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Maksasairauksia enemmän naisilla

Munuainen puolisolta





Osaammeko välittää  
oikealla hetkellä 
Liiton järjestämässä saattohoitoseminaarissa Tampereella maalis-
kuussa minua pysäytti useampikin puheenvuoro. Pysähdyimme päi-
väksi keskellä kiireistä arkea pohtimaan kuoleman läheisyyttä yhteis-
kunnassamme, sitä miten munuais- ja maksasairauksissa on huomi-
oitu saattohoitoa tarvitseva ihminen tai hänen läheisensä. Onko se 
huomioitu?  Liitto pyydettiin kaksi vuotta sitten mukaan Hyvä Kuo-
lema -hankkeeseen. Yhteisvastuukeräyksen varoin rahoitettu saat-
tohoitohanke on tavoittanut yli 8 000 ammattihenkilöä eri tilaisuuk-
sissa. Liiton tavoitteena hankkeessa on, että jokainen sairastunut 
saisi hyvää saattohoitohoitoa sitä tarvitessaan. Ja että aiheesta us-
kalletaan puhua.

Saattohoitoseminaarin jälkeen pohdin puheenvuoroa, jossa luen-
noitsija kertoi minkälaisista asioista kuoleva ihminen ja hänen lähei-
sensä haluavat keskustella. Hän sanoi, että joskus ihminen kertoo 
kokevansa jääneensä elämässä vaille rakkautta ja kokee, että ei it-
sekään ole saanut rakastaa. Ihminen on kokenut eläneensä liian yk-
sin. Lähestyvä kuolema pakottaa ihmisen luopumaan omasta toi-
mintakyvystä, hallinnan tunteesta ja rooleista. Jäljelle jää usein valta-
va nälkä toisen ihmisen lähelle ja kosketuksen kaipuu. Joskus ihmi-
nen löytää yhteyden toiseen ihmiseen vasta loppu metreillä. Silläkin 
hetkellä löytäminen on äärettömän tärkeää ja tavoiteltavaa. Toivo ja 
elämänhalu eivät katoa vaikean sairauden kanssa eläessä: kauniit 
hetket on usein löydettävä yksinkertaisista asioista.

Elämme niin suorituskeskeisessä, kovassa ja materiaalisessa yhteis-
kunnassa, että luopuminen, irti päästäminen, on joskus täysin vie-
rasta meille. Kuolema on tabu, josta ei juurikaan puhuta Saattohoi-
tohankkeen kautta olen joutunut itsekin pohtimaan omaa suhdet-
taan kuolemaan. Omasta lähipiiristäni on kaksi henkilöä kuollut lähi-
vuosina vaikeaan munuaissairauteen. Kummankin ihmisen kohdalla 
lääketieteellinen hoito oli huipputasoista, kuitenkaan kukaan ei tain-
nut kysyä sairastuneelta, miltä lähestyvä kuolema tuntuu tai mistä 
henkilö haluaisi puhua. Kipeä kokemus itselle oli huomata että olen 
saattanut läheisen ihmisen matkaan, ilman että minulla oli aikaa sur-
ra tapahtunutta. Omaiselle käsittelemätön suru tulee pintaan väistä-
mättä jossain muussa kohtaa elämää.

Järjestöissä on paljon vertaistukijoita ja kokemusasiantuntijoita. Olen 
ymmärtänyt vertaistuen merkityksen itse vasta kokemuksen kautta. 
Aiemmin se oli minulle vain kuntoutumiseen liittyvä termi. Joku on 
voinut tarvita sinun tarinasi selviytyäkseen itse eteenpäin vaikeassa 
elämäntilanteessa, tai ehkä olet itse saanut tukea elämänvaihees-
sa, jota muiden on ollut vaikea ymmärtää. Jokainen autettu ihminen 
ja jokainen hyvän hetken kokemus elämän polulla on merkitykselli-
nen. Siihen voimme pyrkiä ihmisinä ja myös järjestönä.

Hyvää ja välittävää kesää

PÄÄKIRJOITUS

Sari Högström
Toiminnanjohtaja

Tukemalla liiton toimintaa autat munu-
ais- ja maksasairauteen sairastuneita ja 
elinsiirron saaneita sekä heidän läheisi-
ään. Kaikki lahjoitukset ovat tärkeitä. 
Tukea liitolle voit antaa lahjoittamalla it-
se tai pyytää esimerkiksi merkkipäivä-
näsi kukkien ja lahjojen sijaan lahjoituk-
sia liiton toimintaan.

Testamentti on arvokas tapa antaa 
apua tärkeänä pitämälleen kohteelle. 
Testamenttilahjoitusta avulla liitto on 
voinut kehittää toimintaansa, jotta se 
entistä paremmin parantaisi munuais- 
ja maksasairauksiin sairastuneiden ja 
elinsiirron saaneiden asemaa.

Lahjoituksen tai testamentin voit tehdä 
joko koko liiton toimintaan tai osoittaa 
lahjoituksesi esimerkiksi sairauksien en-
naltaehkäisyyn, vertaistuen järjestämi-
seen, perhetoimintaan, tiedotukseen tai 
neuvontaan ja ohjaukseen. 
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Luvan saaja: Munuais- ja maksaliitto ry
Luvan numero: RA/2017/229
Poliisihallitus, arpajaishallinto 2.3.2017
Lupa on voimassa 2.3.2017-31.12.2018 ko-
ko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun 
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.

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.

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.
Munuaissairauden hyvä hoito  
– hyötyä yksilölle ja yhteiskunnalle
Esite yhdistysten ja liiton vaikuttamistyö-
hön ja edunvalvontaan. Antaa tietoa mu-
nuaissairauteen sairastuneen hoitovaihto-
ehdoista ja sairastuneiden omasta koke-
muksesta.
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.
Primaari biliaari kolangiitti
PBC on tulehduksellinen autoimmuunimak-
sasairaus. Se etenee yleensä hitaasti. Esite 
kertoo sairaudesta, toteamisesta, oireista ja 
hoidosta sairastuneille ja läheisille.
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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Jukka sai Sibeliuksen  
puolisoltaan
Arki helpottui, kun Jukka sai puolisol-
taan Miialta munuaisen Sibeliuksen päi-
vänä. Keikkamuusikon työhön dialyysi 
oli haastavaa sijoittaa. 10

Kotona paras  
– dialyysissäkin
Viljo tekee vatsakalvodialyysiä käsivaih-
doin. Turvana toimii kunnallinen kotihoi-
to. Dialyysi oli iso elämänmuutos, olo 
parani sen alettua. 14

Marja-Kaisan matka  
maksansiirtoon
Marja-Kaisan matka maksansiirtoon oli 
pitkä ja vaivalloinen. Taistelu kuitenkin 
kannatti, sillä siirto mullisti elämän ja elä-
mäntarkoituskin kirkastui. 18

Naisen maksa esillä  
maksaviikolla
Maksaviikolle kerrottiin, että maksasai-
raudet ovat naisilla miehiä yleisempiä. 
Varsinkin autoimmuunisairauksia on 
naisilla enemmän. 16

Munuaisetkin ikääntyvät
Munuaisten toiminta heikkenee kaikil-
la 40 ikävuoden jälkeen. Muista terveet 
elintavat, niin pidät  huolta munuaisista-
si loppuun asti. 22

Heimo ja Maukka  
muuttivat elämän
Sirpa sai munuaisen ja haiman viime 
syksynä. Paluu töihin ja arkeen on al-
kanut, ilman insuliinipistoksia ja dialyy-
siä. 24

Lue lehti netissä www.muma.fi/elinehto.  
Seuraava Elinehto ilmestyy viikolla 36. Aineiston viimeinen jättöpäivä 7.8.2017. Aineisto ja palautteet: petri.inomaa@muma.fi.
Kansi: Miia Seppänen ja Jukka Tiirikainen Kuva: Kati Miettinen

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

5 | ELINEHTO 1/17

mailto:petri.inomaa%40muma.fi?subject=
http://www.muma.fi/elinehto
http://www.muma.fi/jasentiedot
mailto:kirsi.kauppinen%40muma.fi?subject=
http://www.muma.fi
http://www.munuainen.fi
http://www.maksa.fi
http://www.supersankarimunuainen.fi
http://www.mahtimaksa.fi
http://www.elinluovutuskortti.fi
https://www.facebook.com/munuaisjamaksaliitto/?fref=ts
https://twitter.com/munuainenmaksa
https://www.youtube.com/user/Munuaisjamaksaliitto


AJANKOHTAISTA

Elinsiirrot  
1.1.–30.4.2017
Munuainen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81     
Maksa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Haima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sydän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Keuhko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Ohutsuoli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Elinsiirron saanut – 
muista kesällä
Elinsiirron jälkeinen hyljinnänestolääkitys 
lisää riskiä sairastua syöpään.  Säännöl-
lisellä aurinkosuojavoiteiden käytöllä voi 
vähentää ja ehkäistä okasolusyövän ja 
sen esiasteiden ilmaantumista. 

Kun elinsiirrosta on kulunut 6–12 kk, 
voit matkustaa vapaasti. Ole varsinkin mat-
koilla tarkkana siitä, mitä syöt ja juot. Muis-
ta käsihygienia, varsinkin ennen ruokailua. 
Pese kädet useasti, etenkin WC-käynnin 
jälkeen. Jos sairastut vatsatautiin, on tär-
keää huolehtia hyvästä nesteytyksestä. 

Mullassa on bakteereita, jotka voivat ai-
heuttaa tulehdusriskin. Puutarhatöissä on 
hyvä käyttää käsineitä.
• Suojaa iho aurinkovoiteella ja vaat-

teilla.
• Juo tarpeeksi varsinkin hellesäällä.
• Muista käsihygienia.
• Käytä käsineitä puutarhatöissä.
• Ota matkalle lääkkeitä mukaan tar-

peeksi. Pakkaa ne käsimatkatavaroi-
hin lennoilla. 

• Pidä matkoilla mukana Kelasta saata-
va eurooppalainen sairaanhoitokortti.

• Nauti kesästäsi!

PBC:stä uusi esite
Liitto on julkaissut uuden esitteen primaa-
rista biliaarista kolangiitista eli PBC:stä. Esi-
te antaa tietoa sairastuneille ja heidän lähei-
silleen sairaudesta yleisesti, sen toteami-
sesta, oireista ja hoidosta sekä sairauden 
kanssa elämisestä.  PBC on tulehduksel-
linen autoimmuunimaksasairaus. Se ete-
nee yleensä hitaasti eikä se estä elämästä 
normaalia arkea.

Esitteen voi lukea liiton kotisivuilla 
tai sen voi tilata kotiin osoitteesta www. 
muma.fi/esitteet.

Kiitos lahjoituksesta
Liitto kiittää saamastaan lahjoituksesta Gö-
ran Wickströmin muistoksi. Eri lahjoittajilta 
saatiin yhteensä 3755 euroa. Ebba Wick-
ström kertoi, että heille oli ollut suurta apua 
liiton tuottamasta munuaissairauteen sai-
rastuneille tarkoitetusta materiaalista, var-
sinkin ruotsinkielisestä tiedosta. Liitto aikoo 
käyttää lahjoituksen ruotsinkielisen materi-
aalin tuottamiseen.

Vältä etuuden  
takaisinperintä
Kun saat Kelan etuutta, kuten hoitotukea, 
vammaistukea, asumistukea tai takuuelä-
kettä, muistathan ilmoittaa viipymättä, mi-
käli elämäntilanteesi muuttuu. Kela selvit-
tää, vaikuttaako muutos saamiisi etuuk-
siin. Elämäntilanteen muutoksia ovat esi-
merkiksi sairastuminen, terveydentilan tai 
toimintakyvyn olennainen parantuminen 
(esim. elinsiirto), erityiskustannusten mer-
kittävä väheneminen, muutto uuteen ko-
tiin, avioero ja tulojen muuttuminen.

Kela perii liikaa tai aiheettomasti mak-
setun etuuden takaisin. Jos sinulla ei ole 
mahdollisuutta maksaa perittävää mää-
rää, Kela voi kuitata sen vähentämällä 
vähintään 30 euroa kuukaudessa sinulle 
maksettavasta muusta etuudesta. Mikäli 
et saa muuta etuutta, voit sopia maksu-
suunnitelmasta Perintäkeskuksen kans-
sa. Ehdotuksen maksusuunnitelmasta 
voit tehdä myös Kelan asiointipalvelus-
sa. Perintä ei saa aiheuttaa tarvetta ha-
kea toimeentulotukea.

Koulutusta  
vertaistukijoille
Lähes parikymmentä henkeä kokoon-
tui opiskelemaan viikonlopun ajaksi ver-
taistukijan tehtävää ja tehtävässä toimi-
mista huhtikuussa Jyväskylään Helena 
Rokkosen ja Anne Viitalan johdolla. Liitto 
sai vertaistukitoimintaan vahvistusta eri-
tyisesti maksa- ja läheisvertaistukijoista.

Viikonloppuna oivallettiin, että myötä-
elämisen taito on tärkeä, mutta kuitenkin 
niin, ettei ala elää toisen sairautta. Omaa 
vointia ja elämäntilannetta on arvioitava ja 
pidettävä tarvittaessa taukoa. Liiton työn-
tekijät ovat tukena, jos on kysyttävää tai 
mieltä askarruttavaa. 
Työharjoittelussa ollut geronomiopiskelija 
Ulla Kilpi totesi, että viikonloppu oli hä-
nelle opettavainen ja kaikin puolin antoi-
sa. Päällimmäisenä hänelle jäi mieleen, 
miten vahvasti ryhmään kuulumisen hen-
ki oli läsnä.

Viikonlopun jälkeen oli iloinen mieli uu-
sista tutuista ja vertaisista: ”Jokainen ih-
minen on ainutlaatuinen.”

Hyvää kesää
Liiton keskustoimisto Helsingissä on kiin-
ni 19.6.–30.7. Muista tilata kesällä tarvit-
semasi materiaali ajoissa.

Munuais- ja maksaliitto toivottaa 
lämmintä kesää kaikille.

Maksajärjestöt 
Amsterdamissa
Liitto kuuluu Euroopan maksajärjestöön 
ELPA:an. Sen kokous pidettiin kansain-
välisen maksakonferenssin yhteydes-
sä Amsterdamissa huhtikuussa. Liitos-
ta osallistuivat kehittämispäällikkö Han-
na Eloranta ja järjestösuunnittelija Anne 
Viitala. Liitto saa kansainvälisestä toimin-
nasta taustatukea omaan vaikuttamistyö-
hönsä. Myös kokemusten jakaminen eri 
maiden edustajien kanssa on arvokasta. 

Rasvamaksa on yhä kasvava ongel-
ma Euroopassa ja maailmanlaajuisesti-
kin ja siksi konferenssin yksi pääaiheista 
oli elintapoihin, ruokavalioon ja liikuntaan 
liittyvän tutkimuksen esittely. Suomessa 
alkoholimaksasairaudet ovat muuta Eu-
rooppaa isompi ongelma, sillä esimerkik-
si maksasairaudesta johtuvista kuolemis-
ta 80 prosenttia johtuu alkoholista.
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Euroopan munuaisjärjestöt kokoontuivat
Euroopan munuaisjärjestöt eli EKPF ko-
koontui huhtikuun lopulla Limassoliin vuo-
sikokoukseen, jonka järjesti tänä vuonna 
Kyproksen munuaisjärjestö. Liiton puheen-
johtaja Asko Räsänen ja toiminnanjohtaja 
Sari Högström edustivat Suomea koko-
uksessa. Kokouksessa esiin nousi järjes-
töjen yhteinen huoli siitä, että munuaissai-
rauksiin sairastuneet eivät ole tasa-arvoi-
sessa asemassa Euroopan eri maissa. 
Munuaisensiirtoa voi joutua odottamaan 
joissakin maissa kohtuuttoman kauan. Oi-
keus valita tai vaikuttaa dialyysihoitomuo-
toonsa ei edelleenkään toteudu kaikkialla.

Munuaisjärjestön ei ole ollut helppo 
saada viime vuosina toiminnalleen ra-
hoitusta. Euroopan maksajärjestön El-
pan varapresidentti Angelika Widhalm oli 
kutsuttu mukaan kokoukseen ja järjestöt 
miettivät mahdollista yhteistyötä Elpan ja 
EKPF:n välillä tulevaisuudessa.

EKPF valitsi toiminnalle uuden kol-
mevuotisen hallituksen. Hallitusta johtaa 
presidentti Mark Murphy ja varalla toimii 
Sari Högström. Uuden hallituksen kes-
keinen tehtävä on järjestön uudistaminen 
ja talouden tasapainottaminen.

Palautetta  
hoitomatkoista
Liitto on kerännyt palautetta hoitoyksi-
köiltä Kelan korvaamista taksimatkois-
ta ja taksivälityskeskusten toiminnasta. 
Kysely on tehty vuodesta 2011 lähtien. 
Tavoitteena on turvata matkojen sujumi-
nen mahdollisimman hyvin.

Vuosi vuodelta taksimatkat ja kyytien 
yhdistely ovat toimineet yhä paremmin. 
Useilla alueilla sekä potilaat että hoito-
henkilökunta ovat tyytyväisiä taksien ja ti-
lausvälityskeskusten toimintaan. Joiden-
kin sairaanhoitopiirien alueella on kuiten-
kin edelleen syystä tai toisesta haasteita. 
Myös matkojen omavastuiden käsittelys-
sä ja vapaakorttien myöntämisessä on 
edelleen viiveitä eri puolilla Suomea. Liit-
to on toimittanut palautteen Kelalle, Tak-
siliittoon ja tilausvälityskeskuksille.

Arjen avun lähteillä
Lähes 70 ikäihmistä kokoontui huhtikuus-
sa Töölön kirjastoon Helsinkiin ikääntynei-
den etuuksia ja palveluja käsittelevään Ar-
jen avun lähteille -tilaisuuteen, jonka liitto 
järjesti yhteistyössä Eläkkeensaajien kes-
kusliiton ja Hengitysliiton kanssa. Osallis-
tujat saivat tietoa Kelan etuuksista, pal-
velutarpeen arvioinnista ja kunnan palve-
luista sekä edunvalvontavaltuutuksesta 
ja hoitotahdosta. Keskustelu oli vilkasta 
ja osallistujat kokivat tilaisuuden hyväk-
si ja tarpeelliseksi. Yhdistyksille oli päivän 
päätteeksi oma osuutensa, jossa keskus-
teltiin niiden yhteistyömahdollisuuksista ja 
kerrottiin erilaisista yksilöiden ja yhteisö-
jen vaikuttamiskeinoista ja muutoksen-
hakuväylistä. 

Vuoden aikana järjestetään vastaa-
vat tapahtumat myös Kuopion kaupun-
gintalolla 11.10. ja Oulun Aleksinkulmas-
sa 2.11. Lisää tietoa tilaisuuksista saa lii-
ton tapahtumakalenterista.

Hae syksyn  
kursseille
Liitto järjestää kurssin munuaisen- ja hai-
mansiirron saaneille joulukuussa. Kurssi 
on uusi, eikä siitä ole tietoa viime vuonna 
ilmestyneessä Kurssijulkaisussa.

Munuaisen- ja haimansiirron saanei-
den kurssi Päiväkummussa, Karjalohjalla
8-10.12.2017, hakuaika päättyy 23.10. 
haku liiton lomakkeella.

Liiton syksyn kurssitarjonnassa on dia-
lyysissa olevien diabeetikkojen kurs-
silla Tampereella Diabeteskeskuksessa 
8.–13.10. Haku liiton lomakkeella 25.8. 
mennessä.  Porissa ja pääkaupunkiseu-
dulla puhutaan ja puuhataan Reilusti ra-
vitsemuksesta -teemalla syyskuun ensim-
mäisenä viikonloppuna 1-3.9.2017. Ha-
kuaika päättyy 14.7.

Elinsiirtoa odottaville ja siirron saaneil-
le lapsiperheille on perinteisesti tarjolla 
kurssi syyslomaviikolla Siilinjärvellä 16.–
20.10. Nefroottista syndroomaa sai-
rastavat lapsiperheet voivat hakea 16.–
19.11. pidettävälle kurssille Karjalohjalle.

Myös maksasairautta sairastaville ja 
läheisille on tarjolla perinteisten syys-
kuun kurssien lisäksi verkkokuntoutusta. 
Lähijaksokurssi järjestetään Punkaharjul-
la 13.–16.9. Osittaisen verkkokurssin ta-
paamiset ovat Karjalohjalla 30.9.–1.10. 
ja 25.–26.11.  

Kaikista kursseista saa lisätietoa www. 
muma.fi/kuntoutus sekä järjestösuun-
nittelija Niina Myyrä, 050 3255 920, 
niina.myyra@muma.fi.

Tutkimus PD-hoitoa 
tekevien läheisille
Pirkanmaan seudulla etsitään PD-hoi-
toa tekevien läheisiä Tampereen ammat-
tikorkeakoulussa opinnäytetyönä teh-
tävään elämänlaatututkimukseen. Tut-
kimuksen haastattelu tehdään kasvo-
tusten ja siihen osallistuvien pitää olla 
täysi-ikäisiä.

Lisätietoja ja yhteydenotot ida. 
koivunen@health.tamk.fi.

Hepatiittipäivä  
heinäkuussa
Maailman hepatiittipäivää vietetään pe-
rinteisesti heinäkuun 28. päivänä. Virus-
hepatiitit tarttuvat suun kautta tai veriteit-
se. On tärkeä todeta tartunta ajoissa ve-
rikokeella. Sairautta voidaan tarvittaessa 
hoitaa lääkityksellä ja viruksen leviämis-
tä ehkäistä. Liitto tiedottaa teemapäivä-
nä virushepatiiteista ja muistuttaa muun 
muassa, että A- ja B-hepatiittia vastaan 
on rokote.
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AJANKOHTAISTA

Erno aloitti viestintä-
assistenttina
Liiton viestintä vahvistui, kun maaliskuus-
sa työnsä aloitti viestintäassistentti Erno 
Lahtinen. Erno osallistuu liiton viestinnän 
toteutukseen. Hänen tehtäviinsä kuuluvat 
muun muassa kotisivujen päivitys ja sosi-
aalisen median ylläpito, yhdistys- ja uutis-
kirje sekä uutisvideot. Liiton viestinnässä 
jatkavat edelleen myös viestintäpäällikkö 
Petri Inomaa ja tiedottaja Hilkka Lahti.

Ernon tavoittaa liiton keskustoi-
mistosta Helsingissä. Sähköpos-
tia Ernolle voi lähettää osoitteella 
erno.lahtinen@muma.fi tai soittaa 050 
3513 644. 

Liitto aloitti maaliskuussa uutiskirjeen jul-
kaisun kerran kuukaudessa. Sähköisessä 
kirjeessä kerrotaan liiton tulevista tapah-
tumista, ajankohtaisista edunvalvonta-
kysymyksistä, liiton uudesta materiaalis-
ta ja tuoreista munuais- ja maksauutisis-
ta sekä elinsiirroista. Myös yhdistykset 
voivat markkinoida uutiskirjettä omil-
le sidosryhmilleen, jotta he saavat tie-
toa liiton toiminnasta ja sitoutuvat mu-
kaan. Uutiskirjeen voi tilata omaan säh-
köpostiin tai tutustua siihen liiton kotisi-
vulla. www.muma.fi/uutiskirje

Uutta on myös liiton oma uutislähe-
tys kerran kuukaudessa. Sen voi katsoa 
Youtube-kanavalta www.youtube.com/ 
munuaisjamaksaliitto, liiton Facebookis-
ta tai liiton kotisivulta. Uutislähetyksessä 
kerrotaan kuukauden tärkeimmistä ajan-
kohtaisista aiheista.

Liiton uutiset

Munuaispäivä  
maaliskuussa
Maailman munuaispäivää vietettiin 9.3. 
Teemana oli ylipaino. Yli puolet suoma-
laisista aikuisista on ylipainoisia ja joka 
viides lihava. Liika rasva ja sokeriaineen-
vaihdunnan häiriöt lisäävät riskiä sairas-
tua tyypin 2 diabetekseen, joka on suu-
rimpia munuaissairauksien aiheuttajia. 
Ylipaino nostaa verenpainetta ja huonon-
taa veren rasva-arvoja. Ylipaino, korkea 
kolesteroli ja tupakointi yhdistettynä dia-
betekseen lisäävät sairastumisriskiä en-
tisestään.

Yhdistykset järjestivät kolme yleisölu-
entoa. Kajaanissa 6.3. puhujana oli nef-
rologi Kristiina Kananen.  Kotkassa 8.3. 
luennoi nefrologi Päivi Schenk ja Oulus-
sa 9.3. dosentti Risto Ikäheimo. Lisäksi 
tietoa jaettiin ainakin HYKS:n Meilahden 
sairaalan OLKA-pisteessä ja liiton Avoimi-
en ovien tapahtumassa.

Friskaantumis- 
lauvvantai  
Porissa
Liiton yhteinen Hyvinvointipäivä pidetään 
Yyterin kylpylähotellissa Porissa 9.9. 
Friskaantumislauvvantain ohjelmassa 
on mukaansa tempaavia liikuntahetkiä 
ja leikkimielisiä kilpailuja. Yyteriin on ra-
kennettu erilaisia toimintapisteitä ikään-
tymisen teemakauden hengessä. Liitto 
tarjoaa päivän ohjelman ja siihen mer-
kityt tarjoilut. 

 I lmoittaudu 31.7. mennessä 
anne.viitala@muma.fi, 040 5129 295 tai 
helena.rokkonen@muma.fi, 040 5240 
683.  

Majoitus varataan suoraan Yyte-
rin kylpylähotellista, 02 628 5300 tai 
info@yyterinkylpyla.fi. Majoituksen hin-
ta on 65 euroa henkilöltä vuorokaudelta 
kahden hengen huoneessa. Yhden hen-
gen huoneessa vuorokausihinta on 100 
euroa henkilöltä. Hinnat ovat voimassa 
31.7. saakka. Majoitushintaan sisältyy 
aamiainen sekä kylpylän ja kuntosalin 
vapaa käyttö aukioloaikoina.

Kuntoutusta  
verkossa
Verkkokurssi on helppo ja kätevä ta-
pa osallistua kuntoutukseen joko koko-
naan tai osittain kotoa käsin. Verkkokun-
toutuksessa kurssille osallistutaan asian-
tuntijoiden ohjaamien ryhmävideopuhe-
luiden, verkkokeskustelujen ja -tehtävien 
avulla. Kurssille voi hakea yksin tai yh-
dessä puolison tai muun aikuisen lähei-
sen kanssa. Liiton seuraava verkkokurs-
si dialyysihoidossa oleville aikuisille jär-
jestetään 12.8.–13.10. Kurssin hakuai-
ka päättyy 12.6.

Uudella videolla Erno Rajahalme ker-
too kokemuksistaan ensimmäisellä verk-
kokurssilla. Hän haki verkkokuntoutus-
kurssille sen kätevyyden, sujuvuuden ja 
osin uteliaisuudenkin vuoksi. Lisätietoja 
www.muma.fi/etakuntoutus.
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Elinsiirron saaneiden MM-kisat
Elinsiirron saaneiden MM-kisat järjestetään Malagassa, Espanjas-
sa 25.6–2.7. Kyseessä ovat jo 21. maailmanmestaruus mittelöt. 
Kisoissa kaikki ovat voittajia, mutta mitaleista taistellaan myös to-
sissaan. Suomen joukkue on harjoitellut kovaa ja tavoitteena on 
uudistaa viime kesän Vantaan EM-kisojen menestys.

Lisätietoa kisoista www.wtgmalaga2017.com

Likkojen lenkki
Liitto on mukana Likkojen lenkillä Oulussa 12.8. Tapahtumissa 
näkyy myös KYLLÄ elinluovutukselle -tiedotus. Osallistuminen jä-
senille ja yhteistyökumppaneille on vain 29 €/likka, kun ilmoittau-
tuminen on liiton kautta. Mukaan voi tulla kävellen, hölkäten tai 
kärrytellen. Pitkä reitti on 7,5 km, ja lyhyt 2,8. Apuvälineitä käyt-
tävien avustajat pääsevät maksutta mukaan.

 Osallistuminen sisältää lenkkieväät ja ohjelman sekä Likko-
jen lenkki ja KYLLÄ elinluovutukselle paidat. Osallistumismaksu 
ei sisällä tapaturmavakuutusta.

Ilmoittaudu viimeistään 31.7. Lisätietoja Niina Myyrä, 
niina.myyra@muma.fi ja liiton sivulta www.muma.fi/likkojenlenkki. 
Tietoa myös tapahtumasivulta www.likkojenlenkki.fi.

Järjestöpäivät Rovaniemellä
Liiton järjestöpäivät pidetään 6.–7.10. Rovaniemelle. Päivillä pää-
set tapaamaan vertaisia ja jakamaan kokemuksia muiden yhdis-
tystoimijoiden kanssa. Perjantain aiheena on järjestöt ja sote se-
kä ikääntyvien palvelut uudessa sotessa. Lauantaina yhdistys nä-
kyy, kuuluu ja vaikuttaa. Päivän aikana paneudutaan yhdistyksen 
jäsenhankintaan, tiedottamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin.

Lisätietoja Hanna Eloranta, 050 3715 933, hanna. 
eloranta@muma.fi.

Liiton vuosikokous 
Munuais- ja maksaliiton vuosikokous pidettiin lauantaina 20.5. 
Helsingissä. Ennen kokousta Suomen munuaistautirekisterin 
suunnittelija Anniina Pylsy esitteli rekisterin toimintaa.

Liiton puheenjohtajaksi valittiin Asko Räsänen toiselle kau-
delle. Varapuheenjohtajiksi valittiin jatkamaan Yrjö Viitikko ja Kir-
si Rajasuo. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uutena An-
nika Nelimarkka ja uudelleen Leena Korhonen, Aulikki Rauta-
vaara, Mikko Saarela ja Jutta Siira. Vaalissa kolme henkilöä sai 
samat äänimäärät, joten arpa ratkaisi valinnat. Hallituksessa jat-
kavat Eeva Forsberg-Mikkonen, Ilkka Juntunen, Tiina Korkea-
lehto, Juha Latva-Nikkola ja Petri Leppänen. Hallituksen va-
rajäseninä ovat Helena Alsela, Sirpa Andelin, Hannu Ouvinen, 
Teemu Tiilikka, Malin Åkerman, Maija Piitulainen, Juha Aho, 
Risto Konttinen, Joni Jatkonen ja Henry Virtanen.

Liiton uudella videolla sopeutumisvalmennuksesta kerrotaan, 
miksi kurssille kannattaa lähteä ja mitä siellä tapahtuu.

Munuais- tai maksasairaus on uusi elämäntilanne, joka vaatii 
uudenlaisia keinoja selviytyä arjessa. Usein myös muiden apu on 
paikallaan. Liiton sopeutumisvalmennuskursseilta saa tietoa sai-
raudesta ja sen hoidosta, ruokavaliosta, henkisestä hyvinvoinnis-
ta ja sosiaaliturvasta. Kurssilla voi myös tavata muita sairastunei-
ta. Saman kokeneet ymmärtävät parhaiten, mitä sairastuminen 
tarkoittaa ja osaavat kannustaa eteenpäin.  Kursseja on kaiken-
ikäisille munuais- ja maksasairauteen sairastuneille.

Apua sopivan kurssin valintaan saa liitosta. Lisätietoja ja vi-
deo www.muma.fi/kuntoutus

Uusi video sopeutumis- 
valmennuksesta

MUCARIA DIALYYSI
Ilmainen dialyysiloma 
Sisiliassa

Hyväksymme eurooppalaisen sairaanhoitokortin maksuksi dialyysihoidosta.

of schrijf naar info@dialisimucaria.it
+39.0923.836.440

Soita meille ja ota selvää, miten saat 
ilmaisen loman! Sisilia odottaa sinua!

*Tarjoukset voimassa 1.7.–30.9.2017 saatavuudesta riippuen. Tarjoukset sisältävät vain majoituksen 
huoneistossa. Seuralainen maksaa majoituksesta seuraavasti: 30euroa yöltä heinäkuussa, elokuussa ja 
syyskuussa 2017. Alle 5-vuotiaat lapset ilmaiseksi. Ilmainen lentotarjous 1–4 kuukaudeksi tarkoittaa 100 
euron hyvitystä edestakaisen lentolipun hinnasta sekä seuralaiselle 100 euron hyvitystä yhteensä 
korkeintaan 200 euron arvosta. Ei sisällä muita tarjouksia tai mitään, mitä tarjouksessa ei erikseen mainita.

SICILIË

www.dialisimucaria.it

Hemodialysis Centers. Doctor Mucaria:
Viale Europa 23 - 91019 - Valderice (TP) - Tel. +39 0923 836440

1-4
LOMAVIIKKOA

HUONEISTO SINULLE
ILMAINEN*

1-4
KUUKAUTTA PERILLÄ

ILMAINEN HUONEISTO 
+ LENTO SINULLA 

JA SEURALAISELLE*
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Jukka Tiirikainen, 47, on ollut freelance-
muusikko 23 vuotta. Hän soittaa trumpet-
tia muun muassa JEAN S -orkesterissa ja 
on ollut mukana monissa Helsingin kau-
punginteatterin musikaaleissa. Kirka-mu-
sikaali saatiin pakettiin huhtikuussa. Ke-
sällä vuorossa ovat taas perinteisesti Uu-
den Iloisen Teatterin esitykset.

Keikkamuusikon elämä on epäsään-
nöllistä. Kiertueet kulkevat läpi Suomen ja 
bussimatkat ovat monesti pitkiä. Dialyysin 
sovittaminen työhön kuulostaa enemmän 
kuin haastavalta, mutta Jukka ajatteli, et-
tä jos dialyysi kerran on osa elämää, se on 
vain hoidettava.

– Jukka ei halunnut tehdä dialyysis-
tä isoa numeroa. Hänelle oli alusta alkaen 
tärkeää, että kuorma ei tulisi muiden kan-
nettavaksi, Jukan vaimo Miia Seppänen, 
40, miettii.

Pariskunnan arki muuttui kuitenkin taas 
viime vuoden joulukuussa, kun Miia luovut-
ti toisen munuaisensa Jukalle. Vaikkei dia-
lyysi varsinaisesti haitannut elämää, ei hei-
dän tullut sitä ikäväkään.

– Olisin valmis tekemään saman uudel-
leen, Miia sanoo.

Dialyysin aloitus oli helpotus
Jukalla todettiin haavainen paksusuolen 
tulehdus eli Colitis Ulcerosa vuonna 1998. 
Seitsemän vuotta sitten myös munuaisar-
vot alkoivat huonontua. Jossakin vaihees-
sa mies lähetettiin nefrologille. Tämä totesi 
ensimmäisellä käynnillä päin naamaa, että 
Jukka joutuu dialyysiin.

– Se tuntui silloin kovalta, mutta ajat-
telin, että onhan tuokin yksi tapa kertoa 
asia. Oikeassahan lääkäri oli, Jukka pohtii.

Jukka pärjäsi lääke- ja ravitsemus-
hoidolla useita vuosia, vaikka loppuaika-
na munuaisista toimikin vain 10 prosent-
tia. Viime vuoden tammikuussa pariskun-
ta oli lähdössä vielä kerran kaukomatkal-
la ennen dialyysin aloitusta. Paria päivää 
ennen lähtöä verikokeiden tulosten tultua 
lääkäri ei kuitenkaan enää suositellut mat-
kustamista.

– Alkupettymyksen jälkeen ymmärsin, 
että jos matkalla olisi tullut vatsatauti tai 
muu infektio, munuaiset olisivat voineet la-
kata toimimasta kokonaan. Silloin olisi ollut 
vaikea päästä takaisin Suomeen.

Jukka sai Sibeliuksen 
puolisoltaan
Keikkamuusikon työssä dialyysi vaati tarkkaa aikataulutusta. Arki helpottui, kun Jukka sai puolisoltaan Miialta 
munuaisen. Leikkauspäivä oli Sibeliuksen syntymäpäivä, ja siitä munuainenkin sai nimekseen Sibelius. Nyt 
pariskunta aikoo toteuttaa yhteiset haaveensa. 
TEKSTI: PETRI INOMAA | KUVAT: KATI MIETTINEN

Miia sai ystävänsä lähtemään kans-
saan Thaimaahan lyhyellä varoitusajal-
la. Jukka ilmoitti sairaalaan, että hän ha-
lusi aloittaa dialyysin mahdollisimman no-
peasti.

Jukka ja Miia olivat käyneet jo vuon-
na 2015 hoitomuodon valintapoliklinikalla. 
He totesivat yhdessä, että kotona tehtävä 
hemodialyysi olisi Jukalle paras vaihtoeh-
to. Fisteli tehtiin valmiiksi saman vuoden 
syksyllä. Helmikuussa 2016 Jukka aloitti 
hoidot Meilahden Kolmiosairaalan dialyy-
siopetuskeskuksessa.

– Olin tiennyt viisi vuotta, että edessä 
on dialyysi. Oli helpotus, kun se alkoi, eikä 
dialyysiä tarvinnut enää odottaa.

Hommat on hoidettava
Jukka tunnustaa nielaisseensa, kun hoi-
taja otti ensimmäistä kertaa dialyysineulat 
esiin. Oli kuitenkin helpottavaa huomata, 
että sisään mennään joka kerta samasta 
reiästä. Itse pistäminen alkoi sujua nope-
asti. Koulutus omatoimisen hemodialyysin 
tekemiseen kotona kesti kuukauden. Maa-
liskuussa Jukka teki ensimmäisen hoidon 
kotona. Miia antoi työhuoneen nurkassa 
seisovalle koneelle Tähtien sota -elokuvi-
en robotin mukaan nimen R2D2.

Dialyysin aloitus poisti kuona-aineet 
verestä ja Jukan kunto parani nopeasti. 
Vointi pysyi tasaisena, koska munuaiset 
toimivat edelleen jonkin verran ja poistivat 
koko ajan nestettä kehosta.

– Päätin suhtautua asiaan niin, että dia-
lyysi on osa normaalia arkea. Voivottelu ei 
tilannetta muuta, Jukka sanoo.

– Pidimme vanhat suunnitelmat voi-
massa, vaikka Jukan dialyysi alkoi. Emme 
antaneet sen vaikuttaa elämäämme, va-
kuuttaa Miiakin.

Jukka teki hoidon viitenä päivänä viikos-
sa kaksi tuntia kerrallaan. Lyhyt hoito oli hel-
pompi sijoittaa päivään, mutta keikkamuu-
sikon työssä eteen tuli silti haasteita. Kun 
oma asenne oli kunnossa, dialyysi ei kuiten-
kaan vaikuttanut Jukan työnsaantiin. 

Keikkamatkat painottuvat viikonlop-
puihin. Jukka teki dialyysin yleensä maa-
nantaina, tiistaina, keskiviikkona ja aikaisin 
perjantaiaamulla. Siitä hän lähti suoraan 
keikalle, mistä kotiin pääsi parhaimmillaan 
sunnuntai-aamuna. Miia oli laittanut dia-

lyysikoneen pesuohjelman päälle ja Juk-
ka pääsi kotiin tultuaan suoraan dialyysiin.

Syksyllä Helsingin kaupunginteatteris-
sa pyöri Shrek-musikaali. Musikaalit teat-
terissa olivat oikeastaan vain normaalia il-
tatyötä. Elastisen keikat veivät Jukan kui-
tenkin keväällä tien päälle neljäksi päiväk-
si putkeen. Tämäkin onnistui, kun lääkäri 
teki pieniä muutoksia lääkitykseen, jotta 
kalium ei nousisi dialyysitauon aikana liian 
korkeaksi. Jean S -bändin Lapin kiertueel-
ta mies jäi kuitenkin pois vapaaehtoisesti – 
vaikka bändin pojat olivat valmiita ajamaan 
keikkojen välillä Rovaniemelle tai Ylläkselle 
saadakseen Jukan dialyysiin.

Dialyysi ei estänyt matkailua muuten-
kaan. Kesäkuussa Jukka ja Miia lomaili-
vat Italiassa. Siellä dialyysissä oli tempera-
menttia, kun taas myöhemmin Berliinissä 
dialyysi sujui saksalaisella järjestelmällisyy-
dellä. Miia selvitti matkojen dialyysipaikat. 
Hän työskentelee viestintäkonsulttina ja 
tiedon hakeminen tuntui luontevalta taval-
ta osallistua Jukan hoitoihin.

Miia päätti luovuttaa munuaisensa
Miia tiesi, että munuaisen voi luovuttaa 
perhepiirissä, mutta hän luuli, että luovut-
tajan ja saajan pitää olla samaa veriryh-
mää, minkä vuoksi hän ei sopisi luovutta-
jaksi. Hän halusi kuitenkin saada lisää tie-
toa asiasta. Onneksi hän sai käsiinsä myös 
liiton Munuaisen luovuttajan oppaan, josta 
selvisi, että veriryhmän ei tarvitse olla sa-
ma, vaan sopiva. Ehkä hän voisi sittenkin 
olla luovuttaja? Miia pääsi nopeasti lääkä-
riin ja tutkimukset alkoivat. 

Miia odotti seuraavaa käyntiä aina jän-
nityksellä ja mietti, päästäänkö tutkimuk-
sissa seuraavaan vaiheeseen. Se varmaan 
nosti verenpainettakin, mutta 24 tunnin 
seuranta ei paljastanut sen suhteen on-
gelmia. Miia ja hänen munuaisensa todet-
tiin terveiksi elokuussa.

Jukan munuaisensiirto olisi voitu teh-
dä pre-emptiivisesti eli ilman sitä edeltävää 
dialyysiä. Hoitohenkilökunta ei ollut kuiten-
kaan missään vaiheessa ottanut elävän 
luovutuksen mahdollisuutta esille.

– Aihe voi olla heillekin pelottava. Eh-
kä he ajattelevat, että luovutuksesta ker-
tominen läheiselle tuntuisi painostukselta, 
Miia miettii.
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Koko prosessin aikana Miialta on ky-
sytty useasti, onko hän varma, että halu-
aa luovuttaa munuaisensa. Hoitohenkilö-
kunta on myös muistuttanut useasti, et-
tä päätöksen saa myös peruuttaa kos-
ka tahansa. 

– Totta kai olen miettinyt, mitä luovu-
tus tarkoittaa käytännössä, mutta sellaista 
vaihtoehtoa ei ole tullut mieleeni, että ha-
luaisin peruuttaa päätökseni.

Jukkaa leikkaus taisi mietityttää enem-
män. Hän halusi olla varma, ettei luovutuk-
sesta olisi haittaa tai vaaraa Miialle.

– Olisin edelleen valmis luovuttamaan 
munuaiseni kenelle tahansa läheiselle-
ni. Sain paljon tietoa luovutuksesta ja sen 
jälkeisestä tilanteesta. Tiesin, että yhdel-
lä munuaisella tulee toimeen hyvin, Miia 
sanoo.

Uusi munuainen jouluksi
Lääkärin hämmästykseksi Miia ja Jukka 
toivoivat, että siirto tehtäisiin vasta joulu-
kuussa, vaikka tutkimukset valmistuivat 
jo elokuussa.

– Pystyin sopimaan omat työni, kun 
aikataulu oli tiedossa ja Jukka pääsi vielä 
syksyllä kiertueelle, Miia kertoo.

Miia ja Jukka menivät osastolle suunni-
tellusti joulukuussa. Leikkaus tehtiin muu-
sikolle sopivasti Sibeliuksen syntymäpäi-
vänä. Siitä uusi tulokaskin sai nimekseen 
Sibelius.

Normaalin käytännön mukaan heidät 
laitettiin sairaalassa eri huoneisiin.

– Olimme ajatelleet, että olisimme sa-
massa huoneessa. Leikkauksen jälkeen 
pitäisimme toisiamme kädestä ja katsoi-
simme yhdessä Netflixiä, Miia nauraa.

Jälkeenpäin ajatellen päätös tuntuu oi-
kealta. Toipumisesta ei tullut turhaa stres-
siä. Liikkeellekin tuli lähdettyä nopeammin, 
kun toinen oli naapurihuoneessa. 

Miialla oli molemmissa munuaisissa 
kaksi valtimoa ja yksi laskimo. Se ei estä-
nyt leikkausta, mutta teetti hieman enem-

män työtä kirurgeille. Miia oli Suomessa 
kolmas, jolle munuaisenirrotus tehtiin tä-
hystyksenä. Munuainen poistetaan alavat-
san kautta, kylkeen ei tule leikkaushaava 
ja toipuminen on usein helpompaa. Miia 
pääsi kotiin viiden päivän jälkeen. Tammi-
kuussa Miialle nousi kuitenkin kuume ja 
hän joutui takaisin osastolle. Uudessa leik-
kauksessa selvisi, että suolistoa suojaava 
vatsapaita oli tulehtunut. Se saatiin kuiten-
kin kuriin levolla. 

Miia palasi työhön helmikuun alussa. 
Hänen munuaisarvonsa palautui nopeasti 
normaalille tasolle, kun toinen munuainen 
otti poistetun tehtävät. Sairausloma ve-
nyi kuitenkin odotettua pidemmäksi. Jou-
lukuussa Miia ei ollut työsuhteessa ja hän 
sai sairausloman ajalta Kelan sairauspäi-
värahaa. Tuntui kuitenkin epäreilulta, et-
tä siitä perittiin yhdeksän päivän karenssi. 
Työssä olijoiden kohdalla luovutusraha oli-
si korvannut sen.

– Kun on kuitenkin auttamassa läheis-
tä ja säästämässä yhteiskunnan varoja, ei 
pitäisi joutua pohtimaan toimeentuloaan, 
Miia miettii.

Yllättäen myös Valviran vaatimasta vir-
katodistuksesta perittiin maksu, kun todis-
tus on ilmainen muita etuuksia haettaessa.

Haaveita todeksi
Jukan uusi munuainen alkoi toimia heti 
leikkauspöydällä. Toipuminen eteni aluksi 
hyvin, mutta sitten munuaisarvo alkoi taas 
huonontua. Syyksi selvisi hylkimisreaktio, 
joka taltutettiin kortisonilla.

Jukka oli suunnitellut lähtevänsä jo nel-
jä viikkoa siirrosta laivakeikalle kahdeksi vii-
koksi, mutta lääkäri ei ollut innostunut aja-
tuksesta. Nyt Jukkakin myöntää, että toi-
puminen vie oman aikansa. Trumpetin soit-
to käy fyysisestä työstä, varsinkin Jean S:n 
keikat ovat melkoisia urheilusuorituksia, kun 
torvisektio on jatkuvassa liikkeessä.

– Soittokuntoa piti palautella yllättä-
vän pitkään. Soiton aloittaminen kuukau-

den tauon jälkeen oli yllättävän haastavaa. 
Trumpetin soitossa käytetään apuna juu-
ri sen alueen lihaksia, johon leikkaus koh-
distui. Vasta huhtikuussa tuntui, että kaikki 
loksahti paikoilleen, Jukka kertoo.

Vaikka dialyysiaika sujui hyvin, Jukka ja 
Miia ovat avoimesti iloisia siitä, että R2D2 
hävisi elämästä. 

– Halusin luovuttaa munuaiseni nyt, en 
mahdollisella toisella kierroksella. Jukka sai 
tutkitusti toimivan munuaisen, joka toivot-
tavasti kestää pitkään ja voimme elää ak-
tiivista elämää. Haluamme elää tässä het-
kessä ja nauttia elämästä. Enää emme 
ajattele, että toteutamme haaveemme sit-
ten joskus, Miia kertoo.

Tulevaisuus ei sinällään mietitytä – ei-
hän kukaan tiedä, mitä tuleman pitää. He 
eivät aio laskea päiviä, kauanko uusi mu-
nuainen vielä toimii. Jukka tunnustaa, et-
tä jos vaikka vatsaa kivistää, mieleen hii-
pii silti kysymys, onko uudella munuaisel-
la kaikki hyvin.

– Uusi munuainen käy mielessä joka 
päivä, vaikkei sitä koko aikaa ajattelekaan. 
Kuulostelen omaa vointiani varmaan aiem-
paa enemmän.

Leikkauksen jälkeen pariskunta on eh-
tinyt käydä jo Lontoossa. Kesällä kutsuu 
jälleen Italia. Ensi vuodeksi suunnitellaan 
Australian ja Uuden-Seelannin matkaa. He 
aikovat myös jatkaa tiedon ja kokemusten-
sa jakamista.

– Projektin aikana olemme ystävysty-
neet muiden samassa tilanteessa olevien 
kanssa. Emme ole olleet yksin, kun olem-
me saaneet keskustella muiden kanssa. 
Haluamme tukea jatkossakin niitä, jot-
ka vasta pohtivat munuaisen luovutuksen 
mahdollisuutta, Miia sanoo.

Molemmat toivovat, että liiton kudosla-
kiin ajama muutos saataisiin nopeasti voi-
maan, jotta muukin kuin samassa osoit-
teessa asuva läheinen voisi halutessaan 
luovuttaa munuaisensa. 

Jukka sai munuaisen puolisoltaan Miialta. Kummallakaan ei tullut varsinaisesti ikävä Jukan dialyysiaikaa.
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Kulttuuria Munuaiskeskukseen

Kulttuurista hyvinvointia dialyysipotilail-
le -hanke tuo taidetta ja kulttuuria sinne, 
missä kohderyhmän ihmiset jo muuten-
kin ovat, eli hoitoyksikköön. Liitto toteut-
taa Taiteen edistämiskeskuksen rahoitta-
man vuoden kestävän hankkeen yhdessä 
Tampereen yliopistollisen sairaalan munu-
aiskeskuksen kanssa. 

Hanketta ideoitaessa munuaiskes-
kuksen henkilökunta lähti innolla mukaan. 
Jo suunnitteluvaiheessa pidettiin tärkeä-
nä, että toteutustavoissa kuullaan poti-
laiden toiveita. Niinpä kevään aikana Mu-
nuaiskeskuksessa on etsitty voimaa lau-
lusta musiikkiterapeutin ohjaamissa laulu-
ryhmissä ja tavattu kulttuuritunnilla muun 
muassa kirjailijavieraita. 

Taiteen edistämiskeskus jakoi alku-
vuodesta reilut 400 000 euroa hyvinvoin-
nin edistämiseen taiteen ja kulttuurin kei-
noin. Avustuksen sai 26 toimijaa 11 eri 
taiteen alalta. Avustuksen suuruus vaih-
teli 2300 eurosta 45 000 euroon. Apu-
rahat maksetaan veikkausvoittovaroista.

Voimaa laulusta
Musiikin on tutkimustenkin mukaan todet-
tu olevan terapiaa aivoille ja musiikkiterapia 
mainitaan myös esimerkiksi muistisairauk-
sien käypä hoito -suosituksessa lääkkeet-
tömänä hoitomahdollisuutena.

Voimaa laulusta -ryhmien toteuttajana 
on Laitoslaulajat. Laitoslaulajat on yhdis-
tys, jonka kouluttamat laulajat kohtaavat 
laulujen avulla ihmisiä eri laitoksissa, pal-
velutaloissa tai kotona. Tavallisesti koh-

Kulttuurin hyvinvointivaikutuksia on 
kevään ajan tuotu osaksi hoitoyksi-
kön toimintaa ja arkea. Liitto toteut-
taa vuoden kestävän hankkeen yh-
dessä TAYS:n munuaiskeskuksen 
kanssa.
TEKSTI JA KUVAT: ANNE VIITALA

taaminen on henkilökohtainen ja kuudel-
la eri tapaamiskerralla pystytään käymään 
henkilön elämänkaarta ja toivelauluja läpi 
yksityiskohtaisesti. 

Tässä hankkeessa myös Laitoslaulaji-
en toimintaa haastettiin uudelle tasolle ja 
toteutusmuotona kokeillaan ryhmämuo-
toista laulukohtaamista.  Musiikkitera-
peutti Terhikki Koivuniemi Laitoslaulajista 
on ohjannut lauluryhmiä eri hoitovuorois-
sa oleville dialyysihoidon aikana. 

– Ryhmässä ei ole oleellista laulutai-
to, vaan se, että on mahdollisuus saa-
da voimaa  itselle merkityksellisten laulu-
jen kautta. Saada vaikka vain hetkenkin 
unohdus hoidosta. Laulua voi joko vain 
kuunnella tai laulaa itse mukana, Koivu-
niemi sanoo.

Dialyysihoidossa olevat ovat saaneet 
esittää toivelaulupyyntöjä, ja jos laulu ei 
heti ole ollut ohjaajan osaamislistalla, se 
on opeteltu seuraavaksi kerraksi. Koivu-
niemen kokemusten mukaan dialyysin ai-
kaisesta lauluryhmästä on todellakin ollut 
mahdollisuus saada voimaa.

– Eräs nainen kertoi dialyysineulojen 
pistämisen olevan vaikein paikka hoidos-
sa ja pyysi, että lauletaan Lapinäidin keh-
tolaulu, joka auttaa hänet sen pistämis-
vaiheen yli.

Jos toiveita ei ole tullut, on Koivunie-
mellä ollut kuitenkin jokin teema mietit-
tynä taustalle. Kevään aikana on laulet-
tu ystävyydestä, Suomesta ja luonnosta 
sekä unelmista. Ryhmien ohjaaminen dia-
lyysihoidon aikana on ollut opettavainen, 
mutta mieluisa kokemus.

– Aluksi jännitin ja säikyin jokaista ko-
neen piippausta ja mietin, että nyt pitää 
lopettaa. Sitten ymmärsin, että aina täällä 
joku kone piippaa ja hoitajat hoitavat sen 
asian ja me voimme jatkaa silti.

Palaute sekä osallistujilta että hoito-
henkilökunnalta on ollut positiivista. Mo-
net ovat hoidon aikana kuitenkin sen ver-
ran väsyneitä, että aktiivisia osallistujia on 
ollut vain kourallinen.

– Paras palaute oli, kun eräs tiistain 
ryhmästä sanoi minun saapuessani, että 
onhan sinua jo odotettukin.

Kirjallisuutta ja kuvataidetta
Toisena hankkeen toteutusmuotona on 
kuukausittainen kulttuuritunti, joka pide-
tään samansisältöisesti joka kuukauden 
viimeisellä viikolla maanantaina ja tiistaina 
aamu- ja iltavuorojen taitekohdassa. Näin 
kaikilla dialyysihoidossa olevilla on mah-
dollisuus osallistua siihen halutessaan. 
Tunneilla ovat vierailleet kirjailijat Kirsti Ku-
ronen ja Anneli Kanto, ja kevään aikana 
esillä on ollut myös kuvataide.

Anneli Kanto ja hänen Lahtarit-kirja 
keräsi kiitosta. 

– Kyllä harmittaa, etten muistanut tä-
män kulttuuritunnin olevan tänään ja sik-
si tulin myöhässä. Olisin mielelläni kuullut 
koko jutun, tänään oli kyllä mielenkiintoi-
nen aihe, harmitteli illan hoitovuoroon tu-
leva Kari Saaristo.

Myös edellisellä kulttuuritunnilla kirjai-
lija Kirsti Kurosen mukanaan tuomat suk-
set saivat aikaan mukavaa pöhinää ja 
muistelua siitä, millaisilla suksilla itse ku-
kin on aikanaan hiihdellyt.

– Hanke jatkuu vuoden loppuun ja 
syksyllä kulttuuritunneilla on vielä luvassa 
ainakin musiikkia, kertoo hankkeen ku-
raattorina toimiva Antje Sariola.

Keskiviikon lauluryhmässä miehet kuuntelevat Juicen 
hiukan tunnemattomampaa sävellystä nimeltä Laulu.

Kirjailija Anneli Kantoa kuuntelemassa illan hoitovuo-
roa odottavat Jouko Vuorenpää ja Kari Saaristo

Kirjailija Kirsti Kuronen kertoi mm. kirjastaan Suksin
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Viljo Palorannan elämä muuttui nopeas-
sa tahdissa kolme vuotta sitten. Hän me-
ni työterveystarkastukseen, jossa lääkäri 
alkoi ihmetellä miehen hyvin korkeita ve-
renpaineita.

– Lääkäri sanoi, että kyllä sinun pitää 
lähteä Rovaniemelle keskussairaalaan, jot-
ta nähdään, onko aivoissa katkennut ve-
risuonia.  

Lapin keskussairaalassa tehtiin pään 
magneettikuvaus, jossa huomattiin aivo-
verenvuoto kahdessa pienessä suones-
sa. Samassa rytäkässä selvisi, että Viljolla 
on myös munuaisten vajaatoiminta. Aivo-
verenkiertohäiriön takana on usein korkea 

Kotona paras – dialyysissäkin

TEKSTI JA KUVA: HILKKA LAHTI

Kittiläläinen Viljo Paloranta tekee 
vatsakalvodialyysiä kotona. Hoi-
dossa apuna ja varmistajana toi-
mii kunnan kotihoito. Dialyysi oli 
iso elämänmuutos, mutta sen 
alettua, olo parani.

verenpaine, joka tuhoaa myös munuais-
ten verisuonia.

– Itse en ollut huomannut mitään. 
Siihen päättyi kuusikymppisen miehen 

työura. Hän oli viimeiset vuodet Kittilän 
kunnalla talonmiehenä. Viljo asui Lahdes-
sa toistakymmentä vuotta ja oli puusep-
pänä huonekalutehtaassa. Kun työt lop-
puivat, hän palasi takaisin kotiseudulleen 
vuonna 1997. Tunturimaisemaan tottunut-
ta alkoi Salpausselkä kyllästyttää. 

– Oli selvää, että palaan takaisin, kun 
työkään ei enää pidätellyt. 

Dialyysi kotona
Joulukuussa 2015 oli edessä dialyysin 
aloittaminen. 

– Lääkäri sanoi, että voin valita, käyn-
kö Rovaniemellä dialyysissä vai teenkö 
hoidon kotona. Kotona tietenkin, ajattelin, 
onhan se paljon helpompi kuin alkaa kul-
kea Rovaniemellä 150 kilometrin päässä 
kolmesti viikossa.

Vatsakalvo- eli peritoneaalidialyysi on 
hoitomuoto, jossa käytetään hyväksi poti-

laan omaa vatsakalvoa. Dialyysineste va-
lutetaan vatsaonteloon katetrin kautta, jos-
sa se pidetään joitakin tunteja. Peritoneaa-
lidialyysi voidaan tehdä joko käsivaihdoin 
päiväsaikaan tai kone tekee nesteen vaih-
don yön aikana. Hoito tehdään kotona it-
senäisesti tai avustetusti.

Viljo sai perehdytyksen PD-dialyysiin 
Lapin keskussairaalassa dialyysiyksikös-
sä. Kittilän kotihoidon kanssa sovittiin, et-
tä hoitaja tulee avustamaan yökoneen kyt-
kemisessä. 

Yhteiselämä yökoneen kanssa ei kui-
tenkaan lähtenyt sujumaan. Laite oli käy-
tössä kolmisen kuukautta, mutta se saat-
toi ilmoittaa häiriöstä kymmenenkin minuu-
tin välein ja yöt olivat repaleisia. Yhtenä il-
tana kone ei käynnistynyt lainkaan, vaikka 
sitä hoitajan kanssa yhdessä yritettiin. Ko-
ne lähti huoltoon, eikä Viljo enää huolinut 
sitä takaisin. 

– Teen käsivaihtoja ja pärjään sillä ihan 
hyvin. Tämä on varma hoitomuoto, eihän 
tämän varmempaa voi ollakaan. Kone jou-
ti pois huutamasta.

Viljo Palorannalle dialyysin aloitus oli iso elämänmuutos. Vointi on parantunut hoitojen myötä.
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Demokratiapalkinto jaettiin Suomi 100 -demokratiaviikkojen juhlaseminaaris-
sa 30. maaliskuuta eduskuntatalolla Helsingissä. Yksi palkinnon saajista oli 
Oulu Kumppanuuskeskus.

Viljo Paloranta tekee vatsakalvodialyysiä käsivaihtoina kotihoidon 
avustuksella.

Kumppanuuskeskus 
on paikka osallistua

Jo yli 20 vuotta Oulussa toiminut Kumppanuuskeskus vah-
vistaa valtakunnallisten järjestöjen yhteistyötä alueella. Sen 
toiminnassa on mukana 46 sosiaali- ja terveysalan järjestöä.

– Järjestöt ovat onnistuneet Kumppanuuskeskuksessa 
luomaan matalan kynnyksen paikan osallistua kansalaistoi-
mintaan. Ihmisten on helppo tulla sinne tapaamaan vertaisia, 
saamaan ohjausta ja neuvontaa tai vaikka aamukahville, ker-
too tiedottaja Hilkka Lahti Munuais- ja maksaliitosta.

Yksi Demokratiapalkinnon voittajista valittiin yleisöäänes-
tyksellä ja kaksi palkinnon saajaa valitsi raati, jonka jäseninä 
olivat jääkiekkovalmentaja Jukka Jalonen ja näyttelijä, profes-
sori Elina Knihtilä. Palkinnon teemana oli kumppanuus. 

Kansalaistoimintaan kaikille
Kumppanuuskeskusta on rakennettu vuodesta 1994. Sama-
na vuonna aloitti myös Munuais- ja maksaliiton ensimmäinen 
aluetyöntekijä Oulussa. Järjestöille ja niiden työntekijöille kes-
kus ei ole koskaan ollut vain paikka, vaan tapa ajatella ja toi-
mia yhdessä. 

– Kumppanuuskeskuksessa työtä tehdään intohimoisesti. 
Siellä on vaikea olla innostumatta, Lahti sanoo.

Keskuksen toiminnassa kumppanuus näkyy isoissa ja pie-
nissä asioissa. Kuntalaisille järjestetään muun muassa terve-
yttä edistäviä Sykäys-tapahtumia kahdesti vuodessa. Suo-
mi 100 -vuoden kunniaksi Vapaaehtoisten päivänä pidetään 
yhteiset kakkukestit erityisesti vähin varoin eläville ihmisille ja 
vapaaehtoistoimijoille. Kumppanuus näkyy myös hallinnos-
sa, kun kumppanuuskokous päättää talon yhteisistä asiois-
ta demokraattisesti. Toisaalta pienempiä tapahtumia on hel-
pompi järjestää kauempanakin, kun matkakustannukset saa-
daan jaettua.

– Yhteistyön ansiosta tavoitamme ihmisiä, joita muuten 
emme kohtaisi. Liitto järjesti talvella esimerkiksi Psoriasislii-
ton kanssa yhteisen terveyden edistämisen tapahtuman Kit-
tilässä.

Oululainen Kumppanuuskeskus sai vuoden De-
mokratiapalkinnon. Munuais- ja maksaliitto on osa 
Kumppanuuskeskusta. Keskus on matalan kyn-
nyksen paikka ihmisille osallistua kansalaistoimin-
taan.

Pärjää hyvin
Viljo tekee käsivaihtoja eli pussihoitoa neljästi päiväs-
sä ja kotihoito käy avustamassa. Dialyysineste valute-
taan vatsaonteloon ja annetaan vaikuttaa joitakin tun-
teja. Sen jälkeen vatsaontelossa ollut neste valutetaan 
ulos ja puhdas dialyysineste laitetaan tilalle. Näin dia-
lyysi toimii jatkuvasti.

– Saan kotihoidosta tuen hoitoon, tämä sopii mi-
nulle hyvin.

Hoitaja laittaa PD-liuospussit, kytkee liittimet,  kor-
jaa pois roskat ja pitää kirjanpidon poistoista. Kotihoi-
don hoitajista kaikki ovat opetelleet pussihoidon teke-
misen. Ensimmäinen vaihto tehdään aamulla kello seit-
semän ja viimeinen iltayhdeksältä. 

Viljo hallitsee vaihdon itsekin ja usein hoito on jo lop-
pusuoralla kotihoidon tullessa paikalle. Lähestulkoon 
aina hän laittaa itse liuokset ja letkut valmiiksi hoitajaa 
varten. Varmistus on kuitenkin tarpeen ja tärkeää yk-
sinasuvalle. Kotihoito tilaa PD-liuokset ja 12 laatikkoa 
tuodaan kotiin kahdesti kuukaudessa.

Rytmittää elämää
Viljo on ollut dialyysissä nyt noin 1,5 vuotta. Hänellä ei 
ole ollut ollut tulehduksia eikä muutakaan hankaluuk-
sia hoidon kanssa.

– Olo on parantunut ja kunto noussut hoidon myö-
tä. Paino on pudonnut toistakymmentä kiloa. Parhaim-
millaan painoa oli yli 90 kiloa.

Kontrollikäynnit Viljo tekee keskussairaalaan ja ko-
keiden perusteella hoito on onnistunut. Viikko ennen 
tapaamistamme Viljo oli saanut myös tiedon pääsys-
tä siirtolistalle.

Dialyysissä olevan ruokavalio ei ole tuntunut hanka-
lalta. Ruokapalvelu tuo lämpimän ruuan kerran päiväs-
sä. Nesterajoitusta ei ole, mikä helpottaa paljon. 

Dialyysi rytmittää päivän viiden tunnin sarjaan arjet 
ja pyhät, mutta Viljo ei ole kokenut sitä hankalana. Hän 
hoitaa hoitojen välissä kauppa- ja pankkiasiat, käy kä-
velyllä tai kirjastossa lukemassa päivän lehdet.

– Dialyysi oli iso elämänmuutos, mutta kaikkeen tot-
tuu. Tämä oli vaihtoehdoista paras. 
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Maksa on naisen heikko kohta
Maksasairaudet ovat naisilla mie-
hiä yleisempiä. Elintavoista johtuvat 
maksasairaudet lisääntyvät myös 
naisilla. Vaihdevuosien jälkeinen 
ylipaino on erityisen haitallista, var-
sinkin jos siihen liittyy alkoholinkäyt-
tö. Naisten terveystarkastuksiin tu-
lisi aina kuulua maksa-arvojen sel-
vittäminen.

TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

Sukupuoli lisää riskiä sairastua maksa-
sairauteen tai vaikuttaa ainakin sairauden 
kulkuun. Naisilla varsinkin autoimmuuni-
maksasairaudet ja sappitiehyiden sairau-
det ovat yleisempiä kuin miehillä. Alkoho-
lin aiheuttamia maksasairauksia on kuiten-
kin edelleen enemmän miehillä.

– Riski sairastua autoimmuunimak-
sasairauksiin näyttää liittyvän hormonaa-
lisiin tekijöihin, kuten prolaktiinihormoniin 
ja estrogeeniin, jotka vaikuttavat kehon T-
solufunktioon eli immuniteettiin. Hormoni-
en modifioimalla immuniteetilla on merki-
tystä muun muassa normaalin raskauden 
kannalta, kertoo professori Martti Färkki-
lä HUS:sta. 

Raskauteen itsessään liittyy usein mak-
samuutoksia. Raskauden aikana voi kehit-
tyä akuutti rasvamaksa tai raskauskoles-
taasi eli raskaushepatoosi. Myös raskau-
denaikaiseen pahoinvointiin liittyy maksa-
arvojen nousu. 

Raskauskolestaasilla tarkoitetaan sap-
pihapppojen ja bilirubiinin aineenvaihdun-
tahäiriöitä raskauden aikana. Se todetaan 

noin prosentilla raskaana olevista naisista. 
Siinä veren sappihappojen bilirubiiniarvot 
kohoavat voimakkaasti ja iho alkaa kutista. 
Raskauskolestaasi ei aiheuta pysyviä mak-
savaurioita, mutta se uusiutuu seuraavan 
raskauden aikana joka toisella.

– Naisten terveystarkastuksissa pitäisi 
mitata myös maksa-arvot verestä. Kohol-
la olevien arvojen syy on aina selvitettävä.

Yleisimmät syyt koholla oleviin arvoi-
hin ovat ylipaino, alkoholi, lääkkeet ja vi-
rusmaksasairaudet. Kohonneiden maksa-
arvojen taustalla saattaa kuitenkin olla va-
kava sairaus, joka voi hoitamattomana ol-
la henkeä uhkaava. Siksi niiden aiheuttaja 
on aina tutkittava.

Naisilla useammin  
autoimmuunisairauksia
Sukupuoli vaikuttaa varsinkin autoimmuu-
nimaksasairauksien ilmaantuvuuteen, al-
kamisikään ja sairauden etenemiseen. 
Autoimmuunisairauksista primaari biliaa-
ri kolangiitti ja autoimmuunihepatiitti ovat 
naisilla miehiä huomattavasti yleisempiä. 
PBC:hen sairastuneista yli 90 prosenttia 
ja autoimmuunihepatiittiin kolme neljästä 
sairastuneesta on naisia. Myös muut au-
toimmuunisairaudet kuten reuma, kilpirau-
hassairaudet ja Sjögrenin syndrooma ovat 
yleisempiä naisilla.

Autoimmuunihepatiitti alkaa useimmi-
ten naisilla iäkkäämpänä kuin miehillä. Ny-
kyisillä lääkehoidoilla autoimmuunihepatii-
tin aiheuttama maksatulehdus saadaan 
useimmiten rauhoittumaan ja sen etenemi-
nen maksakirroosiin voidaan estää. Naisil-
la sairauden ennuste on miehiä parempi ja 
hoidon päätyttyä se uusii harvemmin. Noin 
kolmasosalla sairastuneista autoimmuuni-

hepatiitti johtaa maksakirroosiin 20–30 
vuodessa, jolloin hoitona on maksansiir-
to, mikäli sille ei ole muita esteitä. Autoim-
muunihepatiittiin liittyy usein myös kasva-
nut riski sairastua muihin sairauksiin kuten 
tulehduksellisiin suolistosairauksiin ja side-
kudossairauksiin,

Sappitiehyiden sairauksista sklerosoi-
va kolangiitti eli PSC on yhtä tavallinen 
naisilla silloin, kun se todetaan varhaises-
sa vaiheessa, mutta yleisempi miehillä, 
jos diagnoosi tehdään vasta myöhäisvai-
heessa, mikä johtuu sairauden nopeam-
masta etenemisestä miehillä. Tulehduk-
sellisia suolistosairauksia sairastavilla on 
suurentunut riski sairastua sklerosoivaan 
kolangiittiin. 

Ylipaino ja alkoholi on  
vaarallinen yhdistelmä
Elintapoihin liittyvät sairaudet lisääntyvät 
myös naisilla, vaikka ne miehillä ovatkin 
vielä yleisempiä.

Rasvamaksa on alle 50-vuotiaista ylei-
sempi miehillä, mutta sen jälkeen suhde 
muuttuu. Vaihdevuosien jälkeen naisten 
rasvamaksa yleistyy nopeasti. Heidän en-
nusteensa on tällöin myös huonompi. Iän 
myötä varsinkin ylipainoisten naisten mää-
rä lisääntyy.

Vaarallisin yhdistelmä on ylipaino ja al-
koholi.

– Kirroosin riski on kymmenkertainen, 
jos ylipainoinen nainen käyttää alkoho-
lia verrattuna tilanteeseen, jossa taustal-
la ei ole kumpaakaan riskitekijää, Färkki-
lä sanoo.

Naisen maksa sietää puolet vähem-
män alkoholia kuin miehen maksa. Jo yksi 
annos alkoholia päivittäin jatkuvasti käytet-

Professori Martti Färkkilä kertoo, että  sukupuoli li-
sää riskiä sairastua maksasairauteen. Naisilla var-
sinkin autoimmuunimaksasairaudet ovat yleisempiä 
kuin miehillä.
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Harvinaiset-verkosto on valtakunnalli-
nen harvinaistyötä tekevien sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen yhteistyöverkosto, jo-
hon kuuluu tällä hetkellä 20 jäsenyhtei-
söä. Sen tehtävänä on tehdä valtakun-
nallista vaikuttamistyötä harvinaisten 
sairauksien sairastuneiden aseman pa-
rantamiseksi. 

Puheenjohtajuus kiertää vuosittain 
verkoston jäsenten kesken. Kehittämis-
päällikkö Hanna Eloranta aloitti Harvi-
naiset-verkoston puheenjohtajana vuo-
den vaihteessa.

– Verkoston työ kohdentuu kaikkien 
harvinaissairaiden ja heidän läheistensä 
aseman parantamiseen yli diagnoosira-
jojen. Se edustaa harvinaisnäkökulmaa, 
ei yksittäistä sairaus- tai vammaryhmää, 
Eloranta toteaa. 

Verkosto on alusta asti ollut muka-
na sosiaali- ja terveysministeriön Harvi-
naiset sairaudet -ohjausryhmässä. Kan-
sallisen ohjelman tavoitteena on, että ih-
minen voi harvinaissairaudesta huolimat-
ta elää täysipainoista elämää ja saada 
asianmukaista hoitoa, kuntoutusta sekä 
psykososiaalista tukea. Viime vuosina yli-
opistollisiin sairaaloihin perustetut harvi-
naisten sairauksien yksiköt ovat ensim-
mäinen konkreettinen uudistus harvinai-
siin sairauksiin sairastuneiden hoidossa. 
Monen yksikön johtoryhmässä on muka-
na myös potilasedustaja.

Arjen ääni
– Harvinaiset-verkostolle on tärkeää sai-
rastuneiden osallistaminen ja kokemus-
tiedon hyödyntäminen.

Verkoston tavoitteena on parantaa 
harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin 
kuuluvien ja heidän läheistensä asemaa. 

– Diagnoosin löytäminen on vaikeaa 
ja se voi kestää vuosiakin. Yhteiskunnan 
tukien saaminen edellyttää usein diag-
noosia ja sairastuneet putoavat tukiver-
kon ulkopuolelle. 

Harvinaissairaiden hoitopolun kehit-
täminen onkin yksi verkoston tehtävistä. 
Harvinaissairailla ja heidän läheisillään on 
kokemustietoa harvinaisen sairauden ja 
sen kanssa elämisestä. Kokemustieto on 
tärkeää, koska lääketieteellistä osaamis-
ta ja tietoa sairaudesta on vähän. 

– Harvinaissairaan palvelussa koko-
naisnäkemystä ei ole kenelläkään, sik-
si on tärkeää, että kokemustiedon avul-
la voidaan tuoda esiin sairastuneen ar-

jen kokemukset sairauden kanssa elä-
misestä.

Harvinaiset Sote-uudistuksessa
Toukokuussa Espoon Hanasaaressa pi-
dettiin Harvinaissairauksien kansallinen 
konferenssi otsikolla Sujuvat palvelupolut 
harvinaissairaille: kansallisesta ohjelmas-
ta uuteen soteen. Mukana oli yli sata har-
vinaisasioista kiinnostunutta.

Päivän aikana käsiteltiin harvinaissai-
raiden hoidon ja tuen koordinointia, sosi-
aali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaut-
ta, harvinaissairauksien kansallisen ohjel-
man toteutumista ja tulevaisuutta, harvi-
naislääkkeisiin liittyvää epätasa-arvoa ja 
harvinaissairauksien hoidosta aiheutuvia 
kustannuksia, neuvolan ja perustervey-
denhuollon roolia harvinaissairaiden hoi-
dossa sekä moniammatillisuuden välttä-
mättömyyttä. 

Verkosto ilmaisi konferenssissa huo-
lensa siitä, miten harvinaissairaiden tilan-
ne etenee tulevaisuudessa, kun STM:n 
Harvinaiset sairaudet -työryhmä päättyy 
vuoden lopussa. 

TEKSTI: HILKKA LAHTI

Liitto toimii Harvinaisissa
Harvinaiset-verkosto haluaa parantaa harvinaiseen sairauteen sairas-
tuneiden ja heidän läheistensä asemaa. Kokemustiedon hyödyntämi-
nen on tärkeää kaikessa verkoston työssä.

PE
TR

I IN
O

M
AA

Harvinaiset-verkoston puheenjohtaja Hanna Elo-
ranta piti kommenttipuheenvuoron Harvinaissaira-
uksien kansallisessa konferenssia toukokuussa.

tynä ylittää nykysuositusten mukaan koh-
talaisen riskin rajan. Mikäli annoksia ku-
luu päivittäin kaksi tai enemmän, olisi hä-
lytyskellojen jo syytä soida, sillä alkoholin 
aiheuttamat terveyshaitat ovat erittäin to-
dennäköisiä. Yksi annos alkoholia on pul-
lo keskiolutta tai pieni lasi viiniä.

Suomessa naisten kirroosikuolleisuus 
on EU:n korkein ja lisääntyminen voimak-
kainta. Suurimpana syynä tähän ovat alko-
holimaksasairaudet. Liettuan jälkeen Suo-
messa naiset menettävät eniten elinvuosia 
juuri alkoholimaksasairauksien takia.

– Kirroosikuolleisuutta ei voi selittää 
geneettisillä ominaisuuksilla, vaan se on 
suoraan verrannollinen kulutuksen kas-
vuun. Valitettavasti sukupuolten demo-
kratisoitunut alkoholinkäyttö näkyy loppu-
tuloksessa.

Suomessa 85 prosenttia kirroosikuo-
lemista johtuu alkoholista, mikä on tilas-
tojen mukaan eniten EU-maista. Tans-
ka seuraa heti perässä, mutta esimer-
kiksi Ruotsi, jossa kulutus on vain puolet 
Suomen määrästä, on kaukana peräs-
sä. Tilastot myös osoittavat, että alko-
holimaksatulehdus ja haimatulehdukset 
vähenevät nopeammin alkoholinkulutuk-
sen vähennyttyä. Kirroosikuolleisuus säi-
lyy pitkään korkeana, koska maksavaurio 
kehittyy vuosien kuluessa.

– Vaikka alkoholin kulutus on kääntynyt 
laskuun jo vuonna 2008, kirroosikuollei-
suudessa ei ole kummallakaan sukupuo-
lella nähty samanlaista muutosta.

Hallituksen ehdotus alkoholilaista sotii 
Färkkilän mukaan joka suhteessa sitä vas-
taan, mikä on osoitettu tehokkaiksi mene-
telmiksi vähentää kulutusta. Näitä ovat al-
koholin saatavuus, hinta ja mainonta. 
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– Sinulle on palautunut puna poskiin, sa-
noi hoitaja maksansiirto-osastolla, otti pei-
lin ja kehotti katsomaan silmiä.

Peilistä katsovan naisen silmät eivät ol-
leet enää keltaiset. Marja-Kaisa Suokas 
tunsi pitkästä aikaa näyttävänsä taas ih-
miseltä. Hän oli saanut uuden maksan. Se 
muutti hänen elämänsä täysin. 

Marja-Kaisan maksavaurion syy ei ole 
koskaan selvinnyt varmasti. Lääkärit epäi-
levät vahvasti sen johtuvan alkoholista, 
mutta he ovat syyttäneet myös luontais-
tuotteita ja pitkiä antibioottikuureja virtsa-
tieinfektion estoon.

Vaikeudet kasaantuvat
Kovat vatsakivut saivat Marja-Kaisan läh-
temään terveyskeskukseen etsimään 
apua. Tuskat olivat niin kovat, että hän oli 
varma jonkin olevan vialla. Tutkimuksissa 
ei keksitty syytä huonolle voinnille ja vaivo-
jen epäiltiin jo johtuvan korvien välistä. Jos-
sakin vaiheessa hän joutui jäämään sai-
raslomalle uupumuksen takia. Kun hän oli 
palaamassa töihin, käteen lyötiin lopputili. 

– Menin aamulla työpaikalle sairaslo-
man jälkeen. Esimies oli ovella vastass-
sa ja ajoi minut tilitoimistoon, missä mi-
nut sanottiin irti laittomasti. Olisin halun-
nut viedä edes paistamani pullat työka-
vereille, mutta minulle annettiin porttikielto 
koko toimistoon

Ammattiliitto auttoi ja työnantaja hävi-
si oikeusjutun, mutta Marja-Kaisa jäi kui-
tenkin työttömäksi. Se vei elämäntahdon. 
Sen jälkeen edessä oli avioero. Tuntui, et-
tä vain alkoholi helpottaa oloa ja sitä alkoi 
kulua runsaasti.

Vatsakipujen selvittely siirtyi Kanta-Hä-
meen keskussairaalaan, missä vaivojen 
syyksi paljastui maksavaurio. Marja-Kai-
san vointi huononi koko ajan ja hän alkoi 
olla jo epätoivoinen. Kutina paheni ja jalat 
puutuivat, eikä hän saanut nukuttua. Sil-
mät olivat keltaiset. Hän laihtui ja oli har-
maa. Vatsaan kertyi askites-nestettä ja si-
tä poistettiin kymmenen kertaa. Tuntui, et-
tä valtavan vatsan takia häntä tuijotettiin. 

– Kun ihminen sairastuu vakavasti ja 
sairaus näkyy ulospäin, niin itseluottamus 
häviää. Olin todella yksinäinen. Sairastu-

Marja-Kaisa taisteli tiensä 
maksansiirtoon
Marja-Kaisan matka maksansiir-
toon oli pitkä ja vaivalloinen. Taiste-
lu kuitenkin kannatti, sillä maksan-
siirto mullisti Marja-Kaisan elämän. 
Voimat palautuivat ja elämäntarkoi-
tuskin kirkastui. 
TEKSTI JA KUVAT: PETRI INOMAA

Marja-Kaisa Suokas päätti taistella ja vaatia päästä maksansiirtoon.

essa huomaa, ketkä ovat todellisia ystä-
viä. Niitä ei montaa ollut.

Sairaalassa ehdotettiin, että hän jäi-
si eläkkeelle, mutta siihen Marja-Kaisa ei 
ollut valmis. Parin viikon kuluttua postissa 
tuli kuitenkin eläkepäätös. 

– Se oli isku vasten kasvoja. Minusta 
tuntui, ettei ollut enää mitään syytä tais-
tella itseäni kuntoon. Lannistavaa oli myös 
kuulla läheistenkin toivovan minun muutta-
van hoitokotiin loppuiäkseni. Väitettiin, ett-
en kykene elämään omin avuin.

 
Kolmas kerta toden sanoo
Lääkäri sanoi, ettei Marja-Kaisa elä vuot-
takaan. Toisella kertaa tämä oli väläyttänyt 
maksansiirron mahdollisuutta. Marja-Kaisa 

päätti taistella ja alkoi vaatia uutta maksaa.
Lääkärien suhtautuminen Marja-Kai-

saan on vaihdellut. Jotkut ovat olleet todel-
la negatiivisia ja syyttäneet häntä tapahtu-
neesta, toiset ovat olleet asiallisia ja kan-
nustaneet eteenpäin. 

– Lääkärissä minut puhallutettiin mon-
ta kerta, vaikka olin jo ajat sitten lopettanut 
alkoholinkäytön. Jouduin todistelemaan, 
etten ole valehtelija. Minun väitettiin ole-
van huumeaddikti, alkoholisti ja masentu-
nut anorektikko.

Vastoinkäymisistä huolimatta Marja-
Kaisa halusi elää. Hän pakotti itsensä ki-
vuista huolimatta syömään, jotta olisi kun-
nossa, jos pääsisi leikkaukseen

Meilahdessa lääkärit pohtivat pitkään, 
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Liitto aloittaa syksyllä vertaischatit ne-
tissä. Vertaischat pidetään elokuusta 
lähtien kerran kuukaudessa keskiviik-
koisin. Vertaischatin avulla munuais- ja 
maksasairauksia sairastavat ja heidän 
läheistensä voivat jakaa kokemuksiaan, 
antaa ja saada vertaistukea reaaliajas-
sa olinpaikasta riippumatta.

Keskustelua chatissa käydään ano-
nyymisti nimimerkillä ja keskustelemaan 
mahtuu 12 osallistujaa kerrallaan. Kes-
kustelua on ohjaamassa liiton työnte-
kijä sekä erikseen ilmoitettuina kertoi-
na siantuntijavieraita.

Chat toimii Tukinet-palvelussa. Tu-
kinet on matalan kynnyksen tukea ni-
mettömästi tarjoava verkkopalvelu, 
jossa eri järjestöjen toimijat kohtaavat 
oman kohderyhmänsä asiakkaita ja toi-
sia toimijoita, tarjoavat ohjattua vertais-
tukea tai keskusteluapua. Toiminta ra-
hoitetaan Sosiaali- ja terveysministeri-
ön avustuksella Veikkauksen tuotoista. 

Liiton vertaischattiin pääsee re-
kisteröitymällä käyttäjäksi TukiNettiin 
www.tukinet.net

Liitto välittää myös edelleen henki-
lökohtaisia vertaistukijoita. Keskuste-
lu saman kokeneen kanssa auttaa jak-
samaan sairauden kanssa. Oman ver-
taistukijan voi löytää ottamalla yhteyden 
liiton järjestösuunnittelijoihin tai täyttä-
mällä netissä lomakkeen osoitteessa 
www.muma.fi/vertaistuki. 

Lisätietoja vertaischatista an-
tavat Anne Viitala, anne.viitala@ 
muma.fi ja Helena Rokkonen, helena. 
rokkonen@muma.fi.

Elokuu
Pitkäaikaissairaus ja henkinen hyvin-
vointi, ke 16.8. klo 18–20

Syyskuu
Elämää C-hepatiitin kanssa,  
ke 20.9. klo 18–20

Lokakuu
Pitkäaikaissairaus ja parisuhde,  
ke 18.10. klo 18–20

Marraskuu
Lapsiperheiden chat,  
ke 15.11. klo 18–20

Joulukuu 
Rakkoekstrofia,  
ke 13.12 klo 18–20

Vertaistukea 
verkossa

Marja-Kaisa Suokas sanoo, että maksansiirto muutti elämänasennetta.

pääsisikö Marja-Kaisa maksansiirtolistal-
le. Tuolloin 41-vuotias Marja-Kaisa oli vielä 
nuori ja selviytyisi ilman uutta maksaa lää-
kärien mielestä joitakin vuosia. Marja-Kaisa 
oli kuitenkin varma, että maksansiirto oli-
si ainoa vaihtoehto. Kädenväännön jälkeen 
hän pääsi vihdoin listalle helmikuussa 2013.

Kevään aikana kutsu Meilahteen oli 
käynyt jo kahdesti. Molemmilla kerroilla 
hän oli jo saanut esilääkityksen, kun siirto 
peruuntui. Ensimmäisellä kerralla maksa 
oli sopiva ensisijalle olevalle, toisella kerral-
la se oli vioittunut, eikä käynyt kenellekään.

– Tavallaan olin aina helpottunut, ettei 
leikkausta tullutkaan. Samaan aikaan olin 
pettynyt. Niillä kerroilla en ehkä ollut vielä 
henkisesti valmis.

Vasta kolmas kerta sanoi toden. Kun 
puhelin soi huhtikuussa, Marja-Kaisa oli 
varma, että tällä kerralla häntä onnistaa. 

– Hoitaja sanoi, että heillä on minulle 
oiva maksa odottamassa. Taksissa mat-
kalla Hämeenlinnasta Helsinkiin peruin tu-
levat menoni.

Marja-Kaisa heräsi teho-osastolla. 
Leikkaus oli kestänyt tunteja ja vatsassa oli 
34 tikkiä. Seuraavista päivistä hänellä on 
vain ohuita muistikuvia. Kolmantena päivä-
nä leikkauksen jälkeen hän pääsi osastolle, 
missä alkoi hidas kuntoutuminen. Leikka-
us oli imenyt kaikki voimat. Lääkärit maa-
nittelivat syömään ja kysyivät, mitä Marja-
Kaisa suostuisi syömään. Hän vastasi, et-
tä kotiruokaa – ja pihviä. Hänen hämmäs-
tyksekseen pihvi ilmestyikin lautaselle. Ja 
vielä erittäin hyvä pihvi.

Elämän kesä
Maksansiirtoa seurannut kesä oli lämmin. 
Se oli Marja-Kaisan elämän upein kesä.

– Tuntui, että pakahdun kiitollisuudes-
ta. Huomasin, että joka päivä voin parem-

min ja pystyin tekemään jotain uutta. Sitä 
tunnetta en vaihtaisi mihinkään.

Maksansiirto avasi Marja-Kaisan sil-
mät. Hänestä tuntui, että elämä meni pää-
laelleen. Siirto muutti elämänasennetta.

– En ole enää nipo tai äkkipikainen, en-
kä ainakaan valita niin paljoa kuin ennen.

Yhtenä aamuna herätessään Marja-
Kaisa tajusi elämänsä tarkoituksen ja sen, 
miksi oli ollut sairas.

– Tehtäväni on auttaa Alzheimerin tau-
tiin sairastunutta äitiäni ja muita läheisiäni 
sekä niitä, joilla on edessä ehkä samat ko-
kemukset kuin minulla. Haluan jakaa tie-
toa, sillä olisi melkein rikos pitää kaikki vain 
omana tietonaan

Työttömäksi jäätyään Marja-Kaisa oli 
käynyt Setlementin vapaaehtoiskoulutuk-
sen ja tehnyt vapaaehtoistyötä ikääntynei-
den parissa. Nyt hän toimii myös vertais-
tukijana maksasairauteen sairastuneille ja 
on liiton Kanta-Hämeen yhdistyksen hal-
lituksessa.

Marja-Kaisalla ei ole virallista omaishoi-
tajan asemaa äitinsä hoitajana, mutta sen 
hakeminen on suunnitelmissa. Hän aikoo 
myös pitää huolta 7-kuukautisesta kum-
mitytöstään. Vierellä on miesystävä, joka 
kesti pitkän sairausvaiheen. Miehellä on 
mietteissä oman yrityksen perustaminen. 
Sen kautta Marja-Kaisa voisi palata työ-
elämäänkin.

Marja-Kaisa piti sairauden aikana päi-
väkirjaa. Sen lukeminen myöhemmin oli 
rankkaa. Hän on kuitenkin siirtänyt sen 
tekstejä uuteen blogiinsa, missä hän ja-
kaa kokemuksiaan.

– Tein aikoinaan päätöksen, että toivun 
ja näytän epäilijöille. Elämäni on tällä het-
kellä kohdillaan ja siinä on enemmän si-
sältöä kuin koskaan. Nyt olen siellä, mis-
sä päätin olla. 
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Maksaviikko jakoi tietoa

Maksaviikkoa vietettiin toukokuussa vii-
kolla 19 eli 8.5.–13.5. Viikon aikana tiedo-
tettiin maksasairauksista ja niiden ennal-
taehkäisystä. Liitto julkaisi tiedotteet nai-
sen maksasta, rasvamaksasta ja alkoholin 
vaaroista. Tiedotusvälineet uutisoivat ai-
heita laajasti. Tiistaina maksa-asiaa oli pe-
räkkäin Ylen ja MTV:n aamulähetyksissä. 

Elintavoista johtuvat maksasairaudet 
yleistyvät jatkuvasti. Neljäsosalla aikui-
sista on rasvamaksa, ylipainoisista joka 
kolmannella. Rasvamaksa voi aiheuttaa 
maksatulehduksen, sidekudoksen kerty-
misen maksaan ja jopa maksakirroosin 
ja maksasyövän. Rasvamaksa on mak-
sasolusyövän tärkein syy. Viimeisen 50 
vuoden aikana maksasyöpään sairastu-
neiden miesten määrä on viisinkertaistu-
nut ja naisten kaksinkertaistunut. Tyypin 2 
diabeetikoilla riski saada rasvamaksa on 
nelinkertainen muihin verrattuna. Diabe-

TEKSTI: PETRI INOMAA

Maksaviikolla muistutettiin maksal-
le terveistä elintavoista. Munuais- 
ja maksaliitto järjesti yleisöluennot 
Helsingissä, Tampereella ja Turus-
sa. Jäsenyhdistykset järjestivät 
paikallisia tapahtumia. Tiedonjano 
oli suuri kaikilla paikkakunnilla.

teksen vuositarkastuksen yhteydessä oli-
si aina hyvä tutkia myös maksan toiminta.

Normaalipainon säilyttäminen on pa-
rasta rasvamaksan ehkäisyä ja laihdutta-
minen sen tehokkainta hoitoa. Ruokava-
liosta kannattaa vähentää sokeria eli jät-
tää karkit ja limut kauppaan. Tyydyttyneitä 
rasvoja kannattaa välttää, mikä tarkoit-
taa voin ja kovien juustojen sekä kookos-
rasvan unohtamista. Tärkeintä on kuiten-
kin vähentää päivän aikana saatavien ka-
lorien määrää. Ihmedieetit eivät puhdis-
ta maksaa tai vähennä sen rasvoittumista. 

Maksakirrooseista 85 prosenttia on al-
koholin aiheuttamia. Naisen maksa sietää 
puolet vähemmän alkoholia kuin miehen 
maksa. Jos ylipainoinen nainen käyttää al-
koholia, riski sairastua maksakirroosiin on 
kymmenkertainen muihin verrattuna. Mak-
savaurio kehittyy vuosien kuluessa. Vaikka 
alkoholinkulutus laskisi, kirroosikuolleisuus 
säilyy pitkään korkeana.

Kaikki maksasairaudet eivät kuiten-
kaan aiheudu elintavoista. Maksasairaus 
voi johtua myös autoimmuunisairaudesta 
tai olla perinnöllinen. Joskus sairauden syy 
jää tuntemattomaksi.

Tiedon janoa sammuttamassa
Maksaviikko käynnistettiin tiistaina Hel-
singin yleisöluennolla (kuva 1). Professo-
ri Martti Färkkilä HUS:sta kertoi, että nai-
sen maksa kestää miehen maksaa vä-

hemmän. Autoimmuunimaksasairaudet 
ovat naisilla yleisempiä. Esillä olivat myös 
alkoholin haitat. Ylilääkäri Kaarlo Simojoki 
A-klinikkasäätiöstä valotti C-hepatiitin hoi-
don nykytilaa. Tarja Jaakonen kertoi mak-
sasairautensa vaiheista.

Samana päivänä Tampereella gastro-
enterologi Airi Jussila TAYS:sta kertoi kuu-
lijoille maksasairauksista (kuva 2). Hän ko-
rosti terveellisen ruokavalion ja unen mer-
kitystä myös maksan hyvinvoinnille. Koke-
muspuheenvuoron Tampereella piti Sirpa 
Andelin.

Gastroenterologi Karri Utriainen 
TYKS:n Salon sairaalasta kertoi maksa-
sairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä 
Turun luennolla keskiviikkona (kuva 3). Hän 
muistutti myös sairauden aiheuttaman lei-
mautumisen torjumisesta, sairauksien var-
haisen toteamisen tärkeydestä ja hoitoon 
hakeutumisen helpottamisesta. Kari Ah-
de kertoi omasta elämästään maksasyö-
vän kanssa.

Kaikilla luennoilla kuulijat osallistuivat 
aktiivisesti keskusteluun. Kysymyksiä oli-
si riittänyt enemmän kuin aika salli. Tie-
donjanoon vastasi myös moni yhdistys. 
Mahtimaksa-tietoiskun järjesti Lahdessa 
Päijät-Hämeen yhdistys (kuva 4), Kotkas-
sa Kymenlaakson yhdistys, Jyväskylässä 
Keski-Suomen yhdistys ja Seinäjoella Ete-
lä-Pohjanmaan yhdistys. 

1

3

2

4
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Suomalaiset suhtautuvat myön-
teisesti elinluovutukseen. Silti vain 
neljännes on tehnyt elinluovutus-
kortin. Läheisen elinluovutustah-
to tunnetaan huonosti, mutta tieto 
elävästä munuaisenluovutukses-
ta on tavoittanut kansalaiset hyvin.

Vain kolmasosa tuntee  
läheisen elinluovutustahdon

Neljä viidestä suomalaisesta olisi valmis 
luovuttamaan elimensä kuolemansa jäl-
keen toisen ihmisen sairauden hoitoon. 
Ainoastaan kahdeksan prosenttia kieltäisi 
luovutuksen. 10 prosenttia ei osannut sa-
noa kantaansa liiton teettämässä tuorees-
sa kyselytutkimuksesta kansalaisten suh-
tautumisesta elinluovutukseen.

Elinluovutuskortin tuntevat lähes kaik-
ki. Keltainen kortti on tuttu 93 prosentille 
väestöstä. Vierain se on alle 25-vuotiaille 
ja opiskelijoille. Heistä 14 prosenttia ei tun-
ne korttia. Elinluovutuskortin on allekirjoit-
tanut vain neljäsosa eli 26 prosenttia suo-
malaisista. Eri ammattiryhmistä ylemmät 
toimihenkilöt ovat muita aktiivisempi elin-
luovutuskortin allekirjoittamisessa. Heistä 
joka kolmas on allekirjoittanut. Myös pää-
kaupunkiseudulla asuvat ovat tehneet kor-
tin muita yleisemmin.

Lain mukaan jokainen on elinluovutta-
ja, jos ei ole sitä eläessään vastustanut. 
Elinluovutuskortti on edelleen tarpeen, sil-
lä se kertoo oman tahdon selkeästi niin lä-
heisille kuin hoitohenkilökunnallekin. Mah-
dollisen luovuttajan mielipidettä tiedustel-
laan omaisilta. Jos kotona ei ole koskaan 
keskusteltu aiheesta, tiedon puute voi-
si tositilanteessa jäädä kaivamaan mieltä. 
Jos elinluovutustahdon ottaminen esille 
läheisten kanssa tuntuu vaikealta, allekir-
joitetun kortin voi vaikka unohtaa pöydän 
nurkalle. Elinluovutus-sovelluksen voi la-
data ilmaiseksi puhelimeen kaikista sovel-
luskaupoista. Sillä oma mielipide on help-
po jakaa vaikka somen kautta.

Tunnetko sinä läheisesi tahdon?
Vain joka kolmas suomalainen sanoo tietä-
vänsä läheisensä elinluovutustahdon. Par-
haiten sen tuntevat 35–49-vuotiaat.

Puolet vastanneista arveli läheisen tie-
tävän heidän elinluovutustahtonsa. Myön-
teisesti suhtautuvista naisista 57 prosent-
tia oletti heidän läheisensä olevan tietoi-
sia heidän valmiudestaan luovuttaa eli-

miä. Miehistä vain 42 prosenttia kertoi 
vastaavasta.

Lähes jokainen suomalainen, 96 pro-
senttia, tietää, että terve aikuinen voi luo-
vuttaa toisen munuaisensa läheiselleen, 
jos tämän sairauden hoito sitä vaatisi. Val-
taosa eli 87 prosenttia olisi myös valmis to-
teuttamaan lupauksensa. 

Tietoa elinluovutuksista on saatu pää-
asiassa tiedotusvälineistä. Yli 60 prosent-

tia saa tiedon televisiosta ja radiosta se-
kä lehdistä. Moni luottaa myös ystävi-
en tietämykseen asiasta. Internetistä, ja 
sosiaalisesta mediasta moni saa tietoa, 
mutta vain neljännes on saanut tieton-
sa työ- ja opiskelupaikalta tai terveyden-
huollosta.

Ainoastaan prosentin mielestä asiasta 
keskustellaan liikaa. Yli puolet kaipaisi jul-
kista keskustelua enemmänkin. 
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Pidä huolta munuaisistasi loppuun asti

Munuaisten toiminta heikkenee ikäänty-
essä. Jopa kolmasosalla yli 65-vuotiais-
ta munuaisten toiminta on huonontunut. 
Munuaisten vajaatoiminta kehittyy hitaas-
ti, ja sitä voi sairastaa myös tietämättään.  

Osastonylilääkäri, dosentti Risto Ikä-
heimo Oulun yliopistollisen sairaalasta 
pohtii iäkkäitten munuaisten vajaatoimin-
taa sairastavien erityisongelmia joka viik-
ko. Perspektiiviä työhön tuo kolme vuosi-
kymmentä kestänyt työ nefrologina. 

– Munuaisten vajaatoimintaa sairasta-
vat yhä vanhemmat ja dialyysin aloittami-
sen hyötyjä ja haittoja joutuu pohtimaan 
yhä iäkkäämmillä, Ikäheimo sanoo. 

Sama asia näkyy tilastoissa: 1970-lu-
vulla dialyysi aloitettiin nelissäkymmenis-
sä, seuraavalla vuosikymmenellä ikää dia-
lyysin aloittaneilla oli kertynyt keskimäärin 
10 vuotta enemmän. 1990-luvulla dialyysin 
aloittivat 60-vuotiaat ja 2000-luvulla keski-
ikä on kivunnut hiljalleen kohti 70 ikävuot-
ta. Viidennes dialyysin aloittavista on jo yli 
75-vuotiaita ja vuoteen 2035 mennessä 
määrä kohoaa 40 prosenttiin

– Joudumme yhä useammin mietti-
mään etenkin monisairailla ja iäkkäillä po-
tilailla, onko dialyysi oikea hoitomuoto vai 
saavutetaanko konservatiivisella hoidolla 
paremman tulokset.

Tutkimusten mukaan dialyysi ei vält-
tämättä hyödytä iäkkäitä ja monisairaita 

Ikääntyminen ei haittaa, kun vain jaksaa huolehtia itsestään. Munuais-
ten toiminta heikkenee kaikilla 40 ikävuoden jälkeen, mutta terveistä elä-
mäntavoista kiittävät myös munuaiset. Erityisesti riskiryhmiin kuuluvien, 
diabetesta, verenpainetautia tai valtimotautia sairastavien, on hyvä käy-
dä terveystarkastuksessa vuosittain
TEKSTI JA KUVA: HILKKA LAHTI

varsinkaan, jos toimintakyky on alentu-
nut eikä ihminen pärjää ilman tukea ko-
tona.  Hoidon pitäisi parantaa ennustet-
ta, pidentää ikää ja parantaa elämän laa-
tua. Dialyysin vaihtoehtona on konserva-
tiivinen hoito, jolloin lääkitys optimoidaan 
suhteessa munuaisten toimintaan, hoi-
detaan oireita, annetaan ravitsemusneu-
vontaa ja tuetaan liikkumisessa ja kotona 
pärjäämisessä.

Munuaisensiirtoja tehdään niitäkin yhä 
iäkkäämmille ja tämä ryhmä tulee kasva-
maan. Ikäsopivuus on tärkeää: kun munu-
aisen luovuttajat ovat iäkkäämpiä niitä voi 
myös saada iäkkäämmät.

– Kalenteri-ikä ei enää ole ehdoton, 
vaan hyväkuntoinen iäkäs on siirtokelpoi-
nen etenkin, jos munuaissairauden lisäksi 
ole muita sairauksia, Ikäheimo linjaa.

Miehiä enemmän
Dialyysissä olevien määrä ei tule seuraa-
vien parin vuosikymmenen aikana merkit-
tävästi kasvamaan, mutta dialyysissä ole-
vat ovat entistä vanhempia. Suomen Mu-
nuaistautirekisterin ennusteen mukaan 
vuonna 2035 dialyysissä olevia ennuste-
taan olevan yli 1900, joista ikääntyneitä on 
lähes puolet. Tavallisin syy munuaissairau-
teen on tyypin 2 diabetes. 

Miehillä on suurempi riskiä joutua dia-
lyysiin kuin naisilla. Lievä munuaistau-

ti muuttuu heillä herkemmin vaikeaksi ja 
johtaa useammin dialyysiin ja kuolemaan.

– Iäkkäiden dialyysipotilaiden enem-
mistö onkin miehiä. Syynä saattaa olla se, 
että miehillä on yleensä vaikeampia sydän- 
ja verisuonisairauksia, Ikäheimo pohtii.

Tuoreessa brittitutkimuksessa seurat-
tiin viisi vuotta munuaisten vajaatoiminnan 
kehittymistä iäkkäillä ihmisillä. GFR mittaa 
munuaisten hiussuonikerästen suodatus-
nopeutta ja kuvaa munuaistoimintaa. Ter-
veen aikuisen GFR on 90–130 ml/min.

– Tutkimuksen yksi johtopäätös oli se, 
että luokitus GFR:n mukaan leimaa iäkkäi-
tä lievää munuaisvajetta potevia turhaan 
munuaissairaiksi. Herääkin kysymys, on-
ko kyseessä lainkaan krooninen munu-
aistauti, jos iäkkään GFR on välillä 45–59 
(GFR-luokka 3a).

Riskitekijöinä taudin etenemisessä 
iäkkäillä ovat valkuaisvirtsaisuus, mies-
sukupuoli ja diabetes. Ellei albuminuriaa 
ole, iäkkäille voitaisiin ehkä sallia GFR:n 
rajaksi 45 nykyisen 60 millilitraa minuu-
tissa sijaan. Jos 70-vuotiaalla GFR on 
50–60 ml/min eikä hänellä ole albuminu-
riaa, ennuste näyttää olevan varsin hyvä. 
Jos taas GFR laskee ja virtsassa on val-
kuaista, munuaistaudin etenemisriski on 
suurempi.

– Tulos tukee Pohjois-Suomessa teh-
tyä kroonisen munuaisten vajaatoiminnan 

Parhaiten munuaisterveydestään voi pitää huolta 
hoitamalla hyvin diabetes ja verenpainetauti. Ylipaino 
vaikuttaa diabeteksen syntyyn ja lisää munuaisris-
kejä etenkin sitä kautta. Munuaisten vajaatoimintaa 
sairastavat yhä vanhemmat ja dialyysin aloittamisen 
hyötyjä ja haittoja joutuu pohtimaan yhä iäkkäämmil-
lä, kertoo Osastonylilääkäri, dosentti Risto Ikäheimo 
Oulun yliopistollisen sairaalasta
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hoitoketjua, jossa lievä munuaistauti kuu-
luu avohoidon seurantaan. Ihmisiä ei pi-
dä turhaan leimata munuaissairaiksi, mut-
ta toisaalta on haaste tunnistaa ne munu-
aispotilaat, joilla tauti etenee.

Tautia voi jarruttaa
Munuaisten toiminta heikkenee kaikilla 40 
ikävuoden jälkeen. Munuaisten suoda-
tinnopeus vähenee noin yhdellä millilitral-
la minuutissa joka vuosi. Yleensä munu-
aistoiminta riittää hyvin elämän ajaksi ja 
80-vuotiaan suodatusnopeus on vielä 50–
60 millilitraa minuutissa. Kohonnut veren-
paine, tupakointi, diabetes sekä vyötärö-
lihavuus nopeuttavat munuaisten heikke-
nemistä. Mitä enemmän näitä lisätekijöitä 
on, sitä suurempi heikkenemisen riski on. 

Vuosittain Suomessa noin 500 henki-
lölle aloitetaan dialyysihoito kroonisen mu-
nuaisten vajaatoiminnan takia. Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella hoi-
don aloittavia vuosittain on 30–40.

– Erityisesti riskiryhmiin kuuluvien, dia-
betesta, verenpainetautia tai valtimotau-
tia sairastavien, on hyvä käydä terveystar-
kastuksessa vuosittain, jotta munuaisvai-
vat huomattaisiin varhain. Meillä on monia 
keinoja, jolla tautia voidaan jarruttaa, Ikä-
heimo sanoo.

Parhaiten munuaisterveydestään voi 
pitää huolta hoitamalla hyvin diabetes ja 

verenpainetauti. Ylipaino vaikuttaa dia-
beteksen syntyyn ja lisää munuaisriskejä 
etenkin sitä kautta.

Suomalaisten yleinen terveys on pa-
rantunut ja elämme pitempään, omat elä-
mäntapamme kuitenkin rapauttavat osit-
tain hyvinvointiamme. Vaikka terveillä elä-
mätavoilla ei aina voida sairastumista es-
tää, tilanne on kuitenkin parempi kuin niillä, 
jotka eivät ole pitäneet itsestään huolta. 
Terveyserot ovat väestön sisällä kasva-
massa: on paljon itsestään hyvin huolehti-
via, mutta myös niitä, jotka eivät jaksa huo-
lehtia terveydestään. Se näkyy erityisesti, 
kun ikää kertyy. 

– Jokainen haluaisi elää kauan, mutta 
kukaan ei haluaisi tulla vanhaksi ja raihnai-
seksi, Ikäheimo referoi työtoveriaan.

Hän neuvoo nukkumaan riittävästi, liik-
kumaan ja syömään terveellisesti. Alakuloa 
voi torjua harrastuksilla, suosimalla kult-
tuuria ja ystävien seuraa. Ydinkysymys on, 
että säilyttää elämän mielekkyyden.

– Väestön ikääntymistä ei parane jää-
dä surkuttelemaan, sillä ikääntyneet ih-
miset ja elämänkokemus ovat yhteis-
kunnassa myös suuri voimavara. Terve-
ydenhuollon tehtävä on auttaa ihmisiä 
säilyttämään toimintakykynsä koko elä-
mänkaaren ajan.

KOLUMNI

Hyvä hoito
”Hyvän hoidon yhtenä päämääränä 
tulee olla juuri sen asian korjaaminen, 
joka potilaasta tuntuu pahimmal-
ta.” Näin kirjoittaa Merete Mazzarel-
la kirjassaan Hyvä kosketus (Tammi 
2006, s. 33).  Tämä edellyttää hoito-
suhdetta, jossa kuullaan ja tunne-
taan. Kyse ei ole pehmoilusta, vaan 
koko sairaanhoidon ydinasiasta.

Minkä sinulle tärkeän asian sairaus 
on tuhonnut tai uhkaa hävittää?  Mi-
ten juuri se otetaan hoidossasi huo-
mioon? Aina ei asioille mahda mi-
tään, mutta aina jää jäljelle yksi mah-
dollisuus: miten suhtaudutaan. En 
laske vakavaa leikkiä, vaan oikeasti 
väitän, että joka tilanteessa on mah-
dollisuus sisäiseen muutokseen, kun 
ulkoisia ei voi muuttaa. 

Nyt kun vielä sanon, että kysymys on 
tahdosta, jonkun mitta täyttyi. Mut-
ta otetaan mukaan myös ne, jotka 
hoitavat.  Muutoksen mahdollisuus 
koskee myös heitä, vaikka joskus si-
tä voi olla vaikea uskoa.  

Hyvä hoito voisi olla sitä, että ole-
massa olevissa olosuhteissa teh-
dään kaikki se, millä haittoja voi lie-
ventää ja elämän laatua parantaa 
aina rauhaan ja iloon saakka. Tä-
mä alkaa muistuttaa jo hengellistä 
puhetta, mutta kaikkihan elämään 
kuuluva on mukana silloin, kun koh-
dataan hoidon merkeissä. Ota pu-
heeksi se asia, joka sinusta tuntuu 
kaikkein pahimmalta. Niin kunnioi-
tat niitä, joiden kanssa olet tekemi-
sissä ja joiden tekemisistä sinun hy-
vinvointisi riippuu. 

Antti Linkola
Kirjoittaja on eläkkeellä oleva lappeenran-
talainen keskussairaalan munuaispotilaiden 
hoidosta vastannut sisätautilääkäri.
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Kajaanilainen Sirpa Myöhänen sai 
sekä haiman että munuaisen viime 
syksynä. Paluu töihin ja arkeen on 
alkanut, insuliinipistoksista ja dialyy-
sistä vapaana.

Heimo ja Maukka muuttivat Sirpan elämän

TEKSTI JA KUVAT: HILKKA LAHTI

Sirpa Myöhänen synnytti pojan huhtikuus-
sa 2003, valmistui terveydenhoitajaksi tou-
kokuussa ja menetti näkönsä kesäkuussa. 
Yhtä nopeatempoisesti tuli myös munuais-
ten vajaatoiminta ja dialyysin aloittaminen 
vuoden 2015 aikana.

Kolmivuotiaana diabetekseen sairastu-
nut Sirpa sai yhdistetyn haiman- ja munu-
aisensiirron viime syksynä. Heimo-haima 
ja Maukka-munuainen muuttivat monta 
asiaa Sirpan elämässä. Mutta aloitetaan-
pa tarina alusta.

Vaikea hoitaa
Sirpa syntyi vuonna 1979 Nurmeksessa 
ja eli tavallisen pikkulapsen elämää kolmi-
vuotiaaksi. Silloin puhkesi tyypin 1 diabe-
tes. Tauti oli vaikeahoitoinen alusta pitäen. 

– En tiedä, millainen on terveen ihmi-
sen lapsuus ja nuoruus. Teininä verenso-

Sirpa on ollut sairaslomalla vain siirtoleikkauksesta toipumisen ajan. Töihin oli mukava palata ja asiakkaat oli-
vat paluuta odottamassa. Herra Luffe toimii oppaana 

Opaskoira Ämy on jäänyt eläkkeelle ja työn hoitaa 
nyt Luffe. 

kerit heittelehtivät mielialan mukaan. Kun 
oli hyvä päivä, verensokeritkin olivat hy-
vät, mutta huonona päivänä eivät. Veli-
pojat pääsivät diskoon, mutta minua äiti 
ei laskenut, koska pelkäsi matalia veren-
sokereita.

1998 Sirpa muutti Kajaaniin ja aloit-
ti seuraavana vuonna terveydenhoitaja-
opinnot ammattikorkeakoulussa. 

– Terveydenhoitaja-opiskelijana tietää 
kyllä hoidostaan, mutta en siitä huolimat-
ta saanut sokereita kuriin, Sirpa sanoo.

Raskausaikana hoitotasapaino oli hy-
vä, mutta iso oli motivaatiokin. Sirpa te-
ki töitä hoitotasapainon eteen hartiavoi-
min: hän mittasi sokereita kymmeniä ker-
toja päivässä, jopa kesken luennon, ja 
repullinen evästä kulki aina mukana. Sil-
ti diabeettinen retinopatia eli diabetek-
sesta johtuva silmän verkkokalvon sai-
raus eteni. 

Huhtikuussa Sirpa synnytti pojan ja 
jo kesäkuussa silmänpaineet nousivat ja 
silmiin tuli lasiaisverenvuotoa. Ensin me-
ni näkö oikeasta silmästä, sitten vasem-
masta. Marraskuussa Sirpa oli Oulun yli-
opistollisessa sairaalassa kuusi viikkoa. 
Vasemman silmän lasiaista yritettiin puh-
distaa leikkauksessa, mutta se ei onnistu-

nut. Toukokuussa leikattiin oikea silmä. Va-
lontaju jäi, mutta muuten näkökyky meni.

Opaskoira perheeseen
Sirpa opetteli elämään ilman näköä. Sel-
vää oli, että hän tarvitsisi opaskoiran, sillä 
kotiin hän ei halunnut jäädä. Perheen uu-
deksi jäseneksi tuli opaskoira Ämy maa-
liskuussa 2007. Hän opiskeli yhteiseloa 
koiran kanssa Näkövammaisten keskus-
liiton Iiriksessä.

– Näkövamman kanssa piti elää kun ei 
muutakaan voinut. Mutta koira piti hank-
kia, sillä eksyminen on paljon mukavam-
paa koiran kanssa niin ei tarvitse syyttää 
itseään, Sirpa nauraa.

Sirpa opiskeli hierojaksi 2009–2010 
Keskuspuiston ammattiopisto Arlan toi-
mipisteessä. Hän oli viikot koiran kanssa 
Espoossa ja lensi viikonloppuisin perheen 
luo Kajaaniin. Koulun päätyttyä hän perus-
ti oman hierontayrityksen. 

– En ole tehnyt työtä terveydenhoitaja-
na päivääkään, mikä tietysti on harmitta-
nut, mutta pystyn hyödyntämään tietojani 
ja taitojani hierojan ammatissa. 

Ämy-koira jäi vaativasta tehtävästään 
eläkkeelle maaliskuussa 12-vuotiaana ja 
tilalle tuli musta kaksivuotias nuorukainen, 
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Herra Luffe. Sirpa ja koira kävelevät 1,5 ki-
lometrin matkan töihin aamulla. Sirpa aloit-
taa työt ja Luffe ottaa levon kannalta. Se 
kääriytyy kerälle kuin kissa ja nukkuu. Illal-
la he kävelevät yhdessä kotiin.

Pikakelauksella dialyysiin
Nopeaa oli myös munuaisen toiminnan hii-
puminen. Keväällä 2015 kreatiniinarvo oli 
ok, kesäkuussa nefrologi alkoi puhua dia-
lyysistä. 

– Siihen loppuu elämä, ajattelin.
Heinäkuussa Sirpa kiipesi vielä Saa-

na-tunturille, marraskuussa leikattiin ka-
tetri ja joulukuussa hoito alkoi. Näkövam-
man vuoksi dialyysihoidon valinta ei ollut 
ihan yksinkertaista. 

– Luin etukäteen eri hoitovaihtoehdois-
ta ja ymmärsin, että kotihemodialyysi ei 
onnistu, koska en näe itse pistää. Sairaa-
laan en hemodialyysiin halunnut.  

Kainuun keskussairaalan munuaishoi-
taja ja munuaislääkäri eivät tyrmänneet Sir-
pan aietta tehdä peritoneaalidialyysi koto-
na yökoneella. Liitoksiin suunniteltiin me-
tallitikut, joiden ohjaamana Sirpa osasi 
laittaa liitokset kohdakkain ilman infektio-
vaaraa. Koneessa oli kosketusnäyttö ja sii-
nä tarrat ohjasivat käyttäjää. Jos konee-
seen tuli häiriö, Sirpa otti siitä kännykäl-
lä kuvan ja tekstintunnistusohjelma kään-
si kuvan puheeksi. 

– Tein hoidon kokonaan itse, eikä sen 
toteuttamisessa ollut ongelmia. En saanut 
ainuttakaan vatsakalvon tulehdusta ja pys-
tyin käymään koko ajan töissä. 

Ruokavalio olisi ollut helpompaa to-
teuttaa, jos Sirpa olisi itse nähnyt tuotese-
losteet. Diabeetikon ja dialyysihoitoisen 
ruokavaliot ovat hyvin erilaiset, eikä ruis-
leipää ollut helppo laittaa pannaan.

Maukkaa ja Heimoa hakemaan
Sirpan kohdalla kombisiirto oli suunnitel-
missa heti alusta alkaen. Jos diabetes on 
vaikeahoitoinen, vaarana on, että myös 
siirtomunuainen kärsii huonosta hoitotasa-
painosta. Haiman- ja munuaisensiirto so-
veltuu pienelle osalle dialyysissä olevista 
tyypin 1 diabeetikoista. Siirron saajan pi-
tää olla nuorehko, mielellään alle 50-vuo-
tias, eikä painoa saa olla liikaa. Munuais-
siirtoselvitysten lisäksi tehdään perusteel-
liset sydäntutkimukset.

Helmikuun alussa Sirpa kävi Meilah-
den sairaalassa nähtävänä ja tutkittavana. 
9.3.2016, Sirpan syntymäpäivänä, elinsiir-
tolääkäri soitti ja kertoi, että Sirpa on hy-
väksytty siirtolistalle kombisiirtoa varten. 
Kutsu siirtoon tuli elokuussa – yöllä. 

– Leikkaus ei pelottanut. Kirurgi ker-
toi, että 50 haiman- ja munuaisensiirtoa oli 
tehty eikä kukaan ollut menehtynyt leikka-
uspöydälle.  Luotin, että minä en ainakaan 
ole ensimmäinen.

Sirpa on ensimmäinen Kainuussa yh-
distelmäsiirron saanut.

Insuliini historiaan
Kahdeksan tuntia kestänyt leikkaus sujui 
hyvin ja olokin helpottui, kun Sirpa pää-
si teholta vuodeosastolle. Leikkauksen 
jälkeen Sirpa lähetti puolisolleen viestin: 
Maukalla kaikki ok. 

12 päivän päästä Sirpa pääsi Kajaa-
niin sairaalaan ja siitä neljän päivän pääs-
tä kotiin.

Haimansiirto palautti normaalin insu-
liinituotannon, eikä Sirpan ole tarvinnut 
enää pistää insuliinia, lääkettä, joka oli pi-
tänyt hänet hengissä 34 vuotta. Liki 9 kuu-
kauden aika dialyysissä päättyi myös leik-
kauspöydälle. 

Myös syöminen helpottui, kun ei enää 
tarvinnut laskea hiilihydraattien määrää tai 
miettiä, sopiiko ruoka dialyysihoidossa ole-
valle diabeetikolle. Verensokerin Sirpa mit-
taa enää satunnaisesti. 

Tyypin 1 diabetes ei leikkauksella pa-
rane, mutta haimansiirron tavoite on saa-
da verensokeri tasapainoon ja hidastaa lii-
tännäissairauksien tulemista.

– Olen koko elämäni joutunut mittaa-
maan verensokeria, laskemaan syömise-
ni ja pistämään insuliinia joka suupalalle. 
Kotiin palattuani söin ensimmäiseksi ruis-
leipää ja sulatejuustoa.  

Vuoden alussa töihin
Toipumista hidasti syyskuun lopussa iske-
nyt sytomegalovirus, joka vei voimat ko-
konaan. Viruslääkitys aloitettiin ja Sirpa oli 
myös suojaeristyksessä kun leukosyyttien 
määrä romahti. Valkosolujen eli leukosyyt-
tien tehtävä on torjua erilaisia tulehduksia. 
Marraskuussa oli epäily hyljinnästä, mutta 
se jäi epäilyksi.

– Pahimpina aikoina jouduin lepää-
mään astianpesukonetta tyhjentäessäni, 
hän kuvaa.

Tammikuun alussa Sirpa palasi töihin. 
Hän kokee siirron myötä terveydentilansa 
parantuneen jo nyt, vaikka virustulehdus 
veikin heikkoon kuntoon välillä. Verenso-
kerin heilahtelut väsyttivät ja varsinkin ma-
talat sokerit ja niiden korjaaminen vei voi-
mat koko päivältä. 

– Nyt olo on hyvä ja jaksan paremmin.  
On vapaus mennä ja tulla, kun ei meno-
jaan ja liikkumisiaan tarvitse suunnitella niin 
tarkkaan kuin ennen.  

Eräässä ajatusleikissä Sirpalta kysyt-
tiin, mikä kasvi hän olisi. Vastaus oli helppo.

– Minä olen sitkeä kataja. Tahdon aina 
kokeilla ennen kuin annan periksi. Mutta 
apuakin pitäisi osata pyytää, ettei aina he-
ti sano, ettei tarvitse auttaa. Siinä on vielä 
opettelemista. 

Liikunta tärkeää  
tyypin 1  
diabeetikolle
Uuden tutkimuksen mukaan liikunta 
suojaa tyypin 1 diabetesta sairasta-
van sydäntä ja verisuonia. FinnDia-
ne-tutkimusryhmän tulokset vahvis-
tivat tiedon siitä, että liikunta on olen-
nainen osa tyypin 1 diabetesta sai-
rastavan hoitoa.

Tutkimus seurasi 2180 tyypin 
1 diabetesta sairastavaa kymme-
nen vuoden ajan. Seurannan aikana 
206 mukana olijalla oli sydän- ja ve-
risuonitautitapahtuma. Riski oli sitä 
pienempi, mitä useammin liikuntaa 
harrasti vapaa-ajalla ja mitä pidem-
pi sen kesto ja suurempi sen inten-
siteetti oli. Kun tutkimuksessa otet-
tiin huomioon tavanomaiset riskite-
kijät, liikuntakertojan suojavaikutus 
oli merkittävä.

Aiemmissa tutkimuksissa on to-
dettu, että säännöllinen liikunta eh-
käisee tyypin 2 diabetesta. Puolen 
tunnin kestävyysliikunta päivittäin vä-
hentää tyypin 2 diabeteksen ilmaan-
tumista jopa 60 prosenttia korkean 
riskin omaavilla henkilöillä. Tehok-
kainta on yhdistää voimaharjoittelu 
vaikka kuntosalilla kestävyysliikun-
taan. Tämä vaikuttaa tehokkaas-
ti sokeritasapainoon, hapenottoky-
kyyn ja kehon koostumukseen.

Tyypin 2 diabetesta hoitaa par-
haiten lihasvoimaharjoittelu. Kunto-
salilla käyntiä tai kotijumppaa suo-
sitellaan tehtäväksi ainakin kahdesti 
viikossa. Diabeteksen hoitona kan-
nattaa harrasta myös kestävyyslii-
kuntaa.

Hyötyliikunta on helppo tapa li-
sätä liikuntaa. Bussista voi jäädä jo 
edellisellä pysäkillä ja portaat kävel-
lä aina kun se on mahdollista. Jos 
et ole harrastanut liikuntaa pitkään 
aikaan, kannattaa ennen aloitusta 
keskustalla lääkärin kanssa. Kunto-
salilla käymisen aloittavan kannat-
taa pyytää ohjausta ammattilaiselta.

TEKSTI: PETRI INOMAA
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Elämään laatua vai pituutta?
Keskustelu oireiden hyvästä hoidosta ja elämän loppuvaiheen 
hoidosta pitäisi olla osa normaalia hoitoa. Sairastuneelle itselleen 
elämänlaatu voi olla sen pituutta merkittävämpää. Hoitotahdolla voi 
varmistaa, että hoidossa noudatetaan omia elämänarvoja. 

Hoitotahdon kirjallinen ilmaiseminen on 
tärkeää, sillä tutkimusten mukaan omai-
set tai hoitohenkilöstö eivät useinkaan ky-
kene ennustamaan sairastuneen suhtau-
tumista esimerkiksi elvytykseen tai vaikka-
pa dialyysihoidon jatkamiseen tilanteissa, 
joissa sairaudet ovat vieneet toimintakyvyn 
tai johtaneet vaikeaan muistisairauteen. 

– Hoitotahtoasiat tulee pohtia riittä-
vän aikaisin, jotta hoitotahdon sisältöä 
voi rauhassa miettiä ja keskustella asias-
ta lähiomaistensa kanssa, nefrologi, ge-
riatri Maarit Wuorela toteaa. 

Munuaistautia sairastavalla hoitotah-
don tekeminen sopisi luontevasti osaksi 
predialyysitoimintaa, ellei hoitotahtoa ole 
ilmaistu jo aikaisemmin.

– Munuaisten vajaatoimintaa sairas-
tava joutuu jossain määrin erilaisempien 
hoitovalintojen eteen kuin monia muita 
tauteja sairastava. Tästä syystä munu-
aispotilaat tarvitsisivat oman hoitotahto-
kaavakkeen, jossa voisivat tuoda esille 
tahtonsa esimerkiksi dialyysihoidon suh-
teen. Silloin ei hoitolinjauksista tulisi risti-
riitaa myöskään omaisten kanssa. 

Wuorela oli yksi maaliskuussa Tampe-
reella järjestetyn seminaarin puhujista. Lii-
ton järjestämässä seminaarissa käsiteltiin 
munuais- ja maksapotilaan saattohoitoa 
ja kuolemaa hoitotyön, sairastuneen ja lä-
heisen näkökulmista. Seminaariin osallis-
tui satakunta ammattilaista ja se oli osa 
Yhteisvastuukeräyksen Hyvä kuolema 
-hanketta, jossa liitto on mukana. Semi-
naari päättyi paneeliin, jossa olivat kes-
kustelemassa nefrologi Maarit Wuorela, 
saattohoidon kouluttaja Hanna Hävölä, 
äiti Emma Koivisto, koulutuskoordinaat-
tori Mira Perämäki ja järjestösuunnitteli-
ja Maarit Heinimäki toiminnanjohtaja Sa-
ri Högströmin johdolla.

Saattohoito on parantumattomas-
ti sairaan tai kuolevan hoitoa. Se tukee 
jäljellä olevaa elämää ja auttaa elämään 
mahdollisimman täysipainoisesti loppuun 
asti. Saattohoidossa hoitoa ei lopeteta, 
vaan tehdään uusi hoitosuunnitelma. Hoi-

TEKSTI JA KUVA: HILKKA LAHTI

dossa keskitytään huolenpitoon ja hyvään 
kivun ja oireiden hoitoon.  Usein on tar-
peen myös psyykkisten, sosiaalisten ja 
hengellisten kysymysten käsittely. Liiton 
tavoitteena on, että kaikilla munuais- ja 
maksasairauteen sairastuneilla on mah-
dollisuus saattohoitoon sitä tarvitessaan.

Koulutusta tarvitaan
Munuaistautien hoito on muuttunut paljon, 
sillä aikaisemmin dialyysi oli nuorehkon ih-
misen portti elinsiirtoon, mutta nyt dialyy-
sin aloittava on todennäköisesti iäkäs ja 
monisairas potilas. 

– Iäkkäimmille ja sairaimmille dialyysi-
hoidon aloittaminen saattaa olla karhun-
palvelus, koska se voi tarkoittaa toimin-
takyvyn laskua, raskaita oireita, runsasta 
sairaalahoidon tarvetta, toistuvia toimen-
piteitä ja kuolemisen pitkittämistä.

Tutkimusten mukaan yli 80-vuotiaat 
hyötyvät erittäin harvoin dialyysihoidon 

aloittamisesta eikä heidän elinikänsä pi-
tene. Sairauden oireita voidaan helpot-
taa ilman dialyysiäkin. Arvio dialyysihoi-
don tuomista hyödyistä suhteessa sen 
tuomiin haittoihin on tehtävä yksilöllises-
ti. Hoitoratkaisu on tärkeä. 

– Valinnat ovat vaikeita ja usein niitä 
pitääkin tarkastella suhteessa elämänlaa-
tuun ja elämän pituuteen.

Wuorela korostaa, että ihmistä on 
hoidettava yhteisymmärryksessä hänen 
kanssaan. Se tarkoittaa myös oikean tie-
don antamista päätösten tueksi. Esimer-
kiksi elvytyspäätökseen saattaa vaikuttaa 
enemmän televisiosarjojen luoma kuva el-
vytystilanteesta kuin lääketieteelliset tosi-
seikat. Yleensä ihmiset haluavat tietää en-
nusteensa ja sen, miten hoitopäätös vai-
kuttaa ihmisen jokapäiväiseen elämään. 

– Kaikki eivät toivo mahdollisimman 
pitkää elämään, vaan elämän laadulla voi 
olla potilaalle paljon suurempi merkitys. 
Tutkimusten mukaan suurin osa munuais-
ten vajaatoimintaa sairastavista iäkkäistä 
olisi valmis antamaan kuukausia pois elin-
iänennusteestaan, jos sairaalahoidon tar-
ve vähenisi tai jos he pystyisivät esimer-
kiksi matkustamaan.

Dialyysihoidon lopettamispäätös on 
vaikea, sillä ilman hoitoa ihminen, jolla 
omaa virtsaneritystä ei enää ole, meneh-
tyy keskimäärin kahdeksassa päivässä. 
Dialyysistä luovutaan, jos jokin merkittä-
vä tautitapahtuma vaikuttaa ratkaisevasti 
potilaan vointiin ja toimintakykyyn tai kun-
to huononee pikku hiljaa tasolle, jolla hoi-
dosta voidaan arvella olevan jo enemmän 
haittaa kuin hyötyä.

Wuorelan mukaan tarvitaan tutkimus-
ta ja koulutusta lähestyvän kuoleman tun-
nistamiseen ja siitä, mitä konservatiivisen 
hoidon tulisi sisältää. Eräs tärkeä kysy-
mys on myös se, kuinka dialyysiyksiköis-
sä palliatiivinen, oireenmukainen hoito 
saadaan integroitua osaksi dialyysipoti-
laan hoitoa. 

Nefrologi, geriatri Maarit Wuorela käsitteli munuais-
ten vajaatoimintaa sairastavan saattohoitoa ja dia-
lyysihoidon lopettamista liiton Saattohoito-seminaa-
rissa.
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Lisääkö valinnanvapaus  
eriarvoisuutta?

Munuaistautirekisterin 
rahoitus vaarassa

Liitto pelkää, että Sote-uudistukseen liittyvä 
valinnanvapaus vaikuttaa palveluiden 
yhdenvertaiseen saatavuuteen. Pitkäaikaissairaat 
eivät saa joutua uudistuksen maksumiehiksi.

Liitto antoi keväällä sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarain-
ministeriön pyynnöstä lausunnon hallituksen esitysluonnokses-
ta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveyden-
huollossa. 

Liitto pelkää, että uudistus ei kohtele tasapuolisesti maan eri 
puolilla asuvia. Valinnanvapaus toteutuisi vain alueilla, jotka hou-
kuttelevat palvelujen tuottajia. Pitkäaikaissairaiden tarvitsemien 
palvelujen saatavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota kau-
punkikeskusten ulkopuolella. Matkojen korvauskäytännön vuoksi 
paikkakunnilta, joissa ei ole riittävät markkinat valintojen tekemi-
seen, on kallista siirtyä palvelujen perässä muualle. Pitkäaikais-
sairaat ja paljon palveluja käyttävät eivät saa joutua valinnanva-
pauden maksumiehiksi.

– Palvelujen yhdenvertaiseen saatavuuteen ja palvelukoko-
naisuuksiin tulisi lain myötä vaihtelua eri puolilla Suomea, kos-
ka maakunnat määrittelevät tuottajille maksettavat korvaukset 
ja lisäksi niiden ohjaamisen ja valvonnan osaamisessa voi olla 
eroja, sanoo liiton edunvalvonnan ja sosiaaliturvan asiantunti-
ja Maria Ruuskanen.

Esitetty valinnanvapausjärjestelmä on liiton mielestä vaikea 
hahmottaa, jolloin asiakkaalle jää suuri vastuu palvelujen toteu-
tumisesta. Kattavasti tarjolla oleva luotettava tieto sekä tarpei-
den mukainen ohjaus ja neuvonta ovat edellytyksenä palvelujen 
saatavuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Liitto muistutti, että so-
siaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ovat jo nyt liian kor-
keita eivätkä kunnat ole hyödyntäneet riittävästi mahdollisuutta 
jättää perimättä tai alentaa maksua silloin, kun sen periminen 
vaarantaa henkilön toimeentulon.

Erikoissairaanhoidon työnjako
Liitto toi esille näkemyksiään erikoissairaanhoidon työnjaon ja 
päivystyspalveluiden uudistamisesta STM:n kuulemistilaisuudes-
sa huhtikuussa.

Terveydenhuoltolakia on muutettu siten, että jatkossa osa eri-
koissairaanhoidon tutkimuksia tehdään ainoastaan HUS:ssa, vii-
dessä yliopistosairaalassa, 12 laajan päivystyksen sairaalassa tai 
8 sairaalassa, joissa on ympärivuorokautinen perusterveyden-
huollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys.

– Usein palvelujen on säilyttävä mahdollisimman lähellä sai-
rastuneita ihmisiä, mutta joskus välimatkaa merkittävämpää on 
varmistaa paras mahdollinen hoito sairastuneelle. Tämä saat-
taa edellyttää osaamisen ja resurssien keskittämistä, Ruuska-
nen sanoo.

Kuulemistilaisuudessa liitto toi esille, että lasten hemodia-
lyysihoitoa ei pitäisi keskittää viiteen yliopistolliseen sairaalaan, 
koska lasta pitäisi kuljettaa hoitoon useita kertoja viikossa kau-
as kotoa tai perhe joutuisi muuttamaan pois omalta kotipaik-
kakunnaltaan. 

Elinsiirron saaneiden seuranta on järjestetty henkilön omas-
sa sairaalassa ja osin HUS:n sairaaloissa. Hyväksi koettua mal-
lia ei liiton mukaan ole jatkossakaan tarpeen muuttaa. On kui-
tenkin tärkeää, että HYKS koordinoi toimintaa ja toimii konsul-
taatiokeskuksena. Elinluovutuksista ei tulisi rajoittaa 12 laajan 
ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköihin, sillä pienemmil-
läkin resursseilla toimivat sairaalat ovat hoitaneet elinluovutuk-
sia hyvin. 

Suomen munuaistautirekisterin toiminta on uhattuna, sillä sen 
rahoittaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos aikoo lopettaa re-
kisterin rahoituksen asteittain vuoteen 2019 mennessä. Suo-
men munuaistautirekisteri on Munuais- ja maksaliiton ylläpitä-
mä terveydenhuollon erillisrekisteri. Rekisterissä on tiedot 99 
prosentista dialyysissä olevista ja munuaisensiirron saaneista. 
Vuodesta 1964 lähtien toiminut munuaistautirekisteri tuottaa 
sairaanhoitopiirien ja alueiden välistä kansallista vertailutietoa 
munuaispotilaiden hoidon laadusta ja munuaissairauden takia 
hoidossa olevien määrästä tällä hetkellä ainoana Suomessa.

Munuaistautirekisterin tuottama tieto vastaa kaikilta osin 
sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita turvata kansalaisille yh-
denvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja ter-
veyspalvelut koko maassa. Rekisterin lopettaminen uudistuk-
sen kynnyksellä rikkoo kaikkia sote-uudistuksen periaatteita 
vastaan. Osana sote-uudistusta säädetään valinnanvapaus-
lainsäädäntö, minkä myötä palveluiden käyttäjä voi itse vali-
ta palveluiden tuottajan julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta 
sektorilta. Asiakkaan valinnanmahdollisuus voidaan turvata 
vain yhtenäisillä palveluiden laatuperusteilla ja valintaa tuke-
valla julkisella tiedolla. Hoitopaikan valinta ei saa pohjautua 
mielikuviin tai mainontaan, vaan tutkittuun tietoon.

Liiton toiminnanjohtaja Sari Högström ja munuaistautire-
kisterin vastaava lääkäri Patrik Finne keskustelivat munuais-
tautirekisterin rahoituksesta toukokuussa tulevan perhe- ja 
peruspalveluministeri Annika Saarikon ja hänen erityisavus-
tajansa Noora Hammarin kanssa. Työtä rekisterin rahoituk-
sen turvaamiseksi jatketaan myös muiden tahojen kanssa. 

Tulevan perhe- ja peruspalveluministerin Annika Saarikon kanssa rekisterin  
tilanteesta keskustelivat Patrik Finne ja Sari Högström.
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Kuka huolehtii asioistasi, jos et itse pysty?
On tärkeä pohtia ennakkoon, miten haluaisi toimittavan tilanteessa, jossa 
ei kykene ilmaisemaan tahtoaan. Oman tahdon toteutumisen voi varmis-
taa esimerkiksi edunvalvontavaltuutuksella ja hoitotahdolla.

Edunvalvontavaltuutuksella valitaan itselle asioiden hoitaja vaka-
van sairastumisen tai vammautumisen varalta. Edellytyksenä on 
18 vuoden ikä. Lisäksi on ymmärrettävä sen merkitys sekä kyet-
tävä tekemään itseään koskevia päätöksiä.

Valtuutus kannattaa tehdä, jos lähipiirissä on sellainen henkilö, 
joka voi tarvittaessa ottaa hoidettavakseen talouteen ja omaisuu-
teen sekä terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät asiat. Valtuutettu-
na voi toimia läheinen, mutta yhtä hyvin joku muu itselle erityisen 
luotettu henkilö, kuten ystävä tai asioiden hoitoon erikoistunut am-
mattilainen. Aviopuolisolla ei ole aina automaattisesti oikeutta hoi-
taa kumppaninsa asioita. On suositeltavaa valita varahenkilöitä, 
jos ensisijainen valtuutettu on pysyvästi tai tilapäisesti kykenemä-
tön hoitamaan asioita. Edunvalvontavaltuutukseen voi kirjata toi-
mintaohjeita varojen käyttämiseksi valtuuttajalle tärkeisiin asioihin.

Oikeudellinen ennakointi kannattaa
Edunvalvontavaltuutuksen on oltava määrämuotoinen. Tämän 
vuoksi on suositeltavaa käyttää asiantuntijan, esimerkiksi oikeus-
aputoimiston, pankin lakimiehen tai asianajotoimiston apua. Val-
tuutuksen allekirjoittaa kaksi todistajaa, joiden on oltava täysi-ikäi-
siä ja esteettömiä, esimerkiksi lähisukulainen ei kelpaa todistajak-

TEKSTI: MARIA RUUSKANEN

si. On hyvä harkita tarkkaan ne asiat, joista valtuutuksella halu-
aa määrätä. Lisäksi kannattaa kirjata tieto hoitotahdosta, mikäli 
sellainen on olemassa.

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta siinä tapaukses-
sa, kun valtuuttaja on kykenemätön hoitamaan asioitaan. Se on 
saatettava voimaan maistraatissa ja liitteeksi tarvitaan lääkärin-
todistus. Joissakin tapauksissa myös muun asiantuntijan selvi-
tys henkilön kykenemättömyydestä hoitaa asioitaan voi olla riit-
tävä. Valtuutuksen voi muuttaa tai peruuttaa milloin tahansa en-
nen sen voimaan saattamista.

Edunvalvontavaltuutus annetaan yleensä valtuutetun hal-
tuun. Voimassa olevasta valtuutuksesta huolimatta itsellä on oi-
keus tehdä päätöksiä muista kuin taloutta ja omaisuutta koske-
vista asioista aina silloin, kun pystyy ymmärtämään asian merki-
tyksen. Valtuutetun velvollisuutena on hoitaa tehtäväänsä huolel-
lisesti ja valtuuttajan etua puolustaen, laatia maistraatille luettelo 
valtuuttajan omaisuudesta edunvalvontavaltuutuksen vahvista-
mishetkellä, pitää kirjaa valtuuttajan puolesta tekemistään toimis-
ta, kuultava valtuuttajan mielipidettä, jos valtuuttajan terveyden-
tila sen sallii sekä pidettävä salassa saamansa tiedot. Maistraat-
ti valvoo toimintaa tarvittaessa.

iS
TO

CK
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VALITTU VAIKUTTAJA

C-hepatiittiin liittyy valtavasti ennakkoluuloja. Ne kumpua-
vat tietämättömyydestä, häpeästä ja vaikenemisesta. Pe-
lätään samojen ruokailuvälineiden, lelujen ja saniteettitilo-
jen käyttöä. Pelätään, että virus tarttuu kosketuksessa. 
Pelätään olla lähellä.

Ennakkoluulojen ilmapiirissä tartunnasta on vaikea pu-
hua. Keskustelua aiheesta vaikeuttavat vahvat ennakko-
asenteet tartunnan saaneita kohtaan: C-hepatiitti on ylei-
nen sairaus huumeiden käyttäjien keskuudessa. 

Pelon taustalla on toki myös syynsä. C-hepatiitti on 
maksatulehdus ja hoitamattomana se voi kehittyä mak-
sakirroosiksi tai maksasyöväksi. C-hepatiitti tarttuu veri-
kontaktilla  ja virus on sinnikäs. Siksi huoli on perusteltua 
– mutta pelko ei. 

Yhteiskunnallisesti asiasta tulee käydä avointa kes-
kustelua ja ymmärtää hoidon lisäksi myös ennaltaehkäi-
syn merkitys. On ihmisen edun mukaista panostaa toimiin, 
joilla C-hepatiitin tartuntamahdollisuudet saadaan merkit-
tävästi pienenemään, jopa katoamaan. 

C-hepatiitin ennaltaehkäisyssä keskeistä on tiedon 
jakaminen etenkin nuorille, ruiskuhuumeiden käyttäjille ja 
vangeille – suurimmille riskiryhmille. Tiedolla on suuri mer-
kitys myös tautia kantavien näkökulmasta, tautiin kohdis-
tuvien ennakkoluulojen poistamisessa.

Olen ylpeä siitä, että sosiaali- ja terveysministeriös-
sä merkittävien ammattilaisten ja asiantuntijoiden voi-
min on Suomeen valmisteltu C-hepatiittistrategia. Se te-
kee sairauden näkyväksi ja lisää tietoisuutta hoidosta. Nyt 
on sen toimeenpanon aika – ja siinä tarvitaan myös kol-
mannen sektorin osaamista. C-hepatiitin ennaltaehkäisy-
työ, matalan kynnyksen testausmahdollisuus sekä sai-
rauden oikea-aikainen, tehokas ja potilaan kannalta inhi-
millinen hoito ovat keskiössä. On kohtuullista, että tavoit-
telemme hoitokäytäntöjen yhtenäistämistä koko maassa, 
samoin kuin kalliiden lääkehoitojen hankintojen keskittä-
mistä kansallisesti. 

Tarttuvien sairauksien, kuten HIVin osalta olemme 
päässeet kansallisesti ja kansainvälisesti hienoihin tu-
loksiin informaation vahvistamisella ja lääketieteen kehi-
tyksellä. Tarvitsemme vastaavaa otetta myös C-hepatii-
tin suhteen. 

Annika Saarikko 
Kansanedustaja (kesk.) 

C-hepatiitti  
– strategiasta toimeen 

Jos henkilö ei ole järjestänyt asioidensa hoitoa esimerkiksi 
edunvalvontavaltuutuksella, hänelle voidaan tarvittaessa mää-
rätä edunvalvoja, henkilö, joka on tehtävään sopiva ja antaa sii-
hen suostumuksensa. Joissakin tapauksissa tehtävään määrä-
tään yleinen edunvalvoja, joka työskentelee yleensä oikeusapu-
toimistossa.

Hoitotahto turvaa omannäköisen hoidon
Hoitotahdossa ilmaistaan oma tahto elämän loppuvaiheen hoi-
dosta. Hoitotahdosta käytetään toisinaan nimeä hoitotestament-
ti, mikä on kuitenkin vanhentunut käsite. Hoitotahdon voi tehdä 
18 vuotta täyttänyt. Kantaa voi ottaa elvyttämiseen tai tehohoi-
toon, jotka saattaisivat johtaa kärsimysten pitkittymiseen. Hoito-
tahto voi olla tarpeen esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilö vaka-
van sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden vuoksi 
menettää mahdollisuuden ilmaista näkemyksensä ja tehdä ratkai-
suja omasta hoidostaan. Hoitotahtoa ei sovelleta, jos toipuminen 
on mahdollista. Hoitotahdossa voi nimetä sijaispäättäjän, jolla on 
lupa tehdä hoitoa koskevia ratkaisuja.

Hoitotahdon voi laatia vapaamuotoisena tai valmiille lomak-
keelle. Sen olemassaolosta ja sijainnista kannattaa kertoa lähei-
sille ja hoitavalle lääkärille. Hoitotahto on voimassa ilman todis-
tajiakin, mutta on suositeltavaa pyytää todistajaksi kaksi perhee-
seen tai lähisukuun kuulumatonta henkilöä. Kirjallinen hoitotah-
to on hyvä liittää potilasasiakirjoihin. Mukana voi kuljettaa korttia, 
joka kertoo hoitotahdon olemassaolon ja sijainnin. Mahdollises-
ta edunvalvontavaltuutuksesta kannattaa mainita hoitotahdos-
sa. Hoitotahdon voi ilmaista myös suullisesti. Tällöin hoitohenki-
lökunnan tulee tehdä merkintä potilasasiakirjoihin ja pyytää poti-
lasta varmentamaan se. Terveydenhuollossa annetuista ja säilyte-
tyistä hoitotahdoista menee tieto sähköiseen potilastietokantaan. 
Kanta.fi-palvelussa jokainen voi itse ylläpitää hoitotahtonsa ajan-
mukaisuutta. 

Hoitotahto voi sisältää yksityiskohtaisiakin ohjeita omasta 
hoidosta, mikä vähentää omaisten epätietoisuutta hoitoratkai-
suissa ja helpottaa hoitohenkilökunnan toimintaa. Hoitotahdos-
sa voi kertoa elämänlaadun tai hyvinvoinnin kannalta tärkeitä toi-
veita, esimerkiksi ruokailuun tai kauneudenhoitoon liittyviä miel-
tymyksiään. Hoitohenkilökunnan tulee noudattaa toiveita mah-
dollisuuksien mukaan.

Lääketiede kehittyy ja sairauksien hoidon mahdollisuudet ja 
ennusteet saattavat muuttua. Tämän vuoksi hoitotahdon sisältö 
on syytä tarkistaa tietyin väliajoin. Hoitotahdon tekijä voi peruut-
taa oman hoitotahtonsa milloin tahansa.

Testamentti määrää kuoleman jälkeen
Testamentti eroaa edunvalvontavaltuutuksesta ja hoitotahdosta 
siinä, että sillä määrätään omaisuudesta kuoleman jälkeen. En-
nen kuin alkaa valmistella testamenttia, kannattaa selvittää, mi-
ten omaisuus jakautuisi, jos testamenttia ei ole. Esimerkiksi avo-
puolison asumisen turvaamiseksi testamentti voi olla tarpeellinen. 
Testamentilla voi myös määrätä, jos haluaa jättää omaisuutensa 
tai osan siitä vaikkapa järjestölle, jonka toimintaa haluaa tukea. 
Testamentilla on tiukat muotomääräykset, joten sen laatimises-
sa kannattaa käyttää apuna asiantuntijaa. 

Lisätietoja:
Opas oikeudelliseen ennakointiin,  
Suomen muistiasiantuntijat ry:n julkaisut 1/2016.
www.valvira.fi
www.muma.fi/testamentti
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Voimavarat vahvistuivat kurssilla

Etäkuntoutus on lähellä arkea

Hyvinvointia arkeen -kurssilla ei jää-
ty sairauden vangiksi, vaan etsittiin 
voimavaroja elämänlaadun lisää-
miseen positiivisen kautta. Kurssil-
la oli itse asiassa niin mukavaa, et-
tä osallistujat päättivät tavata uu-
delleen.

TEKSTI: PETRI INOMAA

Viime vuonna pidetty Hyvinvointia arkeen 
-kurssi oli nimensä veroinen. Helmikuussa 
2016 lähitapaamisella alkanut kurssi jatkui 
kolmella iltatapaamisella ja päättyi yhtei-
seen viikonlopputapaamiseen syyskuus-
sa. Munuaissairauteen sairastuneiden li-
säksi kurssilla oli heidän läheisiään.

RAY:n rahoittamalla kurssilla tehtiin 
ja kokeiltiin yhdessä muun muassa lumi-
kenkäkävelyä, joogaa ja frisbeegolfia se-
kä käytiin sieniretkellä. Moni löysi itsel-
leen uuden harrastuksen tai oppi järjestä-
mään enemmän aikaa läheisensä kanssa 
yhteisen tekemisen merkeissä. Luentoja-
kin ohjelmassa oli, mutta sopivasti. Paras-
ta oli kuitenkin muiden saman kokenei-
den kanssa keskusteleminen. Ryhmäläi-
set päättivätkin tavata uudelleen nyt tou-
kokuussa. 

Porkkanaa kepin sijaan
Kurssilla tehtiin aarrekartta omista haa-
veista ja toiveista siitä, mitä arkeensa tu-
levaisuudessa toivoo. Merja Asplund sa-
noo ottaneensa siitä valokuvan, ja tarkas-
tavansa säännöllisin väliajoin, ovatko ta-
voitteet toteutuneet. Jukka Ruuskanen 
laittoi kartan huoneensa seinälle sängyn 

Munuais- ja maksaliiton ensimmäinen 
etäkuntoutuskurssi dialyysihoidossa ole-
ville aikuisille pidettiin keväällä 2017. Ke-
lan rahoittamalle kurssille osallistui 6 kun-
toutujaa eripuolelta Suomea. Etäkurssilla 
oli 2+1 lähipäivää, mutta muu kurssi to-
teutettiin verkossa. 

Etäkuntoutus helpottaa omaan sairau-
teen sopeutumista ryhmän tuella, mutta 
kotoa käsin. Vaikka etäkuntoutus on sa-
nana vieras, on kyseessä hyvin kuntou-
tujaystävällinen kurssikokonaisuus. Kurs-
silla käytettävät työkalut ovat helppokäyt-
töisiä. Kurssilaisille lainataan kurssin ajak-
si myös tietokone ja kuulokkeita tarpeiden 
mukaan. 

Kaikki kurssin materiaali, tehtävät ja vi-
deot löytyvät Moodlesta, jonne kuntoutu-
jat saavat omat käyttäjätunnukset. Mood-
lessa olevaan chattiin voi käydä kirjoit-
tamassa ajatuksiaan oman aikataulunsa 

yläpuolella, missä se muistuttaa itsestään 
joka päivä.

Kurssilla tavoitteisiin kannustettiin pyr-
kimään löytämällä omat voimavaransa. 
Yhdessä asiassa onnistuminen helpottaa 
myös muiden muutosten toteuttamista.

– Kepin sijaan kurssilla tarjottiin pork-
kanaa. Olen jojoillut painoni kanssa koko 
ikäni ja tämä oli ensimmäinen ryhmä, jossa 
painonhallintaan ei pyritty laskemalla ka-
loreita, vaan myönteisellä asenteella. Ku-
kaan ei vahtinut, mitä haet noutopöydäs-
tä, vaan kannustettiin löytämään motivaa-
tio itsestään, kertoo Aku Kähärä.

Kurssin jälkeen Aku on onnistunut pu-
dottamaan painoaan hurjat 20 kiloa. Sen 
ansiosta hän pääsi laihdutusleikkaukseen 
ja paino on jatkanut putoamista. Mies on 
ollut dialyysissä viisi vuotta ja nyt hän on 
päässyt myös siirtoselvityksiin. Toiveissa 
on päästä tämän vuoden puolella munu-
aisensiirtolistalle.

Vaikka painonhallinta on kaikille tärke-
ää, kurssilla muistutettiin, että elämänlaatu 
voi olla hyvä, ja parantuakin, vaikka paino 
ei laskisikaan. Juha Autere joutui kurssille 
lähes Minna-vaimon pakottamana, mutta 
viihtyi siellä niin hyvin, ettei olisi malttanut 
lopettaa ollenkaan. Paino on sen jälkeen 
laskenut, muttei vielä tarpeeksi siirtolistalle 
pääsemiseksi. Elämään mahtuu liikaa juh-
lahetkiä, ja grillikausikin on uhkaavasti al-
kamassa. Omien tavoitteiden asettelu mo-
tivoi kuitenkin yrittämään edelleen.

Voimaa muista kurssilaisista
Moni kurssille tiensä löytäneistä oli saa-
nut tiedon siitä omasta hoitoyksiköstään. 

– Aluksi tuntui vieraalta ajatukselta al-
kaa tutustua ja rakentaa suhteita ihmi-
siin, joita yhdistää vain sairaus, mutta tun-
ne meni pian ohi. Kiitos ohjaajille siitä, että 
kurssilla ei oltu sairauden vankeina, kertoo 
Timo Lappalainen.

Timo on toinen kurssin jälkeen munu-
aisensiirron saaneista. Hän sai uuden mu-
nuaisen helmikuun lopussa, ja oli jo huhti-
kuussa pyöräilemässä Belgiassa. Nyt hän 
on palannut töihin, aluksi osa-aikaiseksi, 
mutta jo kesäkuun alussa tarkoitus on ko-
keilla kokopäivätyötä. Itse asiassa dialyy-
siä on tullut melkein ikävä: enää ei ole hy-
vää syytä laistaa kotitöistä ja saada aikaa 
pelkästään itselleen.

– Kurssin hyvin rakennettu sisältö lisä-
si ymmärrystäni sairaudesta. Ohjelma oli 
sopivan kevyt ja perustui yhdessä tekemi-
seen, jolloin vakavista asioistakin puhumi-
nen tuntui luontevalta, Timo jatkaa.

– En ollut aiemmin osallistunut järjes-
tettyyn ryhmätoimintaan, vaikka olin muis-
sa yhteyksissä tavannut sairastuneita ja 
elinsiirron saaneita. Omista ympyröistä 
pois lähteminen kuitenkin kannatti. Kurs-
silla ei möyritty sairaudessa, vaan saatiin 
voimaa muista kurssilaisista, Merja Asp-
lund sanoo.

Jukka kuuntelee äitinsä Kirstin kanssa 
munuaisensiirron saaneiden tarinoita sivus-
ta. Vaikka toisten onnesta iloitsee, odottaa 
Jukka, että siirto osuisi myös omalle koh-
dalle mahdollisimman pian. Vaikka puolipäi-
väisen kaksivuorotyön saa sovitettua koti-
hemodialyysin aikatauluun, niin arki helpot-
tuisi uuden munuaisen myötä. 

mukaan. Kurssilaiset olivat viikoittain yh-
teydessä Zoom-videokeskustelussa. Verk-
kotapaamisissa mukana oli myös eri alo-
jen asiantuntijoita. Etäkurssin asiantunti-
joina toimivat nefrologia Johanna Sinkko, 
ravitsemusterapeutti Anne Pohju, psyko-
logi Johanna Mäki-Petäjä, fysioterapeut-
ti Linda Sundström ja tx-koordinaatto-
ri Leena Toivonen. Kurssin vetivät liitosta 
järjestösuunnittelijat Helena Rokkonen ja 
Marjukka Miettinen.

Kurssia arvioidaan yhteistyöhankkees-
sa TAMK:n kanssa. Kurssilaisten palaut-
teen mukaan materiaali oli hyvää ja kurs-
silaiset pitävät siitä, että siihen pystyi pa-
laamaan kurssin aikana silloin kun halusi. 
Myös kurssin etäyhteys sai hyvää palau-
tetta. Kurssin aikana sekä osallistujat et-
tä vetäjät oppivat paljon uutta itsestään 
ja toisista.

TEKSTI JA KUVA: MARJUKKA MIETTINEN
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Kan vi bry oss när det behövs?
Under förbundets terminalvårdsseminarium i mars i Tammer-
fors fanns det många anföranden som fick mig att stanna upp. 
Vi offrade en dag mitt i den brådaste vardagen för att begrun-
da dödens närvaro i vårt samhälle och hur man inom vården av 
njur- och leversjukdomar har tagit hänsyn till personer som be-
höver terminalvård och till deras anhöriga. Har detta beaktats? 
Två år sedan fick förbundet en inbjudan att delta i ett projekt om 
en god död. Terminalvårdsprojektet som finansieras med medel 
från insamlingen Gemensamt ansvar har genom olika evene-
mang lyckats nå mer än 8 000 yrkespersoner. Förbundets mål 
inom projektet är att varje person som insjuknat ska kunna få 
god terminalvård i det skede när den behövs. Och att man vå-
gar tala om ämnet.

Efter terminalvårdsseminariet fastnade jag vid ett de anföran-
den jag hade hört. Föreläsaren berättade om vilka saker en dö-
ende människa och hens anhöriga vill prata om. Hen berättade 
att människor ibland vill tala om hur kärleksdepriverade de känt 
sig under sina liv, och hur de har upplevt att inte heller själva har 
fått älska. Livet har känts alltför ensamt. Den annalkande döden 
tvingar personen att ge upp sin funktionsförmåga, sin känsla av 
att hantera livet och olika roller hen har haft. Kvar blir ofta ba-
ra en väldig hunger efter närhet och beröring. Ibland händer det 
att människan hittar kontakten till någon annan person först un-
der sina sista stunder i livet. Även i det skedet är det oerhört vik-
tigt och eftersträvansvärt att hitta närheten. Hoppet och livslus-
ten försvinner inte trots att man lever med en svår sjukdom: de 
vackra ögonblicken står ofta att finna i det enkla. 

Vi lever i ett så prestationsfokuserat, hårt och materialistiskt 
samhälle att det ibland känns oss helt främmande att ge upp och 
släppa greppet. Döden hänger över oss som ett tabu som man 
knappt alls talar om. Genom terminalvårdsprojektet har jag själv 
tvingats tänka över mitt förhållande till döden. Inom min egen 
närkrets har under de senaste åren två människor gått bort i en 
svår njursjukdom. I båda fallen låg den medicinska vården på top-
pnivå, men troligen fanns det ingen som frågade dem hur den 
annalkande döden kändes, eller vad de hade önskat tala om. 
Det gjorde ont även inom mig att upptäcka att jag hade följt en 
människa som stod mig nära på den sista färden utan att jag ha-
de gett mig tid att sörja det som skedde. Obehandlad sorg hos 
en anhörig kommer oundvikligen att komma upp till ytan i något 
senare livsskede.  

Olika förbund har många referensstödpersoner och erfaren-
hetsexperter. Själv har jag först via mina egna upplevelser insett 
referensstödets betydelse. Tidigare var ordet för mig endast en 
term som hör ihop med rehabilitering. Men det kan finnas någon 
person som har behövt just din berättelse för att själv klara sig 
framåt i en svår livssituation som andra kan ha haft det svårt att 
förstå. Varje människa som får hjälp och varje gott ögonblick man 
får uppleva under livet har betydelse. Det är något vi kan sträva 
till som människor, men även som ett förbund. 

En god och omsorgsrik sommar

Sari Högström
verksamhetsledare

Leverveckan påminde om  
leverns välbefinnande 
Leverveckan firades i år i maj, 8.5–12.5. Njur- och leverför-
bundet arrangerade publikföreläsningar i Helsingfors, Tam-
merfors och Åbo, och förbundets medlemsföreningar ordna-
de under veckan egna lokala evenemang. De alkoholbetinga-
de leversjukdomarna ökar ständigt i antal. Fettlever orsakad 
av övervikt utgör idag redan ett större hot för den finska le-
vern än alkoholen. 

Fettlever kan led till leverinflammation, bildning av bindväv 
i levern och till och med levercirros och cancer i levern. Fett-
lever är den viktigaste orsaken för cancer i levern. Under de 
senaste 50 åren har antalet personer som insjuknar i lever-
cancer femdubblats bland män och fördubblats bland kvin-
nor. Risken för cancer i levern är allt större ju flera delfaktorer 
av det metaboliska syndromet som personen i fråga represen-
terar. Fettlever innebär också oberoende av kroppsvikten ris-
ker för hjärt- och kärlhändelser.

¬– Det är viktigt att kunna upptäcka fettlever i tid, eftersom 
den i allmänhet progredierar långsamt och det därför är möj-
ligt att påverka sjukdomens utveckling genom att påverka lev-
nadsvanorna, och vid behov med hjälp av läkemedel. Till och 
med ännu i cirrosskedet är det möjligt att behandla en frams-
kriden fettlever med till exempel bantningsoperation, berättar 
professor Hannele Yki-Järvinen vid Helsingfors Universitet.

Fettbildning i levern ger i allmänhet inte symtom innan le-
verfunktionen redan hunnit försämras. Därför upptäcks fettle-
vern alltför ofta först i ett sent skede. Risken att utveckla fettle-
ver hos typ 2 diabetiker är fyrdubbel jämfört med andra. Spe-
ciellt hos personer som lider av både metaboliskt syndrom 
och diabetes typ 2 vore det skäl att regelbundet undersöka 
leverns kondition.

– Äppelfetma ökar risken för fettlever även hos personer 
med normal kroppsvikt, men de flesta som insjuknar, dvs. 90 
% lider av övervikt. Alla överviktiga personer utvecklar emel-
lertid inte fettlever, och benägenheten att få fettlever är gene-
tiskt betingad.

Fettlever kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor. 
Motion minskar redan allena fettbildningen i levern, men den 
viktigaste behandlingen är bantning. Det lönar sig att minska 
sockermängden i dieten, dvs. att lämna godiset och läsken 
kvar på butikshyllan. Vidare lönar det sig att undvika omätta-
de fetter, dvs. smör, hårda ostar samt kokosmjölk. Viktigast av 
allt är emellertid att dra ner på det dagliga kaloriintaget. Mira-
keldieter rensar inte levern, och inte minskar de på tendensen 
att bilda fett i levern heller.

Om fettlevern är långt framskriden räcker det inte längre 
med att ändra på levnadsvanorna, utan då behövs också lä-
kemedelsbehandling, och i extrema fall till och med levertran-
splantation. Bland alla överviktiga personer som skulle behöva 
en levertransplantation på grund av fettlever är det dessvärre 
bara en på hundra som lämpar sig för operation.

TEXT: PETRI INOMAA
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Jukka fick en Sibelius av sin fru
Om man är musiker och aktivt re-
ser på spelningar kräver dialysbe-
handlingarna noggrann tidsplane-
ring. Jukkas vardag underlätta-
des av att han fick en njure av ma-
kan Miia. Operationsdagen inföll 
på Sibelius födelsedag, och där-
med fick njuren namnet Sibelius. 
Nu kommer paret att uppfylla sin 
gemensamma dröm.

Jukka Tiirikainen, 47 år, fick 1988 diag-
nosen ulcerös kolit. Sju år sedan började 
också hans njurvärden svikta. 

Jukka klarade sig många år med bara 
läkemedels- och näringsbehandling, trots 
att endast 10 % av hans njurar fungera-
de på slutet. I januari i fjol var det emeller-
tid dags att börja med dialys. Jukka och 
hans fru Miia Seppänen, 40 år, hade re-
dan 2015 besökt polikliniken för behand-

lingsval. De konstaterade tillsammans att 
hemdialys vore det bästa alternativet för 
Jukka. I februari 2016 inledde Jukka sin 
behandling med en dialysutbildning på tri-
angelsjukhuset i Mejlans. 

– I fem år hade jag varit medveten om 
att det kommer en dag när det blir nöd-
vändigt med dialys. När dagen kom kän-
des det som en lättnad i och med att jag 
slapp min ovissa väntan.

Utbildningen för självutförd hemdialys 
pågick i en månad. I mars utförde Jukka 
själv den första behandlingen. Miia döpte 
dialysapparaten som fick sin plats i knu-
ten i parets arbetsrum till R2D2 enligt ro-
boten i Star Wars. 

Dialysstarten avlägsnade genast 
slaggämnena ur blodet, och Jukka börja-
de snart må bättre. Hälsan höll god balans 
eftersom hans njurar fortfarande fungera-
de i viss mån, och kontinuerligt avlägsna-
de vätska ur kroppen.

– Jag beslöt mig för att förhålla mig till 
detta så att dialysen nu var en del av min 
vardag. Ingen idé att klaga, berättar Jukka.

Jukka är free-lance-musiker. Han spe-
lar trumpet bland annat med bandet Jean 
S. och har också deltagit i många av mu-
sikalerna på Helsingfors stadsteater. Juk-
ka gjorde sin dialys fem dagar om veck-
an, två timmar per session. I allmänhet 
skedde dialysen måndag, tisdag, onsdag 
och tidigt på fredagsmorgonen. Efter det 
stack han genast iväg på sina spelning-
ar och kom i bästa fall hem först på sön-
dagsmorgonen. Under våren höll emel-
lertid Jukkas spelningar med Elastinen 
honom på landsvägen hela fyra dagar i 
följd. Även detta lyckades väl i och med 
att Jukkas läkare justerade medicinering-
en en aning för att undvika att kaliumvär-
det skulle stiga sig för högt under paus-
dagarna från dialysen. 

Dialysen hindrade inte heller annat re-
sande. I juni besökte Jukka och Miia till-
sammans Italien. Där var dialysen tem-
peramentsfull, medan den senare i Berlin 
förlöpte med tysk precision. Miia utred-
de dialysplatser inför resorna. Informa-
tionssökningen kändes för henne som 

TEXT: PETRI INOMAA | BILD: KATI MIETTINEN

Jukka Tiirikainens vardag underlättades av att han fick en njure av makan Miia Seppänen. Jukkas nya njure satte igång genast på operationsbordet.
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ett naturligt sätt att ta del i Jukkas be-
handlingar.

Miia beslöt donera en njure
Miia visste att njurdonationer kunde gö-
ras inom familjekretsen, men hon trodde 
att givaren och mottagaren måste höra till 
samma blodgrupp och att hon därmed in-
te skull duga som donator. Lyckligtvis fick 
hon tag på förbundets Guide för njurdona-
tor, ur vilken det framgick att blodgrupper-
na ingalunda behöver vara identiska, utan 
det räcker med att de passar ihop. Miia 
fick snabbt en läkartid och undersöknin-
gar inleddes. I augusti konstaterades Miia 
och hennes njurar friska.

Jukkas njurtransplantation kunde ha 
utförts pre-emptivt, dvs. utan föregåen-
de dialys. Vårdpersonalen hade emeller-
tid aldrig tidigare tagit upp möjligheten att 
utnyttja en levande donator.

– Ämnet kanske kändes skrämmande 
även för dem. Kanske de tänkte att det 
skulle kännas aningen som en utpress-
ning om de hade berättat om donationen, 
funderar Miia.

Under hela processen tillfrågades Miia 
otaliga gånger om hon verkligen var säker 
på att hon vill donera sin njure. Vårdperso-
nalen påminde henne ofta om att hon har 
full rätt att återta sitt beslut när som helst.

– Visst hade jag tänkt på vad donatio-
nen skulle innebära i praktiken, men ett så-
dant alternativ som att återta beslutet kän-
des aldrig aktuellt. 

Jukka däremot grubblade betydligt 
mera på operationen. Han ville vara sä-
ker på att donationen varken skulle orsa-
ka Miia olägenhet eller skada.

– Jag skulle än idag vara beredd att 
donera min njure till vem som helst som 
står mig nära. Jag fick veta massor om 
donationen och vad som sker efter den. 
Jag visste att man klarar sig utmärkt med 
en njure, säger Miia.

Till läkarens förvåning önskade både 
Jukka och Miia att donationen skulle ut-
föras först i december, trots att undersök-
ningarna blev klara redan i augusti. 

– I och med att tidtabellen blev klar 
kunde passa in operationen i mitt arbets-
schema, och Jukka kunde gå på turné än-
nu under hösten.

En ny njure till julen
Miia och Jukka ställde planenligt in sig på 
avdelningen i december. Operationen ut-
fördes på Sibelius födelsedag, som en 
musiker anstår. Därmed fick nykomlingen 
namnet Sibelius.

Miias båda njurar hade två artärer och 
en ven. Det innebar inget hinder för ope-

rationen, men det orsakade aningen me-
ra jobb för kirurgerna. Miia blev den tredje 
personen i Finland som fick sin donatorso-
peration utförd med titthålsteknik. Njuren 
plockades ut genom ett hål i nedre delen 
av buken, vilket innebär att hon slapp ope-
rationssår i sidan, och det innebär att läk-
ningen ofta sker lättare.

Miia hemförlovades den femte da-
gen efter operationen. I januari fick hon 
emellertid feber och måste igen tas in 
på avdelningen. I hennes andra opera-
tion konstaterade kirurgerna en inflam-
mation i bukhinnenätet som skyddar tar-
marna. Infektionen läkte lyckligtvis med 
vila. Miia kunde återvända till sitt jobb i 
början av februari, och hennes njurvär-
den återställde sig snart på normal nivå i 
och med att hennes njure tog över efter 
den donerade. 

Jukkas nya njure satte igång genast 
på operationsbordet. Han hade plane-
rat en fartygsspelning redan fyra veck-
or efter transplantationen, men läkaren 
var inte entusiastisk över den tanken. Nu 
är även Jukka tvungen att hålla med om 
att läkningen tar sin tid i anspråk. Att spe-
la trumpet innebär ett riktigt fysiskt jobb, 
och speciellt spelningarna med Jean S är 
riktiga idrottsprestationer i och med att 
bleckinstrumentssektionen hela tiden är 
i rörelse. 

– Spelkonditionen krävde en överras-
kande lång rehabilitering. Att börja spela 
efter en månads paus visade sig vara en 
utmaning. När man spelar trumpet utnytt-
jar man uttryckligen muskulaturen på det 
område där operationen utfördes. Först i 
april kändes det som att alla bitarna föll på 
plats, berättar Jukka.

Trots att dialysfasen löpte fint gläder 
sig Jukka och Miia nu öppet åt att R2D2 
försvann från deras liv. 

– Framtiden bekymrar i sig inte – ing-
en kan ju ändå veta vad som komma skall. 
Paret tänker inte räkna dagar tills den nya 
njuren slutar fungera. Ändå medger Jukka 
att till exempel magknip nog väcker tankar 
på om allt står rätt till med den nya njuren. 

– Den nya njuren lever nog i mina tan-
kar varje dag. Jag känner säkert mer efter 
hur jag mår än tidigare.

Efter operationen har paret redan hun-
nit besöka London. I sommar lockar igen 
Italien. Nästa år planerar paret en resa till 
Australien och Nya Zeeland. Dessutom 
kommer de att dela med sig av både in-
formation och av vad de har upplevt. 
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Risken att insjukna i leversjukdomar stiger 
beroende på personens kön, eller åtmins-
tone inverkar könet på sjukdomens för-
lopp. Hos kvinnor förekommer speciellt 
autoimmuna leversjukdomar och sjukdo-
mar i gallvägarna oftare än hos män. Alko-
holbetingade leversjukdomar är däremot 
fortfarande vanligare hos män. 

– Risken att insjukna i en autoimmun 
leversjukdom förefaller gå hand i hand 
med hormonella faktorer, som till exempel 
halterna av prolaktinhormon och östrogen 
som inverkar på kroppens T-cellfunktioner, 
dvs. immuniteten. Hormonmodifierad im-
munitet får betydelse bland annat vid nor-
mala graviditeter, berättar professor Mart-
ti Färkkilä vid HUCS.

Själva graviditeten för också ofta med 
sig leverförändringar. Under graviditet fö-
rekommer till exempel akut fettlever och 
graviditetskolestas, dvs. graviditetshepa-
tos. Även graviditetsillamående hör ihop 
med förhöjda levervärden.

– När man utför hälsogranskningar av 
kvinnliga personer borde man också un-
dersöka blodets levervärden. Om värde-
na visar sig vara förhöjda bör också alltid 
den bakomliggande orsaken bör utredas.

Förhöjda värden orsakas oftast av 
övervikt, alkoholkonsumtion, läkemedel 
och virusorsakade leversjukdomar, men 
förhöjda levervärden kan emellertid ock-
så uppstå på grund av allvarliga sjuk-
domar som utan behandling kunde bli 
livshotande.

Autoimmunsjukdomar vanligare 
hos kvinnor
Framför allt incidensen, utbrottsåldern 
och progressen för autoimmuna levers-
jukdomar är könsberoende. Av autoim-
munsjukdomarna är primär biliär kolan-
git och autoimmun hepatit betydligt vanli-
gare hos kvinnor än hos män. Av alla som 
insjuknar i PBC är över 90 % kvinnor, och 
för autoimmun hepatit är tre av fyra insjuk-
nade kvinnor. 

Autoimmun hepatit börjar oftast i 
högre ålder hos kvinnor än hos män. Med 
dagens läkemedelsbehandlingar lyckas 
man oftast lugna leverinflammationen 
och hindra den från att utvecklas till le-
vercirros. Kvinnor har en bättre är sjuk-
domsprognos bättre än män, och sjuk-
domen förnyar sig mer sällan hos kvin-
nor efter avslutad behandling. Cirka en 
tredjedel av alla som insjuknar i autoim-
mun hepatit utvecklar inom 20–30 år le-
vercirros. I de fall där inga andra hinder 
ligger i vägen är behandlingen levertran-
splantation. Vid autoimmun hepatit ökar 
ofta även risken att insjukna i andra sjuk-
domar, som till exempel tarmsjukdomar 
och bindvävssjukdomar. 

Bland gallvägssjukdomarna är sklero-
serade kolangit, dvs. PSC lika vanlig hos 
kvinnor som hos män om den upptäcks 
tidigt, men vanligare hos män om diagno-
sen ställs i ett senare skede. Detta kom-
mer sig av en snabbare sjukdomsprogress 
hos män. Personer med någon inflamma-
torisk tarmsjukdom lider också större risk 
att drabbas av skleroserande kolangit. 

Övervikt och alkohol är en farlig 
kombination
Även livsstilsbetingade sjukdomar uppvi-
sar en ökande tendens hos kvinnor, trots 
att de fortfarande är allmännare hos män.

Fettlever är vanligare hos män över 50 
år, men därefter växlar förhållandet. Efter 
klimakteriet ökar förekomsten av fettlever 
snabbt hos kvinnor. Prognosen är dessu-
tom sämre i det skedet. Speciellt andelen 
överviktiga kvinnor ökar också med sti-
gande ålder.

Den farligaste kombinationen är över-
vikt i kombination med alkohol.

Levern är kvinnans svaga länk
Leversjukdomar är vanligare fö-
rekommande hos kvinnor än hos 
män. Även leversjukdomar som or-
sakas av levnadsvanor visar på en 
ökande trend hos kvinnor. Övervikt 
efter klimakteriet är speciellt skad-
ligt, särskilt om den förekommer i 
kombination med alkoholbruk. Häl-
sogranskningar av kvinnor borde 
alltid omfatta en utredning av pa-
tientens levervärden.
TEXT OCH BILD: PETRI INOMAA

– Cirrosrisken ökar tiofalt om en över-
viktig kvinna konsumerar alkohol jämfört 
med de fall där ingen av dessa två riskfak-
torer finns närvarande, säger Färkkilä.

Kvinnans lever tål bara hälften av den 
alkoholmängd som mannens lever tål. Re-
dan en regelbunden alkoholportion om da-
gen överstiger enligt dagens rekommenda-
tioner nivån för måttlig risk. Om konsumtio-
nen ligger på två eller flera portioner om da-
gen borde klockorna redan börja ringa, för 
då är risken för alkoholorsakade hälsorisker 
påtaglig. En portion alkohol betyder en flas-
ka mellanöl eller ett litet glas vin.

I Finland ligger cirrosdödligheten hos 
kvinnor högst inom EU, och dödligheten 
ökar snabbast. Primärorsaken är de alko-
holbetingade leversjukdomarna. Kvinnor-
na i Finland förlorar strax efter Litauen flest 
av sina levnadsår uttryckligen på grund av 
alkoholbetingade leversjukdomar.

– Cirrosdödligheten förklaras inte av 
några genetiska egenskaper, utan den står 
i ett direkt förhållande till stigande alkohol-
konsumtion. Tyvärr syns den demokratise-
rade alkoholkonsumtionen könen emellan 
i resultaten.

I Finland beror 85 % av cirrosdödsfal-
len på alkohol, vilket innebär att Finland 
enligt statistiken ligger högst bland EU-
länderna. Danmark följer tätt i spåret, me-
dan till exempel Sverige med en alkohol-
konsumtion på bara hälften av den finska 
kommer långt efter täten. Statistiken påvi-
sar också att antalet personer som insjuk-
nar i lever- och bukspottskörtelinflamma-
tioner på grund av alkohol minskar snab-
bare om alkoholkonsumtionen minskar. 
Cirrosdödligheten stannar emellertid länge 
kvar på hög nivå på grund av att leverska-
dorna utvecklas först med åren. 

– Trots att alkoholförbrukningen bör-
jade sjunka redan 2008 ser man ännu in-
ga motsvarande förändringar i cirrosdöd-
ligheten varken hos kvinnor eller hos män.

Regeringens förslag om en ny alko-
hollag strider enligt Färkkilä på alla punk-
ter mot det som har konstaterats vara ef-
fektiva metoder för att minska alkoholkon-
sumtionen. Metoderna bygger på tillgäng-
lighet, pris och reklam. 
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Perhepäivä Oulussa

Lasten elinpäivä perheiden asialla

Kuusi perhettä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalta kokoontui Super-
Parkin sisäaktiviteettipuistoon Ouluun huhtikuussa. Perhepäivä oli 
tarkoitettu munuais- tai maksasairautta sairastavien lasten per-
heille. Samalla tavattiin muita perheitä ja vaihdettiin kuulumisia.

Lisää tietoa liiton perhetoiminnasta saa sivulta www.muma.fi/ 
perhetoiminta.

TEKSTI JA KUVA: HILKKA LAHTI

Vuosittain järjestettävän Lasten elinpäivä vie eteenpäin perheiden 
ja sairaaloiden asioita. Tänä vuonna elinpäivä järjestettiin Turussa 
18.5. Kehittämis- ja koulutuspäivä kokosi yhteen joukon munu-
ais- tai maksasairautta sairastavien lasten vanhempia, sairaan-
hoitajia, lääkäreitä ja sosiaalityöntekijöitä.

Tapahtumassa kuultiin asiantuntijoiden puheenvuoroja alle 
16-vuotiaan vammaistuesta, yhteiskunnan tuesta perheille, Sote-
uudistuksesta sekä siitä, miten liitto edistää lapsiperheiden etu-
ja. Osallistujat saivat myös katsauksen elinsiirtolasten hoidosta ja 
kontrolleista Helsinkiin valmistuvassa Uudessa lastensairaalassa.

Työpajoissa pohdittiin yhteistyötä, sisaruutta ja tiedonkulun 
varmistamista tilanteessa, jossa lapsella on kaksi kotia sekä ideoi-
tiin vuonna 2018 järjestettävää teemapäivää. Lapsen etu toteu-
tuu parhaalla mahdollisella tavalla, kun yhteistyö ammattihenkilöi-
den vanhempien kesken pelaa, lapsen tarpeet otetaan huomioon 
ja kokonaisuus on hyvin hanskassa. Sairaus koskettaa sisaruk-
sia monin tavoin, joten myös heidän hyvinvointiaan tulee tukea.

Lasten elinpäivässä jaettiin lapsipotilaiden vanhemmilta kiitos-
ta hoitohenkilökunnalle. Perhe- ja nuorisotyöryhmä jakaa perintei-
sesti huomionosoituksia eri alan asiantuntijoille ja yhteistyökump-
paneille. Tänä vuonna huomionosoituksen saivat Lastenlääkäri 
Mari Taimisto, Vaasan keskussairaala, lastenlääkäri Pauliina Hil-
tunen, Tampereen yliopistollinen keskussairaala sekä sairaanhoi-
taja Anna Lundell, Helsingin Lastenklinikka. Huomionosoitukset 
luovuttivat perhe- ja nuorisotyöryhmän Emma Koivisto ja Eeva 
Forsberg-Mikkonen.

TEKSTI: MARJUKKA MIETTINEN JA MARIA RUUSKANEN

Huomionosoitukset saivat (keskellä) Anna Lundell, Pauliina Hiltunen, Mari Taimis-
to Eeva Forsberg-Mikkoselta ja Emma Koivistolta.
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Pohjoisen yhdistysten aluepalaverissa kir-
jattiin nelikenttään yhdistystoiminnan heik-
kouksia ja uhkia, mutta myös vahvuuksia 
ja mahdollisuuksia. Yhdistysläiset näkivät, 
että yhteiskunnan muuttuminen tuo uu-
sia mahdollisuuksia myös yhdistystoimin-

taan. Mahdollisuutena nähtiin sosiaalinen 
media, koska sillä tavoitetaan ihmisiä laa-
jasti. Jäsenillä on runsaasti tietoa ja taitoa, 
mutta sen kanavoiminen yhdistysten käyt-
töön on haasteellista, palaverissa todettiin.

Kittilässä tavattiin terveyden edistämisen ja 
kahvittelun merkeissä. Munuais- ja maksa-
liiton ja Psoriasisliiton yhdessä järjestämä 
tilaisuus tavoitti 15 osallistujaa. Illan aika-
na mietittiin, miten voi itse vaalia munuais- 
ja maksaterveyttä. Aiheina olivat myös ver-
taistuki ja yhdistystoiminta.

Pohjois-Suomen yhdistys järjesti korukurs-
sin Oulun Kumppanuuskeskuksessa huh-
tikuussa. Saara Lassilan oppiin oli tullut 
kahdeksan osallistujaa.

Sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri Ar-
vo Koistinen luennoi Jyväskylässä huhti-
kuussa aiheesta munuaiset ja diabetes. 
Luennon jälkeen Keski-Suomen yhdis-
tys jatkoi iltaa vuosikokouksen merkeis-
sä. Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajak-
si valittiin Petri Leppänen. Tehtävään hän 
on valmistautunut edellisen vuoden yhdis-
tyksen varapuheenjohtajana. 

Etelä-Karjalan ja Uuden maan yhdistykset 
laittoivat taas voimansa yhteen ja matka-
sivat 60 jäsenen voimin matkalle Laulas-
maalle, Viroon. Aurinko helli toukokuussa 
ja väki nautti kylpylähoidoista ja seurasta.

Päijät-Hämeen yhdistys oli mukana huhti-
kuussa Lahden satamassa Mahdollisuuk-
sien torilla. Tietoa jaettiin munuais- ja mak-
sasairauksista sekä elinsiirroista. Tarjolla 
oli myös päänhierontaa, jota antoi Han-
nu Huovinen.

Kymenlaakson yhdistyksen vuosikokous 
pidettiin huhtikuussa tunnelmallisessa lin-
noitusravintola Kamussa Hamina Bastio-
nissa. Vuosikokousasioiden jälkeen lou-
nastettiin. Lounaan jälkeen kokousväkeä 
kävi tervehtimässä apteekkarska Wilhel-
miina Nymalm alias Tuula Kantola. 

Apteekkarska, joka aikanaan oli seu-
dulla varsin vaikutusvaltaisessa asemas-
sa, jakoi hyödyllisiä ohjeita ja reseptejä 
erilaisiin sairauksiin ja vaivoihin 1800-lu-
vun apteekin hyllyltä. Sairauksia kehotet-
tiin hoitamaan mm. iilimadoilla, hiirenpa-
panoilla ja hevosenlannalla.

Pohjoiset yhdistykset tapasivat

Kittilässä kahvilla

Koruja  
Pohjois-Suomessa

Keski-Suomeen  
uusi puheenjohtaja

Matkalla  
Laulasmaalla

Mahdollisuuksien  
torilla Lahdessa

Kymenlaakso 
1800-luvulla

YHDISTYKSILTÄ
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Uudenmaan yhdistys muisti Porvoon ja Lohjan dialyysiyksiköi-
tä Munuais- ja maksaliiton viirillä ja kiitti hienosta yhteistyöstä 
sairastuneiden hyvinvoinnin, jaksamisen ja viihtyvyyden eteen. 
Vuosi 2017 on molemmille yksiköille juhlavuosi, kun Porvoon 
dialyysi täytti 20 vuotta ja Lohjan dialyysi 10 vuotta. Yhdistys 
luovutti viirit osastoille maaliskuussa.

Kanta-Hämeen yhdistys myönsi puheenjohtaja Pertti Helmisel-
le kunniapuheenjohtajan arvon mittavasta yhdistyksen eteen teh-
dyistä 18 vuodesta toukokuussa. Hän on toiminut yhdistyksen 
hallituksen jäsenenä, varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana.  
Hänen vahvuuksiinsa voidaan lukea alueellinen toiminta, maksa-
sairaiden edunvalvonta ja yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa. Hän 
on ollut myös liiton halllituksessa 2011–2017.

Lapin ammattikorkeakoulussa Rovaniemellä opiskelijat tutus-
tuivat järjestötoimijoihin ja -toimintaan. Mahtimaksa- ja Super-
sankari-esitteet kiinnostivat, samoin elinluovutus.

Kainuun yhdistys joi Kaisan kaffet Kajaanissa maaliskuussa. 
Kuhmossa kahviteltiin Anja Kotomaan kotona ja suunniteltiin 
tulevaa Kuhmon ulkoilupäivää ja muitakin kesän tapahtumia.

UUMU muisti dialyysiyksiköitä

Pertti Helminen  
kunniapuheenjohtajaksi

Järjestömessut Rovaniemellä

Kahvittelua Kainuussa

Dialyysiä siellä
missä haluat!

        KotiHD        nordicmedcom.fi

58 x 43 Elinehto.indd   1 30.1.2017   8:13:27

MUCARIA DIALYYSI
Ilmainen dialyysiloma 
Sisiliassa

Hyväksymme eurooppalaisen sairaanhoitokortin 
maksuksi dialyysihoidosta.

of schrijf naar info@dialisimucaria.it
+39.0923.836.440

Soita meille ja ota selvää, miten saat 
ilmaisen loman! Sisilia odottaa sinua!

*Tarjoukset ovat voimassa 1.1.–30.6.2017 ja 1.10.–31.12.2017 saatavuudesta 
riippuen. Tarjoukset sisältävät vain majoituksen huoneistossa ja 
edestakaisesta lennosta tarjousten voimassaoloaikana enimmillään 100 
euron hyvityksen. Seuralainen maksaa majoituksesta seuraavasti: 10 
euroa yöltä tammikuussa, helmikuussa, marraskuussa ja joulukuussa 
2017; 15 euroa maaliskuussa, huhtikuussa ja lokakuussa 2017; 20 euroa 
toukokuussa ja kesäkuussa 2017. Alle 5-vuotiaat lapset ilmaiseksi. Ei sisällä 
mumuita tarjouksia tai mitään, mitä tarjouksessa ei erikseen mainita.

SICILIË

www.dialisimucaria.it

Hemodialysis Centers. Doctor Mucaria:
Viale Europa 23 - 91019 - Valderice (TP) - Tel. +39 0923 836440

1
LOMAVIIKKO

HUONEISTO
ILMAISEKSI*

2-4
LOMAVIIKKOA

HUONEISTO + LENNOT
ILMAISEKSI*

1-4
KUUKAUTTA

SINULLE JA 
SEURALAISELLESI 

ILMAISEKSI*

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

Etelä-Pohjanmaan  
Munuais- ja maksayhdistys
www.epmuma.fi
pj. 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 
vpj. Mirja Hänninen, 050 3602 387

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
sihteeri Sisko Salo, 050 329 4854,  
sisko.salo@outlook.com

Keski-Suomen munuais-  
ja maksayhdistys KEMUSI
kemusi-yhdistysavain-fi.directo.fi
pj. Petri Leppänen, 040 761 7831,  
leppanen.petri@outlook.com 
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. Risto Tuike, 0440 501 151,  
ristotuike@outlook.com
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. Timo Nerkko, 050 570 7825,  
timo.nerkko@ehyt.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
Viestintäassistentti Erno Lahtinen 
050 3513 644 
erno.lahtinen@muma.fi
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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