Vertaisvanhempi on tukena, kun perheeseen on syntynyt munuais- tai
maksasairas lapsi. Puhuminen auttaa jaksamaan arjen keskellä.
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Vertaisvanhempi on tukena

Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään.
Liitto jakaa luotettavaa tietoa sairauksista ja niiden hoidosta. Jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita.
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Vertaisvanhempi on tukena
Vertaisvanhempi voi olla tukena, kun perheeseen on
syntynyt munuais- tai maksasairas lapsi. Puhuminen
auttaa jaksamaan arjen keskellä. Vertaisvanhempi
on valmis kuuntelemaan, olemaan läsnä ja rohkaisemaan. Hän on valmis antamaan aikaansa ja jakamaan
omia kokemuksiaan. Vertaisvanhempi on luotettava ja
vastuunsa tunteva. Vertaistuki auttaa ymmärtämään,
että on muitakin samaa kokeneita. Vertaistuki on välitöntä, sanallista ja sanatonta viestintää. Tukeminen voi
tapahtua sähköisesti, puhelimella, mutta myös tapaamisissa kasvokkain.
Vertaisvanhemmalla on omakohtainen kokemus
munuais- tai maksasairaan lapsiperheen elämästä. Hänen perheensä on askeleen edellä alkuvaiheen vaikeaan tilanteeseen verrattuna. Vertaisvanhempi on päässyt jo eteenpäin henkisesti lapsensa sairaudessa ja sen
hoidossa. Vertaisen kanssa puhuminen antaa toivoa
tulevaisuudesta.
Vertaisen kanssa voi keskustella luontevasti ja
avoimesti. Ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä. Vertaisen kanssa saa tuntea itsensä normaaliksi ja huomata, että kaikki tunteet ovat sallittuja. Omat negatiiviset
tunteensa on helpompi hyväksyä, koska vertaisen
kanssa huomaa, että muutkin ovat kokeneet samoja
asioita. Vertaiselta voi saada erilaisia näkökulmia, joita
ei olisi itse ajatellutkaan.

”Akuutisti sairastuneiden lasten vanhempien kanssa keskustellessa on taas hyvä palauttaa itsensä
maan pinnalle ja iloita sen hetkisestä hyvästä elämäntilanteesta ja lapsensa hyvästä voinnista. Vertainen ymmärtää minua ja hyväksyy minut sellaisena kuin olen.”
”Olen saanut lapseni sairauden kautta uusia elinikäisiä ystäviä, jotka kulkevat rinnallani. Vaikka yhteydenpito ei olekaan päivittäistä, tieto siitä, että voi
ottaa yhteyttä milloin vain, auttaa jaksamaan. Haluan pitää yhteyttä vertaisiini, koska vertaistuen avulla
myös lapseni on saanut monta vertaista ja toivon,
että tulevaisuudessa heidän kasvaessaan he tukevat toinen toisiaan omin tavoin.”
”Sosiaalisen median antama tuki perustuu enemmän käytännön asioiden tukemiseen. Sieltä saa nopeasti vastauksen ja hyviä vinkkejä mieltä askarruttaviin kysymyksiin lapsensa hoitoon liittyen. Tosin itse
koen, että esimerkiksi Facebookiin kirjoittaessa on
mietittävä omat sanansa varovaisemmin, ettei tule
väärinymmärryksiä eikä loukkaa ketään. Sosiaalinen
media yhdistää ihmisiä lähellä ja kaukaa.”

MISTÄ SAAN VERTAISVANHEMMAN?
Vertaisvanhempia on munuais- ja maksasairauteen sairastuneiden,
elinsiirron saaneiden ja rakkoektrofialasten perheille. Liiton vertaisvanhemmat ovat saaneet koulutusta ja ohjausta vertaistukityöhönsä.
Kysy rohkeasti itsellesi ja omaan elämäntilanteeseesi sopivaa vertaisvanhempaa. Oman vertaisvanhemman voi löytää liiton järjestösuunnittelijoiden tai perheiden suljetun Facebook-keskusteluryhmän
kautta.

Tule vertaisvanhemmaksi
Jos olet kiinnostunut lähtemään mukaan vertaisvanhempitoimintaan,
ota yhteys liiton perhetyöntekijä Marjukka Miettiseen. Uusia vertaisvanhempia koulutetaan kahden vuoden välein.

Yhteystiedot
järjestösuunnittelija
Marjukka Miettinen
marjukka.miettinen@muma.fi
040 524 0674
järjestösuunnittelija
Maarit Heinimäki
maarit.heinimäki@muma.fi
050 362 6470
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Vertaisvanhempi Anu
Lapsellani diagnosoitiin akuutti maksan toiminnan pettäminen lapsen ollessa 5-vuotias. Tämä johti nopeasti maksansiirtoon. Lapseni on nyt jo 17-vuotias, omaa itsenäistä elämää päin kulkeva nuori.

Vertaisvanhempi Eeva
PIRKANMAA
Olen vertaisvanhempi Eeva ja perheemme asuu Pirkanmaalla. 12-vuotiaalla tyttärellämme oli syntyessään sappitieatresia, sydämessä rakennevikoja ja suolen kääntymä.
Hänelle on tehty kaksi maksansiirtoa (2012 ja 2013). Ensimmäinen maksansiirto tehtiin maksakirroosista johtuvan
keuhko-ongelman vuoksi ja toiseen maksansiirtoon päädyttiin sappitieongelmien vuoksi. Tyttäreni on joutunut olemaan pitkiä aikoja sairaalassa ja hänellä oli gastrostoomaavanne 9,5 vuotta. Nyt elämme melko tavallista arkea ja
tyttäreni lähestyy murrosikää. Minulta voi kysyä myös kokemuksia hoitorengaspalvelusta.

Vertaisvanhemmat
Elina ja Petteri
PIRKANMAA
Olemme vertaisvanhemmat Elina ja Petteri ja asumme Pirkanmaalla. Perheeseen kuuluu kaksi lasta, 2009 syntynyt
poika ja 2012 syntynyt CNF-tyttö. Toukokuussa 2013 tyttäremme sai äidiltään munuaisen. Äidiltä voi kysyä kokemuksia myös munuaisen omaisluovutuksesta. Meiltä voi
kysyä myös kokemuksia hoitorengaspalvelusta.
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Vertaisvanhempi Elina
PIRKANMAA
Olen vertaisvanhempi Elina Pirkanmaalta. Lapsellani on
nefroottinen syndrooma (FSGS). Lapsi käy normaalisti koulua. Hänellä on lääkitys kotona aamuin illoin, lisäksi noin
kuusi tiputushoitoa vuodessa. Hoitopaikkana TAYS.

Vertaisvanhemmat Ellu ja Toni
TUUSULA

Olemme Ellu ja Toni Tuusulasta. Meillä on lokakuussa 2008
syntynyt tyttö, joka sairastui 4 kk ikäisenä FSGS-tyyppiseen munuaisten vajaatoimintaan (sairaus voi olla myös
synnynnäinen – tästä ei ole varmuutta). Tytärtämme hoidettiin dialyysiaikana sekä vatsakalvodialyysilla että hemodialyysillä. Tyttäremme sai isältään munuaisen tammikuussa
2010 ollessaan 1v 3 kk. Tyttäremme sairauden perimmäistä syytä ei vielä tänä päivänä tiedetä, eikä sitä, miten sairaus siirrännäiseen vaikuttaa. Tällä hetkellä takana on kaksi
hyljintää, joista olemme onneksi selvinneet lääkityksen annosten muutoksilla ja/tai lääkkeiden vaihdoilla. Lisäksi meillä on ollut jonkin verran ongelmia motorisen kehityksen, sosiaalisen kehityksen, fyysisen kehityksen sekä infektioiden,
erityisesti keuhkokuumeiden, kanssa.
Tänä päivänä tyttäremme on reipas koululainen, jolla on
vielä jonkin verran haasteita koulun kanssa (mm. ADHD). Lisäksi meillä on 5-vuotiaat kaksoset. Tämä paketti pitää meidät vauhdissa ja tässä elämässä vahvasti mukana. Tonilta
voi kysyä myös munuaisen omaisluovutuksesta. Meiltä voi
kysyä myös kokemuksia hoitorengaspalvelusta.

Vertaisvanhempi Hanna
ESPOO

Olen vertaisvanhempi Hanna ja asumme Espoossa. Nuorin
poikani syntyi 2007 diagnoosilla uretraläppä. Dialyysi alkoi
viikon ikäisenä ja kesti elinsiirtoon saakka eli 1,5 vuotta. Nyt
10 vuotta myöhemmin elämä hymyilee ja kundi juoksee samalta viivalta kuin muutkin, oli se sitten pallon perässä tai
metsässä rasteja etsien.
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Vertaisvanhemmat
Hanna ja Janne
KANTA-HÄME
Olemme Hanna ja Janne Kanta-Hämeestä. Meillä on
2011 syntynyt eskaria käyvä reipas ja liikunnallinen poika, jolla on rakkoekstrofia. Hänen rakkoekstrofiansa huomattiin vasta syntymän yhteydessä. Hoidossa käymme
Lastenklinikalla. Pojalle on tehty useita toimenpiteitä sekä
leikkauksia ja aika näyttää minkälaisia toimenpiteitä tulevaisuudessa on vielä edessä. Tällä hetkellä elämme aika
normaalia lapsiperheen arkea.

Vertaisvanhemmat Heli ja Simo
VANTAA
Hei, olemme kolmihenkinen perhe Vantaalta. Perheeseemme kuuluvat vanhemmat Heli ja Simo sekä ihana tyttäremme.
Tyttärellämme todettiin vauvana synnynnäinen nefroosi
(CNF). Muutaman kuukauden peritoneaali- ja hemodialyysihoitojen jälkeen hän sai uuden munuaisen isältään Simolta.
Lapsemme aloitti koulutien syksyllä 2017. Iloinen ja reipas
ekaluokkalainen harrastaa jalkapalloa ja uimista. Tulevaisuuden haaveena hänellä on tulla eläintenhoitajaksi. Simolta voi
kysyä kokemuksia myös munuaisen omaisluovutuksesta.
Meiltä voi kysyä myös kokemuksia hoitorengaspalvelusta.

Vertaisvanhemmat
Katja ja Pekka
Olemme vertaisvanhemmat Katja ja Pekka. Vanhempi tyttäremme sairastaa ARPKD:ta ja hänelle on tehty yhdistetty munuaisen- ja maksansiirto vuonna 2007. Ennen siirtoja tyttäremme oli dialyysissä noin vuoden. Tällä hetkellä esikoisemme käy 6 viikon välein KYS:ssa ja kerran vuodessa Helsingissä kontrollissa.
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Vertaisvanhemmat
Leena ja Risto
POHJOIS-SAVO
Olemme vertaisvanhemmat Leena ja Risto. Asumme Pohjois-Savossa yhdessä murrosikäisen tyttäremme kanssa.
Tyttäremme sairastui hepatoblastoomaan 5-vuotiaana. Häntä on hoidettu sytostaateilla Kysissä ja tehty osamaksanpoisto Husissa. Tämän jälkeen hän pääsi maksansiirtojonoon.
Tyttäremme on saanut maksansiirron 6-vuotiaana vuonna
2011. Tänä päivänä hän on virkeä elämänmyönteinen ja iloinen teini.

Vertaisvanhempi Lena
UUSIMAA
Nimeni on Lena ja asun Uudellamaalla. 2003 vuonna syntynyt tyttäreni sairastaa nefroottista syndroomaa. Sairautta lääkittiin pitkään kortisonilla ja lopuksi Sendoxanilla. Nyt
sairaus on ollut remissiossa jo pitkään.

Vertaisvanhemmat
Maaret ja Simo

LIETO

Olemme Maaret ja Simo Liedosta. Meillä on kaksi poikaa
(s. 2004 ja 2006), joista vanhemmalle on tehty munuaisensiirto, jossa luovuttajana toimi vanhempi.
Vaikka elämäämme ovatkin varjostaneet sairaudet,
olemme silti viettäneet aktiivista elämää. Jopa dialyysiaikana (PD) matkustelimme kotimaassa dialyysikone ja -nesteet
matkassa. Munuais- ja maksaliiton tapahtumissa olemme
kulkeneet mukana jo pitkään sekä toimineet aktiivisesti liiton
toiminnassa. Vapaa-aikamme kuluu pitkälti molempien poikien jalkapalloharrastuksen parissa. Simolta voi kysyä myös
munuaisen omaisluovutuksesta.
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Vertaisvanhempi Minna
PIRKANMAA

Olen Minna ja asun Pirkanmaalla perheeni kanssa. Tyttärelläni todettiin kolmen kuukauden iässä sappitieatresia. Maksansiirron hän sai 1,5-vuotiaana kolangiitin kroonistuttua.
Myöhemmin mukaan kuvioihin ovat tulleet laajat allergiat ja
tarkkaavaisuuden haasteet, mutta haasteista huolimatta
tytär on elinvoimainen, iloinen ja hyvinvoiva nuori.

Vertaisvanhemmat Mira ja Kari
POHJANMAA
Olemme vertaisvanhemmat Mira ja Kari vuonna 2012 munuaissiirron saaneen ekaluokkalaisen tytön vanhemmat
Pohjanmaalta. Tyttärellämme oli tuntemattomasta syystä
synnynnäinen munuaisten vajaatoiminta ja varhaisessa vaiheessa hän oli myös Ecmo-hoidossa. Tyttäremme sai munuaisen isältään, joten Karilta voi kysyä myös munuaisen
omaisluovutuksesta. Perheeseen kuuluu myös jo aikuisuuden kynnyksellä olevat isot veljet.

Vertaisvanhempi Mirva
KYMENLAAKSO
Olen Mirva, kouluikäisen cnf-tytön äiti Kymenlaaksosta.
Perheemme kolmas lapsi syntyi terveenä, mutta sai diagnoosin noin vuorokausi myöhemmin. Matkalle on mahtunut
albumiinihoito sairaalassa, vuoden verran dialyysia kotona
ja onnistuneen munuaisensiirron jälkeen vielä renefroosi.
Yhdeksän vuotta siirron jälkeen elämä on jo aika tasaista.
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Vertaisvanhemmat
Riina ja Petri
POHJOIS-SATAKUNTA
Olemme marraskuussa 2015 syntyneen tytön vanhemmat
Riina ja Petri Pohjois-Satakunnasta. Perheeseemme kuuluu myös kolme sisarusta. Tyttärellämme on perinnöllinen,
synnynnäinen munuaissairaus, kongenitaalinefroosi (CNF).
Ainoana parantavana hoitona on elinsiirto. Hänellä aloitettiin heti syntymän jälkeen albumiinikorvausinfuusiot, jotka
hoidimme kotona. Tyttäremme munuaiset poistettiin 9 kk:n
ikäisenä ja silloin aloitettiin peritoneaalidialyysi, jota teimme
myös kotona noin 3,5 kk. Tyttäremme sai munuaisen isältään joulukuussa 2016. Hyljinnänestolääkitys on elinikäinen.
Petriltä voi kysyä elävän munuaisen luovuttajan kokemuksia.
Meiltä voi kysyä myös kokemuksia hoitorengaspalvelusta.

Vertaisvanhempi Sini
HELSINKI
Olen vertaisvanhempi Sini. Poikani (s.2015) sairautena on
ARPKD. Hän oli vatsakalvodialyysissa 2 vrk:n ikäisestä lähes
kaksivuotiaaksi, jolloin hän sai munuaisensiirron tuntemattomalta luovuttajalta. Omat munuaiset poistettiin neljän viikon
iässä. Maksansiirto tehdään vielä jossain vaiheessa. Poikani syömisongelman takia hänellä on letkuruokinta peg-napin
kautta. Asumme Helsingissä. Minulta voi kysyä myös kokemuksia hoitorengaspalvelusta.

Vertaisvanhempi Sari
PÄÄKAUPUNKISEUTU

Olen vertaisvanhempi Sari. Olen vuonna 2007 syntyneen
lapsen äiti, joka asuu pääkaupunkiseudulla. Lapsella on
lääkehoidon vaativa munuaissairaus sekä harvinainen, taudinkuvaltaan monimuotoinen oireyhtymä. Ei elinsiirtoa, ei
kehitysvammaa. Vertaisvanhempana olen erityyppisille
munuaissairaiden lasten perheille sekä harvinaisten sairauksien lapsiperheille.
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Vertaisvanhemmat
Sari ja Mako
ETELÄ-SUOMI
Olemme Sari ja Mako Etelä-Suomesta. Meillä on rakko
ekstrofiaa sairastava teinityttö. Hänelle on tehty vastasyntyneenä rakon ja vatsanpeitteiden sulku sekä lantiorenkaan
sulkeminen. Alle kaksivuotiaana hänellä korjattiin rakonkaula ja nostettiin virtsanjohtimia ylemmäksi.

Vertaisvanhemmat
Sonja ja Saku
HELSINKI
Hei, olemme Sonja ja Saku, nelikymppinen pari Helsingistä. Neljästä lapsestamme toiseksi nuorin sai maksakirroosin vauvana ja elinsiirron 5/12 ollessaan vuoden ja kolme
kuukautta. Poikamme voi tällä hetkellä hyvin ja nauttii elämästä.
Olemme aktiivisesti mukana liiton toiminnassa ja odotamme tilaisuutta olla teille vertaistukena sellaisella tavalla,
joka elämäntilanteeseenne sopii. Meiltä voi kysyä myös kokemuksia hoitorengaspalvelusta.
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MUNUAIS- JA MAKSALIITTO
Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään. Jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita. Liittoon kuuluu 19 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä 6000 henkilöjäsentä. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut.
Liittyminen on paras tapa tukea liiton ja yhdistyksen tavoitteita ja toimintaa.

TIETOA

TOIVOA

TUKEA

Sairauteen sopeutuminen
vaatii tietoa ja uusien asioiden
oppimista. Liitto jakaa luotettavaa tietoa munuais- ja maksasairauksista ja niiden hoidosta sekä elinsiirroista.

Liitto välittää vertaistukea ja
mahdollisuuden jakaa kokemuksia. Vapaaehtoistoiminta
lisää omaa ja läheisten hyvinvointia sekä luo yhteenkuuluvuutta.

Muuttunut elämäntilanne vaatii uusia keinoja selviytyä arjesta. Liitto tukee kuntoutumista, järjestää sopeutumisvalmennuskursseja ja antaa
neuvoja sosiaaliturvasta.

Yhdistys antaa elämän suurissa muutoksissa ystävyyttä
ja paikan toimia.

Yhdistyksen virkistystapahtumissa huvi ja hyöty yhdistyvät.

Liitto tekee sairastuneiden tilannetta tunnetuksi ja poistaa
ennakkoluuloja.

Munuais- ja maksaliitto
Kumpulantie 1A, 6. krs, 00520 Helsinki
050 3415 966 (klo 10–14)
www.muma.fi
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