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Kurssit ja tuetut lomat 2018
Uusi maksa parikymppisenä





Tehty hyvä kaksinkertaistuu
Kesällä, istuessani mökkisaaressa laiturin nokassa, katselin vieressä uis-
kentelevaa joutsenparia. Siinä ne levollisen oloisina lipuivat pitkin tyyntä jär-
venpintaa yhdessä, lähekkäin. Seurasin niitä pitkän tovin ja huomasin ajat-
televani, miten myös eläimet tarvitsevat vierelleen kanssakulkijan. Yksin ei 
kenenkään ole hyvä olla, vaan jokainen kaipaa toista rinnalleen tavalla tai 
toisella. Joillekin riittää kaupan kassahenkilön ystävällinen hymy, toiselle tär-
kein ihmissuhde on ystävä, kolmannelle puoliso tai joku muu läheinen. Noil-
le joutsenille se tärkein ja läheisin oli vierellä kulkeva lajitoveri. Yhdessä mat-
kaa oli helpompi taittaa.

Kun vakava sairaus koskettaa ihmistä, fyysisten seikkojen lisäksi mieli on 
myllerryksessä. Valtava huoli omasta ja läheisten ihmisten hyvinvoinnista tu-
lee jokapäiväiseksi asiaksi ja vie suuren määrän energiaa. Jotta akut eivät 
purkautuisi täysin tyhjiin, on monesti suuri helpotus, kun löytää oman lähi-
piirinsä lisäksi rinnalla kulkijan vertaistensa joukosta. Omaa tukiverkkoa ei 
ehkä halua rasittaa liikaa ja ulkopuoliselle saman asian kokeneelle ihmiselle 
on helpompi puhua ne kaikista syvimmät ja pelottavimmat tunteet. Ei tar-
vitse säästellä sanojaan, eikä pelätä vastapuolen tunnereaktioita. Saa olla 
ja puhua juuri sellaisena kuin on.

Oman elinsiirtoni jälkeen koin tärkeänä, että pystyisin jollakin tavalla aut-
tamaan vertaisiani. Munuais- ja maksaliiton vertaistukijana olen ollut etu-
oikeutettu saadessani elää hetken matkaa jonkun sairastuneen elämää ja 
olla lähellä elämän pahimmissa myrskyissä. Toisten kanssa matka on ol-
lut lyhyempi, toisten kanssa vertaistuesta on muodostunut elinikäinen ys-
tävyys, mutta kaikki kohtaamiset ovat olleet yhtä arvokkaita. Liikuttunee-
na olen seurannut nuoren naisen äkillistä, dramaattista sairastumista, joka 
on vuosien taistelun, pelon ja odotuksen kautta johtanut onnistuneeseen 
elinsiirtoon ja myöhemmin rakkausavioliittoon. Suuren hädän keskellä suu-
rimmaksi voimavaraksi hän koki turvalliset ja läheiset ihmissuhteet ja nämä 
kantoivat vaikeiden aikojen läpi.

”Ihminen tarvitsee ihmistä, ollakseen ihminen ihmiselle”, runoili Tommy Ta-
bermann. Tuo pieni lause pitää sisällään suuren viisauden. Jokainen vuo-
rovaikutustilanne on molemmille osapuolille ainutlaatuinen ja jättää jäljen 
meihin. Yksikään kohtaaminen ei ole arvoton, tapahtuipa se missä ja mil-
loin tahansa. Parhaimmillaan yksi ohikiitävä hetki toisen ihmisen lähellä aut-
taa selviytymään synkän hetken läpi ja näkemään huomisen auringonsä-
teen. Pienikin valonpilkahdus lämpimän halauksen tai kauniiden sanojen 
muodossa voi olla jollekin se päivän ainoa kohtaaminen ja siten hyvin mer-
kityksellinen. 

Ollaan lähellä toisiamme, jaetaan elettyjä kokemuksia ja pidetään huolta 
kanssamatkaajistamme. Hyvä tulee takaisin kaksinkertaisena, sanotaan.

Toivotan iloa, valoa ja lämpöä elämään sekä tunnelmallista joulun aikaa.

PÄÄKIRJOITUS

Kirsi Rajasuo
Liiton 2. varapuheenjohtaja

Tue liiton toimintaa
Liiton toimintaa voi tukea yleislahjoituk-
sella tai osoittamalle lahjoituksen esi-
merkiksi perhetoimintaan tai sairastu-
neiden ja heidän läheistensä tukitoimin-
taan. Yritykset voivat liittyä liiton yhtei-
sökannattajajäseniksi. Syntymäpäivänä
voi lahjan sijaan pyytää juhlijoilta lah-
joitusta. Surunvalittelukukkien sijaan 
muistamisen voi pyytää liitolle. Testa-
mentilla voi osan tai koko perintönsä
lahjoittaa toimintaan.

NORDEA FI 45 1012 3007 2009 40
NDEAFIHH 

Luvan saaja: Munuais- ja maksaliitto ry
Luvan numero: RA/2017/229
Poliisihallitus, arpajaishallinto 2.3.2017
Lupa on voimassa 2.3.2017-31.12.2018 ko-
ko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun 
ottamatta.

Tue munuaissairauksien  
tutkimusta
Munuaissäätiötä tukemalla voi edistää
munuaissairauteen sairastuneen pa-
rempaa huomista sekä munuaisten va-
jaatoiminnan tärkeimpien hoitomuoto-
jen, dialyysin ja munuaisensiirtojen, ke-
hittämistä. On tärkeää, että korkeata-
soista munuaissairauksien tieteellistä
tutkimusta tehdään myös Suomessa.

NORDEA FI16 2400 1800 021412
NDEAFIHH

Luvan saaja: Munuaissäätiö sr
Luvan numero: RA/2017/783
Lupa on voimassa 17.08.2017–31.12.2018 
koko Suomen alueella Ahvenanmaata lu-
kuun ottamatta.

Riipus tai 
solmioneula 
Hopeisilla Elämän lahja -koruilla, riipuk-
sella tai solmioneulalla, tuet munuais- ja
maksatyötä. Ne sopivat itselle, lahjaksi
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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Uusi elämä  
uudella maksalla
Huhtikuussa Sara oli parikymppinen 
terve ja urheileva nuori. Juhannuksena 
hän oli maksansiirron saanut toipilas, jol-
le kaikki tuntui olevan kiellettyä.  10

Liikunta kannattaa aina
Hemodialyysihoidon aikana tehty liikun-
ta tehostaa hoidon vaikutuksia. Liikun-
ta auttaa jaksamaan arjessakin parem-
min. 26

Uusi kurssijulkaisu  
on ilmestynyt
Vuoden 2018 aikana on valittavissa lä-
hes 30 liiton järjestämää sopeutumisval-
mennuskurssia. Niiltä saa tietoa ja tukea. 
35 ja liite

Uusi munuainen äidiltä
Laura tuli hyvin toimeen synnynnäisen 
munuaisten vajaatoiminnan kanssa ai-
kuisiän kynnykselle asti. Kun uusi mu-
nuainen tarvittiin, oli Mari-äiti valmis luo-
vutukseen. 24

Lue lehti netissä www.muma.fi/elinehto.  
Seuraava Elinehto ilmestyy viikolla 8. Aineiston viimeinen jättöpäivä 22.1.2018. Aineisto ja palautteet: petri.inomaa@muma.fi.
Kansi: Sara Kuparinen Kuva: Toni Neffling

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

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

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

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

Facebook: munuaisjamaksaliitto
Twitter: MunuainenMaksa

Youtube: munuaisjamaksaliitto

Munuaisterveellisiä  
jouluherkkuja 
Jouluherkkujen äärellä kannattaa muis-
taa, että kokonaisuus ratkaisee, ei het-
kellinen herkuttelu. Joulunakin voi silti 
syödä munuaisterveellisesti. 19

Dialyysimuodon valinta
On tärkeää löytää itselle parhaiten sopi-
va dialyysimuoto, kun sen aika on. Hoi-
toa voi saada hoitoyksikössä tai sitä voi 
tehdä omatoimisesti kotona. 16
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AJANKOHTAISTA

Elinsiirrot  
1.1.–-31.10.2017
Munuainen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 
Maksa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Haima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Sydän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Keuhko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
Ohutsuoli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Petri Reponen  
kuntoutuspäälliköksi
Liiton kuntoutuksesta ja sosiaaliturva- ja 
edunvalvonta asioista vastannut kuntou-
tuspäällikkö Pekka Kankaanpää on opin-
tovapaalla 1.10.2017–31.12.2018. Pe-
kan sijaisena on aloittanut Petri Repo-
nen. Hän on aiemmin työskennellyt fysio-
terapian ja työfysioterapian parissa sekä 
suunnitellut ja toteuttanut kuntoutus- ja lii-
kuntapalveluita kaupungeille, sairaanhoi-
topiireille, Kelalle, yrityksille ja kuluttajille. 

– Sairastuminen on aina muutos, joka 
vaikuttaa kaikkeen. Sopeutumisvalmen-
nus osaltaan auttaa selviämään tämän 
muutoksen yli. Se voi olla mahdollisuus 
kokemuksien vaihtamiseen ja uuden tie-
don hankkimiseen tai saada välineitä ar-
keen, Reponen sanoo.

Petri työskentelee liiton keskustoimis-
tossa Helsingissä. Hänet tavoittaa säh-
köpostilla petri.reponen@muma.fi ja pu-
helimella 050 308 4551. Edunvalvon-
ta ja sosiaaliturva-asioissa kannattaa jat-
kossa olla yhteydessä edunvalvonnan ja 
sosiaaliturvan asiantuntija Maria Ruus-
kaseen, maria.ruuskanen@muma.fi, 040 
8363 480. 

Suruadressilla  
ilmaiset osanottosi
Munuais- ja maksaliiton luontoaiheis-
ten suruadressien avulla voit tukea lii-
ton perhetoimintaa. Orvokkiketo- tai pit-
kospuuteemaisissa adresseissa on teks-
tit ”Lämmin Osanotto” kannessa, sekä 
”Lämmöllä muistaen” sisäsivuilla, punot-
tu nauha, sekä kirjekuori.

A4-kokoiset adressit maksavat 13 eu-
roa kappaleelta. Tilauksiin lisätään toimi-
tuskulut. Liiton suruadressit ovat saata-
villa verkkosivujen tilauslomakkeen kaut-
ta osoitteessa www.muma.fi/tuotteet.

Verkkovalmennus 
yhdistysaktiiveille
Puheenjohtajien ja sihteereiden verkko-
valmennus syksyllä oli liiton ensimmäinen 
pelkästään verkkoympäristössä toteutet-
tu järjestökoulutus. Kolme kuukautta kes-
tänyt valmennus pidettiin Moodle-alus-
talla ja Zoom-videoyhteyden välityksellä.  
Valmennuksessa muistuteltiin mieliin yh-
distyslakia ja sääntöjä, luottamushenki-
löiden tehtäviä ja kokoustekniikkaa sekä 
jaettiin hyviä käytänteitä.  

Kolmestatoista ilmoittautuneesta osa 
jäi pois matkan varrella, mutta loppuun 
saakka mukana olleiden palaute oli roh-
kaisevaa: ”Täältä sai paljon vinkkejä, mi-
ten asioita hoidetaan toisissa yhdistyk-
sissä”.

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta
Liiton keskustoimisto Helsingissä on suljettu 18.12.2017–7.1.2018. Tilaa ennen vuoden 
vaihdetta tarvitsemasi materiaali viimeistään 14.12., jotta se ehtii postissa perille ajoissa. 

Munuais- ja maksaliitto toivottaa kaikille rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta.

Keskustoimisto  
väistötiloihin
Liiton keskustoimisto siirtyy väistötiloihin 
joulukuussa nykyisessä toimitilassa to-
dettujen sisäilmaongelmien vuoksi. Pos-
titusosoite ja puhelinnumerot säilyvät en-
nallaan. Uuden toimiston käyntiosoite on 
Toimistohotelli Regus Pasilanportti, Kylli-
kinportti 2, 00240 Helsinki.

Materiaalin postitus jatkuu, mutta toi-
mitukset hidastuvat. Muista tilata tarvitse-
masi aineisto hyvissä ajoin.
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Munuaissäätiön 
apurahat
Munuaissäätiö tukee munuais- ja virtsa-
tiesairauksien lääketieteellistä tutkimus-
ta. Munuaissäätiö on myöntänyt vuonna 
2017 apurahoja 14 tutkijalle. Apurahojen 
yhteissumma on 60 500 euroa. Vuosit-
tain jaettavasta apurahojen yhteismää-
rästä ja sen jaosta hakijoille päättää sää-
tiön hallitus.

Enden Kira, Lapsena elinsiirron saanei-
den tai vaikeaan munuaissairauteen sai-
rastuneiden potilaiden terveys aikuisena.

Jansson Fanny, Tyypin 1 diabeteksen 
ja sen komplikaatioiden ilmaantuvuuden 
kehittyminen.

Kaisto Susanna, Munuaisen verisuonit-
tumisen ja nefrogeneesiä säätelevien Wnt 
geenien tutkimus.

Keronen Satu, Kroonisen munuaisten 
vajaatoimintapotilaan luustomuutokset ja 
verisuoniston kalkkeutuminen.

Koskela Mikael, Henoch-Schönleinin 
purppura -glomerulonefriitti lapsilla.

Leppänen Elli, Kuona-aineiden ja glu-
koosin sähkökemiallinen havaitseminen.

Lithovius Raija, Reniini-angiotensiini-al-
dosteronijärjestelmä ja diabeettinen mu-
nuaistauti: Kansallinen pitkän seuranta-
ajan tutkimus lääkehoidon tehokkuudes-
ta tyypin 1 diabetespotilailla.

Mantula Paula, Akuuttia munuaisvau-
riota kuvastavat biomarkkerit myyräkuu-
meessa ja muissa äkillisissä munuaistau-
deissa: yhteys vaurion syyhyn, vaikeus-
asteeseen ja pitkäaikaisennusteeseen.

Miikkulainen Petra, Hapensäätelyreitin 
PHD3:n merkitys munuaissyövän kasvun 
ja metabolian säätelijänä.

Nurmi Rakel, Keliakia ja munuaistaudit.

Nurmonen Heidi, Autosomissa vallit-
sevasti periytyvä munuaisten monirak-
kulatauti ja kallonsisäiset aivovaltimoa-
neurysmat.

Päivärinta Johanna, Munuaissiirron vai-
kutus siirteen ja sydänlihaksen veren-
kiertoon.

Seppälä Hanna, JC- ja BK-polyoomavi-
rusten geneettinen muuntelu ja sen mer-
kitys vakavissa kroonisissa taudeissa.

Vilander Laura, Perinnöllinen alttius 
akuuttiin munuaisvaurioon.

Munuaiskokous  
Islannissa
Pohjoismaiden munuaiskokous, NNS, 
järjestettiin syyskuussa Islannissa. Mu-
kana olivat kaikki Pohjoismaat. Liittoa 
edustivat puheenjohtaja Asko Räsänen 
ja toiminnanjohtaja Sari Högström.

– Teimme kokouksessa Scandia 
Transplantille kannanoton, jossa tuotiin 
esille elävien munuaisluovutusten tarve 
ja yhteistyön tärkeys pohjoismaiden vä-
lillä, Högström kertoo.

Scandia Transplant on vastannut ke-
hittävänsä parhaillaan It-järjestelmää, jo-
ka mahdollistaisi yhteistyön tulevaisuu-
dessa. Paired Living Donation -toimin-
ta, jossa halukkaan luovuttajan munuai-
nen ei ole sopiva omalle läheiselle, mutta 
luovuttajana ja saajana voisi toimia muu 
sopiva pari, vaatii ensin kansallisella ta-
solla kunkin maan hyväksynnän. Suo-
messa on parhaillaan STM:n käsitte-
lyssä kudoslakiin tehtävä muutos. Mi-
käli tämä menee läpi, niin Suomessa 
pystyttäisiin lisäämään eläviä munuais-
luovutuksia Kansallisen ohjelman tavoit-
teen mukaisesti.

Liiton yleisesite  
on uusittu

Siklosporiinin  
korvattavuus jatkuu

Tietoa maksa-
sairautta sairastaville

Liiton yleisesitteestä on otettu uusi pai-
nos ja samalla sen sisältö on tarkastet-
tu ja ulkoasu päivitetty. Kannesta löytyvät 
silti tutut teemavärit ja palapeli, jossa pa-
laset ovat jo löytäneet toisensa.

Uudistettu esite kertoo lyhyesti, mi-
tä liitto ja sen 19 jäsenyhdistystä teke-
vät. Munuais- ja maksasairaudet kos-
kettavat tavalla tai toisella satojatuhan-
sia suomalaisia. Munuais- ja maksaliitto 
tukee sairastuneita ja elinsiirron saanei-
ta sekä heidän läheisiään ja ajaa sairas-
tuneiden etuja. 

 Kaikki liiton esitemateriaali on ilmais-
ta ja sitä voi tilata itselle tai jaettavaksi toi-
minnasta kiinnostuneille. Esitettä voi tila-
ta www.muma.fi/esitteet

Siklosporiinia sisältävien hyljinnännesto-
lääkkeiden korvattavuus aiheutti alkusyk-
systä huolta. Korvattavuus jatkuu kuiten-
kin normaalisti ja lääkettä oli koko ajan 
saatavilla. Liitto seurasi tilannetta, teki 
edunvalvontaa ja antoi kannanoton hin-
talautakunnalle.

Hila päättää lääkkeiden kohtuulli-
sesta tukkuhinnasta ja korvattavuudes-
ta, mutta käsittely perustuu lääkeyritys-
ten hakemuksiin. Lääkeyritys esittää ha-
kemuksessaan lääkkeelle tukkuhintaa ja 
korvattavuutta. Esitetyn tukkuhinnan on 
oltava kohtuullinen, jotta Hila voi hyväk-
syä sen. 

Sairauteen sopeutumiseen ja arjessa sel-
viytymistä auttaa riittävä tieto sairaudes-
ta. Miten selviydyn maksasairauden kans-
sa? -tietopäivät pidetään kevään aikana 
Tampereella ja Helsingissä. Tapahtumiin 
voi ottaa läheisen mukaan.

Tietopäivä Tampereella on perjantaina 
26.1.2018 klo 9–16, Tampereen yliopis-
tollinen sairaala, Palvelutalon kokoushuo-
ne, Teiskontie 25, Tampere. Tilaisuudes-
sa on kahvitarjoilu ja mahdollisuus oma-
kustanteiseen lounaaseen. Ilmoittautumi-
set ja ruokavalio 20.1. mennessä maarit. 
koskela@pshp.fi, 03 3116 5632.

Tietopäivä Helsingissä ti istaina 
6.3.2018 klo 12–16, Lastenklinikka, Nii-
lo Hallman -sali, Stenbäckinkatu 11. Tilai-
suudessa on kahvitarjoilu. Ilmoittautumi-
set ja ruokavalio 1.3. mennessä sini.heino 
@hus.fi, 050 427 9811.
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AJANKOHTAISTA

Suomi osana isoa 
EU-projektia

Tutkimus  
elämänlaadusta  
hemodialyysissä 

Maksansiirron jälkei-
set syövät vähenivät

EUDONORGAN projektiin osallistui 
26:sta maasta elinluovutus- ja siirto-
toiminnan ammattilaisia sekä siirteen 
saaneita. Projektin päätavoitteena oli 
kouluttaa heistä elinluovutustoiminnan 
puolestapuhujia ja kouluttajia. Siirteen 
saaneiden asiantuntijuus toi arvokasta 
näkökulmaa koulutuksessa käsiteltyi-
hin aiheisiin.
Suomea edustivat Taysin elinluovutus-
koordinaattori Salla Salin ja Kysin tut-
kimushoitaja Eija Vaskelainen. He ovat 
aloittaneet uudenlaisten elinluovutuskou-
lutusten suunnittelun. 

Opinnäytetyöhön hemodialyysissä olevi-
en kokemasta elämänlaadusta haetaan 
neljää osallistujaa, jotka ovat olleet hemo-
dialyysihoidossa vähintään puolen vuo-
den ajan. Tampereen ammattikorkeakou-
luun tehtävä tutkimus toteutetaan kas-
votusten haastatteluna pääsääntöisesti 
Pirkanmaan alueella. Haastattelusta voi 
vetäytyä koska tahansa. Henkilöllisyys ei 
tule ilmi valmiissa opinnäytetyössä.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot sairaan-
hoitajaopiskelijat Erika Kalliokoski, erika. 
kalliokoski@health.tamk.fi, 050 4319 
128 tai Mira Vähä-Peltomäki, mira.vaha- 
peltomaki@health.tamk.fi, 0400 949 443). 
Yhteyshenkilönä liitossa toimii Anniina 
Pylsy, anniina.pylsy@muma.fi.

Maksansiirron saaneiden syöpäriski on 
vähentynyt, todettiin tuoreessa tutkimuk-
sessa pohjoismaisesta aineistosta. Vie-
lä 1980-luvulla syöpäriski oli muuhun vä-
estöön verrattuna 4,53-kertainen. Vuon-
na 2012 se oli enää 1,76-kertainen. Riskin 
vähentymisen arvelleen johtuvan siitä, et-
tä hyljinnänestolääkitystä osataan käyttää 
nykyään aiempaa paremmin ja lääkitystä 
voidaan ajan myötä vähentää yksilöllisesti.

Yli 10 vuoden seurantaan perustuvan tut-
kimuksen mukaan sappitieatresian hoi-
totulokset ovat parantuneet merkittäväs-
ti sen jälkeen, kun sappitieatresian hoito 
keskitettiin Hyksin Lastenklinikalle vuonna 
2005. Tulokset ovat maailman parhaita. 
Harvinainen synnynnäinen sappitieatresia 
eli sappiteiden puutos todetaan vuosittain 
Suomessa keskimäärin neljällä lapsella.

– Hoitotulosten merkittävä paranemi-
nen selittyy lisääntyneellä potilasmäärällä, 
joka on mahdollistanut diagnostiikan, ki-
rurgisen hoidon ja lääkehoidon standar-
doimisen, sanoo osastonylilääkäri Mikko 
Pakarinen, HUS.

Hoidon onnistumismahdollisuuksia 
lisäsi myös varhainen leikkausikä sekä 
maksan histologisten tulehdusmuutos-
ten toteaminen merkkinä taudin varhai-
sesta vaiheesta.

Sappitieatresian 
hoito huippuluokkaa

Aktiivista  
vaikuttamistyötä
Toiminnanjohtaja Sari Högström oli so-
siaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana 
marraskuussa alkoholilain muutokseen 
liittyen. Högström toi esiin liiton lausun-
non sosiaali- ja terveysministeriölle se-
kä kertoi alkoholimaksasairauksien kuor-
mittavuudesta terveydenhuollolle ja et-
tä myös nuoria sairastuu vuosittain alko-
holikirroosiin.

Liitto on tehnyt aktiivista työtä munu-
ais- ja maksasairauteen sairastuneiden 
saattohoidon ja palliatiivisen hoidon ke-
hittämiseksi. Lokakuussa Högström oli 
STM:ssä Palliatiivisen hoidon ja saatto-
hoidon järjestämisen kuulemistilaisuu-
dessa.

Suomen Munuaistautirekisterin rahoi-
tus on epäselvä tammikuun 2018 alusta 
lähtien. Asiasta on tehty vaikuttamistyötä 
vuoden ja ongelma on viety ministeri An-
nika Saarikon ja ministeri Pirkko Matti-
lan tietoon. Rahoitusta on haettu uutena 
kohdeavustuksen Stealta. Liitto odottaa 
toivekkaana ratkaisua rahoituskysymyk-
seen loppuvuodesta.

Mummut, papat ja 
lapsenlapset
Mummut, papat ja lapsenlapset viikon-
loppua vietettiin Ikaalisten kylpylässä lo-
kakuussa toisen kerran liiton historias-
sa. Viikonlopun aikana pohdittiin, onko 
isovanhemmuus rikkaus, rasite vai mo-
lempia. Isovanhempien tuki sairaan lap-
sen vanhemmille on merkittävä ja yleisesti 
koettiin, että avun antaminen on palkitse-
vaa molemmin puolin. Isovanhemmillakin 
on kuitenkin elämässään omat haasteet, 
oma sairaus, työelämän paineet tai omat 
vanhemmat, joita pitää hoitaa jne. Ajan 
rajaaminen ja itsensä hoitaminen on jos-
kus tässä tilanteessa haastavaa ja vaa-
tii voimavaroja. Voimavarasammiota täy-
tettiin viikonlopun aikana asiantuntijoiden 
alustuksella, vertaiskeskusteluilla ja kisaa-
malla yhdessä lastenlasten kanssa. 

Lasten mielestä parasta antia mum-
mun ja papan kanssa yhdessäolon lisäk-
si oli, että sai halia Titi- nallea sekä et-
tä pääsi kylpylään polskimaan ja vesiliu-
kumäkeen.

Kuntoutus uudistuu
STM:n asettaman Kuntoutuskomitean 
mietintö luovutettiin marraskuun alussa 
sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mat-
tilalle ja perhe- ja peruspalveluministe-
ri Annika Saarikolle.  Siinä vastuu sosi-
aali- ja terveydenhuollon lääkinnällisen 
ja sosiaalisen kun-toutuksen järjestämi-
sestä ja rahoituksesta siirrettäisiin maa-
kunnille. 

Järjestöt vaativat, että niiden aseman 
pitää olla tunnistettu ja tunnustettu kai-
kissa palveluiden suunnittelua, toteut-
tamista ja kehittämistä koskevissa vai-
heissa ja päätöksissä. Sote-uudistuk-
sen järjestämislaissa on varmistettava 
maakuntien ja sosiaali- ja terveysjärjes-
töjen yhteistyö. 
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Tytöt ratsastusleirillä
Syyskuun lopulla nuoret kokoontuivat liiton järjestämään vertais-
viikonloppuun Juupajoelle. Viikonlopun aikana nuoret tutustuivat 
toisiin saman kokeneisiin nuoriin ja pääsivät kokeilemaan ratsas-
tusta, poni-agilityä, ajamaan kärryillä ja mukaan traktoriajelulle. 
Kaikki pääsivät kokeilemaan jotain uutta ja saivat onnistumisen 
kokemuksia.  Nuoret ottivat myös yhdessä vastuun lääkkeiden 
ottamisesta päivän lomassa.

Viikonloppu oli niin onnistunut, että ensi vuonna vastaava teh-
dään uudelleen. Silloin luonnon helmaan yritetään saada myös 
pojat mukaan. 

Pieni ele presidentinvaaleissa
Ilmoittautuminen kolmen vaalin keräysputkeen alkaa joulukuus-
sa. Liitto lähettää ilmoittautumisohjeet yhdistyksille joulukuussa. 
Maakuntavaalit siirtyvät presidentinvaalien yhteydestä lokakuulle 
2018. Se tarkoittaa ylimääräistä tilaisuutta kerätä rahaa.

Presidentinvaalien keräys tammi-helmikuussa 2018 hoide-
taan samojen yhdistysten voimin kuin viime kevään kuntavaalit-
kin. Sitä seuraavat vaalit ovat niin tiheään, että yhdistykset ilmoit-
tautuvat kerralla kolmen vaalin keräysputkeen: Yhdellä ilmoittau-
tumisella maakuntavaalit (lokakuu 2018), eduskuntavaalit (huhti-
kuu 2019) ja EU-vaalit (touko/kesäkuu 2019).

Kaikki yhdistykset tarvitset lipasvahteja presidentinvaaleihin. 
Tehtävä on helppo ja sopii kaiken ikäisille vapaaehtoisille.

Helsingin Lastenklinikalla tehtiin syyskuussa elinsiirto viidennelle 
sadalle lapselle. Vuonna 2016 siirtoleikkauksia lapsille oli 21, jois-
ta munuaisensiirtoja oli 14, maksansiirtoja 3 ja sydämensiirtoja 4. 
Suuri osa lasten elinsiirteistä saadaan aivokuolleelta aikuisluovut-
tajalta, mutta noin puolessa lasten munuaisensiirroista luovutta-
jana toimii isä tai äiti.

Elinsiirtoon liittyvän anestesia-, leikkaus- ja jälkihoidon sijoit-
taminen valtakunnallisesti yhteen yksikköön Lastenklinikalle on 
osoittautunut HUS:n mukaan hyväksi ratkaisuksi. Hyljinnänesto-
lääkkeiden käytössä sekä infektioiden ja hyljintäreaktion diagno-
soinnissa on myös edistytty, minkä ansiosta siirteet toimivat ai-
kaisempaa peremmin. Aloitettu ABO-veriryhmärajojen ylittämi-
nen sydämen- ja munuaisensiirroissa auttaa siirteiden saamista 
ja odotusaikojen lyhenemistä. Neljä tähän mennessä tehtyä sy-
dämensiirtoa ovat sujuneet hyvin.

Lapsille jo 500 elinsiirtoa

Valokuvakilpailu lapsille  
ja nuorille
Liiton perhetoiminta järjesti syksyllä valokuvakilpailun alle 12-vuo-
tiaille ja 12–20-vuotiaille nuorille. Kilpailun teemana oli ystävyys. 
Nuorten sarjan voittaja oli Roosa Haapakoski omalla hevosai-
heisella kuvallaan (kuva). Toiseksi nuorten kuvakilpailussa tu-
li Alina Perkkiö. 

Valitettavasti lasten sarjaan ei tullut yhtään kuvaa.

Maailman munuaispäivä 2018
Maailman munuaispäivää vietetään torstaina 8.3.2018. Päivän 
teemana on naisen munuaiset. Maailmassa munuaissairaus kos-
kettaa 195 miljoonaa naista vuosittain.

Liitto järjestää munuaispäivänä yleisöluennon, mutta päivä on 
hyvä tilaisuus kaikille yhdistyksille järjestää oma tapahtuma, lu-
ento tai jakaa sopivassa paikassa materiaalia. Supersankarimu-
nuainen osallistuu innoissaan päivän viettoon. Tarkempaa tietoa 
päivästä on tulossa myöhemmin.
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Sara Kuparinen kirjoitti ylioppilaaksi Ori-
vedellä keväällä 2016. Vielä vuotta ennen 
kirjoituksia tuntui siltä, että hän ei ikinä 
pääsisi ruotsista läpi, mutta kesän pänt-
täyksen jälkeen se onnistui, jopa hyvin ar-
vosanoin. Sara ajatteli, että kielitaitoa oli-
si hyvä vahvistaa edelleen, ja kun Tukhol-
masta löytyy sopiva monikulttuurinen per-
he, hän muutti Au pairiksi Södermalmille 
elokuussa.

Sara oli päättänyt päästä Tampereen 
yliopistoon opiskelemaan yhteiskuntatie-
teitä. Tammikuussa hän aloitti pänttäyk-
sen pääsykokeisiin. Hän luki heti herätty-
ään, laittaessaan ruokaa lapsille, metros-
sa, kuntosalilla. Huhtikuussa iskivät ko-
vat vatsakivut ja huonovointisuus. Parissa 
päivässä kivut vain pahenivat ja hän joutui 
Tukholmassa sairaalaan. Sielläkin hän luki 
pääsykokeisiin aina kun jaksoi. Maksa-ar-
vot olivat korkeat jo tuolloin, mutta maksa 
vaikutti toimivan silti normaalisti. Viikon jäl-
keen hänet passitettiin takaisin isäntäper-
heen luo. Diagnoosiksi annettiin mononu-
kleoosi eli pusutauti.

Vointi jatkui huonona seuraavat pari 
viikkoa ja Sara päätti yhdessä isäntäper-
heen kanssa, että hänen olisi parempi läh-
teä vanhempien luo Jyväskylään sairasta-
maan. Saralla oli paluulippu taskussa. Hän 
oli tulossa Suomeen vain käymään ja ai-
keena oli palata Tukholmaan heti kun mah-
dollista. Toisin kävi.

Älä tee mitään ja varo ihan kaikkea
”Mikä elin sulta otettiin pois, kun sait mak-
san?” viestitteli yksi kavereista maksansiir-
ron jälkeen.

Ei kai voi olettaakaan, että kaksikymp-
piset kaverit olisivat tienneen jotain mak-
sansiirroista. Sara tunnustaa itsekin luul-
leensa, että niitä tehdään vain amerikka-
laisissa elokuvissa. Jälkeenpäin kaverei-
den kommentit kuitenkin huvittavat.

”Saaks sua tulla moikkaa vai tartutak-
sä vielä?” kysyi seuraava.

Yksi kavereista pursui onnea Saran-
kin puolesta: ”Ihan hirveästi onnea! Niin 
paljon onnea! Eihän sitä voi kun onnitel-

Uusi elämä uudella maksalla
Huhtikuussa Sara oli parikymppinen urheileva, terveellisesti ja monipuolisesti syövä nuori. Elämä oli edessä 
ja aikomuksena päästä yliopistoon kesän pääsykokeissa. Juhannuksena hän oli maksansiirron saanut toipi-
las, jolle kaikki tuntui olevan kiellettyä.
TEKSTI: PETRI INOMAA | KUVAT: TONI NEFFLING

la, kun toinen on elinsiirtoon päässyt! On 
se niin ihanaa! Onhan onnistunut elinsiiir-
to onnekkaampi sattuma kuin lottovoitto! 
On varmasti kuin vauvan olisit saanut! On-
nea onnea onnea ja ihanaa!”

Sara itse ei pitänyt itseään ihan yh-
tä onnekkaana. Lääkärien puheissa kaik-
ki tuntui olevan kiellettyä, varsinkin elämi-
nen. Hän kirjoitti omaan blogiinsa:

”Älä matkusta ulkomaille. Älä enää 
muuta kotiisi Tukholmaan tai ainakaan 
mene hakemaan tavaroitasi sieltä. Älä ota 
tatuointiasi. Älä vaan nosta mitään, mikä 
painaa yli kaksi kiloa. Älä imuroi. Älä me-
ne mustikkaan. Älä mene mihinkään, mis-
sä on kissa. Älä unohda lääkkeitäsi. Älä 
nyt herranjumala vaan liho tai kaikki veri-
suonesi kalkkeutuvat ja maksasi räjähtää, 
tarkkaile painoasi ja syö maltillisesti ja ter-
veellisesti ja harrasta liikuntaa. Paitsi että 
älä nyt ainakaan harrasta mitään urheilua 
tai tee yhtään mitään seuraaviin kuukau-
siin. Varo kaikkia bakteereja, ihmiskontak-
tit ovat vaarallisia. Älä mene ostoskeskuk-
seen, teatteriin, leffaan, bileisiin, festareil-
le, laivalle.”

Alun jälkeen maksansiirrosta alkoi kui-
tenkin löytyä hyviäkin puolia, vaikka elin-
siirtourheilu, joista sairaalan fysioterapeut-
ti kertoi Saralle.

– Tässä kohtaa elinsiirto teki mulle hy-
vää. Mä haluan urheilla, elää terveellisesti 
ja pitää huolta mun kropasta, Sara sanoo. 

Uusi maksa hälytyslistalta
Saran sairastaminen jatkui vanhempien 
luona Jyväskylässä. Hän ehti olla kolme 
päivää kotona. Yksityisellä lääkäriasemalla 
lääkäri kuunteli oireet ja lähetti Saran suo-
raan keskussairaalaan. Sinne Saran tarkat 
muistikuvat päättyvät. Hän muistaa oksen-
taneensa koko ajan ja tapelleensa hoitaji-
en kanssa, että hänen on pakko päästä 
yliopiston pääsykokeisiin. Lopullinen niitti 
oli, kun lääkäri ilmoitti, että Saran on pakko 
lähteä ambulanssilla toiselle puolelle Suo-
mea. Lääkäri oli konsultoinut Meilahden 
sairaalan erikoislääkäreitä ja nämä olivat 
komentaneet Saran saman tien Helsinkiin.

Sara saapui perjantain ja lauantain väli-
senä yöllä Meilahteen. Tyttöystävän vierai-
lusta sunnuntaina mieleen on jäänyt vain 
tämän tuomat gluteiinittomat hillomun-
kit. Äiti tuli Jyväskylästä katsomaan Saraa 
tiistaina. Hän oli lukenut Ihmemaan Liisaa, 
ja hiuksiakin oli laitettu. Tai niin Saralle on 
myöhemmin kerrottu. Keskiviikkona Sara 
joutui teho-osastolle.

Sara muistaa yllättyneensä, kun isäkin 
oli tullut Helsinkiin. Hänellä on mielikuva, 
että nyt odotetaan uutta maksaa ja hän 
muistaa miettineensä kuolevansa, jos si-
tä ei löydy. Torstain ja perjantain välisenä 
yönä vanhemmille oli soitettu, että nyt al-
kaa olla kiire: Sara laitettiin pohjoismaisel-
le hälytyslistalle. Uuden maksan oli löydyt-
tävä nopeasti.

Lauantaiaamuna Saran äiti sai soittaa 
läheisille, että leikkaus oli mennyt hyvin. 
Saralla oli uusi toimiva maksa.

– Ihan uskomatonta, että jo sunnuntai-
na mut nostettiin ylös sängystä, vaikka pa-
ruin, että koskee. Maanantaina fyssari tuli 
paikalle ja piti lähteä kävelylle. Olo oli kuin 
junan alle jäänyt.

Keskiviikkona Sara juhli 20-vuotissyn-
tymäpäiviään kävelemällä ensimmäistä 
kertaa portaat leikkauksen jälkeen. On-
neksi Sara tajusi vasta päivien päästä, et-
tä ohi eivät olleet menneet ainoastaan hur-
jat synttäribileet, vaan myös ne odotetut 
pääsykokeet.

– Kunto alkoi palata yllättävän pian. 
Kävelin ympyrää Meilahden pihalla. En 
malttanut lopettaa, ajattelin vain, että jäin 
henkiin.

Sara oli jo pakannut tavarat kotiin läh-
töä varten, kun lääkärit alkoivat ihmetellä, 
miksi maksa-arvot eivät kääntyneet las-
kuun. Vasta toisessa biopsiassa syyksi 
selvisi hyljintäreaktio, mutta se saatiin ku-
riin isoilla kortisoni-annoksilla.

Juhannusta edeltävänä perjantaina Sa-
ra pääsi vihdoin kotiin.

Onneksi on kokouimapukuja
Kavereita huoletti Saran tulevaisuus: ”Jäiks 
sulle mitää arpee?” Toinen kuitenkin kan-
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nusti: ”Onneks on myös kokouimapukuja.” 
Miespuolinen kaverikin hermostui: ”Miten 
sä voit harrastaa seksiä?”

Saran kesä meni ilman festareita ja 
matkoja. Uimapuvun sopimista ei jaksa-
nut heti miettiä. Kortisoni lisäsi ruokaha-
lua ja turvotti.

– Koko ajan on sellainen nälkä, että 
sattui ja silti täyteyden tunnetta ei vaan 
tullut, vaikka tajusi syöneensä illallisel-
la kaksi kertaa niin paljon kuin isä, Sa-
ra muistelee.

”Onneks sä oot aina ollu nii hoikka, et-
tei ees näytä mitenkää tosi pahalle, vaik-
ka saat painoo ja oot turvonnu”, kannusti 
kuitenkin kaveri.

Heinäkuun alussa kovat kivut alkoivat 
taas. Välillä hermokipu yltyy niin pahaksi, 
että Saran on etsittävä apua päivystykses-
tä. Siihen on kokeiltu useita lääkkeitä, mut-
ta varsinaista helpotusta ei ole löytynyt.

Sinä kesänä väliin jäi moni illanvietto 
kavereiden kanssa.

– Kun kutsuista joutuu kieltäytymään 
pari kertaa, ei enää kutsutakaan ja jää tosi 
yksin. Ystävät ovat säilyneet, mutta kave-
rit ovat jääneet matkan varrelle.

Sara ajattelee, että jos kaiken tekee ku-
ten käsketään, paranee, tai ainakin tulevai-
suudessa on vähän helpompaa. Aikuiseksi 

piti kasvaa yhtäkkiä. Keski-ikäiseksi hän ei 
tunne itseään vieläkään, mutta tajusi alku-
syksystä, että hänellä ei ole opiskelupaik-
kaa, mutta hän ei ole työtönkään, eikä saa 
Kelasta penniäkään.

– Maksansiirrosta ei pääse koskaan 
eroon. Nyt on elettävä aina hyvin, mikä tuo 
suorituspaineita. Se ei ole normaalin nuo-
ren elämää. Joskus tuntuu epäreilulta, kun 
ei ole tehnyt itse mitään, mikä olisi aiheut-
tanut kaiken.

Sara aloitti syksyllä, vain neljä kuukaut-
ta siirron jälkeen, opiskelun avoimessa yli-
opistossa Tampereella. Hän asuu siellä tyt-
töystävänsä luona. Omaan asuntoon tar-
koitus on päästä jouluksi.

– Nyt etsin chillimpää tapaa elää, sillä 
olin tosi suorittaja. Ei olekaan maailman-
loppu, vaikka en olekaan nyt yliopistossa. 
Haen sitten ensi kesänä.

Sara aikoo elää kahden edestä
”Näyttää olevan yleinen käytäntö, että siir-
rännäinen nimetään sen mukaan, kenen 
nimipäivänä se on saatu. Ritva muistuttaa 
vain eräästä opettajasta, jota pelkäsin pis-
sit housussa kuus vuotta. Onneksi Suomi 
on kaksikielinen maa ja on myös ruotsalai-
nen nimipäiväkalenteri. Ingeborg olis kui-
tenkin jo vähän liikaa.”

Sopivaa nimeä maksalle ei tuntunut 
löytyvän millään. Ainakin tällä hetkellä Sa-
rasta tuntuisi myös oudolta jatkossa viet-
tää vuosittain maksan syntymäpäivää. 

Syy Saran maksan toiminnan pettä-
miseen selvisi vasta myöhemmin, kun hä-
nellä todettiin autoimmuunihepatiitti. Se on 
harvinainen autoimmuunisairaus, jossa ke-
hon puolustusmekanismit toimivat omaa 
maksaa vastaan. 

Sara ei saa koskaan tietää mistä uu-
si maksa löytyi.

– Mä tiedän että se on matkustanut 
helikopterissa kylmälaatikossa. Ja että on 
soitettu: ”Maksa on priimaa, nyt se tyt-
tö saliin.”

Sara haluaisi kertoa luovuttajan omai-
sille, että on ihan käsittämättömän pa-
hoillaan siitä, että heidän ystävänsä, lap-
sensa tai muu rakkaansa on kuollut, mut-
ta että hän yrittää elää jatkossa tämän-
kin puolesta.

– Mä saan toteuttaa mun unelmia, 
vaikka ensin luulin, etten koskaan saa 
juosta maratonia tai reissata Afrikassa. 
Jossain vaiheessa voin elää niin täysillä 
kuin haluan, niin lujaa kuin elävät voivat. 
Sitä paitsi ainakin tajuan taas elämästä vä-
hän enemmän kun muut, tai ainakin enem-
män kuin aiemmin. 

Sara Kuparinen on tottunut pikku hiljaa 
elämään uuden maksan kanssa. Jatkos-
sa Sara aikoo elää tuntemattoman luo-
vuttajankin puolesta.
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Maksansiirroilla historiaan
Professori Krister Höckerstedt, jos 
kuka, ansaitsee elämäkerran. Sa-
malla tuore kirja kertoo Suomen 
maksansiirtojen historiaa.

TEKSTI: PETRI INOMAA

Professori Krister Höckerstedt on toiminut 
muun muassa kirurgina, ylilääkärinä, tutki-
jana ja opettajana. Kliinisen työnsä ohella 
hän on ollut mukana 370 tieteellisessä al-
kuperäisjulkaisussa, ohjannut 14 väitös-
kirjaa, toiminut päätoimittajana 8 oppikir-
jassa ja kirjoittanut lukuisiin muihin oppikir-
joihin. Hän on ollut lukuisten transplantaa-
tioyhdistysten hallituksessa ja järjestänyt 
kansainvälisiä kokouksia elinsiirroista ja 
etenkin maksansiirroista. Helsingin yliopis-
ton kirurgian professoriksi hänet nimitettiin 
vuonna 2002.

Tuoreessa elämäkerrassaan Lever för 
liv hän katsoo taaksepäin vuosiaan lääkä-
rinä, puhuu ammatin positiivisista haas-
teista, taistelusta kohti parempia hoitotu-
loksia, kiinnostuksestaan tutkimukseen, 
ja viimeisenä, muttei vähäisimpänä, hy-
vin toimivasta yhteistyöstä kollegoiden-
sa kanssa Suomessa ja ulkomailla. En-
nen kaikkea kirja on kuitenkin Suomen 
maksansiirtojen historia. Höckerstedt on 
tiiminsä kanssa toteuttanut Suomen, ja 
Pohjoismaiden, ensimmäisen maksansiir-
ron ja kehittänyt sitten vuosikymmeniä nii-
den tuloksia.

Maksa oli suuri tuntematon
Krister Höckerstedt ehti opiskella yliopis-
toissa puoli vuotta englantia ja saksaa en-
nen kuin hän hakeutui opiskelemaan lää-
ketiedettä. Alun perin ei ollut mitenkään 
selvää, että hän erikoistuisi kirurgina. Ki-
rurgisen sairaalan innostava ilmapiiri, ja 
sairaalan uusi professori Theodor Schei-
nin, saivat hänet kuitenkin päätymään juu-
ri kirurgiaan. 

Höckerstedt sai kirurgian pätevyyden 
vuonna 1977, takana oli tuolloin 13 vuo-
den koulutus. Tutkimus oli aina kiinnostu-
nut, mutta väitöskirjan aihe herätti pohdin-
taa. Vähitellen aiheeksi nousi maksan kyky 
toipua äkillisestä vauriosta. Tuohon aikaan 
maksa oli kirurgeille paljon verta vuotava 
elin, jota oli syytä välttää.

Vielä 1970-luvulla maksan tutkimus ja 
varsinkin maksaleikkaukset olivat harvi-
naisia. Kokeiluja maksansiirroista oli teh-
ty 60-luvulla, mutta huonolla menestyk-
sellä. Höckerstedt järjesti itselleen opin-
tomatkan Cambridgeen, Englantiin alan 
pioneerin professori Calnen luo. Tämän te-
kemien leikkausten tulokset olivat paran-
tuneet 70-luvulta ja moni siirron saaneis-

ta eli normaalia elämää ja muutama oli jo-
pa palannut työhön.

Kun Höckerstedt palasi Suomeen, hän 
aloitti ryhmänsä kanssa kokeelliset mak-
sansiirtoleikkaukset sioilla. Niitä kertyi yh-
teensä 60 ja tulokset alkoivat parantua. Hän 
tutustui muihin alan merkittävimpiin mak-
sansiirtokirurgeihin Euroopassa ja USAs-
sa ja aika alkoi olla kypsä Suomen ensim-
mäiselle maksansiirrolle. Höckerstedt te-
ki professori Scheinin kanssa leikkauksen 
lauantaina 11.2.1982. Nainen eli valitetta-
vasti vain 3 kuukautta leikkauksen jälkeen. 

– Moni oli hämmästynyt, että ensim-
mäinen maksansiirtopotilaamme selviytyi 
edes leikkauksesta. Olisi ollut sensaatio, 
jos tulos olisi ollut vielä parempi, Höcker-
stedt sanoo.

Toinen maksansiirto tehtiin vasta kah-
den vuoden kuluttua vuonna 1984. Mak-
san saanut nuori nainen on edelleen elos-
sa ja voi hyvin. Hyvä valmistautuminen joh-
ti hyviin tuloksiin. 

Vuosien kuluessa maksansiirtoja teke-
vä tiimi kasvoi ja maksansiirroista tuli va-
kiintunut hoitomuoto. Alkuvuosien leikka-
uksen jälkeisistä komplikaatioista päästiin 
eroon ja jo vuonna 1995 Suomen mak-
sansiirtojen tulokset olivat maailman huip-
puluokkaa. 

Aina aikaa ihmiselle
Höckerstedt ehti mukaan myös vaikutta-
mistyöhön. Merkittävin saavutus on, että 
Suomen uuteen lakiin elinsiirroista saatiin 
vuonna 2010 kirjattua ns. oletettu suostu-
mus. Toisin sanoen sanoen aivokuolleen 
elinluovuttajan omainen ei voi kieltää luo-

vutusta omaan tahtoonsa vedoten, vaan 
jokainen aivokuollut henkilö on luovutta-
ja, jos ei ole sitä itse kieltänyt. Hän käyn-
nisti myös 1985 pohjoismaisen yhteistyön 
maksansiirroista.

Höckerstedtillä riitti aina aikaa kolle-
goille ja konsultointiin – mihin vuorokau-
den aikaan tahansa. Työ on ollut professo-
rille kaikki kaikessa. Hän kertoo tehneensä 
vuosia 80–100 tunnin työviikkoja. Hän jäi 
eläkkeelle vuonna 2010, jonka jälkeen tiimi 
on menestyksellisesti jatkanut toimintaan-
sa. Tähän mennessä Suomessa on tehty 
jo yli 1200 maksansiirtoa. 

Kirja korostaa kollegoiden lisäksi per-
heen ja suvun merkitystä. Vuosien kulu-
essa vaimo ja kaksi lasta joutuivat ole-
maan paljon yksin kotona, kun Höcker-
stedt työskenteli Kirurgisessa sairaalassa 
ja matkusti ympäri maailmaa konferens-
seissa. Hän pyrki kuitenkin aina ehtimään 
illalliselle perheen kanssa, vaikka kiirehtikin 
sitten takaisin sairaalaan. 

Ennen kaikkea aikaa löytyi potilaille. 
Liiton marraskuussa järjestämään kahvi-
tilaisuuteen elämäkerran kunniaksi oli mu-
kaan ehtinyt myös joukko maksansiirron 
saaneita. He muistelivat, miten professo-
rilla oli aina aikaa pysähtyä, keskustella 
ja valaa uskoa selviytymiseen vaikeina-
kin hetkinä.

Ruotsinkielisessä Lever för liv -kirjas-
sa on 350 sivua ja 55 kuvaa. Kirjan on jul-
kaissut Suomen Tiedeseura / Finska Ve-
tenskaps-Societeten. Mardy Lindqvist on 
kirjoittanut kirjan professori Höckerstedtin 
kerrontaan perustuen. Kirjan suomennok-
sesta ei ole vielä varmuutta.

Kahvitilaisuuteen osallistuivat muun muassa Sari Högström, Veijo Uotila, Helmi Leinonen, Sinikka Suomela, 
Tarja Jaakonen, Krister Höckerstedt, Maija Hämäläinen, Maija Piitulainen ja Raimo Laine.
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Järjestöpäivillä puhuttiin sotesta, vaikutta-
misesta, jäsenhankinnasta ja tiedottamises-
ta. Järjestöpäivien ohjelmassa kysyttiinkin, 
miten yhdistys näkyy, kuuluu ja vaikuttaa.  

– Nyt on vaikuttamisen paikka, että jär-
jestöt näkyvät ja toimivat myös tulevassa 
palvelurakenteessa, toiminnanjohtaja Sari 
Högström totesi

Jäsenhankinta on tärkeä asia yhdistyk-
sen toiminnassa, sillä riittävä määrä aktii-
visia toimijoita turvaa toiminnan jatkuvuu-

Liiton järjestöpäiville Rovaniemel-
lä kokoontui 40 osallistujaa 11 eri 
yhdistyksestä. Järjestöpäivät on 
kaikille jäsenille tarkoitettu koulu-
tustilaisuus, jossa samalla pääsee 
tapaamaan tuttuja ja jakamaan 
yhdistysten hyviä käytäntöjä. 

TEKSTI JA KUVAT: HILKKA LAHTI

Järjestöpäivät Rovaniemellä
den ja iso jäsenmäärä lisää myös vaikutus-
mahdollisuuksia. 

– Laadukas ja hyvin tiedotettu toiminta 
on parasta jäsenhankintaa. Tyytyväiset jä-
senet vievät sanomaa eteenpäin, kehittä-
mispäällikkö Hanna Eloranta totesi. 

Jäsenhankinta on mukana tavalla tai 
toisella kaikessa liiton ja yhdistysten toi-
minnassa. Sen on oltava jatkuvaa toimin-
taa, mikä suunnitellaan yhdistyksessä. 

– Ajan tasalla oleva jäsenrekisteri on 
tärkeä tapahtumien markkinoinnin edel-
lytys, Kirsi Kauppinen tähdensi ja tarjosi 
myös koulutusta yhdistysten jäsenrekis-
tereistä vastaaville.

Kokemus puhuu yhdistyksissä
Edunvalvonnan ja sosiaaliturvan asiantun-
tija Maria Ruuskanen muistutti, että jo yh-
distykseen kuuluminen on vaikuttamista. 

– Yhdistykset tuovat niidenkin ihmis-
ten äänen kuuluviin, joiden ääni jäisi usein 
muuten kuulematta.

Eritoten nyt ääntä kannattaa pitää, sillä 
yhdistysten asiantuntemus palvelujen ke-
hittämisessä on erityisen tärkeää käynnis-
sä olevassa palvelurakenneuudistuksessa. 
Sote-uudistus ei ole vain uhka, vaan se an-
taa mahdollisuuden luoda pysyviä vaikut-
tamisen kanavia. 

Järjestöpäivillä eri yhdistykset esitteli-
vät myös omia Ikääntymisen teemakau-
den tapahtumia ja käytäntöjä, mm. senio-
ritapahtumia ja retkiä. 

Illalla kokoonnuttiin yhteiseen illan-
viettoon. Järjestöpäiviin osallistujien li-
säksi paikalla oli runsaasti Lapin yhdis-
tyksen väkeä. Illan aikana Lapin yhdistys 
muisti pitkäaikaista dialyysin osastonhoi-
taja Marja-Leena Kestilää hänen jää-
dessä eläkkeelle. Tänä syksynä on tullut 
35 vuotta yhdistyksen perustamisesta ja 
Marja-Leena Kestilä kertoi sen perusta-
misesta ja vaiheista. 

Järjestöpäivien ohjelma oli tiukka, mutta Pomsin puheenjohtaja Juha Eskola ja 
edunvalvonnan ja sosiaaliturvan asiantuntija Maria Ruuskanen ehtivät jaloitella 
tovin jokirannassa. Puheenaiheena oli vaikuttaminen.

Illanviettoon oli kokoontunut järjestöpäivien osallistujien lisäksi runsaasti Lapin 
yhdistyksen väkeä. 

Järjestöpäivillä oli 40 osallistujaa  
11 eri yhdistyksestä.
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nuoremmille. C-hepatiitti voidaan hoitaa 
lääkkeillä, mutta uusia hyvin siedettyjä 
DAA-lääkkeitä käytetään Suomessa vä-
hemmän kuin muualla. Syynä on niiden 
kalleus. Strategia tuo esille myös korva-
ushoidon roolin osana HCV-ongelman 
hoitoa, sillä korvaushoidon kattavuus on 
Suomessa vain 16–19 prosenttia, huo-
noin Pohjoismaista.

C-hepatiitin ennaltaehkäisyssä tär-
keää olisi lisätä pisteitä, jossa voi saada 
puhtaita ruiskuja ja neuloja ja teettää C-
hepatiittitestin. Terveysneuvonta ja hoi-
toon ohjaaminen on luontevaa sisällyt-
tää pisteiden toimintaan. Ehkäpä jatkos-
sa myös HCV- ja korvaushoitokin. 

– Suomessa ei ole enää ikäryhmää, 
jossa ei käytettäisi laittomia päihteitä. Se 
on iso haaste hoitojärjestelmälle, jossa 
päihdeongelmaa ajatellaan vielä alkoho-
linkäytön näkökulmasta.

Suomessa on todettu yhteensä lä-
hes 30 000 C-hepatiittitartuntaa. Vuosit-
tain on hoidettu vain 400 sairastunutta. 

– Jos hoitokäytäntöjä ei muuteta, C-
hepatiittitapausten määrä ei vähene, Si-
mojoki tähdensi.

Hoitokäytäntöjen muuttumiseksi tar-
vitaan valtakunnallinen linjaus, jotta C-he-
patiittia voitaisiin hoitaa yhdenmukaisesti 
ja että uuden lääkkeen käyttöä harkittai-
siin nykyistä pienemmillä maksavaurioil-
la. Myös sosiaaliset syyt C-hepatiitin hää-
tämiseen pitäisi ottaa huomioon. Maksa-
sairauden etenemiseen voi kulua 20–40 
vuotta. C-hepatiitti on kuitenkin tärkeä 
todeta ajoissa, se voi johtaa maksakir-
roosiin ja altistaa maksasyövälle.

Tilaisuudessa kuultiin myös sisätau-
tien ja gastroenterologian erikoislääkä-
ri Jarno Valtosen katsaus Lapin alueen 
C-hepatiittitilanteesta. Lisäksi kuultiin C-
hepatiittia sairastavan puheenvuoro. 

TEKSTI: PETRI INOMAA

Jokainen odottaa joka päivä jotakin: bus-
sia, hissiä, kaupan kassalla, ruoan val-
mistumista, sateen loppumista, punaisen 
vaihtumista vihreäksi. Elinsiirtolistalla ole-
van odotusta ei voi mitata minuuteissa. 
Se kestää päiviä, kuukausia, jopa vuosia. 
Lokakuun Odota-kampanja kysyi ihmisiltä, 
kauanko he jaksaisivat odottaa?

Suomessa elinsiirtoa odottaa jo yli 500 
ihmistä. Siirrettävistä elimistä on jatku-
va pula. Tänä vuonna syyskuun loppuun 
mennessä elinsiirtoja oli tehty 268. Viime 
vuonna siirtoja tehtiin 399.

Euroopan elinsiirtopäivää vietettiin 
Suomessa lauantaina 14.10. Elinsiirto-
viikko käynnistyi kuitenkin jo maanantaina 
9.10., kun Odota-kampanja alkoi osoit-
teessa www.odota.fi ja somessa Faceboo-
kissa, Instagramissa ja Twitterissa. Kam-
panja kertoi, miltä elinsiirron odottaminen 
tuntuu. Tai miltä tuntuu, kun läheinen odot-
taa elinsiirtoa. 

Kampanjaan kuuluu odottamisesta 
kertova ilmiövideo. Viidellä tarinavideolla 
elinsiirron saanut tai elinsiirtoa parhaillaan 
odottava kertoivat ajatuksistaan. Sara ker-
toi maksansiirrosta, Marjo sydämensiirros-
ta, Risto keuhkonsiirrosta, Tuisku-Tuu-
lia munuaisensiirrosta ja Erno munuaisen 
odottamisesta.

Videoita jaettiin Facebookissa, Twit-
terissa ja Instagramissa. Videoita katsot-
tiin kaikissa kanavissa yhteensä lähes 130 
000 kertaa. Yli 400 000 ihmistä näki aina-
kin jonkun Facebook-julkaisuista. Liiton 
jäsenyhdistykset ja hoitoalan ammattilai-
set järjestivät tapahtumia, joissa jaettiin 
kortteja ja tietoa. Aiheesta lähetettiin usei-
ta lehdistötiedotteita ja elinluovutuksis-
ta päästiin myös puhumaan MTV:n Huo-
menta Suomen lähetykseen. Mainos pyö-
ri myös Helsingin Asematunnelin videotau-
luilla viikon ajan.

Kampanja kakkosvaihe käynnistyi 
marraskuussa. Kampanjaspotti pyöri Yle 
TV1:ssä ja Yle TV 2:ssa viikolla 46 eli 
13.11. alkaen. Samaan aikaan jatkettiin 
myös muuta tiedotusta.

Myös Suomessa matkaileva tai asuva 
ulkomaan kansalainen voi olla elinluovutta-
ja. Elinluovutuskortti julkaistiin elinsiirtovii-
kolla englanninkielisenä aiempien suomen 
ja ruotsin lisäksi, jotta kortin täyttäminen ei 
jää kielestä kiinni. Suomalainen voi halu-
tessaan täyttää matkoilleen mukaan elin-
luovutuskortin englanniksi, mutta on tärke-
ää muistaa, että jo eri Euroopan maissa on 
erilaiset lainsäädännöt ja kussakin maas-
sa noudatetaan maan omaa lakia. Joissa-
kin kortti riittää tahdonilmaisuksi, toisissa 
vaaditaan lähiomaisen lupa. 

Tasa-arvoista C-hepatiitin hoitoa
Asenteet ja ennakkoluulot oh-
jaavat yhä C-hepatiitin hoitojen 
kehittämistä ja toteutusta, ylilää-
käri Kaarlo Simojoki totesi liiton 
järjestämässä C-hepatiittikoko-
uksessa Rovaniemellä.

TEKSTI JA KUVAT: HILKKA LAHTI

Ylilääkäri Kaarlo Simojoki A-klinikkasäätiöstä ker-
toi kokouksessa, että C-hepatiittistrategian linjauk-
sissa panostetaan ennaltaehkäisyyn, testaukseen 
ja hoitoon.

Odota muistutti  
elinluovutuksesta

Munuais- ja maksaliiton järjestämään ti-
laisuuteen Rovaniemelle kokoontui loka-
kuussa joukko asiantuntijoita ja tervey-
denhuollon henkilökuntaa kuulemaan ja 
keskustelemaan C-hepatiitista. Asia on 
alueella tärkeä, sillä Lapin ja Länsi-Pohjan 
sairaanhoitopiirien alueella todetaan vuo-
sittain noin 50 C-hepatiittitartuntaa. Esi-
merkiksi vuonna 2016 Lapissa todettiin 27 
ja Länsi-Pohjassa 22 tapausta. C-hepatiit-
tia on asukaslukuun suhteutettuna eniten 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella.

Kaikkiaan tartunta on todettu lähes 
1000 ihmisellä. Puolet heistä on alle 
30-vuotiaita. Kaiken kaikkiaan elossa ole-
via, mutta vielä hoitamattomia tartunnan 
saaneita alueella on noin 650. Määrä kas-
vaa jatkuvasti.

Yhtenäiset ohjeet
STM julkaisi viime vuoden lopulla kansal-
lisen C-hepatiittistrategian vuosille 2017–
2019. Tämän vuoden keväällä toimin-
tansa on aloittanut THL:n alainen asian-
tuntijaryhmä, joka miettii käytännön to-
teutuksen. Liiton toiminnanjohtaja Sari 
Högström oli mukana strategiaryhmässä 
ja C-hepatiittipotilaan hoitopolkua mietti-
vässä asiantuntijaryhmässä. 

Ylilääkäri Kaarlo Simojoki A-klinikka-
säätiöstä kertoi kokouksessa, että strate-
gian linjauksissa panostetaan ennaltaeh-
käisyyn, testaukseen ja hoitoon.

– C-hepatiitin hoito vaihtelee pal-
jon alueittain. Tavoitteena on C-hepatiit-
tia sairastavien tasa-arvoinen kohtelu ja 
hoitoon pääsy asuinpaikasta riippumatta.

Hoidon tarve pitäisi arvioida elämän-
tilanteesta riippumatta ja myös hoito- ja 
seurantasuunnitelma pitäisi tehdä jokai-
sella viruksen kantajalle. C-hepatiitti on 
yleinen suonensisäisiä huumeita käyttävil-
lä, noin 60 prosenttia on saanut viruksen 
likaisista neuloista. 40 prosentilla tartunta-
tapa jää epäselväksi. Moni saattaa kantaa 
virusta vuosikausia tietämättään ja asia tu-
lee ilmi vasta, kun maksa alkaa oireilla.  

Suomi jälkijunassa
Suomi on Simojoen mukaan C-hepatiitin 
hoidossa jälkijunassa muihin maihin ver-
rattuna. Suomessa aloitetaan pistoshuu-
meiden käyttäminen nuorempana kuin 
muissa Pohjoismaissa, joten myös C-he-
patiittiviruksen tuomat ongelmat tulevat 
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Munuaisten vajaatoiminnan etenemis-
tä voidaan hidastaa lääkehoidolla, ravit-
semushoidolla ja elintavoilla. Kun pelkällä 
lääkehoidolla ja ruokavaliolla ei enää pääs-
tä haluttuun tulokseen, aloitetaan dialyy-
sihoito. Ilman toimivia munuaisia ihminen 
menehtyy.  Dialyysi auttaa myös munuais-
ten vajaatoiminnan aiheuttamiin oireisiin, 
kuten väsymykseen, pahoinvointiin ja ihon 
kutinaan. Tavoitteena on ehkäistä lisäsaira-
uksien syntymistä sekä parantaa elämän-
laatua. Dialyysissä oleva voi käydä työs-
sä, harrastaa, liikkua ja matkustaa. Dialyy-
sihoidon turvin voi elää kymmeniä vuosia.

On tärkeää, että jokainen hoitoa tarvit-
seva löytää itselleen parhaiten sopivan dia-
lyysimuodon. Hoitomuoto valitaan yksilölli-
sesti ja sitä voi myös myöhemmin vaihtaa 
tarvittaessa. Dialyysihoitoa voi tehdä koto-
na tai hoitoyksikössä veriteitse hemodia-
lyysinä tai käyttämällä omaa vatsakalvoa 
hyödyksi peritoneaalidialyysinä.

Hemodialyysihoidossa veri puhdiste-
taan kuona-aineista ja ylimääräisestä nes-
teestä dialyysikoneen avulla. Dialyysiko-
neen pumppu kierrättää verta suodatti-
men eli dialysaattorin läpi. Hemodialyysiä 
varten tarvittava veritie eli fisteli tehdään 
leikkauksessa yhdistämällä ranteen alu-
een valtimo ja laskimo toisiinsa. Dialyysi-
hoito aloitetaan pistämällä tarvittavat kak-
si kanyyliä fisteliin.

Vatsakalvo- eli peritoneaalidialyysis-
sä (PD) käytetään hyväksi omaa vatsakal-
voa. Kalvo toimii hoitomenetelmässä suo-
dattimena, jonka kautta kuona-aineita ja 
ylimääräistä nestettä voidaan poistaa ve-
restä dialyysinesteen avulla. Puhdas dia-

Dialyysimuodon valinta  
vaatii harkintaa
Dialyysihoitoa voi saada hoitoyksi-
kössä tai sitä voi tehdä omatoimi-
sesti kotona. Sopivaa hoitomuo-
toa kannattaa miettiä huolella lä-
heisten ja lääkärin kanssa. Tär-
keintä on löytää itselle parhaiten 
sopiva hoito.
TEKSTI: PETRI INOMAA, MAARIT HEINIMÄKI
KUVAT: ERNO LAHTINEN

Paavo Koskenkorva odottaa toista-
miseen uutta munuaista. Ensimmäinen 
siirtomunuainen toimi lähes kymmenen 
vuotta. Molemmilla kerroilla hän on va-
linnut hoitomuodoksi kotona tehtävän 
hemodialyysin.

– Työskentelen lentokonekuormaa-
jana, mikä on ruumiillista työtä. Olen ha-
lunnut jatkaa työntekoa ja vatsakalvo-
dialyysissä laukkujen nostelu ei olisi ol-
lut mahdollista, Paavo kertoo.

Paavo on aina harrastanut aktiivi-
sesti liikuntaa ja hän koki hemodialyy-
sin myös sen takia itselleen paremmin 
sopivaksi vaihtoehdoksi. Hän on huo-
mannut, että fistelikin toimii paremmin, 
kun kättä käyttää ahkerasti. Tällä het-
kellä Paavolla on nimissään dialyysissä 
olevan pituushiihdon maailmanennätys. 
Myös muut lajit sujuvat normaalisti dia-
lyysistä huolimatta.

Ensimmäisellä kerralla Paavo oli ko-
koaikatyössä, nyt odottamisen pitkit-

tyessä työn, hoidon, perheen ja har-
rastusten yhdistyminen kävi mahdot-
tomaksi. Puolipäivätyöhön ja muihin 
tehtäviin työpaikalla siirtyminen hel-
potti arkea.

Paavo tekee hemodialyysiä oma-
toimisesti kotona. Dialyysikone on olo-
huoneen nurkassa, jolloin iltahoidon 
aikana perheen kanssa voi seurustel-
la vapaasti. Viikossa hän tekee hoidon 
kaksi kertaa yöllä, jolloin se kestää val-
misteluineen yli 9 tuntia. Kerran viikos-
sa hän tekee päivädialyysin, johon ai-
kaa kuluu viitisen tuntia. Mitä useam-
min hoidon tekee, ja mitä pidempään, 
sen parempana vointi pysyy. 

– Odottaminen muuttui helpom-
maksi, kun sen oppi välillä unohta-
maan. Minuutit ovat paljon pidempiä, 
silloin kun odottaa. Eikä nyt puhuta 
edes minuuteista, vaan päivistä ja kuu-
kausista, jopa vuosista, Paavo sanoo.

Paavo valitsi kotihemon
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Veera Holapalla todettiin pian synty-
män jälkeen suomalaistyyppinen nef-
roosi. Hänen omat munuaisensa pi-
ti poistaa ensimmäisen elinkuukausien 
aikana. Vanhemmat kytkivät tytön joka 
yö kotona dialyysikoneeseen, jotta hän 
selvisi munuaisensiirtoon saakka. En-
nen siirtolistalle pääsyä piti odottaa, et-
tä Veera sai tarpeeksi painoa vaativaan 
leikkaukseen.

Siirretyn munuaisen turvin Veera 
pystyi elämään aika normaalia nuoren 
elämää 21 vuotta. Keväällä 2015 mu-
nuaisen toiminta alkoi kuitenkin heike-
tä nopeasti. Ensin Veera ei edes tajun-
nut, mikä oli vialla. Ruoka ei maistunut, 
hänellä oli pahoinvointia, häntä väsytti ja 
vilutti koko ajan. Kesällä turvotukset pa-
henivat ja hänellä oli pahimmillaan 10 ki-
loa ylimääräistä nestettä kehossa.

Veera aloitti dialyysin kesällä 2015. 
Vatsakalvodialyysi tuntui hänestä par-
haimmalta vaihtoehdolta. Hän ei halun-
nut käydä hoidossa yksikössä ja itsen-
sä pistäminenkin tuntui vieraalta, vaik-
ka hänellä on hoitoalan koulutus. Jo-
ka yö tehtävä dialyysihoito on sitovaa, 
mutta se antaa päivät aikaa tehdä työ-
tä ja harrastaa vapaasti. Veera on puo-
lipäiväisenä lähihoitajana vanhusten ly-

hytaikais- ja kuntoutusyksikössä sekä 
toimistotyössä liiton kuntoutustiimissä. 
Töiden jälkeen hän ehtii käydä jumpas-
sa ja tanssitunneilla.

– En jaksaisi olla vain koko ajan ko-
tona, koska en ole aktiivisesti sairas. 
Totta kai välillä olen väsynyt ja palautu-
minen kestää pidempään kuin muilla. 
Tulisin kipeämmäksi, jos olisin vain ko-
tona, enkä tekisi mitään, Veera miettii.

Veera tekee vatsakalvodialyysiä

lyysineste valutetaan dialyysikatetrin kaut-
ta vatsaonteloon ja vaikutusajan jälkeen 
kuona-ainepitoinen neste valutetaan ulos. 
Dialyysikatetri asetetaan vatsaonteloon 
pienellä leikkauksella.

Hoitomuodoilla on eroja
Hoitomuodon valintaan vaikuttaa moni 
seikka. Tavoitteena on, että dialyysi vastaa 
hoidon tarvetta ja on mahdollisimman hy-
vin sovellettavissa omaan elämäntilantee-
seen. Hoitoyksiköt järjestävät pre-dialyysi-
vaiheessa oleville eli lähiaikoina dialyysihoi-
don aloittaville ensitietopäiviä, joissa esi-
tellään eri dialyysimuotoja. Itselle sopivaa 
hoitomuotoa on helpompi miettiä läheis-
ten ja hoitavan lääkärin kanssa, kun tietoa 
eri vaihtoehdoista on riittävästi.

Dialyysimuodon valinnassa on tar-
peen selvittää, missä lähin hoitoyksikkö 
on tai onko mahdollisuutta ja halua teh-
dä dialyysi kotona. Kotidialyysimuotoja 
ovat vatsakalvodialyysi ja kotihemodialyy-
si. Kotidialyysiä voi tehdä myös avustaja. 
Kaikki eivät halua kotiin sairaalan olois-
ta tilaa, tai koti on niin pieni, että tarvit-
tavat laitteet ja välineet eivät tunnu mah-
tuvan sinne, jolloin yksikössä hoidossa 
käyminen on hyvä vaihtoehto. Joissakin 
sairaaloissa on omahoitokioski, jossa on 
mahdollisuus tehdä hemodialyysihoito it-
se oman aikataulun mukaisesti silloin, kun 
hoitoyksikkö on auki.

Vatsakalvodialyysi tehdään käsivaih-
doin 4–5 kertaa päivässä (CAPD) tai jo-
ka yö 8–9 tuntia nukkuessa koneen avul-
la (APD). Käsivaihto kestää noin 20 mi-
nuuttia. PD-dialyysi ei sido hoitoa tiet-
tyyn paikkaan, vaan dialyysinestepussit 
voi ottaa mukaan myös työ- tai opiske-
lupaikalle. Yöllä tehtävä hoito antaa va-
pauden tehdä päivän aikana, mitä halu-
aa. Matkailu ja vaikka mökkeily onnistu-
vat melko vaivattomasti, sillä dialyysines-
teet voi tilata matkakohteeseen tai ottaa 
mukaansa.

Vatsasta tuleva katetri voi jostakusta 
tuntua rajoittavalta, ja välttämättä julkisel-
la rannalla tai uimahallissa ei tunne oloaan 
kotoisaksi. Katetrin voi kuitenkin suojata, 
jolloin esimerkiksi uiminen on mahdollista. 
Yksityiselämässä katetriin tottuu kuiten-
kin yleensä nopeasti, eikä nesteiden vaih-
to tunnu perheenjäsenistä oudolta, kun he 
saavat tutustua hoitomuotoon.

Sairaalassa hemodialyysihoito teh-
dään perinteisesti kolme kertaa viikossa 
4–5 tuntia kerrallaan yksikön aikataulun 
mukaisesti. Kotihemodialyysin voi tehdä 
oman päivärytmin mukaan, jolloin hoito on 
helpompi sovittaa työssäkäyntiin, ja omiin 
ja perheen menoihin. Kotihemodialyysiä 

voi soveltaa tarpeen mukaan ja osa tekee 
hoidon viisi kertaa viikossa 2,5 tuntia ker-
rallaan. Jotkut tekevät hoidon joka toinen 
päivä, toiset öisin nukkuessaan. Koska ko-
tidialyysihoitoa tehdään useammin, ruoka- 
ja nesterajoituksia tarvitaan harvemmin.

Myös hemodialyysissä oleva voi mat-
kustella tai viettää kesää mökillä, mutta 
tällöin dialyysissä on käytävä läheisessä 
yksikössä, joihin on varattava paikka hy-
vissä ajoin. Pääsääntöisesti kotihemodia-
lyysikonetta ei voi kuljettaa mukana sen 
koon ja tekniikan vuoksi. Markkinoilta löy-
tyy myös laite, jota voi kuljettaa. Laite pai-
naa 30–40 kiloa ja sen hoidon teho ei ole 
kaikille riittävä.

Dialyysiä tekevä voi liikkua normaalisti. 
Liikunta saa tuntua rasittavalta eikä hikoi-
lua ole kielletty. Monipuolinen liikunta pitää 
kunnossa ja hyvä yleiskunto auttaa jaksa-
maan paremmin hoidon rasitusta. Hemo-
dialyysissä olevien kannattaa välttää fiste-
likäteen kohdistuvaa puristusta, mutta esi-
merkiksi kuntosalilla voi hyvin käydä, sil-

lä fisteli toimii usein paremmin, kun kättä 
käyttää reilusti. Infektioiden välttämisek-
si hemodialyysihoidon jälkeen ei suositel-
la uimista tai saunomista ennen kuin ka-
nylointipaikkojen päälle on kehittynyt rupi. 
Vatsakalvodialyysissä dialyysinesteen voi 
valuttaa pois vatsaontelosta raskaamman 
liikunnan ajaksi. Saunassa voi käydä va-
paasti, kun katetrileikkaus on parantunut 
ja lääkäri on antanut sille luvan.

Kotidialyysi joustaa  
omien menojen mukaan
Tutkimusten mukaan elämänlaatu kotidia-
lyysissä on hyvä ja elämänhallinta säilyy 
dialyysihoidosta huolimatta parhaalla mah-
dollisella tavalla. Kotona tehtävä dialyy-
si sopii lähes kaikille, joilla on motivaatiota 
tehdä hoito omatoimisesti ja ovat valmiita 
sitoutumaan siihen. Lääketieteellisiä estei-
tä on vain harvoin. Kotona ei tarvitse olla 
perheenjäsentä tai avustajaa, mutta jos-
kus voi olla turvallisempaa, että hoidon ai-
kana ei ole kotona yksin. Näkökyvyn ja hie-
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Hyvä hoito
”Hyvän hoidon yhtenä päämääränä 
tulee olla juuri sen asian korjaaminen, 
joka potilaasta tuntuu pahimmalta.” 
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.

nomotoriikan on toimittava niin hyvin, et-
tä pystyy aloittamaan hoidon ja tekemään 
mahdollisen koneen vaatimat säädöt. Jos-
kus kotona tehtävän dialyysin voivat estää 
muisti- tai oppimisongelmat.

Kotidialyysin tekemiseen annetaan ai-
na riittävän pitkä koulutus ja neuvoja ja 
apua voi kysyä hoitoyksiköstä tarvittaes-
sa. Dialyysin tekeminen ensimmäisiä ker-
toja yksin kotona jännittää useimpia, mut-
ta se muuttuu yleensä nopeasti rutiiniksi. 
Hemodialyysin aloittaminen itse pistämäl-
lä voi tuntua pelottavalta, mutta lääkäri-
en mukaan kaikki ovat halutessaan oppi-
neet hoidon. Dialyysiä tekevien kertomuk-
sien mukaan pistämiseen tottuu nopeasti.

Toki kotidialyysikin on sitovaa ja aikaa 
vievää. Vaikka hoidon voi tehdä itselle so-
pivana ajankohtana, se on tehtävä suun-
nitelmien mukaan, vaikka ei huvittaisi. Dia-
lyysilaite vie tilaa ja tarvikkeita on paljon. Ti-
laukset on muistettava tehdä ajoissa, vaik-
ka tarvikkeiden tilaaminen ja kotiinkuljetus 
onkin pyritty tekemään mahdollisimman 
yksinkertaiseksi ja helpoksi. Tarvikkeet toi-
mitetaan apteekista tai sairaalasta ja ne 
vaativat lämmintä varastotilaa.

Kotidialyysiä varten tarvitsee tehdä 
kotiin pieniä muutostöitä. Sekä hemo-
dialyysiä, että yökoneen avulla tehtävää 
vatsakalvodialyysiä varten tarvitaan maa-
doitetut pistorasiat ja vikavirtakytkin. He-
modialyysihoitoa varten tarvitaan vesipis-
te, josta kone ottaa dialyysinesteeseen ja 
koneen desinfiointiin vaadittavan veden. 
Molemmissa koneellisissa hoitomuodois-
sa on myös poistoletku, jolla kuona-ai-
nepitoinen dialyysineste johdetaan vie-
märiin. Kodin muutostyöt maksaa vam-
maispalvelulain mukaan asuinkunta. Kus-
tannuksia tulee myös vedenkulutuksesta, 
sähköstä ja jätekuluista, minkä vuoksi ko-
tidialyysiä tekevän on mahdollista saada 
korotettua hoitotukea tai työssäkäyvän 
korkeinta vammaistukea.

Kotia ei tarvitse desinfioida, vaan riit-
tää että hoitohuone on siisti. Tärkeää on 
hyvä käsihygienia. Kodista ei tarvitse teh-
dä sairaalaa vaan omat tutut huonekalut 
käyvät hyvin. Tärkeää on, että hoidon ai-
kana saa mukavan asennon ja että huo-
neessa on riittävästi ajankulua tai mahdol-
lisuus lepoon. 

KOTIDIALYYSI

HEMODIALYYSI  HOITOYKSIKÖSSÄ

Vatsakalvodialyysi

Hemodialyysi

• harvemmin  
ruokarajoitteita

• helpompi sovittaa omaan 
ja perheen aikatauluun

• helpompi olla työssä, 
opiskella ja harrastaa

• vointi tasaisempi,  
koska dialyysi tehdään 
useammin

• saa ottaa enemmän  
vastuuta hoidostaan

• vaatii varastotilaa
• kodin muutostyöt
• sähkö ja jätekulut

• hoitoaika yksikön aikataulun mukaan
• hoitopäivä matkoineen voi olla pitkä
• hoito yleensä kolme kertaa viikossa
• hoidon välipäivät ovat vapaata
• vointi voi vaihdella, koska hoito harvemmin
• yleensä ruoka- ja nesterajoituksia
• dialyysitarvikkeet eivät vie tilaa kotona
• sarjahoitomaksu

• vaatii vatsakatetrin
• hoito on päivittäin päivällä käsivaihdoin tai 

yöllä koneella
• matkustaminen helpompaa: nesteet voi 

ottaa mukaansa tai tilata kohteeseen

• vaatii veritien
• hoidosta voi pitää vapaapäiviä lääkärin 

ohjeen mukaisesti
• matkustaminen vaatii suunnittelua etu-

käteen
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TEKSTI: HILKKA LAHTI

Munuaisterveellisiä 
jouluherkkuja 
Joulun pyhien jälkeen munuaisten vajaa-
toimintaa sairastavien kalium- ja fosforiar-
vot saattavat olla nousussa.

– Joulu on vain kerran vuodessa, arki 
ratkaisee, muistuttaa liiton järjestösuunnit-
telija, munuaissairaanhoitaja Maarit Hei-
nimäki.

Oikea ravinto on tärkeä hoitomuoto 
munuaissairauden eri vaiheissa. Munuais-
ten vajaatoiminnan etenemistä voi hidas-
taa ruokavaliolla ja silloin on tärkeää kiin-
nittää huomiota suolan, proteiinin ja fos-
forin, joskus myös kaliumin saantiin. Ka-
liumin saantia rajoitetaan vain silloin, jos 
verikokeet ovat osoittaneet, että kaliumar-
vot ovat koholla. 

– Ruokavaliotaan ei kannata kaventaa 
turhaan, Heinimäki sanoo.

Dialyysin aikana painopiste siirtyy riittä-
vän proteiinin ja energian saantiin. Dialyy-
si ei yleensä poista fosforia riittävän tehok-
kaasti ja toisinaan joudutaan vahtimaan 
myös kaliumin saantia. 

Suola on pahasta kaikille, sillä se nos-
taa verenpainetta ja kuormittaa munuaisia, 
sydäntä ja verisuonia. 

Kaliumin lähteistä tärkeimmät ovat 
kahvi, tuoremehu ja peruna, mutta sitä 
on myös kasviksissa, hedelmissä ja mar-
joissa. Fosforia saadaan maitotuotteista, 
täysjyväviljoista ja lihasta. Monessa teol-
lisessa elintarvikkeessa fosforia on myös 
lisäaineena 

Fosforia kohtuudella
– Yleensä kaikkien munuaisten vajaatoi-
mintaa sairastavien pitää vähentää fosfo-
rin saantia, Heinimäki muistuttaa.

Munuaisten vajaatoiminnassa munu-
aisten kyky poistaa fosforia heikkenee. 
Usein ruokavalion fosforirajoituksen lisäk-
si tarvitaan fosforin sitojalääke, joka estää 
suolessa olevan fosforin imeytymistä. Fos-
forinsitojalääke otetaan ruuan yhteydessä, 
muuten siitä ei ole hyötyä. 

Vertailu muiden munuaisten vajaatoi-
mintaa sairastavien tai dialyysissä käyvien 
kanssa ei kannata, sillä fosforiarvot ovat 
yksilöllisiä. Veren fosforiarvo on nopea 
muuttumaan, ja se voi olla koholla esimer-
kiksi juhlapyhien jälkeen. Kokonaisuus kui-
tenkin ratkaisee, ei satunnainen herkuttelu.

Jouluherkkujen äärellä kannattaa muistaa, että kokonaisuus ratkaisee, 
ei hetkellinen herkuttelu. Joulunakin voi silti syödä munuaisterveellisesti.

Ruokavalioon tuo lisää haastetta se, 
että fosforia on kaikessa ruuassa, eniten 
eläinkunnan tuotteissa, mutta dialyysis-
sä oleva tarvitsee hyvänlaatuista proteii-
nia ruuasta. 

– Proteiinin lähteeksi kannattaa vali-
ta mahdollisimman vähän fosforia sisäl-
täviä valmisteita. Kasvipohjainen fosfo-
ri ei imeydy niin hyvin kuin lihasta saatava 
ja lisäainefosfaatit imeytyvät tehokkaam-
min kuin elintarvikkeissa luonnostaan ole-
va fosfaatti.

Maitotuotteet ovat useimmilla iso fos-
forin lähde. Osan maitotuotteista voi vaih-
taa esimerkiksi kasvisrasva-, soija-, man-
teli-, kaura- tai riisipohjaisiin tuotteisiin ja 
esimerkiksi joulupuuron voi keittää hy-
vin esimerkiksi kauramaitoon. Tarkista 
kuitenkin, ettei näihin tuotteisiin ole lisät-
ty fosfaattia esimerkiksi kalsiumfosfaatti-
na (E341). 

Fosfori on tärkeä elintarvikkeitten hap-
pamuuden säätö- ja stabilointiaine, mut-
ta nykyään markkinoilla on lihavalmisteita, 
joissa ei ole käytetty lisäainefosfaattia. Vä-
härasvainen ja vähäsuolainen kinkku mais-
tuu myös munuaisten vajaatoimintaa sai-
rastavan joulupöydässä. Esimerkiksi HK:n 
viljaporsaan kinkku on Sydänmerkki-tuo-
te. Se on luuton, rasvaton ja suolaa on 0,2 
grammaa/100 g, eli ei lisättyä suolaa lain-
kaan. Kalaa voi myös syödä, kunhan per-
kaa ruodot ja nahkan pois. 

Kaliumrajoitus vain tarpeeseen
Perinteiset joululaatikot eivät kaliumin 
saannin kannalta ole lainkaan huono-
ja vaihtoehtoja. Lantussa, bataatissa ja 
porkkanassa on vähemmän kaliumia kuin 
esimerkiksi perunassa, ja sitä voi entises-
tään vähentää liottamalla ja keittämäl-
lä juurekset väljässä vedessä. Riisiruuis-
ta voivat nauttia myös ne, joilla on kali-
umrajoite, sillä riisi ja pasta sopivat peru-
naa paremmin. 

Jouluherkuissa, kuivatuissa hedelmis-
sä, pähkinöissä ja suklaassa, on niin run-
saasti kaliumia, että niitä kannattaa naut-
tia harvakseltaan ja vain vähän kerrallaan.

– Moni välttelee linssejä ja papuja nii-
den sisältämän kaliumin ja fosforin takia, 
mutta ne ovat hyviä proteiinin lähteitä mu-

Joulupukinkonttiin voi hankkia Nau-
ti ruoasta -ruokakirjan. Se on mu-
nuaisten vajaatoimintaa sairastavan 
keittokirja, jonka alkuun on koottu 
tarpeelliset tiedot suolasta, fosfo-
rista, kaliumista, proteiineista, ras-
voista, kuidusta ja ateriarytmistä. 
Siinä on myös käytännön vinkkejä 
maitovalmisteiden käyttöön tai sii-
hen, miten ruokaan saa makua il-
man suolaa. 

Kirjaan kootut reseptit on jo val-
miiksi mietitty munuaisterveellisik-
si ja niitä on helppo muokata myös 
omien rajoitusten mukaisiksi. Kirjaa 
voi tilata liitosta. Kirsi Kauppiselta, 
kirsi.kauppinen@muma.fi, 050 4365 
707 tai kotisivujen kautta osoittees-
ta www.muma.fi/ruokakirja.

Ruokakirja  
pukinkonttiin

Nauti ruoasta
Munuaisten vajaatoimintaa sairastavan ruokakirja

Munuais- ja maksaliitto

nuaisten vajaatoimintaa sairastaville. Lins-
seissä ja pavuissa on kaliumia puolet vä-
hemmän kuin perunassa, eikä kasvispoh-
jainen fosfori imeydy yhtä tehokkaasti kuin 
esimerkiksi lihasta saatu fosfori, Heinimä-
ki toteaa. 

Sen sijaan herneissä on sekä kaliu-
mia että fosforia linssejä ja papuja enem-
män eli joidenkin maakuntien joulupöytään 
kuuluvaa hernetuuvinkia ei kannata syödä 
ylen määrin.
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Joulumenu
Dijon-kuorrutettu kinkku Sitruunamarinoitu lohi

6 annostaValitse mahdollisimman vähäsuolainen kinkku, esimer-
kiksi HK:n viljaporsaan kinkku (Vähäsuolaiset lihatuot-
teet HK Scan Pro, www.hkscanpro.fi)

Paista kinkku uunissa noin 100 asteessa 1–1,5 tun-
tia kiloa kohden tai kun paistomittarin lämpötila on 74 
astetta, ylikypsän kinkun 80 astetta.

Dijon-kuorrutus
Ennen kuorruttamista kinkusta poistetaan verkko, ka-
mara ja ainakin osa rasvasta, jos sitä on. Kinkun pin-
ta voidellaan Dijon-sinapilla ja sen jälkeen pinnalle ri-
potellaan korppujauhoja ja painellaan kokonaisia neili-
koita. Vaihtoehtoisesti kinkun voi voidella hunajasinap-
piseoksella. 

Kinkku ruskistetaan uunissa 225–250 asteessa 10–
15 minuuttia tai kunnes kinkun pinta on ruskea.

500 g  kirjolohifilettä
1 dl tuoretta  
 korianteria silputtuna 
1 dl sitruunamehua
2 tl sitruunankuoriraas-
tetta
1  valkosipulinkynsi
1 rkl sokeria
1 tl  korianterinsiemeniä

Nypi kalasta ruodot ja leikkaa se 
ohuiksi viipaleiksi. Siirrä viipaleet kan-
nelliseen astiaan. Mittaa kalan jouk-
koon kaikki ainekset, sulje astia ja 
kääntele. Anna sitruunaisen kalan 
maustua jääkaapissa seuraavaan 
päivään. 

Korianterin sijasta voit käyttää til-
liä, basilikaa, persiljaa.

RO
DE

O
 F

IN
NI

SH
 R

F

20 | ELINEHTO 4/17

http://www.hkscanpro.fi


Tomaatti-mozzarellasalaatti

Bataattilaatikko
10 annosta 

Viktorian riisi
6–8 annosta

Porkkanalaatikko
10 annosta 

Jäävuorisalaattia
400 g  kirsikka-
tomaatteja
250 g  mozzarella-
juustoa tai  
raejuustoa
1  ruukku basilikaa

1,5 kg  bataatteja
 3 dl kasvisruokakermaa
2,5 rkl  korppujauhoja
1  muna
0,5 dl siirappia
100 g  voisulaa tai mar-
gariinia (jouluna saa käyt-
tää voita, muuten juokse-
vaa margariinia) 
ripaus  suolaa, jos haluaa, 
mutta ei  ole pakko!
ripaus kanelia

Riisipuuro: (7,5 dl)
2 dl vettä 
1 dl puuroriisiä 
6 dl kauramaitoa 

Vanukkaaseen: 
3 liivatelehteä 
0,5 dl sitruunasta  
puristettua mehua 
0,5 dl sokeria 
2 tl vaniljasokeria 
2–2,5 dl vaahtoutuva 
kaurakerma 

Kastike: 
marjasosetta,  
tomusokeria 

1 l  kauramaitoa       
2 dl  puuroriisiä       
1 kg  porkkanoita     
vettä  
2 kpl  kananmunia       
1/4 tl  valkopippuria      
0,5 dl  siirappia 

Kuori, paloittele ja tarvittaessa liota 
bataatit runsaassa vedessä. Keitä 
bataatit pehmeäksi runsaassa ve-
dessä. Anna korppujauhojen mu-
hia sillä aikaa kermassa. Sekoi-
ta siirappi kermaan. Kaada keitin-
vesi pois. Muussaa bataatit ja li-
sää ensin voi, muna, kermaseos 
ja mausteet.

Paista 175 asteessa 1,5–2 
tuntia. 
 

Kiehauta vesi, lisää riisi ja anna kie-
hua viitisen minuuttia, kunnes neste 
on lähes imeytynyt riisiin. Lisää mai-
toa ja kuumenna kiehuvaksi koko 
ajan sekoittaen. Anna puuron kyp-
syä 35–40 minuuttia. Anna jäähtyä.

Liota liivatteet kylmässä vedessä 
pehmeiksi ja puserra vesi pois. Kuu-
menna sitruunanmehu mikrossa tai 
kattilassa ja sulata liivatteet kiehu-
vaan mehuun. Lisää huoneenläm-
pöiseen puuroon sokeri, vaniljasoke-
ri ja liivateseos.

Vatkaa kaurakerma vaahdoksi 
ja lisää se lopuksi maustettuun riisi-
puuroon. Puuro ei saa olla kuumaa, 
mutta ei myöskään niin kylmää, et-
tä liivate on jo kiinteyttänyt puuroa. 
Kaada seos heti irtopohjaiseen jää-
dykevuokaan. Vaihtoehtona voit val-
mistaa hyytelön isoon lasiseen jälki-
ruokakulhoon, josta se tarjoillaan il-
man kumoamista.

Laita seos tekeytymään hyyte-
löksi kylmään vähintään 2 tunnik-
si. Tarjoile Viktorian riisi marjasoseen 
kanssa.  

Keitä riisipuuro ja jäähdytä se. Kuo-
ri porkkanat ja keitä ne kypsiksi run-
saassa vedessä. Kaada vesi pois 
ja soseuta porkkanat. Yhdistä puu-
roon porkkanasose, kananmunat ja 
mausteet.

Voitele vuoat (3 x 0,85 l) ja kaada 
sose niihin.  Ripottele päälle korppu-
jauhoja ja muutama pieni voinoka-
re. Kypsennä uunissa 175 astees-
sa noin 1–1,5 tuntia, kunnes massa 
on hyytynyt ja pinta kauniin ruskea.

Kastike:
1 dl  oliiviöljyä
2 rkl  balsamiviinietikka
mustapippuria
ripaus  sokeria
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Diabeetikot muutoksen polulla

Diabeetikoiden monimuotokurssille Rova-
niemellä osallistui kuusi diabeetikkoa lä-
heisensä kanssa. Kaikilla kuntoutujilla oli 
jo munuaismuutoksia ja se oli syy myös 
kurssille hakeutumiseen. Kolmen viikonlo-
pun aikana paneuduttiin ravitsemukseen, 
munuaissairauden ennaltaehkäisyyn ja 
omahoitoon. Kuntoutujia luotsasivat mu-
nuaishoitaja Maarit Heinimäki ja diabe-
teshoitaja Tiina Salonen.

Kurssiviikonloput sijoittuivat neljän kuu-
kauden ajalle, ja viimeisellä tapaamisker-
ralla oli nähtävillä myös diabeetikoiden te-
kemän työn tulokset: kaikilla verensokeri-
arvot olivat parantuneet ja verensokerit py-
syivät myös tasapainossa paremmin. Moni 
oli päätynyt tekemään muutoksia ruokava-
liossa ja liikunnassa.  

Kurssilla oli puhumassa ravitsemuste-
rapeutti, diabeteslääkäri, munuaislääkäri, 
jalkojenhoitaja, fysioterapeutti, kokemus-
asiantuntija ja sosiaaliturvan asiantuntija. 
Kokemusasiantuntija piti puheenvuoron-

Hyvä pyörre lähti liikkeelle diabee-
tikkojen monimuotokurssilla Rova-
niemellä. Hoitoremonttiin ei tarvi-
ta yhtä suurta, vaan monta pien-
tä muutosta.
TEKSTI JA KUVA: HILKKA LAHTI

sa mobiiliyhteydellä dialyysihoitonsa aika-
na. Kurssilaiset saivat huomata senkin, et-
tei elämä lopu dialyysiin.  

Kun ei pärjää 
Muutama vuosi sitten Jenni Maansaa-
ri meni diabeteshoitajansa luo ja tunnusti 
ensimmäisen kerran, myös itselleen, ettei 
pärjää diabeteksensa kanssa.

– Diabetes on kuin sotkuinen huone, 
etkä tiedä, mistä nurkasta aloittaisit siivoa-
misen. Minulla oli niin monta asiaa pieles-
sä, etten enää tiennyt, mistä aloittaa. 

Jenni pääsi kuntoutukseen Diabetes-
keskukseen. Siitä oli apua vuosiksi, mut-
ta vähitellen motivaatio hoitoon heikkeni ja 
asiat palautuivat vanhoihin uomiin. Taas ol-
tiin kuopassa, josta oli vaikea nousta. Tällä 
kertaa diabeteslääkäri patisti Jennin osal-
listumaan monimuotokurssille.

Vasta kun ymmärtää, ettei kaaosta 
pysty selvittämään kerralla, syntyy myös 
ymmärrys, että asiat ratkeavat yksi kerral-
laan. Myös Jennin huone alkoi siivoutua, 
kun hän yhdessä puolisona Juho Verta-
sen kanssa alkoi luoda uudelleen hoito-
rutiineja. 

– Otan yhden asian kerrallaan ja teen 
siitä rutiinin. Jalkojen rasvaamistakin olen 
jumittanut, kun minusta on tuntunut, että 
siihen kuluu koko ilta. Oikeastihan se vie 
muutaman minuutin. 

– Jokaisen diabeetikon pitäisi hakeutua kuntoutukseen säännöllisesti parin vuoden välein, Jenni Maansaari 
(vas.) sanoo. Häntä auttaa, kun puoliso Juho Vertanen on mukana kannustamassa liikuntaan ja on perehtynyt 
myös diabeetikkojen ruokavalioon. Anniina Hintsala ja Sanna Kilpeläinen tietävät tuen merkityksen.

Kurssin paras anti monen osallistujan 
mielestä oli Libre-verensokerisensori, jon-
ka avulla verensokerin voi skannata sekun-
nissa, myös vaatteiden läpi. Sen diabe-
teshoitaja Tiina Salonen sai hankittua kai-
kille kurssin osallistujille. Myös Jenni van-
noo uuden laitteen nimiin.

– Verensokerin mittaaminen on ollut 
niin vaikeaa. Onhan se ollut työlästäkin pis-
tämisineen, mutta suurin syy on ollut se, 
etten ole halunnut nähdä huonoja arvoja.

Kurssi on auttanut myös Jennin puoli-
soa ymmärtämään, että diabeteksen hoi-
to vaatii paljon.

– Ymmärrän Jennin sairautta paljon 
paremmin, kun olen saanut tietoa suoraan 
asiantuntijoilta. Läheinenkään ei voi tietää, 
mitä kaikkia asioita sairastunut joutuu käy-
mään läpi ja myös muiden diabeetikoiden 
tarinat ovat avartaneet kuvaa sairaudes-
ta, Juho sanoo.

 
Täsmävastauksia
Sanna Kilpeläinen tunnustaa olevansa vä-
lillä lopen kyllästynyt diabetekseen. 

– Hoitomotivaatiota söi, kun mikään 
ei tuntunut vaikuttavan munuaisarvoihin, 
vaikka elintavat olivat terveelliset ja diabe-
teksen tasapaino erinomainen. Olin jo val-
mis nostamaan kädet pystyyn.

Sanna löysi viimeisenä oljenkortenaan 
uudenlaisen ruokavalion ja sen myötä kak-
si munuaisarvoa puolittui kuudessa vii-
kossa. 

– Ammatti-ihmisiltä on voinut täsmä-
kysyä ravitsemukseen, munuaissairau-
teen, diabetekseen, jalkaongelmiin tai lii-
kuntaan liittyviä asioita. Tiedon selvittämi-
nen on joskus hankalaa, eikä oma diabe-
teshoitajakaan välttämättä tiedä kaikesta 
kaikkea.

Sanna on ollut vaikuttunut myös ver-
taistuesta. Lääkärille voi joskus kaunistella 
asioita, mutta tämän porukan kesken keh-
taa sanoa vaikeatkin asiat suoraan. 

Saman toteaa myös Anniina Hintsala.
– On ollut tarpeen tavata nämä ihmiset.
Munuaismuutokset ovat monen dia-

beetikon mielessä vaaniva paha peikko, 
niin myös Anniinan.

– Mulla on ollut ajatus, että jos en ko-
ko ajan pingota hoidossa viimeiseen asti, 
rangaistus tulee.

Nyt hän opettelee armollisuutta ja ym-
märrystä siihen, että diabeteksen hoito vä-
lillä väsyttää. 

– Tätä pitää jaksaa loppuelämä. Ku-
kaan ei pysty hoitamaan itseään täydelli-
sesti koko ajan. Mutta jospa joka kerta ei 
tarvitsisi vaipua syvimmän kuopan pohjal-
le, vaan osaisi hakea apua hoitoon jo en-
nen sitä. 
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Liitto vanhempien tukena

Liitto järjesti lokakuussa 12–17-vuotiaiden 
munuais- ja maksasairautta sairastavien 
nuorten vanhemmille vertaistapaamisen 
Tampereella. Vertaistapaaminen koettiin 
erittäin arvokkaaksi yhteisten kokemuksi-
en jakamisen mahdollistamiseksi.

Tapaamisessa nuorisolääkäri Laura 
Linkosalo kertoi, että nuorten aivotoimin-
ta on vielä yli 20-vuotiaaksi saakka kehi-
tysvaiheessa. Nuorten vanhempien on-
kin hyvä muistaa Linkosalon ohje: ”Juu-
ri silloin, kun nuori on kaikkein rasittavin ja 
huolimattomin jääräpää, aivoissa tapah-
tuu jotain suurta ja korvaamatonta.” Opet-
taja, seksuaalineuvoja Eeva Lehtinen ker-
toi vanhemmille nuoren seksuaalisesta ke-
hittymisestä ja muistutti puhumaan asias-
ta avoimesti nuorten kanssa.

Vanhemmat keskustelivat ryhmissä 
myös keinoista, miten omaa lasta voi par-
haiten tukea. Tärkeimpänä esille nousi läs-
nä oleminen, joka joskus kiireen keskellä 
on haastavaa. Nuori voi kaivata vanhempi-
aan juuri silloin, kun vanhempi ei sitä osaa 
itse kuvitella. On tärkeää kuunnella ja ky-
sellä, miten nuori voi ja mitä hän itse asiois-
ta ajattelee. Yhteinen tekeminen on mer-
kittävää, koska sen lomassa on helppoa 
alkaa keskustella ihan mistä vain. On tär-
keää asettaa nuorelle rajoja ja sopia niistä 
yhdessä. Nuorille on hyvä antaa vastuu-

Liitto tukee sairastuneiden lasten ja 
nuorten vanhempia. Vertaistapaa-
misissa voi tavata muita saman ko-
keneita. Vertaisvanhempi on val-
mis kuuntelemaan, olemaan läsnä 
ja rohkaisemaan.

TEKSTI: MARJUKKA MIETTINEN

ta, mutta hänellä on oltava mahdollisuus 
päättää, mistä asioista.

Keskustelua heräsi sairastuneen lap-
sen tasa-arvoisesta kohtelusta muiden 
lasten kanssa, joka voi olla välillä koetuk-
sella. Vaikka vanhemmat pyrkivät tasa-
puolisuuteen, niin muu lähipiiri, kuten iso-
vanhemmat tai kummit, saattavat olla eri 
linjoilla. 

– Luennot rikastuttivat omaa ajatus-
maailmaa. Sain uusia eväitä arkeen. Myös 
muiden vanhempien kohtaaminen oli an-
toisaa. Tänä vuonna vanhempien välil-
lä vallitsi mielestäni vahvasti yhteenkuulu-
vuuden tunne niin kokoustilan sisäpuolel-
la kuin jo perjantai-iltana, kertoi yksi osal-
listujista.

Ensi vuonna vastaava nuorten van-
hempien kohtaamistilaisuus järjestetään 
pääkaupunkiseudulla. 

Vertaisvanhempi on tukena
Puhuminen auttaa jaksamaan arjen kes-
kellä. Vertaisvanhempi voi olla tukena, 
kun perheeseen on syntynyt munuais- tai 
maksasairas lapsi. Vertaisvanhemmalla 
on omakohtainen kokemus munuais- tai 
maksasairaan lapsiperheen elämästä. Hä-
nen perheensä on askeleen edellä alku-
vaiheen vaikeaan tilanteeseen verrattuna. 
Vertaisvanhempia on munuais-, maksasai-
raan ja elinsiirron saaneen lapsen perheil-
le. Liiton vertaisvanhemmat ovat saaneet 
koulutusta ja ohjausta vertaistukityöhönsä.

Parisenkymmentä uutta ja vanhaa ver-
taisvanhempaa kokoontui elokuussa op-
pimaan uutta vertaisvanhempana toimi-
misesta ja jakamaan kokemuksiaan. Vii-
konlopun teemana olivat tunteet. Yhdessä 
mietittiin, mikä vertaisuudessa on tärke-
ää, millaisia vertaisia kukin tahoillaan on 
ja mitkä ovat vertaisvanhemmuuden peli-

säännöt? Paljon tunteita herätti työskente-
ly omista valokuvista. Ohjaajana toimi sai-
raanhoitaja sekä valokuvaterapeutti Nina 
Kellokoski. Jokainen vanhempi kuvasi lä-
hiympäristössä 10 kuvaa, jotka kuvastivat 
sen hetkistä tunnetiloja.

– Viikonloppu oli antoisa. Voimaantunei-
na ja hyvin koulutettuina jäimme toivomaan 
yhteydenottoja vertaistukea tarvitsevilta, 
kertovat vertaisvanhemmat Mira Karppi ja 
Sonja Meskanen.

Lisätietoa toiminnasta ja oman vertais-
vanhemman voi saada perheiden suljetun 
Facebook-keskusteluryhmän kautta tai lii-
ton järjestösuunnitelijalta: Marjukka Miet-
tinen, marjukka.miettinen@muma.fi, 040 
524 0674. 

Vertaisvanhemmista on ilmestynyt 
tuore esite Vertaisvanhempi on tu-
kena. Sen voi lukea myös osoittees-
ta www.muma.fi/esitteet.
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Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään.  

Liitto jakaa luotettavaa tietoa sairauksista ja niiden hoidosta. Jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita.
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Vertaisvanhempi on tukena

Vertaisvanhempi on tukena, kun perheeseen on syntynyt munuais- tai  

maksasairas lapsi. Puhuminen auttaa jaksamaan arjen keskellä.
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Laura tuli hyvin toimeen synnyn-
näisen munuaisten vajaatoiminnan 
kanssa aikuisiän kynnykselle asti. 
Kun elinsiirtoon viimein päädyttiin, 
oli Mari-äiti valmis luovutukseen. Äi-
din ja tyttären yhteistä matkaa mu-
nuaissairauden kanssa on leiman-
nut usko siihen, että kaikella on tar-
koituksensa.

Pysähtymisen kautta uusia oivalluksia

TEKSTI JA KUVA: ERNO LAHTINEN

Laura Torkkel, 21, opiskelee ammattikor-
keakoulussa teatteri-ilmaisun ohjaajaksi. 
Vielä vuosi sitten tähtäimessä oli näytteli-
jäntyö. Munuaisten vajaatoiminnan pahen-
tuessa alkanut dialyysihoito ja sitä seuran-
nut elinsiirto antoivat elämälle uutta per-
spektiiviä ja saivat Lauran tarkentamaan 
tulevaisuuden suunnitelmiaan.

– Se oli pysähtymisen paikka, oli pak-
ko kohdata itsensä ja tarkastella mitä ha-
luan oikeasti. Tajusin esimerkiksi, että ha-
luan tehdä taidetta monipuolisemmin, kuin 
vain näytellä, Laura kertoo.

Oivallus toi Lauralle oikean asenteen 
viime keväänä, kun hän pyrki nykyisiin 
opintoihinsa. Ilman sitä koulun ovet eivät 
välttämättä olisi tänä syksynä auenneet. 
Siksi viimeisen puolentoista vuoden vai-
keatkin ajat näyttäytyvät Lauralle tarkoi-
tuksenmukaisina.

Rauhallinen lapsuus
Lauralla tiedettiin olevan synnynnäinen 
munuaisten vajaatoiminta heti kahden vii-
kon jälkeen syntymästä. Tarkkaa diagnoo-
sia ei ole, eikä sellaista ole Lauran munu-
aissairautta sairastavalla isälläkään. Myös-
kään sairauden perinnöllisyyttä ei ole voitu 
osoittaa. Lauran kaksi nuorempaa sisarus-
ta on todettu syntymän jälkeisissä tutki-
muksissa terveiksi.

Lauralla ei ollut lapsuudessa normaali-
elämään vaikuttavia rajoituksia munuaisten 
vajaatoiminnan takia. Kontrollikäynneis-
sä käytiin silloin tällöin, mutta Laura ei pie-
nempänä ymmärtänyt niiden merkitystä.

– Meille se, että Lauran isän vointi on 
munuaissairaudesta huolimatta ollut aina 
normaalin kaltainen, toi rauhallisuutta ja 
luottavaisen olon. Jos olo oli hyvä, men-
tiin vain vuosi kerrallaan eteenpäin, Lau-
ran äiti Mari sanoo.

Lauran munuaisarvot huonontuivat 
pikkuhiljaa murrosikäiseksi asti. Viiden-
toista ikävuoden jälkeen muutos oli sel-
keämpi. Täysi-ikäisyyden kynnyksellä pu-
huttiin jo elinsiirron mahdollisuudesta lää-
kärin kanssa.

– Oloni oli koko ajan tosi hyvä. Oli kui-
tenkin tiedossa, että jos Krea-arvot huo-

nontuvat tiettyyn pisteeseen asti, jotain on 
tehtävä, Laura kertoo.

Dialyysistä kotiin pyörtymättä
Vuoden 2016 alussa munuaisensiirtoa 
päätettiin alkaa valmistella. 

– Jo vuosi Lauran syntymän jälkeen 
keskusteltiin elinsiirrosta tulevaisuuden 
vaihtoehtona. Suostuin henkisesti jo sil-
loin. Asia painui mielestäni vuosiksi Lau-
ran hyvävointisuuden myötä, Mari muis-
telee.

Lauran kysyessä talvella äidiltään, 
voisiko hän luovuttaa munuaisensa tyt-

tärelleen, Marin oli helppo vastata myön-
tävästi. Alkoi testausvaihe, jolloin selvi-
tettiin äidin mahdollisuuksia toimia luo-
vuttajana.

– Oli mahdollisuus, että pääsisimme 
elinsiirtoleikkaukseen niin, ettei minun tar-
vitsisi aloittaa dialyysiä ollenkaan, Lau-
ra kertoo.

Kesään mennessä äidin soveltuvuus-
tutkimukset olivat kuitenkin vielä kesken. 
Lauran kreatiiniarvot olivat korkeat, lisäksi 
emäs-happotasapaino oli vinksallaan. Dia-
lyysi oli pakko aloittaa Lauran pysymiseksi 
leikkauskuntoisena.
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Suomen laki estää luovuttamasta 
toisen munuaisensa sitä tarvitse-
valle läheiselle, joka ei ole lähisu-
kulainen tai asu samassa osoit-
teessa. Liitto, elinsiirtolääkärit ja 
monet kansanedustajat vaativat 
lain muuttamista. 

Kudoslain muutosta  
odotetaan keväällä

Liitto ilmaisi huolensa kudoslain muu-
toksen jäämisestä sote-uudistuksen 
jalkoihin Helsingin Sanomien mielipide-
palstalla. Vaikuttamistyötä on tehty eri 
kanavissa koko vuoden ajan. Perhe- ja 
peruspalveluministeri Annika Saarikko 
vastasi seuraavalla viikolla omalla kirjoi-
tuksellaan: ”Kirjoittajien mainitsema ku-
doslain muutos on suunniteltu annetta-
vaksi keväällä 2018. Muutos mahdollis-
taisi sen, että vapaaehtoinen luovutta-
ja voisi luovuttaa elimen muullekin kuin 
läheiselleen.”

Lakialoitteen lain muuttamiseksi teki 
kesällä 2016 kansanedustaja, erikois-
lääkäri Sari Tanus. Aloitteen allekirjoitti 
116 kansanedustajaa.

Viime aikoina liiton tietoon on tul-
lut muun muassa, että viranomaiset 
eivät ole nykyistä lakia noudattaes-
saan myöntäneen lupaa avoparille, jo-
ka asuu eri osoitteissa. Lain tulkinnan 
mukaan muita läheisiä ovat vain luovut-
tajan kanssa samassa taloudessa asu-
va henkilöt. Lakimuutoksen jälkeen toi-
sen munuaisensa voisi luovuttaa lähei-
sen auttamiseksi myös esimerkiksi tä-
ti, serkku tai jopa hyvä ystävä.

Uutta munuaista odottaa Suomes-
sa jo noin 450 ihmistä. Sopivan munu-
aisen löytyminen kuolleelta luovuttajal-
ta kestää keskimäärin puolitoista vuot-
ta, mutta moni joutuu odottamaan pi-
dempään. Elävältä luovuttajalta tehtyjen 
munuaissiirtojen määrän lisääminen oli-
si hyvä tapa helpottaa epäsuhtaa mu-
nuaista odottavien ja siirrettävien mu-
nuaisten välillä.

Munuaissiirtoa tarvitseva saa eläväl-
tä luovuttajalta tutkitusti terveen munu-
aisen ja leikkaus voidaan tehdä ennalta 
suunniteltuna ajankohtana, jolloin välty-
tään pitkältä ja epävarmalta odotusajal-
ta. Elävältä luovuttajalta siirretty munu-
ainen alkaa toimia lähes aina heti siir-
toleikkauksen jälkeen, mikä nopeuttaa 
leikkauksesta toipumista ja siirteen pit-
käaikaisennuste on parempi kuin kuol-
leelta luovuttajalta saadun siirteen.
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– Kävin hemodialyysissä hoitoyksikös-
sä kolme kertaa viikossa, viisi tuntia kerral-
laan. Se oli rankkaa, mutta auttoi, kun tiesi, 
että kyse oli välivaiheesta, Laura muistelee.

Helsinkiin lapsuudenkodista Lohjal-
ta kansanopistoon opiskelemaan muut-
tanut, ennen aina energinen ja aktiivinen 
näyttelijäntyönopiskelija joutui toimimaan 
luonteensa vastaisesti. Laura oli tottunut 
opiskelemaan, tekemään töitä ja harras-
tamaan, kaikkea samaan aikaan. Toisaal-
ta dialyysin aikana suorittaminen suoritta-
misen vuoksi väheni.

– Saatoin mennä dialysiin myös ren-
toutumaan, Laura nauraa.

Dialyysikäyntien jälkeen naurunaiheita 
oli vähemmän. Laura oli huonovointinen 
ja kotimatkalla saattoi heikottaa.

– Muistan, kun Laura soitti minulle ja 
sanoi toivovansa, ettei pyörtyisi keskelle 
Rautatientoria, Mari muistelee.

”Jos kokeiltaisiin sitä tähystystä”
Äidille kuukaudet luovutuskelpoisuutta tut-
kittaessa olivat pitkiä. Aikatauluja muutet-
tiin ja tutkimuspäiviä peruttiin, koko pro-
sessi tuntui venyvän tarpeettomasti. Sa-
maan aikaan tyttären veriarvot huononivat 
päivä päivältä. Lopulta tieto soveltuvuu-
desta luovuttajaksi sekä leikkauksen päi-
vämäärä muutaman viikon päähän varmis-
tuivat miltei samaan aikaan.

– Hihkuttiin Lauran kanssa molem-
mat puhelimessa, kun saatiin hyviä uuti-
sia, Mari kertoo.

Marraskuun lopussa äiti ja tytär olivat 
valmistautumassa sairaalassa seuraavan 
päivän siirto-operaatioon.

– Minut leikkaava kirurgi sanoi, että 
kokeillaas nyt sun kanssa sitä tähystystä, 
Mari nauraa.

Seuraavana päivänä Marista tuli toi-
nen munuaisen tähystysleikkauksen avul-
la luovuttanut. Äitiään aiemmin nukutuk-
sesta heränneen Laurankin kohdalla kaik-
ki oli sujunut hyvin. Uusi munuainen oli al-
kanut toimia.

Lauran ei kauan tarvinnut odotella pa-
luuta omaksi aktiiviseksi itsekseen. Jo jou-
lulomalla, kuukauden päästä leikkaukses-
ta, saattoi tehdä koulu- ja pääsykoetehtä-
viä seuraavan kevään ammattikorkeakou-
luvalintoja varten. Hyljinnänestolääkityksen 
aloittaminen aiheutti hieman turvotusta ja 
sormenpäitä kihelmöi oudosti, mutta oireet 
tasoittuivat pian.

Joulukuun jälkeen Laura oli jo valmis 
jatkamaan koulunkäyntiä. Keväällä odot-
tavien pääsykokeiden ennakkotehtävien 
valmisteluun riitti myös energiaa.

– Olo oli heti parempi kuin ennen dia-
lyysia, Laura muistelee.

Dialyysi näyttäytyy Lauralle jälkikä-
teen ajateltuna koko prosessin vaikeim-
pana aikana. Ruokahalu oli tuolloin ka-
doksissa ja henkisesti Laura tunsi itsen-
sä kovin kuormittuneeksi. Jopa leikka-
uksesta toipuminen tuntui helpommalta 

kestää kuin menneet päänsäryt, huonot 
olot ja väsymys.

Tunteet on purettava
Munuaisensiirtoa edeltävänä syksynä Lau-
ra purki pahaa oloaan kirjoittamalla. Tajun-
nanvirtatekniikalla syntyneet tekstit odotta-
vat nyt pöytälaatikossa, mahdollisena kir-
jamateriaalina.

– Paljon sain itsestäni purettua myös 
näyttelemällä ja tekemällä tunneharjoituk-
sia. Kun tunteet on tuonut julki lavalla tai 
kirjoittamalla, voi aloittaa puhtaalta pöydäl-
tä, Laura toteaa.

Mari on joutunut ammattinsa vuok-
si kohtaamaan kaikenlaisia kohtaloita. Se 
on kasvattanut häntä ihmisenä ja antanut 
elämään perspektiiviä, johon sijoittaa elin-
luovutuksen. Työhön liittyvien opintojen 
parissa hän on käsitellyt myös omaa elä-
määnsä tunnetasolla.

– Oli yllättävää, mikä kirjo tunteita nousi 
pintaan Lauran elämää ajatellessani, myös 
vihantunteita, Mari kertoo.

Viha kumpuaa pettymyksestä siihen, 
miksi juuri Lauralle annettiin synnynnäinen 
munuaissairaus. Kaksikymmentä vuot-
ta sitten koetut tunteet nousivat pintaan 
vaikka Mari oli luullut niiden jo unohtuneen.

Tulevaisuuteen kannattaa luottaa
Mari ja Laura kuvaavat itseään perusposi-
tiivisiksi. Negatiivisesti elämään suhtautu-
villa ihmisillä ei välttämättä olisi yhtä help-
poa kohdata sairauteen ja siitä selviämi-
seen liittyviä rankkoja hetkiä. 

– Leikkauksen riskejä käytiin läpi lääkä-
rin kanssa, kun mahdollisuutta luovutuk-
seen tutkittiin. Mutta onhan riskejä vaik-
kapa liikenteessä ja elämä voi joka päivä 
tuoda yllätyksiä, jossittelu ei lopulta kan-
nata, Mari sanoo.

Jossitteluun ei kannusta myöskään 
Laura. Ei ole varmaa, toimiiko siirrännäinen 
vuoden vai neljäkymmentä vuotta. 

– On voitava nauttia nyt näistä hyvistä 
hetkistä. Myöhemminkin otetaan vastaan, 
mitä elämä tuo. On toisaalta rauhoittavaa, 
kun itse ei voi vaikuttaa juuri mihinkään, 
Laura toteaa.

Marraskuun lopussa on Lauran äidil-
tään saaman munuaissiirrännäisen en-
simmäinen vuosipäivä. Tarkoitus on käy-
dä kaksin Tampereella katsastamassa pai-
kallista teatteritarjontaa. Hotelliaamiaisella 
aiotaan varoa mustaa makkaraa. Juhla-
päivälle ei vielä ole ehtinyt muodostua pe-
rinteitä. Ohjelmaan saattavat kuulua siir-
rännäisen nimiäiset. Ismoksi, vuosijuhlan 
nimipäiväsankarin mukaan, Lauran uutta 
munuaista ei kuitenkaan tulla kaksikon yh-
teisellä päätöksellä ristimään.

Yhteisenä toiveena Lauralla ja Maril-
la olisi, että elävään luovutukseen liitty-
vää lakia muutettaisiin. Laura olisi ollut yh-
tä kiitollinen tuntemattomallekin luovutta-
jalle, etenkin jos muuta mahdollisuutta ei 
olisi ollut. 
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Liikunta kannattaa hemodialyysissä
Hemodialyysin aikana tehty liikunta 
tehostaa hoidon vaikutuksia.  
Liikunta auttaa jaksamaan arjes-
sakin paremmin. Kaikki liikunta 
on hyväksi, mutta kunnon kohot-
tamiseen tarvitaan vähintään kaksi 
kertaa viikossa.

Hemodialyysille tyypillistä on erityisesti no-
peiden lihassolujen kato, mikä heikentää 
rasituksen sietokykyä. Monella dialyysissä 
olevalla on myös muita sairauksia, useal-
le on kertynyt ylipainoa ja toimintakyky on 
laskenut. Se vaikeuttaa arjessa jaksamis-
ta ja heikentää elämänlaatua.

Dialyysi on sitova hoitomuoto, varsin-
kin jos hemodialyysissä käy yksikössä. 
Dialyysin lisäksi jokaisella on omat arki-
menonsa, moni käy hoitojen ohessa myös 
työssä. Aina aika ei riitä liikunnan harjoitta-
miseen vapaa-aikana. Jos liikuntaa ei ole 
harrastanut ennen dialyysihoitojen alkua, 
ei sen aloittaminen ole taatusti helpompaa 
dialyysihoitojen alettua. Elämäntapamuu-
tokseen ei moni pysty muutoinkin haasta-
vassa elämänvaiheessa.

Liikuntaa voi harrastaa myös itse he-
modialyysihoidon aikana. Liikunta vilkas-
tuttaa verenkiertoa ja tehostaa sitä kaut-
ta dialyysiä. Säännöllinen harjoittelu las-
kee verenpainetta ja lisää hapenottokykyä. 
Kun fyysinen kunto paranee, toimintakyky 
lisääntyy. Harvassa dialyysiyksikössä löy-
tyy laitteita liikkumiseen, eikä henkilökun-
nalla ole aikaa ohjata liikuntaa hoidon aika-
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na. Pre-dialyysivaiheessa ja dialyysin alet-
tua hoidossa olevat ohjataan yleensä ra-
vitsemusterapeutille, mutta fysioterapeutin 
tapaamiseen on vaikeampi päästä, vaikka 
haluaisikin. 

Teemaviikko Jyväskylässä
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin dialyy-
siyksikkö Jyväskylässä on järjestänyt pe-
rinteisesti teemaviikkoja, joiden aiheina 
ovat olleet esimerkiksi ravitsemus tai hy-
gienia. Vuosi sitten sairaanhoitaja Tanja 
Malinen järjesti fysioterapeutti Kirsi Pii-
tulaisen kanssa liikunnan teemaviikon. 
Mukaan lähti myös fysioterapeuttiopis-
kelija Tatu Vähäkangas. He laativat har-
joitusohjelman, jota muokattiin sitten lii-
kuntaviikolla saatujen kommenttien pe-
rusteella.

Lähes kaikki dialyysissä kävijät lähtivät 
mukaan liikuntatuokioihin, joita järjestet-
tiin päivittäin aamu- ja iltavuorossa käyvil-
le. Vain muutama joutui jäämään pois ter-
veydentilansa vuoksi.

Liikuntaviikon aikana tehtiin ohjatus-
ti lihaskuntoharjoituksia tai poljettiin Mo-
tomed-laitetta. Liikuntatuokio kesti kes-
kimäärin 20–30 minuuttia. Lihaskunto-
osuus koostui isojen lihasten harjoituksista 
kuminauhan tai lisäpainon kanssa, joskus 
myös ilman painoa.

Osalle dialyysissä kävijöistä jäi kipinä 
hoidon aikaiseen liikuntaan, mutta järjes-
täjien mukaan viikko ei yleensä riitä teke-
mään liikunnasta uutta elämäntapaa. Pie-
nempikin määrä liikunta on hyväksi, mutta 
kunnon kohottamiseen tarvittaisiin jo kak-
si liikuntakertaa viikossa.

– Olemme juuri saaneet uuden Moto-
med-polkulaitteen ja henkilökunta auttaa 
potilaita sen käytössä. Koko henkilökunta 
on motivoitunut tarjoamaan kaikille haluk-
kaille mahdollisuuden polkea hoidon aika-
na, kertoo Malinen.

Liikunta jäi tavaksi
Pirkko Kemppaiselle liikunta jäi tavaksi lii-
kuntaviikolla. Hän aloitti hoidon aikaisen lii-
kunnan fysioterpaeutin ohjauksessa ja on 
jatkanut sitä omatoimisesti. Alussa hän 
polki 10–15 minuuttia, tänä syksyllä jo 45 
minuuttia ja 12 kilometriä. Liikunnan aloit-
tamisen jälkeen olo on paljon virkeämpi ja 
kunto on parempi. Sen ovat huomanneet 
myös läheiset.

– Itse kunnon parantumista ei huo-
maa, mutta kun toisetkin sanovat siitä, niin 
sen huomaa itse ja on mielissään, Pirk-
ko kertoo.

– Olen huomannut, että lonkkani ei 
ole enää kipeä. Ensin en edes uskonut si-
tä, mutta tästä polkemisesta se johtuu. 
Jos en polje, kipu palaa ja kävely on vai-
keampaa.

Jumppaliikkeitä ei omatoimisesti tule 
tehtyä, kun kukaan ei ole vetämässä liikun-
tahetkeä, mutta polkemiseen on helpom-
pi ryhtyä. Siinä saa itse määrätä tahdin ja 
liikunnan keston.

– Polkiessa aika kuluu nopeammin. 
Muuten tunteja kestävä hoito on yksitotis-
ta, jos ei ole juttukaveriakaan.

Pirkko kehottaa kaikkia dialyysissä kä-
vijöitä kokeilemaan liikuntaa. Siihen jää hel-
posti koukkuun, kun huomaa olon paran-
tuvan ja jaksavansa enemmän.  

Hemodialyysihoidon aikainen liikunta on parantanut  
huomattavasti Pirkko Kemppaisen vointia.

Sairaanhoitaja Tanja Malinen ja fysioterapeutti Kirsi Piitulainen 
järjestivät Jyväskylän dialyysiin liikuntaviikon.
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Ollako vai eikö olla VAU:ssa?

Laiva oli lastattu  
kokemustoimijoilla

VAU eli Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry perus-
tettiin 17.9.2009. Elinsiirtoväen Liikuntaliitto ELLI ry oli yksi 
neljästä perustajasta. Yhden järjestön alle siirtyi invalidien, 
näkövammaisten, kehitysvammaisten ja elinsiirtoväen lii-
kunta- ja kilpailutoiminta. VAU on nyt monen sadan urhei-
luseuran ja yli 70000 henkilön kattojärjestö, jonka tehtävä-
nä on kaikin tavoin edistää jäsentensä liikuntaa ja luoda heil-
le edellytyksiä menestyä myös kansainvälisissä kilpailuissa.

Suurin osa Munuais- ja maksaliiton jäsenyhdistyksistä 
on liittynyt VAU:hun.

VAU kehittyy ja muuttuu
VAU on valtionapua saava vahva liitto. Osa kilpailutoimin-
nasta on jo siirretty varsinaisille alan lajiliitoille kuten hiihto-
liitolle, uintiliitolle ja urheiluliitolle. Ensi vuoden alusta myös 
keilailu siirtyy keilailuliittoon. Elinsiirtourheilijoilta on tullut 
vahvaa kritiikkiä tätä muutosta kohtaan, sillä ennen yh-
teistä VAU:ta ELLI järjesti kaikki kilpailut. Lajiliitot pystyvät 
VAU:ta paremmin järjestämään harjoitukset ja valmennuk-
sen sekä kilpailut myös vammaisurheilijoille. Elinsiirtourhei-
lun näkökulmasta tämä muutos vie eri lajien urheilijoita en-
tistä kauemmaksi toisistaan ja heidän kilpailukustannuk-
sensa nousevat. Harrastusliikunta säilyy VAU:ssa myös tu-
levaisuudessa.

Oma järjestö elinsiirtourheijoille?
Elinsiirtourheilijat ovat käyneet keskustelua oman järjestön 
perustamisesta. Siihen ei tietysti ole mitään estettä, sillä kol-
me henkilöä voi perustaa yhdistyksen. Se voi hakea tai ol-
la hakematta VAU:n jäsenyyttä. VAU on elinsiirtourheilussa 
eurooppalaisen urheilujärjestön ETDSF:n ja kansainvälisen 
urheilujärjestön WTGF:n jäsen. Vain jäsenjärjestöt voivat lä-
hettää urheilijoita näiden järjestöjen EM- ja MM-kilpailuihin. 
OKM jakaa valionavustukset hyväksymilleen liikunta- ja ur-
heilujärjestöille, joten uuden järjestön olisi toimittava omin 
varoin tai saatava hakemuksesta OKM:n valtionapukelpoi-
suus ja sitä kautta valtionavustusta.

Elinsiirtourheilun tuki ja tulevaisuus
VAU:ssa toimii elinsiirtourheilun tukiryhmä, joka järjestää 
harjoitus- ja valmennusleirejä sekä päättää valtionavustuk-
sen antamisesta EM- ja MM-kisoihin lähteville urheilijoille. 
Ryhmä tiedottaa kaikille tiedossa oleville kilpailijoille tapah-
tumista ja kilpailuista. Ryhmä oli mukana myös Vantaan 
vuoden 2016 kaksien EM-kilpailujen ja elinsiirtoviikon jär-
jestämisessä. Tapahtuma, jossa olivat näkyvästi mukana 
myös Munuais- ja maksaliitto sekä Sydän- ja keuhkosiirrok-
kaat, onnistui erinomaisesti. Ilman vahvaa VAU:ta tapahtu-
maa ei olisi voitu järjestää. Kritiikistä huolimatta elinsiirtour-
heilun toimintaedellytykset pystytään turvaamaan VAU:ssa, 
ei sen ulkopuolella.

Asko Räsänen
puheenjohtaja

Sosiaali- ja terveysministeriön palvelut asiakaslähtöisiksi -kärki-
hankkeessa on määritelty kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaan 
osallistumisen vaade. Tavoitteena on rakentaa toimintamalli, jol-
la eri-ikäisen ja taustaisten sairaus- ja vammaryhmien henkilöi-
den kokemustietoa hyödynnetään systemaattisemmin palvelui-
den, hoitopolkujen ja toiminnan suunnittelussa. Käynnissä on ol-
lut ympäri maata erilaisia maakuntakokeiluja, joista valittu malli kir-
jataan maakuntalakiin vuonna 2019.

Liiton kokemustoimijoiden ja -kouluttajien täydennyskoulutus-
päivät olivat lokakuussa keskustoimistossa ja laivalla. Mukana oli 
15 kokemustoimijaa, osa avustajineen. Kouluttajina olivat järjes-
tösuunnittelijat Helena Rokkonen ja Anne Viitala. 

Koulutuksessa käytiin yhdessä läpi kokemustoiminnan val-
takunnallisia muutoksia ja kerrattiin liiton ajankohtaiset kuulumi-
set sekä materiaalit. Kokemusasiantuntija Satu Tahkokallion ja 
vaikuttaja-kehittäjien Kari Puusniekan ja Petri Leppäsen voimin 
perehdyttiin syvällisesti kokemustoimijoiden roolien muutoksiin. 
Samalla saatiin rohkaisua jakaa ja toimia oman elämänsä ja ko-
kemustensa aitona asiantuntijana rinta rottingilla ammattilaisasi-
antuntijoiden rinnalla. Lisäksi löydettiin keinoja jännittämisen kar-
kottamiseen ja suunniteltiin tulevaisuutta. Koulutuksen lopuksi 
todettiin, että myös tässä porukassa vertaiset antavat parhaim-
man tuen.

– Oli todella hienoa nähdä tuttuja ja tutustua uusiin kokemus-
kouluttajiin. Näillä eväillä jaksaa taas painaa baanalla suuntaan 
jos toiseen, totesi eräs osallistujista.

TEKSTI: HELENA ROKKONEN

Kokemustoiminta pähkinänkuoressa
• 35 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä.
• 17 alueellista ohjausryhmää eri puolilla Suomea.
• 80 sosiaali- ja terveysalan toisen asteen, ammattikor-

keakoulun ja yliopiston yksikköä käyttävät kokemus-
tietoa 

• 550 koulutettua kokemustoimijaa eri järjestöissä.
• 2000 kokemustehtävää ja kymmeniä tuhansia kuulijoi-

ta vuosittain.
• Munuais- ja maksaliitolla on 31 kokemustoimijaa. Heil-

lä on 40 erilaista kokemustehtävää vuosittain, joissa ta-
voitetaan 1500 kuulijaa.

• Järjestetään Veikkauksen tuotoilla.
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Turvallisuutta lääkkeiden käyttöön
Tiedot omista lääkkeistä kannattaa kirjata lääkityslistaan. Keskustele hoi-
don tavoitteista ja sen toteutuksesta lääkärisi kanssa. Kysy neuvoja ap-
teekista tai lääkäriltäsi, jos olet epävarma jostain.

Lääkitysturvallisuus tarkoittaa lääkkeiden 
käyttöön liittyvää turvallisuutta. Se edel-
lyttää turvallisuutta ja järkevyyttä lääkkeen 
määräämisessä, toimittamisessa ja käyt-
tämisessä. Jotta lääkkeellä olisi suunni-
teltu vaikutus, lääkärin on määrättävä oi-
keanlaista lääkettä, apteekin on toimitet-
tava lääke oikein ja lääkettä tarvitsevan on 
käytettävä sitä oikein.

Lääkehoito voi olla turvallista ja to-
teutua järkevästi vain silloin, kun ihmisel-
lä on riittävästi tietoa siitä, miksi hän ky-
seistä lääkettä käyttää ja mitä tapahtuu, 
jos ei käytä lääkettä sovitulla tavalla.  Ter-
veydenhuollon ammattilaisten ja apteek-

Sosiaalihuollon palveluista ei saa periä 
maksua tai sitä on alennettava, mikä-
li maksun periminen vaarantaa henki-
lön tai perheen toimeentulon velvoittaa 
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
maksuista säädetyn lain 11 §. Sosiaa-
lihuollon palveluja ovat esimerkiksi ko-
tihoito, omaishoito ja asumispalvelut. 
Sama koskee niitä terveydenhuollon 
maksuja, jotka määräytyvät tulojen mu-
kaan, kuten kotisairaanhoito ja pitkäai-
kainen laitoshoito. Lisäksi palvelun tuot-
tava kunta tai kuntayhtymä voi päät-
tää, että muitakin kuin edellä mainittuja 
maksuja, esimerkiksi sairaalan hoito-
päivämaksu, voidaan jättää perimättä 
tai alentaa. Asiakasmaksun alentami-
nen tai perimättä jättäminen arvioidaan 
yksilöllisesti. 

Edellä mainittuihin asiakasmaksui-
hin voi saada myös toimeentulotukea. 
Toimeentulotuki on kuitenkin viimesijai-
nen etuus. Tämä tarkoittaa sitä, että jos 
asiakasmaksuihin ei ole rahaa, ensisi-
jaisesti tulee kohtuullistaa asiakasmak-
suja tai jättää ne perimättä. Toimeen-
tulotukena maksettu asiakasmaksu ei 
kerrytä julkisen terveydenhuollon vuo-
tuista omavastuuta.

Kunnat, kuntayhtymät ja asiakkaat 
tuntevat huonosti Asiakasmaksulain 11 
§:n. Selkeää ohjeistusta lain soveltami-
seen ei ole olemassa, joten asiakkailta 
vaaditaan valppautta ja aloitteellisuutta.

Mikäli kokee tarvitsevansa maksui-
hin helpotusta, kannattaa ottaa yhteyt-
tä kunnan asiakasmaksutoimistoon tai 
-yksikköön tai sairaalan potilasmak-
supalveluihin. Tarvittaessa voi kääntyä 
sosiaaliasiamiehen tai potilasasiamie-
hen puoleen.

TEKSTI: MARIA RUUSKANEN

TEKSTI: MARIA RUUSKANEN

kihenkilökunnan tehtävänä on ohjata ja 
neuvoa lääkkeiden käytössä. Tarvitaan 
myös tahtoa toteuttaa omaa lääkehoitoa. 
Toisinaan lääkkeitä ei käytetä oikein, vaik-
ka tietoa ja tahtoa olisikin. Syitä voivat ol-
la esimerkiksi sairaus, lääkkeen haittavai-
kutukset, lääkkeen annostelun hankaluus 
sekä lääkkeen kalleus.

Huonosti toteutettu lääkehoito aihe-
uttaa haittoja ja turhia kustannuksia poti-
laille ja yhteiskunnalle. Lääkärit ovat vas-
tuussa lääkehoidon kokonaisuudesta, 
mutta potilaan omaa roolia pyritään li-
säämään erityisesti pitkäaikaissairauksi-
en ja helposti itse hoidettavien oireiden 
hoidossa. Lääkäreiden on aiempaa vah-
vemmin otettava potilaat mukaan lääke-
hoidon suunnitteluun. Hoidon tavoitteista 
ja toteutuksesta on sovittava yhdessä po-
tilaan kanssa ja häntä on tuettava tavoit-
teiden saavuttamisessa. Lääkehoito on 
hyvä kirjata potilaan hoitosuunnitelmaan.

Lääkityslista apuna
Lääkkeiden käytön turvallisuutta lisää mer-
kittävästi se, että lääkäreillä, hoitajilla ja po-
tilaalla on tiedossaan kaikki potilaan käyt-
tämät lääkevalmisteet. Usein luullaan, et-
tä hoitohenkilökunta näkee tiedot suoraan 
omista järjestelmistään. Näin ei kuitenkaan 
ole, koska potilailla voi olla käytössään it-
sehoitolääkkeitä ja ravintolisiä, paperire-
septillä määrättyjä lääkkeitä tai sellaisia 
sähköisellä reseptillä määrättyjä lääkkeitä, 
joita hän ei käytä. Toisinaan sähköisessä 
reseptijärjestelmässä voi olla katkos. Jos 
sairaalassa tehdään lääkitysmuutoksia, 
ne eivät aina näy terveyskeskuksen tieto-
järjestelmässä.

Ajantasaiset lääkitystiedot kannattaa 
jokaisen koota itse joko paperiseen tai 
sähköiseen lääkityslistaan. Siihen merki-
tään reseptilääkkeet, itsehoitolääkkeet, 
ravintolisät ja rokotteet. Valmisteen nimen 
lisäksi listaan kirjataan annos ja käyttötar-
koitus. Lääkityslista tulee päivittää, kun 
lääkitys muuttuu ja se on hyvä pitää ai-
na mukana.

Lisätietoja www.laakehoidonpaiva.fi ja 
www.fimea.fi 

Lääkkeen käyttäjän 
muistilista
• Kerro rohkeasti vaivoistasi ja tun-

temuksistasi saadaksesi oikean-
laista hoitoa.

• Keskustele lääkärin kanssa esim. 
lääkeaineallergiasta, muusta lää-
kityksestä tai sairauksista ja lääk-
keen hinnasta.

• Kerro lääkärille, kuinka olet hoi-
tanut itseäsi ja ovatko käyttämä-
si lääkkeet auttaneet.

• Kysy hoitohenkilökunnalta tai ap-
teekista, miten lääke otetaan oi-
kein ja miten sitä säilytetään. 

• Älä suunnittele tai muuta itse lää-
kitystäsi. 

• Tee lääkityslista. Pidä lista ajan 
tasalla ja mukanasi.

• Käytä vain sinulle määrättyjä 
lääkkeitä.

• Noudata lääkkeen viimeistä käyt-
töpäivää.

• Varo laittomia verkkoapteekkeja. 
Väärennetty lääke on aina vaa-
rallinen.

• Varmista, että tiedät keneen si-
nun pitää ottaa yhteyttä, jos tun-
net olosi sairaaksi tai haluat kes-
kustella lääkityksestäsi.

Asiakasmaksut eivät  
saa vaarantaa  
toimeentuloa

iS
TO

CK

28 | ELINEHTO 4/17

http://www.laakehoidonpaiva.fi
http://www.fimea.fi


VALITTU VAIKUTTAJA

Muistatko vielä, miksi pitkään työn alla ollutta sosiaa-
li- ja terveydenhuollon uudistusta lähdettiin tekemään? 
Terveys erojen haluttiin kaventaa, hoitoonpääsyä erityisesti 
perusterveydenhuoltoon haluttiin helpottaa ja kustannus-
ten kasvua haluttiin hillitä. 

Kun nyt katsomme, mihin asiantuntijat arvioivat maan 
hallituksen valitseman mallin johtavan, huomaamme, et-
tä uudistuksen alkuperäisistä tavoitteista on luovuttu. Ylei-
nen asiantuntija-arvio on, että hallituksen valitsema malli 
kasvattaa kustannuksia ja lisää entisestään eriarvoisuut-
ta hoitoon pääsyssä. Miten tässä näin pääsi käymään?

Moni suomalainen muistaa vielä sote-uudistuksen 
dramaattisen käännekohdan, kun pääministeri Juha Si-
pilä marssi tv-kameroiden eteen ja ilmoitti menevänsä 
presidentin puheille jos sotesta ei saataisi hallituksessa 
sopua aikaan. Samana iltana ja seuraavana yönä kolme 
hallituspuolueen puheenjohtajaa Juha Sipilä (Kesk), Timo 
Soini (PerS/Sin) ja Alexander Stubb (Kok) tekivät poliitti-
sen sopimuksen, jossa Kokoomus sai läpi tavoitteensa 
avata sosiaali- ja terveyspalvelut markkinoille ja Keskus-
ta saisi perustaa Suomeen uuden hallinnon tason, maa-
kuntahallinnon. 

Moni ihmettele ihan aiheellisesti, mihin julkisten sosi-
aali- ja terveyspalveluiden parantuminen unohtui. Käyn-
nissä on kamppailu sekä maakuntien poliittisesta vallas-
ta, että rahasta. Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyy miljar-
diluokan taloudelliset intressit yksityisillä hoivamarkkinoil-
la. Suurin osa meillä toimivista isoista hoivayrityksistä on 
ulkomaisten pääomasijoittajien omistuksessa. Vallalla on 
myös pidempään ollut kehitys, jossa suuret yritykset sys-
temaattisesti ostavat pienemmät toimijat heti kun ne alka-
vat menestyä. Kolmannen sektorin toimijoiden osuus ko-
konaisuudesta on melko pieni. Vanhuspalveluiden ja pe-
rusterveydenhuollon lisäksi markkinat yrittävät nyt tosis-
saan päästä myös erikoissairaanhoitoon tekemään entistä 
suurempia voittoja. 

Tutkijat toisensa perään ovat voineet osoittaa, että yk-
sityisten hoivayritysten bisnes ja tulos syntyy kahta kautta; 
riskisijoitus-yrityskaupoilla sekä hoivasta/henkilökunnas-
ta/laadusta tinkimällä. Näistä ja monista muista syistä pi-
dänkin tärkeänä, että myös eettisiä näkökulmia pohditaan 
kun sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuista päätetään. 

Julkisten palveluiden yhtiöittäminen ja markkinalogii-
kan mukaan toimiminen tulisi muuttamaan koko hyvin-
vointivaltion perustan. On vaarana, että sosiaali- ja ter-
veyspalveluista tulee pelkkää bisnestä, jota ei ohjaa sosi-
aali- ja terveyspoliittiset, kaikkia kansalaisia koskevat ta-
voitteet, vaan voiton tavoittelu.

Maarit Feldt-Ranta 
Kansanedustaja (SDP)

Julkista hyvinvointivaltion  
kivijalkaa ei pidä rikkoa 

Pitkäaikaissairaus ja verotus
Pitkäaikaissairauden perusteella voi saada verotuksessa vähen-
nyksiä, jotka pienentävät maksettavan veron määrää. Vähennys 
määräytyy haittaluokan tai alentuneiden tulojen ja korkeiden sai-
raskulujen perusteella.

Invalidivähennyksen voi saada verotuksessa, jos sairaudes-
ta, viasta tai vammasta aiheutuu pysyvä, vähintään 30 prosentin 
haitta-aste. Kun vähennystä hakee ensimmäisen kerran, on esi-
tettävä lääkärinlausunto B, jossa on maininta haitan määrästä, al-
kamisesta ja pysyvyydestä. Jatkossa verottaja tekee vähennyk-
sen automaattisesti. Haitta-asteen muuttuessa on aina toimitet-
tava verottajalle uusi lääkärinlausunto. Invalidivähennystä voi ha-
kea takautuvasti viiden vuoden ajalta.

Työkyvyttömyyseläkettä saavan haitta-aste on 100 prosent-
tia ja osatyökyvyttömyyseläkettä saavan 50 prosenttia. Lääkärin-
todistusta ei tarvita, vaan selvitys eläkkeestä riittää. Oikeus inva-
lidivähennykseen säilyy senkin jälkeen kun työkyvyttömyyseläke 
muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Jos haitta-aste on verovuoden ai-
kana suurentunut, vähennys myönnetään verovuoden lopun hait-
ta-asteen mukaan.

Invalidivähennys tehdään valtionverotuksessa tuloverosta ja 
sen voi saada myös pelkästä eläketulosta. Täyden vähennyksen 
määrä on 115 euroa.  Kunnallisverotukses¬ta vähennys tehdään 
ansiotulosta, joten eläketuloa saaville ei myönnetä vähennystä. 
Täyden vähennyksen määrä on 440 euroa. Vähennyksen määrä 
on haitta-asteen suuruinen osa täydestä vähennyksestä.

Haitan suuruuden määrittämistä varten vammat ja sairaudet 
on jaettu kahteenkymmeneen haittaluokkaan. Haittaluokalla il-
maistaan henkilön toimintakyvyn rajoitetta. Lääkäri määrittelee 
henkilön vammasta aiheutuvan haitta-asteen. Haitta-asteen pro-
senttiarvo saadaan haittaluokkaa ilmaisevasta numerosta kerto-
malla se viidellä. Jos henkilöllä on useita eri sairauksia, haitta-as-
te määritetään haittaluokkia yhdistämällä. Mikäli haitan suuruutta 
ei löydy haittaluokituksesta suoraan, voi lääkäri arvioida henkilön 
yleistä toimintakykyä. Maksasairautta sairastavan haitta-aste ar-
vioidaan yksilöllisesti.

Haittaluokka Haitta-aste (%)
Munuaisten vajaatoiminta 0–13 0–65
Dialyysihoito 13 65
Munuaisensiirron jälkitila 3–5 15–25
Maksansiirron jälkitila 3-5 15–25
Munuaisen  
menetys, toinen terve

1 5

Vähennystä veronmaksukyvyn alentumisesta
Veronmaksukyvyn alentumisvähennystä voi saada, jos omat tai 
perheen tulot ja varat ovat vähentyneet esimerkiksi suurien sai-
rauskulujen tai työttömyyden vuoksi. Vähennys myönnetään an-
siotuloista. Perheen yhteenlaskettujen sairauskulujen on oltava 
vähintään 700 euroa. Samalla niiden pitää olla vähintään kym-
menen prosenttia perheen verottomista tuloista.  Vähennystä voi 
saada korkeintaan 1400 euroa. Verottaja harkitsee aina tapaus-
kohtaisesti, onko vähennyksen myöntämiselle perusteita. Vähen-
nystä voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Tositteita ei lii-
tetä hakemuksen mukaan, mutta ne on hyvä säilyttää. Lääkärin-
todistusta ei tarvita hakemuksen liitteeksi.

Jos aiemmin vahvistettuun verotukseen haluaa hakea oikai-
sua, sen voi tehdä viiden vuoden kuluessa verotuksen päättymis-
tä seuraavan vuoden alusta. Verovuodesta 2017 alkaen määräai-
ka oikaisuvaatimuksen tekemiselle on kolme vuotta verovuoden 
päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Lisätietoja www.vero.fi 
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Vinkkejä vaikuttamistyöhön

Täsmätietoa ikääntyneille

PBC kokous Helsingissä

Jokainen tietää, että liikunta on terveellistä. Moni tie-
tää, että omaa painoa pitäisi pudottaa. Suurimmalla 
osalla on ajatus siitä, miten tämä tapahtuisi. Tieto ei 
aina tarkoita sitä, että elintavat muuttuisivat ja paino 
alkaisi pudota.
Liitto järjesti Helsingissä 26.10. jäsenyhdistysten ja henkilökunnan 
yhteisen edunvalvonta- ja vaikuttamiskoulutuksen, jossa kuultiin 
sote-uudistuksesta ja saatiin välineitä ja vinkkejä paikalliseen vai-
kuttamistyöhön. Päivän aikana todettiin, että sote-uudistus on 
ainutlaatuinen paikka vaikuttaa, kun palvelurakenteita ja palvelu-
ja uudistetaan. Yhdistyksiä tarvitaan valtion, maakuntien ja kun-
tien yhteistyökumppaneiksi hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta 
edistävässä työssä.

Sosten yhteiskuntasuhdepäällikkö Timo Lehtinen korosti, et-
tä vaikuttamistyö ei ole vaikeaa - kyse on siitä, että tuomme esiin 
asioita, joilla voidaan edistää munuais- ja maksasairautta sairas-
tavien ja heidän läheistensä hyvää elämää. Sanomamme paino-
arvoa lisää, kun muistamme vielä kertoa, että Suomessa on yli 
10 000 sosiaali- ja terveysalan järjestöä, joissa on jäseniä yhteen-
sä yli miljoona. Tämän lisäksi on hyvä tietää muutama perussään-
tö. Meidän ei kannata vaikuttaa niihin, joiden tiedämme jo ajattele-
van asioista samoin kuin me itse. Vaikka keskustelukumppani oli-
si eri mieltä kanssamme, hänen mielipiteitään ei kannata vähätellä 
tai sivuuttaa. Lisäksi oma asia on hyvä tuntea läpikotaisin ja käyt-
tää vaikuttamistyössä sairastuneilta ja läheisiltä saatua kokemus-
tietoa. Oma viesti tulee osata kertoa tiivistetysti ja ottaa esille myös 
kielteiset puolet. Liioittelu ja totuuden muuntelu ei kuulu vaikutta-
miseen. Ja vielä lopuksi: kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys ovat vai-
kuttamistyön a ja o!

Osallistujille esiteltiin koulutuksessa Vaikuttava yhdistys -verk-
kokoulutus, jota yhdistyksillä on mahdollisuus hyödyntää ensi vuo-
desta alkaen. Perehdytys koulutuksen aineistoihin tapahtuu webi-
naarien eli verkkoseminaarien välityksellä, joista kerrotaan tarkem-
min liiton kotisivuilla ensi vuoden puolella.

TEKSTI JA KUVA: MARIA RUUSKANEN

Liiton, Eläkkeensaajien keskusliiton ja Hengitysliiton yhdessä 
toteuttamat Arjen avun lähteille -tilaisuudet rantautuivat syk-
syllä Kuopioon ja Ouluun. Ikääntyneiden etuuksista ja palve-
luista saapui kuulemaan yhteensä lähes sata henkeä. Aiheita 
olivat Kelan etuudet, palvelutarpeen arviointi, kunnan palvelut, 
ikäihmisten kuntoutus, muutoksenhaku, edunvalvontavaltuu-
tus ja hoitotahto sekä vanhusneuvostojen toiminta. Kotiinvie-
misiksi osallistujat saivat kattavan tietopaketin.

Omaishoidon tuki synnytti keskustelua ja kysymyksiä. 
Omaishoitajien saama palkkio nähtiin riittämättömäksi suhtees-
sa siihen, kuinka raskasta ja vaativaa työ on sekä henkisesti et-
tä fyysisesti. Suomessa on myös paljon omaishoitajia, jotka ei-
vät saa omaishoidon tukea. Syynä voivat olla esimerkiksi tiu-
kat kriteerit tai kuntien taloudellinen tilanne. Osallistujat pohtivat 
myös tulojen vaikutusta omaishoidon tuen määrään. Todettiin, 
että hakijan tulot eivät vaikuta omaishoidon tuen myöntämiseen. 
Omaishoidon tuki voi kuitenkin vaikuttaa joihinkin eläkkeisiin, 
Kelan työmarkkinatukeen tai muihin etuuksiin.

TEKSTI: MARIA RUUSKANEN

Liitto järjesti pohjoismaisen PBC Round Table kokoukseen 
16.11. Helsingissä. Kokouksen tavoitteena oli kartoittaa pri-
maarin biliaarin kolangiitin eli PBC:n diagnosointia, hoitoa ja 
sairastuneiden kokemuksia. Kokous järjestettiin lääkeyritys In-
terceptin tuella.

Gastroenterologi Henna Rautiainen HUS:sta kertoi hoidon 
tilanteesta Suomessa. Euroopan linjoista kertoi vieraana Robert 
Mitchell-Thain PBS Foundation UK:sta Englannista. Ruotsin, 
Tanskan ja Norja järjestöjen edustajat kertoivat sairastuneiden 
asemasta omassa maassaan. Suomesta mukana oli liiton toi-
mihenkilöitä ja sairastuneiden edustajat Varsinais-Suomen ja 
Salon seudun yhdistyksistä.

TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA
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Goda gärningar skapar dubbel glädje

Lever för liv

I somras satt jag en gång på min brygga och tittade på ett svanpar som sim-
made förbi. Lugnt gled de fram längs den stilla vattenytan, tillsammans, tätt in-
till varandra. Jag följde dem en god stund och kom på mig själv med att tänka 
på hur också djur behöver en följeslagare vid sin sida. Ingen mår bra av att vara 
ensam, utan alla behöver på sätt eller annat någon annan bredvid sig. För vis-
sa räcker det med ett vänligt leende av kassafröken i snabbköpet, medan det 
för andra kan vara viktigast att ha ett gott vänskapsförhållande. Den tredje be-
höver i sin tur en make eller maka eller någon annan närstående. För svanar-
na var det viktigast att han en artfrände att flyta fram tillsammans med. Resan 
genom livet går lättare när man är två.  

När en människa drabbas av någon svår sjukdom finns det förutom det fy-
siska även en turbulens som stiger till ytan. En oerhörd omsorg om den egna 
och de närståendes välmåga blir en del av vardagen, och det äter upp en mas-
sa energi. För att inte batterierna helt ska urladdas kan det ofta vara en stor 
lättnad att förutom de personer man redan har i sin näromgivning hitta någon 
annan person med samma bakgrund, en person att flyta fram genom livet till-
sammans med. Kanske man inte vill belasta det egna stödnätverket för mycket, 
och det kan vara lättare att tala öppet om de djupaste och mest skrämmande 
känslorna med en person som delat samma öde. Man slipper akta sina ord, 
och man behöver inte vara rädd för motpartens känsloreaktioner. Man får vara 
och tala som exakt den man är.

Efter min egen transplantation upplevde jag det viktigt att på något sätt kun-
na hjälpa andra som står i en liknande situation. I min roll som referensstöd in-
om njur- och leverförbundet har jag känt mig privilegierad när jag fått dela fär-
den med någon som insjuknat, och fått finnas nära när livet stormat som värst. 
Med vissa har färden varit kortare, medan referensstödsverkamheten med an-
dra har utvecklats till en livslång vänskap. Trots alla skillnader har varje möte 
känts lika värdefullt. Jag var rörd när jag fick följa med det akuta och dramatis-
ka insjuknandet hos en ung kvinna, och hur det efter årtal av kamp, rädsla och 
förväntningar slutade i en lyckad transplantation, och senare i ett kärleksäktens-
kap. Mitt i sin nöd och åga upplevde hon de trygga och nära människoförhål-
landena som sin största styrka som bar henne genom de svåraste stunderna. 

”Människan behöver en annan människa för att vara en människa för en an-
nan människa”: Ungefär i dessa ord uttryckte sig Tommy Tabermann i en dikt. 
En kort mening som innehåller omåttlig visdom. Varje interaktionstillfälle är unikt 
för båda parterna, och den förblir i sinnet. Inget endaste möte är värdelöst, oav-
sett när och var det sker. I bästa fall kan ett flyktigt ögonblick i närheten av en 
annan människa hjälpa honom eller henne att klara sig genom de dystra stun-
derna, och att se en strimma ljus i morgondagen. Även den minsta ljusglimt i 
form av en varm kram eller några vackra ord kan för någon innebära dagens 
enda möte med en annan människa, och är därför mycket viktig. 

Låt oss finnas nära varandra, dela varandras upplevelser och ta hand om 
våra medresenärer på livets färd. Goda gärningar skapar som man brukar sä-
ga dubbel glädje. 

Jag önskar er glädje, ljus och värme i livet, och en stämningsfull Juletid. 

Människans lever väger cirka 1,5 kg och reglerar 
mängder av livsviktiga funktioner. När professor 
Krister Höckerstedt började utforska organet i 
mitten av 1970-talet anade han inte vilken fasci-
nerande väg han hade slagit in på, men redan år 
1982 ledde han Finlands första levertransplan-
tation, som också blev den första i hela Norden. 

– Många blevde väl närmast förvånade over 
att vår allra första patient överlevde operationen. 
Det hade varit en sensation om vi genast hade 
fått ett fint resultat, sager Höckerstedt.

Hittills har över I 200 dödssjuka finländare få-
tt en ny lever – och åratal av tilläggstid.

Höckerstedts yrkesliv har ändå från början 
kretsat kring forskning med stark koppling till 
hans dagliga arbete som aktiv kirurg och senare 
professor I kirurg vid Helsingfors universitetet. 
Han har producerat mer än 370 vetenskapli-
ga originalpublikationer somm ingått I interna-
tionella, vetenskapligar tidskrifter. Han har varit 
huvudredaktör för åtta kirurgiska och medicins-
ka läroböcker.

Höckerstedt blev faktiskt läkare mot alla 
odds, men målmedvetenhet och passionerat ar-
bete gjorde honom till toppkirurg och världskänd 
forskare med ett slående stort internationellt 
kontaktnät. Blåsväder har han ändå inte slup-
pit, det avslöjas också. När Höckerstedt ser till-
baka på sina år som läkare talar han hängivet 
om yrkets positiva utmaningar, sin kamp för bät-
tre behandlingsresultat, sin fascination för forsk-
ning och det minnesvärda, väloljade samarbe-
tet med kolleger både hemma och utomlands. 

Om sina vägval berättar han avslappnat för 
Mardy Lindqvist i intervjuboken Lever för liv 
som ingår i Finska Vetenskaps-Societetens se-
rie Bidrag till kännedom av Finlands natur och 
folk. 

Kirsi Rajasuo
Förbundets andra viceordförande 
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Ett nytt liv med en ny lever
Ännu i april var Sara en tjugoårig 
sportig och ung dam. Hon idrot-
tade och åt mångsidigt. Hon ha-
de livet framför sig och siktade in 
sig på sommarens inträdesprov till 
universitet. Men vid midsommarti-
den var hon konvalescent efter en 
levertransplantation, och allt kän-
des förbjudet för henne.

Sara Kuparinen skrev studenten i Orivesi 
våren 2016. Ännu ett år före skrivningar-
na kändes det som att hon aldrig kommer 
att kunna klara svenskan, men efter att ha 
pluggat hela sommaren lyckades hon, och 
med goda vitsord. Sara tänkte att det kun-
de löna sig att ytterligare bättra på språk-
kunskaperna, och när hon lyckades hitta 
en lämplig mångkulturell familj i Stockholm 
beslöt hon sticka till Södermalm i augus-
ti som au-pair. 

Sara var fast besluten att komma in 
på Tammerfors universitet för att stude-
ra samhällsvetenskaper. I januari började 
hon plugga för inträdesproven. Hon bör-
jade läsa så fort hon vaknade, fortsatte 
medan hon lagade mat till barnen i famil-
jen, när hon åkte tunnelbana, och till och 
med på gymmet. I april drabbades hon av 
svåra magsmärtor och illamående. Hon 
blev inlagd på sjukhus i Stockholm, och 
även där läste hon för inträdesproven så 
fort hon orkade. Hon fick diagnosen mo-
nonukleos. 

Hon fortsatte må dåligt, och tillsam-
mans med sin värdfamilj kom hon fram till 
att det vore bäst för henne att resa hem till 
sina föräldrar i Jyväskylä för att repa sig. 
Sara reste hem med en returbiljett i fick-
an. Saras hade för avsikt att återvända till 
Stockholm så fort det var möjligt. Men så 
gick det inte. 

Gör inget, och akta dig för allt
”Vilket organ tog man bort när du fick le-
vern?” sms:ade en av hennes kompisar ef-
ter transplantationen.  

Man kan ju inte tänka sig att tjugoår-
ingar skulle veta någonting alls om lever-
transplantationer. Till och med Sara trod-
de att sådana gjordes bara i amerikan-
ska filmer. 

”Får man hälsa på dig, eller kan du än-
nu smitta ner mig?” frågade följande. 

En av kompisarna formligen strålade 
av lycka för Saras del. ”Ett jättestort grat-
tis! Man kan ju inte annat än gratulera en 
som fått en organtransplantation. Det är 
helt underbart! Det känns säkert som att 
få en baby!”

Sara själv uppfattade sig inte riktigt så 
lycklig. Av det läkarnas sade lät det som 
att allt är förbjudet, framför allt att leva. 
Hon skrev in i sin blogg: 

”Res inte utomlands. Flytta inte till ditt 
hem i Stockholm, och åk åtminstone in-
te dit för att hämta dina saker. Ta inte ta-
tueringar. Lyft ingenting som väger mer 
än två kilo. Dammsug inte. Plocka in-
te blåbär. Gå ingenstans där det finns en 
katt. Glöm inte dina mediciner. Och se för 
Guds skull till att du inte går upp i vikt, för 
då kommer varje blodkärl i din kropp att 
förkalkas och levern att explodera. Motio-
nera, men syssla för Guds skull inte med 
någon idrott under de kommande måna-
derna. Akta dig för alla bakterier, och det 
är också farligt att träffa andra människor. 
Gå inte på shopping, inte på teater, inte 

på bio, inte på party, inte på festivaler, in-
te på kryssning.”

Efter den första tiden efter sin lever-
transplantation började Sara emellertid 
hitta också sådant som kändes bra, som 
t.ex. transplantationsidrotten som fysiote-
rapeuten på sjukhuset berättade för Sa-
ra om. 

– Då började transplantationen kännas 
bra. Jag ville sporta, leva hälsosamt och ta 
hand om min kropp, säger Sara. 

En ny lever från larmlistan 
Saras sjukdom fortsatte hemma hos fö-
räldrarna i Jyväskylä. En läkare på den 
privata läkarcentralen remitterade henne 
till centralsjukhuset, och därifrån skicka-
des hon vidare till Mejlans sjukhus i Hel-
singfors. 

Sara kom till Mejlans under natten mel-
lan fredag och lördag. Av den följande da-
gen har hon bara fragmentariska minnen. 
En flickkompis hade besökt henne, likaså 
Saras mamma. På onsdagen flyttades Sa-
ra till intensivvårdsenheten. 
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Sara kommer ihåg sin förvåning när 
även hennes pappa hade kommit till Hel-
singfors. Hon har också en minnesbild av 
att man väntade på en ny lever, och hon 
kommer ihåg att hon tänkte att om man in-
te lyckas hitta någon kommer hon att dö. 
Under natten mellan torsdag och fredag 
hade sjukhuset ringt Saras föräldrar och 
meddelat att man satt henne på en nord-
isk larmlista. Det var bråttom med att hit-
ta en ny lever. 

På lördagsmorgonen fick Sara lov att 
ringa sina närmaste och berätta för dem 
att operationen hade förlöpt väl. Sara ha-
de en ny och fungerande lever. 

På onsdagen firade Sara sin 20-årsdag 
genom att första gången efter operationen 
gå i trappor. Lyckligtvis förstod Sara först 
dagar efter detta att det inte var endast fö-
delsedagsfesterna som gick henne förbi, 
utan också inträdesproven som hon hade 
sett fram emot.

Sara hade redan packat sina saker in-
för hemresan när läkarna började grubb-
la över varför hennes levervärden inte ha-

de sjunkit. Först den andra biopsin visade 
på en avstötningsreaktion, men den lyck-
ades man stävja med hjälp av höga kor-
tisondoser. På fredagen före midsommar 
fick Sara äntligen resa hem.

Lyckligtvis finns det  
hela baddräkter 
Kompisarna oroade sig för Saras framtid: 
”Fick du några ärr?” medan någon annan 
uppmuntrade henne med att säga: “Lyck-
ligtvis finns det också hela baddräkter.” 
och även en killkompis uttryckte sin oro: 
”Hur ska du nu kunna ha sex?”.

Saras sommar förlöpte utan festivaler 
och resor. Baddräktens passform var in-
te heller en av hennes första bekymmer. 
Kortisonet ökade hennes aptit och ledde 
till svullnader. 

”Lyckligtvis har du alltid varit så slank 
att det inte alls ser så tokigt ut att du blivit 
lite tjock och svullen” uppmuntrade en av 
hennes kompisar.

I början av juli satte de svåra smärtor-
na emellertid in igen. Ibland var nervsmär-

tan så svår att Sara blev tvungen att söka 
hjälp på jouren. Ett flertal olika läkemedel 
provades ut, men någon egentlig lindring 
kunde man inte åstadkomma.

Under den sommaren föll mången 
kvällssamvaro med kompisarna bort. 

– Om man blir tvungen tacka nej ett par 
gånger går det lätt så att man inte läng-
re blir tillfrågad. Då blir man riktigt ensam. 
Vännerna finns nog kvar, men kompisarna 
har fallit bort under resan. 

På hösten, bara fyra månader efter 
transplantationen började Sara stude-
ra vid det öppna universitet i Tammerfors. 
Hon bor där tillsammans med en flickkom-
pis, men till julen planerar hon att flytta in i 
egen bostad.

– Levertransplantationen kommer alltid 
att få leva med. Nu gäller det bara att skö-
ta sig bra hela tiden, och det skapar pre-
stationsstress. Det är inte ett normalt liv för 
en ungdom. Ibland känns det orättvist ef-
tersom jag själv inte har gjort något som 
skulle ha orsakat allt detta.

Sara tänker leva för två
”Det tycks vara allmän sed att transplan-
tatet döps enligt namnsdagen då man fick 
det. Namnet Ritva påminner om en lärare 
som jag var livrädd för i sex år. Men lyck-
ligtvis är Finland ett tvåspråkigt land med 
en skild svenskspråkig namnsdagska-
lender. Ingeborg skulle emellertid låta li-
te väl hårt.” 

Anledningen till att Saras lever gav upp 
kom fram först senare när man konstatera-
de att hon led av autoimmunhepatit. 

Sara kommer aldrig att få veta var den 
nya levern kom ifrån. Hon skulle gärna vil-
ja tala om för donatorns anhöriga hur oer-
hört ledsen hon är för att deras vän, barn 
eller någon annan kär har avlidit, men i stäl-
let kommer hon att försöka leva sitt liv även 
för den personen.

– Jag fick möjlighet att förverkliga mina 
drömmar trots att jag först trodde att jag 
aldrig kommer att kunna springa ett mara-
ton eller besöka Afrika. I något skede kom-
mer jag att kunna leva så fullt ut jag vill, så 
fullt ut som alla friska kan. Dessutom för-
står jag nog mer om livet idag än mång-
en annan, eller åtminstone mer än jag gjor-
de förr.  
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Det går att bromsa upp njursvikt med läke-
medel, diet och levnadsvanor. När läkeme-
delsbehandling och diet inte längre räcker 
till inleder man dialysbehandling. Utan fun-
gerande njurar dör man. Dialys lindrar ock-
så de symtom som uppstår av njursvikt, 
som till exempel trötthet, illamående och 
klåda. Med dialys kan man leva i tiotals år. 

Det är viktigt att alla som behöver det 
hittar den lämpligaste dialysformen. Meto-
den väljs individuellt, och det går ofta att 
byta ut den senare vid behov. Dialys i form 
av hemodialys, dvs. via blodomloppet, 
eller genom att utnyttja den egna bukhin-
nan i form av peritonealdialys kan göras 
hemma eller på en vårdenhet. 

Hemodialys innebär att blodet rengörs 
på slaggprodukter och överlopps vätska i 
en dialysapparat. Apparatens pump cirku-
lerar blodet genom ett filter, en så kallad 
dialysator. Hemodialysen kräver en blod-
förbindelse, dvs. en fistel som skapas ope-
rativt genom att bygga en förbindelse mel-
lan en artär och en ven i handleden. Dialy-
sen inleds genom att man sticker in de två 
kanyler som behövs i fisteln.

I peritoneladialys (PD), dvs. dialys med 
hjälp av bukhinnan utnyttjar man kroppens 
egen bukhinna. Hinnan fungerar i denna 
behandlingsmetod som ett filter genom vil-
ket man med hjälp av en dialysvätska kan 
avlägsna slaggämnen och överloppsväts-
ka ur blodet. Ren dialysvätska får flyta in i 
bukhålan via en kateter, och efter att den 
fått verka den tid som krävs tappar man ut 
vätskan igen. Dialyskatetern sätts in i buk-
hålan genom en liten operation.  

Det finns skillnader mellan  
behandlingsmetoderna
Det finns många faktorer som påverkar va-
let av behandlingsmetod. Målet är att få en 
dialys som motsvarar behandlingsbeho-
ven och som på bästa möjliga sätt kan an-
passas till patientens livssituation. Tillsam-
mans med dina närmaste och med din lä-
kare kan du fundera ut vilken metod som 
bäst skulle passa. 

Vid valet av dialysmetod är det viktigt 
att utreda var den närmaste vårdenheten 
ligger, eller om det vore möjligt att utföra 

dialysen hemma. Alla vill inte ha sjukhus-
liknande miljöer i sina hem, och i vissa fall 
är hemmet så litet att alla de apparater och 
tillbehör som behövs inte får plats. Då är 
besök på behandlingsenheten för behan-
dling ett gott alternativ.

Peritonealdialys med manuella byten 
(CAPD) ska ske 4–5 gånger om dagen, 
eller med apparat (APD) varje natt i 8–9 
timmars tid under sömnen. PD-dialyser-
na är inte bundna till något särskilt stäl-
le för behandlingens del, utan det går bra 
att ta med sig påsarna med dialysvätska 
till t.ex. jobbet eller studieplatsen. Behan-
dlingar som sker nattetid ger frihet att gö-
ra vad man vill under dagen. Resor, och 
till och med stugliv lyckas ganska väl ef-
tersom det går att beställa dialysvätskor till 
resmålet, eller alternativt ta dem med sig. 

Katetern i magen kan för vissa perso-
ner upplevas som en begränsning, och 
det kan tänkas att personen inte nödvän-
digtvis känner sig bekväm på offentliga 
badstränder eller i simhallar. Katetern kan 
emellertid skyddas, vilket gör det möjligt 
att t.ex. simma. I privatlivet vänjer man sig 
i allmänhet fort vid katetern, och vätskeby-
tena känns inte heller konstiga för familje-
medlemmarna efter att de fått bekanta sig 
med behandlingsmetoden. 

På sjukhus utför man typiskt hemodia-
lys tre gånger om veckan, 4–5 timmar per 
tillfälle enligt enhetens tidsschema. Hem-
ma kan dialysen utföras enligt den egna 
dygnsrytmen, och är därmed lättare att 
anpassa till arbete och till de egna och fa-
miljens tidtabeller. Man kan också anpas-
sa hem-hemodialysen enligt behoven. Vis-
sa patienter utför behandlingen varannan 
dag, medan andra väljer att utföra den 
under nattetid medan de sover. Eftersom 
dialysbehandlingar i hemmet utförs täta-
re behövs det inte lika mycket diet-och 
vätskebegränsningar som vid behandling 
på sjukhus.  

Även patienter med hemodialys kan 
resa, eller vistas på sommarstugan under 
sommaren, men i dessa fall kräver dialy-
sen besök på någon enhet i närheten. Be-
söken förutsätter att patienten bokar in sig 
i god tid. På grund av apparatens storlek 
och teknik är det i allmänhet inte möjligt att 
frakta dialysapparaten.

Dialyspatienter kan röra på sig normalt. 
Motionen får kännas krävande, och det är 
inte förbjudet att svettas. En mångsidig 
motion upprätthåller en god kondition, och 
en god allmän kondition gör det lättare att 
utstå de belastningar som behandlingar-
na ger upphov till. Patienter i hemodialys 
rekommenderas undvika tryck mot fistel-

Val av dialysmetod
Dialysbehandlingar kan ske på vården-
het eller utförs själv i hemmet. Det lö-
nar sig att tillsammans med dina nära 
och din läkare noggrant fundera ut be-
handlingsmetoden. Viktigast är att hitta 
den metod som passar dig själv bäst. 

TEXT: PETRI INOMAA, MAARIT HEINIMÄKI

handen, men det går bra att t.ex. träna på 
gym, och fisteln fungerar ofta bättre av att 
man använder handen rikligt. Vid perioto-
nealdialys kan man tappa ut dialysväts-
ka ur bukhålan inför mer intensiv motion.

Dialys i hemmet ger  
flexibilitet i tidsschemat 
Enligt forskning är livskvaliteten med dialys 
i hemmet god, och livshanteringen består 
trots dialysbehandlingen på bästa möjli-
ga sätt. Dialys som utförs hemma passar 
nästan alla som har motivation att sköta 
behandlingen självständigt och som är re-
do att engagera sig i den. Medicinska hin-
der förekommer endast sällan. Behandlin-
gen kräver inte att det finns någon famil-
jemedlem eller assistent närvarande, men 
ibland kan det kännas tryggare att inte 
behöva vara ensam under behandlingen. 
Synskärpan och motoriken måste vara så 
goda att de möjliggör inledning av vården, 
och att patienten kan göra de inställningar 
som apparaten eventuellt kräver. I vissa fall 
kan minnes- eller inlärningssvårigheter ut-
göra hinder för dialys i hemmet. 

En tillräckligt lång skolning ges alltid in-
för dialys i hemmet, och det är alltid möj-
ligt att vid behov be om råd och hjälp från 
behandlingsenheten. De flesta spänner 
sig inför de första gångerna de skall utföra 
sin dialys ensam i hemmet, men i de fles-
ta fallen utvecklas snabbt en rutin för det-
ta. Det kan kännas skrämmande att inle-
da sin dialys i hemmet genom att sticka sig 
själv, men enligt läkare har alla som öns-
kat det lärt sig behandlingen. Enligt vad vi 
hört från personer som utför dialys egen-
händigt vänjer man sig fort vid stickandet. 

Förvisso kräver också dialys i hemmet 
engagemang och tid. Trots att behandlin-
garna kan utföras när det bäst passar pa-
tienten ska den ändå ske enligt plan, även 
om det inte skulle kännas så roligt.

Hemmet kräver endast smärre fö-
rändringar inför dialys i hemmet. Såväl he-
modialys som nattlig peritonealdialys med 
dialysapparat kräver jordade eluttag och 
en felströmsbrytare. Hemodialysbehand-
ling kräver också en vattenpost. De om-
byggnadsarbeten som behövs i hemmet 
betalas enligt handikappservicelagen av 
patientens hemkommun. Också vatten-
förbrukningen, elförbrukningen och av-
fallsservicen ger upphov till tilläggskost-
nader. Därför kan den som utför dialys i 
hemmet få ett förhöjt vårdbidrag, och de 
patienter som förvärvsarbetar kan få den 
högsta nivån av handikappstöd. 
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Uusi kurssijulkaisu on ilmestynyt

Munuais- ja maksasairaudet sekä elinsiirto tuovat elämään muu-
toksia ja herättävät kysymyksiä ja huolta tulevaisuudesta ja jak-
samisesta. Iso kysymys on, miten selviän sairauteni kanssa ja 
miten läheiseni jaksavat. Sopeutumisvalmennuskurssille jokai-
nen voi tulla oman tilanteensa ja kysymysten kanssa. Siellä tu-
kea ovat antamassa niin asiantuntijat kuin saman kokeneet kurs-
sitoverit. Läheiset voivat osallistua kurssilla ainakin osan aikaa.

Sopeutumisvalmennuskurssit ja tuetut lomat 2018 -kurssiesi-
te on ilmestynyt. Löydät sen tämän lehden välistä. Julkaisussa 
on myös tarkat hakuohjeet kursseille. Liitto järjestää kursseja en-
tiseen tapaan lapsiperheille, nuorille, työikäisille ja ikääntyneille. 
Kursseja on dialyysihoidossa oleville aikuisille ja nuorille, elinsiir-
ron saaneille aikuisille ja nuorille sekä perhekursseja. 

Sopiva kurssi jokaiselle
Lapsiperheiden kurssit ovat tukena perheen arjessa, kun lapsi 
sairastaa. Ensi vuonna on tarjolla kurssi myös lapsiperheille, jos-
sa aikuinen sairastaa.

Dialyysihoidossa olevien kurssit pidetään Kunnonpaikassa 
Siilinjärvellä ja dialyysit hoidetaan KYS:n dialyysiosastolla. Kurs-
seja on 16–25-vuotiaille nuorille kaksi ja aikuisille kolme kurssia. 
Läheinen voi olla mukana kurssilla osan aikaa. 

Vuonna 2018 järjestetään kurssi myös elinsiirtoa odottavil-
le aikuisille. Se on tarkoitettu elinsiirtolistalle oleville munuais- tai 
maksasairautta sairastaville, jotka pohtivat, mitä elinsiirto tuo tul-
lessaan. Kurssille voi hakeutua yhdessä puolison tai muun lähei-
sen kanssa. Elinsiirron saaneet aikuiset -kurssi on kaksiosainen 
ja on tarkoitettu alle viisi vuotta sitten munuaisen-, maksan-, sy-
dämen-, keuhkon- tai suolensiirron saaneille. Lisäksi on erikseen 
kurssit munuaisensiirron tai maksansiirron saaneille silloin, kun 
siirrosta on kulunut jo yli viisi vuotta.

Entiseen tapaan mukana on myös yhteen teemaan keskittyviä 
kursseja kuten Voimaa taiteesta ja Aikaa meille kahdelle -kurssit. 
Alueelliset avomuotoiset kurssit pidetään Lappeenranta-Imatra 
-alueella, Tampereella ja pääkaupunkiseudulla. Diabeetikoille on 
tarjolla Diabetes ja dialyysi -kurssi Diabeteskeskuksessa Tampe-
reella ja Diabetes ja nefropatia -kurssi Härmän kylpylässä. Mak-
sakurssit on suunnattu autoimmuunisairauksiin ja muihin harvi-
naisiin maksasairauksiin sairastuneille sekä virushepatiittia ja ras-
vamaksaa sairastaville. 

Ajankohtaisia kursseja
Nuorten kurssi 11–18-vuotiaille 
26.–28.1.2018 Varalan urheiluopisto, Tampere 
Hakuaika päättyy 15.12.2017. 

Kurssi on tarkoitettu nuorille, jotka sairastavat munuais- tai 
maksasairautta tai ovat saaneet elinsiirron. Mukaan voi ot-
taa kaverin kanssa, mutta vanhemmat jätetään kotiin. 

Elämää munuaisensiirron kanssa 
munuaisensiirrosta yli 5 vuotta 
12.–16.2.2018. Kruunupuisto, Punkaharju 
Hakuaika päättyy 15.12.2017 

Hae kurssille, jos munuaisensiirrosta on kulunut yli viisi 
vuotta. Kurssille voi hakea yksin tai yhdessä aikuisen lä-
heisen kanssa.

Elinsiirron saaneet aikuiset 
elinsiirrosta alle 5 vuotta. 
26.2.–2.3.2018 ja 20.–24.8.2018 Kylpylähotelli Päiväkum-
pu, Karjalohja 
Hakuaika päättyy 2.1.2018. 
Kurssinumero 65701

Kurssi on kaksiosainen ja on tarkoitettu alle viisi vuotta sit-
ten munuaisen-, maksan-, sydämen-, keuhkon- tai suo-
lensiirron saaneille. Hakemuksen on oltava perillä haku-
ajan päättyessä. 

Kun lapsi sairastaa -perhekurssi
16.–18.3.2018 Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola 
Hakuaika päättyy 2.2.2018

Lapsiperhekurssi on munuais- tai maksasairautta, rakkoe-
kstrofiaa tai vaativaa suolistosairautta sairastaville lapsil-
le perheineen. Kurssille voi hakea koko perheen voimin.  

Dialyysihoidossa olevat aikuiset 
8.–13.4.2018, Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Siilinjärvi 
Hakuaika päättyy 8.2.2018. 
Kurssinumero 65659 

Dialyysihoidossa olevien kurssilla saa uusimman tiedon. Pa-
rempi ravitsemustieto kulkeutuu kotiin ja liikunta auttaa jak-
samaan arjessa. Samalla se on myös irtiotto arjesta. Hake-
muksen on oltava perillä hakuajan päättyessä.  

Keho ja mieli -avokurssi 
Lappeenranta-Imatra. Kurssipaikka ilmoitetaan  
myöhemmin.
Kurssiajankohta on 13.–15.4.2018. 
Hakuaika päättyy 28.2.2018  

Kehon ja mielen hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Kurssin 
teema on Voimaa etenevää munuaissairautta sairastaval-
le. Avokursseilla ei yövytä ja kurssipäivät eivät välttämättä 
ole perättäisinä päivänä. 

Vuoden 2018 aikana on valittavissa lähes 30 liiton järjestä-
mää sopeutumisvalmennuskurssia. Perinteisen laitoskun-
toutuksen lisäksi on osittain verkossa toteutettavia kursse-
ja ja avokursseja.  

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

Liitto jakaa luotettavaa tietoa sairauksista ja niiden hoidosta. Liitto tukee kuntoutumista, järjestää  

sopeutumisvalmennuskursseja ja antaa neuvoja sosiaaliturvasta.

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

Sopeutumisvalmennuskurssit 
ja tuetut lomat 2018

munuais- ja maksasairautta sairastaville, elinsiirron saaneille ja läheisille
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Salon seudun yhdistys juhli 10-vuotista 
taivalta kauniissa Wiurilan kartanossa Ha-
likossa. Juhlassa nautittiin runsaasta nou-
topöydästä, kuultiin yhdistyksen historiaa 
sekä runoja liiton entisen pj:n Maija Piitu-
laisen esittämänä. Tunnelma tilaisuudes-
sa oli lämmin ja välitön.

Kymenlaakson yhdistys vietti elokuussa 
ulkoilu- ja elämyspäivää  Haminan

Kannusjärven maalaismaisemissa. 
Ahola Farmin keskellä peltoa sijaitsevaan 
latoon oli katettu maittava lounas. Luonto-
aiheisen ja liikunnallisen ohjelman lomas-
sa oli mahdollisuus kokeilla hevoskärryil-
lä ajelua ja nauttia nokipannukahveista. 

– Kiva päivä yhdessä, tuumattiin jou-
kolla, kun palattiin bussilla kotiinpäin. 

Lapin yhdistyksen ja liiton kuulumisia oli 
saapunut kuulemaan koko joukko kiin-
nostuneita järjestöpäivien aattoiltana Ro-
vaniemellä. Paikalla oli keskustoimistosta 
Sari Högström, Hanna Eloranta ja Kirsi 
Kauppinen sekä liiton puheenjohtaja As-
ko Räsänen.

Kahvittelun lomassa kerrottiin ajan-
kohtaiset asiat, mutta myös koettiin ver-
taistuen voimaa. 

Varsinais-Suomen yhdistys on perustet-
tu 40 vuotta sitten. Yhdistyksen juhlia vie-
tettiin marraskuussa Turussa. Juhlapuhu-
jina olivat osaston ylilääkäri Kaj Metsärin-
ne TYKS:stä ja liiton toiminnanjohtaja Sari 
Högström. Molemmat puhuivat tulevai-
suudesta, ja muun muassa tulevista Vir-
tuaalisairaala-hankkeista.

Lapin keskussairaalan dialyysin pitkä-
aikainen osastonhoitaja Marja-Leena 
Kestilä saateltiin eläkkeelle syyskuun lo-
pussa. Työuraa on kestänyt yli 40 vuot-
ta ja siitä valtaosa dialyysissä. Marja-
Leenaa oli muistamassa työkavereita ja 
yhteistyökumppaneita. Lapin yhdistyk-
sen edustus oli myös paikalla, sillä Mar-
ja-Leena on ollut perustamassa yhdis-
tystä 35 vuotta sitten, ja toimii sen hal-
lituksessa.

Elinsiirtopäivänä liikkeellä oli myös Itä-Sa-
von yhdistys. Aiheeseen sopivasta jaos-
sa oli elinluovutuskortteja ja tietoa sen tär-
keydestä.

Salon seutu  
10 vuotta

Elämyspäivä  
Haminassa

Koolla Rovaniemellä

Varsinais-Suomi  
40 vuotta

Marja-Leena vapaa-
herrattaren päiville

Kortteja Itä-Savossa

YHDISTYKSILTÄ

Uudenmaan yhdistys UUMU järjesti joka-
vuotiset keilamestaruuskisat marraskuun 
alussa. Kilpailut keräävät yhteen sairastu-
neita ja kannattajajäseniä. Liikunnan rie-
mun ja onnistumisten lisäksi keilaryhmissä 
saa vertaistukea ja uusia ystäviä.

Marraskuussa Uumu luovutti gastro-
enterologi Henna Rautiaiselle Munuais- 
ja maksaliiton kultaisen ansiomerkin pit-
käjänteisestä työstä maksasairauteen sai-
rastuneiden hyväksi. Rautiainen piti luen-
non autoimmuunimaksasairauksista PBC 
ja AIH.

Uumun keilakisat
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Satakunnan yhdistys SAMU vietti 22.10. 
jo kolmatta kertaa munuais- ja maksa-
sairaiden kirkkopyhää. Tilaisuus järjestet-
tiin yhteistyössä Länsi-Porin seurakun-
nan kanssa. Yhdistyksen aktiivit keittivät 
kahvit, kattoivat kahvipöydän ja tarjoilivat 
kirkkokahvit jumalanpalveluksen jälkeen.

Paikalla oli myös kirkkokuoro esiinty-
mässä. Seurakunta lahjoitti yhdistykselle 
kerätyn kolehdin.

Päijät-Hämeen yhdistys jakoi elinluovutus-
kortteja ja tietoa keskussairaalan aulassa. 
Liikkeellä oltiin tällä kertaa herravoimin.

Etelä-Karjalan yhdistys jakoi useita satoja 
elinsiirtokortteja ja liiton infoa Lappeenran-
nan ja Imatran Prismoissa elinsiirtopäivänä 
lauantaina 14.10.

Varsinais-Suomen yhdistys 
ja liitto kävivät onnittelemas-
sa 20-vuotiasta Loimaan 
dialyysiyksikköä syyskuus-
sa. Kuvassa tervehtimäs-
sä Ritva ja Eino Hyvönen 
ja tervehdystä vastaanot-
tamassa osaston ylilääkäri 
Outi Leinonen.

Kirkkokahvit  
Satakunnassa

Kortteja Lahdessa

Elinsiirtopäivä  
Etelä-Karjalassa

Dialyysi juhli  
Loimaalla

Jyväskylässä Keski-Suomen 
keskussairaalalla vietettiin Va-
loviikkoja jokavuotiseen tapaan. 
Valoviikoilla paikallisilla yhdistyk-
sillä on mahdollisuus esitellä toi-
mintaansa. Yhdistykset vieraile-
vat viikkojen aikana myös po-
liklinikoilla ja osastoilla vieden 
tietoutta potilaille, omaisille ja 
osaston henkilökunnalle.

Valoviikot  
Jyväskylässä

Dialyysiä siellä
missä haluat!

        KotiHD        nordicmedcom.fi

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

Lipaskeräys presidentinvaalien äänestyspaikoilla

AUTA PAIKALLISTA VAMMAIS- JA TERVEYSTYÖTÄ.

pieniele.fi

LAHJOITA
PIVOLLA

050 44 88 242

25,00 €

Pistä roposi tänne!

Olemme mukana keräyksessä.

Keräyslupa nro RA/2016/399 voimassa 1.9.2016 – 31.8.2018 koko Suomessa 
Ahvenanmaata lukuun ottamatta.  •  Insamlingstillstånd RA/2016/399, insamlingstid 
1.9.2016 – 31.8.2018, i hela Finland förutom Åland.
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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
www.musili.fi/pohjoiskarjala
Pj Petri Ikonen, 045 1389 571,  
petrikonen@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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www.elinluovutuskortti.fi#elinluovutuskorttikyllaelinluovutukselle @elinluovutus

Suomessa yli 500 ihmistä odottaa elinsiirtoa.
Joka vuosi elinsiirtoa odottavia menehtyy,

koska sopivaa siinnärräistä ei saatu ajoissa.
www.odota.fi


