. Lisätiedot kun-
toutussuunnittelija Iiris Ahlgren, 050 3019 
368, iiris.ahlgren@muma.fi.

STEA tukee  
hyviä tekoja
Veikkaus, RAY ja Fintoto yhdistyivät vuo-
den 2017 alusta uudeksi rahapeliyhtiöksi. 
Uuden yhtiön nimi on Veikkaus Oy. Samal-
la Raha-automaattiyhdistyksen eli RAYn 
avustustoiminta siirtyi sosiaali- ja terveys-
ministeriön yhteyteen perustettuun Sosi-
aali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuk-
seen STEAan.

STEA tukee liiton toimintaa vuonna 
2017 yhteensä 1 115 000 eurolla. Yleis-
avustuksen osuus on avustuksesta suu-
rin (649 000). STEA tukee tämän lisäksi 
jäsenjärjestöjen toiminnan tukemista (40 
000), sopeutumisvalmennusta (202 000), 
lapsiperheiden tukemista (96 000) ja elin-
luovutusten edistämistä (128 000).

Vertaistukikoulutus 
Jyväskylässä
Koulutusviikonloppu vertaistukijaksi ai-
kovalle pidetään 1.-.2.4. Jyväskylän kris-
tillisessä opistossa. Koulutus sopii kaikil-
le asiasta kiinnostuneille. Erityisen suuri 
tarve on vertaistukijoista, joilla on taustal-
la rasvamaksa tai alkoholimaksasairaus, 
myös munuais- ja maksasyövän sairas-
taneita sekä kaikkien sairastuneiden lä-
heisiä kaivataan.

 Ohjelma ja majoitus täysihoitoi-
neen on maksuton, matkakorvauksis-
ta voi neuvotella oman yhdistyksen kans-
sa. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 20.3. 
mennessä: Anne Viitala, 040 5129 295, 
anne.viitala@muma.fi.

Munuaissäätiölle 
uusi asiamies
Munuaissäätiön asiamiehen osa-aikais-
ta tehtävää hoitaa 1.3.2017 lähtien TtM 
Anniina Pylsy. Nykyinen säätiön asiamies 
Sirpa Aalto siirtyy eläkkeelle 1.4. Anniina 
toimii liitossa tällä hetkellä Suomen munu-
aistautirekisterin suunnittelijana ja hän te-
kee myös hoitoyksikköyhteistyötä.

Munuaissäätiö tukee munuais- ja virt-
satiesairauksien lääketieteellistä tutki-
musta. Munuaissairauksien ennaltaeh-
käisy, sairauden syiden selvittäminen ja 
hoitomuotojen kehitys edellyttävät kor-
keatasoista tutkimustyötä. Munuaissäätiö 
ottaa kiitollisuudella vastaan esimerkiksi 
merkkipäivä-, hautajaiskukka- tai muita 
lahjoituksia. Lisätietoja Munuaissäätiöstä 
www.muma.fi/munuaissaatio.

Voimaa luonnosta
Sairauden myötä arkea sävyttävät usein 
pitkään sairaus ja sen hoito. Voimaa luon-
nosta -kurssilla etsitään luonnon tarjo-
amia mahdollisuuksia aktiiviseen ja tasa-
painoiseen elämään. Kurssilla vaelletaan 
ja retkeillään luonnossa oma toimintaky-
ky ja voimavarat huomioiden. Kurssi so-
pii kaikille sairastuneille ja elinsiirron saa-
neille.

STEAn rahoittama kurssi on Kai-
sankodissa Espoossa16.–19.8. Kurs-
sin hakuaika päättyy 23.6. Lisätiedot 
Marjukka Miettinen, 040 5240 674, 
marjukka.miettinen@muma.fi.

Vahvistusta keholle 
ja mielelle 
Keho ja mieli -kursseilla vahvistetaan 
kehon ja mielen hyvinvointia ja etsi-
tään mahdollisuuksia säilyttää aktiivinen, 
omannäköinen elämä pitkään jatkuvassa 
dialyysihoidossa. Mielihyvää tuovat vaik-
ka musiikki, luonto ja hyvinvointia tuke-
va liikunta. 

Valtakunnallinen kurssi on 7.–12.5. 
Taukokankaalla Oulaisissa. Hakuaika 
päättyy 24.3. Kurssille voivat osallistua 
myös dialyysihoitajat yhtenä päivänä. Li-
sätiedot Maarit Heinimäki, 050 3626 470, 
maarit.heinimaki@muma.fi. Suomenkieli-
nen alueellinen kurssi on Kotkassa ja ruot-
sinkielinen alueellinen kurssi Tammisaa-
ressa. Lisätiedot Marjukka Miettinen, 040 
5240 674, marjukka.miettinen@muma.fi.

Tee Pieni ele kuntavaaleissa
Pieni ele -keräys on mukana kuntavaalien 
äänestyspaikoilla ennakkoäänestyksessä 
29.3.–4.4. sekä varsinaisena vaalipäivä-
nä 9.4.2017. Myös liitto ja jäsenyhdistyk-
set ovat mukana.

Jäsenyhdistyksiin tarvitaan vapaaeh-
toisia lipasvahteja. Keräys on tärkeä va-
rainhankinnan muoto kaikille yhdistyk-
selle. Lipaskerääjän ei tarvitse olla yh-
distyksen jäsen tai täysi-ikäinen. Lipas-
vuoroon voi ottaa mukaan myös kaverin. 
Keräys on tärkeä varainhankinnan muo-
to kaikille yhdistykselle.
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Avoimet ovat  
keskustoimistossa
Liiton ja samoissa tiloissa toimivan Kan-
salaisareenan ovet ovat avoinna torstaina 
9.3. klo 13–16.30. Tervetuloa tutustumaan 
molempien järjestöjen toimintaan ja ihmi-
siin! Nyt on hyvä tilaisuus käydä liiton kes-
kustoimistolla osoitteessa Kumpulantie 1A, 
6. kerros, jos et ole vielä tutustunut tiloihin. 

Toimintaa perheille
Lasten elinpäivä on perinteinen kehittä-
mis- ja koulutuspäivä yhteisten asioiden 
eteenpäin viemiseksi lasten sairaanhoi-
tajille, lääkäreille, sosiaalityöntekijöille ja 
munuais- tai maksasairautta sairastavien 
lasten vanhemmille. Elinpäivä järjestetään 
18.5. Turussa. 

Uusien ja jo koulutettujen vertaisvan-
hempien koulutusviikonloppu on 25.–
27.8. Tampereella. Ohjelma varmistuu 
kevään aikana. Paikat täytetään ilmoit-
tautumisjärjestyksessä.

Kesän Perhepäivät pidetään Linnan-
mäellä ja Power Parkissa 10.6. Perhe-

päivään voivat hakea perheet, jossa äi-
dillä tai isällä on munuais- tai maksasai-
raus tai tehty elinsiirto ja perhe on liiton 
paikallisyhdistyksen jäsen sekä ne, jos-
sa lapsella on munuais- tai maksasai-
raus tai tehty elinsiirto tai rakkoekstro-
fia ja perhe on liiton paikallisyhdistyksen 
jäsen. Jos hakijoita on enemmän kuin 
paikkoja, ensikertalaiset ovat tällöin etu-
sijalla. Muiden hakijoiden osalta tällöin 
paikat arvotaan.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset kaik-
kiin tapahtumiin Marjukka Miettinen, 040 
5240 674, marjukka.miettinen@muma.fi.

Paavolle Urheiluteko-tunnustus
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU:n Vuoden Urheiluteko -palkinnoil-
la palkittiin tammikuussa triathlonisti Lii-
sa Lilja, uimari Antti Latikka, yleisurhei-
lija Noora Koponen ja yleisurheilija Paa-
vo Koskenkorva.

Koskenkorva voitti Vantaan elinsiirron 
saaneiden EM-kilpailuissa dialyysissä ole-

vien 30–39-vuotiaiden ikäryhmässä kul-
taa pituushypyssä ja korkeushypyssä sekä 
hopeaa kuulantyönnössä. Lisäksi hän voit-
ti elinsiirron saaneiden ryhmässä pronssia 
kiekonheitossa. Koskenkorva on  esimerk-
kinä erityisesti dialyysissä oleville henkilöil-
le siinä, miten liikunta ja urheilu lisäävät hy-
vinvointia ja elämänlaatua.

MM-kisat  
Malagassa
Elinsiirron saaneiden MM-kilpailut järjes-
tetään Malagassa, Espanjassa 25.6.–
2.7.2017 Rekisteröinti kisoihin on jo alka-
nut. Lisätietoja kisoista ja osallistumises-
ta saa Suomen vammaisurheilu ja -liikun-
ta VAU:n sivuilta www.vammaisurheilu.fi 
tai Malagan kisojen omilta sivuilta  www. 
wtgmalaga2017.com.

Harvinaisten  
sairauksien päivä
Kansainvälistä harvinaisten sairauksi-
en päivää vietetään 28.2. jo kymmenet-
tä kertaa. Tänä vuonna harvinaisten sai-
rauksien päivä kestää viikon ajan. Harvi-
naiset-verkosto kiertää kaikissa yliopis-
tosairaaloissa, joissa järjestetään yhteiset 
tapahtumat harvinaisyksiköiden kanssa.

Kampanja muistuttaa harvinaissaira-
uksien tutkimuksen tärkeydestä ja mer-
kityksestä ihmisten elämään, hyvinvointiin 
ja elämänlaatuun. Tutkimus auttaa tunnis-
tamaan aiemmin tuntemattomia sairauk-
sia ja lisää ymmärrystä harvinaissairauk-
sista. Se tukee lääkäreitä oikean diagnoo-
sin määrittelyssä ja antaa harvinaissai-
raalle tietoa sairaudestaan. Se voi myös 
johtaa uusien innovatiivisten hoitojen ke-
hittämiseen ja joissakin tapauksissa jopa 
parannuskeinon löytämiseen.

Lisätietoja www.harvinaiset.fi
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AJANKOHTAISTA

Uusia videoita
Polykystinen munuaissairaus on Suo-
men yleisin perinnöllinen munuaissaira-
us. Se vaikuttaa koko suvun elämään. 
Liitto on julkaissut sairastuneiden koke-
muksista uuden videon. Susanna, Sir-
pa ja Saara Lassila kertovat siinä, miten 
sairaus on vaikuttanut heidän, ja koko su-
vun, elämään. Sisarukset ovat toinen toi-
sensa paras tuki.

Supersankarimunuainen on tehnyt 
kuusi uutta videota. Sankari jakaa nyt 
tietoa munuaisten vajaatoimintaa sai-
rastavilla. Oikeilla elämäntavoilla voi hi-
dastaa vajaatoiminnan etenemistä, jol-
loin voi itsekin paljon paremmin. Videoi-
den aiheina ovat liikunta, suola, ruoka-
valio, tupakointi, infektiot ja masennus. 

Kaikki videot voi katsoa liiton You-
tube-kanavalta www.youtube.com/ 
munuaisjamaksaliitto.

Likkojen lenkille
Liitto on mukana Likkojen lenkillä Tampe-
reella 20.5. ja Oulussa 12.8. Osallistumi-
nen jäsenille ja yhteistyökumppaneille on 
vain 29€/likka, kun ilmoittautuminen on 
liiton kautta. Tarjolla on reittivaihtoehtoja 
kunnon ja innon mukaan. Mukaan voi tulla 
kävellen, hölkäten tai kärrytellen. Molem-
missa paikoissa on myös esteetön lenk-
ki. Apuvälineitä käyttävien avustajat pää-
sevät maksutta mukaan.

Osallistuminen sisältää lenkkieväät ja 
Suomen huippuartistien ohjelman. Lisäksi 
saat KYLLÄ elinluovutukselle -paidan Lik-
kojen lenkin oman paidan lisäksi.

Lisätietoja liitossa antaa Niina Myy-
rä, niina.myyra@muma.fi ja sivu www. 
muma.fi/likkojenlenkki. Tietoa myös ta-
pahtumasivulta www.likkojenlenkki.fi.

Kulttuuria dialyysiin
Kulttuurista hyvinvointia dialyysipotilaille 
-hanke on saanut rahoituksen. Liitto to-
teuttaa Taiteen edistämiskeskuksen ra-
hoittaman hankkeen yhdessä Tampereen 
yliopistollisen sairaalan munuaiskeskuk-
sen kanssa. 

Dialyysihoito on pitkäkestoista ja he-
modialyysissä yksikössä käydään kolme 
kertaa viikossa ja hoitopäivä matkoineen 
on pitkä. Moni ei jaksa erikseen hakeu-
tua kulttuuriharrastuksiin, vaikka haluaisi-
kin. Hanke tuo taidetta ja kulttuuria sinne, 
missä kohderyhmän ihmiset ovat eli hoi-
toyksikköön.

Kulttuuritunti järjestetään niin, että kai-
kissa dialyysihoitovuoroissa käyvillä on 
mahdollisuus osallistua siihen. Kulttuuri-
tunnit järjestetään maalis-toukokuussa ja 
elo-joulukuussa. Ohjelma koostuu mm. 
runoista, kirjailijan vierailusta ja musiik-
kiesityksistä. Laitoslaulajat ry kohtaavat 
laulujen avulla henkilökohtaisesti vanhuk-
sia laitoksissa, palvelutaloissa ja kodeis-
sa. Hankkeessa tarjotaan mahdollisuus 
ryhmämuotoisesti laulaa Laitoslaulajan 
mukana. Hankkeen kuraattorina toimii 
Antje Sariola.

Tavoitteena on luoda kulttuuritoimijoi-
den ja hoitoyksiköiden välille yhteistä kiel-
tä sekä määritellä miten kulttuuritarjontaa 
voidaan hoitoyksikössä järjestää. Hank-
keen jälkeen kulttuurin hyvinvointivaiku-
tukset osataan huomioida ja ottaa pysy-
västi osaksi hoitoyksiköiden toimintaa.

Esimakua kulttuurista dialyysissä saa-
tiin tammikuussa, kun liitto järjesti yhteis-

Nuorten vertais- 
tapaaminen  
Ruotsissa
12–17-vuotiaille nuorille järjestetään ver-
taismatka Ruotsiin 2.–5.8. Mukaan mah-
tuu 12 nuorta. Matkalla voi tutustua toi-
siin munuais- tai maksasairautta sairas-
taviin nuoriin, vaihtaa kokemuksia sekä 
jakaa ajatuksia omasta arjesta ja harras-
tuksista sekä sairaalahoidosta. Matkan ai-
kana opitaan ottamaan vastuuta omas-
ta hoidosta. Matkaan kuuluu myös retki 
Kolmårdeniin.

Liitto tarjoaa matkan, ohjelman ja täy-
sihoidon. Muut matkakustannukset osal-
listuja maksaa itse, myös matkan kotoa 
Helsinkiin. Ilmoittaudu 7.6. mennessä. 
Lisätietoja Marjukka Miettinen, 040 5240 
674, marjukka.miettinen@muma.fi.

työssä Diabetesliiton kanssa Diabetes ja 
dialyysi – hyvinvoinnin lähteillä -kurssin. 
Kulttuuripäivänä PD-hoidossa olevat ja 
läheiset vierailivat Museokeskus Vaprii-
kissa ja hemodialyysissä oleville kävi tru-
baduuri (kuva) musisoimassa hoidon ai-
kana TAYS:ssa.
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Verkkokurssilla tieto uusista asioista, 
vastaukset kysymyksiisi ja ryhmän tu-
ki tulevat luoksesi, missä ikinä oletkin ja 
silloin kun sinulle sopii. Verkossa kurssil-
le osallistutaan ryhmävideopuheluiden, 
verkkokeskustelujen ja -tehtävien avul-
la. Verkkokuntoutus tarjoaa mahdolli-
suuden tarkastella omaa tilannetta yh-
dessä kuntoutuksen ammattilaisten ja 
vertaisten kanssa kotisohvalta käsin tai 
vaikka dialyysihoidossa ollessa ja löytää 
tukea omaan hyvinvointiin.

Lisätietoja  osoitteesta www. 
muma.fi/etakuntoutus ja järjestösuunnit-
telija Marjukka Miettinen, 040 5240 674.

Verkkokurssit dialyysissä  
oleville aikuisille

11.3.–13.5.2017, lähijaksot pää-
kaupunkiseudulla 11.–12.3.2017 ja 
13.5.2017. Kurssin hakuaika on päät-
tynyt. Kysy vapaita paikkoja!

12.8.–13.10.2017, lähijakso Lou-
nais-Suomen alueella 12.–13.8.2017. 
Kurssin hakuaika päättyy 2 kk ennen 
kurssin alkua. 

9.10.–15.12.2017, kurssi on koko-
naan verkossa. Hakuaika päättyy 2 kk 
ennen kurssin alkua.

Verkkokuntoutus 
dialyysissä oleville
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Hae kevään ja  
kesän kursseille
Nyt on aika hakea kevään ja alkuke-
sän kursseille. Katso tarkemmat tiedot 
ja hakuohjeet Sopeutumisvalmennus-
kurssit ja tuetut lomat 2017 -liitteestä 
(Elinehto 4/2016) tai liiton nettisivuilta 
www.muma.fi/kuntoutus. Jos tarvitset 
apua hakemisessa, lisätietoja antaa kun-
toutussuunnittelija Iiris Ahlgren, 050 301 
9368, iiris.ahlgren@muma.fi.

Ikääntyneiden edun-
valvontatilaisuudet
Liitto järjestää Hengitysliiton ja Eläkkeen-
saajien Keskusliiton kanssa ikääntyneiden
edunvalvontatilaisuudet Helsingissä 19.4. 
sekä Kuopiossa 11.10. ja Oulussa 2.11.
Tapahtumissa saa tietoa muun muassa 
Kelan etuuksista sekä edunvalvontaval-
tuutuksesta ja hoitotahdosta. Tietoisku-
jen jälkeen on mahdollisuus tutustua mui-
den yhdistysten toimintaan ja suunnitel-
la yhteistyötä.

Lisää tietoa ohjelmasta lähiaikoina lii-
ton kotisivulla tai Maria Ruuskanen, 040 
8363 480, maria.ruuskanen@muma.fi.

Ikääntymisen teemakausi käyntiin
Liiton ikääntymisen teemakausi pyörähti käyntiin vuoden vaihteessa. 
Vuoden teemana on Oma ikä, paras ikä.    

Teemakauden aikana halutaan tavoittaa 
erityisesti yhdistysten ikäihmiset. Avuk-
si toiminnan järjestämiseen ja yhteistyö-
kumppaneiden etsimiseen on laadittu 
ideapankki. Helpoin on aloittaa siitä mi-
hin on jo valmiita suhteita. Esimerkiksi 
vertaistukijat voisivat toimia juttukaverina 
dialyysissä. Voit ryhtyä myös kulttuurika-
veriksi ja lähteä iäkkään jäsenen kanssa 
yhdessä näyttelyyn, elokuviin tai teatte-
riin. Liiton järjestösuunnittelijat ovat mie-
lellään apuna tapahtumien suunnittelus-
sa ja yhteistyökumppaneiden etsimises-
sä. Ideapankki löytyy liiton extranetistä.

Teemaan liittyen toivomme yhdis-
tysten ilmoittavan liittoon vanhimmat jä-
senet. Vanhimpien jäsenten tietoja voi 
kertoa alueesi järjestösuunnittelijoille, ke-
hittämispäällikkö Hanna Elorannalle ja 
toiminnanjohtaja Sari Högströmille. Li-
säksi etsimme tarinoita ikääntymises-
tä. Toimintakykyinen, elämän makuinen 
ikääntyminen on jokaisen unelma. Ikään-
tymiseen liittyy paljon erilaisia asioita, luo-
pumista, raihnaistumista, suruakin, mutta 
se voi olla myös voimaantumisen aikaa, 
elämän parasta aikaa. Lähetä oma tari-
nasi Sari Högströmille maaliskuun lop-
puun mennessä.

Vuoden aikana tapahtuu
Maailman munuaispäivää vietetään tors-
taina 9.3. Päivän teemana on Ylipaino ja 
munuaiset. Päivän tiimoilta voi kuitenkin 
kertoa munuaissairauksien ennaltaehkäi-
systä tai vaikkapa ikääntyneen munuai-
sista. Yhdistykset järjestävät munuaispäi-
vän aikaan luentoja ja jäsentapaamisia.  

Liitto on mukana myös Yhteisvastuu-
keräyksen saattohoitohankkeessa Kuo-
levan hyvä hoito – yhteinen vastuumme. 
Munuais- ja maksapotilaan hyvä kuolema 
-seminaari pidetään Tampereella 10.3.    

Maksaviikkoa vietetään nyt kolmat-
ta kertaa toukokuussa viikolla 19. Liitto 
järjestää viikon aikana luennot Helsingis-
sä, Turussa ja Tampereella. Myös yhdis-
tysten toivotaan järjestävän tilaisuuksia 
omilla alueillaan. Maailman hepatiittipäi-
vä on 28.7. ja Euroopan elinsiirtopäivä 
lokakuussa.

Ikääntyneitten edunvalvontaa käsitel-
lään huhtikuussa Helsingissä, syyskuus-
sa Oulussa ja lokakuussa Kuopiossa. Ti-
laisuudet järjestetään yhteistyössä Hen-
gitysliiton ja Eläkkeensaajien Keskuslii-
ton kanssa.

Liiton valtakunnallinen hyvinvointipäi-
vä on 9. syyskuuta Porin Yyterissä. 

Kuntoutus ja sopeutumisvalmennus 
on tärkeää myös ikääntyvälle munuais- 
ja maksasairauteen sairastuneelle. Liitos-
sa on meneillään yhteistyöhanke ikään-
tyvän kotidialyysissä olevan avustetusta 
hoidosta. Siinä selvitetään kotidialyysis-
sä olevien kokemuksia avustetusta hoi-
dosta ja saadaan työkaluja vaikuttamis-
työhön ikääntyneen kotidialyysipotilaan 
kotona selviytymisen tueksi.

Ikääntyneiden elimistö  
on herkempi
Munuaisten toiminta alkaa heikentyä 40. 
ikävuoden jälkeen. Arvion mukaan 30–40 
prosentilla yli 65-vuotiaista on vähintään 
lievä munuaissairaus. Lievä ja keskivai-
kea munuaisten vajaatoiminta on usein 
oireeton, eikä yleensä aiheuta ikääntyvillä 
ongelmia. Munuaisten toiminnan heikke-
nemisen taustalla olevat syyt on kuitenkin 
selvitettävä, sillä munuaisten vajaatoimin-
nan etenemistä voidaan hidastaa, ja jos-
kus jopa estää, lääke- ja ravitsemushoi-
dolla. Kohonnut verenpaine, tupakointi, 
diabetes sekä vyötärölihavuus nopeut-
tavat heikkenemistä entisestään. 

Maksa hajottaa ja poistaa elimistöstä 
lääkkeitä. Iän myötä lääkkeet voivat vau-
rioittaa herkemmin maksaa. Haitallisilta 
yhteisvaikutuksilta voi välttyä, kun hoita-
valla lääkärillä on tiedossaan kaikki käy-
tössä olevat lääkkeet ja luontaistuotteet.

Rasvamaksa on yleinen sairaus: tut-
kimusten mukaan jopa viidesosalla suo-
malaisista on rasvamaksa. Eniten rasva-
maksaa on ylipainoisilla ikääntyneillä. Yli-
paino, varsinkin vyötärölihavuus, on mer-
kittävin rasvamaksan aiheuttajia, samoin 
alkoholi, mutta rasvamaksa voi kehittyä 
myös ilman alkoholin käyttöä. Diabetes-
ta ja metabolista oireyhtymää sairastavilla 
on suurentunut riski saada rasvamaksa. 

Lisää tietoa teemakaudesta saa sivul-
ta www.muma.fi/ikaantyminen. 

TEKSTI: HILKKA LAHTI

12–17-vuotiaiden nuorten kurssi  
Lahdessa 
21.–23.4.2017, hakuaika päättyy 
10.3.2017
Dialyysihoidossa olevien 16–25-vuoti-
aiden nuorten kurssi Kunnonpaikassa 
Siilinjärvellä
30.7.–4.8.2017, hakuaika päättyy 30.5., 
Kela 61856
Elinsiirron saaneiden 16–25-vuotiaiden 
nuorten kaksiosainen kurssi Päiväkum-
mussa Karjalohjalla
5.–9.6.2017 ja 20.–24.11.2017, hakuaika 
päättyy 5.4., Kela 61540
Dialyysihoidossa olevien aikuisten Ke-
la-kurssit Kunnonpaikassa Siilinjärvellä
2.–7.4.2017, hakuaika päättyy 2.2., Kurs-
si 61853
11.–16.6.2017, hakuaika päättyy 11.4., 
Kurssi 61854
Tyypin 1 diabetes ja munuaiset -kurssi 
nuorille aikuisille Rovaniemen Santas-
Parkissa
I osa 27.4.–29.4., II osa 9.6.–11.6., III osa 
12.8.–13.8. Hakuaika päättyy 16.3.
Elinsiirrosta yli 5 vuotta -kurssi työikäi-
sille Kruunupuistossa Punkaharjulla
22.–26.5.2017, hakuaika päättyy 13.4.
Elinsiirto ja ikääntyminen -kurssi Kruu-
nupuistossa Punkaharjulla
22.–26.5.2017, hakuaika päättyy 13.4.
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Sanotaan, että ikä on vain numeroita. Ur-
ho ja Seija Marjalalle 80 voisi yhtä hyvin 
olla 70 tai 60 tai 70. Urho epäilee, että täl-
lä vauhdilla mittariin tulee vielä 100. Paris-
kunnan menoa kuunnellessa moni nuo-
rempikin kalpenee. 

– Olo tuntuu välillä samalta kuin vaik-
ka 60-vuotiaana. Ihmismieli huijaa, Sei-
ja sanoo.

Moni nuorempi on jo muuttanut kes-
kustaan kerrostaloon, mutta pariskunnalle 
omakotitalon hoito ei ole vielä liikaa, vaikka 
tilaa onkin turhan runsaasti. Omassa talos-
sa Lahdessa he ovat asuneet jo 32 vuotta. 
He rakensivat talon vielä viisikymppisinä. 
Seija raudoitti ja Urho teki muut työt put-
ki- ja sähkötöitä lukuunottamatta.

– Olemme alueen vanhimmat ja liikum-
me eniten, Urho toteaa.

– Jos ei pääse liikkumaan, tulee vihai-
seksi, Seija vitsailee.

Urho arvelee olevansa Lahden dialyy-
sin kovakuntoisin kaveri, ainakin ikäisis-
sään. Sitä ei ole syytä epäillä.

Dialyysiin tottuu
Urhon kolesteroli oli pitkään korkea ja ve-
risuonet kalkkeutuivat. Hänellä oli sydän-
kohtaus vuonna 1995. Se oli paha paik-
ka, mutta ohitusleikkaukseen päädyttiin 
vasta 2001. Mies oli silloin jo eläkkeel-
lä. Hän teki työuransa varastonhoitajana. 
Pienessä yrityksessä hän osallistui myös 
leipomokoneiden asennuksiin ja ostoihin, 
mutta työ päättyi yrityksen toiminnan lop-
pumiseen. 

Ennen leikkausta tehdyissä tutkimuk-
sissa munuaisissa todettiin rakkuloita, 
mutta ne toimivat vielä normaalisti. Ohi-
tusleikkauksen jälkeen myöhemmin huo-
mattiin, että munuaisarvot olivat koholla ja 
Urho siirrettiin munuaislääkärin kontrollei-
hin. Arvot huononivat vähitellen. Urho on 
nyt dialyysissä neljättä vuotta.

Dialyysimuodoksi ehdotettiin hemodia-
lyysiä. Urho käy mielellään vesijumpassa ja 
silloin pariskunnalla oli vielä mökkikin, vat-
sakatetrin kanssa uiminen ainakaan hallis-
sa ei olisi onnistunut.

Urho käy dialyysissä Lahdessa kolme 
kertaa viikossa. Taksi vie ja taksi tuo. Lah-
dessakin tosin Kelan matkakortin saami-
nen kestää. Alkuvuodesta maksuja kertyy 

Ikä ei estä liikkumista
Urhon dialyysi ei haittaa aktiivista elämää, vaikka se toikin mukanaan rajoituksia. Hänen ja Seija-vaimon viik-
koon mahtuu silti tanssia, kuntosalia, kävelyä ja kulttuuria. Talvisin sydäntä lähellä on laskettelu.
TEKSTI JA KUVAT: PETRI INOMAA

muutenkin paljon, kun kaikesta pitää mak-
saa juuri alkuvuodesta omavastuut.

– Tekee ilkeää, kun dialyysiin tulee 
hoitoon joku nuori. Toisaalta moni heis-
tä pääsee munuaisensiirtoon, Urho miet-
tii. Hänellä dialyysi on loppuelämän kes-
tävä hoito.

– Olen tottunut dialyysiin, vaikka aluksi 
tuntui haljulta, kun mietin, että tässäkö tä-
mä elämä nyt oli, Urho pohtii.

Liikuntaa viikon jokaisena päivänä
Munuaissairaus on koko perheen saira-
us ja dialyysihoito rajoittaa kaikkien elä-
mää. Se ei kuitenkaan estä Urhoa ja Sei-
jaa viettämästä aktiivistä elämää, vaikka 
ulkomaanmatkat he ovat joutuneet unoh-
tamaan. Kyllä Urho tietää, että ulkomailla-
kin voisi mennä dialyysiin, mutta kielitaidot-
tomana ajatus tuntuu vieraalta. Seijakaan 
ei halua lähteä matkalle yksin. Hän kokeili 
matkustamista ystävättären kanssa, mut-
ta se ei tuntunut samalta, kun on tottunut 
matkustamaan oman kumppanin kanssa. 
Matkallakin toinen tiesi, mitä toinen ajat-
teli. Eivätkä muut oikein tahdo pysyä rou-
van vauhdissa.

Pariskunta reissaa kuitenkin ahkerasti 
kotimaassa. Dialyysin aloituksenkin jälkeen 
he ovat käyneet useampaan kertaan La-
pissa, samoin ikääntyneiden kuntoviikol-
la Tanhuanvaarassa Savonlinnan lähellä. 
Maaliskuussa on vuorossa taas Lapin mat-
ka. Ylläksen dialyysiin on mahtunut aina 
hyvin. Parhaimpina päivinä Urho on hiihtä-

nyt hoidon jälkeen tunturin yli takaisin ma-
japaikkaan, vaikka murtomaahiihto ei en-
tisiin malliin enää maistukaan. Sydäntä lä-
hellä on aina ollut laskettelu. Ohitusleikka-
ukseen menoakin lykättiin, kun Urhon oli 
luvannut opettaa lapsenlapsensa lasket-
telemaan Lapissa. 

Pariskunta kävelee 25 kilometriä vii-
kossa. Kotoa lähtevä viiden kilometrin 
lenkki menee heittäen. Seija käy tanssitun-
neilla. Kantri ja bailatino kelpaavat, mutta 
senioritanssi ei tarjoa tarpeeksi haastetta. 
Urho käy kerran viikossa vesijumpassa ja 
kerran kuntosalilla. Ryhmän ohjelma piti 
laittaa uusiksi, kun Urho vaatii siihen lisää 
tehoa. Nyt laitteet käydään läpi kiertohar-
joitteluna. Treenin jälkeen kelpaa jutustella 
äijäporukassa saunassa, ja kahvitkin mais-
tuvat yhdessä.

Liikunnan lisäksi aikaa ja energiaa löy-
tyy lavatansseihin ja teatterimatkoihin. On-
neksi tanssit ovat yleensä tiistaina ja tors-
taina, teatteri lauantaina. Ne olisivat muu-
tenkin dialyysin välipäivät, vaikka Urho on 
saanut hyvin vaihdettua hoitovuoroa tar-
peen mukaan.

– Tapasimmekin tansseissa yli 60 vuot-
ta sitten, Seija sanoo.

Ensi kertaa Urho saattoi Seijaa vuonna 
1954. Tulevana syksynä on timanttihääpäi-
vä. Vasta myöhemmin selvisi, että he oli-
vat olleet samalla luokalla kansakoulussa 
puoli vuotta sodan aikana. Lapset ovat jo 
lähempänä kuuttakymmentä. Urho ja Sei-
ja epäilevät, että he menevät pian iässä 

Urho ja Seija elävät aktii-
vista elämää. Heille ikä  
ei ole edes numeroita, 
eikä Urhon dialyysikään  
rajoita elämää.



ohi – poikakin on jo eläkkeellä. Pojal-
la ja tyttärellä on molemmilla kaksi las-
ta ja lapsenlapsiakin on jo neljä. Neljät-
täkin polvea on neljä, joista vanhin on 
jo koulussa.

Ruokavalioon tottuu
Seija pitää huolta Urhon ruokavaliosta, 
vaikka ei miestä pakottaakaan pidä. Ur-
hon veriarvot ovat pysyneet hyvinä, kun 
hän muistaa miettiä, mitä syö. Liiton jär-
jestämältä Dialyysissä olevien sopeutu-
misvalmennuskurssilta viime syksyllä he 
saivat hyviä käytännön vinkkejä. Ravit-
semusterapeutilla oli ruoat mukana, ja 
ruokaa maisteltiin yhdessä. Muutoinkin 
he olivat erittäin tyytyväisiä kurssiviik-
koon: esitelmöijät olivat hienoja, ruoka 
hyvää ja maisemat kauniita.

Kurssilla uutta tietoa oli, että monis-
sa valmisruoissa ja leikkeleissä on lisä-
ainefosfaattia, mitä on syytä varoa. Nyt 
kaupassa tutkitaan tarkkaan tuotese-
losteet. Urhon lautaselle ilmestyi myös 
enemmän raejuustoa, missä on vähem-
män fosforia, mutta reilusti proteiinia. 
Aamuisin Seija kattaa pöytään puuroa 
ja kupin metsämarjoja. Syksyisin pa-
riskunta kerää tietenkin itse talven sie-
net ja marjat.

Salaattia syödään joka päivä. Sei-
ja tekee itse salaatinkastikkeen: sitruu-
naa, limettiä, öljyä ja vähän raastettua 
inkivääriä. Salaatti täyttää mukavas-
ti ennen ateriaa: pariskunta aikoo pi-
tää linjat kurissa jatkossakin. Aterialla 
on usein vähärasvaista kanaa, ja tieten-
kin Seija liottaa perunat silloin, kun nii-
tä on tarjolla. Muutkin raaka-aineet Sei-
ja käsittelee suositusten mukaan. Suo-
latonta ruokaa he ovat syöneet jo pit-
kään. Ruokaan saa makua mausteilla, 
nyt he ovat oppineet käyttämään chili-
äkin. Kalakeittoon makua tuo suolan si-
jaan tilkka valkoviinietikkaa.

– Ruokavalion myötä maito jäi pois 
kokonaan. Nesterajoituskaan ei haittaa 
ja oikeastaan nykyään ei edes ole jano. 
Ikävintä oli tuoreen jälkiuunileivän pois 
jättäminen, Urho kertoo.

Ulkona syödessä joutuu tekemään 
kompromissejä. Suolatonta ruokaa saa 
nykyään useimmissa paikoissa. Pidem-
millä lomilla Seija marssii keittiöön ja Ur-
ho saa omat ruoat.

Lopuksi on vielä pakko kysyä paris-
kunnan aktiivisuuden salaisuutta.

– Liikunta on elämäntapa. Kun on 
liikkunut nuoresta saakka, se tulee 
luonnostaan, Seija kertoo.

– Kun on samantyyppistä seuraa, 
niin liikunta on myös sosiaalista toimin-
taa, Urho lisää. 

– Dialyysiä ei pidä aloittaa, jos potilas ei 
siitä hyödy. Hoidon pitää siis parantaa en-
nustetta, pidentää ikää tai ainakin paran-
taa elämän laatua eli tätä päivää, profes-
sori, osastonylilääkäri Heikki Saha Tampe-
reen yliopistollisen sairaalan Munuaiskes-
kuksesta sanoo. 

Myös suhtautuminen iäkkäiden mu-
nuaisensiirtoihin on muuttunut ja niitä teh-
dään aiempaa enemmän. Myös luovutta-
jat ovat iäkkäämpiä, ja useimmiten munu-
aisen saaja ja luovuttaja ovat samaa ikä-
luokkaa. 

– Munuaisensiirto on yksi vaihtoehto, 
jos potilaalla ei ole useita liitännäissairauk-
sia, toimintakyky on hyvä, ihminen on mo-
tivoitunut ja tietää mistä on kysymys. Ikä 
yksistään ei ratkaise siirtokelpoisuutta, Sa-
ha muistuttaa.

Suomen munuaistautirekisterin uu-
simman raportin mukaan vuonna 2015 
75-vuotiaille tai sitä vanhemmille tehtiin 
kolme munuaisensiirtoa. 65–74-vuotiais-
ta 50 sai munuaisensiirron.

Konservatiinen hoito
Jos dialyysi ei paranna ihmisen tilannetta, 
sitä ei pidä aloittaa. Mutta mikä on dialyy-
sin vaihtoehto? Mitä tarkoittaa, kun lääkä-
ri puhuu munuaisten vajaatoimintaa sai-
rastavan konservatiivisesta hoidosta, lääk-
keellisestä hoidosta tai palliatiivisesta hoi-
dosta? 

– Niillä tarkoitetaan samaa asiaa eli 
kroonista munuaistautia sairastavan koh-

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavalla ikä sinänsä ei ole määräävä kri-
teeri hoitomuotoa valittaessa. Dialyysi on yksi vaihtoehto, mutta joillekin 
potilaille saattaa konservatiivinen hoito olla parempi vaihtoehto. 
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dalla päädytään siihen, että dialyysihoito ei 
ole sopiva, vaan konservatiivisella hoidolla 
pyritään saavuttamaan sama tai jopa pa-
rempi hoitotulos, Saha vastaa.

Konservatiivisen hoidon kulmakivi on 
lääkityksen optimointi. Silloin lääkkeiden 
annostus on oikea suhteessa munuais-
toimintaan ja pyritään välttämään munu-
aisten kannalta haitallisia lääkkeitä. Myös 
munuaisten vajaatoiminnan oireita, väsy-
mystä, kutinaa, suonenvetoa, ruokahalut-
tomuutta, voi ja pitää hoitaa. Tärkeää on 
myös ravitsemusneuvonta, liikkumisen yl-
läpitäminen ja kotona pärjäämisen tuke-
minen. Ravitsemuksessa tärkein asia on 
proteiinien kohtuullinen ja energian riittä-
vä saaminen. 

– Konservatiivinen hoito ei tarkoita si-
tä, että ihminen jätetään hoitamatta tai hy-
lätään, Saha tähdentää.

Sairastuneella on oikeus saada paras-
ta mahdollista hoitoa, ja se vaatii hoitaval-
ta taholta osaamista ja kokemusta. Sairas-
tuneen pitää saada yhtä hyvä tuki ja neu-
vonta sairauden hoitamiseksi kuin jos hoi-
tomuotona on dialyysi. Hoidossa otetaan 
huomioon ihmisen kaikki sairaudet. Jos 
munuaistaudin taustalla on esimerkiksi 
diabetes, myös sen hoitoon panostetaan. 
Moniammatillinen osaaminen on käytös-
sä, sillä hoidon räätälöinti ei aina ole yk-
sinkertaista. 

– Omalääkäri perusterveydenhuollos-
sa voi pääosin vastata potilaan hoidos-
ta ja seurannasta, mutta tueksi tarvitaan 

Professori, osastonylilääkä-
ri Heikki Saha TAYSista ker-
too, että ikääntyneelle mu-
nuaisten vajaatoimintaa sai-
rastavalle parhaiten sopiva 
hoito valitaan yhdessä sai-
rastuneen, läheisten ja hoi-
tohenkilökunnan kesken.

Iäkkään munuaisten vajaatoimintaa 
sairastavan hoito harkitaan tarkkaan



nefrologin erityisosaamista ja konsultaa-
tiota, Saha linjaa.

Päätöksen tukena tieto
Päätös pitkälle edenneen munuaisten va-
jaatoiminnan hoitomuodosta ei aina ole 
helppo, vaikkakin lääkäri voi omassa arvi-
oissaan tukeutua tutkimusnäyttöön. Opti-
maalisen hoitomuodon valintaan tarvitaan 
lääkärin, munuaishoitajan, ravitsemuste-
rapeutin, sosiaalityöntekijän, kotihoidon ja 
muiden ammattilaisten selvityksiä ja arvi-
ointeja. Toimintakyvyn säilyminen on tär-
keää ja ihmisiä pitää tukea myös palvelu-
jen hakemisessa. 

Sairastuneen ja hänen läheisensä 
omat odotukset ja ajatukset hoidosta 
ovat keskeisiä, mutta voidakseen muo-
dostaa oman mielipiteensä, ihminen tar-
vitsee tietoa tosiseikoista. Parhaimmillaan 
hoidon valintaan on varattava aikaa niin, 
että lääkäri ja sairastunut voivat rauhas-
sa käydä läpi vaihtoehdot ja niiden hyö-
dyt ja haitat. 

– Saamansa tiedon avulla ihminen pys-
tyy yhdessä lääkärin kanssa tekemään 
omien arvojensa ja toiveidensa mukaisen 
päätöksen hoidosta. Tätä kutsutaan jae-
tuksi päätöksenteoksi.

Saha uskoo, että hoitolinjaukset ovat 
varsin samankaltaiset läpi Suomen. Ikä on 
yksi kriteeri hoitoa valittaessa, mutta se ei 
ole määräävä seikka. Merkityksellisempää 
on se, onko ihmisellä munuaistaudin lisäk-
si muita vaikeita sairauksia ja mikä on toi-
mintakyky. 

– Jos on sydän- ja verisuonisairauk-
sia, ääreisverenkierron ongelmia, sairas-
tettu aivohalvaus tai muita vaikeita krooni-
sia sairauksia, tiedetään, että dialyysihoito 
ei välttämättä paranna potilaan tilannetta. 
Sairauksien lisäksi pitää arvioida ihmisen 
toiminnallinen kapasiteetti.

Toiminnallinen kapasiteetti tarkoittaa ih-
misen omatoimisuutta, miten hyvin hän sel-
viytyy arjesta kotona ilman apua tai avun 
kanssa. Jos ihminen tarvitsee päivittäiseen 
elämiseen runsaasti apua tai on pysyvästi 
laitoshoidossa, dialyysihoito ei toimintaky-
kyä paranna. Tutkimusnäyttöä on siitä, että 
tällaisessa tilanteessa konservatiivinen hoito 
voi elämänlaadun ja ennusteenkin kannalta 

olla parempi kuin dialyysihoito. 
– Toisaalta dialyysi voi olla oiva valin-

ta iäkkäällekin ihmiselle, jos hänen toimin-
takykynsä on hyvä, eikä hänellä ole paljon 
muita sairauksia. Ihmisen pitää olla hoi-
toon motivoitunut ja tietää, että hoito ei ole 
kevyttä, Saha muistuttaa.     

Elämänlaatu tärkeä mittari
Dialyysimuodon valinnassa on tarpeen sel-
vittää, missä on lähin hoitoyksikkö tai onko 
mahdollisuus kotidialyysiin tai avusteiseen 
dialyysiin. Kun hoitoa mietitään ja siitä pää-
tetään, on tarpeen tietää, mitä ihmisen ar-
keen kuuluu. Tavoitteena on, että ihminen 
pärjää kotonaan. 

– Munuaistauti voi olla vaikea-asteinen-
kin, mutta se ei kuitenkaan etene. Liikutaan 
ja käydään harrastamassakin, syödään ke-
vyesti, mutta riittävästi, eletään pientä mut-
ta hyvää elämää, Saha kuvailee.  

Yhdysvalloissa saatetaan kokeilla, mi-
ten dialyysihoito onnistuu, mutta hoito lo-
petetaan, jos se ei tunnu hyvältä. 

– Suomessa näin tehdään ani harvoin, 
sillä dialyysihoito on helpompi olla aloitta-
matta kuin tehdä päätös sen lopettami-
sesta, vaikka hoito ei sujuisikaan. Siinä vai-
heessa myös palliatiivisen hoidon aloitta-
misen etsikkoaika on mennyt ohi. 

Vaikka näennäisesti olisi hyvässä kun-
nossa, korkeaan ikään ehtineen voimava-
rat ja resurssit voivat olla vajavaiset kun tu-
lee kuormittavia tekijöitä kuten esimerkik-
si infektioita, kajoavia toimenpiteitä tai sai-
raalahoitoja. 

– Ei ole oikein, jos kaikki voimat mene-
vät hoidossa käymiseen. Siitäkin usein pu-
humme, vietämmekö rajallisen aikamme 
mieluummin kotona kuin hoidossa. Dia-
lyysi on kuitenkin useimmiten lopunikäi-
nen hoito.

Kuuntele ja keskustele
Dialyysin aloittamiseen saattaa liittyä 
epärealistisia odotuksia. Iäkkäät ihmi-
set yleensä tietävät kuntonsa ja jaksami-
sensa, mutta omaisille tilanne saattaa ol-
la vaikeampi. 

– Dialyysi on korvaushoitoa, jolla kor-
vataan munuaisten vajavaista toimin-
taa. Munuaistautia hoitamalla ei vaiku-

teta esimerkiksi loppuvaiheen sydäntau-
tiin, maksatautiin tai syöpätautiin, Saha 
muistuttaa.

Yleensä ratkaisu hoitolinjasta löytyy 
kuuntelemalla ja keskustelemalla. Sahan 
mielestä keskustelussa pitää pyrkiä ole-
maan mahdollisimman totuudenmukai-
nen ja kertoa hoitomuotojen hyödyt ja hai-
tat mahdollisimman tarkoin kielellä, jonka 
ihminen ymmärtää. Konkreettinen kuva 
hoidosta syntyy viimeistään siinä vaihees-
sa, kun ihmiset käyvät tutustumassa dia-
lyysiyksikköön. 

– Jos potilas ja omainen haluavat valita 
dialyysihoidon ja on mahdollista, että poti-
las hoidon kestää ja siitä jopa hyötyisi, dia-
lyysiin edetään. Tilanne on toinen, jos tie-
detään, ettei ihminen tule kestämään dia-
lyysihoitoa tai hoidolla vain pitkitetään kär-
simystä.

Sahan kokemus on, että lähes poik-
keuksetta päätös hoitomuodosta löytyy 
ongelmitta hoitohenkilökunnan, potilaan 
ja omaisten kesken.

Päätöstä dialyysistä ei kannata tehdä 
liian varhaisessa vaiheessa, sillä iäkkään 
ihmisen munuaistauti ei useinkaan ete-
ne nopeasti. Saha muistaa tapauksen, 
jossa dialyysipäätös oli tehty, potilas kä-
vi kontrolleissa, mutta tauti oli vakaa vuo-
desta toiseen. Mahdollisen dialyysin pilvi 
kuitenkin varjosti elämää. Viimein potilas 
ja lääkäri yhdessä vastaanotolla päätyi-
vät purkamaan tehdyn päätöksen. Po-
tilas totesi, että se oli hänen elämänsä 
ihanin päivä. 



Tamperelainen Terttu Kaul on matkusta-
nut paljon, mutta dialyysi on hidastanut 
menemistä.

– Haaveilin lomasta ja suunnittelin jo 
Kanariansaaria, kunnes sain vinkin Sisilian 
matkoista oman dialyysini sairaanhoitajal-
ta, Terttu kertoo.

Terttu otti yhteyttä yksityiseen Mucaria 
dialyysiin sähköpostilla. Yksikön koordi-
naattori soitti, ja Terttu varasi dialyysit kol-
meksi viikoksi. 

– He suosittelivat ottamaan kumppa-
nin mukaan, joten suostuttelin veljeni Ka-
rin mukaan matkaan. 

Vasta sen jälkeen Terttu aloitti muut jär-
jestelyt kuten lentojen varaamisen ja mat-
kavakuutuksen hankkimisen. Terttu sai 
maksusitoumuksen omasta dialyysiyksi-
köstään ja siellä otettiin tuoreet verikokeet 
matkaa varten. Sieltä lähetettiin myös hoi-
totiedot Sisiliaan. 

Matkakohde oli Trapanin kaupunki Si-
siliassa Italiassa. Dialyysiyksikkö osallistui 
majoituksen ja lennon kustannuksiin. Myös 
kuljetukset lentokentältä majapaikkaan jär-
jestettiin. Trapanissa on lentokenttä, mutta 
sesonkiajan ulkopuolella lähin lentokenttä, 
johon Suomesta lennetään, löytyi Paler-
mosta, ja sinne myös Terttu ja Kari lensivät. 

Primadonna dialyysissä
Trapani on vilkas satamakaupunki ja Tert-
tu saikin seurata sataman vilkasta elämää 
huoneistonsa parvekkeelta. Asunnossa oli 
hyvät keittomahdollisuudet ja lähin ravinto-
la löytyi talon alakerrasta.

Ruokaostokset olivat Suomea edul-
lisempia, jos itse teki ruuat. Vaateostok-
set ainakin joulun alla olivat jopa 70 pro-
sentin alennuksella, mutta vaatekoot oli-
vat pieniä.

Kuljetukset dialyysiin 12 kilometrin 
päähän Valdericheen tehtiin ambulanssilla.

– Ambulanssin kuljettajat eivät tosin 
osanneet englantia, mutta hyvin tulimme 
silti juttuun.

Dialyysissä ei ollut ymmärtämisvaike-
uksia. Dialyysin koordinaattori auttoi kai-
kessa hoitoon tai matkaan liittyvässä, hän 
antoi vinkit nähtävyyksistä ja sopivista bus-
seista. Jos koordinaattori ei päässyt pai-
kalle, dialyysiin järjestettiin tulkki avuksi.

– Koordinaattori Rosaria oli hyvin ys-
tävällinen ja erinomainen yhteyshenkilö.

Tertun sydän jäi Sisiliaan
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Terttu Kaul vietti kolme viikkoa Si-
siliassa joulukuussa. Matka vaati 
aikaa ja suunnittelua, mutta myös 
palkitsi vaivan. Lomamatka dia-
lyyseineen sujui loistavasti.

Muut hoidossa olijat olivat Tertun lo-
maviikoilla Italiasta ja seuranpitoa haitta-
si yhteisen kielen puuttuminen. Kari seu-
rasi Terttua dialyysiin, sillä hän halusi näh-
dä, miten dialyysi toimi ulkomailla.

– Dialyysit sujuivat hyvin. Eniten jänni-
tin pistämistä, mutta sekään ei tuntunut 
missään. Varsinkin poistomäärien kans-
sa hoitajat olivat hyvin tarkkoja. Hoita-
jat olivat yhtä lukuun ottamatta miehiä. 
He kutsuivat minua primadonnaksi, Tert-
tu nauraa.

Paljon nähtävää
Trapanin kaupungissa ja sen ympäristös-
sä oli paljon nähtävää ja kolme viikkoa ku-
lui nopeasti.

– Vielä joulukuussakin päivisin oli läm-
mintä yli 20 astetta. Sateet tulivat iltaisin 
ja öisin, joten ne eivät haitanneet, Tert-
tu kertoo.

– Vietimme veljen kanssa varsinaisen 
kuntoloman, teimme joka aamu ja ilta kä-
velylenkin kaupungilla ja lähiseutu kapeine 
katuineen ja kujineen sekä pikku putiikkei-

neen tulikin hyvin tutuksi. Joulun läheisyys 
näkyi, sillä ihmisiä oli paljon liikkeellä jou-
luostoksilla ja kirkoissa.

Seurallinen Terttu sai tuttavia samas-
sa talossa asuvista dialyysin asiakkaista 
ja heidät pyydettiin vieraaksi tutustumaan 
italialaisperheen elämään viikonloppuvie-
railulla läheisellä Favignanan saarella. Dia-
lyysiyksikkö järjesti myös retken maatilal-
le, jossa matkalaiset saivat seurata ricot-
ta-juuston valmistusta.

He kävivät myös päiväretkellä Paler-
mossa ja Erice-vuorella. Vuori on noin 704 
metriä meren pinnan yläpuolella ja sieltä on 
näköala koko Trapanin kaupungin seutuun 
ja Sisilian kolmelle Egadin saarille, Favigna-
naan, Marettimoon ja Levanzoon.

– Nousimme vuorelle kaapelihissillä, 
mikä sekin oli elämys.

Matkaan haluaville Terttu antaa yhden 
neuvon: Olkaa ajoissa liikkeellä! Matkan 
järjestäminen kannattaa aloittaa ainakin 
kahta kuukautta aiemmin. Ensin kannat-
taa varata dialyysihoito, sitten vasta muut 
matkajärjestelyt.

Trapanin kaupunki tuli tutuksi Tertun ja Karin kävelylenkeillä.

Jos haluat lisätietoja, tai ehkä matkaseuraakin, ota rohkeasti yhteyttä Terttuun. Yhteystiedot saat liitosta.  
Tertun matkakumppanina oli Kari-veli.



Matkalle munuais- 
sairaudesta huolimatta
Munuaissairaus ei estä matkustamista, mutta matkaan on syy-
tä valmistautua ajoissa. Elinsiirron saanut voi matkustaa melko 
huoletta, kunhan muistaa ottaa lääkkeet mukaansa ja huoleh-
tii tarkoin hygieniasta. Dialyysissä olevan on hoidettava dialyy-
sijärjestelyt matkakohteessa. Kaikkien on hyvä ottaa mukaan-
sa englanninkielinen lääkärinlausunto tai epikriisi sekä lääkelis-
ta, johon lääkitys on kirjoitettu vaikuttavien aineiden nimillä, ei 
kauppanimillä.  

Lisätietoa asioista, joita matkalle lähtiessä on otettava huo-
mioon saa liiton työntekijöiltä, liiton kotisivuilta ja oman hoitopai-
kan henkilökunnalta.

Hemodialyysi
• Varaa hoitopaikka matkakohteen dialyysistä ajoissa. Aloita 

valmistelut ainakin 4–6 viikkoa aiemmin. Oman hoitoyksikön 
henkilökunta voi auttaa hoitopaikan hankkimisessa ja tietoa 
saa myös netistä.

• Hanki Kelasta eurooppalainen sairaanhoitokortti, jos mat-
kustat Euroopassa. Kortilla saat hoidon julkisessa tervey-
denhuollossa Suomen tapaan. Yksityiseen dialyysiyksikköön 
tarvitset maksusitoumuksen omasta hoitoyksiköstä tai voit 
maksaa hoidon itse ja hakea myöhemmin korvauksen Ke-
lasta. Jos matkustat EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle, hanki 
maksusitoumus tai varaudu maksamaan hoito itse ja hake-
maan korvaukset jälkikäteen.

• Hanki tuoreet verikokeet, myös hepatiitti-, HIV- ja MRSA-
kokeet.  Oma hoitoyksikkösi lähettää tarvittavat hoitotiedot 
englanniksi käännettynä. Hoitokohtaiset tiedot kuten nes-
teenpoistot, verenpainetiedot ja kuivapainotavoitteen voit 
viedä mukanasi.

PD-dialyysi kotimaassa
• Sähköisellä reseptillä voit hakea dialyysinesteet mistä aptee-

kista tahansa kotimaassa. Apteekki voi myös toimittaa ne lo-
makohteeseen. 

• Ilmoita kotiapteekkiisi matkustusajankohta, jotta se tietää ol-
la varaamatta reseptiä omaa tilaustaan varten. 

• Ota yhteys matkakohteen apteekkiin ja lähetä sille valtakirja. 
Ilman valtakirjaa apteekki ei voi avata reseptiä, eikä voi tilata 
tarvittavia dialyysinesteitä. 

• Voit myös kysyä kotiapteekista, onko heillä mahdollisuutta 
selvittää lähin matkakohteen apteekki ja voivatko he hoitaa 
matka-ajan dialyysinestetilauksen.

PD-dialyysi ulkomailla
• Dialyysinesteitä toimittava yritys järjestää dialyysinesteiden 

ja -tarvikkeiden toimitukset suoraan matkakohteeseen ulko-
mailla. Ole yhteydessä yrityksen asiakaspalveluun riittävän 
ajoissa.

• Neuvottele yökoneen kuljetuksesta PD-hoitajasi ja laite-
edustajan kanssa. Laitteiden valmistajat eivät pysty toimitta-
maan koneita kaikkiin lomakohteisiin ja useimmiten kone on 
otettava itse lentokoneeseen rahtina. Ole yhteydessä lento-
yhtiöön ennen matkaa ja selvitä koneen kuljettamiseen liitty-
vät asiat. 

• Ota käsimatkatavaroihin mukaasi ainakin yhden päivän käsi-
vaihtotarvikkeet.

Terve suu, terve keho
Suussa on ihmisen elimistössä eniten bakteereita. Hyväkin 
bakteeri voi olla haitaksi, jos se pääsee verenkiertoon. Bak-
teereja voi päätyä vereen hammaslääkärin tekemissä toimen-
piteissä, mutta myös vaikka syödessä tai hampaita harjates-
sa. Bakteerit pääsevät elimistöön muita helpommin niillä, joil-
la on heikentynyt puolustuskyky ikääntymisen, sairauden tai 
lääkityksen takia.

Jokaisen munuais- tai maksasairautta sairastavan on syy-
tä pitää hyvää huolta suustaan ja hampaistoon aina. Hampai-
den ja suun kunto tarkastetaan ja tehdään tarvittava saneera-
us aina ennen elinsiirtoa ja puolustuskykyä heikentävän hyljin-
nänestolääkityksen aloitusta. Elinsiirron saaneen on otettava 
oman lääkärin ohjeiden mukainen antibioottiprofylaksia ennen 
hammaslääkärillä käyntiä. 

Eroosiomuutokset hampaissa ovat yleistyneet. Niillä tar-
koitetaan hampaiden liukenemista happamien ruokien ja juo-
mien tai mahahappojen vaikutuksesta. Happamia syötäviä ja 
juotavia ovat muun muassa mehut, maustetut kivennäisve-
det, limut, energiajuomat, happamat karkit, alkoholi, hedel-
mät ja marjat. Pehmennyt hammas kuluu myös mekaanises-
ti helpommin esimerkiksi narskuttelun tai liian kovan hampai-
den harjauksen vuoksi. Eroosion estämisessä avainasemassa 
on säännöllinen ateriarytmi. Hampaat kannattaa harjata en-
nen happamien tuotteiden syömistä. Syömisen jälkeen ham-
paat on hyvä huuhdella vedellä. 

TEKSTI: PETRI INOMAA

Näin pidät suun terveenä:
• Harjaa hampaat fluorihammastahnalla aamuin illoin.
• Puhdista hammasvälit hammaslangalla tai väliharjal-

la päivittäin.
• Vältä napostelua ja juo janojuomana vettä.
• Käy säännöllisesti hammaslääkärillä tutkimuksessa.
• Jos tupakoit, lopeta.
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Viime vuonna lapsille ja nuorille tehtiin yh-
teensä 21 elinsiirtoa, joista 14 oli munu-
aisensiirtoja ja 3 maksansiirtoa. Munuai-
sensiirroista 4 tehtiin elävältä luovuttajalta. 
Lasten ja aikuisten elinsiirrot on keskitetty 
Helsinkiin HYKS:n sairaaloihin.

Elinsiirtoa tarvitsevilla lapsilla on usein 
synnynnäinen vika, joka aiheuttaa vakavan 
sairauden. Yleisin syy munuaisensiirtoon 
on suomalaiseen tautiperimään kuuluva 
synnynnäinen nefroosi eli CNF. Myös mu-
nuaisten ja virtsateiden synnynnäiset kehi-
tyshäiriöt ja epämuodostumat ovat yleinen 
syy munuaisensiirtoon. Lasten maksansiir-
ron yleisin syy on synnynnäinen sappitie-
atresia eli sappiteiden puutos. Muita syitä 
ovat aineenvaihduntasairaudet, maksa-
syöpä ja maksatulehdus. 

Lapsen dialyysihoito koskettaa ko-
ko perhettä ja tavoitteena on löytää sopi-
va siirre mahdollisimman nopeasti. Keski-
määräinen odotusaika munuaisensiirtoon 
lapsilla ja nuorilla on puoli vuotta. Elin-
luovuttajien keski-ikä Suomessa on nous-
sut. Nuorempien elinluovuttajien elimet py-
ritään ensisijaisesti siirtämään lapsille

Lasten munuaisensiirroista on Suo-
messa aiempina vuosina tehty puolet elä-
vältä luovuttajalta eli käytännössä jommal-
ta kummalta vanhemmalta. Jos vanhem-
man veriryhmä on lapsen veriryhmään 
nähden yhteensopimaton, siirtoon ei ole 
tähän mennessä Suomessa ryhdytty.

– Maailmalla veriryhmärajat ylittävis-
tä siirroista on kokemusta ja meilläkin on 
valmius aloittaa siirrot, jolloin muutoin so-
veltuva, mutta veriryhmältään eroava van-
hempi voi toimia luovuttajana. Aiemmin 
Suomessa on lapsille tehty jo maksan- 
ja sydämensiirtoja veriryhmän yli, kertoo 
osastonylilääkäri, professori Hannu Ja-
lanko.

Munuaisensiirrossa kudossopivuus on 
edelleen merkittävä tekijä. Viime vuosina 
käyttöön on tullut HLA-vasta-ainetesti, jo-
ka analysoi vastaanottajan veressä olevia 
luovuttajakudostyyppivasta-aineita. Sen 
avulla voidaan ennen siirtoa ja sen jälkeen 
tutkia saajan herkistymistä siirteen HLA-

Parasta hoitoa elinsiirtolapselle
Vuosittain lapsille tehdään 15–25 
elinsiirtoa. Siirtoleikkauksen jälkeen 
lasten ja nuorten seuranta tapah-
tuu yhteistyössä oman yliopistos-
airaalan ja HYKS:n Lastenklinikan 
kanssa.
TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

antigeenia kohtaan, mikä antaa mahdol-
lisuuden tarkempaan hyljinnänestolääki-
tykseen. Maksansiirroissa kudostyypil-
lä ei ole sellaista merkitystä kuin munuai-
sensiirroissa.

Vuosiseuranta on tärkeä osa hoitoa
Siirtoleikkauksen jälkeen lapsi on osastol-
la 3–4 viikon ajan. Kotiin pääsyn jälkeen 
käyntejä omassa yliopistosairaalassa on 
tiheästi. Lastenklinikalla seuranta on 3, 
6, 12 ja 18 kuukauden kuluttua siirrosta. 
Kahden vuoden jälkeen kontrollikäyntejä 
HYKS:ssä on kerran vuodessa.

Elinsiirron saaneita lapsia on kohtalai-
sen vähän. Hoito yliopistollisissa keskus-
sairaaloissakin on keskitetty tietyille asian-
tuntijoille ja yhteydenpito Lastenklinikan 
kanssa on sujuvaa. Helsingissä elinsiirto-
lääkäreiden kokemus hoidosta on kuiten-
kin kattavampi, koska hoidettavien las-
ten määrä on suurempi. Klinikalla tehdään 
myös kansainvälisestikin merkittävää tutki-
mustyötä lasten elinsiirroista ja niiden pit-
käaikaistuloksista. 

– Vuosikontrollin tarkoituksena on pitää 
elinsiirron saaneesta lapsesta mahdollisim-
man hyvää huolta ja varmistaa korkeata-
soinen hoito. Sen yhteydessä tehdään hoi-
toa ja lääkitystä koskevat pitkäaikaispää-
tökset, Jalanko kertoo.

HYKS:n patologit ovat tottuneita tar-
kastelemaan lasten siirtoelimistä otettuja 

biopsianäytteitä. Lisäksi esimerkiksi munu-
aistoimintaa mittaavassa GFR-tutkimuk-
sissa voi olla menetelmään liittyvää vaih-
telua ja tulokset eivät ole sen aina vuok-
si suoraan verrannollisia toisessa sairaa-
lassa otetun kokeen kanssa. Kun tuloksia 
tarkastelee kotona, on hyvä muistaa, että 
tärkeintä on seurata arvojen pitkäaikais-
ta kehityskaarta, ei välttämättä yhtä ar-
voa. Munuaistoiminnan seuranta on tär-
keätä niin munuaisen- kuin maksansiir-
teen saajallakin.

– Emme seuraa ainoastaan siirretyn 
elimen kuntoa, vaan myös lapsen kasvua 
eri näkökulmista eli neurologista ja kogni-
tiivista kehittymistä sekä aineenvaihdun-
taan liittyviä tekijöitä.

Nykyään seurantakäynnit ovat Las-
tenklinikan päiväsairaalassa. Aikaisemmin 
lapsi oli yön osastolla. Yleisenä suuntauk-
sena on lyhentää hoitoaikoja sairaalassa, 
mikä helpottaa monen perheen elämää. 
Ennen uuden Lastensairaalan valmistu-
mista käytössä on myös jatkuvasti väis-
tötiloja, mitkä asettavat omat haasteen-
sa järjestelyille.

– Kaikki tutkimukset eivät ehdi valmis-
tua päivän aikana, minkä vuoksi palaamme 
tuloksiin ja mahdollisiin lääkemuutoksiin pu-
helimitse. On kuitenkin tärkeää, että hen-
kilökunta näkee tutun lapsen tai nuoren ja 
pääsee keskustelemaan vanhempien kans-
sa heitä askarruttavista kysymyksistä. 

Professori Hannu Jalanko kertoo, että elinsiirron saaneen lapsen vuosikontrollin tarkoituksena on pitää lap-
sesta mahdollisimman hyvää huolta ja varmistaa korkeatasoinen hoito.



Eniten viime vuonna tehtiin munuaissiirtoja, 262, ja maksan-
siirtoja 61. Yhdistettyjä haiman-munuaisensiirtoja oli 27. Mu-
nuaisen- ja haimansiirroissa tehtiin uusi ennätys edellisiin vuo-
siin verrattuna. Sydämensiirtoja tehtiin toiseksi eniten yli 20 
vuoteen, yhteensä 30. Keuhkonsiirtoja oli 18. Suomessa teh-
tiin viime vuonna myös Pohjoismaiden ensimmäinen kasvo-
jen kudostensiirto. 

Suomi on aiempina vuosina ollut elinluovuttajien määräs-
sä muita Pohjoismaita jäljessä, mutta viime vuonna elinsiirtoja 
oli suhteellisesti eniten juuri Suomessa. Elimiä saatiin kaikki-
aan 132 luovuttajalta. Tämän takana on elinluovutussairaaloi-
den ja niiden henkilökunnan kova työ ja henkilöstön koulutus, 
joihin on viime vuosina keskitytty STM:n johdolla.

Vaikka elinsiirtoja tehtiin ennätysmäärä, siirrettävistä elimis-
tä on jatkuva pula. Elinsiirtoa odottaa jatkuvasti yli 400 ihmistä. 

Enemmän siirtoja elävältä luovuttajalta
Elävältä luovuttajalta tehtyjä munuaissiirtoja oli Suomessa 
edelleen huomattavasti muita Pohjoismaita vähemmän, 22, 
vaikka niiden määrää Suomessakin on pystytty lisäämään. 
Maailmalla noin 40 prosenttia munuaissiirroista tehdään elä-
viltä luovuttajilta.

– Myönteistä on, että munuaisluovutuksissa elävien luo-
vuttajien määrä on hiljalleen kasvussa. Viime vuodesta alka-
en elävän munuaisluovuttajan leikkauksia on myös tehty tä-
hystysleikkauksina, kertoo linjajohtaja Helena Isoniemi HYKS 
Vatsakeskuksesta. 

Nykyisen kudoslain mukaan täysi-ikäinen henkilö voi luo-
vuttaa toisen munuaisensa vain lähiomaisensa tai muun lähei-
sensä sairauden hoitoa varten. Liitto on vaatinut lakia muutet-
tavaksi niin, että vaatimus tiukasta lähisukulaisuudesta tai yh-
teisestä osoitteesta poistuisi. Tällöin toisen munuaisensa voisi 
luovuttaa läheisen auttamiseksi myös esimerkiksi täti, serkku 
tai jopa hyvä ystävä. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 
asiaa koskevan lausunnon ja lakimuutos käsitellään eduskun-
nassa mahdollisesti kevään aikana.

Kansallisen toimintasuunnitelman mukaisesti on perustet-
tu työryhmä edistämään siirtoja elävältä luovuttajalta. Asian-
tuntijatyöryhmä valmistelee päivitystä elävän luovuttajan kri-
teereihin. Tavoitteena on aloittaa veriryhmä-epäsopivat siirrot. 
Elävien luovuttajien ryhmän arvioidaan kasvavan jopa 30 pro-
senttia, jos veriryhmä-epäsopivuus hyväksytään. Jatkossa py-
ritään myös lisäämään elävältä luovuttajalta tehtyjä munuais-
siirtoja ilman edeltävää dialyysihoitoa. 

Ennätysmäärä  
elinsiirtoja
Vuonna 2016 tehtiin ennätysmäärä elinsiirtoja, kaik-
kiaan 399 kappaletta. Lapsille ja nuorille elinsiirtoja 
tehtiin yhteensä 21.
TEKSTI: PETRI INOMAA
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DIALYSIS MUCARIA
Ilmainen dialyysiloma

Sisiliassa (Italia)
Soita meille ja ota selvää, miten saat 
ilmaisen loman! Sisilia odottaa sinua!

Hyväksemme Eurooppalaisen 
sairaanhoitokortin maksuksi dialyysistä.

tai kirjoittaa

info@dialisimucaria.it

+39.0923.836.440

SICILIA

ALCAMOVALDERICE
FAVIGNANA

Erikoislääkärit ja -hoitajat; Artificial kidneys Fresenius 5008;
Monikielinen henkilökunta (englanti, saksa, espanja ja hollanti);

Ilmainen edestakainen kuljetus dialyysikeskukseen; Dialyysin aikana 
tarjoillaan aamiainen tai välipala.

*arjoukset voimassa 1.1.–31.12.2017. Saatavuudesta riippuen. Tarjous sisältää majoituksen 
huoneistossa ja hyvityksen 100 euroa edestakaisesta lentohinnasta. Oleskelumaksu seuralaisilta: 10 
€ / päivä tammikuussa, helmikuussa, marraskuussa ja joulukuussa; 15 € maaliskuussa, 
huhtikuussa ja lokakuussa; 20 € toukokuussa ja kesäkuussa; 30 € heinäkuussa. Lapset ilmaisia 5 
ikävuoteen asti. Ei sisällä muita palveluita tai muuta, mitä ei erikseen mainita tarjouksessa.

Hemodialysis Center Doctor Mucaria 
Viale Europa 23 - 91019 - Valderice (TP - ITALIA)
 Tel. +39 0923 836440 - Fax +39 0923 833333

Corso Generale Medici 148 - 91011 Alcamo (TP - ITALIA) 
Tel. +39 0924 502366

Elinsiirrot 1.1.–31.12.2016
Munuainen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262    
Maksa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Haima-munuainen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Sydän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Keuhko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Ohutsuoli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0



Munuaistautirekisterin  
Vuosiraportti on ilmestynyt

Suomen munuaistautirekisterin 
vuosiraportin 2015 mukaan aktii-
vihoidon aloittaneiden määrä on 
kasvanut hieman, mutta se on 
edelleen monia muita Pohjoismai-
ta pienempi. Yli 75-vuotiaiden ryh-
mässä uremian aktiivihoidon il-
maantuvuus on noin puolet pie-
nempi kuin muissa Pohjoismaissa.

TEKSTI: PATRIK FINNE, 
SUOMEN MUNUAISTAUTIREKISTERIN  
VASTAAVA LÄÄKÄRI

Vuoden 2015 lopussa Suomessa oli 1 836 
dialyysipotilasta ja 2 833 munuaisensiir-
ron saanutta. Vuoden aikana uremian ak-
tiivihoidon aloittaneiden määrä oli hieman 
suurempi kuin aikaisempina vuosina, 95 
uutta potilasta miljoonaa asukasta kohti. 
Määrä on kuitenkin edelleen noin 25 pro-
senttia pienempi kuin esimerkiksi Ruotsis-
sa ja Tanskassa, selviää Suomen munu-
aistautirekisterin tammikuussa julkaistus-
ta Vuosiraportista. 

Syytä uremian aktiivihoidon pienelle il-
maantuvuudelle Suomessa ei varmuudel-

la tiedetä. Kansantautien kuten verenpai-
netaudin ja diabeteksen aikaisella totea-
misella ja tehokkaalla hoidolla voidaan 
vähentää munuaistautien esiintymistä. Li-
säksi munuaistautien hyvällä hoidolla on 
mahdollista hidastaa munuaisten vajaa-
toiminnan etenemistä ja vähentää dialyy-
sihoidon tarvetta. Toisaalta ei voida suo-
raan osoittaa, että munuaistautien hoito 
on Suomessa parempi kuin muualla. Ure-
mian aktiivihoidon pieni ilmaantuvuus voi 
myös liittyä dialyysin hoitoonottokriteerei-
hin ja hoidon aloitusajankohtaan. Erityisesti 
yli 75-vuotiaiden ryhmässä Suomi on poik-
keava: uremian aktiivihoidon ilmaantuvuus 
on noin puolet pienempi kuin muissa Poh-
joismaissa.

Uusien aktiivihoitopotilaiden tavallisim-
mat munuaistautidiagnoosit ovat tyypin 2 
diabetes, tyypin 1 diabetes, glomerulonef-
riitti ja monirakkulatauti. Kolme kuukautta 
uremian aktiivihoidon aloittamisen jälkeen 
30 prosenttia oli kotidialyysissä (perito-
neaalidialyysi tai kotihemodialyysi), mut-
ta osuus vaihteli merkittävästi sairaanhoi-
topiireittäin. Kaksi prosenttia oli kolmen 
kuukauden kohdalla saanut siirtomunuai-
sen, mikä on selvästi pienempi osuus kuin 
muissa Pohjoismaissa.

Yhteensä uremian aktiivihoidossa oli 
851 potilasta miljoonaa asukasta kohti, 
mikä on pienempi luku kuin useimmissa 
Euroopan maissa. Sairaanhoitopiireittäin 
määrä vaihteli välillä 654–1 174 potilasta 
miljoonaa asukasta kohti. Kymmenessä 
vuodessa dialyysissä olevien määrä on ko-
ko maassa kasvanut 18 prosenttia ja mu-
nuaisensiirron saaneiden määrä 29 pro-
senttia. Tavallisin syy munuaisensiirtoon 
on glomerulonefriitti. Yleisin syy hemodia-
lyysihoitoon on tyypin 2 diabetes ja vatsa-
kalvodialyysiin tyypin 1 diabetes.

Rekisteri tarkkailee hoidon laatua
Raportissa 2015 esitetään neljättä vuotta 
erityisanalyysit hoidon laadusta. Tulokset 
näytetään avoimesti sairaanhoitopiireittäin 
ja alueittain. Uutta tuoreessa raportissa 
ovat analyysit munuaislääkärin seurannan 
pituudesta ennen uremian aktiivihoidon 
aloittamista ja uusien hemodialyysipotilai-
den veritiestä.  Vuosina 2011–2015 uremi-
an aktiivihoitoon tulleista 13 prosenttia oli 

munuaislääkärin seurannassa alle 7 vuoro-
kautta ennen hoidon aloittamista kun taas 
lähes 70 prosenttia oli seurattu yli vuoden. 
Tavoitteena on, että dialyysihoitoa tarvitse-
vat tunnistetaan hyvissä ajoin, jotta hoidon 
aloitukseen ehditään valmistautua hyvin. 

Hemodialyysihoidossa tarvitaan veri-
tie ja pyritään siihen, että hoito aloitetaan 
valtimolaskimofistelin kautta. Jos hoidon 
aloituksessa on kiire, joudutaan käyttä-
mään keskuslaskimokatetria, johon liittyy 
infektioriski. Hemodialyysihoidon vuosi-
na 2014–2015 aloittaneista 46 prosentil-
la oli ensimmäisenä veritienä fisteli, mutta 
54 prosentilla keskuslaskimokatetri. Perä-
ti 31 prosenttia aloitti hoidon niin sanotul-
la väliaikaisella katetrilla, joka on suositel-
tavaa vain akuuteissa tilanteissa. Raportin 
analyysi antaa aihetta tarkistaa veritiekäy-
täntöjä hemodialyysin aloituksessa.

Vatsakalvontulehdus on kohtalaisen 
tavallinen komplikaatio peritoneaalidia-
lyysissä olevilla. Vuosina 2011–2015 to-
dettiin 420 vatsakalvontulehdusta tuhatta 
peritoneaalidialyysivuotta kohti. Vatsakal-
votulehduksen riski on kuitenkin ilahdut-
tavasti pienentynyt 15 prosenttia vuosis-
ta 2005–2010. 

Vuosina 2014–2015 tehtiin vuositasolla 
munuaisensiirtoja 38 prosenttia enemmän 
kuin aikaisempina vuosina. Raportin mu-
kaan vuosina 2011–2015 tehtiin 110 mu-
nuaisensiirtoa 1000:ta dialyysihoitovuot-
ta kohti. Hyvin tärkeä löydös on, että mu-
nuaisensiirron yleisyydessä ei todettu alu-
eellista eroa.

Rekisterissä on tiedot Suomen dialyy-
si- ja munuaisensiirtopotilaista vuodes-
ta 1964 alkaen. Raportti esittää uremian 
aktiivihoidon (dialyysi tai munuaisensiir-
to) aloittavien ja hoidossa olevien potilai-
den määrän ja tiedot hoidon laadusta sai-
raanhoitopiireittäin ja alueittain. Siinä ker-
rotaan, mitkä munuaistaudit ovat yleisty-
mässä tai vähenemässä, mistä on apua 
tautien ehkäisyssä. Raportin tiedoista on 
myös hyötyä kun terveydenhuollon resurs-
seja suunnitellaan.

Vuosiraportin voi lukea sivulla www. 
muma.fi/munuaistautirekisteri. 

http://www.muma.fi/munuaistautirekisteri
http://www.muma.fi/munuaistautirekisteri


Maailman munuaispäivää vietetään tors-
taina 9.3. Päivän teemana on Ylipaino ja 
munuaiset. Päivän tiimoilta tiedotetaan 
myös yleisesti munuaissairauksien ennal-
taehkäisystä ja ikääntyneen munuaisista.

Ylipaino kuormittaa koko kehoa, myös 
munuaisia. Liika rasva ja sokeriaineenvaih-
dunnan häiriöt lisäävät riskiä sairastua tyy-
pin 2 diabetekseen, joka on suurimpia mu-
nuaissairauksien aiheuttajia. Ylipaino nos-
taa verenpainetta ja huonontaa veren ras-
va-arvoja. Ylipaino, korkea kolesteroli ja 
tupakointi yhdistettynä diabetekseen li-
säävät sairastumisriskiä entisestään. Alt-
tius sairastua sepelvaltimotautiin sekä ai-
voverisuoni- ja munuaissairauksiin kasvaa.

Haitallisinta on keskivartaloon kertynyt 
ylipaino eli vyötärölihavuus. Vyötäröliha-
vuutta voi olla myös muutoin hoikilla ihmi-
sillä. Liikunta on hyväksi koko keholle. Se 
auttaa painonhallinnassa, laskee verenpai-
netta ja korjaa veren rasva-arvoja. Erityi-
sesti se vähentää vyötärölihavuutta, vaik-
ka painonpudotus ei olisikaan suuri. Kohti 
painonpudotusta vievät myös säännöllinen 
ateriarytmi ja kovan rasvan vähentäminen.

Supersankarimunuainen on edelleen 
voimissaan ja se jatkaa taistelua vihollisia 
vastaan munuaispäivänäkin. Omaan tai 
yhdistyksen tapahtumaan voi tilata super-
sankariesitteitä ja jääkaappimagneettileh-
tiöitä. Myös Supersankarimunuainen-julis-
tetta on saatavilla. Yhdistykset järjestävät 
munuaispäivän tiimoilta luentoja ja jäsen-
tapaamisia. Yleisöluennot järjestetään ai-
nakin Kajaanissa ja Oulussa.

Lisää tietoa munuaispäivän vie-
tosta löytyy sivulta www.munuainen. 
fi/munuaispaiva. 

Ylipaino ja  
munuaiset

Professori Groop munuais- 
tautirekisterin puheenjohtajaksi

Per-Henrik Groop on koulutukseltaan si-
sätautilääkäri ja munuaistautien erikois-
lääkäri. Näiden lisäksi hänellä on vakuu-
tuslääketieteen spesialiteetti.

Groop väitteli lääketieteen ja kirur-
gian tohtoriksi vuonna 1989. Hän toimii 
vuonna 1997 perustamansa FinnDiane-
tutkimusryhmän vetäjänä. FinnDiane-tut-
kimus on tällä hetkellä maailman suurin 
tyypin I diabetesaineisto, jossa tutkitaan 
syitä siihen, miksi kolmasosa diabeeti-
koista kehittää munuaistaudin. Groop 
valittiin vuonna 2010 Suomen ensimmäi-
seksi nefrologian professoriksi. Vuonna 
2016 hän siirtyi sisätautien professoriksi. 
Hän toimii tällä hetkellä myös ylilääkärinä 
HYKS:n vatsakeskuksen nefrologian kli-
nikassa vastuualueena tutkimus, koulu-
tus ja opetus. Ylilääkärinä hän vastaan-
ottaa nefrologisia potilaita kerran viikos-
sa HYKS:ssä. Groopilla on myös useita 
kansainvälisiä tehtäviä.

Groop toimii aktiivisesti eri kansainvä-
lisillä foorumeilla. Hän toimi vuosia nefro-
logian (Kidney International) ja diabetek-
sen (Diabetologia) alan tieteellisten julkai-
susarjojen apulaistoimittajana. Vuosina 
2014–2016 hän vastasi maailman suu-
rimman diabeteskongressin, EASD:n, 
tieteellisestä ohjelmasta. Tällä hetkel-
lä hän kuuluu tulevan WCN-kongressin, 
World Congress of Nephrology, tieteelli-
sestä ohjelmasta vastaavaan ryhmään.

Ainutlaatuinen rekisteri
Groop näkee Suomen munuaistautire-
kisterin ainutlaatuisena rekisterinä, jo-
ka toimittaa alan kehityksestä vastaa-
ville toimijoille tärkeitä tunnuslukuja hoi-
don tason ja hoitotulosten parantami-
seksi sekä toimii tärkeänä tutkimustyön 
alustana.

– Haluan, että kaikki lääketieteen alal-
la, ja erityisesti nefrologian alalla, toimivat 
henkilöt tuntevat rekisterin ja hyödyntä-
vät sen ainutlaatuista antia. Toivon, et-
tä rekisteriä hyödynnettäisiin tutkimus-
työssä parhaalla mahdollisella tavalla, 
koska vastaavan tyyppisiä ja yhtä laa-
dukkaita rekistereitä ei maailmalta löydy, 
Groop sanoo.

– Tavoitteena on, että rekisteri palve-
lisi suomalaisten lisäksi myös kansain-
välisiä tahoja munuaispotilaiden hoidon 
ja ennen kaikkea hoidon tulosten paran-
tamiseksi.

Groop kohtaa heti kautensa aluksi 
haasteita. Rekisterin toiminta on uhattu-
na, sillä rekisterin rahoittajana toimiva THL 
lopettaa rekisterin rahoituksen asteittain 
vuoteen 2019 mennessä säästötarpeis-
ta johtuen. Nykyisellään Suomen munu-
aistautirekisterin vuosibudjetti on 80 000 
euroa, joka vastaa vain lähes yhden hen-
kilön dialyysihoidon vuosikustannuksia.

Suomen Munuaistautirekisterin joh-
toryhmään kuuluvat lisäksi Ilpo Ala-Hou-
hala, TAYS, Eero Honkanen, HUS, Risto 
Ikäheimo, OYS, Pauli Karhapää, KYS, 
Marko Lempinen, HYKS, Kaj Metsärin-
ne, TYKS, Kai Rönnholm, HUS LNS se-
kä Salla Säkkinen, THL, Sari Högström 
ja Asko Räsänen, Munuais- ja maksa-
liitto. Munuaistautirekisterin vastaavana 
lääkärinä toimii Patrik Finne ja suunnit-
telijana Anniina Pylsy. 

Professori Per-Henrik Groop valittiin 
joulukuussa Suomen munuaistauti-
rekisterin puheenjohtajaksi. Hän nä-
kee rekisterin tärkeänä keinona pa-
rantaa munuaissairauteen sairastu-
neiden hoidon tuloksia.
TEKSTI: PETRI INOMAA
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PBC etenee yleensä hitaasti

PBC on autoimmuunipohjainen maksasai-
raus, jossa elimistössä muodostuu vas-
ta-aineita sappiteiden rakenteita vastaan. 
Syntynyt tulehdusreaktio johtaa niiden 
vaurioitumiseen ja sappinesteen kulun es-
tymiseen eli kolestaasiin. Sappihappo jää 
maksaan, jolloin ärsytys johtaa tulehduk-
seen. Sairauden edetessä maksasoluk-
ko tuhoutuu ja korvautuu sidekudokselle. 
Kirroosi on taudin loppuvaihe. Nykyään 
PBC etenee kuitenkin entistä harvemmin 
kirroosiasteelle.

Harvinaista PBC:tä sairastaa Suomes-
sa 1–2 henkilöä 1 000 asukasta kohden. 
Sairaus on yleisempi naisilla ja se tode-
taan yleensä 40–60 vuoden iässä, tarkem-
min keskimäärin 58 vuoden iässä. Sairas-
tuneista miehiä on vain kymmenesosa, ja 
heillä sairauden kulku on usein erilainen. 
PBC ei ole perinnöllinen, mutta se kulkee 
silti suvuittain. Sairastuneiden siskoista vii-
desosalla todetaan sairaus. 

– Suvussa olevan sairauden takia 
ei ole tarve seulontoihin, koska se ete-
nee hitaasti. Siitä on kuitenkin hyvä ol-
la tietoinen, koska mahdollisen sairau-
den toteamista helpottaa, kun lääkä-
ri on tietoinen suvun sairaushistoriasta, 
kertoo gastroenterologi Henna Rautiai-
nen HYKS:stä.

PBC todetaan useimmiten sattumal-
ta esimerkiksi terveystarkastuksessa, kun 
selvitetään syytä kohonneisiin maksa-ar-
voihin. Varsinkin nuoremmilla tutkimuksiin 
voidaan ryhtyä myös yleisoireiden, väsy-
myksen, kutinan tai niveloireiden takia.

– Sairauden diagnoosi varmistuu, kun 
maksa-arvo AFOS ja mitokondrio-vasta-
aineet ovat toistuvasti koholla. Diagnoo-
siin ei välttämättä tarvita koepalan otta-
mista maksasta eli maksabiopsiaa, mutta 
ilman sitä ei kyetä arvioimaan maksavau-
rion astetta.

Maksabiopsia on tarpeen, jos lääkitys 
ei tehoa tai siihen epäillään liittyvän muun 
maksasairauden.

Taustalla synnynnäinen alttius
Primaariin biliaariin kolangiittiin liittyy syn-
nynnäinen alttius, jonka voi laukaista ym-
päristön kemiallinen ärsytys kuten tupa-
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Primaari biliaari kolangiitti eli PBC on tulehduksellinen autoimmuunimak-
sasairaus, Se etenee yleensä hitaasti ja useimmat voivat elää normaalia 
arkea. Sen johdosta tehtyjen maksansiirtojen määrä on vähentynyt vii-
me vuosina. Lähiaikoina käyttöön odotetaan uutta lääkehoitoa. 

kointi, hiusvärit, kynsilakka, pesuaineet 
tai asuinympäristö. Sairastuneilla on mui-
ta autoimmuunisairauksia muuta väes-
töä useammin. Yleisimpiä ovat Sjögrenin 
syndrooma ja kilpirauhassairaudet sekä 
renaalinen tubulaarinen asidoosi.

PBC etenee yleensä hitaasti. Keski-
määrin kestää 15 vuotta ennen kuin se 
johtaa kirroosiin. Siihen voi liittyä myös 
muu autoimmuunimaksasairaus, kuten 
autoimmuunihepatiitti tai primaari skle-
rosoiva kolangiitti, jolloin se voi myös 
edetä nopeammin. Oireinen sairaus 
etenee 70 prosentilla kymmenen vuo-
den aikana.

– Lääkityksenä käytetään sappihappo-
valmiste ursodeoksikoolihappoa, joka aloi-
tetaan diagnoosin varmistuttua, vaikka oi-
reita ei vielä olisi. Jos lääkitykselle saadaan 
vaste, se saattaa estää sairauden etene-
misen kokonaan tai ainakin hidastaa sitä. 
Mikäli ursodeoksikoolihappo ei tehoa yksi-
nään, siihen voidaan yhdistää budesonidi-
kortisoni, Rautiainen sanoo. 

PBC:hen sairastuneen ennuste vastaa 
normaalin väestön tilannetta, jos lääkehoi-
to tehoaa. Etenemisen riski on suurempi, 
jos lääkitykselle ei saada vastetta. Sairau-
den takia tehdään edelleen joitakin mak-
sansiirtoja vuodessa, vaikka niiden määrä 
onkin laskenut. Maksansiirron ennuste on 
hyvä. PBC saattaa uusia siirteessä, mut-
ta sillä ei yleensä ole merkitystä, koska se 
etenee hitaasi ja siirron saaneet ovat usein 
jo ikääntyneempiä.

Kliiniset tutkimukset ovat käynnissä 
obetikolivalmisteen käytöstä PBC:n hoi-
dossa. Lääke on jo Amerikan markkinoilla 
ja joulukuussa 2016 sille saatiin myyntilupa 
myös EU:n alueella. Tämän jälkeen Lääk-
keiden hintalautakunta eli HILA määritte-
lee sille myyntihinnan ja korvattavuuden. 

– Obetikolihaposta ei ole vielä pitkä-
aikaiseen käyttöön liittyviä tutkimustulok-
sia. Tiedetään, että se vaikuttaa maksa-
arvoihin, mutta ei sitä, estääkö se sairau-
den etenemistä kirroosiasteelle yksinään 
tai esimerkiksi ursodeoksikoolihappoon 
yhdistettynä.

Valmiste tulee varmastikin jollakin 
tavalla muuttamaan lääkehoitoa, mut-

ta tarkkaa käyttötapaa ei ole voitu vie-
lä määritellä.

Yleisin oire on väsymys
PBC:hen sairastuneista viidesosalla esiin-
tyy väsymystä jo, kun sairaus todetaan. 
Väsymys ei riipu sairauden vaikeusas-
teesta. Sairauden jatkuessa jopa 80 pro-
sentilla on elämänlaatua häiritsevää vä-
symystä. 

– Sairauden hoitoon käytettävä lää-
kitys ei poista väsymystä, eikä muusta-
kaan lääkityksestä ole todettu olevan sii-
hen helpotusta. Välttämättä sitä ei pois-
ta edes maksansiirto, koska väsymyksen 
taustalla on autonomisen hermoston sää-
telyhäiriö, mikä vaikuttaa muun muassa 
unenlaatuun.

Kutina liittyy moniin maksasairauksiin ja 
PBC:tä sairastavista siitä kärsii 20–70 pro-
senttia. Kutinaa on joka puolilla kehoa ja se 
kiusaa aluksi varsinkin iltaisin. Ursodeoksi-
kaalihappo saattaa alkuvaiheessa korjata 
tilannetta. Pahimmillaan sietämätön kutina 
voi johtaa maksansiirtoon, vaikka maksan 
toiminta ei olisi vielä heikentynyt niin pal-
joa, että siirto olisi välttämätön.

Osteoporoosi liittyy joidenkin tutkimus-
ten mukaan PBC:hen, varsinkin jos on 
myös rasvaliukoisten vitamiinien imeyty-
mishäiriö tai D-vitamiinin puute.

– Toisaalta sairautta esiintyy vaihde-
vuodet ohittaneilla naisilla, joilla voi kehit-
tyä muutoinkin osteoporoosi. Taudin seu-
rannassa on kuitenkin hyvä ottaa huomi-
oon osteoporoosin mahdollisuus.

Sairastuneille todetaan usein koleste-
roliarvojen nousua. Se on kuitenkin yleen-
sä pysyvä oire ja pelkkä kohonnut LDL-ko-
lesteroli ei vaadi lääkitystä, jos sairastuneel-
la ei ole muita riskitekijöitä. Tällaisia ovat esi-
merkiksi tupakointi tai suvussa nuorella iällä 
runsaasti esiintynyt sydän- ja verisuonitauti.

Sairauteen voi liittyä myös niveloireita 
sekä suun ja silmien kuivuus. Osalla sai-
rastuneista voi olla tuntemuksia oikean 
kylkikaaren kohdalla. Virtsatietulehduk-
sia esiintyy jopa viidesosalla sairastuneis-
ta, mutta ne ovat useimmiten oireettomia.

Sairauden myöhäisvaiheessa, kun 
maksa on jo vaurioitunut, voi ilmetä mak-



sakirroosin komplikaatioihin liittyviä oi-
reita kuten ruokatorven laskimolaajen-
tumien vuotoja, nesteen kertymistä vat-
saonteloon eli askitesta ja veren hyyty-
mishäiriöitä.

Normaalia arkea  
sairaudesta huolimatta
Primaari biliaari kolangiitista käytettiin 
aiemmin nimeä primaari biliaari kirroo-
si. Se kuvasi kuitenkin lähinnä sairau-
den loppuvaihetta, minkä vuoksi käyt-
töön on otettu uusi nimi. Moni siihen 
sairastunut pystyy viettämään normaa-
lia elämää.

Omahoidossa tärkeintä on ottaa 
lääkärin määräämät lääkkeet ohjeiden 
mukaan. 

Pitkälle edenneen maksasairauden 
komplikaatioihin saattaa liittyä erityisiä 
ravitsemussuosituksia, mutta millään 
erityisruokavaliolla ei ole todettu olevan 
vaikutusta PBC:n etenemiseen. Tärke-
ää on syödä monipuolisesti ja terveelli-
sesti. Myös painonhallinnassa, ja siten 
rasvamaksan ehkäisyssä, terveellinen 
ruokavalio on avainasemassa. D-vita-
miinin suositusten mukaiseen saantiin 
on hyvä kiinnittää huomiota osteopo-
roosin mahdollisuuden vuoksi varsin-
kin, jos on todettu rasvaliukoisten vita-
miinien imeytymishäiriö.

Juhlahetkinä voi harkintansa mu-
kaan nauttia lasillisen, mutta kaikkien 
maksasairauteen sairastuneiden ke-
hotetaan välttämään alkoholia, joka voi 
olla haitaksi jo sairastuneelle maksalle. 
Luontaistuotteiden käyttöön on syytä 
suhtautua varoen, sillä ne voivat sisäl-
tää maksalle haitallisia yhdisteitä. Niillä 
voi olla myös yhteisvaikutuksia maksa-
sairauden hoitoon käytettävien lääkkei-
den kanssa. 

PBC-esite
Liitto julkaisee maaliskuussa esitteen 
Primaariin biliaariin kolangiittiin sairas-
tuneille. Esitteessä kerrotaan sairau-
den oireista, hoidosta ja arjesta sai-
rauden kanssa. Esitettä voi tilata sen 
ilmestyttyä www.muma.fi/esitteet

Liikunta kannattaa aloittaa  
ikääntyneenäkin
Yli 75-vuotiaanakin aloitettu kuntosali-
harjoittelu ohjatussa ryhmässä, vaikka 
vain kerran viikossa, lisää lihasvoimaa, 
kävelynopeutta ja tuolilta ylösnousuno-
peutta sekä ylläpitää tasapainonhallin-
taa estäen ikääntymisen tuomaa heik-
kenemistä, selviää TtM Eeva Aartolah-
den tuoreessa väitöskirjasssa.

Voima- ja tasapainoharjoittelu on kes-
keinen osa ikääntyneiden liikuntasuosi-
tuksia, mutta pitkäkestoisista harjoitu-
sinterventioista on ollut niukemmin tut-
kimustietoa. Aartolahden tutkimuksessa 
selvitettiin yli kaksi vuotta kestävän voi-
ma- ja tasapainoharjoittelun vaikutuksia 
75–99-vuotiaan kotona-asuvan kuopio-
laisväestön toimintakykyyn. 

Yli kaksi vuotta jatkuneen harjoitte-
lun tutkiminen 75 vuotta täyttäneiden 
ikäryhmässä toi tietoa kuntosaliharjoitte-
lun toteuttamisesta. Tutkimuksessa kiin-
nitettiin huomiota muun muassa lääki-
tykseen, ravitsemukseen, näkökykyyn ja 
suun terveyteen. Kotona-asuvista har-
joittelun aloitti liikuntaneuvonnan jälkeen 
54 prosenttia. Harjoittelun aloittaneet oli-
vat nuorempia ja heillä oli parempi kog-
nitiivinen ja fyysinen toimintakyky kuin 

niillä, jotka eivät aloittaneet harjoittelua. 
Pitkäaikainen ohjattuun kuntosaliharjoit-
teluun sitoutuminen oli kuitenkin mahdol-
lista myös iäkkäille henkilöille sairauksis-
ta, sairaalahoitojaksoista ja toiminnanva-
jauksista huolimatta.

Kuntosaliharjoitteluun osallistuneil-
la koeryhmäläisillä kävely ja tuolilta ylös-
nousu nopeutuivat ja lihasvoima lisääntyi 
kahden vuoden harjoittelujakson aikana. 
Suorituskyky alkoi kuitenkin heikentyä pi-
an harjoittelun päätyttyä, joten harjoitte-
lun tulisi olla jatkuvaa.

Lihasvoimareserviä eli liikkumiseen 
vaadittavan minimitason ylittävää lihas-
voimaa tarvitaan jarruttamaan ikäänty-
misen tuomaa heikentymistä. Ne, jot-
ka eivät aloittaneet kuntosaliharjoitte-
lua, mutta saivat muun hyvän hoidon, 
pystyivät kahden vuoden seurannassa 
ylläpitämään tasapainoa ja liikkumisky-
kyä, mutta heidän lihasvoimansa heik-
keni. Samaan aikaan kaikki nämä omi-
naisuudet heikkenivät niillä, joka ei saa-
nut mitään tavanomaisesta poikkeavaa 
hoitoa tai ohjausta. 
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Ikääntymisen vaikutuksia
• Paino lisääntyy aiempaa helpommin.
• 70-vuotiaan lihasmassa on pienentynyt 40 prosenttia.
• 60 vuotta täyttäneillä pituus vähenee 2 cm kymmentä vuotta kohti.
• Luuston massa vähenee jo 40 ikävuodesta alkaen.
• Tapaturmavaara kasvaa, koska tasapaino heikkenee, kaatumisriski kas-

vaa ja reaktionopeus hidastuu.
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Apina selässä

Takana oli ollut rankka elämänvaihe. Timo 
Kosonen, 36, oli käyttänyt liikaa rauhoitta-
via lääkkeitä, töppäili kaupungilla ja joutui 
putkaan vuonna 2013. Siellä hän meni se-
kavaksi ja hänet vietiin keskussairaalaan. 
C-hepatiittitesti kuului koevalikoimaan ja 
tulos oli positiivinen.

– Se ei ollut yllätys. Olin osannut odot-
taa sitä, Timo kertoo.

Hoitosuunnitelmaa ei tehty, vaan asia 
jäi siihen. Kun Timo sai elämänsä järjes-
tykseen paria vuotta myöhemmin, hän ha-
keutui itse terveyskeskukseen ja pääsi tut-
kimuksiin. Ultraäänessä todettiin rasvamak-
sa ja Timo sai lähetteen gastroenterologille.

Fibroskan-tutkimuksessa selvisi, et-
tä maksavaurion aste oli F2–F3 ja lääkäri 
suositteli hoidon aloitusta.

– Olin valmis hoitoon. Ajattelin, että 
mitä nopeammin tartunta hoidetaan, si-
tä parempi.

Ensimmäinen interferoni-pistos annet-
tiin vuoden 2016 vapun jälkeisenä maa-
nantaina. Hoitoon kuului lisäksi ribavirii-

Timolla todettiin C-hepatiitti neljä vuotta sitten. Interferoni-hoito aiheutti runsaasti sivuvaikutuksia, eikä se te-
honnut virukseen. Uutta hoitoa ei aloiteta, vaan tilannetta seurataan, koska maksavaurio ei ole edennyt.
TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

ni-lääkitys kapseleina. Maksahoitaja antoi 
paljon tukea ja tietoa.

Interferoni-hoitoon liittyi usein paljon si-
vuvaikutuksia. Lääkäri oli kertonut niistä, 
mutta silti ne iskivät vasten kasvoja. En-
simmäisen pistoksen jälkeen Timolle nou-
si kova kuume. Hän ei jaksanut tehdä mi-
tään, aivan kuin olisi ollut koko ajan kau-
heassa flunssassa. Lääkitys aiheutti myös 
masennusta, kaikki otti päähän.

Toisella hoitoviikolla lääkäri kertoi, että 
normaalin kolmen kuukauden hoidon si-
jaan Timon hoitoa pitäisi jatkaa puoli vuot-
ta ylipainon takia. Neljännellä hoitoviikolla 
verikokeissa virusvasta-aineet olivat edel-
leen korkeat ja lääkäri sanoi, että hoitoa ei 
kannata jatkaa.

Elokuussa käytössä oli uudempi tutki-
musmenetelmä, jonka mukaan maksavau-
rion aste olikin  lievä. Suomessa se tarkoit-
taa, että tartuntaa ei hoideta, vaan tilannet-
ta jäädään seuraamaan. Hoitopaikka lu-
pasi lähettää kutsun tarkastukseen parin 
vuoden kuluttua.

Elämä olisi helpompaa  
ilman tartuntaa
Timolla on lähihoitajan ja ravintola-alan 
koulutus. Hän oli 10 vuotta ensihoitajana 
ambulanssissa, mutta lopetti työn saatu-
aan diagnoosin. Viime aikoina hän on teh-
nyt keikkaa ravintoloissa.

C-hepatiitti tunkee Timon ajatuksiin sil-
loin tällöin, vaikka se ei aiheuta tällä het-
kellä oireita.

– Monkey on my back, apina selässä, 
Timo luonnehtii tilannetta.

– Mitä, jos maksavaurio pahenee odot-
taessa?

Lähipiiri on ottanut tiedon tartunnasta 
rauhallisesti, vaikka Timon äidillä on ollut 
vaikeuksia suhtautua asiaan. Timolla on 
kaksi lasta, 6- ja 10-vuotiaat pojat, eikä 
sairaus vaikuta normaaliin perhe-elämään. 
Kaikki tietävät, ettei C-hepatiitti tartu nor-
maalissa kanssakäymisessä. Bändikave-
reilla ei ole ennakkoluuloja, mutta työpai-
kalla Timo ei ole kertonut asiasta.



Strategia tehostamaan  
C-hepatiitin hoitoa 

STM julkaisi marraskuussa kansallisen C-
hepatiittistrategian vuosille 2017–2019. 
Sen tavoitteena on tehostaa C-hepatii-
tin ennaltaehkäisyä ja luoda suuntaviivat 
testaus- ja hoitokäytäntöjen yhdenmu-
kaistamiseksi koko maassa sekä tuoda 
tartunnan saaneet seurannan ja hoidon 
piiriin. Ensivaiheen tavoitteena on laajen-
taa hoito vuoden 2018 aikana korvaus-
hoidossa oleviin hoitokriteerit täyttäviin 
C-hepatiittia sairastaviin. Pitkän aikava-
lin tavoitteena on kaikkien C-hepatiitin 
kantajien hoito maksavaurion astees-
ta riippumatta uusien tartuntojen rajoit-
tamiseksi.

– On tärkeä askel, että Suomessakin 
on seurattu WHO:n antamia suuntaviivo-
ja ja saatu kansallinen C-hepatiittistrate-
gia. Tähän asti yhtenäisten hoitokäytän-
töjen puuttuminen on asettanut sairastu-
neet eriarvoiseen asemaan. Nyt huomio 
on kohdistettava strategian päämäärien 
toimeksi panoon, sanoo liiton toiminnan-
johtaja Sari Högström.

Suomessa on todettu yhteensä lähes 
30 000 C-hepatiittitartuntaa. Uusia tar-
tuntoja todetaan vuosittain noin 1150. Yli 
puolet uusista tartunnoista todetaan alle 
30-vuotiailla nuorilla.

– Tartunta vaikuttaa nuorten työllisty-
miseen ja elämänvalintoihin merkittäväl-
lä tavalla jo ennen vakavien maksavauri-
oiden syntymistä. Sairauden vaikutukset 
ja kustannukset kanavoituvat siten myös 
laajemmin yhteiskuntaan.

Suomen C-hepatiittistrategiaa oli-
vat tekemässä lääketieteen asiantunti-
jat, STM:n, THL:n, Fimean ja Vankiter-
veydenhuollon sekä A-klinikkasäätiön ja 
Munuais- ja maksaliiton edustajat.

C-hepatiittistrategia julkaistiin viime vuoden lopulla. Tavoitteena on te-
hostaa ennaltaehkäisyä, seurantaa ja hoitoa. Suomessa hoitoaste on 
ollut alhainen verrattuna muuhun Eurooppaan. Liitto vaatii nyt strate-
gian toimenpiteiden täytäntöön panoa.
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Toimenpiteisiin on  
ryhdyttävä välittömästi
C-hepatiitti on viruksen aiheuttama mak-
satulehdus, joka tarttuu verikontaktissa. 
Tartunnan saaneista suurin osa jää viruk-
sen kantajiksi. Oireeton viruksen kanta-
ja voi levittää sitä tietämättään ympäris-
töönsä. Tällä hetkellä vuosittain hoide-
taan vain 400 sairastunutta. C-hepatiitin 
hoitoaste on alhainen verrattuna mui-
hin Euroopan maihin ja se mahdollistaa 
noin 1 200 uuden tartunnan syntymisen 
vuodessa. 

Ennakkoluulojen vähentämiseksi tie-
toa on jaettava koko kansalle ja erityi-
set torjuntatoimet on suunnattava ris-
kiryhmiin eli ruiskuhuumeiden käyttäjiin 
ja vankeihin. C-hepatiitin ennaltaehkäi-
sy ja hoitotoimenpiteet vaativat taloudel-
lisia resursseja, joita strategiassa ei ole 
määritelty. 

– Strategiassa mainittu kansallinen C-
hepatiittiasiantuntijatyöryhmä tulee pe-
rustaa heti ensi vuoden alussa ja Käypä 
hoito -suosituksen laatiminen on aloitet-
tava. Työryhmässä on kuultava myös tar-
tunnan saaneiden ääni toimintaa suun-
niteltaessa ja toteutettaessa, Sari Hög-
ström sanoo.

Munuais- ja maksaliitto sekä A-klinik-
kasäätiö järjestivät helmikuussa päättäjä- 
ja vaikuttajatilaisuuden keinoista, joilla C-
hepatiittitilanteeseen puututaan. Tilaisuu-
dessa kuultiin STM:n ja THL:n puheen-
vuorot. Mukana keskustelemassa oli 
myös tuleva peruspalveluministeri, kan-
sanedustaja Annika Saarikko. 

Timo ajattelee, että hänen ikäisensä, 
varsinkin käyttäytymisensä takia tartun-
tavaarassa olevat, tietävät C-hepatiitista, 
mutta moni suhtautuu siihen liian kevyes-
ti. Kun elämä ei ole järjestyksessä, ei osaa 
ajatella tulevaisuuttaankaan.

– Elämä on taatusti helpompaa ilman 
C-hepatiittia, Timo muistuttaa.

Timo tietää, että markkinoille on tullut 

uusia lääkkeitä tartunnan hoitoon. Niitä 
saa Suomessa vielä harva.

– Totta kai se ottaa päähän, että C-
hepatiittitartunta olisi hoidettavissa no-
peammin ja tehokkaammin kuin nyky-
ään tehdään. Hoito olisi myös kustan-
nustehokasta, koska sillä voidaan es-
tää maksavaurion eteneminen, Timo 
pohtii. 



Rauha Kynkäänniemi on huoman-
nut positiivisen elämänasenteen 
auttavan elämästä selviämises-
sä. Häntä vanheneminen ei hait-
taa, vaan hän nauttii elämästä jo-
ka päivä.

Etsi elämän valoisat puolet
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– Vanhenemisessa en ole huomannut mi-
tään ikävää. Minulla on hyvät jalat, hyvä 
terveys ja hyvä mieli. Kukaan ei käske, ei 
kiellä. Nautin elämästä joka päivä, Rau-
ha sanoo.

Ikääntyminen mittaa ajan kulumista, eikä 
aikaa voi peruuttaa tai vanhenemista estää.    

– Oikeastaan tuo ikääntymisen teema-
vuoden iskulause, Oma ikä paras ikä, on 
aika sopiva. Elämänkaaren eri vaiheilla on 
ollut oma tarkoituksensa ja opetuksensa.

Rauha sai 80-vuotialahjaksi upean tur-
koosin polkupyörän. Vaikka juhla sattui 
syyspuoleen, ajokilometrejä on kertynyt jo 
yli 300. Ajokortin hän sen sijaan vei poliisil-
le, ja auto jouti pojanpojan käyttöön. 

– Paras oli lopettaa autoilu aikanaan, 
samalla tuli opetelleeksi luopumisen taitoa. 

Vaikka joutuu luopumaan, sopeu-
tumaan ja sopeuttamaan, ei se tarkoi-

ta puolinaista elämää. Rauha on huo-
mannut, että merkityksellinen, mielekäs 
arki on parasta elämisen laatua. Pitkäl-
le jaksaa, kun etsii asioista valoisamman 
puolen.

– Suuri osa elämää on arkista tuherta-
mista ja juuri niistä pienistä arkisista asiois-
ta pitää olla kiitollinen. Vaikka kuinka pie-
niltä ja mitättömiltä tuntuvat, ne ovat sil-
ti arvokkaita.

Terveys ykkösasia
Kun saisi elää terveenä, moni huokaa. Toi-
ve on sama, olipa ikää minkä verran tahan-
sa, mutta iän myötä vaivat usein lisäänty-
vät. Luonnolliset muutokset tulevat usein 
niin hitaasti, ettei niitä huomaa kuin vas-
ta eräänä kauniina päivänä huomaa hei-
näsirkkojen kuolleen sukupuuttoon ja et-
tei käsivarsien pituus riitä sanomalehden 
lukemiseen. Kehoa kuluttaa raskas työ, 
eivätkä elämässä saadut henkiset kolhut-
kaan mene jälkiä jättämättä. 

Ystäväpiiristä Rauha on huomannut, 
etteivät vuodet kohtele kaikkia samalla ta-
valla. Siksikin hän on osaansa kiitollinen. 
Terveys ei ole ollut itsestäänselvyys hänen-
kään kohdallaan. 

– Olen nyt terveempi kuin jäädessäni 
eläkkeelle, hän toteaa. 

Seiniä koristavat Rauhan maalaamat taulut. Käsillä tekeminen on tärkeä harrastus.

25 vuotta sitten Rauha joutui Päivärin-
teen sairaalaan astmatutkimuksiin. Siel-
lä havaittiin, että myös munuaisten va-
jaatoiminta oli jo pitkällä. Tieto oli yllätys, 
eikä syy vaivaan koskaan selvinnyt. Mu-
nuaisten vajaatoiminta tuli vaikeaan elä-
mänvaiheeseen, sillä Rauha oli jättämäs-
sä työelämän ja myös pitkä avioliitto oli 
hajoamassa. 

– Olin Kiimingin kunnanvirastossa palk-
kakirjanpitäjänä. Astman takia pääsin var-
haiseläkkeelle 55-vuotiaana.

Munuaisten vajaatoimintaa hoidettiin 
aluksi ruokavaliolla, Dialyysi aloitettiin pari 
vuotta sairauden toteamisesta. Äkkinäinen 
oli myös pääsy munuaisensiirtoon. 

– Kaikkiaan olin dialyysissä vain pari-
sen kuukautta. Ehdin tehdä peritoneaali-
dialyysiä kotona vain kolme viikkoa, kun 
kutsu siirtoon tuli. 

Munuaisensiirto tehtiin 15.4.1994. Siitä 
tulee kohta kuluneeksi 23 vuotta.

Lyhyt lääkelista
Rauhan lääkelista on lyhyt, sillä siinä ei ole 
kuin hyljinnänestolääke ja lasten Disperin. 
Jopa astmalääkkeet hän on voinut jättää 
pois. Munuaisen takia hän käy kontrollis-
sa Oulussa kerran vuodessa. Paljon muu-
ta asiaa hänellä ei lääkärille ole ollutkaan. 



KOLUMNI

Elinpiiri
Tällä en tarkoita elinsiirron saaneiden 
keskustelukerhoa, vaan sitä aluetta, 
joka on henkilön käytössä henkises-
ti ja ruumiillisesti. Olennaisia ovat ih-
missuhteet, mutta pelkkä fyysinen 
liikkuminenkin on tärkeää. Aivotutki-
ja on huomauttanut, että vain liikku-
villa on keskushermosto, eli ajatuk-
set ja liike kuuluvat yhteen. 

Äkillinen sairastuminen vie tietys-
ti kaiken huomion. Joutuu asette-
lemaan elämän arvoja uudelleen. 
Riippuvuutta toisten avusta voi ol-
la vaikea hyväksyä. Mutta aikansa 
kutakin. On lupa olla avuton, kun ei 
muutakaan voi. Kokemus huolenpi-
dosta voimauttaa jatkossa elämään 
rajoitustenkin kanssa arvokasta elä-
mää omalla tavalla, joka voi olla ai-
van jäljittelemätön ja persoonallinen. 
Henkilökohtaisille virityksille pitäisi ol-
la tilaa järjen puitteissa tietenkin. 

Vanhat harrastukset ja henkilösuh-
teet kannattaa säilyttää mahdolli-
simman hyvin, vaikka uusiakin voi il-
maantua rikkaudeksi. Ei pitäisi ka-
ventaa elinpiiriä niin, että elämä muo-
dostuu sairastamiseksi. Paljastuu 
millaisia olemme. Joku masentuu, 
joku käyttää tilaisuutta hyväkseen. 
Tässä auttaa se, että suostumme 
olemaan peilejä toisillemme, herkästi 
kunnioittaen.  Hyvä keskustelu saat-
toi olla se, jonka jälkeen vähän hävet-
ti, kun tuli paljastaneeksi itsestään jo-
tain, eikä maailma kaatunut.   

Missä menee raja? Vai ovatko rajat 
tarpeen lainkaan? Mielenkiinnon ja 
voimavarojen mukaisesti joutuu kes-
kittymään, mutta avoimuus on tärke-
ää, uusien virikkeiden tulla ja vaikut-
taa. Valmiina yllättymään. 

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

Hän on oivaltanut, että voi vaikuttaa 
omaan hyvinvointiinsa omilla valinnoillaan. 
Liikunta ja ulkoilma ovat hänelle tärkeitä. 
Rauha tekee ruuan itselleen, syö neljä ker-
taa päivässä säännöllisesti pieniä aterioita. 
Aamupuuro on maistunut 23 vuoden ajan 
joka ikinen aamu.

– Verenpainelääkkeestäkin sain luo-
pua, kun sovin lääkärin kanssa hoitava-
ni sen liikunnalla ja ulkoilmalla. Jos paine 
nousee, menen lenkille, jos menee mata-
lalle, otan suolukkaa.

Kun on paha mieli, kivutkin tuntuvat 
pahemmilta. Kipu syö ihmisen hyvinvoin-
tia, se eristää ja syrjäyttää ja saa elämän 
tuntumaan turhalta. Valoisan kantin etsimi-
nen elämästä on joskus vaikeaa, mutta se 
auttaa jaksamaan.

– Jos valitat, olet vaivojesi vanki. Mie-
li vie huonona päivänä, mutta kun pystyt 
muuttamaan ajatuksesi, voit muuttaa pa-
han päivän hyväksi. Pahat ajatukset kuu-
luvat elämään, eikä niitä voi aina välttää, 
mutta eniten ne silti vahingoittavat mei-
tä itseämme.

Aktiivinen harrastaja
Liikunnan lisäksi Rauha harrastaa käsitöi-
tä, lukee, täyttää ristikoita ja osallistuu eri-
laisiin tilaisuuksiin. Ristikoita tehdessä ai-
ka kuluu huomaamatta. Käsitöiden teke-
minen aktivoi aivoja, kun joutuu keskitty-
mään ohjeeseen.

– Kuntosalilla käymisen lopetin pari 
vuotta sitten, kun ulkoliikunta on minulle 
mieluisampaa. Kuorossa laulamisen olen 
myös jättänyt, vaikka laulan yhä mielelläni.

Yhdistystoimintaa Rauha harrasti vuo-
sia, oli vertaistukijanakin. Viime vuosina 
osallistuminen on jäänyt vähemmälle, kun 
autoilu kaupungissa ei ole enää miellyttänyt.

– Pääsee sitä bussillakin, ei se siitä ole 
kiinni. Aikoinaan minulle oli hyvin tärkeää 
tavata vertaisia, käytiin lenkillä, pelattiin ja 
jutusteltiin.

Rauhan asunnon seiniä koristavat hä-
nen itsensä maalaamat öljyvärityöt.

– Kun oli vaikea elämänvaihe, maala-
sin paljon. Se oli keino purkaa ahdistusta. 
Kun elämä helpottui ja ahdistus kaikkosi, 
ei ollut enää maalattavaa.  

Rauha on sota-ajan lapsi, mutta ei 
muista tunteneensa suurta turvattomuut-
ta. Raskasta arki oli, sillä kouluun oli vii-
si kilometriä ja kotona piti osallistua ta-
lon töihin.

– Muistan kun isä tuli sodasta ja sain is-
tua keinutuolissa isän polvella. Siitä on jää-
nyt ihana muisto.

Isä kuoli keuhkosairauteen, kun Rauha 
oli pikkutyttö. Se oli iso menetys, sillä mies 
toi perheeseen turvan. Äiti jäi kahdeksan 
lapsen kanssa hoitamaan maatalon töi-
tä. Koulun jälkeen 15-vuotiaana kotoa pi-
ti lähteä työn perään. Rauha aloitti uran-
sa kauppa-apulaisena, josta jatkoi Ouluun 
kauppakouluun.  

– Työ on tuonut elämään järjestyksen 
ja mielen. Jälkikäteen katsottuna lapsihan 
sitä vielä oli maailmalle lähtiessään.

Yhdessä ja erikseen
Rauhan arvoasteikossa terveyden jälkeen 
tulevat läheiset ihmiset. Hän asuu yksin, 
mutta ei ole yksinäinen eikä myöskään 
pelkää yksin jäämistä. Vielä Rauhan ei ole 
tarvinnut  turvautua toisten apuun, mut-
ta hän tietää saavansa apua läheisiltään. 
Omia lapsia on kolme, lastenlapsia kuusi 
ja lastenlastenlapsiakin viisi. 

Rauha asuu Kiimingissä, syntymäpitä-
jässään, ja läheiset ihmiset asuvat suurim-
maksi osaksi lähellä. Kolmen elossa ole-
van sisaren kanssa soitellaan joka päivä 
ja toisista pidetään huolta. Kun tytär soit-
taa kuulumisia, Rauhan vakiovastaus on: 
”Kaikki hyvin valtakunnassa.”

– Olemme paljon yhteydessä lasten 
ja lastenlasten kanssa, samoin sisarus-
ten kanssa. 

 Läheiset ihmiset ovat tärkeitä, mutta 
Rauha arvostaa omaa rauhaansa ja itse-
näisyyttään.

– Minkä harkitsen ja päätän, sen myös 
toteutan.

Elämä opettaa
Rauha jää miettimään kysymystä, onko 
hän muuttunut vuosien varrella. 

– Huomaahan sen, jos muistaa kat-
soa peiliin, ei paljon muusta, hän naurah-
taa, mutta vakavoituu sitten: 

– Elämä on kyllä opettanut. Vaikeat elä-
mänkokemukset ovat olleet tarpeellisia, 
koska niiden avulla ymmärrän, miten on-
nellinen olen tällä hetkellä.  Toivon pysyvä-
ni terveenä, liikuntakykyisenä ja hyvämuis-
tisena.  Teen sen, mihin pystyn itse vaikut-
tamaan ja loppu on korkeimmasta kiinni.

Onneksi tulevasta ei tiedä, silloin sitä ei 
tarvitse myöskään murehtia.

– Ei se, mitä annetaan vaan se, mitä 
kannetaan. Turhat murheet kannattaa jät-
tää tien sivuun. Kun tekee sovun itsensä 
kanssa, se vapauttaa olemaan kiitollinen 
elämästä. 

Ulkoilma ja liikunta ovat Rauhan hyvinvoinnin perusta.



Hyvä elämä kuolevalle
Saattohoito tukee jäljellä olevaa elämää ja auttaa elämään 
mahdollisimman täysipainoisesti loppuun asti. Liitto on mukana 
Yhteisvastuukeräyksen saattohoitohankkeessa Kuolevan hyvä  
hoito - yhteinen vastuumme. 

Vuoden 2014 Yhteisvastuukeräyksen tuo-
toilla aloitettiin 2015 Hyvä kuolema -han-
ke, jonka tarkoituksena on saattohoidon 
kehittäminen. Munuais- ja maksaliitto on 
mukana hankkeessa.  Hankkeen tiimoil-
ta liitto järjestää seminaarin 10.3. Tam-
pereella. Seminaarissa käsitellään munu-
ais- ja maksapotilaan saattohoitoa ja kuo-
lemaa hoitotyön, sairastuneen ja läheisen 
näkökulmista. 

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille munu-
ais- ja maksasairauksien parissa työsken-
televille ammattihenkilöille, saattohoidon 
ammattilaisille sekä muille aiheesta kiin-
nostuneille. Seminaarissa puhuu munu-
aisten vajaatoimintaa sairastavan saatto-
hoidosta ja dialyysihoidon lopettamisesta 
nefrologi, geriatri Maarit Wuorela ja mak-
sasairaan saattohoidosta koulutuskoor-
dinaattori Mira Perämäki. Sairaalapasto-
ri Pihla Rapolan aiheena on henkinen ja 
hengellinen tuki saattohoidossa. Iltapäiväl-
lä seminaarissa kuullaan mm. kokemus-
puheenvuoro maksasairaan lapsen saat-
tohoidosta.

Alkuvuodesta on tulossa julkaisu mu-
nuaissairauksiin sairastuneiden saattohoi-
dosta. Se on tarkoitettu lähinnä ammatti-
laisten käyttöön.

Elämän loppu
Saattohoito on parantumattomasti sai-
raan tai kuolevan hoitoa. Saattohoito tu-
kee jäljellä olevaa elämää ja auttaa elä-
mään mahdollisimman täysipainoises-
ti loppuun asti. Se tukee myös hänen lä-
heisiään selviytymään läheisen sairauden 
aikana sekä hänen kuolemansa jälkeen. 
Jokaisen kuolevan pitäisi saada mah-
dollisimman hyvä loppuelämä ja kivuton 
kuolema. 

Saattohoidossa hoitoa ei lopeteta, vaan 
tehdään uusi hoitosuunnitelma. Hoidos-
sa keskitytään huolenpitoon ja hyvään ki-
vun ja oireiden hoitoon.  Usein on tarpeen 
myös psyykkisten, sosiaalisten ja hengellis-
ten kysymysten käsittely. Siirtyminen saat-
tohoitoon on lääketieteellinen linjaus, joka 
pohjautuu moniammatilliseen yhteistyöhön. 
Mukana päätöksessä on sairastunut itse ja 
usein myös hänen läheisensä. Yleensä lin-
jaus tehdään, kun elämää on jäljellä viikko-
ja tai enintään kuukausia.

Saattohoidon päätöstä seuraa saat-
tohoidon suunnitelma, joka tehdään yh-
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dessä potilaan ja hänen läheisten kanssa. 
Päätös ja suunnitelma kirjataan aina po-
tilaan sairauskertomukseen. Ihmisellä on 
oikeus ilmaista oma tahtonsa tulevasta 
hoidostaan. Jotta hän kykenee tekemään 
päätöksiä, hänen pitää saada tietoa siitä, 
miten pitkälle edennyt munuais- tai mak-
sasairaus etenee ja mitä se hänen kohdal-
laan merkitsee. Hoidon lopettamispäätös 
tarkoittaa sitä, että sallitaan luonnollinen 
kuolema ilman elvytysyritystä.

Kotona, sairaalassa  
vai hoitokodissa?
Saattohoito kuuluu pääsääntöisesti pe-
rusterveydenhuollon vastuulle ja se toteu-
tetaan terveyskeskuksen vuodeosastol-
la, saattohoitokodissa tai potilaan kotona. 
Saattohoitopaikassa on oltava mahdol-
lisuus hyvään ja laadukkaaseen saatto-
hoitoon. Kotona tapahtuvaa saattohoitoa 
harkittaessa kunnan kotisairaanhoidon tai 
kotisairaalan resurssit kannattaa selvittää 
ajoissa. Saattohoidon tavoitteena on oi-
reiden hallitseminen. Poikkeustapauksissa 

vaikeiden oireiden hoidossa voi erikoissai-
raanhoidon konsultaatio olla tarpeellinen. 

Saattohoidossa oireenmukainen hoi-
to kattaa myös henkisen ja hengellisen tu-
en tarpeen. Lähestyvä kuolema voi ahdis-
taa sairastunutta ja hänen läheisiään, mutta 
useimmiten puhuminen helpottaa. Kuole-
man läheisyys tekee ihmisestä haavoittu-
van ja tarvitsevan. 

Vapaaehtoinen saattohoidon tukihen-
kilö voidaan kutsua kuolevan toivomuk-
sesta olemaan läsnä ja tukemaan arjes-
sa selviytymistä saattohoidon aikana. Tu-
kihenkilö auttaa siinä, että kuolevan ihmi-
sen tarpeet tulevat kuulluksi ja hän saa 
kaiken mahdollisen tuen. Tärkeintä on an-
taa kuolevalle mahdollisuus puhua eletystä 
elämästä ja käsitellä lähestyvän kuoleman 
pelkoa. Henkistä ja hengellistä tukea an-
tavat tarvittaessa myös sairaalapastori tai 
terveydenhuollon ammattilainen. 

Läheisten tuki
Läheisten tuki on kuolevalle merkityksellis-
tä etenkin, jos hän haluaa kuolla kotona. 
Myös sairaalan arjessa läheiset voivat olla 
avuksi ja lohduksi. Siksi hoitopaikassa po-
tilaalle on hyvä järjestää mahdollisuuksien 
mukaan yhden hengen huone, jossa hän 
voi olla läheistensä kanssa.

Myös läheiset tarvitsevat tukea. Hyvä 
tapa on järjestää hoitoneuvottelu, jossa lä-
heiset saavat tarvitsemaansa tietoa sairas-
tuneen tilanteesta sekä henkistä tukea kuo-
leman lähestyessä. Potilaan ja läheisten 
kohtaamisessa luodaan kiireetön ja myön-
teinen, tunteille vapaa ilmapiiri. 

Pienen lapsen vanhemman joutuessa 
saattohoitoon, lapsen kohtaaminen val-
mistellaan yhdessä vanhempien kanssa. 
Hoitoneuvottelussa lapselle annetaan hä-
nen ikäänsä vastaavalla tavalla tietoa sai-
raan vanhemman tilasta, selvitetään lap-
sen tarpeet ja ohjataan lapsi tarvittavan 
tuen piiriin.

Läheisten surutyö jatkuu, vaikka he ovat 
saattaneet valmistautua kuolemaan ja ope-
telleet luopumista, suru ja tunteiden moni-
naisuus voi silti yllättää. Läheinen voi ha-
kea apua valtakunnallisesta kriisipuhelimes-
ta, Mielenterveyden keskusliiton neuvonta-
puhelimesta, omasta työterveyshuollosta ja 
terveyskeskuksesta. 



Tunteita voi oppia käsittelemään
Tunteet, ajatukset ja toiminta 
vaikuttavat toinen toisiinsa. 
Kyky tunnistaa ja käsitellä omia 
tunteitaan on piirre, jossa toiset 
ovat toisia parempia. Kyky 
käsitellä vaikeuksia on myös taito, 
jota voi harjoitella.

Elämässä kohtaa pakosti epävarmuut-
ta, jota on joskus vaikea sietää. Mureh-
timinen ei kuitenkaan vähennä elämään 
liittyvää epävarmuutta. Yleensä erilai-
siin tilanteisiin ja olosuhteisiiwn sopeutuu 
yleensä huomaamatta ja itsestään. Tilan-
ne muuttuu, kun eteen tulee normaalis-
ta poikkeava tilanne, kuten oma tai lähei-
sen sairastuminen. Jos uusi elämäntilan-
ne tuntuu uhkaavalta, siihen reagoi voi-
makkaammin. 

TEKSTI: PETRI INOMAA

Suru on luonnollinen osa elämää, mut-
ta jos tarkastelee elämää vain surun kaut-
ta, niin elämä on jatkuvaa luopumista. Su-
ru voi toisaalta tehdä ihmisestä helpom-
min lähestyttävän ja viestiä muille, että tar-
vitsee apua.

Eri puolustusmekanismi  
eri tilanteisiin
Jokaiselle kehittyy oma tapa suojautua 
uhkaavilta asioilta perusluonteensa mu-
kaisesti. Kokemukset ja ikä vaikuttavat 
psyykkisiin selviytymiskeinoihin. Stressin-
hallintakeinot ovat enemmän oman pää-
täntävallan alaisia, kun taas psyykkiset 
puolustusmekanismit toimivat huomaa-
matta ja aktivoituvat tavallisesta poikkea-
vissa tilanteissa. Liian tuskallisesta tun-
tuva ilmiö voidaan kieltää, jolloin päätök-
senteko ei välttämättä ole yhtä järkevää. 
Ennakointi, eläytyminen ja huumori toi-
saalta voivat auttaa kohtaamaan stres-
sitilanteen.

Voimakkaan uhan käsittely vaatii eri-
laisia puolustusmekanismeja. Kriisin eri 
vaiheet edellyttävät erilaista apua ja tu-
kea. Välittömästi kriisin laukaisseen tilan-
teen jälkeen omaa avuntarvetta ei yleen-
sä vielä pysty arvioimaan. Jonkin ajan ku-
luttua tilannetta alkaa vasta hahmottaa ja 
herää tarve puhua asiasta. Kun aikaa ku-
luu, alkaa olla valmis kohtaamaan muuttu-
neen tilanteen. Tällöin voi olla hyvä käydä 
läpi tunteitaan ja tunnistaa niitä. Uudelleen 
suuntautuminen koittaa, kun tapahtuneen 
alkaa hyväksyä osaksi elämää eikä se ole 
mielessä enää koko aikaa. Tapahtuneesta 
tulee osa omaa elämäntarinaa ja kykenee 
käsittelemään tulevaisuutta.

Mielen kykyä käsitellä vaikeuksia voi 
harjoitella. Psyykkisten ilmiöiden tunnista-
minen itse voi olla hankalaa, minkä vuok-
si omia puolustusmekanismeja voi olla 
hyödyllistä tutkia toisen henkilön kanssa. 
Hankalissa ja pitkittyneissä tilanteissa toi-
sen henkilön olisi hyvä olla alan ammatti-
lainen kuten psykologi tai psykoterapeutti. 
Aloita keskustelemalla asiasta oman hoi-
tavan lääkärin kanssa, joka voi antaa lä-
hetteen. 

Kaksi tuoretta tietokirjaa käsittelevät 
mielen sisäisiä mekanismeja, joiden avulla 
selviytyy arjessa ja kriisitilanteissa. Johan-
na Stenbergin ja Jan-Henry Stenbergin 
kirja En se minä ollut – itsen suojaamisen 
ja harhauttamisen perusteet (Duodecim 
2016) kertoo psyykkisistä puolustusmeka-
nismeista ja niiden kehittymisestä ja merki-
tyksestä. Katja Myllyviidan Tunne tuntee-
si (Duodecim  2016) kertoo, miten tuntei-
den säätelytaitoja voi opetella ja kehittää 
koko elämän ajan.

Sama tilanne herättää eri ihmisissä eri-
laisia tunteita. Tunne ei ole koskaan typerä 
tai väärä, vaan looginen seuraus tapahtu-
masta ja tavasta, jolla sen tulkitsee. Tun-
teet ovat merkki siitä, että on elossa. Jos 
alkaa tuntua, että yksittäinen tunne vie tilaa 
muilta tunteilta, on syytä pysähtyä mietti-
mään tilannetta. Kaikki tunteet muuttuvat 
negatiivisiksi, jos niihin jää kiinni pidem-
mäksi kuin on tarpeen.
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Muutoksia sosiaaliturvaan
Sosiaaliturvaetuuksiin on tullut muu-
toksia vuoden alussa. Kela korvaa 
jatkossa erityisen kalliista lääkkeistä 
vain kuukauden annoksen.

Perustoimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelan 
hoidettavaksi 1.1.2017. Kunnan sosiaa-
litoimisto voi harkintansa mukaan myön-
tää edelleen täydentävää ja ehkäisevää 
toimeentulotukea. Toimeentulotukea saa 
muutoksen jälkeen samoihin menoihin 
kuin ennenkin. Toimeentulotuki on tarkoi-
tettu viimesijaiseksi ja väliaikaiseksi talou-
delliseksi etuudeksi.

 Kansaneläkeindeksiä alennettiin 0,85 
prosentilla vuoden 2016 tasosta. Muutos 
vaikuttaa etuuksiin, jotka on sidottu kan-
saneläkeindeksiin. Näitä etuuksia ovat 
muun muassa vammaistuki, eläkettä saa-
van hoitotuki, kansaneläke ja takuuelä-
ke. Käytännössä indeksitarkistus pienen-
tää etuuksia joitakin kymmeniä senttejä 
päivässä tai enintään alle 10 euroa kuu-
kaudessa.

Omaishoidon tuen hoitopalkkio nousi 
hieman. Hoitopalkkion vähimmäismäärä 
on 1.1.2017 lukien 392 euroa kuukaudes-
sa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen 

TEKSTI: MARIA RUUSKANEN
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aikana maksettava hoitopalkkio on vähin-
tään 784,01 euroa kuukaudessa.

Lisätietoja saa Kelasta, mutta myös lii-
tosta saa ohjausta ja neuvontaa sosiaali-
turvaan liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoa 
löytyy liiton sosiaalioppaasta ja kotisivuilta 
www.muma.fi/sosiaaliturva.

Lääkkeiden ostoon uusia rajoja
Lääkkeiden vuosiomavastuu eli niin sa-
nottu lääkekatto on tänä vuonna 605,13 
euroa. Asiakkaan itse maksama osuus 
korvattavista reseptivalmisteista kerryt-
tää lääkkeiden vuosiomavastuuta. Jos tä-
mä raja ylittyy, asiakkaalla on oikeus lisä-
korvaukseen, jolloin hän maksaa ostoker-
takohtaisen omavastuun 2,50 euroa per 
lääke. Alkuomavastuu (50 euroa), lääkkei-
den korvausprosentit (peruskorvaus 40 
%, alempi erityiskorvaus 65 % ja ylem-
pi erityiskorvaus 100 %) ja ostokertakoh-
tainen omavastuu ylemmässä erityiskor-
vausluokassa (4,50 euroa per lääke) eivät 
ole muuttuneet. Diabeteslääkkeet siirtyi-
vät alempaan 65 prosentin erityiskorvaus-
luokkaan, johon kuuluu myös sepelvalti-
mo- tai verenpainetautilääkkeitä. Insuliini-
valmisteet kuitenkin korvataan ylemmäs-
sä erityiskorvausluokassa kuten ennenkin.

Jos lääke on erityisen kallis (yhden 
pakkauksen vähittäishinta yli 1000 euroa), 

Kela korvaa jatkossa kerrallaan enintään 
1 kuukauden hoitoaikaa vastaavan lääke-
määrän nykyisen 3 kuukauden määrän si-
jaan. Kaikkiin korvattaviin valmisteisiin tu-
lee toimitusväli. Jatkossa korvausta voi 
saada sen jälkeen, kun aiemmin ostettu 
erä on käytetty lähes kokonaan lääkkeen 
määrääjän antaman ohjeen mukaisesti. 
Esimerkiksi uudesta erästä voi saada kor-
vausta aikaisintaan 3 viikkoa ennen edel-
lisen erän loppumista, jos valmistetta on 
edellisellä kerralla ostettu 3 kuukauden 
hoitoaikaa vastaava määrä. Toimitusvä-
li on vastaavasti lyhyempi, jos valmistetta 
on ostettu pienemmissä erissä. 

Kolmen kuukauden lääkemäärä on 
päivittäin annosteltavissa lääkkeissä 90 
päivän lääkemäärä. Jos lääkkeen pak-
kauskoko on 50 tablettia (annostus 1 tabl/
pvä), asiakas voi saa halutessaan pakka-
uksia kaksi kappaletta eli 100 päivän an-
noksen. Jos pakkauksessa on 56 tablet-
tia, sitä saa vain yhden paketin kerrallaan.

Lääkereseptien voimassaoloaika on 
jatkossa 2 vuotta. Muutos ei koske huu-
mausainelääkkeiden ja pääasiassa kes-
kushermostoon vaikuttavien lääkkeiden 
lääkemääräyksiä eikä ammatin harjoitta-
mista varten määrättyjen lääkkeiden lää-
kemääräyksiä. Niiden voimassaoloaika on 
edelleen yhden vuoden. 

http://www.muma.fi/sosiaaliturva


Liitto on julkaissut vaaliteemat huhtikuun kuntavaaleja varten. Lii-
ton kuntavaaliteemojen aiheina ovat munuais- ja maksasairauksi-
en ennaltaehkäisy, munuais- tai maksasairauteen sairastuneiden 
laadukas ja tarvelähtöinen hoito sekä yhdistysten toimintaedel-
lytysten turvaaminen. Yhdistykset voivat hyödyntää vaaliteemo-
ja paikallisessa vaalityössään ja esimerkiksi omissa vaalitapahtu-
missaan. Sote-uudistuksen kynnyksellä paikallinen vaikuttamis-
työ on entistä tärkeämpää. 

Liitto vaatii, että palvelujen käyttäjien ääntä on kuultava pää-
töksenteossa, suunnittelussa ja kehittämisessä. Järjestöjen elin-
voimaisuus ja toiminnan edellytykset on turvattava jokaisessa 
kunnassa. Kolmannen sektorin toiminta tukee sote-uudistukses-
sa kuntien vastuulle jäävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämis-
tä. Kansalaisjärjestöt toimivat kuntasektorin rinnalla keskeisessä 
roolissa ennaltaehkäisevässä työssä. Yhdistykset ovat tärkeitä 
sairastuneiden ja heidän läheistensä kohtaamispaikkoja ja tarjo-
avat jäsenistölleen monipuolista toimintaa ja kanavan saada ää-
nensä kuuluviin. 

Asuinpaikasta ja sairauden syystä riippumatta sairastuneilla 
tulee olla tasavertainen mahdollisuus saada vaikuttavaksi osoi-
tettua hoitoa ja valita itselleen sopiva hoitomuoto. Perustervey-
denhuollossa on varmistettava asiantunteva hoitohenkilökunta ja 
riittävät resurssit potilasohjaukseen.

Tiedottaminen, varhainen puuttuminen ja kaikille avoimet ma-
talankynnyksen palvelut ovat avainasemassa, kun halutaan vai-
kuttaa elintapojen aiheuttamiin sairauksiin.  Elintavoista johtuvat 
sairaudet yleistyvät jatkuvasti. Rasvamaksaa, alkoholimaksasai-
rauksia ja tyypin 2 diabetesta voidaan ehkäistä kiinnittämällä huo-
miota elintapoihin. 

Kuntavaaliteemoihin voi tutustua sivulla www.muma.fi/ 
kuntavaaliteemat. 

VALITTU VAIKUTTAJA

Elämänlaatu on meille kaikille tärkeä asia. Sitä voivat hei-
kentää monet tekijät, joista vakavasti sairastuminen on yk-
si merkittävimmistä. Fyysisen toimintakyvyn heikkenemi-
nen vaikuttaa moneen elämän osa-alueeseen; perheiden 
jaksamiseen, opiskeluihin ja työssäkäyntiin.

Elinsiirto on ennusteen ja elämänlaadun kannalta paras 
vaikean, henkeä uhkaavan elimen vajaatoiminnan hoi-
to. Siirrettäviä elimiä ei kuitenkaan riitä kaikille tarvitsijoil-
le: Suomessa kuolee vuosittain 5−10 % elinsiirtoa odot-
tavista, koska sopivaa siirrettävää elintä ei löydy ajoissa. 
Tutkimusten mukaan kaikkia mahdollisia elinluovuttajia ei 
kyetä tunnistamaan. 

Suomessa on tehty 50 vuoden aikana yli 8000 elinsiirtoa. 
Lapsille tehdään vuosittain 15−20 elinsiirtoa. Elossa on yli 
4000 siirron saanutta. Suuri osa heistä elää tavallista elä-
mää perheidensä ja läheistensä kanssa, harrastaa, opis-
kelee, tekee työtä. Elinsiirrot onnistuvat Suomessa yleensä 
hyvin. Siirretyistä munuaisista 94 % toimii vuoden kuluttua 
hyvin ja puolet vielä 20 vuoden kuluttua siirrosta. Maksan-
siirron saaneista yli kolme neljäsosaa elää 10 vuoden ku-
luttua siirrosta. Yli 80 % kaikista elinsiirron saaneista elää 
viiden vuoden kuluttua siirrosta. Eniten tietoa on kertynyt 
munuaissiirroista: ne parantavat ennustetta kaikenikäisil-
lä potilailla. Niin fyysinen, psyykkinen kuin sosiaalinenkin 
hyvinvointi paranee valtaosalla. 

Siirrettävät elimet saadaan yleensä aivokuolleilta luovuttajil-
ta. Yhden luovuttajan elimillä keskimäärin kolme, joskus jo-
pa kuusi potilasta saa uuden mahdollisuuden elämään. Mu-
nuaisen voi luovuttaa myös elossa oleva potilaan läheinen. 
Nykyään noin joka toisessa lapselle tehtävässä munuaissiir-
rossa munuaisen luovuttaa toinen vanhemmista. Sosiaali- ja 
terveysministeriön asiantuntijaryhmä on laatinut elinsiirroista 
kansallisen toimintasuunnitelman vuosille 2013−2018. Ta-
voitteena on, että kaikki elinsiirtoa tarvitsevat saavat sen oi-
kea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti. Tavoitteen saavuttamiseksi 
Suomessa olisi kaikki mahdolliset elinluovuttajat tunnistettava 
ja otettava tehohoitoon. Tarvittavan osaamisen ja muiden voi-
mavarojen tulee olla riittävät. Erityistä huomiota on kiinnitet-
tävä luovuttajien omaisten hyvään kohtaamiseen. Myös elä-
vältä luovuttajalta tehtäviä munuaissiirtoja pyritään lisäämään.

Elinluovutusten lisäämiseksi tarvitaan asiallista ja ajanta-
saista tiedotusta suurelle yleisölle. Tiedotuksessa potilas-
järjestöillä on ratkaisevan tärkeä rooli. Erityisen tärkeää on 
kertoa elinluovutuskortin merkityksestä. Olen itsekin täyt-
tänyt kortin. Aihe on herkkä, mutta asiallisella keskuste-
lulla ja tiedon jakamisella edistämme asiaa. 

Toivotan kaikille Elinehto-lehden lukijoille hyvää talven jatkoa!

Pirkko Mattila
Sosiaali- ja terveysministeri 

Elinsiirroilla lisää elämää  
ja laatua elämään

Vaikuta kuntavaaleissa

Käyttäjän ääni kuultava  
Sote-uudistuksessa
Liitto antoi marraskuussa lausunnon STM:lle sote- ja maakunta-
uudistuksesta. Liitto on huolissaan palvelujen saatavuudesta ja 
siitä, otetaanko käyttäjien näkemykset huomioon uudistuksessa.

 Liitto vaati kannanotossaan, että sote-uudistuksessa maa-
kunnille on luotava riittävät edellytykset munuais- ja maksasai-
rauksien ennaltaehkäisyyn, riskitekijöiden huomioimiseen, diag-
nosointiin, hyvään hoitoon ja seurantaan sekä sairastuneen ko-
konaisvaltaiseen ohjaukseen ja tukemiseen. Erityisesti on kiinni-
tettävä huomiota palvelujen saatavuuteen kaupunkikeskusten 
ulkopuolella ja pitkäaikaissairaiden kohdalla. Väestömuutoksen 
vaikutukset dialyysissä olevien ja munuaisensiirron saaneiden 
määrään on otettava huomioon hoitoyksiöiden resurssien suun-
nittelussa. Dialyysihoitoa tarvitsevalla on oltava mahdollisuus va-
lita itselleen sopivin dialyysimuoto.  Maakuntien tulee luoda toi-
mintamallit, joilla tuetaan kotona toteutettavaa dialyysihoitoa asi-
akkaan tarpeiden mukaisesti. 

Palvelujen käyttäjät, järjestöt ja niiden alueelliset ja paikalliset 
jäsenyhdistykset on otettava mukaan toiminnan suunnitteluun, 
valmisteluun ja kehittämiseen. Järjestöjen ja kuntien yhteistyö-
elimille, esimerkiksi vammaisneuvostolle, pitää saada vankempi 
jalansija. Maakuntaan on luotava rakenteet, jotka mahdollistavat 
vuorovaikutuksen ja palvelun käyttäjien mielipiteen esiin tuomi-
sen maakuntien päätöksenteossa. Kunnan mahdollisuudet tukea 
yhdistystoimintaa on varmistettava uudistuksen yhteydessä. 

http://www.muma.fi/kuntavaaliteemat
http://www.muma.fi/kuntavaaliteemat


Alkavat munuaismuutokset innostivat kurssille
Lähes kolmasosalla diabetesta sairastavista saattaa kehittyä muutok-
sia munuaisiin. Tyypin 2 diabetes on yleisin syy dialyysihoidon aloitta-
miseen. Kurssilla mietittiin yhdessä keinoja, miten munuaisten vajaatoi-
minnan etenemistä voi estää.
TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA HÄME-SAHINOJA

– Olen tuore tyypin 2 diabeetikko ja olin 
heti varma, että diabetes kyllä hoituu. 
Mutta alkavat munuaismuutokset… niis-
tä olin masentunut ja kuin maani myynyt, 
kuvailee Hilkka Ladau tuntemuksiaan vii-
me kesältä.

Hilkka Ladau ja 9 muuta tyypin 2 dia-
beetikkoa tai läheistä kokoontuivat jou-
lukuun alussa Munuais- ja maksaliiton ja 
Diabetesliiton yhdessä järjestämään Tyy-
pin 2 diabetes ja munuaiset -kurssin pää-
töspäivään. Hymy oli herkässä. Kurssin ai-
kana oli puhuttu vaikeistakin asioista, mut-
ta oli saatu myös nauraa ja iloita yhdessä.

Tietoa myös läheisille
Reilun kahden kuukauden aikana kymme-
nen kurssilaista kokoontuivat viisi kertaa 
miettimään, mitä on munuaisten vajaatoi-
minta ja miten vajaatoiminnan etenemistä 
voi estää. Etsittiin lisäkeinoja diabeteksen 
hoitoon ja kokeiltiin omaan elämään sopi-
via muutoksia elintapoihin. Kurssi koostui 
päivän mittaisista tapaamisista sekä kah-
desta 2-3 päivän intensiivijaksosta. 

– Jos kaikki tämä asia olisi tullut viikon 
kurssilla, olisi se yhtenä mössönä päässä, 
enkä muistaisi mitään. Kurssiin kuuluvina 
väliaikoina asiat sitten kypsyivät. Ruoka- 
ja liikunta-asiat alkoivat erityisesti selkiin-

tyä. Nyt ymmärrän paremmin toisen vai-
voja ja mielialoja, kuvailee Mikko Seppä-
lä, joka osallistui kurssiin läheisen roolissa.

Kurssille sai tulla yhdessä puolison tai 
muun läheisen kanssa. Kaikki läheisen 
mukaansa saaneet pitivät ratkaisua hy-
vänä. Myös Kalevi ja Mairi Ahomäki tuli-
vat kurssille yhdessä. Kalevi on elänyt mu-
nuaismuutosten kanssa yli 30 vuotta, silti 
kurssi antoi paljon uutta:

– Sairaalassa ei paljon muuta puhuta, 
kuin että valkuaista on, ja lääkkeet anne-
taan. Tietoa olen hankkinut itse, käynyt lu-
ennoilla ja kursseilla.

Melkein 10 vuotta diabeetikkona ollut 
Salme Haavisto tuli kurssille yhdessä si-
sarensa kanssa Diabetes-lehdessä näke-
mänsä ilmoituksen perusteella.

– Heti tiesin, että tuonne täytyy pääs-
tä. Sain tietää munuaisongelmastani va-
hingossa, kun luin minulle määrätyn lääk-
keen kyljestä käyttötarkoituksen. Minulle ei 
ollut kerrottu koko asiasta. Nyt pyrin siihen, 
että muutokset eivät etene niin, että tarvit-
see joskus mennä dialyysiin. Vaikka en mi-
nä sitäkään pelkää. 

Jaksamista omahoitoon
Jorma Järvilehto törmäsi munuaiskurssiin 
omassa Facebook-näkymässään. 

– Olen kymmenen vuotta takunnut dia-
beteksen kanssa. Koko lääkeskaala on 
käyty läpi enkä aina ole tiennyt, että miksi. 

Järvilehto on kurssin aikana ryhtynyt 
vahvasti kohentamaan diabeteksensa hoi-
toa, tavoitteena on saada lääkitys kuntoon 
ja jatkaa sairauden metkujen opettelua.

– Ei tämä työ tähän lopu, hän vakuuttaa.
Munuais- ja maksaliiton ja Diabeteslii-

ton yhteystyökurssien tavoitteena on hi-
dastaa ja pysäyttää munuaismuutosten 
eteneminen.

– Mietimme yhdessä kurssilaisten 
kanssa miten diabeteksen hoitoa voidaan 
tehostaa, millaisia elintapamuutoksia he 
haluavat ja voivat toteuttaa ja etsimme 
yhdessä intoa ja jaksamista omahoitoon. 
Vertaistuki ja toisten kannustus ovat myös 
hyvin tärkeä osa kurssia, diabeteshoitaja 
Tiina Salonen Diabetesliitosta ja järjestö-
suunnittelija Maarit Heinimäki Munuais- ja 
maksaliitosta kertovat.

Seuraava Diabetesliiton ja Munuais- 
ja maksaliiton yhteiskurssi on tarkoitettu 
nuorille tyypin 1 diabeetikoille, joilla on mu-
nuaismuutoksia tai jotka ovat saaneet siir-
tomunuaisen. Kurssi alkaa Rovaniemellä 
27.4. Lisätietoa: www.muma.fi/kuntoutus 

Kurssin lomassa on hyvä pitää taukoja jumpan parissa. Kurssin päätteeksi kirjoitettiin muistoja kotiin vietäväksi.

http://www.muma.fi/kuntoutus


Jubileumsår. Åldrande,  
välbefinnande och drömmar
Finland firar i år hundra år av självständighet. Jubileumsåret Fin-
land 100 bjuder på massor av evenemang, kultur, information 
och kunskap om vilket slag av samhälle vi lever i 2017 och gen-
om vilka skeden vi har nått ända hit. När har man lyckats fatta de 
rätta besluten, och var ska vi försöka hitta välfärdsstatens nya in-
riktningar? En av de viktigaste utmaningarna är att kunna skapa 
nya strukturerna så att alla som behöver social- och hälsovård-
stjänster också hittar dem vid rätt ögonblick, innan personen till 
exempel ger vika för det ansvar och de förändringar en långva-
rig sjukdom kan ge upphov till. Som förbund deltar vi i arbetet 
för att skapa nya social- och hälsovårdstjänster, och för att in-
formera beslutsfattare om vad de personer som lider av en njur- 
eller leversjukdom i Finland behöver.  

Förbundet har i år inlett sin temasäsong kring åldrande. Den 
passar väl in i temat för Finlands jubileumsår. Samtidigt har vi fått 
bud från medlemskåren om att vår tyngdpunkt borde riktas mer 
på åldrande. De äldre som åldersgrupp omfattar ett stort antal 
personer med multipla sjukdomar, och alla de som sitter fast i 
sjukdomens grepp orkar inte kräva det stöd som skulle hjälpa 
dem över de svåraste skedena och trots sjukdomen ge dem en 
känsla av trygghet och förtröstan inför framtiden. 

Den positiva diskussion som pågår i samhället kring åldran-
de gläder mig. De flesta äldre lever ett gott liv och håller sig i 
god kondition ända långt upp i åren. Samtidigt ser jag dessvär-
re också inom vår medlemskår exempel på hur långtidssjukdo-
mar äter upp krafterna. Livet blir en kamp för att klara livet, både 
med sjukdomen och utkomsten. I ett sådant skede kan vem som 
helst känna sig utelämnad och ensam. Stödnätverket är glest och 
krafterna tryter, och småningom orkar man helt enkelt inte fråga 
om var man kan få hjälp. Som förbund hoppas vi allt oftare kun-
na finnas till som stöd vid dessa tillfällen. Ingen borde bli lämnad 
helt ensam. Trots att årets tyngdpunkt långt kommer att ligga på 
den åldrande medlemskåren är vi ändå samtidigt en intresse-
bevakningsorganisation för personer i alla åldrar som insjuknat. 

Människans röst och varje berättelse är viktiga när vi ska be-
rätta om hur livet med en långvarig sjukdom ser ut. Sote-beslu-
ten kan inte fattas utan användarens röst. Som ett förbund be-
höver vi din hjälp inom påverkan och beslutsfattning i din egen 
kommun, eller åtminstone i verksamheten i våra egna lokalföre-
ningar. Vår framtid ligger hos de unga, men även hos dem som 
åldras. Vi behöver dig, unga och åldrande person för att påver-
ka hur vårt förbund ser ut om fem år. Ta modigt steget in, för det 
kan finnas någon annan som insjuknat och som behöver just de 
erfarenheter du besitter. Kontaktuppgifterna hittar du på tidskrif-
tens sista uppslag.  

Sari Högström
verksamhetsledare

Kurs för kropp och själ 
Öppen kurs för svenskspråkiga vuxna som i dialys tar plats 
på 20.–21.5.2017 i Ekenäs. Kursen är avsedd för alla vuxna 
i dialysvård. Även maka/make eller någon annan närståen-
de person kan delta. För kursen finns ingen övre åldersgräns.

Under en öppen kurs övernattar man inte på kursplatsen. 
Lättast är det att delta i öppna kurser om man bor förhållande-
vis nära kursplatsen. Den här kursen passar alltså bra för per-
soner som bor i Nyland, inte bara för dom som bor i Ekenäs.

Kursens dagsprogram omfattar diskussionsgrupper med 
expertdragare, gemensam verksamhet och motion. Dina öns-
kemål om vilka ämnen du vill att behandlas kan du medde-
la på förväg i vår förhandsenkät för kursen. Kursen ger delta-
garna tillfälle att dela med sig av sina erfarenheter och att till-
sammans hitta metoder för att nå de egna målsättningarna.

I vilka situationer lönar det sig att ansöka till kursen?
• om du grubblar över hur du ska orka med dialysbehand-

ling
• om du vill fokusera mer på livet än på sjukdomen
• om du vill stärka din hälsa och ditt välbefinnande
• om du vill finna glädjen i livet 
• om du vill bekanta dig med andra som lever i samma si-

tuation och hitta stödnätverk 

Kursen är kostnadsfri för deltagare. Om du fått läkarrekom-
mendation att delta kan du anhålla om ersättning för dina re-
sekostnader från FPA.

Ansokningstiden utgår 7.4. Instruktioner för ansökning och 
tilläggsinformation se www.muma.fi/kuntoutus.
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Vård av äldre med njursvikt kräver omtanke
I sig är åldern inget absolut kriterium vid valet av vård för personer med 
njursvikt. Dialys är ett alternativ, men för vissa patienter kan konservativ 
vård vara ett bättre alternativ. 

– Dialys ska inte inledas om patienten in-
te gagnas av den. Behandlingen ska allt-
så förbättra prognosen, förlänga livet eller 
åtminstone förbättra livskvaliteten, dvs. li-
vet som det är idag, säger professor och 
avdelningsöverläkare Heikki Saha vid 
njurcentret på Tammerfors universitetss-
jukhus.

Förhållningssättet till njurtransplanta-
tioner hos äldre har också förändrats, och 
transplantationer utförs mer än tidigare. 
Även donatorerna har blivit äldre, och idag 
befinner sig ofta donatorn och mottagaren 
i samma ålderskategori. 

– Om patienten inte har multipla kom-
plikationer och om han eller hon har god 
funktionsförmåga, hög motivation och för-
står vad det är frågan om är njurtransplan-
tationen ett alternativ. Enbart åldern av-
gör inte transplantationsdugligheten, på-
minner Saha.

Enligt den senaste rapporten från Fin-
lands register över njursjukdomar utfördes 
under 2015 tre njurtransplantationer på 
patienter i ålder 75 eller äldre, och i ålders-
gruppen 65–74 låg antalet på 50 stycken. 

Konservativ behandling
Dialysbehandling ska inte inledas om pa-
tientens situation inte skulle förbättras av 
den. Men vilka är då alternativen? Vad be-
tyder det när läkaren talar om konserva-
tiv behandling, läkemedelsbehandling eller 
palliativ vård?

– Dessa uttryck betyder det samma, 
alltså att man för en patient med kronisk 
njursvikt drar slutsatsen att dialysbehand-
ling inte lämpar sig, utan att man i stället 
försöker uppnå samma eller till och med 
ett bättre vårdresultat med konservativ 
vård, svarar Saha.

Hörnstenen i den konservativa vården 
består i en optimering av medicinering-
en. Det innebär att läkemedlets dosering 
ställs i relation till njurfunktionen, och att 
man strävar till att undvika läkemedel som 
är skadliga för njurarna. Även symtomen 
på njursvikt, tröttheten, klådan, sendragen 
och aptitlösheten kan och bör behandlas. 
Likaså är näringsrådgivning, fortsatt rörlig-
het och stöd för vardagen i hemmet vikti-
ga. Det viktigaste är ändå att komma ihåg 
att födan ska innehålla måttfulla mängder 
av protein men tillräckligt med energi. 

– Konservativ behandling betyder inte 
att man skulle lämna personen utan vård 
eller i sticket, poängterar Saha.

Alla som insjuknat har rätt till bästa 
möjliga vård, och det förutsätter kunska-
per och erfarenhet hos den vårdande in-
stansen. Den sjuke behöver ett lika gott 
stöd och en lika god rådgivning som om 
vårdformen vore dialys. Vården ska ta hän-
syn till alla de sjukdomar som personen 
har. Om till exempel diabetes ligger bakom 
patientens njursjukdom ska vården foku-
sera även på den. Tillgång finns till flerpro-
fessionellt kunnande, eftersom det inte alla 

gånger är så enkelt att skräddarsy vården. 
– Patientens egenläkare inom bashäl-

sovården kan i huvudsak ansvara för vår-
den och uppföljningen, men som stöd be-
hövs en nefrologs specialkunnande och 
konsultationer, sammanfattar Saha sina 
riktlinjer för vården.

Beslut som bygger på kunskap
Beslutet om vårdmetod för en långt gån-
gen njursvikt är inte alltid någon enkel sak, 
trots att läkaren för sin egen bedömning 
har undersökningsresultat att stöda sig 
på. För att hitta den optimala vårdformen 
behövs det utredningar och bedömningar 
av en mängd experter, som läkare, njurs-
jukskötare, näringsterapeut, socialarbeta-
re, hemvården och en rad andra. Det är 
viktigt att upprätthålla funktionsförmågan, 
och människor behöver stöd även vid an-
sökan om olika tjänster. 

Förväntningarna på och tankarna om 
vården hos den insjuknade och hans el-
ler hennes anhöriga är av central betydel-
se, men för att kunna skapa sig en egen 
åsikt behöver människan faktainformation. 
Även i de bästa fallen är det skäl att reser-
vera tid för vårdvalet så att läkaren och den 
insjuknade tillsammans lugnt kan gå ige-
nom de olika alternativen och deras för- 
och nackdelar. 

– Utgående från den information pa-
tienten har fått kan han eller hon i allmän-
het tillsammans med läkaren fatta beslut 

TEXT OCH BILD: HILKKA LAHTI

Professor och avdelningsöverläkare Heikki Saha vid 
njurcentret på Tammerfors universitetssjukhus säger 
att dialys inledas när det ska förbättra prognosen, 
förlänga livet eller åtminstone förbättra livskvaliteten.
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om vården i enlighet med sina egna vär-
deringar och önskemål. Detta kallar vi en 
delad beslutsfattning.

Saha tror att linjedragningarna inom 
vården är ganska likadana i hela Finland. 
Åldern utgör ett kriterium vid valet av vård-
form, men den är ingalunda det viktigas-
te. Av större betydelse är eventuella andra 
svåra sjukdomar utöver njursjukdomen, 
och funktionsförmågan.

– Vi känner till att dialysbehandlingen 
inte nödvändigtvis förmår förbättra patien-
tens situation hos patienter med hjärt- och 
blodkärlssjukdomar, problem med den pe-
rifera blodcirkulationen, eller hos patien-
ter som har haft en hjärninfarkt eller andra 
svåra kroniska sjukdomar. Förutom de oli-
ka sjukdomarna ska patientens funktionel-
la kapacitet bedömas.

Med den funktionella kapaciteten men-
ar man personens egen förmåga till själv-
ständighet och initiativ, dvs. hur väl han 
eller hon bedöms kunna klara vardagen 
i hemmet med eller utan hjälp. Om per-
sonen behöver mycket hjälp för att klara 
sin vardag eller är permanent inskriven för 
vård på institution kommer dialysen inte 
att förbättra funktionsförmågan. Det finns 
forskningresultat som visar att konserva-
tiv vård i dessa fall kan vara ett bättre al-
ternativ än dialys för livskvaliteten, och till 
och med för prognosen. 

– Å andra sidan kan dialys även visa 
sig vara det perfekta valet för äldre per-
soner som har en god funktionsförmåga 
och som inte lider av många andra sjuk-
domar. Det som krävs är att patienten är 
motiverad och är medveten om att vård-
metoden inte är någon dans på rosor, på-
minner Saha.

Livskvaliteten är en viktig mätare
Vid val av dialysmetod är det skäl att utre-
da var den närmaste vårdenheten ligger, 

och om hemdialys eller assisterad dia-
lys kunde vara möjlig. Man behöver ock-
så kunskap om hur personens vardag ser 
ut när man ska överväga och fatta beslut 
om behandlingen. Målet är att personen 
ska klara sig och kunna bo i sitt eget hem.

– Njursjukdomen i sig kan vara till och 
med svår, men den bör inte progrediera. 
Det man förutsätter är att patienten rör på 
sig och är aktiv, äter lätt men tillräckligt, 
och helt enkelt lever ett gott liv i liten ska-
la, beskriver Saha.

I USA kan man få prova på hur dialys 
lyckas och avsluta behandlingsformen ifall 
den inte känns bra.

– I Finland sker detta ytterst sällan. Det 
är lättare att låta bli att inleda dialys än att 
fatta beslut om att avsluta behandlingar-
na, även i de fall när vården inte fungerar. 
Dessutom har ju tiden för att anpassa si-
na tankar till palliativ vård redan i det ske-
det passerat.

Trots att det på ytan kan förefalla som 
att den insjuknade mår bra kan ändå kraft-
resurserna och orken vara decimerade 
hos äldre när de utsätts för belastnings-
faktorer som till exempel infektioner, inva-
siva åtgärder eller vård på sjukhus. 

– Det vore inte rätt att alla krafter går 
åt till att gå på behandlingar. Det pratas 
ju också ofta om huruvida patienter hellre 
skulle tillbringa mer av sin begränsade livs-
tid hemma än på behandlingar. Dialysen är 
i ju trots allt oftast en vård som kommer att 
pågå hela livet ut. 

Lyssna och diskutera
Dialysinledningen kan ibland omfatta orea-
listiska förväntningar. Äldre personer kän-
ner i allmänhet sin kondition och sina kraf-
ter, men för de anhöriga kan situationen 
vara svårare. 

– Dialysen är en substitutionsbehand-
ling som ersätter en sviktande njurfunk-

tion. Vård av en njursjukdom inverkar till 
exempel inte på hjärtsjukdomar i slutske-
det, eller på leversjukdomar eller cancer, 
påminner Saha.

Oftast lyckas man hitta en lösning på 
frågan om vårdformer genom att lyssna 
och diskutera. Saha tycker att diskussio-
nen ska sträva till att vara så sanningsen-
lig som möjligt och så tydligt som möjligt 
berätta om för- och nackdelarna med de 
olika vårdformerna på ett språk som per-
sonen förstår. Den konkreta bilden av vår-
den klarnar senast när personen besöker 
dialysenheten för att bekanta sig med den. 

– Om patienten och de anhöriga vill in-
leda dialys och det bedöms möjligt att pa-
tienten klarar vården, och kanske till och 
med skulle gagnas av den skrider vi vida-
re till dialys. Läget är emellertid ett annat 
om man vet att personen inte kommer att 
kunna klara dialysen, eller att vården ba-
ra kommer att förlänga patientens lidande. 

Ensligt Sahas erfarenheter hittar man 
så gott som utan undantag och utan 
svårigheter en lämplig vårdform i samråd 
mellan personalen, patienten och de an-
höriga.

Det lönar sig emellertid inte att fatta di-
alysbeslutet i ett för tidigt skede. Njursjuk-
domar progredierar sällan snabbt hos äld-
re. Saha erinrar sig om ett fall där man ha-
de fattat beslut om att inleda dialys. Pa-
tienten gick på kontroller, men sjukdomen 
höll sig stabil från år till år. Trots det vilade 
den eventuella dialysvården som ett mörkt 
moln över patientens liv. Slutligen nådde 
patienten och läkaren tillsammans vid ett 
mottagningsbesök ett beslut om att riva 
upp det tidigare beslutet om dialys. Pa-
tienten konstaterade att den dagen kän-
des som den härligaste i hans liv. 
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Åldern är bara en siffra, brukar man höra sägas. För Urho och 
Seija Marjala kunde 80 lika väl vara 70 eller 60. Urho misstän-
ker att med den fart han håller kommer han ännu att hinna se 
hundraårs-strecket. Mången yngre person skulle förvisso blek-
na när man lyssnar på vad paret sysslar med.

De har bott i eget hus i Lahtis i 32 år. Än så länge känns in-
te skötseln av egnahemshuset övermäktigt betungande, trots 
att de nog har onödigt mycket utrymme. De byggde sitt hus än-
nu som 50-åringar. Seija skötte armeringsjobbet och Urho gjor-
de resten, förutom rör-och eljobben.

Man anpassar sig till livet med dialys
Urho fick en hjärtinfarkt 1995. Beslut om by-passoperation fatta-
des först 2001. I undersökningarna inför operationen konstate-
rade man cystor på hans njurar, men njurfunktionen var alltjämt 
normal. Småningom började emellertid hans njurvärden försäm-
ras. I dagsläget har Urho gått i dialys i fyra år. Han får sin dialys i 
Lahtis tre gånger om veckan. 

– Jag tycker det är synd att se unga personer komma på dia-
lys. Men å andra sidan får många av dem en njurtransplantati-
on, tänker Urho. I hans fall kommer dialysen att fortsätta livet ut. 

– Jag har vant mig vid dialysen, trots att det i början kändes 
lite bedrövligt att tänka att detta kunde vara slutet på mitt tidi-
gare liv.

Urhos dialys hindrar varken honom eller Seija från att leva ett 
aktivt liv, trots att de blivit tvungna att glömma utlandsresorna. Ur-
ho känner nog till att det är möjligt att få dialys även utomlands, 
men bristande språkkunskaper gör att tanken känns främman-
de. Paret reser emellertid flitigt i hemlandet, och i mars står igen 
en lapplandsresa på agendan. I Ylläs har det aldrig varit svårt att 
få plats i dialysen. Under de bästa dagarna har Urho ännu efter 
behandlingen hunnit med en skidtur tillbaka till semesterboen-
det, trots att längdåkning inte längre smakar precis som förr. Sla-
lomåkningen har alltid varit det som legat honom närmast hjärtat. 

Paret promenerar 25 kilometer varje vecka. En runda på 5 
km med start från hemmet går som en dans. Seija för sin del går 
på danslektioner. Country och bailatino passar henne bra, me-
dan seniordansen inte ger tillräcklig utmaning. Urho går på vat-
tengymnastik och på gym. Förutom motion lyckas paret dessu-
tom hitta tid och energi för lite svängom på dansgolvet, och för 
teaterresor. Lyckligtvis ordnas danserna i allmänhet på tisdagar 
och torsdagar, och teaterresorna på lördagar. Dessa dagar vore 
även annars mellandagar i Urhos dialys, men vid behov har det 
gått bra att byta behandlingstid. 

– Det var ju faktiskt på dansgolvet som vi träffades, över 60 
år sedan, berättar Seija.

Första gången Urho följde Seija på dans var 1954. I höst fi-
rar paret sitt diamantbröllop. Barnen närmar sig redan 60-års-
strecket. Urho och Seija misstänker att barnen snart kommer att 
gå förbi dem i ålder – sonen är redan pensionär. Både sonen och 
dottern har två barn var, och det finns redan fyra barnbarn i släk-
ten. Också den fjärde generationen består redan av fyra barn, 
och den äldsta går redan i skolan.

Diet vänjer man sig vid
Seija håller god hand om Urhos diet, även om hon förstår att 
det inte är något man ska tvinga på någon. Urhos blodvärden 
har hållit god balans, bara han kommer ihåg att tänka på vad 
han äter. Paret fick goda och praktiska tips på förbundets an-
passningskurs för dialyspatienter i höstas. Även i övrigt var pa-
ret mycket nöjda med kursveckan. Goda föreläsare, läcker mat 
och vackra landskap. 

Under kursen lärde de sig att många färdigrätter och charku-
terier innehåller tillsatser av fosfat som det är skäl att akta sig för. 
Nu granskar paret produktinformationen noggrant redan i buti-
ken. Urhos tallrik fylls i allt högre grad med grynost som innehåller 
lägre halter av fosfor men mycket protein. Till morgonmålet ser-
verar Seija gröt och en skål skogsbär. På höstarna plockar paret 
naturligtvis själv svamp och bär för vintern. 

Sallad serveras varje dag, och Seija tillreder själv salladsdres-
singen: citron, lime, olja och lite riven ingefära. En sallad fyller ma-
gen lagom före måltiden, och paret har även framledes för avsikt 
att hålla linjerna i skick. Saltfattigt har de ätit redan länge. Ma-
ten får smak med hjälp av kryddor, och nu har paret lärt sig an-
vända också chili. Fisksoppan får extra smak av en skvätt vinä-
ger i stället för saltet. 

Åldern inget hinder för motion
Urhos dialys utgör inget hinder för ett aktivt liv trots att 
den fört med sig begränsningar. Urhos och hustrun 
Seijas veckor fylls av dans, gym, promenader och kul-
tur. På vintrarna ligger slalomåkning dem nära hjärtat.

Urhos dialys hindrar varken honom eller Seija från att leva ett aktivt liv. Veckor 
fylls av dans, gym, promenader och kultur

TEXT OCH BILD: PETRI INOMAA



Munuaissairaan 
ruokavalio ei tar-
koita herkuttelu-
hetkistä luopumis-
ta. Liiton uudes-
sa Nauti ruoasta 
-ruokakirjassa on 
lähes 100 herkul-
lista ruokaohjetta 
munuaisten vajaa-
toimintaa sairasta-
valle. Kirjassa on 
116 sivua ja käte-

vä kierresidonta, joten se pysyy auki keit-
tiössäkin. Kirjan ohjeet sopivat kaikille hy-
vän ruoan ystäville, mutta niissä on otettu 
huomioon ruokavalion erityispiirteet. Kirjan 
munuaisystävällisiä herkkuja kelpaa tarjo-
ta myös vieraille.

Nauti ruoasta -kirjan hinta on jäse-
nille vain 9,90 euroa ja muille 14,90 eu-
roa. Jäsenhinnan saavat myös samal-
la jäseneksi liittyvät. Kirja voidaan aiem-
masta poiketen postittaa kuoressa, jolloin 
se toimitetaan pääosin kotiin kannettuna 
ja postikustannukset tilaajalle ovat edul-
lisemmat. Lue lisää ja tilaa osoittees-
ta www.muma.fi/ruokakirja. Kirjan voi tila-
ta myös tilaukset@muma.fi ja puhelimitse 
050 4365 707. 

Kannanotto alkoholilakiin
STM:n alkoholilain muutosesityksessä 
kaupan alkoholijuomien enimmäisvah-
vuus nostettaisiin 5,5 prosenttiin ja vaa-
timus juoman valmistamisesta käymis-
teitse poistettaisiin. Kaupat, kioskit ja 
huoltamot saisivat myydä jatkossa myös 
A-olutta, vahvaa siideriä ja väkevistä al-
koholijuomista sekoitettuja long drink 
-juomia. Liitto antoi lausunnon hallituk-
sen esityksestä alkoholilain uudistami-
seksi STM:lle joulukuussa 2016. Lau-
sunto lähetettiin myös kaikille kansan-
edustajille.

Liitto katsoo, että alkoholilain muu-
tos lisäisi kulutusta ja siten alkoholimak-
sasairauksia, jotka ovat edelleen suoma-
laisten työikäisten yleisimpiä kuolinsyitä.  
Alkoholikuolleisuuden muutokset ovat 
seuranneet melko säännöllisesti alkoho-
lijuomien kokonaiskulutuksen kehitystä.

Ei limuviinoille
Nuorten alkoholinkulutus on kääntynyt 
laskuun, mutta lakimuutos vaarantaisi 
myönteisen kehityksen. Limuviinat hou-
kuttelisivat etenkin nuoria, jotka eivät ole 
aiemmin käyttäneet alkoholia. Limuviino-
jen myynti päivittäistavarakaupassa lisäi-
si erityisesti nuorten naisten alkoholinku-
lutusta ja maksasairauksia. Oluet, siide-

rit, lonkerot ja limuviinat ovat varsinaisia 
kaloripommeja. Niiden nauttiminen lisää 
entisestään rasvamaksan riskiä. Ylipai-
no ja alkoholi ovat terveydelle haitallinen 
yhdistelmä.

– Liitto on huolissaan alkoholihaitois-
ta ja inhimillisestä kärsimyksestä, joita li-
sääntynyt alkoholin kokonaiskulutus pa-
hentaisi. Lisääntyvät alkoholihaitat aihe-
uttaisivat merkittäviä kustannuksia lää-
ke- ja hoitokustannusten lisääntymisen 
ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kasva-
van tarpeen seurauksena, toiminnanjoh-
taja Sari Högström sanoo.

Pitkään jatkuva alkoholinkäyttö pie-
nemmilläkin annoksilla vahingoittaa mak-
saa. Miehillä 14 ja naisilla 7 alkoholian-
nosta viikossa lisää riskiä maksan va-
hingoittumiseen. Lähes kaikki alkoholin 
riskikäyttäjät sairastuvat rasvamaksaan. 
Alkoholi sekä aiheuttaa rasvamaksaa 
että pahentaa ei-alkoholiperäistä ras-
vamaksaa. Alkoholin aiheuttama rasva-
maksa paranee, kun lopettaa alkoholin 
käytön ja elintavat korjaantuvat. Alkoho-
linkäytön jatkaminen johtaa maksan tu-
lehdusreaktioon eli alkoholihepatiittiin ja 
pahimmillaan maksakirroosiin. Suomes-
sa yli 90 prosenttia maksakirrooseista on 
alkoholin aiheuttamia. 

Nauti ruoasta
Nauti ruoasta
Munuaisten vajaatoimintaa sairastavan ruokakirja

Munuais- ja maksaliitto

Nauti ruoasta
Munuaisten vajaatoimintaa sairastavan ruokakirja

Munuais- ja maksaliitto

http://www.muma.fi/ruokakirja
mailto:tilaukset%40muma.fi?subject=


Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UU-
MU ry vietti 50-vuotisjuhliaan tammikuussa. 

Dialyysihoito aloitettiin Suomessa vuonna 
1961. Hoito oli aluksi tarkoitettu vain akuutin 
munuaisten vajaatoiminnan hoitoon. Vuon-
na 1964 hoitoa alettiin antaa myös kroonista 
vajaatoimintaa sairastaville. Samana vuonna 
tehtiin myös Suomen ensimmäinen munuai-
sensiirto. Alkuvuosina dialyysihoitoon pääsi-
vät vain harvat. Hoidon puute ajoi munuais-
sairautta sairastavat perustamaan Keinomu-
nuaispotilaat ry – Dialyspatienter rf -yhdistyk-
sen vuonna 1967. Aluksi toiminta-alueena oli 
koko maa. Toiminta keskittyi Uudenmaan alu-
eella, kun kolme vuotta myöhemmin, 1970, 
paikallisten yhdistysten kattojärjestöksi pe-
rustettiin Munuaistautiliitto eli nykyinen Mu-
nuais- ja maksaliitto

1990-luvulla mukaan toimintaan tulivat 
myös maksansiirron saaneet ja 2000-luvulla 
kaikki maksasairauteen sairastuneet. Nyky-
ään yhdistys keskittyy tiedotukseen, edun-
valvontaan ja vertaistuen tarjoamiseen sai-
rastuneille

Juhlavieraat nauttivat pianisti Maija Ant-
tilan ja tenori Jyrki Anttilan musiikista sekä 
Tuija Piepponen huumorista.  Juhlapuheen 
piti ylilääkäri, dosentti Eero Honkanen. Yhdis-
tys luovutti juhlassa useita ansiomerkkejä ja 
jakoi kiitoksia aktiivisille jäsenilleen.

Uudenmaan  
yhdistys 50 vuotta

Juhlien monipuolisesta ohjelmasta nautti  
120 vierasta.

Yhdistys muisti ansioituneita jäseniä: Hannu Ouvi-
nen, Timo Nerkko, Maija Hämäläinen, Tarja Jaako-
nen ja Olavi Rautiainen
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Kymenlaakson yhdistyksen hallituksen ko-
kouksessa lyötiin lukkoon suunnitelmia pit-
källe kevääseen. Hyvä Ele- keräyksen val-
mistelut ovat Kymenlaaksossa hyvällä alul-
la ja jäsenistön virkistystoimintaan on tu-
lossa monia mukavia tapahtumia.

Kotkan kaupunki palkitsi viime kesän 
Vantaa Elinsiirron saaneiden kilpailuissa 
kaksi kultamitalia saaneen Anneli Randin 
(seisomassa) suoritukset.

Pohjois-Savon yhdistyksen pilatesryhmä 
on kokoontunut jo pitkään Eija Jokelan 
johdolla. Osallistujia tunneilla on 10–12. 
Ryhmä jatkaa myös kevätkaudella.

Päijät-Hämeen yhdistys järjesti vertaista-
paamisen Popot Café & Bistrossa tam-
mikuussa. Mukana oli 20 henkeä vaihta-
massa kuulumisia ja nauttimassa herkkuja.

Uudenmaan yhdistys muisti jouluna Ki-
rurgisen sairaalan dialyysiosastolla hoi-
dossa olevia. Hyvä kiertämään -keräys 
tuotti valtavan kasan villasukkia ja käsi-
töitä, marmeladia, kahvia, piparkakkuja, 
kynttilöitä, pussilakanoita, perusvoiteita 
sekä muita lahjatavaroita. Keräyksen an-
siosta yli 90 dialyysissä kävijää sai omat 
joulupaketit.

Yllätyksenä tulleet lahjapaketit otettiin 
vastaan kiitollisuudella eikä kyyneliltäkään 
vältytty: joillekin paketti oli joulun ainoa lah-
ja, joka kosketti ja lämmitti sydäntä. 

Kymenlaakso  
suunnitteliPilatesta  

Pohjois-Savossa

Vertaistapaaminen 
Päijät-Hämeessä

Hyvä kiertämään

Jäsenmaksut ja jäsenedut 2017

YHDISTYKSILTÄ

Dialyysiä siellä
missä haluat!
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Vuoden 2017 jäsenmaksulaskut lähtevät 
helmikuun aikana. Jäsenmaksu kannat-
taa maksaa eräpäivään mennessä, jotta 
jäsenyys ei katkea turhaan. Jäsenlaskun 
yhteydessä postitetaan jäsenkortti, jolla 
saa valtakunnalliset jäsenedut käyttöön-
sä. Monilla yhdistyksillä on myös paikal-
lisia jäsenetuja. Elinehto-lehti postitetaan 
kotiin kaikille jäsenille neljä kertaa vuodes-
sa. Yhdistykset lähettävät jäsenkirjeitä tai 
jäsenlehtiä, joista saa tietoa paikallisista ta-
pahtumista.

Jäsenedut saat jäsenkortilla, jäsennu-
merolla tai jäsentunnuksella. Jäsenkort-
ti on helmikuussa lähetetyn jäsenmaksun 
yhteydessä. Jäsennumero on myös leh-
den takakannen osoitetiedoissa.

Lisätietoja jäseneduista saat sivulta 
www.muma.fi/jasenedut ja Kirsi Kauppi-
selta, kirsi.kauppinen@muma.fi, 050 4365 
707. Kirsi neuvoo myös muissa jäsenasi-
oissa mielellään. Jos et vielä ole jäsen, oh-
jeet liittymiseen löydät sivulta 38.

PlusTerveys Hammaslääkäriasema  
Fossa, Helsinki
Perushammashoidosta –10 %
Helppo asu
Vaatemallisto, joka on suunniteltu  
liikunta- ja toimintarajoitteisten henkilöi-
den tarpeisiin. Helppoasu-tuotteista  
–10 % 
Holiday Club
Majoitus sopimushintaan –15 % 
Hotel Anna, Helsinki
Majoitus sopimushintaan –10 % 
Hotelli AVA, Helsinki
Majoitus sopimushintaan
Instru optiikka
Silmälasit –25 %, aurinkolasit –15 %,  
optikon suorittama näöntarkastus  
veloituksetta. 
Kampaamo-kauneushoitola  
Vanessa, Helsinki
–10 % kaikista töistä 

Kauneushoitola Charmonie Spa,  
Helsinki 
 –10 % kaikista kasvo- ja vartalohoidoista 
Kylpylähotelli Kuntoranta
Vaihtuvia järjestölomia ja tarjouksia
Restel-hotellit
–12 % päivän hinnasta
Silmäasema
Silmälasit –25 %, aurinkolasit –15 %
Sirkus Finlandia
Lippu B-, C- tai D-katsomoon 16 eurolla
Tallink Silja
Liittyminen Club One jäseneksi veloituk-
setta suoraan Silver-tasolle
Viking Line
Etuhinnat laivamatkoista
Warrior Coffee
–10 % alennusta kahveista sekä teestä 
Yyteri Kylpylähotelli
Majoitus –20 % ajalla 1.9.2016–30.5.2017 
ja 1.9.2017–31.12.2017 

http://www.muma.fi/jasenedut


Tarvitsetko tietoa sairaudestasi?
Haluatko jakaa tarinasi jollekin,  
joka ymmärtää sen?
Voit osallistua ja olla yksi meistä.

Munuais- ja maksaliitto tukee sairastunei-
ta ja elinsiirron saaneita sekä heidän lähei-
siään. Liitto jakaa luotettavaa tietoa saira-
uksista ja niiden hoidosta.

Jäsenyhdistyksissä voi tavata muita sa-
man kokeneita. Jäseneksi voi liittyä kuka 
tahansa toiminnasta kiinnostunut. Liittymi-
nen on paras tapa tukea liiton ja yhdistyk-
sen tavoitteita ja toimintaa. Kaikki henki-
löjäsenet kuuluvat jäsenyhdistyksiin.

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

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

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

 Liityn jäseneksi.

 Olen munuaissairas
 Olen maksasairas
 Olen saanut elinsiirron

Etunimi  Sukunimi  

Katuosoite  

Postitoimipaikka ja -numero  

Puhelinnumero  

Sähköposti  

Syntymävuosi     Kieli  

 
Päiväys ja allekirjoitus

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

 Olen hoitohenkilökuntaa
 Liityn muusta syystä

 Olen sairastuneen omainen
 Sairastuneen lapsen perhe

Mukana et ole ainoa.

Valtakunnalliset  
jäsenedut 2017
Jäsenedut saa jäsenkortilla, jäsen-
numerolla tai jäsentunnuksella. Jä-
senkortti on helmikuussa lähetetyn 
jäsenmaksun yhteydessä. Jäsennu-
mero on myös lehden takakannen
osoitetiedoissa. 

Lisätietoja ja kaikki jäsenedut www.
muma.fi/jasenedut ja Kirsi Kaup-
pinen, kirsi.kauppinen@muma.fi,  
050 4365 707.

PlusTerveys Hammaslääkäri- 
asema Fossa, Helsinki
Helppo asu
Holiday Club
Hotel Anna, Helsinki
Hotelli AVA, Helsinki
Instru optiikka
Kampaamo-kauneushoitola  
Vanessa, Helsinki
Kauneushoitola Charmonie Spa, 
Helsinki 
Kylpylähotelli Kuntoranta
Restel-hotellit
Silmäasema
Sirkus Finlandia
Tallink Silja
Viking Line
Warrior Coffee
Yyteri Kylpylähotelli

Täytä lomake huolella, leikkaa katkoviivaa pitkin. Voit postittaa lomakkeen maksutta osoitteeseen: 
Munuais- ja maksaliitto, Tunnus 5002951, Info: Hel, 00003 Vastauslähetys. Voit liittyä jäseneksi myös 
www.muma.fi/liityjaseneksi.



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

Etelä-Pohjanmaan  
Munuais- ja maksayhdistys
www.epmuma.fi
pj. Anu Korpi-Kulmala, 044 9112 151, 
korpi-kulmala@luukku.com
siht. Matti Kristola, 040 5496 947, matti.
kristola@evl.fi

Etelä-Savon munuais- ja maksayhdistys
www.muma.fi/etelasavo
Pj. Anne-Mari Tarvonen, 040 5161 029, 
am_tarvonen@hotmail.com

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, 
parnapaavo@gmail.com

Pohjois-Savon  
munuais- ja maksayhdistys
www.psmuma.fi
pj. Sirpa Parviainen, 040 5104 354,  
sirpa.parviainen@suomi24.fi
Vpj, liikunta- ja kulttuurivastaava,  
Aila Sorvali, 050 572 8870,  
ailasorvali@gmail.com

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

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

Salon Seudun  
munuais- ja maksayhdistys
www.salmu.yhdistysavain.fi
pj. 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 
Njur- och leverförbundet
Puheenjohtaja Asko Räsänen 
Kahilaisentie 7 as 1, 03600 Karkkila 
045 2354 755 asko.rasanen@gmail.com
I varapuheenjohtaja Yrjö Viitikko 
Nuottaruohonkatu 20 B, 
53950 Lappeenranta 
050 3071 020 viitik@luukku.com
II varapuheenjohtaja Kirsi Rajasuo 
Ainolantie 29, 72400 Pielavesi 
040 5726 700 k.rajasuo@luukku.com

Yhteystiedot
www.muma.fi 
www.munuainen.fi 
www.maksa.fi
Keskustoimisto 
Kumpulantie 1 A, 6. krs, 00520 Helsinki 
Avoinna ma–pe klo 9.30–15.00 
Asiakaspalvelupuhelin 050 3415 966 
ma–pe klo 10–14.00 
faksi 09 4541 0075
Itä-Suomen aluetoimisto 
Microkatu 1, G-osa, 4. krs., 70210 Kuopio 
Postiosoite: PL 1188, 70211 Kuopio
Länsi-Suomen aluetoimisto 
Aleksanterinkatu 21 A, 5.krs, 33100 
Tampere
Pohjois-Suomen aluetoimisto 
Isokatu 47, 2 krs, 90100 Oulu

Henkilökunta
Toiminnanjohtaja Sari Högström 
050 5367 258, sari.hogstrom@muma.fi
Kuntoutussuunnittelija Iiris Ahlgren 
050 3019 368, iiris.ahlgren@muma.fi
Kehittämispäällikkö Hanna Eloranta 
050 3715 933, hanna.eloranta@muma.fi
Järjestösuunnittelija Maarit Heinimäki 
050 3626 470 maarit.heinimaki@muma.fi 
Länsi-Suomen aluetoimisto
Viestintäpäällikkö Petri Inomaa 
040 5240 679, petri.inomaa@muma.fi
Kuntoutuspäällikkö Pekka Kankaanpää 
040 5240 673, pekka.kankaanpaa@muma.fi
Jäsen- ja taloussihteeri 
Kirsi Kauppinen 
050 4365 707, kirsi.kauppinen@muma.fi
Tiedottaja Hilkka Lahti 
040 5240 682 hilkka.lahti@muma.fi 
Pohjois-Suomen aluetoimisto
Järjestösuunnittelija Marjukka Miettinen 
040 5240 674, marjukka.miettinen@muma.fi
Järjestösuunnittelija Niina Myyrä 
050 3255 920, niina.myyra@muma.fi
Munuaistautirekisteri 
suunnittelija Anniina Pylsy 
040 8363 375, anniina.pylsy@muma.fi
Järjestösuunnittelija Helena Rokkonen 
040 5240 683, helena.rokkonen@muma.fi 
Itä-Suomen aluetoimisto
Edunvalvonnan ja sosiaaliturvan 
asiantuntija Maria Ruuskanen 
040 8363 480, maria.ruuskanen@muma.fi 
Itä-Suomen aluetoimisto
It-suunnittelija ja hallinnon sihteeri 
Päivi Sohlman 
050 3889 566, paivi.sohlman@muma.fi
Järjestösuunnittelija Anne Viitala 
040 5129 295 anne.viitala@muma.fi 
Länsi-Suomen aluetoimisto
Talouspäällikkö Liisa Väkiparta 
050 3634 866, liisa.vakiparta@muma.fi 
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www.elinluovutuskortti.fi#elinluovutuskorttikyllaelinluovutukselle @elinluovutus

ELINLUOVUTUSKORTTI
MUKANA JOKA KÄÄNTEESSÄ

Lain mukaan jokainen on elinluovuttaja, jos ei ole sitä eläessään vastustanut.
Mahdollisen elinluovuttajan mielipidettä kysytään omaisilta.

Elinluovutuskortti kertoo edelleen oman tahdon selkeästi.
Muista myös elinluovutus-sovellus älypuhelimeen.


