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Totta vai tarua maksasta
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Politiikassa ja yhteiskunnassa tuulee
Suomen poliittisella kentällä ei ole puuttunut jännitystä ja dramatiikkaa tänä-
kään keväänä. Sote-uudistuksen läpimeno on lykkääntynyt kesäkuukausil-
le ja politiikan tekijät ovat kovilla, kun he yrittävät takoa läpi Suomen histori-
an suurinta sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta. Yksittäisen ihmisen ja 
järjestön johtajan näkökulmasta minulla on huoli, miten pitkäaikaissairaiden 
ääni kuuluu tulevaisuuden uudistuksissa. Munuais- ja maksasairauteen sai-
rastuneet sekä elinsiirron saaneet ovat yksi kustannuksiltaan suurimmista 
sairausryhmistä tulevaisuudenkin sote-palveluissa. Uusien munuaispotilai-
den, joko dialyysiä hoitomuotonaan tai munuaisensiirron saaneiden mää-
rä oli Suomen munuaistautirekisterin viimeisessä raportissa suurempi kuin 
koskaan aikaisemmin. Myös erilaisia maksasairauksia sairastavien henki-
löiden määrä kasvaa Suomessa. 

Edunvalvonta ja vaikuttaminen on yksi liiton merkittävämpiä tehtäviä. Mu-
nuais- ja maksaliitto antoi viime vuonna yhteensä 12 lausuntoa STM:n tai 
muun viranomaistahon pyynnöstä. Sitä kautta voimme vaikuttaa yksittäi-
sen sairastuneen arkeen ja selviämiseen sairauden kanssa, jopa lisäämään 
hyvinvointia ja toimintakykyä. Vaikuttaminen on kuitenkin pitkällä aikavälillä 
tapahtuvaa, joskus teemme vuosia työtä jonkun yksittäisen muutoksen ai-
kaansaamiseksi. Kudoslain muutokseen tähtäävää vaikuttamistyötä on teh-
ty useita vuosia ja nyt viimein kudoslain muutos, joka helpottaisi terveen ih-
misen munuaisen luovutusta toiselle henkilölle, on menossa eduskuntapää-
tökseksi. Odotimme kudoslain kohdalla ennen elokuuta tapahtuvaa muu-
tosta, nyt kuitenkin näyttää että se venyy syyskaudelle johtuen sote-lakien 
keskeneräisyydestä.  

Kukaan ei yksin tee muutoksia. Munuais- ja maksapotilaiden etujärjes-
tö vaalii sinun etujasi ja meillä olisi kunnia saada uusia jäseniä mukaan toi-
mintaan. Mitä suurempi jäsenmäärä meillä on, sitä vaikuttavammin voim-
me tuoda esille sairastuneen, ihmisen äänen sotessa tai mikä tämä uudis-
tus nyt sitten loppu pelissä tuleekaan olemaan.

Lainaan taiteilija Rafael Wardin sanoja. Välillä ihminen menee eteenpäin, vä-
lillä taaksepäin ja välillä sivuluisua pitkän matkaa. Yritetään pysyä kuitenkin 
polulla. Meillä kaikilla on täällä oma tehtävämme. Tämä viisas lause pätee 
niin meihin ihmisiin kun muutoksiin palveluissa ja rakenteissakin. Järjestö-
nä olemme pieni ja sisukas. Kesän alussa haastan kaikki tätä lehteä luke-
vat: viekää liiton ja yhdistysten esitteitä terveyskeskuksiin ja hoitoyksiköi-
hin. Pitäkää hissipuheita, kertokaa kaverille, vaikutetaan yhdessä positiivi-
sesti. Yllättävän monella meistä on munuais- tai maksasairaus. Kun uskal-
lamme puhua siitä, niin joku toinenkin uskaltaa.

PÄÄKIRJOITUS

Hyvää kesää

Sari Högström
Toiminnanjohtaja

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.
Det finns andra 
Medlembroschyren på svenska. Vem som 
helst som är intresserad kan bli medlem. 
Voimaa vertaistuesta
Vertaistuki antaa mahdollisuuden jakaa ko-
kemuksia. Lehtinen kertoo, mitä kautta ver-
taistukijan voi löytää.

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

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

Munuaiset
Esite kerrotaan munuaissairauksista, munu-
aisten vajaatoiminnasta, vajaatoiminnan ete-
nemistä ehkäisevistä keinoista ja vaikean va-
jaatoiminnan hoidosta.
Maksa
Esite kertoo maksan toiminnasta, maksa-
sairauksista ja niiden hoidosta sekä elämäs-
tä sairauden kanssa.
Munuaissairauden hyvä hoito  
– hyötyä yksilölle ja yhteiskunnalle
Esite maksasairauksien hoidon järjestä-
misestä vastaaville. Sisältää myös tietoa 
maksasairauksista ja hoidoista.
Maksasairauden hyvä hoito  
– hyötyä yksilölle ja yhteiskunnalle
Esite antaa tietoa vaikuttamistyöhön ja edun-
valvontaan munuaissairauksista ja niiden hoi-
dosta vaikuttamistyöhön ja edunvalvontaan.
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. 
Nuorten toiminta
Esitteessä on tietoa liiton nuorten tapaami-
sista sekä miten ja miksi toimintaan kannat-
taisi tulla mukaan.

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 (2. painos)
Kirjan hinta jäsenille 9,90 ja 
muille 24,90 euroa + pos-
titus.

Nauti ruoasta
Munuaisten vajaatoimintaa sairastavan ruokakirja

Munuais- ja maksaliitto
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Pahinta on kaatoväsymys
Ihminen voi olla sisältä rikki, vaikka saira-
us ei näy ulospäin. Marjo on seitsemän 
vuotta saanut selittää maksasairaudes-
ta johtuvaa väsymystä. 10

Herkkuja kesään
Kesäherkuttelu onnistuu, vaikka nou-
dattaisi munuaisten vajaatoimintaa sai-
rastavan ruokavaliota. Kohtuus kannat-
taa kuitenkin muistaa grillatessakin. 26

Haasteet voi voittaa
Sairastuminen on tunteiden vuoristora-
ta. Selviytymiseen voi myös itse vaikut-
taa asenteillaan. Vaikeudet kannattaa ot-
taa voitettavina haasteina. 18

Dialyysi helpotti oloa,  
mutta muutti arkea 
Eeron dialyysi ei ole liikkuvaista paris-
kuntaa lannistanut. Alkuvuosi meni tu-
lipalon sotkua selvitellessä. Siinä rytä-
kässä dialyysi on pikkujuttu. 22

Lue lehti netissä www.muma.fi/elinehto.  
Seuraava Elinehto ilmestyy viikolla 37. Aineiston viimeinen jättöpäivä 13.8.2018. Aineisto ja palautteet: petri.inomaa@muma.fi.
Kansi: Marjo Salomaa Kuva: Kati Leinonen

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

Hoitoon pitkä kaavan kautta-
Lapsena saatu C-hepatiitti ei ole vai-
kuttanut Hannun elämään ennen vii-
me vuosia. Nykyään maksakirroosi käy 
useasti mielessä. 16

Uskomaton maksa
Voiko maksansa syödä terveeksi? Pe-
lastaako ihmepilleri maksan viikossa? 
Voiko maksa uusiutua? Mikä pitää paik-
kansa ja mikä jutuista on valetta? 14
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AJANKOHTAISTA

Elinsiirrot  
1.1.–30.4.2018
Munuainen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
Maksa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Haima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Sydän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Keuhko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
Ohutsuoli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Kasvojen kudossiirto . . . . . . . . . . . . . 1

Euroopan järjestö-
jen maksakokous 
huhtikuussa
Liitto kuuluu Euroopan maksajärjestöön 
Elpaan. Elpalla oli oma symposium Pa-
riisissa kansainvälisen EASL-kokouksen 
sisällä huhtikuussa. Myös Suomesta oli 
kutsuttu lääkäreitä Euroopan järjestöjen 
kokoukseen. 

– Suomen muuttuva C-hepatiittihoi-
topolku ja uusien DAA-lääkkeiden käyttö 
kaikilla hoidettavilla sai kokouksessa kan-
sainvälistä huomiota. C-hepatiittitartun-
nan saaneiden korkea ja nouseva mää-
rä Euroopassa on erittäin huolestuttavaa, 
kommentoi kokouksessa Suomea edusta-
nut liiton toiminnanjohtaja Sari Högström.

Myös muita Euroopankin tasolla mer-
kittäviä haasteita kuten rasvamaksan ja 
alkoholimaksakirroosien korkeita luku-
ja käytiin läpi.

Hyvää kesää
Liiton keskustoimisto Helsingissä on kiin-
ni 2.7.–3.8. Muista tilata kesällä tarvitse-
masi materiaali ajoissa.

Munuais- ja maksaliitto toivottaa läm-
mintä kesää kaikille.

Liitto jakoi  
kannustusrahaa
Liiton järjestötyöryhmä jakoi Veikkauksen 
tuotoista STEA:lta saatua avustusta jä-
senyhdistyksille kaikkiaan yli 26 000 euroa 
kannustusrahoina hakemusten perusteel-
la. Kannustusrahojen lisäksi liitto jakaa jo-
kaiselle yhdistykselle toimintatonnin käy-
tettäväksi yhdistysten perustoimintaan.

Liitto sai korotuksen jäsenyhdistysten 
avustukseen, joten jaettavissa oli enem-
män kannustusrahaa kuin ennen. Kan-
nustusrahaa myönnettiin mm. yleisöluen-
toihin, ikääntyvien liikuntatapahtumiin ja 
-ryhmiin sekä dialyysissä olevien ruoka-
kurssiin. Valinnassa kiinnitettiin huomiota 
siihen, että tapahtumilla olisi yhteys ikään-
tymisen teemavuoteen. Lisäksi pyrkimys 
tavoittaa uusia jäseniä, vapaaehtoisia ja 
uusia yhteistyökumppaneita oli hyväksi.

Hepatiittipäivä
Maailman hepatiittipäivää vietetään lau-
antaina 28.7. Virushepatiitit tarttuvat 
suun kautta tai veriteitse. A- ja B-hepa-
tiittiin on olemassa rokote, mutta C-he-
patiittiin ei. On tärkeä tuntea virushepa-
tiittien tartuntatavat, jotta itsekin osaa 
välttää tartuntaa parhaansa mukaan. 
Liitto jakaa teemapäivänä tietoa muun 
muassa tiedotteilla ja kampanjalla sosi-
aalisessa mediassa.

Maailman  
munuaispäivä
Maailman munuaispäivää vietettiin maa-
liskuussa teemalla Naisen munuaiset. Liit-
to julkaisi kolme tiedotetta ja tiedotti so-
siaalisessa mediassa. Päivän yleisöluen-
to järjestettiin Helsingissä. Nefrologi, do-
sentti Aino Soro-Paavonen puhui naisten 
munuaisista. Nefrologi, dosentti Ilkka He-
lanterä puhui elävältä luovuttajalta tehtä-
vistä munuaisensiirroista. Miisu ja Jukka 
kertoivat oman kokemuksensa munuai-
sen luovutuksesta.

Maksa sai oman 
esitteen
Maksasairaudet koskettavat tuhansia 
suomalaisia. Kuka vaan, lapsi tai aikui-
nen, voi sairastua maksasairauteen. 
Maksasairaus todetaan usein sattumal-
ta, kun aletaan etsiä syytä esimerkiksi 
terveystarkastuksessa havaittuihin ko-
holla oleviin maksa-arvoihin. Osa mak-
sasairauksista on synnynnäisiä. Joskus 
syy jää tuntemattomaksi. Elintavoista joh-
tuvat maksasairaudet ovat yleistymässä. 
Maksasairauden taustalla voi olla autoim-
muunisairaus, virusmaksatulehdus, alko-
holi, ylipaino tai aineenvaihduntasairaus. 

Maksasairaus ei välttämättä haittaa 
elämää ja arki voi jatkua ennallaan sairau-
desta huolimatta. Maksasairauksiin liitty-
vä väsymys saattaa rajoittaa elämää ja 
aikaisempaa elämänrytmiä joutuu muok-
kaamaan jaksamisen mukaan. Liikkumi-
nen oman voinnin mukaan on hyväksi. 
Maksasairauteen sairastuneen on tärke-
ää huolehtia monipuolisesta ja ravitse-
muksellisesti laadukkaasta ruokavaliosta 
hyvän ravitsemustilan ja sopivan painon 
säilyttämiseksi.

Liiton julkaisema uusi Maksa-esite 
kertoo sairastuneille, heidän läheisilleen 
ja kaikille maksasta kiinnostuneille mak-
san tehtävistä, maksasairauksista, nii-
den tutkimisesta ja hoidosta sekä ennal-
taehkäisystä. 20-sivuinen esite on ilmai-
nen kuten kaikki liiton esitteet ja oppaat.

Maksa-esitteen voi lukea, tulostaa tai 
tilata osoitteessa www.muma.fi/esitteet. 
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Liiton sääntömääräinen vuosikokous pi-
dettiin 19.5. Helsingissä. Säätömääräis-
ten asioiden lisäksi munuaistautirekisterin 
vastaava lääkäri Patrik Finne esitteli tuo-
reen Vuosiraportin. Sara Kuparinen ker-
toi kokousväelle nuorten terveiset.

Puheenjohtajistossa jatkavat Asko 
Räsänen, Yrjö Viitikko ja Kirsi Rajala. 
Hallitukseen valittiin uusina varsinaisiksi 
jäseniksi Helena Alsela, Risto Konttinen, 
Annikki Holma ja Merja Kokkonen. Var-
sinaisina jäseninä jatkavat Eeva Fors-
berg-Mikkonen, Leena Korhonen, An-
nika Nelimarkka, Aulikki Rautavaara, 
Mikko Saarela ja Jutta Siira. Hallituksen 
varajäseninä toimivat Maija Piitulainen, 
Juha Aho, Sirpa Andelin, Joni Jatkonen, 
Henry Virtanen, Anja Ahonen, Juha Lat-
va-Nikkola, Sari Ruotsalainen, Johanna 
Teppo ja Hannu Ouvinen.

Sara Kuparinen muistutti, että nuoret 
ovat ennen kaikkia nuoria, vaikka ovat-
kin sairastuneet. Heitä ei yhdistyksen ja 
liiton toimintaan saada mukaan samal-
la toiminnalla kuin hieman ikääntyneem-
piä jäseniä. Nuorille pitäisi tarjontaa toi-
mintaa nuorina: ruokaa, festaristände-
jä, rentoa yhdessä oloa, mölkyn peluu-
ta ja grillausta.

– Järjestäkää meille festarilippuja niille 
kesän menomestoille, joissa me kuullaan 
meidän lempibiisit, niin me pidetään liiton 

Vuosikokouksessa nuorten terveiset

Hyvinvointia  
mielelle ja keholle
Elinsiirron saaneita ja heidän läheisiään 
viettivät viisi aktiivista päivää Punkahar-
jun kauniissa maisemissa kuntoutumisen 
merkeissä. Kurssilla etsittiin mielen ja ke-
hon hyvinvointia. Moninainen toiminnalli-
nen ohjelma, kuten lyhtykävely otsalamp-
pujen valossa iltahämärissä, sai kiitos-
ta kurssilaisilta. Kurssin ohjelmaan mah-
tui myös tietoa, liikuntaa, rentoutusta, 
tunnetta, musiikkia, runoutta ja Suomen 
metsien historiaan tutustumista. Ohjel-
man sisällön tuottivat pääasiallisesti kurs-
silaiset itse.

– En ole koskaan ollut tällaisella kurs-
silla. Olipa virkistävä kokemus. Koska voi 
hakea seuraavan kerran, sanoi yksi kurs-
silaisista. Munuaisjärjestöt 

EU:ssa
Euroopan munuaisjärjestöjen edustajat 
EKPF (European kidney patients fede-
ration) ja EKHA (European kidney health 
alliance) oli kutsuttu EU-parlamentin Kid-
ney Forumiin huhtikuussa. Munuaissai-
rauteen sairastuneiden määrä kasvaa 
Euroopan tasolla ja kokouksessa käy-
tiin läpi kunkin maan elinsiirtojonotilan-
netta sekä hoitomuodon valinnan mah-
dollisuuksia eri maissa. EU-parlamen-
tissa käytiin myös läpi EDITH kyselyn 
alustavia tuloksia. Suomi on mukana tut-
kimuksessa.

Kyselytutkimus  
dialyysissä oleville 
ja munuaisensiirron 
saaneille
Euroopan munuaisjärjestöt keräävät sai-
rastuneiden kokemuksia munuaisten va-
jaatoiminnan hoidosta. Tutkimuksen tar-
koituksena on saada tietoa Euroopan 
laajuisesti muun muassa munuaisten va-
jaatoiminnan hoitomuodon valinnasta. 
Tavoitteena on, että kaikissa Euroopan 
maissa sairastuneet voivat osallistua hoi-
tomuotonsa valintaan. Tutkimuksen avul-
la nykytilannetta pyritään kehittämään ja 
parantamaan hoidon laatua.

 Tutkimuksen toteuttaa Amsterdamin 
AMC-sairaala. Siihen voi vastata nimet-
tömänä ja sen täyttämiseen menee noin 
15 minuuttia. 

Vastaa kyselyyn 
https://limesurvey.amc.nl/cru/index.php 
/456888?lang=fi

nuorina aikuisina huolta että muu festari-
kansa kuulee meistä. Me emme tarvitse 
mitään liian siistiä hifistelyä Helsingissä, 
me haluaisimme tavata toisiamme ym-
päri Suomen, vaikka mökkireissu, jossa 
hengaillaan, pelaillaan ulkopelejä, uidaan 
ja saunotaan.

Myös nuoret tarvitsevat vertaistukea, 
toisilta nuorilta.

Pieni ele keräsi  
1,3 miljoonaa
Kotimaisen vammais- ja terveystyön hy-
väksi tehtävä Pieni ele -keräys sai 1,3 
miljoonaa euroa tammikuussa presiden-
tinvaalien äänestyspaikoilla ympäri Suo-
men. Keräys järjestetään 17 vammais- ja 
terveysjärjestön yhteistyönä. Keräystuo-
tolla järjestetään esimerkiksi kuntoutusta, 
apuvälineitä ja vertaistukitoimintaa. Puo-
let kunkin kunnan lipaskeräyksen tuotos-
ta käytetään paikallisten vammais- ja ter-
veysyhdistysten toimintaan ja toinen puo-
likas valtakunnalliseen työhön.

– Keräykseen osallistuminen on mo-
nelle tärkeä osa vaaliperinnettä: sekä 
lahjoittaminen että lipaskerääjänä toimi-
minen periytyy sukupolvelta toiselle. Sy-
dämellinen kiitos kaikille lahjoittajille ja 
vapaaehtoistyötä tehneille, kiittää projek-
tipäällikkö Elina Ranta.

Seuraava Pieni ele -lipaskeräys järjes-
tetään maakuntavaalien äänestyspaikoilla 
lokakuussa 2018.

7 | ELINEHTO 1/18

https://limesurvey.amc.nl/cru/index.php/456888?lang=fi
https://limesurvey.amc.nl/cru/index.php/456888?lang=fi


AJANKOHTAISTA

Ratsastus innosti 
jutteluun
Kahdeksan nuorta kokoontui tutustu-
maan hevosiin ja nauttimaan luonnosta 
liiton järjestämällä tyttöjen ratsastusleiril-
lä. Yhteisen toiminnan ohella nuoret jut-
telivat paljon sairaalakokemuksia ja us-
kaltautuivat näyttämään omia leikkausar-
piaan.  Myös liiton nuorille suunnatut pe-
likortit olivat aktiivisessa käytössä. Illalla 
useampi dosetti ilmestyi pöydälle, kun oli 
aika ottaa yhdessä iltalääkkeet.  

Nuorten mielestä parasta viikonlo-
pussa oli yhdessä olo ja ihanat hevoset. 
Kaikki saivat viikonlopusta uuden kave-
rin. Seuraava nuorten tapaaminen on 
Pärnussa. Syyskuussa on Elämä Lap-
selle -konsertti ja lokakuussa vertais-
tapaaminen Helsingissä. Lisää tietoa 
www.muma.fi/nuoret.

Tukea sisaruksille
Liiton järjestämässä sisarusten viikonlo-
pussa toukokuussa Tampereen Varalassa 
nuoret saivat vertaistukea ja ymmärrystä 
omien tunteiden käsittelyyn. Ohjelmassa 
oli myös uintia ja kiipeilyä Flow Parkissa. 
Viikonloppu oli ensimmäinen vain sisaruk-
sille järjestetty tapahtuma.

Sisaruus on yksi elämän pisimmistä 
ja läheisimmistä ihmissuhteista. Kun oma 
sisko tai veli sairastuu vakavasti, kosket-
taa se myös muita sisaruksia. Huoli ja voi-
mattomuus ovat usein koettuja tunteita. 

Tietoa netistä

Kurssille lähelle kotia

Terveyskylä.fi-palvelu laajenee. Taloa on 
ollut rakentamassa viisi yliopistosairaalaa 
ja yli 50 terveydenhuollon ammattilaista. 
Potilaat ja potilasjärjestöt ovat olleet mu-
kana ideoimassa sisältöjä. Liitto on edus-
tuttuna jo muun muassa Kuntoutustalos-
sa, Harvinaiset-talossa ja lasten elinsiirto-
ja käsittelevässä talossa sekä elinluovu-
tukset esillä Aivotalossa.

Toukokuussa avattu uusi Munuais-
talo.fi tarjoaa tietoa munuaistautien eh-
käisystä, vajaatoiminnan hidastamises-
ta, dialyysihoidosta ja munuaisensiiroista.

– Kesän kuluessa avautuvat myös 
ensimmäiset digihoitopolut Hus-alueen 
predialyysivaiheen potilaille sekä kotidia-
lyysipotilaille, kertoo Munuaistalon pro-
jektipäällikkö, Husin erikoislääkäri Vir-
pi Rauta.

Hakijoita alueelliselle dialyysissä olevien 
kurssille Etelä-Karjalassa oli enemmän 
kuin paikkoja, mutta lähes kaikki mahtui-
vat onneksi mukaan. Osa oli juuri aloitta-
nut dialyysihoidon ja joillakin takana oli jo 
usean vuoden dialyysi takana. Vertaiskes-
kustelu oli monipuolista ja paljon kiitosta 
saivat myös ravitsemusterapeutin ja nef-
rologin alustukset. Huhtikuisessa kauniis-
sa ilmassa kävely ulkona virkisti, mutta 
mahtui viikonloppuun myös kehonhuol-
toa jumpaten.

Kurssi suunniteltiin paikallisten dia-
lyysiyksiköiden Lappeenrannan ja Imat-
ran hoitajien avustuksella. Alueen jäsen-
yhdistys toi toimintaansa esille ja kannus-
ti jatkossa myös yhdistyksen tapahtumiin. 
Alueellisella kurssilla on vielä toinen ta-
paaminen kesäkuussa 2018, jolloin oh-
jelmassa on kehon huoltoa niin liikkuen 
kuin ruokaillen

Äidit vapaalla
Liiton pitkäaikaissairaiden lasten äitien 
vertaistapaamisessa Tampereella keski-
tyttiin hyvinvointiin ja hemmotteluun. Päi-
vän aikana puhumisen lomassa tutustut-
tiin Pirkanmaan pelastuslaitoksen histori-
aan vertaisäiti Elinan opastuksessa ja sen 
jälkeen paloaseman juhlasalissa keskityt-
tiin kehonhuoltoon vertaisäiti Emman oh-
jauksessa. Majoittumispaikan saunatilois-
sa hemmoteltiin kasvoja ja vartaloa.  Ver-
taisäiti Eevan ohjeilla tehtiin kasvohoito ja 
illalla vielä vertaisäiti Hanna antoi vinkke-
jä meikkaamiseen. Sponsoreilta äidit sai-
vat kosmetiikkaa lahjaksi.

Nuorten Camp  
– viikonloppu  
aikuispuolelle  
siirtyville nuorille
Nuorten Camp on viikonloppu aikuispuo-
lelle hoitoon siirtyville nuorille Helsingin 
Lastenklinikan ja järjestöjen yhteistyönä. 
Viikonloppu jakaantuu kolmeen eri tee-
maan: tiedon saamiseen, vertaistukeen 
sekä yhteisiin mukaviin kokemuksiin. 

Lääkäri Silja Kosola kertoi nuorille 
unelmien saavuttamisesta omien koke-
musten ja haasteiden kautta. Elämästä 
pitkäaikaissairauden kanssa nuorille pu-
hunut Anna-Kaisa Tuomaala muistutti, 
että oma elämäntilanne on huomioita-
va omien opintojen suunnittelussa. Mu-
nuais- ja maksaliiton Maria Ruuskanen 
kertoi nuorille vinkit, mistä apua jos ra-
hat eivät riitä tai opiskelupaikkaa ei he-
ti löydykään. 

Nuoret vakuuttuivat, että vertaistu-
ki kantaa ja he perustivatkin tapahtuman 
oman whatsupp-ryhmän, jotta keskuste-
lu jatkuu myös leirin jälkeen.
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Kursseilla tilaa

Uusia järjestelyjä  
jäsenyhdistysten  
tukemiseen
Petri Leppänen on aloittanut liitossa jär-
jestösuunnittelijan sijaisena. Työ jatkuu 
31.12.2018 asti.  Leppänen toimii Jyväs-
kylässä ja Tampereella ja on seuraavien 
yhdistysten yhteyshenkilö:

Etelä-Pohjanmaan munuais- ja mak-
sayhdistys, Etelä-Savon munuais- ja 
maksayhdistys, Keski-Suomen munuais- 
ja maksayhdistys, Pirkanmaan munuais- 
ja maksayhdistys, Pohjois-Savon munu-
ais- ja maksayhdistys sekä Vaasanseu-
dun munuais- ja maksayhdistys.

Itä-Savon munuais- ja maksayhdistys
ja Pohjois-Karjalan munuais- ja mak-

sayhdistys saavat yhteyshenkilökseen-
Maria Ruuskasen. Hanna Eloranta toimii 
yhteyshenkilönä Kanta-Hämeen munu-
ais- ja maksayhdistykselle, Uudenmaan 
munuais- ja maksayhdistys UUMUlle, 
Päijät-Hämeen munuais- ja maksayhdis-
tykselle, Salonseudun munuais- ja mak-
sayhdistykselle, Satakunnan munuais- ja 
maksayhdistykselle sekä Varsinais-Suo-
men munuais- ja maksayhdistykselle.

Marjukka Miettinen on yhteyshenki-
lönä Etelä-Karjalan munuais- ja maksayh-
distykselle ja Kymenlaakson munuais- ja 
maksayhdistykselle.  Hilkka Lahti jatkaa 
Pohjois-Suomen aluetoimistossa seuraa-
vissa yhdistyksissä: Kainuun munuais- ja 
maksayhdistys, Lapin munuais- ja mak-
sayhdistys sekä Pohjois-Suomen munu-
ais- ja maksayhdistys.

Petri Leppäsen tavoittaa sähköpos-
tista petri.leppanen@muma.fi ja puheli-
mitse 040 5129 295. Lisää tietoa voi ky-
syä myös kehittämispäällikkö Hanna Elo-
ranta, hanna.eloranta@muma.fi, 050 3715 
933 tai toiminnanjohtaja Sari Högström, 
sari.hogstrom@muma.fi, 050 536 7258.

Sairauden myötä monet arkiset asiat 
saattavat tuntua hankalilta. Uusi tilanne 
vaatii uusia keinoja ja usein myös muiden 
apua. Liiton järjestämältä sopeutumisval-
mennuskurssilta saa uusia eväitä arkeen. 
Kurssilla et ole yksin kysymystesi kanssa. 
Seuraavilla kursseilla on vielä tilaa:

Keho ja mieli – enemmän elämää
Kurssi on pitkään dialyysihoidossa olevil-
le. Lähipäivät 23.–28.9.2018 Kruunupuis-
tossa Punkaharjulla ja verkkotyöskente-
ly. Verkkotyöskentely opetetaan kaikille 
osallistujille ja laitteeksi käy älypuhelin, tie-
tokone tai tabletti. Hakuaika päättyy 27.7.

Maksasairaus osana elämää
Kurssi kaikille PBC:tä, PSC:tä ja muita 
maksan autoimmuunisairauksia sairasta-
ville ilman yläikärajaa. Kurssi pidetään 12.–
15.9.2018 Kylpylähotelli Summassaares-
sa Saarijärvellä. Kurssille voi hakea myös 
aikuiset läheiset. Hakuaika päättyy 3.8.

Diabetes ja nefropatia
Kurssi tyypin 1 diabetesta sairastaville, 
joilla on munuaismuutoksia. Kurssi pide-
tään 15.–16.9.2018, 6.–7.10. ja 3.–4.11. 
Härmän kylpylässä Ylihärmässä. Myös ai-
kuisille läheisille.  Hakuaika päättyy 3.8.

Elinsiirtoa odottavat aikuiset
Kurssi on elinsiirtolistalla oleville munu-
ais- tai maksasairautta sairastavalle, joka 
pohtii, mitä elinsiirto tuo tullessaan. Kurs-
sille voi hakea yhdessä puolison tai muun 
aikuisen läheisen kanssa. Lähipäivät on 
21.–23.9.2018 Kruunupuistossa Punka-
harjulla ja verkkotyöskentelyä 5 viikkoa. 
Hakuaika päättyy 17.8.

Keho ja mieli – lähellä sinua Tampere
Kurssi on Pirkanmaalla asuville tyypin 2 dia-
betesta sairastaville, joilla on munuaismuu-
toksia. Kurssi pidetään 4.10.–8.11.2018, 
tapaamiset kerran viikossa torstaisin Tam-
pereella 2-3 tuntia kerrallaan. Myös aikuisil-
le läheisille. Hakuaika päättyy 10.8.

Kun aikuinen sairastaa
Kurssi on lapsiperheille, joissa aikuinen 
sairastaa munuais- ja maksasairautta tai 
on saanut elinsiirron. Koko perhe voi tul-
la mukaan kurssille. Lähipäivät on 7.–
9.9.2018 liikuntakeskus Pajulahdessa 
Nastolassa. Hakuaika päättyy 3.8.

Elinsiirtoa odottavat ja elinsiirron  
saaneet lapset
Kurssi on perheille, joissa on alle koulu-
ikäinen tai alakoulua käyvä lapsi, joka on 
saanut munuaisen-, maksan-, sydämen-, 
keuhkon- tai suolensiirron tai odottaa siir-
toa. Kurssi pidetään 5.–19.10.2018 kyl-
pylähotelli Kunnonpaikassa Siilinjärvellä. 
Hakuaika päättyy 15.8.

Pähkinää  
kohtuudella
Munuaisten vajaatoimintaa sairastavan 
ruokavaliossa fosforia ja kaliumia sisältä-
vien ruokien määrää on pyritty vähentä-
mään. Amerikkalaisessa Journal of Renal 
Nutrition -lehdessä julkaistussa artikkelis-
sa todetaan kuitenkin, että kasvisperäi-
sen fosforin liika vähentäminen ruokavali-
osta voi estää tarvittavien ravintoaineiden 
ja kuidun saantia.

Pähkinöiden on todettu sisältävän sy-
dämelle terveellisiä ravintoaineita. Ne si-
sältävät myös paljon proteiinia. Uusien tut-
kimusten valossa myös munuaisten va-
jaatoimintaa sairastava voi hyvin käyttää 
jonkin verran pähkinöitä ruoanlaitossa esi-
merkiksi kalan tai kanan päällä lisäämässä 
ruokaan makua ja rakennetta. Öljyn, yrt-
tien, sitruunan ja pähkinän sekoitusta voi 
käyttää esimerkiksi salaatinkastikkeena tai 
muussa ruoan valmistuksessa.

Hyvää kesää 
elinsiirron saanut
Elinsiirron jälkeinen hyljinnänestolääkitys 
lisää riskiä sairastua syöpään.  Säännöl-
lisellä aurinkosuojavoiteiden käytöllä voi 
vähentää ja ehkäistä okasolusyövän ja 
sen esiasteiden ilmaantumista. 

Ole varsinkin matkoilla tarkkana sii-
tä, mitä syöt ja juot. Pese kädet useasti, 
etenkin WC-käynnin jälkeen. Jos sairas-
tut vatsatautiin, on tärkeää huolehtia hy-
västä nesteytyksestä. 
• Suojaa iho aurinkovoiteella ja vaat-

teilla.
• Juo tarpeeksi varsinkin hellesäällä.
• Muista käsihygienia.
• Käytä käsineitä puutarhatöissä. Mul-

lassa voi olla tulehdusta aiheuttavia 
bakteereita.

• Ota matkalle lääkkeitä mukaan tar-
peeksi. Pakkaa ne käsimatkatavaroi-
hin lennoilla. 

• Pidä matkoilla mukana Kelasta saata-
va eurooppalainen sairaanhoitokortti.

• Nauti kesästäsi!
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Harvinaiset autoimmuunimaksasairaudet huomataan 
yleensä sattumalta. Monet vertaiset ovat kertoneet, 
että hoitava taho ei tiedä maksasairauden oireista tai 
hoitolinjoista paljoakaan. Monet kertovat joutuneen-
sa selittämään alkoholin käyttöään, mutta Marjo ei 
ole kohdannut ennakkoluuloja. 



Marjo Salomaa kärsi kovista vatsakivuis-
ta. Kun kivuille etsittiin syytä, löydettiin ko-
holla olevat maksa-arvot ja PBC, primaa-
ri biliaari kolangiitti. Se on harvinainen au-
toimmuunisairaus, jossa maksan sisäiset 
pienet sappitiet tulehtuvat ja tuhoutuvat. 
Kun sappihapot jäävät maksaan liian pit-
käksi aikaa, ärsytys johtaa tulehdukseen ja 
sidekudoksen muodostumiseen ja lopulta 
maksan vajaatoimintaan.

– Diagnoosi ei kipuja selittänyt, kun 
taudin ei pitäisi tuntua missään, Marjo 
muistelee. 

PBC:n jälkeen hänellä todettiin vie-
lä autoimmuunihepatiitti AIH. Se on myös 
harvinainen autoimmuunisairaus, jossa 
kehon puolustusmekanismit hyökkäävät 
omaa maksaa vastaan ja aiheuttavat kroo-
nisen maksatulehduksen. Kumpikin saira-
us on naisilla yleisempi ja iskee jo kohtuul-
lisen nuorella iällä.  

– Maksa on kovilla, kun sitä pommi-
tetaan kahdesta eri suunnasta, sappiteit-
ten kautta ja maksakudoksen tulehduk-
sen kautta. 

Ihan niin reipas Marjo ei ole, etteikö 
häntä koskaan pelottaisi. Mutta vuosi-
en jälkeen hän alkaa olla sinut sairauden 
kanssa eikä se ole koko ajan mielessä. 

– Repussa on aina ylimääräisenä taak-
kana sairaus, mutta yritän silti olla kanta-
matta kerrallaan kuin yhden päivän asioi-
ta. Jaksamisessa eniten on auttanut työn 
keventäminen ja vertaistuki.

Kuin mummon lääkedosetti
Marjon lääkedosetti on täydempi kuin mo-
nella iäkkäällä. PBC:n hoidossa käytetään 
ursodeoksikoolihappoa. AIH:a hoidettiin 
aluksi kortisonilla, mutta se vaihdettiin sy-
tostaatteihin, koska kortisoni aiheutti lihas-
heikkoutta. Pahimmillaan Marjo pystyi kä-
velemään kilometrin ja sitten piti jo levätä 
kannonnokassa, nyt matkaa taittuu jo kol-
me kilometriä. Lääkityksellä pyritään es-

Pahinta on kaatoväsymys
Ihminen voi olla sisältä rikki, vaikka sairaus ei näy ulospäin. Marjo on seitsemän vuotta saanut selittää, miksi 
ei jaksa. Hänellä on todettu autoimmuunimaksasairaudet PBC ja AIH. 

TEKSTI: HILKKA LAHTI

den hoitoon, mutta sitä ei pidetä ajankoh-
taisena, koska maksa vielä toimii.

– Oireet ovat pahentuneet, on tullut ku-
tinaa, väsymys on ollut todella hankalaa ja 
unen laatu huono. Asioiden muistaminen 
ja keskittyminen on hankalampaa, voisi 
puhua jonkinlaisesta aivosumusta.

Sairaus ei näy naamasta, mutta vaikut-
taa elämään rankasti. Läheisten tai työka-
vereiden voi olla vaikea ymmärtää väsy-
myksen mittaa ja Marjo saa usein kuulla, 
miten hyvävoimaiselta näyttää. Kun unen 
laatu on huono tai ei saa nukuttua lain-
kaan kutinan takia, seuraava päivä kuluu 
kuin unessa. Fyysinen rasitus lisää väsy-
mystä entisestään.

Marjo osallistui viime vuonna liiton 
järjestämälle maksakurssille puolisonsa 
kanssa. Sen jälkeen puoliso on paremmin 
ymmärtänyt, mistä sairauden tuomassa 
väsymyksessä on kyse. Tieto oli tärkeää, 
mutta helpottavaa oli myös kuulla muilta 
sairastuneilta, että väsymyksessä ei kysy-
mys ole siitä, etteikö halua esimerkiksi läh-
teä johonkin vaan ettei yksinkertaisesti jak-
sa. Lepääminen ja nukkuminen eivät aina 
vie väsymystä pois.

– Vasta nyt olen itsekin antanut itselleni 
luvan olla sairas ja väsynyt, armahtanut it-
seni tekemisen pakolta ja ymmärtänyt, et-
tä minun pitää tarkemmin pitää huolta hy-
vinvoinnistani. 

Osa-aikaisessa työssä jaksaa
Jotta sairauden kanssa jaksaa, sairastunut 
tarvitsee elämän eri osa-alueille riittävän 
tuen. Marjon jaksamista ovat eniten aut-
taneet mahdollisuus osa-aikaiseen työhön 
sekä puolison ja vertaisten tuki. 

– Kun toimintakykyni ja työkykyni ovat 
laskeneet, olen voinut tehdä työtä osa-ai-
kaisesti. Se on auttanut sairauden kanssa 
selviämisessä.

Marjo on ollut nyt neljä vuotta osakun-
toutustuella fysioterapeutin työstään. Vii-

tämään fibroosin ja kirroosin kehittymistä 
maksaan. Lisäksi Marjolla on lääkkeet kuti-
naan, sytostaattien aiheuttamana pahoin-
vointiin ja mahansuojalääke. 

– Kun yhdet maksa-arvot saadaan 
alaspäin, toiset pomppaavat ylös. Lää-
kehoito on tulipalon sammuttamista, kun 
maksaan vaikuttaa kaksi autoimmuuni-
sairautta, jotka eivät näytä tulevan toi-
meen keskenään. Välillä on vaikea tie-
tää, mikä oire johtuu lääkkeistä, mikä sai-
raudesta.

Marjon maksasta otettiin biopsia 2011. 
– Sen jälkeen sain niin kovat vatsakivut, 

että lopulta meni taju. Kun verta alkoi tulla 
kummastakin päästä, piti vauhdilla selvit-
tää, mikä elimistössä vuotaa.

Maksan verisuonet olivat alkaneet tih-
kuttaa verta. Tilanne oli niin harvinainen, 
ettei sairaalassa kukaan muistanut sel-
laista koskaan tapahtuneen. Tihkutta-
vat arteriat poltettiin, mutta Marjo oli yhä 
edelleen kipeä ja huonossa kunnossa. 
Hänet tähystettiin vielä kerran ja todet-
tiin, että sappi oli mennyt kuolioon ja se 
piti poistaa. 

– Minulle jäi krooninen kipuoireyhty-
mä. Se hidasti toipumista ja tarvitsen yhä 
kipulääkitystä ja kipukynnystä nostavaa 
lääkettä. 

Kovia vatsakipuja tulee yhä edelleen. 
– Olen kysynyt muilta sairastuneilta 

vatsakivuista, mutta heillä ei niitä juuri ole. 
Kipulääkitys on maksasairaalle paha juttu, 
mutta sitä on pakko käyttää.

Ei näy naamasta
Marjon maksasairaus on AIH:n ja PBC:n 
sekamuoto ja siksi hoitokin on hankalam-
paa. Hän käy laboratoriokokeissa kolmen 
kuukauden välien ja vastaanotollakin kah-
desti vuodessa.

Maksasairaus on niin aktiivinen, että 
uusi biopsia joudutaan tekemään piakkoin. 
Mahdollista elinsiirtoa on väläytelty sairau-
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situntinen työpäivä mahdollisti sen, että 
Marjo jaksoi olla kotona lasten kanssa ja 
tehdä muutakin kuin työtä.

– Minulla on ollut loistava tuuri siinä, et-
tä työkaverit ovat tukeneet ja esimies on 
näyttänyt vihreää valoa tukitoimille. Työs-
sä jaksamistani on tuettu kaikin keinoin. 

Ensin Marjosta tuntui kummalliselta 
tehdä vain 50-prosenttista työaikaa. Kol-
me vuotta meni kuitenkin todella hyvin, ei-
kä Marjon tarvinnut olla pois töistä. Viime 
syksynä oireet pahenivat ja Marjo paikka-
si jaksamistaan sairaslomalla. Työnkuvaa 
kevennettiin ja nyt hän tekee 20 tuntia vii-
kossa. Vapaapäivinä hän huolehtii kunnos-
taan, käy kuntosalilla, lenkillä, hiihtämässä 
tai pelaamassa sulkapalloa. 

Osakuntoutustukipäätöstä haetaan 
työeläkelaitokselta vuodeksi kerrallaan. 
Marjo on päätöksen tähän asti saanut, 
mutta on huomannut vertaisten kanssa 
jutellessaan, että eläkelaitoksilla näyttää 
olevan erilaisia linjauksia kuntoutustuki-
päätöksissään. Kaikki maksasairaat eivät 
myöskään ole saaneet tukea työssä jak-
samiseen. Sairastaminen on myös kallista.

Primaari biliaari  
kolangiitti eli PBC 
PBC on autoimmuunimaksasairaus, 
jossa elimistössä muodostuu vasta-
aineita sappiteiden rakenteita vas-
taan. Syntynyt tulehdusreaktio joh-
taa sappiteiden vaurioitumiseen ja 
sappinesteen kulun estymiseen eli 
kolestaasiin. Sappihappo jää mak-
saan, jolloin ärsytys johtaa tulehduk-
seen. Sairauden edetessä maksa-
solukko tuhoutuu ja korvautuu side-
kudoksella. Se voi johtaa ajan kulu-
essa maksakirroosiin.
PBC on harvinainen sairaus, joka 
on yleisempi naisilla ja se todetaan 
yleensä keski-ikäisillä. PBC on sisä-
syntyinen sairaus ja siihen liittyy syn-
nynnäinen alttius, jonka voi laukaista 
ympäristön kemiallinen ärsytys kuten 
tupakointi tai asuinympäristö.  
PBC:n yleisin oire on väsymys. Vä-
symys ei riipu sairauden vaikeusas-
teesta. Sairauden jatkuessa jopa 80 
prosentilla on elämänlaatua häiritse-
vää uupumusta. PBC:hen voin liittyä 
myös kutinaa, osteoporoosia, kole-
steroliarvojen nousua, niveloireita se-
kä suun ja silmien kuivuutta.

PBC etenee yleensä hitaasti. 
Ajoissa aloitettu lääkitys estää yleen-
sä hyvin sairauden etenemisen tai ai-
nakin hidastaa sitä.

Autoimmuuni- 
hepatiitti (AIH)
AIH on krooninen autoimmuunisaira-
us, jossa kehon puolustusmekanis-
mit toimivat omaa maksaa vastaan. 
Sen tarkkaa aiheuttajaa ei tiedetä, 
mutta laukaisevina tekijöinä voivat 
toimia infektio tai lääkeaineet. Sai-
rastuneista 80 prosenttia on naisia. 

Joskus AIH alkaa äkillisesti, jol-
loin voi esiintyä jo esimerkiksi keltai-
suutta tai kutinaa. Diagnoosi varmis-
tetaan ottamalla maksasta koepala. 
AIH aiheuttaa tulehduksen, joka voi 
johtaa maksasoluvaurioon ja lopul-
ta maksakirroosiin. Yleensä sairaus 
etenee hitaasti, mutta varsinkin äkil-
lisesti alkanut sairaus saattaa edetä 
nopeammin. 

Varhain aloitettu lääkitys tehoaa 
yleensä hyvin. Jos autoimmuunihe-
patiitti etenee maksakirroosiin, hoi-
tomuotona voidaan käyttää maksan-
siirtoa, mikäli sille ei ole muita esteitä.

Riittävästi tukea
Marjo peräänkuuluttaa myös perheen tu-
kemista. Moni maksasairas on nuorehko 
nainen, jolla on kotona pieniä lapsia. Ko-
tiin saatava apu vaihtelee kunnittain ja se 
voi olla joskus todella tiukassa. Marjo it-
se elää uusperhearkea, ja hänen lapsen-
sa ovat nyt teini-iässä. 

– Kyllähän lapset näkevät, kun äiti on 
väsynyt ja kipeä. Vaikka yritänkin olla hei-
tä huolestuttamatta, asiaa ei voi salata tai 
muuttaa.

Omaisilta ja ystäviltä saatu tuki on sai-
rastuneelle tärkeää, mutta läheisetkin tar-
vitsevat tietoa voidakseen olla tukena. 

– Minä kannan Elinehdon artikkeleita 
työpaikalle ja ystäville, koska tieto ja mui-
den kokemukset avaavat ymmärrystä.

Sairastumisesta meni viisi vuotta en-
nen kuin Marjo liittyi jäseneksi munuais- ja 
maksayhdistykseen. Siitä kului vielä pari 
vuotta ennen kuin hän oli kypsä lähtemään 
sopeutumisvalmennuskurssille. 

– Kurssilta saatu tuki, ymmärrys ja hy-
väksyntä oli mieletön kokemus. Vertaistu-
ki on aivan korvaamatonta.    

Marjo on huomannut, 
että monet hänen koh-
taamansa kohtalotove-
rit ovat luonteeltaan sa-
manlaisia perfektionis-
teja kuin hän itse. – Se-
kö meidät sairastuttaa, 
hän kysyy.
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Uskomaton Maksaviikko
Maksaviikon luennot keräsivät hy-
vin kuulijoita. Päivitykset sosiaali-
sessa mediassa kiinnostivat. Tie-
dotusvälineet julkaisivat maksajut-
tuja, ja päätyipä rasvamaksa jopa 
Iltalehden lööppiin asti.
TEKSTI: PETRI INOMAA

Liitto järjesti jo perinteisen Maksaviikon 
14.5.–18.5. Tällä kertaa teemana oli Usko-
maton maksa. Maksasta on paljon usko-
muksia. Moni messuaa, että maksaa voi 
puhdistaa, mutta mikä on oikeasti mak-
san hyvinvointia edistävä ruokavalio? Mi-
ten voit pitää huolta maksastasi?

Viikon viestintä oli, että elintapoihin 
liittyvät maksasairaudet lisääntyvät jat-
kuvasti ja niihin voi vaikuttaa omilla valin-
noillaan, mutta kaikki maksasairaudet ei-
vät kuitenkaan johdu elintavoista.

Liitto järjesti neljä yleisöluentoa ympä-
ri Suomea. Reilut 300 kuulijaa oli kiinnos-
tunut maksasta helteisestä säästä huoli-
matta. Jäsenyhdistykset järjestivät erilai-

sia tietoiskuja, luentoja ja kokoontumisia. 
Viikosta lähetettiin kahdeksan mediatie-
dotetta ja tietoa jaettiin myös liiton Face-
book- ja Twitter-tileillä.

Samalle viikolle osuivat myös Päihde-
päivät, joissa tietoa jaettiin näyttelyssä. 
Toiminnanjohtaja Sari Högström luennoi 
päivillä HCV:n uudesta hoitopolusta.

Laajalti tietoa
Helsingissä professori Martti Färkkilä kä-
vi kattavasti läpi elintapojen vaikutukset 
maksaan, eri maksasairaudet ja niiden hoi-
don sekä sen, miten maksaa voi suojella. 
Kaikkia nautintoja asiantuntija ei kuiten-
kaan kieltänyt: tutkimusten mukaan kahvi 
on hyväksi maksalle ja tumma suklaa voi 
vähentää rasvamaksaan liittyvää tulehdus-
ta. Laillistettu ravitsemusterapeutti Salla 
Juselius kertoi yleisestä maksaterveellises-
tä ruokavaliosta sekä maksasairauteen liit-
tyvistä erityispiirteistä ruokavalion suhteen.

Turussa gastroenterologi Karri Utriai-
nen kävi läpi maksasairaudet, niiden ai-
heuttajat ja hoidon. Maarit Anttila kertoi 
oman kokemuksensa maksasairaudes-

ta ja maksansiirrosta. Kuopiossa gastro-
enterologi Ville Männistö piti puolentois-
ta tunnin luennon ja keskittyi siinä pääasi-
assa rasvamaksaan, mutta käsitteli myös 
muun muassa virushepatiitteja, alkoholi-
maksasairauksia ja harvinaisempia mak-
sasairauksia. Tampereella gastroenterolo-
gi Airi Jussila keskittyy luennossaan elin-
tapoihin ja kysyi, mitä maksansa hyväk-
si voi tehdä itse. Hän myös kertoi, voiko 
maksaa parantaa itse ihmekonstein. Mat-
ti Kauhanen kertoi omasta maksansiir-
rostaan.

Jäsenyhdistykset järjestivät omia tilai-
suuksiaan Kajaanissa, Jyväskylässä, Sa-
lossa, Mikkelissä ja Vantaalla.

Liitto julkaisi Maksaviikosta 8 tiedo-
tetta, joista 4 oli valtakunnallista ja 4 pai-
kallisista luennoista. Valtakunnalliset tie-
dotteet käsittelivät maksaterveitä elinta-
poja, maksan puhdistusta ihmekonstein 
ja rasvamaksaa. Mediaosumia viikon ai-
kana kertyi 39. Rasvamaksa päätyi jopa 
torstain iltalehden lööppeihin. 
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rasvamaksaan liittyviä kohonneita 
maksa-arvoja.
Ubikinonin vaikutus rasvamaksaan on to-
dennäköisesti vähäinen, eikä ubikinonia 
suositella rasvamaksan hoitoon. Ubikinoni 
on rasvaliukoinen, vitamiinin tapainen yh-
diste. Sitä on pieniä määriä monissa elin-
tarvikkeissa. Lisäksi sitä muodostuu jatku-
vasti elimistössä maksassa.

 
B-vitamiini auttaa pitämään  
maksan kunnossa. 
Mitään vahvaa näyttöä B-vitamiinin suo-
tuisasta vaikutuksesta maksalle ei ole. 
B-vitamiineihin kuuluu 8 eri B-vitamiinia. 
Ne ovat vesiliukoisia vitamiineja. Useim-
mat ns. B-ryhmään luetuista vitamiineis-
ta osallistuvat energiaravintoaineiden hii-
lihydraattien, proteiinien ja rasvojen ai-
neenvaihduntaan. Vesiliukoisuuden lisäksi 
niillä ei kuitenkaan ole juurikaan kemialli-
sia yhtäläisyyksiä.

B-ryhmän vitamiinit vesiliukoisina ei-
vät muodosta suuria varastoja elimis-
tössä. Tämän takia niitä on hyvä saa-
da säännöllisesti ja jatkuvasti ravinnosta. 
Näitä vitamiineja saadaan yleisesti nau-
tituista peruselintarvikkeista, kuten vil-
jasta, kasviksista, lihasta ja maitovalmis-
teista. B-vitamiinien puute ei ole nyky-
ään tavallista.

Tehostaako valkosipuli maksan toi-
mintaa?
Valkosipulin suotuisasta vaikutukses-
ta maksalle kaivataan lisätutkimusta. Val-
kosipulin sisältämien allisiinin ja seleenin 
on ajateltu parantavan maksan toimintaa, 
mutta siitä ei ole tarpeeksi näyttöä. 

Vihreät kasvikset eliminoivat ke-
hosta myrkkyjä?
Maksan hyvinvoinnin takia ei vihreitä kas-
viksia tarvitse ruokavalioonsa lisätä, mut-
ta kasvisten ja hedelmien syöminen on 
yleisesti ottaen hyödyksi terveydelle. Vih-
reiden kasvisten lehtivihreää pidetään to-
dellisena supervoimana elimistön tervee-
nä pitämisessä. Vaikka maksa ei vihreästä 
voimasta perustaisi, kannattaa silti syödä 
paljon pinaattia, salaattia ja muita vihreitä 
kasviksia joko raakana salaatissa, uunissa 
paistettuna, pannulla kevyesti kuullotettu-
na tai kasviskeitoissa.  

Moni messuaa, että maksaa voi puhdis-
taa, mutta mikä on oikeasti maksan hy-
vinvointia edistävä ruokavalio? Miten voit 
pitää huolta maksastasi? Mikä on mak-
san pahin uhka? Kykeneekö maksa uu-
distumaan?

Maksaan liittyy monia uskomuksia. 
Tässä on joitakin niistä. Lue, mikä pitää 
paikkansa ja missä väittämässä ei ole to-
den häivää.  

Voiko maksaa puhdistaa  
ihmepillerillä?
Maksaa ei voi puhdistaa luontaistuotteiden 
ihmerohdoilla tai luonnon dieeteillä. Sen si-
jaan maksasta voi pitää huolta terveellisel-
lä ruokavaliolla. Maksa hajottaa alkoholia, 
lääkkeitä ja kemiallisia aineita sekä elimis-
tön itsensä tuottamia myrkkyjä. 

Voiko vihreä tee olla vaaraksi mak-
salle? 
Vihreän teen on raportoitu aiheuttavan 
maksavaurioita samantapaisella meka-
nismilla kuin lääkkeetkin aiheuttavat mak-
savaurioita. Lisäksi kansainvälisissä tut-
kimuksissa luontaistuotteista on löydetty 
raskasmetalleja ja erilaisia toksiineja, ku-
ten lyijyä, elohopeaa sekä arsenikkia. Suo-
messa ei tiedetä vihreän teen aiheuttaneen 
maksavaurioita.

100 mg Ubikinonia päivässä paran-
taa alkoholista riippumattomaan 

Voiko maksansa syödä terveek-
si? Pelastaako ihmepilleri mak-
san viikossa? Vai syötkö ja juotko 
maksasi yksinkertaisesti vai sai-
raaksi? Tiedätkö, miten voit oi-
keasti pitää huolta maksastasi?
TEKSTI: HILKKA LAHTI

Uskomaton maksa vai  
koskematon usko

Onko kahvin juonnista  
hyötyä maksalle?
Kahvin on todettu vähentävän maksa-
syövän ja rasvamaksan riskiä, mutta teel-
lä samanlaisia vaikutuksia ei ole todettu. 
2–3 kuppia kahvia päivässä riittää mak-
salle, mutta kahvi ei tietenkään kumoa 
muiden elintapojen, kuten alkoholinkäy-
tön vaikutuksia. 

Entä tumma suklaa?
Tumman suklaan on todettu vähentävän 
rasvamaksaan liittyvää tulehdusta, mut-
ta kannattaa muistaa, että tummakin suk-
laa sisältää paljon energiaa eli levykaupal-
la nautittuna se lihottaa. 

Maksasiirtoja tehdään Suomessa 
luontaistuotteiden käytön vuoksi.
Yleisimmät syyt maksansiirtoon ovat au-
toimmuunisairaudet primaari sklerosoiva 
kolangiitti (PSC), primaari biliaari kolangiit-
ti (PBC) sekä autoimmuunihepatiitti (AIH). 
Noin kymmenesosa maksansiirroista teh-
dään akuutin maksan vajaatoiminnan 
vuoksi. Maksan akuuteista vajaatoimin-
noista osa liittyy luontaistuotteiden käyt-
töön, mutta onneksi luontaistuote on syy-
nä maksansiirtoon vain harvoin.

Alkoholi 
Alkoholi sotkee maksan  
rasva-aineenvaihduntaa.
Rasvamaksassa rasva kertyy maksasolu-
jen sisään. Rasvan kertyessä maksaan, 
se voi myös suurentua. Yleisin rasvamak-
san syy on vyötärölihavuus. Toinen ylei-
nen rasvamaksan aiheuttaja on runsas al-
koholin käyttö. Alkoholin riskikäyttäjistä 
vain pieni osa sairastuu alkoholikirroosiin, 
mutta lähes kaikki sairastuvat alkoholiras-
vamaksaan ja osa vielä alkoholihepatiittiin 
eli maksatulehdukseen.   

Päivittäinen, vuosia kestänyt alko-
holinkäyttö jo pienemmilläkin annoksilla 
saattaa aiheuttaa maksasairauden. Nai-
set ovat kaksi kertaa herkempiä alkoholin 
haitoille, etenkin maksasairauksille.

Maksasairauteen sairastunut ei saa 
käyttää yhtään alkoholia?
Turvallista alkoholinkäyttömäärää ei pysty-
tä sanomaan. Juhlahetkinä voi harkintansa 
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mukaan nauttia halutessaan lasillisen, jos 
maksasairaus on rauhallisessa vaiheessa. 
Maksakirroosipotilaiden tulee sairauden 
syystä riippumatta kuitenkin täysin pidät-
täytyä alkoholin käytöstä.

  
Korkeat maksa-arvot palautuvat 
normaaleiksi, kun vähentää alkoho-
lin käyttöä. 
Jos maksa-arvojen nousu johtuu alkoholis-
ta, ne tavallisesti paranevat, kun alkoholin 
käyttö lopetetaan. Tavallisin alkoholin aihe-
uttama muutos maksassa on maksasolujen 
rasvoittuminen. Jo yksi suuri alkoholiannos 
lisää maksan rasvaisuutta, mutta juomisen 
loputtua maksa palautuu hyvin pian nor-
maaliksi. Jatkuva alkoholinkäyttö aiheuttaa 
rasvamaksan ja voi johtaa maksan tulehtu-
miseen ja maksakirroosiin. Alkoholin aihe-
uttama rasvamaksa paranee, kun alkoholin 
käyttö lopetetaan ja elintavat korjaantuvat. 
Pitkälle edennyt maksakirroosi ei parane 
juomisen loputtua, mutta maksan toiminta 
voi silti kohentua ja se voi näkyä myös pa-
rantuneissa maksa-arvoissa.

 
Onko tupakka myrkkyä  
maksallekin?
Tupakointi on pahasta koko keholle ja sen 
on todistettu lisäävän myös maksakirroo-
sin riskiä. Tupakoijan maksa hajottaa niko-
tiinia tauotta. Maksa kiittää, kun tupakan 
tumppaa lopullisesti. 

Maksasairaus
Voiko maksa uusiutua?
Maksalla on kyky uusiutua ja sen toiminta 
elpyy, kun maksaan tulehduksen aiheut-
tanut tekijä poistuu. Esimerkiksi jos mak-
savaurio johtuu alkoholista, sen käytön lo-
pettaminen saa maksan elpymään, mutta 
jo syntyneet vakavat maksavauriot eivät 
kuitenkaan palaudu ennalleen.  

Sanotaan, että parasetamoli on 
kielletty kipulääke maksasairaille? 
Kipu- ja kuumelääke parasetamoli voi lii-
an suurina annoksina vaurioittaa maksaa. 
Jos on jo sairastunut maksasairauteen, 
kannattaa keskustella sopivasta kipulääk-
keestä lääkärin kanssa.

PBC pahenee, jos tekee työssään 
yövuoroja.
Primaari biliaari kolangiitti on tulehduksel-
linen autoimmuunisairaus. Sairauden ylei-
sin oire on väsymys, joka voi olla hyvin voi-
makasta. Sairaudesta huolimatta ihmiset 
voivat yleensä elää tavallista arkea, mutta 
sairauden jatkuessa jopa 80 prosentilla on 
elämänlaatua häiritsevää väsymystä. Nuk-
kumisen määrä ei vaikuta väsymykseen. 
Unenlaatu voi olla huono, eikä aamulla he-
rää virkistyneenä.

Yövuorojen tekeminen ei itsessään 
pahenna PBC:tä. Yövuoron jälkeen voi 
olla nukahtamisvaikeuksia tai vuorokau-

tinen uni jää lyhyemmäksi yövuoron jäl-
keen. Vuorotyöläisillä on myös enemmän 
unihäiriöitä. Vuorotyö ja PBC:n aiheutta-
ma väsymys voivat toisinaan olla hanka-
lasti yhteen sovitettavissa.  

    
Raskauteen voi liittyä  
maksaongelmia?
Äidin raskaudenajan maksahäiriö eli hepa-
togestoosi aiheuttaa ihokutinaa ja maksa-
arvojen nousua odotusaikana. Maksahäi-
riö todetaan Euroopassa enintään kahdella 
prosentilla odottavista äideistä. Häiriö alkaa 
tavallisesti loppuraskaudessa ja korjaantuu 
itsestään synnytyksen jälkeen. Hepatoges-
toosi ei ole vaarallinen äidille, mutta siihen 
liittyy kuitenkin suurentunut sikiökuoleman-
riski sekä usein ennenaikainen synnytys. 
 
Erityisruokavalio, esimerkiksi glu-
teeniton, auttaa maksasairauden 
hoidossa.
Gluteeniton ruokavalio on hoitona silloin, 
kun ihminen sairastaa keliakiaa. Ei ole tut-
kimusnäyttöä siitä, että se hoitaisi muita 
sairauksia. Maksasairaille ei ole olemassa 
yhtä ainoaa ravitsemussuositusta, vaan se 
riippuu tilanteesta.

Maksalla on monta ravitsemukseen 
liittyvää tehtävää ja siksi pitkälle edennyt 
maksasairaus vaikuttaa myös ravitsemus-
tilaan. Maksasairauteen sairastuneen on 
tärkeää huolehtia monipuolisesta ja laa-
dukkaasta ruokavaliosta, jotta hyvä ravit-
semustila säilyisi. Tärkeää on myös sopi-
van painon ylläpitäminen. Pitkälle eden-
neisiin maksasairauksiin liittyy lisääntynyt 
proteiinin hajoaminen elimistössä. Jos syö 
monipuolisesti, proteiinin saanti on toden-
näköisesti riittävää. Pitkälle edennyt mak-
sasairaus ja erityisesti sappitiesairaus voi 
aiheuttaa rasvan imeytymishäiriön. Rasvan 
käytön vähentäminen auttaa rasvaripulin 
hallinnassa. Pitkälle edenneen maksasai-
rauden hoitoon saattaa liittyä erityisiä ra-
vitsemussuosituksia, jolloin ravitsemuste-
rapeutin ohjaus on tarpeen.

Miksi minun käskettiin syödä 
enemmän proteiinia sisältävää  
ruokaa? 
Krooninen maksasairaus lisää proteiinin 
tarvetta, sillä pitkälle edenneisiin maksa-
sairauksiin liittyy lisääntynyt proteiinin ha-
joaminen elimistössä. Jos ruokahalu on 
huono, ruokavalio yksipuolinen tai jos laih-
duttaa, proteiinin riittävyyteen tulee kiinnit-
tää huomiota. 

Olen sairastunut maksasairauteen 
ja tuntuu, että laihdun koko ajan, 
vaikka en laihduta?
Maksasairauteen voi liittyä tahaton laihtu-
minen. Paino laskee, vaikka ei laihduta. Se 
voi johtua syömisen vähentymisestä mak-
sasairauden oireiden vuoksi. Esimerkiksi 
varhainen kylläisyyden tunne, pahoinvointi 
tai ruokahaluttomuus voivat vähentää syö-

mistä. Pitkälle edennyt maksasairaus voi 
heikentää ravinnon imeytymistä, jolloin eli-
mistö ei pysty hyödyntämään syötyä ruo-
kaa. Tahattomasta laihtumisesta kannat-
taa kertoa hoitavalle lääkärille. 

Ei ole väliä, minkälaista rasvaa 
maksasairauteen sairastunut  
käyttää.
Hyvää pehmeää rasvaa tarvitsevat myös 
maksasairauteen sairastuneen verisuo-
net. Päivittäisessä ruokavaliossa suositel-
laan käyttämään tyydyttämätöntä rasvaa 
eli kasvirasvoja, kuten öljyä ruuanlaitos-
sa ja salaateissa, margariinia leivälle, päh-
kinöitä ja siemeniä välipalana sekä kalaa 
useamman kerran viikossa. 

Suolan runsaskaan käyttö ei vaiku-
ta maksaan.
Runsas suolankäyttö nostaa myös mak-
sasairauteen sairastuneen verenpainetta! 
Suolan käytön vähentäminen voi auttaa 
ehkäisemään myös askiteksen muodos-
tumista. Askites on yksi pitkälle edenneen 
maksakirroosin oireista. Jos askitesta 
on jo todettu, vähäsuolaisen ruokavalion 
noudattaminen on tärkeä hoitokeino. Vä-
häsuolainen ruokavalio tarkoittaa sitä, et-
tä suolaa saadaan alle teelusikallinen päi-
vässä.  Se pitää sisällään niin ruokaan li-
sätyn kuin elintarvikkeissa valmiina ole-
van suolan.

Maksasairaan pitää välttää  
ylipainoa?
Ylipaino on pahasta kaikille ihmisille. Ylipai-
no on entistä useammin maksasairauden 
taustalla, sillä esimerkiksi lihavuuteen liitty-
vä rasvamaksa on lisääntynyt väestön liho-
misen myötä. Lihavuus voi myös nopeut-
taa maksasairauden etenemistä esimer-
kiksi alkoholimaksasairaudessa.

Pitääkö maksansiirron jälkeen  
välttää greippejä?
Kyllä. Vältä greippiä, greippimehua ja sitä 
sisältäviä elintarvikkeita. Greippi voi muut-
taa muun muassa hyljinnänestolääkkeiden 
kuten siklosporiinin, takrolimuusin tai korti-
sonin vaikutusta. 

Jutun asiantuntijoina ovat olleet LT,  
dosentti Perttu Arkkila ja ravitsemusterapeutti 
Salla Juselius sekä lähteinä muun muassa  
professori Martti Färkkilän yleisöluento ja liiton 
esite Maksasairaus ja ruokavalio.
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Hannu Huikkonen syntyi 63 vuotta sitten. Vastasyntyneellä to-
dettiin hengenvaarallinen anemia, jota tuolloin hoidettiin verensiir-
rolla. Se tehtiin silloin suoraan toiselta ihmiseltä. C-hepatiittiviruk-
sesta ei oltu vielä kuultukaan, eikä verta testattu erikseen mui-
denkaan virusten osalta.

Vuodet vierivät normaalisti ja tartunta selvisi vasta 15 vuotta 
sitten, silloinkin sattumalta.

C-hepatiitista huolimatta Hannun elämä kulki normaalissa uo-
missa 60 vuoden ajan. Viime vuosina hän on kuitenkin alkanut 
huomata omassa voinnissaan muutoksia: jalkoja pistelee ja ku-
tisee, aineenvaihdunta tuntuu hidastuneen, kämmenet punoitta-
vat. Jaksamisessa mies huomaa eron entiseen, mutta haittaa-
vaa väsymystä Hannulle ei ole tullut.

– Maksakirroosi käy usein mielessä, vaikka sen kanssa voi 
elää pitkään. Toivottavasti tulevaisuudessa kaikki tartunnan saa-
neet pääsevät nopeammin hoitoon, eikä maksavaurion syntyä 
tarvitsisi enää odottaa, Hannu pohtii.

Hannu sai viime syksyllä C-hepatiittiin hoidon uuden suku-
polven lääkityksellä.

Tieto tippuu postiluukusta
C-hepatiitti vaatii tarttuakseen verikontaktin. Ennen C-hepatiitti-
viruksen tunnistamista vuonna 1990 tartunnan saattoi Suomes-
sakin saada esimerkiksi verensiirrosta. Tartunnan voi saada edel-
leen sairaalahoidossa maissa, joissa ei tehdä B- ja C-hepatiitti-
seulontaa tai joissa hoitokäytännöissä on puutteita. Suuri osa tar-
tunnoista johtuu suonensisäisten huumeiden käytöstä. Tartunnan 
voi saada myös steriloimattomilla välineillä tehdystä lävistyksestä 
ja tatuoinnista. C-hepatiitin tarttuminen suojaamattomassa suku-
puoliyhteydessä on mahdollista, mutta harvinaisempaa.

Hannun kohdalla on päätelty, että hän sai tartunnan syntymän 
jälkeen tehdystä verensiirrosta. Itse hän on käynyt jo 70-luvulta 

Hoitoon pitkän kaavan kautta
Lapsena saatu C-hepatiitti ei ole ennen viime vuosia 
vaikuttanut Hannun elämään. Maksakirroosi käy ny-
kyään useasti mielessä. Hän sai keväällä hoidon uu-
den sukupolven lääkityksellä. 
TEKSTI JA KUVAT: PETRI INOMAA

lähtien luovuttamassa verta, mutta tartunta todettiin vasta vuon-
na 2003. Hannu oli käynyt vaimonsa Tuulan kanssa normaalis-
ti verenluovutuksessa, kun yhden kerran jälkeen kotiin tuli kirje, 
missä kehotettiin hakeutumaan C-hepatiittitestiin.

– Olin ehkä kuullut yleisesti hepatiiteista, mutta en tiennyt, mi-
ten ne tarttuvat ja mitä ne aiheuttavat, Hannu kertoo.

Tieto tartunnasta tuli järkytyksenä koko perheelle. Pariskun-
nalla on kolme lasta, jotka nyt asuvat muilla paikkakunnilla. Tie-
don tullessa, käynnissä oli kiireinen elämänvaihe, lapsilla kirjoi-
tuksia ja koulunvalintoja.

– Se oli varmaan hyväkin, kun asiaa ei ehtinyt jäädä hauto-
maan. Nyt kun vapaa-aikaa on enemmän, joskus vointia tulee 
kuulostelleeksi liikaakin.

Hannu otti yhteyttä terveyskeskukseen ja sieltä hänet ohjat-
tiin tartuntatauteihin. Hän pääsi testiin ja lääkärille ja sai lisää tieto 
sairaudesta. Tarkemmin maksaa ei tutkittu silloin. Lääkäri totesi, 
että koska Hannun C-hepatiitin genotyyppiin silloinen lääkitys ei 
kunnolla toimi ja tartunta oli ollut oireettomana niin pitkään, hoitoa 
ei kannata aloittaa ennen kuin käyttöön saadaan uusia lääkkeitä. 

Jatkoseuranta jäi Hannu harteille. Satunnaisesti hän pyysi 
päästä verikokeisiin, mutta ohjelmoitua seurantaa tarjolla ei ollut.

Sappikivet paljastavat maksan tilan
Vuonna 2015 Hannu joutui sappivaivojen vuoksi lääkäriin. Päi-
vystyksessä syyksi epäiltiin lihasvaivoja ja tarjottiin kipulääkkeitä. 
Hannu hakeutui tuttuun paikkaan tartuntatautien yksikköön, mis-
tä pääsi eteenpäin ja hänellä todettiin sappikivet.

Ennen sappikivileikkausta Hannulle tehtiin ensimmäistä kertaa 
elastografia. Fibroscan-laitteella tehtävässä tutkimuksessa mak-
savaurion asteeksi määriteltiin F2, mikä tarkoittaa, että maksaan 
on jo muodostunut lievää sidekudosta. Leikkauksen yhteydessä 
oli tarkoitus ottaa maksasta biopsia, mutta se jäi tekemättä. Uu-
dessa Fibroscan-tutkimuksessa marraskuussa maksavaurio oli 
edelleen tasoa F2. Hannun jatkoseurantaa suositeltiin tehtäväksi 
puolivuosittain perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidos-
sa vasta kolmen vuoden kuluttua.

Keväällä Hannu kuitenkin vaati lisääntyneiden oireidensa ta-
kia pääsyä uudelleen C-hepatiitin hoidon arvioon. Nyt se tuotti 
tulosta ja Hannulla aloitettiin interferoni-hoito.

Interferoni-hoito vaatii yleensä pitkän keston ja sen aiheut-
tamat sivuvaikutukset voivat olla hankalia. Genotyypistä riippu-
en hoidon tulokset vaihtelevat, mutta virus saadaan vain harvoin 
poistettua elimistöstä kokonaan.

– Jokaisen pistoksen jälkeen oli kuumetta ja pää sekaisin, 
kertoo Hannukin.

Neljän viikon päästä hoidon aloituksesta todettiin, että Han-
nun elimistön virusmäärä ei ole merkittävästi laskenut. Lääkäri il-
moitti, että hoitoa ei kannata jatkaa ja tilannetta voidaan katsoa 
uudelleen vuoden päästä.

– Epäilin, että interferoni ei tehoa genotyyppiini, mutta olin 
kuullut, että jos sitä ei kokeile, hoidossa ei myöhemmin pääse 
eteenpäin.

Uuden sukupolven viruslääkkeet olivat varsinkin alussa kal-
liita ja niitä käytettiin vasta, kun vakava maksavaurio oli jo synty-
nyt. Niillä Hannun tartuntakin olisi voitu hoitaa jo ennen kuin mak-
saan oli alkanut muodostua sidekudosta.

– Tuntui oudolta, että hoitoa saisi korkean hinnan takia vas-
ta, kun maksa olisi jo vaurioitunut.

Strategian myötä hoitoon
Hannu kuuli heti tuoreeltaan uudesta C-hepatiittistrategiasta, jon-
ka STM julkaisi loppuvuodesta 2016. Hän mietti, että nyt hänen-

Hannu ja Tuula Huikkonen saivat tiedon Hannun C-hepatiitista 15 vuotta sitten. 
Silloin sitä ei ehtinyt liikaa pohtia.
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kin olisi mahdollista saada hoito uuden sukupolven lääkkeillä. Ke-
sällä 2017 lääkäri kuitenkin kertoi, että hoito-ohjeet eivät olleet 
muuttuneet, mutta päätti tarkastaa maksan kunnon. Elastogra-
fiassa saatiin tulos F4, mikä tarkoittaa, että maksaan on muo-
dostunut sidekudosta jo kohtalaisesti tai runsaasti. Toisin sanoen 
Hannulla oli maksakirroosi.

Hoito aloitettiin syksyllä 2017. Hoitaja antoi hoito-ohjeet ja yh-
dessä hänen kanssaan Hannu haki lääkkeet sairaala-apteekista. 
Jatkossa lääkkeet piti tilata ja hakea itse. Lääkäriä Hannu ei hoi-
don aikana tavannut, mutta hoitajan puhelinnumeroon sai soit-
taa, jos kysyttävää ilmeni. Hoito loppui joulupäivänä

Huhtikuun lopussa Hannu tapasi lopulta lääkärin ja sai kuul-
la, että tulokset C-hepatiittivirus oli saatu hävitettyä kokonaan eli-
mistöstä, mutta maksan tilaa päätettiin tutkia lisää. Maksakirroo-
sia C-hepatiittiviruksen hävittäminen ei paranna, mutta se estää 
lisävaurioiden synnyn. Maksa kykenee myös elpymään, vaikka 
syntyneitä vaurioita sekään ei pysty korjaamaan.

Vertaistuki on tärkeää
Hannu on etsinyt itse paljon tietoa C-hepatiitista netistä. Hän on 
osannut käsitellä tietoa, ja sanoo, että netistä oppii paljon sairau-
desta ja sen hoidosta, kun sitä käyttää oikein ja suodattaa löytä-
määnsä tietoa. Toisaalta keskustelupalstoilla Hannu on törmännyt 
moniin vääriin uskomuksiin ja hurjiinkin asenteisiin. Tällä hetkellä 
keskustelua herättää se, kenellä on mahdollisuus saada käytän-
nössä hoito uuden sukupolven lääkkeillä. Tarkka tieto puuttuu.

Ennakkoluuloihin Hannu ei ole juurikaan vuosien varrella tör-
männyt. Hoitohenkilökunta on suhtautunut tietoon aina asiallises-
ti. Lähisukulaiset tietävät tartunnasta, mutta työpaikalla hän kertoi 
asiasta vain niille, joille oli pakko. Tuttavista vain harva tietää siitä.

– On vaikea kertoa tartunnasta, koska samalla C-hepatiitista 
pitäisi kertoa niin paljon yksityiskohtia, jotta ymmärtäisi, mitä se 
tarkoittaa. Ehkä mielikuva C-hepattiititartunnan saaneista on ne-
gatiivinen, koska ajatellaan, että kaikki ovat huumeiden käyttäjiä.

Vertaistuki on Hannulle tärkeää. Oman vertaistukijansa hän 
löysi muualta Suomessa. Jäsenyhdistyksissä toiminnassa on mu-
kana vielä vain vähän C-hepatiittitartunnan saaneita.

– On tärkeää, että voi puhua jonkun kanssa, joka ymmärtää, 
mistä puhuu.

Hannun tapauksessa osat ovat kääntyneet jo vähän ympä-
rikin, sillä hän ehti saada hoidon uusilla lääkkeillä ensin. Sehän 
vertaistuen idea toisaalta onkin, molemmat osapuolet saavat lo-
pulta tukea toinen toiseltaan. 

Hannu Huikkonen sai C-hepatiittitartunnan syntymän jälkeen, mutta vasta viime 
vuosina se on alkanut aiheuttaa vaurioita maksaan.

Elinsiirron saaneiden  
Suomen ennätykset tilastoon
Munuais- ja maksaliiton ja Sydän- ja keuhkosiirrokkaat Syke 
ry:n nimittämä elinsiirtourheilun ohjausryhmä on julkaissut elin-
siirtourheilun Suomen ennätykset yleisurheilulajeissa. Tilaston 
vanhimmat tulokset ovat vuoden 2005 MM-kilpailuista Kana-
dasta. Tuoreimpia sisäratojen ennätyksiä puolestaan syntyi 
alkuvuoden hallikilpailuissa N30-ikäsarjan 60m ja 200m juok-
suissa ja kuulantyönnössä, M30-sarjan korkeushypyssä se-
kä M40-sarjan 60m ja 200m juoksuissa ja korkeushypyssä. 

– Ennätyskelpoisiksi tuloksiksi voidaan laskea elinsiirron 
saaneiden SM-, EM- ja MM-kisoissa tehdyt tulokset sekä Suo-
men Urheiluliiton ja Suomen Aikuisurheiluliiton alaisissa viral-
lisissa kilpailuissa syntyneet tulokset tuulitiedon kera, kertoo 
ohjausryhmän puheenjohtaja Harri Lammi.

Elinsiirtourheilukilpailuja on järjestetty jo ennen vuotta 
2005, mutta näitä tuloslistoja ei ole enää julkisesti saatavilla. 

– Ennätysten tilastoinnista voi löytää monenlaisia positiivi-
sia aspekteja. Vähintäänkin se tarjoaa mielenkiintoisen histo-
riikin suomalaiseen elinsiirron saaneiden yleisurheiluun. Joita-
kin se voi myös motivoida omassa harjoittelussaan. Teimme 
viime vuonna MM-kisamatkan yhteydessä urheilijakyselyn, ja 
moni vastanneista kertoi tavoittelevansa lähitulevaisuudessa 
lajikehitystä, tulosten parantamista ja kunnon kasvattamista. 
Nyt julkaistu ennätyslista voi tukea urheilijoita omien tavoittei-
den asettamisessa, pohtii elinsiirtourheilija Pinja Söyrilä.

Lisätietoja ennätyslistasta ja pyyntöjä listan päivittämi-
seen vastaanottaa ohjausryhmä, jossa Munuais- ja maksaliit-
toa edustavat munuaisensiirron saaneet urheilijat Tuisku-Tuu-
lia Leinonen ja Paavo Koskenkorva sekä järjestösuunnitteli-
ja Marjukka Miettinen.

Söyrilä VAU:n hallitukseen
Maksansiirron saanut Pin-
ja Söyrilä on valittu Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU:n hallituksen jäseneksi. 
Hallitus on VAU:n toimeenpa-
neva elin ja siinä on puheen-
johtaja ja seitsemän jäsentä.

– On vahvuus, että elin-
siirron saaneet kuuluvat val-
takunnalliseen urheilujärjes-
töön. Joukossamme on usei-
ta innokkaita liikunta- ja ur-
heilutoimintamme kehittäjiä. 
Lisää elinsiirron saaneita olisi 
motivoitava mukaan matalan 
kynnyksen liikuntatoimintaan ja siitä luontevasti ehkä myös kil-
paurheilun pariin, Söyrilä sanoo.

VAU:n valtuustoon valittiin myös Munuais- ja maksaliiton 
jäsenyhdistyksistä Rami Moilanen elinsiirtourheilun edustaji-
na Sykkeen Jaana Soppi ja Tuija Helander.
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Haasteet on tehty voitettavaksi

Vakava sairastuminen tai sairauden uu-
siminen käynnistää psyykkisen kriisireak-
tion. Mitä enemmän sairauteen liittyy fyy-
sisiä sairauden oireita, sitä enemmän on 
yleensä myös psyykkisiä oireita. Varsinkin 
sairauden alkuvaiheessa tavallisia tapoja 
reagoida ovat masentuneisuus ja ahdis-
tuneisuus, mutta yleensä tilanne helpot-
tuu ajan kuluessa.

Yleisin tapa reagoida tilanteeseen 
psyykkisesti on depressiivisyys. Se näyt-
täytyy ahdistuksena ja masentuneena mie-
lialana. Masennuksesta puhutaan silloin, 
kun on luopunut toivosta ja tuntuu siltä, 
että ei kannata edes yrittää ja on valmiik-
si lannistunut. Kun iskee tunne, ettei kan-
nata nousta sängystä, kun mistään ei kui-
tenkaan tule mitään. Masennus aiheuttaa 
myös univaikeuksia ja ruokahaluttomuutta.

– On vaikea tunnustaa sitä, että tarvit-
see apua. Hoitohenkilökunnan pitäisikin 
säännöllisesti muistaa kysyä mielialasta 
ja tarjota myös psyykkisen tuen palvelui-

Sairastuminen on tunteiden vuo-
ristorata. Mieliala vaihtelee toivos-
ta toivottomuuteen. Selviytymi-
seen voi myös itse vaikuttaa omilla 
asenteillaan. Vaikeuksiin kannattaa 
suhtautua haasteina. Ja muistaa, 
että kaikki haasteet voi ratkaista

ta aktiivisesti, terveyspsykologi Mila Gus-
tavsson-Lilius sanoo.

Psyykkiset oireet laskevat elämänlaa-
tua, mutta vaikuttavat myös esimerkiksi 
hoitoon sitoutumiseen ja vaikka verenpai-
neeseen ja jopa immuunijärjestelmän hei-
kentymiseen.

Omasta masentuneisuudesta kannat-
taa aina kertoa omalle hoitavalle lääkäril-
le, joka osaa ohjata eteenpäin. Jos poh-
tii, onko itsellä masennusta, voi tehdä esi-
merkiksi Terveyskylän Mielenterveystalos-
sa nettitestin.

– Voisi olla hyvä käytäntö, jos masen-
nustestin voisi täyttää esimerkiksi samalla, 
kun käy laboratoriossa verikokeissa, Gus-
tavsson-Lilius ideoi.

Selviytymistä voi oppia
Omalla asennoitumisellaan voi vaikuttaa sii-
hen, miten sairauden kanssa tulee toimeen. 
Hoito on sairastuneen ja hoitohenkilökun-
nan yhteinen asia, mutta vain sairastunut 
voi päättää omasta elämänhallinnastaan.

– Sairastuessa voi miettiä, että tässä 
ovat kortit, mitkä minulle on jaettu ja voin 
pelata niillä mahdollisimman hyvin, Gus-
tavsson-Lilius sanoo.

On oman päätöksen vallassa, uhriu-
tuuko vai ei. Voi jäädä miettimään, mik-
si minulle kävi näin tai voi miettiä, että nyt 
kävi näin, mutta miten voisin selviytyä täs-
tä parhaalla mahdollisella tavalla. Mitä mi-
nä voin tehdä itseni auttamiseksi? Ensim-
mäinen askel on istua alas ja miettiä, mitä 

Terveyspsykologi Mila Gustavsson-
Lilius sanoo, että omalla asennoitu-
misellaan voi vaikuttaa siihen, miten 
sairauden kanssa tulee toimeen.

koko tilanteesta oikeasti ajattelee, ja voisi-
ko siitä itse asiassa ajatella toisinkin.

– Selviytymiskykyjä oppii, kun on koh-
dannut elämässä aiemmin sopivan mää-
rän vaikeuksia ja vastoinkäymisiä. Kun 
niistä on selvinnyt, syntyy kokemus ja luot-
tamus siitä, että vaikeuksista voi selviytyä.

Kun luottamus on syntynyt, ei uusia 
vaikeuksia kohdatessaan jää ajattelemaan, 
että miksi minua taas lyödään, vaan pys-
tyy ajattelemaan, että olen selvinnyt näistä, 
ja itse asiassa paljon isommista vaivoista, 
ennenkin ja voin selvitä niistä nytkin.

Joillakin selviytymiskykyä löytyy luon-
nostaan, mutta sitä voi myös kehittää. 
Apua voi saada etsimällä tietoa tai esimer-
kiksi vertaisiltaan. Myös joustavia stressin 
hallintakeinoja voi opetella. Joillekin kai-
ken mahdollisen tiedon etsiminen sairau-
desta voi olla keino päästä eteenpäin, toi-
nen turvautuu enemmän sosiaaliseen tu-
keen ja kolmas huumoriin.

Arki muuttuu väistämättä
Sairastuminen merkitsee usein sitä, et-
tä jostakin itselle tärkeästä pitää luopua.

– Omasta persoonallisuudesta ja luon-
teesta sekä arvoista ja elämäntilantees-
ta riippuu, mistä luopuminen on ikävintä. 
Useimmiten siitä, mistä tuntee saaneen-
sa eniten arvostusta, tuntuu vaikeimmalta 
luopua, sanoo Gustavsson-Lilius.

Työorientoituneella työn katoaminen 
voi viedä mukanaan koko elämän tarkoi-
tuksen. Useasti se toki vaikuttaa myös ta-
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loudelliseen tilanteeseen. Jos on kokenut 
tuovansa leivän perheen pöytään ja jou-
tuu jäämään pois töistä, voi kuvitella pet-
täneensä läheisensä. Ymmärrystä elinolo-
suhteiden muuttumiseen löytyy usein kui-
tenkin muilta itseä helpommin. Pitää myös 
muistaa, että yhteiskunnan tukikeinot on 
tehty juuri tällaisiin tilanteeseen ja niitä on 
itse työvuosinaan tarjonnut muillekin. Jos 
on vastannut perheen arjen pyörittämises-
tä, eikä enää voikaan osallistua kaikkiin ko-
titöihin, olo voi tuntua tarpeettomalta. Toi-
saalta puoliso ehkä auttaakin enemmän 
kuin mielellään, sillä halu auttaa sairastu-
nutta voi usein olla suurempi kuin se, mi-
hin muutoin kokee kykenevänsä.

Elämänrytmiin ja arkeen tulee usein 
väistämättä muutoksia. Lasten hoito onkin 
yllättäen järjestettävä uudella tavalla. Sai-
rauden tai sen hoitojen takia ei voi harras-
taa entiseen malliin liikuntaa tai tavata ys-
täviään kuten ennen. Matkustaa ei välttä-
mättä voi yhtä vapaasti kuin ennen. Mieli-
kuvissaan itsensä näkee terveenä, mutta 
peiliin katsookin vieras ihminen. Kehoon 
tulee usein muutoksia ennen ja jälkeen 

leikkausten. Itse sairaus ja hoidot vaikut-
tavat seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen, 
mutta molempia voi pitää yllä uskomatto-
man monilla aiemmin itselle uusilla tavoilla.

Muutoksen voi nähdä myös positiivi-
sena, ainakin jälkeenpäin. Dialyysin takia 
työstä pois jääminen antoikin aikaa näh-
dä lasten kasvavan. Parisuhteen uudel-
leen muotoileminen toikin siihen uudelleen 
unohtunutta lämpöä.

Näe vaikeudet haasteena
Osa elämän muutoksista on oman hal-
linnan ulkopuolella, mutta suureen osaan 
voi jollakin tavoin itsekin vaikuttaa – aina-
kin siihen, miten niihin suhtautuu. Luon-
teesta riippuen vaikeudet voi ottaa myös 
haasteena.

– Suurimpaan osaan haasteista voi löy-
tää kullekin sopivan ratkaisu. Ylivoimaisel-
ta tuntuvassa tilanteessa kannattaa tur-
vautua ammattiapuun.

Paras tapa selvitä on ratkaista asiat 
omalla tavalla omassa arjessa. Kun kuu-
lee dialyysin aloituksesta, voi antaa itsen-
sä ajatella, ettei enää koskaan voi käydä 

mökillä, vaikka se olisi siihen saakka ollut 
tärkeintä koko kesässä. Tai alkaa ajatella, 
miten dialyysihoidot on mahdollista järjes-
tellä silloin, kun on mökillä. Voi ajatella, ettei 
enää koskaan pääse matkoille laskettele-
maan tai talvella aurinkoon. Tai alkaa etsiä 
kohdetta, jossa ne ovat mahdollisia hoito-
jen saannin lisäksi.

Koko sairauden voi ottaa haasteena ja 
miettiä, mikä on paras tapa selvitä siitä? 
Antautumisen sijaan kannattaa miettiä, mi-
ten itsestään voisi pitää parhaiten huolta?

– Kun asiat tekee omalta osaltaan niin 
hyvin kuin mahdollista, myös lääkärit voi-
vat tehdä oman osa-alueensa mahdolli-
simman hyvin.

On tietenkin luonnollista ja hyväksyttä-
vää, että välillä sairastamiseen turhautuu ja 
jatkuvat vaivat herättävät surua. Hoito voi 
usein jatkua pitkään, ennalta määräämät-
tömän ajan ja vaatia sitoutumista tiettyihin 
elintapoihin, jotka pidemmän päälle kylläs-
tyttävät. Elinsiirron jälkeen tuntee jäävänsä 
vaatimusten ja täydellisen terveen elämän 
vangiksi.  Tilannetta kannattaa työstää ak-
tiivisesti. Moneen pulmaan löytyy ratkai-
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su ja asioita voidaan järjestää uudella ta-
valla, kun niihin tartutaan. Dialyysimuotoa 
voidaan vaihtaa tai elinsiirron jälkeen hyl-
jinnänestolääkitystä joissakin tapauksissa 
vaihtaa, jos sivuvaikutukset tuntuvat vai-
keilta. Hoidon muutoksista kannattaa kui-
tenkin aina keskustella oman hoitavan lää-
kärin kanssa. Kaikkia haasteita ei ole tar-
koitettu yksin ratkaistaviksi.

– Joskus tilanteeseen ei ole toista rat-
kaisua ja silloin on vain sopeuduttava uu-
teen tilanteeseen. Monen mielestä asias-
ta luopumista on helpointa surra ja työs-
tää yhdessä toisen kanssa.

Sopivasti toimelias
Sairastuminen, varsinkin työstä pois jää-
minen, vaikuttaa päivärytmiin. Katkos 
kannattaa ottaa ansaittuna taukona eh-
kä tiukkoihinkin työvuosiin. Toisaalta on 
hyvä pitää itsensä sopivasti toimeliaa-
na. Sairastuneena ajanhallinta ja ajan-
käytön suunnittelu voikin olla entistä tär-
keämpää.

– Kalenteria voi olla hyvä pitää myös 
sairaslomalla. Päivän menot voi suunni-
tella siihen etukäteen omien voimien mu-
kaan, Gustavsson-Lilius vinkkaa.

Aamupäivään voi merkitä kotitoimet, 
ja päivälevon jälkeen on aika tehdä jotain 
itselle mukavaa, iltaan sitten liikuntahetki. 
Ja toiseen päivään järjestystä voi vaihtaa. 
Kannattaa suunnitella etukäteen, että tiet-

tynä aikana tapaa ystäviään, vaikkei me-
noa olisikaan vielä sovittu. Sairastuessa voi 
helposti kokea jäävänsä ulkopuolelle. Ka-
vereita ei haluakaan enää tavata, jos aina 
on puhuttu vain työjutuista.

– Sairastuneena helposti ikään kuin 
huomaamatta jättäytyy ihmissuhteiden 
ulkopuolelle. Joskus ei vain ole tarpeek-
si voimia tavata muita ihmisiä. On kuiten-
kin hyvä muistaa, että ihmissuhteiden tie-
detään ehkäisevän masennusta, siksi olisi 
hyvä pitää edes jossain määrin kiinni sosi-
aalisista suhteista.

Sairastuneena pitää olla itselleen myös 
armollinen. On täysin luvallista viettää le-
popäiviä, koko aikaa ei ole pakko suyorit-
taa. Pitää muistaa tehdä niitä asioita, jois-
ta nauttii. Jos liikuntasuositusten täyttämi-
nen tuntuu mahdottomalta, on täysin sallit-
tua liikkua itselle sopiva määrä. Jos ruoka 
ei tunnu maistuvan lainkaan, voi syödä 
enemmän kuin hyvällä omalla tunnolla vain 
sitä, mitä aina on eniten halunnut. Tai halu-
aisiko harrastaa kulttuuria ja taidetta? Nyt 
siihen on aikaa, vaikka vain katselemalla 
ja kokemalla.

– Hakeudu omien voimavarojesi puit-
teissa mukaan johonkin mieluisaan toimin-
taan, ole aktiivinen ja anna siitä sitten it-
sellesi kiitos. Mindfulnes-tyyppinen ajatte-
lu voi sopia sairastuneellekin. Esimerkiksi 
venyttely tai jooga voi tuo mieleen uudel-
la tavalla rauhaa.

Vertaistuki auttaa ja opettaa
Oikealla hetkellä vertaistuki auttaa mo-
nia. Saman kokeneen kanssa keskuste-
lemisesta voi toivottomaltakin tuntuvas-
sa tilanteessa antaa toivoa. Kun kuunte-
lee vertaistaan, voi oppia, että kaikesta 
voi selvitä. Toiselta sairastuneelta voi saa-
da käytännön vinkkejä, joita ammattilainen 
ei osaisi edes ajatella.

Gustavsson-Lilius erottaa vertaistuen 
ja ammatillisesti ohjatun vertaistuen, vaik-
ka pitää molempia tärkeinä.

– Vertaistuessa tarjotaan avoin tila, mi-
hin ryhmä voi tulla tapaamaan ja keskus-
telemaan. Ammatillisesti ohjatussa vertais-
tuessa ryhmää vetää koulutuksen saanut 
henkilö, joka ohjaa keskustelua aiheeseen 
ja varmistaa, että kaikki saavat puhua.

– Molemmat vertaistuen muodot ovat 
hyviä, mutta toiminta ja tulokset ovat eri-
laisia. Kun toiminta on suunniteltua ja oh-
jattua, sille voidaan asettaa tavoitteita ja ne 
voidaan saavuttaa.

Saman sairauden kokeneita toimii 
vapaaehtoisina jo joissakin sairaalois-
sa, mutta tärkeimpiä vertaistuen paikko-
ja ovat edelleen yhdistykset ja niiden jär-
jestämät tapahtumat. Järjestöjen kautta 
voi saada itselleen henkilökohtaisen kou-
lutetun vertaistukijan tai löytää ohjatun 
ryhmän. Munuais- ja maksaliiton kuntou-
tuskursseilla vertaistuki on myös tärkeäs-
sä roolissa. 
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Seminaarissa liiton perhetyöntekijä Mar-
jukka Miettinen kertoi liiton palveluis-
ta perheille. Nefrologi Tuula Hölttä puhui 
nefroottista syndroomaa sairastavan lap-
sen hoidosta. Maria Ruuskanen kertoi lii-
ton edunvalvonta- ja vaikuttamistyön ajan-
kohtaisia kuulumisia.

– Kudoslain muutos, asiakasmaksu-
lain uudistus ja Kelan taksimatkoihin liitty-
vät muutokset koskettavat myös lapsia ja 
perheitä, Ruuskanen muistutti.

Liitto on omalta osaltaan vaikuttanut sii-
hen, että asiakkaat saisivat jatkossakin laa-
dukasta hoitoa ja että sairaudesta aiheutu-
vat kustannukset pysyisivät kohtuullisina. 
Lääkkeiden korvausoikeuden säilymistä on 
pyritty edesauttamaan antamalla lausunnot 
Lääkkeiden hintalautakunnalle Sandimmu-
nia, Myforticia ja Imurelia koskevista hake-
muksista. Myös Kelaa on lähestytty, jotta 
alle 16 vuotiaan vammaistuen ja erityishoi-
torahan myöntämisperusteet olisivat oikeu-
denmukaiset ja tasapuoliset. Liitto nostaa 
sairastuneiden tarpeita esille maakuntavaa-
lien yhteydessä syksyllä 2018.

Lasten elinpäivässä tunnustukset an-
siokkaasta työstä perheiden hyväksi saivat 
lasten nefrologi Elisa Ylinen, lasten psy-
kiatrinen sairaanhoitaja Eeva Lahti ja las-
tensairaanhoitaja Julia Hirvensalo.

Hoidon taso säilyy
Suomessa ikäjakauma elinsiirron saa-
neiden lasten osalta poikkeaa mones-
ta muusta maasta. Varsinkin munuaisen-
siirtoja tehdään pienille lapsille, kun muu-
alla siirto tehdään usein vasta kouluiäs-
sä, kertoi tilaisuudessa professori Hannu 
Jalanko.

– Jatkuvasti 5–10 lasta odottaa uut-
ta elintä. Odotusaika on muutamasta vii-
kosta kahteen vuoteen. Puolessa tapa-
uksissa luovuttajana toimii oma vanhem-
pi. Yhä useampi voi toimia luovuttajana, 
kun nykyään ABO-veriryhmäsopivuus voi-
daan ylittää.

Elinsiirron saaneen lapsen seuranta 
tapahtuu omassa YO-sairaalassa, mutta 
käynti kerran vuodessa Lastenklinikalla on 

Parasta hoitoa sairastuneille lapsille
Perinteistä Lasten elinpäivää vietet-
tiin tänä vuonna Helsingissä. Sai-
rastuneiden lasten perheiden ja 
hoitohenkilökunnan, kuten lasten-
lääkärien, sairaanhoitajien ja sosi-
aalityöntekijöiden, yhteinen semi-
naaripäivä keräsi ennätysmäärän 
osallistujia.

tärkeä osa hoitoa. Keskitetty erikoisosaa-
minen takaa hoidon laadun säilymisen.

Uuden lastensairaalan myötä hoito-
käytännöt osittain muuttuvat. Aiemmin 
vuosikontrolli kesti parikin päivää vuo-
deosastolla, jatkossa sen korvaa päivän 
käynti päiväsairaalassa. Uusi järjestely 
on kerännyt kritiikkiä, koska päivän aika-
na kaikki tulokset eivät ehdi valmistua, ei-
kä perhe enää välttämättä tapaa samaa, 
vanhaa ja tuttua henkilökuntaa. Rauhal-
liseen keskusteluun tuntuu olevan entis-
tä vähemmän aikaa. Lääkärit vakuuttavat, 
että hoito on hyvissä käsissä, vaikka sai-
raala on päättänytkin muutoksesta. Sa-
mat, asiantuntevat lääkärit kuitenkin aina 
tarkastavat tulokset ja ottavat kantaa hoi-
don jatkoon.

Tavoitteena on, että lapsi voi elää 
normaalia elämää elinsiirrosta huolimat-
ta. Lapsen kehityksen tukeminen ja hy-
vinvoinnin ylläpitäminen voi vaatia erityis-
toimia ja vanhemmat toivoivat päivän ai-
kana, että moniammatillista apua tarjot-
taisiin aiempaa useammin. Nyt monesta 
tuntuu, että sitä pitää itse osata vaatia ja 
hankkia. Olisi tärkeää kiinnittää siirretyn 
elimen lisäksi huomiota myös esimerkiksi 
ravitsemukseen ja henkiseen hyvinvoin-
tiin sekä vaikka kaverisuhteisiin ja kiu-
saamiseen.

Kudoslaista helpotusta  
myös lapsille
Todennäköisesti syksyllä voimaan tulevan 
kudoslain muutos helpottaa myös lapsil-
le tehtäviä munuaisensiirtoja elävältä luo-
vuttajalta. Jatkossa luovuttajana voi toimia 
myös kaukaisempi sukulainen tai esimer-
kiksi kummitäti tai -setä. Ikäero luovutta-
jan ja saajan välillä ei tulisi kuitenkaan jat-
kossakaan olla liian suuri. Tähän mennes-

sä tosin muutama isovanhempi on toimi-
nut luovuttajana. 

– Suosituksena on, että luovuttaja oli-
si yli 30-vuotias. Nuoremman luovutta-
jan kohdalla voi olla epävarmempi ennus-
taa sairauksien riskiä loppuelämän aika-
na. Luovutuksen jälkeiseen raskauteen 
liittyy myös lisääntynyt riski pre-eklampsi-
asta ja raskauden aikaisesta kohonneesta 
verenpaineesta, kertoi nefrologi, dosent-
ti Ilkka Helanterä HYKS:n munuaisensiir-
to-osastolta.

Vaikka luovutus on turvallinen toimen-
pide, jokaiseen leikkaukseen liittyy myös 
riskejä. Harkitessaan luovutusta on hyvä 
muistaa, että vaikka siirtoleikkaus yleen-
sä onnistuu myös munuaisen saaja saa 
voi saada komplikaatioita. Munuainen ei 
kestä ikuisesti ja lapsena munuaisen saa-
nut tarvitsee todennäköisesti jossakin vai-
heessa uusintasiirron.

Omaisille kerrotaan luovutuksen mah-
dollisuudesta ja he voivat tarjoutua va-
paaehtoisesti keskustelemaan tarkem-
min aiheesta. Suomessa ei luovutukseen 
painosteta tai oteta aktiivisesti esimerkik-
si soittamalla yhteyttä läheisiin kuten jois-
sain maissa tehdään. Luovutuksesta kiin-
nostunut ohjataan maan keskussairaalaan 
jatkotutkimuksiin.

Luovutuksen jälkeen hoito laparo-
skooppisen irrotusleikkauksen jälkeen 
kestää 3–4 vuorokautta ja sairasloma 4–6 
viikkoa. Elinikäinen seuranta jatkuu erikois-
sairaanhoidossa. Kontrollikäyntejä on ker-
ran vuodessa, tai jopa harvemmin. Luovu-
tusleikkausta seuranneiden tiiviiden tutki-
musten jälkeen joku on voinut kokea olon-
sa unohdetuksi. Periaate kuitenkin on, että 
luovuttaja on terve aikuinen, joka ei tarvit-
se sairaanhoitoa, ainoastaan terveystar-
kastuksia, kuten jokainen silloin tällöin.

TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

Lasten elinpäivässä Helsingissä puhuttiin muun uudesta Lastensairaalasta ja kudoslain muutoksesta.
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Dialyysi helpotti oloa, mutta muutti arkea

40 vuotta sitten lääkäri sanoi silloin kolmi-
kymppiselle Eero Putaalalle, että munuai-
sissa on jotakin häikkää.

 – Hän lupasi olla yhteydessä asiasta, 
mutta eipä yhteydenottoa ole vielä kuu-
lunut.

Viitisen vuotta sitten munuaisten vajaa-
toiminta sitten lopulta todettiin sattumalta, 
kun Eeron korkeaa verenpainetta tutkittiin. 
Vajaatoiminnan etenemistä alettiin seurata 
OYS:n munuaispoliklinikalla. 

– Jälkiviisaana olen huomannut, että 
oireita oli aiemminkin kuten jalkojen tur-
poamista, Eeron vaimo Sinikka Putaa-
la sanoo.

Takana on kova talvi. Vuoden vaihtees-
sa Eero joutui sairaalaan verenmyrkytyk-
sen takia. Heti sen jälkeen 8. tammikuuta 
rivitalon lämmönjakohuoneessa syttyi tu-
lipalo, joka aiheutti melkoiset savu- ja ve-
sivahingot Putaaloiden asuntoon. Talvi on 
kulunut evakossa ja Eerolla taloyhtiön isän-
nöitsijänä on riittänyt työtä. 

– Hilkulla oli, ettei palanut koko talo. 
Onneksi olimme kotona, Sinikka siunaa.

Pikaisesti dialyysiin
Eeron dialyysi aloitettiin marraskuussa 
2016, kun munuaisten toiminnasta oli jäl-
jellä enää 8 prosenttia. 

– Dialyysin aloittamista jouduttiin lo-
pulta hieman kiirehtimään. Fisteli oli leikat-
tu kolme viikkoa aikaisemmin, mutta on-
neksi se oli ehtinyt kypsyä, Sinikka kertoo. 

Viimeiset ajat ennen dialyysiä Eero oli 
umpiväsynyt. Hän heräsi aamulla, joi kupin 
kahvia ja meni takaisin sänkyyn. 

– Olin vartin hereillä, sitten menin taas 
lepäämään.

Naapurit katsoivat, miten ennen teke-
vä ja aikaansaapa mies laahusti postilaati-
kolle. Siiri-mäyräkoira koitti pitää tahtia yl-
lä, mutta isännältä olivat voimat vähissä. 
Dialyysi helpotti väsymystä ja päivän aika-
na jaksaa muutakin kuin nukkua.

Pariskunta sai tietoa eri dialyysimuo-
doista, ja he katsoivat hemodialyysin sai-
raalassa sopivan heille parhaiten. Munuais-
ten vaajatoiminta oli Sinikalle tuttu sairaus, 
sillä hänen äitinsä joutui dialyysiin 1973. Ee-
ron suvussa ei ole ollut munuaissairauksia, 
mutta asia tuli tutuksi hänellekin anopin sai-

Dialyysi ei ole liikkuvaista Putaalan 
pariskuntaa lannistanut. Alkuvuosi 
meni tulipalon sotkua selvitellessä 
ja sen rytäkän keskellä Eeron dia-
lyysi on ollut melkein pikkujuttu.
TEKSTI JA KUVA: HILKKA LAHTI

Sinikka ja Eero Putaala ovat asuneet evakossa tammikuusta lähtien. Evakkoasunto löytyi naapurista.

Siiri-koira kannustaa pariskuntaa liikkumaan. 
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Dialyysi helpotti oloa, mutta muutti arkea
rauden myötä. Hoitomuotoa valitessa Sini-
kan mielessä painoi äidin kohtalo. 

– Äiti teki kotona pussidialyysiä ja vat-
sakalvo tulehtui toistuvasti. Muistan, miten 
kipeä hän oli. Vaikka järki sanoi, että tilan-
ne on nyt toinen, silti peritoneaalidialyysi 
tuntui pelottavalta. 

Sinikan äiti sai munuaisensiirron 45 
vuotta sitten, mutta munuainen ei lähte-
nyt toimimaan. Sydän ei kestänyt enää 
dialyysiä, vaan äiti menehtyi. Sinikka oli sil-
loin 25-vuotias.

 
Mökillä mieli lepää
Eero käy kolmesti viikossa dialyysissä Ou-
lussa. Toistaiseksi hän ei ole hoitoon pal-
jon osallistunut, vaikka hänelle on ehdotet-
tu koneen kokoamista itse. 

– Enhän minä voi hoitajilta viedä työtä, 
hän perustelee pilke silmässään.

Matkaa Kiimingistä Ouluun kertyy pari-
kymmentä kilometriä suuntaansa. 

– Taksilla en aja, Eero sanoo jämäkästi. 
Niinpä Sinikka vie ja hakee hänet. 
– Tulen kotiin takaisin ja usein otan pie-

net päiväunet koiran lämmittäessä kaina-
lossa, hän naurahtaa.

Vaikka dialyysin aloittaminen helpot-
ti Eeron oloa, ihan entiseen tahtiin ei silti 
jaksa. Hoidon aloittaminen on myös muut-
tanut arkea. 

– Pinna tahtoo kiristyä, kun Eero ei jak-
sa enää entiseen malliin. Ennen piti työn 
teossakin jarrutella, Sinikka sanoo. 

Pariskunta oli myös aiemmin liikkuvaa 
sorttia, he reissasivat niin kotimaassa kuin 
ulkomaillakin. Nytkin kuljetaan, mutta ei 
enää niin usein kuin ennen ja äkkilähdöt 
on pitänyt heittää pois.

Putaaloiden kesämökki on vajaan sa-
dan kilometrin päässä Pudasjärven Jon-
gunjärvellä ja Eero onkin tullut jo tutuksi 
Pudasjärven terveyskeskuksen dialyysis-
sä. Hoitojen järjestäminen on onnistunut 
jouhevasti, Eero kiittää.

– Voin olla mökillä pidempiä jaksoja, 
kun saan dialyysin Pudasjärveltä. Matkaa-
kin dialyysiin on lyhyemmästi kuin kotoa, 
Eero toteaa. 

Hänellä kuluu aika mökillä hyvin ja 
siellä tulee myös liikuttua enemmän ihan 
huomaamatta. Sinikalle paikka on rakas, 
tulihan hän ensimmäistä kertaa Jongun-
järven rantaan kuusivuotiaana isänsä 
kanssa. Silloin paikalla oli pikkuinen ka-
lakämppä.

Puolentoista vuoden aikana Eero on 
käynyt vierailudialyysissä myös Porvoos-
sa. Ensi kesäksi on suunnitteilla sukuko-
koontuminen Pellossa ja dialyysiä on kaa-

vailtu Ylläkseltä. Ulkomaan dialyysitarjon-
ta on vielä kokematta, mutta ehkäpä sen-
kin hetki koittaa tulevana talvena. 

– Ainakin minulla on kova hinku talven 
pimeydestä valoon. Tammi- ja helmikuu 
ovat pahimmat, Sinikka toteaa.

Yhdessä vapaalla ja työssä
Pariskunta luovii muutosten rytäkässä 52 
avioliittovuoden tuomalla kokemuksel-
la. Sinikka oli Karjasillan tyttöjä Oulusta ja 
Eero lähipitäjästä Muhokselta. Siihenkin 
aikaan, 1960-luvulla, nuoriso kiersi rinkiä 
kaupungin keskustassa Isoltakadulta Pak-
kahuoneenkadun kautta Saaristonkadulle, 
kuka autolla kuka kävellen. 

– Kaverini tunsi Eeron ja siksi pysäh-
dyimme aina juttelemaan hänen kans-
saan. En ollut tietääksenikään, mutta lo-
pulta yhytimme toisemme Kuusisaaren 
tanssilavan avajaisissa. Siitä on kiusaa riit-
tänyt, kun sain vielä silloin lapsilisää, Sinik-
ka kertoo.

Yhdessä on vietetty vapaat, mut-
ta myös työ on yhdistänyt. Elämäntyön-
sä pariskunta teki autokoulunopettaji-
na omassa yrityksessä. Sinikan kortissa 
riittää vieläkin kirjaimia niin monta, että 
vain linja-auto jää ajamatta. Liikkuvai-
sen naisen mielessä siintää nytkin retki 
Pelloon asuntoautolla. Tämän pariskun-
nan menossa dialyysi on vain järjestely-
kysymys. 

KOLUMNI

Nimityksiä
Tietokilpailukysymys: Mitä ihminen 
teki ensimmäiseksi Raamatun mu-
kaan? Vastaus: ”Ja Herra Juma-
la muovasi maasta kaikki villieläimet 
ja kaikki taivaan linnut ja vei ne ihmi-
sen luo nähdäkseen minkä nimen 
hän kullekin antaisi.” Ensi töikseen 
ihminen antoi nimiä luoduille. Tapah-
tumaan liittyy katsekontakti, nimeä-
minen ja merkityksen antaminen. Ih-
miselle ominainen symbolifunktio on 
siinä kuvattuna.

Nimi edustaa, nimi mainostaa, ni-
men muutoksella halutaan vaikut-
taa. Pidin aikanaan kunnanlääkärin 
vastaanottoa. Pian puhuttiin terveys-
keskuksista, jotka nyt on meillä päin 
korvattu hyvinvointiasemilla. Osas-
tonhoitaja voi olla nyt tiimivastaava. 

Mutta on tullut pari mekittävääkin 
uutta nimikettä, kokemusasiantuntija 
ja omaishoitaja. Elämäntilanne ja tar-
peet on kuvattu yhdellä sanalla. Ko-
kemusasiantuntija ei ole osaansa va-
linnut, mutta hänellä on ainutlaatuista 
henkistä pääomaa. Omaishoitaja on 
myös joutunut tilanteeseensa, mutta 
sen myös valinnut, elämän veteraani 
on ottanut rintamavastuun.

Entisen työpaikkani, sairaalan, fyysis-
tä ympäristöä somistettiin eri tavoin, 
värityksen, seinämaalauksen, viher-
kasvienkin avulla. Mutta millaisia nimiä 
me käytimme, millaisia käytetään nyt? 
Tulimme dialyysiyksikköön, käytimme 
tehtaan nimellä mainittuja koneita ja 
dialysaattoreita, monitoreista harvem-
min käytimme edes tehtaan nimeä. 

”Siinä se poika porisee!” - kysymys-
hän on tietysti pontikkatehtaasta. 
Onko munuais- ja maksa-alan yksi-
köissä vastaavia nimityksiä - laitteil-
le, paikoille, ihmisille? Millainen hen-
kisen ilmapiirin kuva niiden kautta 
syntyisi? Mutta kiinnostaako tämä 
ketään muuta kuin minua?

Antti Linkola
Kirjoittaja on eläkkeellä oleva lappeenran-
talainen keskussairaalan munuaispotilaiden 
hoidosta vastannut sisätautilääkäri.
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IgA-glomerulonefriitin hoidossa 
olennaista on kohonneen veren-
paineen ja valkuaisvirtsaisuuden 
hoito. Myös omilla elintavoillaan voi 
vaikuttaa munuaisten vajaatoimin-
nan etenemiseen. Sairaus saat-
taa esiintyä perheittäin, mutta suu-
rin osa tapauksista on yksittäisiä. 
Sairaus etenee dialyysihoitoon noin 
neljäsosalla.

IgA-glomerulonefriitti etenee hitaasti

TEKSTI: PETRI INOMAA

IgA-glomerulonefriitti on harvinainen mu-
nuaissairaus. Sitä esiintyy noin viidellä 100 
000 suomalaisesta. Se on silti maailman 
yleisin primaarinen munuaiskerästulehdus 
eli glomerulonefriitti. Primaarinen tarkoit-
taa, että se on itsenäinen munuaissaira-
us eikä johdu yleissairaudesta esimerkik-
si diabeteksestä.

IgA-glomerulonefriitti on yleensä nuor-
ten aikuisten sairaus, mutta voi puhjeta 
missä iässä vaan. Miehillä se on kaksi ker-
taa naisia yleisempi. Sen aiheuttajaa ei tie-
detä tarkkaan. Suurin osa tapauksista on 
yksittäisiä, mutta tautia voi esiintyä perheit-
täin. Lähisukulaisilla voi esiintyä sairastu-
neen kaltaisia muutoksia IgA-immunog-
lobuliinissa eli IgA-vasta-aineessa, mutta 
pelkkä poikkeavuus ei riitä aiheuttamaan 
sairautta, vaan siihen tarvitaan jokin ul-
koinen lisätekijä esimerkiksi virusinfektio. 
Taustalla voi olla myös jokin edelleen tun-
nistamaton geneettisesti säädelty tekijä. 

– Elimistö käynnistää vasta-ainetuo-
tannon immunoglobuliinssä olevia poik-
keamia vastaan ja vereen syntyy sakkau-

tumia, jotka kerääntyvät munuaiskeräsiin. 
Munuaiset vaurioituvat ja niiden toiminta-
kyky heikkenee hiljalleen, nefrologian ja si-
sätautien erikoislääkäri, LT Kati Kaartinen 
HYKS:stä kertoo.

Sairaus ei vaadi perheenjäsenten seu-
lontaa eikä se estä esimerkiksi lasten han-
kintaa.

IgA-glomerulonefriitti todetaan usein, 
kun selvitetään syytä kohonneeseen ve-
renpaineeseen, poikkeavanaa munuais-
toimintakokeeseen tai virtsassa todetaan 
sattumalöydöksenä valkuaista tai puna-
soluja tai molempia. Kuumetaudin yhtey-
dessä virtsa voi muuttua ohimenevästi ve-
riseksi. Diagnoosi voidaan varmistaa vain 
ottamalla munuaisesta koepala eli biopsia.

IgA etenee hitaasti
Sairaus etenee yleensä hitaasti. 20–30 
prosentilla munuaisten toiminta heikkenee 
parinkymmenen vuoden seurannassa niin 
paljon, että on aloitettava munuaisten toi-
mintaa korvaavaa dialyysi.

IgA-glomerulonefriitti on olemassa 
myös harvinaisia alatyyppejä, jotka etene-
vät eri tavoin. Tietty alatyyppi käyttäytyy 
kuten verisuonitulehdus eli vaskuliitti. Se 
etenee nopeammin ja sen hoidossa käy-
tetään vaskuliitin hoidosta tunnettuja hoi-
toja. Toiset alatyyypit käyttäytvät kuten Mi-
nimal change -munuaistauti, joka aiheut-
taa äkillisen ja voimakkaan valkuaisvirtsai-
suuden eli proteinurian. Sairauden kulkuun 
voidaan vaikuttaa nopeasti ja tehokkaasti 
kortisonilla ja hoito noudattelee muutoinkin 
Minimal change -taudin hoitoa.

Sairauden ennusteeseen vaikuttavat 
muun muassa valkuaisvirtsaisuuden mää-
rä, munuaisten vajaatoiminnan aste ja ve-

renpainetaudin olemassaolo sekä lisäksi 
paino ja insuliiniresistenssi sekä geneettiset 
tekijät. Rauhallisesti etenevää sairautta voi-
daan hyvin seurata avoterveydenhuollossa 
vuoden tai jopa kahden vuoden välein. Seu-
rantakäynnit ovat kuitenkin tärkeitä, sillä ete-
nemistä voidaan hidastaa puuttumalla ajois-
sa ennusteen kannalta tärkeisiin asioihin.

– Tärkeää IgA-glomerulonefriitin hoi-
dossa ovat verenpaineen ja valkuaisvirt-
saisuuden hoito. Näihin käytetään samoja 
lääkkeitä kuin muissakin munuaissairauk-
sissa eli esimerkiksi reniini-angiontensiini-
aldosteroni-järjestelmän estäjää eli RAA-
estäjää. Verenpaineen tavoitteena on ta-
vallisimman 130/80 mmHg. Jos valkuais-
virtsaisuus on muusta hoidosta huolimatta 
voimakasta, sen hoitoon voidaan käyttää 
kortisonihoitoa puolen vuoden kuurina. 

Kaartinen muistuttaa, että vain otettu 
lääke auttaa. Monen lääkkeen vaikutus-
ta ei itse huomaa voinnissa heti, mutta on 
erittäin tärkeää ottaa ne ohjeiden mukaan 
oikeilla annoksilla.

Tutkimusten mukaan tauti uusiutuu 
munuaisensiirron jälkeen siirteessä noin 
puolella siirron saaneista. Uusiutuminen 
voidaan todeta joko protokollabiopsial-
la ilman virtsapoikkeavuuksiakin tai sitten 
virtsapoikkeavuuden selvittelyssä munu-
aisensiirron jälkeen. Se etenee dialyysiä 
vaativaan vajaatoimintaan kuitenkin näis-
tä vain neljäsosalla. 

– Todennäköisesti kortisonin jättämi-
nen pienenä annoksena hyljinnänestolää-
kitykseen ei estä taudin ilmaantuvuutta uu-
delleen, mutta se voi jarruttaa etenemistä.

Sairauden mahdollista uusiutumista 
hoidetaan joka tapauksessa hoitamalla 
kohonnutta verenpainetta ja valkuaisvirt-

Nefrologian ja sisätautien eri-
koislääkäri, LT Kati Kaartinen 
kertoo, että IgA-glomerulonef-
riitti etenee yleensä hitaasti ja 
siihen voi myös itse vaikuttaa.
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saisuutta. Nämä pyritään hoitamaan joka 
tapauksessa siirron jälkeen hyvin, jos ne 
havaitaan kontrollikäynneillä.

IgA-glomerulonefriitin, kuten joidenkin 
muidenkin munuaistautien hoitoon saattaa 
jo 5–10 vuoden kuluttua olla käytössä uu-
denlainen lääkitys, jota eri yritykset kehit-
televät parhaillaan.

– Komplementtijärjestelmä on osa ke-
hon luonnollista puolustusjärjestelmää. 
Jos se aktivoituu liikaa, se alkaa tuhota ke-
hon omia soluja. Tutkimuksissa on todet-
tu, että sen liiallisella aktivoitumisella voi 
olla merkitystä myös IgA-glomerulonefrii-
tin ilmaantumiseen.

Etenemiseen voi  
myös itse vaikuttaa
IgA-glomerulonefriitin etenemiseen voi 
myös itse vaikuttaa. Samalla tavalla kuin 
muissa munuaissairauksissa on hyvä, et-
tei tupakointia ole koskaan aloitettu ja eri-
tyisen tärkeää on onnistua lopettamaan 
sairauden toteamisen jälkeen.

Ylipaino vauhdittaa munuaisten vajaa-
toimintaa. Se aiheuttaa muun muassa in-
suliiniresistenssiä, vaikka ylipainoa ei olisi-
kaan merkittävästi. Liikunta on hyvä tapa 
painonhallintaan ja se on myös muuten hy-
väksi keholle ja mielelle.

IgA-glomerulonefriitin etenemiseen ei 
voi varsinaisesti vaikuttaa erityisruokavali-
olla, mutta jos jo on munuaisten vajaatoi-
mintaa, voi muiden munuaissairauksien 
tavoin olla syytä vähentää fosforin tai kali-
umin saantia ravinnosta lääkärin ja ravitse-
musterapeutin ohjeiden mukaan.

– Proteiinirajoituksen vaikutusta ei IgA-
glomerulonefriittiin ole erikseen tutkittu. 
Munuaisten vajaatoiminnassa ei ole kui-

Tukemalla tutkimusta  
autat sairastunutta
Kymmenillä tuhansilla suomalaisilla 
on jokin pitkäaikainen munuaissaira-
us. Sairaudet koskettavat niin lapsia, 
työikäisiä kuin vanhuksiakin sekä hei-
dän läheisiään. Syitä sairastumiseen 
on useita. Tärkeitä munuaissairauden 
hoitomuotoja ovat ravitsemus- ja lää-
kehoidot, dialyysi sekä munuaisensiir-
to. Hoitojen kehittymisen ansiosta yhä 
suurempi osa pääsee ajoissa tarvitse-
mansa hoidon piiriin ja saa elää arvok-
kaan elämän.

Munuaissäätiön tukee munuais- ja 
virtsatiesairauksien lääketieteellistä tut-
kimusta. Munuaissäätiö on tukenut tä-
hänastisen toimintansa aikana yhteen-
sä 1 200 000 eurolla noin kahdensa-
dan munuaissairauksien tutkijan työtä. 
Munuaissäätiö jakaa apurahoja ensisi-
jaisesti väitöskirjaa valmisteleville tut-
kijoille.

Munuaissäätiö käyttää saamansa 
lahjoitukset kokonaisuudessaan tutki-
muksen tukemiseen. Yleishyödylliseltä 
säätiöltä ei peritä lahjoitusveroa. Juh-
lia viettävät voivat pyytää onnittelijoita 
tukemaan lahjojen asemesta Munuais-
säätiön toimintaa. Surunvalittelukukki-
en antamisen sijaan voi vainajan muis-
toa pyytää kunnioittamaan lahjoituksel-
la säätiön tilille. Testamenttilahjoitukset 
ovat myös tervetulleita. Yrityksen tai yh-
teisön vähintään 850 euron ja enintään 
50 000 euron suuruinen lahjoitus on 
tuloverovähennyskelpoinen. Lisätietoja 
www.muma.fi/munuaissaatio tai säätiön 
asiamies Anniina Pylsy 050 4014 955.

Lahjoita Munuaissäätiölle FI16 2400 
1800 0214 12 NDEAFIHH.

Luvan saaja: Munuaissäätiö sr 
Luvan numero RA/2017/783. Lupa on voi-
massa 17.08.2017–31.12.2018 koko Suo-
men alueella Ahvenanmaata lukuun ottamat-
ta. Poliisihallitus Arpajaishallinto.

tenkaan suositeltavaa nauttia runsaasti 
proteiinia, vaikka harvoin tarvitaan erillistä 
rajoitusta. Proteiinin saantia yli 1,3 gram-
maa painokiloa kohti ei ole suositeltavaa 
ylittää, jos on munuaisten vajaatoiminnan 
etenemisen riski.

Proteiinin erillisestä tankkauksesta ei 
ole hyötyä, vaikka kävisi esimerkiksi kunto-
salilla, mutta urheile ammatikseen. Perso-
nal trainerien ohjeisiin kannattaakin usein 
suhtautua varauksella. Erillisiä pulvereita 
tai lisäravinteita ei tarvita, jos proteiinista 
ei ole muusta syystä puutetta.

Kaartinen totesi väitöskirjassaan, että 
lievä tai vähäinen alkoholin käyttö näyttäi-
si suojaavan munuaisia niiden vajaatoimin-
nan etenemiseltä IgA-glomerulonefriitissä. 
Suojaava annos näytti lisäksi olevan hie-
man erilainen naisilla ja miehillä. 

– Tämä ei tarkoita sitä, että pitäisi alkaa 
juoda, jos ei käytä alkoholia. Turvallisen ra-
jan määrittäminen on mahdotonta ja alko-
holiin liittyy aina myös haittoja.

Munuaissäätiö tuki tutkimusta
Kati Kaartinen sai Munuaissäätön apura-
han kolmeen eri otteeseen väitöskirjansa 
tekemiseen. Munuaissäätiön tuki auttoi 
merkittävästi väitöskirjan tekemistä.

– Tieteen tekeminen on rahoitettava 
jollakin tavalla ja myös tutkijan on elettä-
vä. Apurahojen saaminen ei ole helppoa. 
Yleishyödyllisessä säätiössä munuaissai-
raudet edustavat vain pientä osaa ja jää-
vät helposti vähälle huomiolle.

Munuaissäätiö on tukenut munuais- 
ja virtsateiden sairauksia jo yli 40 vuoden 
ajan. Se on tukenut jo 1 200 000 eurol-
la noin kahdensadan munuaissairauksien 
tutkijan työtä. 

Munuaissäätiön uudessa esitteessä tutkimus-
työstään kertovat Kati Kaartinen, Jaakko Helve 
ja Juuso Tainio.
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Kesäherkuttelu onnistuu, vaikka noudattaisi munuaisten vajaatoimintaa sairas-
tavan ruokavaliota. Kohtuus kannattaa muistaa kesälläkin. Grilliin kannattaa va-
lita lisäaineettomia lihajalosteita.

Herkkuja kesään

Suomen kesä on täynnä ainutlaatuisia ma-
kuja. Uusilla perunoilla ja sillillä ei kanna-
ta joka päivä herkutella, vaikka mieliteoille 
voi joskus kohtuudella antaa hyvin periksi. 
Grillatakin voi loistavasti, kun valitsee gril-
lattavaksi sopivia herkkuja.

Grillimakkaraksi kannattaa valita vä-
häsuolaista. Tuoteselosteeseen on hy-
vä tutustua jo kaupassa. Moniin makka-
roihin on lisätty fosfaatteja. Vältä tuottei-
ta, joissa on koodit E450–E452 ja E338–
341. Lisäaineettomat lihajalosteet ja 
luomulihajalosteet eivät sisällä lainkaan li-
sättyä fosfaattia. Meetvurstit ja kylmäsa-
vutuotteet valmistetaan pääsääntöises-
ti ilman fosfaatteja, mutta niiden korke-
an suolapitoisuuden vuoksi ne eivät ole 
suositeltavia.

Proteiinia ilman lihaakin
Varsinkin dialyysiaikana on hyvä saada jo-
kaisella aterialla proteiinia. Proteiinia saa 
runsaasti, vaikkei lihaa söisikään, kun va-
litsee oikeita tuotteita. 

Nauti ruoasta 
-ruokakirja
Nauti ruoasta -ruokakirjasta on il-
mestynyt päivitetty 2. painos. Uu-
dessa kirjassa on kaikki ensimmäi-
sestä tutut ohjeet, mutta bonukse-
na on mukana ohjeita viikonlopun 
herkkuhetkiin ja joulumenuu. Ohjei-
ta on nyt yhteensä yli 100 ja sivuja jo 
126. Kierresidottu kirja pysyy edel-
leen näppärästi auki kokatessakin.

Päivitetyn painoksen hinta on jäse-
nille edelleen 9,90, mutta muille kuin 
jäsenille hinta on nyt 24,90. Hintoihin 
lisätään postimaksu. Kirjan saa jä-
senetuhintaan, vaikka vasta samal-
la liittyisi jäseneksi.

Lisää tietoja ja tilaukset 
www.muma.fi/ruokakirja tai  
050 3415 966.

Moni välttelee linssejä ja papuja niiden 
sisältämän kaliumin ja fosforin takia, mutta 
ne ovat hyviä proteiinin lähteitä munuais-
ten vajaatoimintaa sairastaville. Linsseissä 
ja pavuissa on kaliumia puolet vähemmän 
kuin perunassa, eikä kasvispohjainen fos-
fori imeydy yhtä tehokkaasti kuin esimer-
kiksi lihasta saatu fosfori. 

Quorn on sieniproteiinivalmiste eli kas-
vipohjainen vaihtoehto proteiinin lähteeksi. 
Fosforia se sisältää saman verran kuin esi-
merkiksi broileri. Kaliumia se sisältää vain 
vähän. Se sisältää luontaisesti vähän tyy-
dyttyneitä rasvoja ja paljon kuitua. Quorn 
löytyy kaupan pakastealtaasta ja sitä myy-
dään muun muassa suikaleina ja fileinä. Si-
tä voi soveltaa lähes kaikkiin tuttuihin arki-
ruokiin lihan sijasta.

Herneproteiinista valmistettava härkis 
on soijaton ja laktoositon, mutta keliaaki-
koille se ei sovi. Nyhtökaura puolestaan si-
sältää runsaasti fosforia, minkä vuoksi si-
tä ei suositella munuaisten vajaatoimintaa 
sairastavan ruokavalioon.

iS
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Ruokainen tonnikalasalaatti ja grillivartaat sopivat kesäi-
seen päivään ulkona syötäväksi tai vaikka piknikille mu-
kaan otettavaksi. Salaatti sisältää runsaasti proteiinia ton-
nikalasta ja pavuista, mutta vain vähän fosforia. Grillivar-
taaseen saa sopivasti keveyttä valikoiduista kasviksista ja 
kanasta. Lihattoman vaihtoehdon saa vaihtamalla kanan 
tofumakkaraan.

Grillivarras
4 varrasta 

Ruokaisa tonnikalasalaatti
4:lle 

 8 herkkusieniä
 8 ananaspalaa
 8 paprikan palaa tai kirsikkatomaattia
 450 g maustamattomia  broilerleikkeitä    
 tai 
 4 tofunakkia
 2 rkl kasviöljyä
 1 rkl hunajaa
 2 valkosipulinkynttä
 2 rkl sitruunamehua
  mustapippuria

 285 g  kidneypapuja  
  (suolaa enintään 0,9%)
 140 g  tonnikalaa vedessä
 4  keitettyä  keskikokoista perunaa 
  pieni pala purjoa
 2 tl  mustapippuria rouhittuna
 1 dl  kevytmajoneesia 

Paloittele broilerleikkeet reiluiksi kuutioiksi. Paloittele herk-
kusienet niiden koon mukaan mukaviksi suupaloiksi. Pie-
net herkkusienet voi laittaa vartaaseen kokonaisina. Sekoi-
ta marinadi, pyörittele kasvikset ja broilerin palat marinadis-
sa ja anna maustua pari tuntia. Laita ainekset vuorotellen 
vartaisiin ja grillaa herkullisen väriseksi.

Kuori perunat ja paloittele. Keitä runsaassa vedessä kyp-
siksi. Jäähdytä. Valuta pavuista ja tonnikalasta liemi ja 
huuhtele pavut juoksevalla kylmällä vedellä. Valuta. Pese 
ja silppua purjo. Sekoita kaikki ainekset kulhossa ja lisää 
joukkoon majoneesi kastikkeeksi.

Tonnikalasalaatti  
ja grillivarras

Tuoreita tutkimuksia munuaisensiirroista
Hyljinnänestolääkitys lisää infektioriskiä. Ne johtavat 
kuitenkin kuolemaan entistä harvemmin, selviää 
tuoreessa tutkimuksessa. Infektioita voi estää 
esimerkiksi hyvällä käsihygienialla.
TEKSTI: PETRI INOMAA

Hyljinnänestolääkitys lisää riskiä saada bakteeri- tai virusinfektio 
munuaisensiirron jälkeen. Infektioriski on suurempi iäkkäillä ja niil-
lä, joilla on korkeampi kreatiiniarvo siirtoa seuranneen vuoden lo-
pussa tai matala albumiinitaso. Infektioriskiä lisää myös se, että 
munuaisensiirto on tehty diabeteksen takia, dialyysivaihe on kes-
tänyt ennen siirtoa pidempään tai siirteeseen on tullut heti siirron 
jälkeen akuutti hyljintä.

Itä-Suomen yliopistoon dosentti Ilkka Helanterän ja erikois-
lääkäri Susanna Kinnusen Suomen munuaistautirekisterin ai-
neistoon perustuvassa tutkimuksessa selvisi, että nykyään in-
fektiokuolemien riski on luultua pienempi. Infektiokuolleisuus las-
ki 2000-luvulla puoleen 1990-luvun tasosta

– Riski on puolittunut entisestä, vaikka munuaisensiirto-
ja tehdään entistä iäkkäämmille ja sairaammille potilaille ja hyl-
jinnänestolääkitykset ovat entistä vahvempia, tutkijat kertovat.

Yllättävänä tutkijat pitävät sitä, että infektiokuolemat ajoit-
tuivat yleensä useamman vuoden päähän munuaisensiirrosta 
ja harvemmin heti siirtoa seuraavalle vuodelle. Heidän mukaan-
sa odottamatonta oli myös se, että infektiokuolemien taustalla 
olivat useimmiten samat tavalliset bakteeri-infektiot kuin muul-
lakin väestöllä. Infektiot ovat munuaisensiirron saaneiden ylei-
simpiä kuolinsyitä sydän- ja verisuonitautien jälkeen

– Ensimmäisinä kuukausina elinsiirron jälkeen infektioriski on 
suurimmillaan, koska hyljinnänestolääkitys on voimakasta ja eli-
mistö on vielä sopeutumassa lääkitykseen. Silloin on hyvä vält-
tää suuria ihmisjoukkoja tai tapaamasta ihmisiä, joilla on esimer-
kiksi nuhakuume tai oksennustauti, Helanterä kertoo.

Useimmat infektiot leviävät kosketustartuntana eli käsien ja 
ruoan kautta. Kädet on syytä pestä aina WC-käynnin jälkeen ja 
ennen ruokailua mieluiten nestemäisellä saippualla. Hampaat 
on hyvä harjata aamuin illoin ja käydä kerran vuodessa ham-
maslääkärin tarkastuksessa. Puutarhanhoidossa on hyvä käyt-
tää käsineitä, sillä mullassa on bakteereita.

Tulehduksen merkkejä voivat olla esim. kuume, kova pään-
särky, rakkulat iholla tai suun limakalvoilla, kirvely virtsaamisen 
yhteydessä, yskä, oksentelu tai ripuli.

Entistä parempia tuloksia?
Munuaisensiirtojen tulokset ovat nykyään hyviä ja siirrännäisistä 
yli 90 prosenttia toimii edelleen vuoden kuluttua siirrosta. Eten-
kin varhaisvaiheen ongelmien hoito on kehittynyt. Uudet haas-
teet liittyvät krooniseen hyljintään ja siirrännäisen pitkäaikaisen-
nusteen parantamiseen.

– Jotta munuaisensiirtojen tulokset voisivat parantua enti-
sestään, tulisi kiinnittää huomiota kroonisen hylkimisreaktion 
varhaiseen tunnistamiseen ja immuunivasteen heikentämiseen, 
arvioi FM Juha Peräsaari Veripalvelulle tekemässä tuoreessa 
väitöskirjassaan.

Tutkimuksen mukaan munuaisensiirron saavan HLA-vasta-
aineiden taso vaikuttaa siirretyn munuaisen käynnistymiseen. 
Jos vasta-aineet kohdistuivat siirrännäiseen, sen käynnistymi-
sen viivästyminen oli kaksi kertaa todennäköisempää.

– Jos potilas ei ole kovin laajasti immunisoitunut, tunniste-
tut vasta-aineet voitaisiin huomioida yhtenä tekijänä siirrettävää 
munuaista valittaessa. Jos immunisaation taso on kovin korkea, 
siirrännäiseen kohdistuvia vasta-aineita voi olla vaikea välttää, ja 
potilaalle paras ratkaisu näissä tilanteissa onkin sopivuuskoe-
negatiivinen siirrännäinen, Juha Peräsaari sanoo. 
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Muutoksia Kelan  
korvaamiin taksimatkoihinTaksimatkat syynissä

Munuais- ja maksaliitto on kerännyt pa-
lautetta Kelan korvaamista taksimat-
koista ja tilausvälityskeskusten toimin-
nasta vuodesta 2011 lähtien. Kahdes-
sa viimeisimmässä kyselyssä on tiedus-
teltu lisäksi, miten palveluita tarvinneet 
ovat selvinneet alkuvuoden maksurasi-
tuksesta, jota mm. matkakustannusten 
omavastuuosuus aiheuttaa.

Vuonna 2018 kysely toimitettiin 
kaikkien sairaanhoitopiirien dialyysiyk-
siköihin, sisätautien poliklinikoille ja sai-
raaloiden sosiaalityöntekijöille. Vastauk-
set saatiin 12 sairaanhoitopiiristä. Kyse-
ly tehtiin yhteistyössä HUS nuorisopsy-
kiatrian kanssa.

Kahdeksan sairaanhoitopiirin alueel-
la kuljetuspalvelut ovat sujuneet pää-
sääntöisesti hyvin tai paremmin kuin 
edellisenä vuonna. Kyseisissä paikois-
sa ongelmia on esiintynyt satunnaisesti. 
Vastaajat kertoivat, että taksit ovat tul-
leet ajallaan, kuljettajat ovat olleet avuli-
aita ja ystävällisiä, vakiotaksikyydit ovat 
toimineet hyvin, tilausvälityskeskus on 
ottanut asiakkaan voinnin huomioon ja 
Kela-taksien tilaaminen on ollut sujuvaa.

Haasteita on erityisesti Uudella-
maalla, Etelä-Pohjanmaalla, Pirkan-
maalla, Pohjois-Karjalassa, Satakun-
nassa, Pohjois-Savossa ja Keski-Suo-

messa. Hoitohenkilökunnan ja potilai-
den mukaan odotusajat ovat usein liian 
pitkiä varsinkin raskaan dialyysihoidon 
jälkeen, taksit myöhästelevät ja tilaus-
välityskeskukseen on vaikea saada yh-
teyttä. Vastaajat toivoivat, että runsaas-
ti taksipalveluja käyttävien perustiedot 
löytyisivät tilausvälityskeskuksista, jot-
ta niitä ei tarvitse kerrata joka kerta uu-
destaan.

Osalla on ollut suuria vaikeuksia sel-
vitä alkuvuoden omavastuuosuuksista. 
Vuoden alusta alkaen on ollut mahdol-
lista tulostaa Kelan sähköisessä asioin-
nissa väliaikainen todistus vuosioma-
vastuuosuuden täyttymisestä, mikä on 
jonkin verran helpottanut tilannetta. To-
sin joillakin alueilla matkat ovat kirjautu-
neet Kelan järjestelmiin pitkällä viiveellä.

Liitto on toimittanut palautteet Kelan 
pääjohtajalle ja suunnittelijoille, Taksiliit-
toon ja tilausvälityskeskuksille. Samalla 
on pyydetty Kelaa edelleen kehittämään 
käytäntöjä, jotta asiakkaat saisivat mat-
kakaton täytyttyä vuosiomavastuukor-
tin mahdollisimman nopeasti ja välttyi-
sivät ylimääräisten omavastuuosuuksi-
en maksamiselta. 

TEKSTI: MARIA RUUSKANEN

Useilla alueilla taksipalveluita järjestävät pal-
veluntuottajat vaihtuvat 1.7.2018 alkaen, 
koska Kela on kilpailuttanut korvaamien-
sa taksimatkojen palvelut. Palveluntuottajat 
vastaavat taksimatkojen tilausten vastaanot-
tamisesta, matkojen yhdistelystä, välitykses-
tä, kuljetuspalveluiden järjestämisestä, val-
vonnasta, maksuliikenteestä ja raportoinnis-
ta Kelalle.

Palveluntuottajien vaihtuminen tuo heinä-
kuussa muutoksia tilausvälityskeskusten pu-
helinnumeroihin ja puheluhintoihin. Uuden pu-
helinnumeron voi tarkistaa ainakin omasta hoi-
toyksiköstä. Tilauspuhelut ovat maksuttomia 
1.7.2018 alkaen. Tämä on kauan kaivattu ja 
hieno uutinen kaikille taksipalveluja tarvitseville, 
koska puhelumaksut ovat tehneet usean sai-
rastuneen kukkaroon suuren loven.

1.7.2018 alkaen taksimatkasta saa kor-
vauksen ainoastaan silloin jos matkan tilaa 
oman alueen tilausvälityskeskuksesta. Täl-
löin matkasta maksetaan korkeintaan oma-
vastuuosuus, joka on 25 euroa yhteen suun-
taan tehdyltä matkalta. Jos taksimatkan ti-
laa muulla tavoin, korvausta taksimatkasta ei 
saa lainkaan. Aikaisemmin omavastuu on ol-
lut 50 euroa, mikäli matkan on tilannut muual-
ta kuin tilausvälityskeskuksesta. Tämä oma-
vastuuosuus ei ole kerryttänyt vuosiomavas-
tuuta (matkakatto) ja sen on joutunut maksa-
maan matkakaton täyttymisen jälkeenkin. 

TEKSTI: MARIA RUUSKANEN
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VALITTU VAIKUTTAJA

Useimmissa Euroopan maissa sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelut ja reseptilääkkeet ovat maksuttomia tai asia-
kasmaksut hyvin pienet. Toisin on Suomessa. Meillä asia-
kasmaksut ja lääkkeiden hinnat ovat korkeat. Siitä huoli-
matta, että ne ovat huono keino kerätä rahaa.

Korkeat maksut ovat este palvelujen käytölle ja erityi-
sesti juuri heille, jotka eniten niitä tarvitsisivat: pitkäaikais-
sairaat, vanhukset, vammaiset, mielenterveys- ja päihde-
ongelmista kärsivät, työttömät ja ulosottoon joutuneet.

Pienituloisilla ei ole enää Suomessa varaa sairastua, 
eikä hoitaa itseään. Vuonna 2017 päätyi noin 320 000 ta-
vanomaista terveyskeskus-, sairaala-, laitoshoito-, kotipal-
velu- ja hammashoitomaksua ulosottoon.

Asiakasmaksut kasaantuvat harvojen maksettavaksi. 
Ne kohdistuvat eniten pienituloisille sairaille. Suurimpia 
maksuja maksavat vanhukset ja pitkäaikaisessa laitos-
hoidossa olevat. Kymmenesosa pienituloisista vanhuksis-
ta säästää lääkärikäynneistä ja joka neljäs heistä jää usein 
vaille riittävää kotihoitoa. 

Pitkäaikaissairaista kolmannes on siirtänyt lääkkeen 
hankkimista tai pyytänyt halvempaa ja lähes 60 prosent-
tia kokee kalliiden lääkkeiden aiheuttavan taloudellisia vai-
keuksia.

Korkeat asiakasmaksut ovat Suomen sosiaali- ja ter-
veydenhuollon suurin ongelma. Itse asiassa Suomi ei 
edes tarvitse mitään massiivista sote-uudistusta maa-
kuntiin, vaan tarvitsemme perinpohjaisen soten asiakas-
maksu-uudistuksen.

Suomen tulee palauttaa arvopohjamme solidaarisuu-
den periaatteelle: kaikille turvataan pääsy laadukkaiden 
sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin maksukyvystä ja yh-
teiskunnallisesta asemasta riippumatta.

Ehdotan asiakasmaksu-uudistukselle evääksi muu-
tamia asioita.
1. Alle 20-vuotiailta ei jatkossa peritä lainkaan asiakas-

maksuja perusterveydenhuollossa, erikoislääkärillä 
käynnistä, fysioterapiasta, reseptilääkkeistä ja ham-
mashuollosta. Näin on Ruotsissakin.

2. Aikuisväestön osalta poistetaan terveyskeskusmak-
su koko maassa ja muiden palveluiden osalta maksu-
ja vähintään puolitetaan.

3. Nykyisiä reseptilääkkeiden, palveluiden ja matkojen 
maksukattoja alennetaan reilusti. Nyt näiden maksu-
katot ovat yhteensä 1600 euroa vuodessa. Tämä on 
aivan liikaa! Jatkossa ne saisivat olla korkeintaan 440 
euroa yhteensä.

4. Soten asiakasmaksujen vuoksi ulosottoon joutuneet 
pitää armahtaa velastaan. Suomen on lisäksi lopetet-
tava kansainvälisille perintäyhtiöille kansalaistemme 
sote-laskujen myyminen.

Satu Taavitsainen
Kansanedustaja (sd.) 
Mikkeli

Korkeat asiakasmaksut esteenä 
sote-palvelujen käytölle  

Liiton sitkeä vaikuttamistyö  
tuottamassa tulosta

Nuoret haluavat osallistua

Toisen munuaisensa voi luovuttaa sitä tarvitsevalle läheisel-
leen. Viime vuonna munuaisensiirtoja elävältä luovuttajalta 
Suomessa oli 29, mikä oli joitakin enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Siirrettävistä munuaisista on kuitenkin jatkuva pula. 
Yksi syy vähäiseen eläviltä luovuttajilta tehtyjen siirtojen mää-
rään on Suomen lainsäädäntö. Se on estänyt toisen munu-
aisensa luovuttamisen henkilölle, joka ei ole lähisukulainen tai 
asu samassa osoitteessa. Esimerkiksi muualla asuva avopuo-
liso ei ole voinut toimia luovuttajana. Liitto on tehnyt työtä ku-
doslain muuttamiseksi useiden vuosien ajan. Liitto on ollut yh-
teydessä päättäjiin ja asia on myös ollut näkyvästi esillä valta-
kunnan mediassa.

Liiton eduskunnan tukiryhmän puheenjohtaja, kansan-
edustaja, erikoislääkäri Sari Tanus (KD) jätti vuonna 2016 ku-
doslain muuttamiseksi lakialoitteen, johon hän keräsi 116 kan-
sanedustajan allekirjoituksen. Monien vaiheiden kautta hallitus 
antoi viimein esityksen uudesta kudoslaista eduskunnalle tors-
taina 12.4.2018. Pääsääntönä olisi edelleen se, että luovuttaja 
on vastaanottajan sukulainen tai muu läheinen. Tämä kattai-
si esimerkiksi myös läheiset ystävät. Jos aiottu sukulainen tai 
muu läheinen ei sovellu luovuttajaksi, munuaisen voisi luovut-
taa myös muu siihen sopiva täysi-ikäinen henkilö, joka kyke-
nee päättämään hoidostaan. Mikäli eduskunta hyväksyy laki-
esityksen, sen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2018.

Munuaisensiirtoon elävältä luovuttajalta liittyy monia hyviä 
puolia. Siirtoa tarvitseva saa luovuttajalta tutkitusti terveen mu-
nuaisen ja leikkaus voidaan tehdä ennalta suunniteltuna ajan-
kohtana, jolloin vältytään pitkältä ja epävarmalta odotusajalta. 
Elävältä luovuttajalta siirretty munuainen alkaa toimia lähes ai-
na heti siirtoleikkauksen jälkeen, mikä nopeuttaa toipumista ja 
siirteen pitkäaikaisennuste on parempi kuin kuolleelta luovut-
tajalta saadun siirteen. Munuaisen luovutus on turvallinen toi-
menpide huolellisesti tutkitulle luovuttajalle. Ihminen pärjää hy-
vin myös yhdellä munuaisella. Jäljelle jäänyt munuainen pys-
tyy parantamaan toimintaansa niin, että se vastaa normaalia 
kahden munuaisen toimintaa. 

TEKSTI: MARIA RUUSKANEN

Jopa 40 prosenttia suomalaisista tekee vapaaehtoistyötä. Va-
paaehtoistyötä tehdään pääosin pitkäkestoisesti sekä sään-
nöllisesti ja kasvotusten järjestöjen tai yhteisöjen organisoima-
na, ei lyhytkestoisesti järjestöjen ulkopuolella, kuten viime ai-
koina on ajateltu, selviää Kansalaisareenan teettämästä tuo-
reesta kyselytutkimuksesta.

Opiskelijat ja koululaiset ovat innokkaimpia. Kyselyn mu-
kaan 32 prosenttia 15–24-vuotiaista nuorista on tehnyt va-
paaehtoistyötä edellisen neljän viikon aikana. Nuorten teke-
mät vapaaehtoistehtävät ovat tyypillisimmin auttamista, opet-
tamista ja kouluttamista sekä esiintymistä tai taidetöitä. Inter-
netin kautta tehty vapaaehtoistyö on lisääntynyt, mutta suurin 
osa vapaaehtoistyöstä tehdään kasvotusten. Nuorilla, jotka 
ovat vielä työuran alkuvaiheessa, vapaaehtoistyö on hyvä kei-
no kartuttaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Koulutusasteittain tarkasteltuna ammattikorkeakoululaiset 
tekevät eniten ja tulotasoittain tarkasteltuna pienituloisimmat. 
Suurimmat esteet vapaaehtoistyölle oli ajan puute ja se, että 
kukaan ei pyytänyt mukaan. Reilu puolet vastanneista haluaisi 
osallistua vapaaehtoistoimintaan, jos pyydettäisiin. 
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Helpommin uudella  
EU:n vammaiskortilla 

Sairaudenhoitokulut  
usein kohtuuttomia

Ikääntyneet etuuksien 
ja palvelujen lähteillä

Koko EU:ssa yhtenäisellä uudella Vammaiskortilla voi todistaa 
vaivattomasti vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa matkus-
taessaan esimerkiksi julkisilla kulkuneuvoilla ja osallistuessaan lii-
kunta- ja kulttuuritapahtumiin Suomessa ja muissa EU-maissa. 

Korttia voivat hakea ne henkilöt, joilla on aiemmin myönnetty 
ja voimassaoleva sellaista etuutta tai palvelua koskeva päätös, 
jonka perusteella kortin voi saada. Tällaisia ovat esimerkiksi al-
le 16-vuotiaan vammaistuki, 16 vuotta täyttäneen vammaistuki, 
eläkettä saavan hoitotuki tai omaishoitosopimus. Lähes kaikilla 
dialyysihoidossa olevilla on voimassaoleva vammaistuki- tai hoi-
totukipäätös ja siten oikeus saada kortti. Joukossa on runsaas-
ti ikääntyneitä, joilla voi olla myös liikkumisen kanssa ongelmaa, 
jolloin he saattavat tarvita esimerkiksi avustajaa. Kunta on saat-
tanut myöntää henkilökohtaista apua ja kortin esittämällä avus-
taja pääsee maksutta mukaan esimerkiksi konserttiin.

Vammaiskorttia on voinut hakea Kelasta toukokuusta 2018 al-
kaen. Hakuohje ja lomake löytyvät Kelan verkkosivuilta osoittees-
ta www.kela.fi/vammaiskortti. Kortin hinta on 10 euroa. Kortissa 
on henkilön valokuva, nimi- ja syntymäaika, pistekirjoitusta ja ho-
logrammitunniste. Kortin tekstit ovat suomeksi ja englanniksi. 

Munuais- ja maksasairautta sairastavien joukossa on runsaasti 
henkilöitä, jotka ovat jättäneet hoitoja väliin ja lääkkeitä ostamat-
ta selvitäkseen sairauden aiheuttamista kustannuksista, muis-
tuttaa Munuais- ja maksaliitto asiakasmaksulainsäädännön uu-
distuksesta STM:lle antamassaan lausunnossa. Terveydenhuol-
lon maksukatosta ei ole riittävästi apua tilanteessa, jossa myös 
muut vuotuiset omavastuuosuudet kuten lääkkeet ja matkat lan-
keavat maksettavaksi. Erityisesti alkuvuodesta yksikin poliklinik-
kamaksu saattaa olla liikaa. 

Nykylain mukaiset maksukäytännöt asettavat dialyysihoitoa 
tarvitsevat keskenään eriarvoiseen asemaan. Ne voivat olla este 
kotidialyysin valitsemiselle, mikäli dialyysihoidossa tarvitsee kun-
nan kotisairaanhoidon apua. Tällä hetkellä dialyysiyksikössä to-
teutetusta hoidosta peritään sarjahoitomaksu, mutta avustetus-
ta kotidialyysistä kotisairaanhoidon asiakasmaksu, joka on tu-
losidonnainen eikä kerrytä maksukattoa. Liiton lääketieteellinen 
munuaistyöryhmä on katsonut, että avustettu kotidialyysihoito 
on kotiin vietyä erikoissairaanhoitoa, josta tulisi periä sarjahoito-
maksu. Erityisen hankala tilanne on tällä hetkellä niiden kohdalla, 
jotka tekevät dialyysihoitoa kotona täysin itsenäisesti, mutta sai-
raala perii heiltä sarjahoitomaksun jokaisesta kotona toteutetus-
ta hoitokerrasta. Käytäntö ei ole yleisen oikeustajun mukainen ei-
kä kannusta tekemään hoitoa kotona, vaikka edellytykset siihen 
muuten olisivat olemassa.

Munuais- ja maksaliitto vaatii, että tuleville maakunnille tulee 
laatia valtakunnalliset kriteerit, joiden perusteella terveydenhuol-
lon asiakasmaksuja alennettaisiin tai jätettäisiin perimättä silloin, 
kun maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheen-
sä toimeentulon edellytyksiä. Maakunnan olisi myös huolehdit-
tava että sen järjestämisvastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveys-
palveluja käyttävä asiakas saa tiedon siitä, mitä maksun alenta-
misesta ja perimättä jättämisestä säädetään. Liiton huhtikuussa 
2017 tekemän tiedustelun mukaan, vain harva sairastuneista on 
tietoinen, että nykylaki sisältää pykälän siitä, että terveydenhuol-
lon asiakasmaksuihin on mahdollista saada helpotusta taloudel-
lisen tilanteen vuoksi. 

Liiton, Eläkkeensaajien keskusliiton ja Hengitysliiton yhdes-
sä toteuttamat Arjen avun lähteille -tilaisuudet jatkoivat ke-
vään aikana matkaansa Jyväskylään ja Mikkeliin. Ikääntynei-
den etuuksista ja palveluista saapui kuulemaan yhteensä lä-
hes sata henkeä. Aiheita olivat Kelan etuudet, palvelutarpeen 
arviointi, kunnan palvelut, ikäihmisten kuntoutus, muutok-
senhaku, edunvalvontavaltuutus sekä hoitotahto. Osallistu-
jat saivat evääksi runsaasti materiaalia tilaisuuksissa käsitel-
lyistä aiheista.

Tilaisuuden aiheet kirvoittivat osallistujilta runsaasti kysy-
myksiä. Mielen päällä olivat mm. matkakorvaukset, muutok-
senhaku ja eläkettä saavan hoitotuen hakeminen. Osallistujat 
kokivat, että hakemusten täyttäminen on toisinaan haastavaa 
ja kaipasivat sen vuoksi vinkkejä esimerkiksi oman tilanteen 
kuvaamiseen. Tärkeää, haettaessa esimerkiksi Kelan etuuk-
sia, on kertoa tilanteestaan sekä avun ja tuen tarpeistaan eri 
vuorokaudenaikoina mahdollisimman tarkasti ja kattavasti. Ke-
lan etuuskäsittelijä tietää ainoastaan ne asiat, jotka käyvät ilmi 
hakemuksesta ja lääkärinlausunnosta. Omaa avun tarvettaan 
ei kannata vähätellä vaan on hyvä kuvata kaikki pienimmätkin 
asiat, joista on vaikea selviytyä itsenäisesti ja jotka hankaloit-
tavat jokapäiväistä elämää.

Vuonna 2018 järjestetään vielä yksi Arjen avun lähteille -ti-
laisuus Turussa 24.10. Tilaisuuden tarkempi aika ja paikka il-
moitetaan myöhemmin muun muassa liiton tapahtumakalen-
terissa. 

TEKSTI: MARIA RUUSKANEN

Arjen avun lähteillä -tilaisuus pidettiin huhtikuussa Mikkelissä.
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Det stormar i politiken och i samhället Ändringar i FPA:s  
ersättning för taxiresorInte heller denna vår har det finska politiska fältet saknat vare sig spänning eller 

dramatik. Besluten kring social- och hälsovårdsreformen är framskjutna till som-
marmånaderna, och politikerna är hårt pressade i sitt arbete med att försöka 
trumma igenom hela den finska historians största reform inom social- och häl-
sovården. Både som enskild individ och som föreningsordförande bekymrar 
jag mig för hur de som är kroniskt sjuka ska få sina röster hörda i de komman-
de reformerna. Njur- och leversjukdomarna kommer även inom de komman-
de social- och hälsovårdstjänsterna att utgöra en av de största sjukdomsgrup-
perna vad kostnader beträffar. Antalet nya njurpatienter, vare sig de behandlas 
med dialys eller har fått njurtransplantat är enligt de senaste rapporterna från 
det finska njursjukdomsregistret större än någonsin förr. Också antalet perso-
ner med olika leversjukdomar ökar i Finland. 

Intressebevakning och påverkning hör till förbundets viktigaste uppgifter. Under 
fjolåret avgav Njur- och leverförbundet på begäran av Social- och hälsovårdsmi-
nisteriet eller andra myndigheter sammanlagt 12 utlåtanden. Detta ger oss en 
möjlighet att inverka på hur den enskilda njur- eller leversjuka individen klarar 
sin vardag och sin sjukdom, och att till och med förbättra deras välbefinnande 
och funktionsförmåga. Påverkning inverkar emellertid först på lång sikt, och ib-
land jobbar vi i flera år för att åstadkomma någon enskild förändring. Påverk-
ningsarbetet inför ändringarna i vävnadslagen har pågått i flera år, och nu är 
slutligen lagändringarna som ska göra det lättare för friska personer att done-
ra en njure till någon annan person på väg för behandling i riksdagen. Vi hade 
sett fram emot att lagförändringarna skulle kunna godkännas före augusti i år, 
men nu ser det ut som att de skjuts fram till hösten på grund av den halvfärdi-
ga social- och hälsovårdsreformen. 

Ingen har ensam makten att få till stånd förändringar. Intresseorganisationen 
för njur- och leverpatienter bevakar dina intressen, och det är en ära för oss att 
få välkomna nya medlemmar. Ju flera medlemmar vi har, desto större kommer 
våra möjligheter att påverka och föra fram den sjukas röst att vara, vare sig det 
gäller social- och hälsovårdreformen, eller vad nu reformen egentligen på slutra-
kan kommer att handla om.

Jag ber om att fritt få citera konstnären Rafael Wardi: Ibland tar vi ett steg fra-
måt, ibland ett tillbaka, och ibland glider vi sidlänges långa sträckor. Låt oss 
ändå försöka hållas på vägen. Vi har alla våra egna uppgifter här. Denna kloka 
utsaga gäller både oss människor och de förändringar som görs i tjänster och 
strukturer. Som förbund är vi litet och segt. Nu inför sommaren vill jag utmana 
er alla som läser denna tidskrift: lämna förbundets och föreningarnas broschy-
rer på hälsocentraler och vårdenheter. Håll brandtal i hissar. Informera era vän-
ner. Låt oss alla påverka på positiva sätt. Överraskande många har en njur- 
eller leversjukdom, och om vi vågar tala om dem kommer även någon annan 
att våga göra det. 

Glad sommar

Njur- och leverförbundet har samlat in feedback 
från tiden sedan 2011 beträffande de taxiresor 
som ersätts av FPA, och på beställningscentra-
lernas verksamhet. Inom åtta sjukvårdsdistrikt 
har transporttjänsterna huvudsakligen fungerat 
väl eller bättre än under det föregående året. Om 
det förekommit problem har de enligt vårdper-
sonalen och patienterna varit följande: vänteti-
derna är för långa, speciellt efter ansträngande 
dialysbehandlingar, taxin är försenad, och det är 
svårt att få kontakt med beställningscentralen. 
Förbundet har förmedlat feedbacken till FPA:s 
generaldirektör och planerare, till Taxiförbundet 
och till beställningscentralerna.

Inom flera områden kommer de tjänsteleve-
rantörer som anordnar taxitjänster från och med 
1.7.2018 att bytas ut eftersom FPA har konkur-
rensutsatt de ersatta taxiresorna. Tjänsteleve-
rantörerna ansvarar för att ta emot beställnin-
gar, kombinera resor, förmedla, anordna reset-
jänster, övervaka, sköta betalningstrafik och rap-
portering till FPA.

Bytet av tjänsteleverantörer leder i juli till 
ändrade telefonnummer till beställningscentra-
lerna och ändringar i samtalspriserna. De nya te-
lefonnumren fås åtminstone från den egna vår-
denheten. Beställningssamtalen är kostnadsfria 
från och med 1.7.2018, vilket innebär en efter-
längtad och god nyhet för alla som behöver ta-
xitjänster, eftersom telefonkostnaderna har inne-
burit en betydande ekonomisk börda för mån-
ga insjuknade. 

Från och med 1.7.2018 kan man få ersätt-
ning för taxiresa endast om resan beställs av 
beställningscentralen inom det egna området. 
I dessa fall kostar resan för användaren högst 
självriskandelen, dvs. 25 euro per riktning. Om 
taxiresan beställs på annat sätt utgår ingen er-
sättning. Tidigare var självrisken 50 euro om re-
san hade beställts på annat sätt än från beställ-
ningscentralen. Denna självriskandel kumulera-
des inte i den årliga självrisken (resetaket), och 
man har varit tvungen att betala den även efter 
att resetaket nåtts. 

ÖVERSÄTTNING: C.C. COMMUNICATION OYSari Högström
Verksamhetsledare
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Total utmattning är det värsta
En person kan känna sig trasig invärtes trots att en sjukdom inte syns 
utanpå. I sju år har Marjo varit tvungen att förklara varför hon inte orkar. 
Hon har konstaterats lida av autoimmunsjukdomarna PBC och AIH.

Marjo Salomaa led av svåra magsmärtor. 
I olika undersökningar för att utreda orsa-
ken konstaterade man förhöjda levervär-
den, och diagnosen blev PBC, primär bili-
är kolangit. Det rör sig om en sällsynt au-
toimmunsjukdom där leverns små gallgån-
gar inflammeras och småningom förstörs. 
Om gallsyrorna stannar kvar i levern alltför 
länge uppstår det en irritation som i för-
längningen orsakar inflammation. Det bil-
das bindväv i levern, och slutligen leder 
detta till leverinsufficiens.

Efter det att PBC-sjukdomen upptäck-
tes hittade man ytterligare en annan au-
toimmunsjukdom, AIH hos Marjo. Även 
den är en sällsynt autoimmunsjukdom 

där kroppens försvarsmekanismer bör-
jar angripa den egna levern och ger upp-
hov till en kronisk leverinflammation. Båda 
sjukdomarna förkommer oftare hos kvin-
nor, och de drabbar redan i rätt så unga år.

– Levern är hårt pressad om den sam-
tidigt attackeras på två olika fronter, av bå-
de gallgångarna och av en inflammation i 
leverns vävnader.

Efter flera år har Marjo småningom bli-
vit du med sjukdomen, och den ligger in-
te längre hela tiden överst i hennes tankar.

– Sjukdomen finns förstås alltid med 
som en överlopps börda, men jag försö-
ker trots det undvika att bära på mer än en 
dags bekymmer i sänder. Lättnader i ar-

TEXT OCH BILD: HILKKA LAHTI

betet och referensstöd har blivit mitt vikti-
gaste stöd för att orka.

Dosetten ser ut  
som hos en gammal tant
PBC behandlas med ursodeoxikolsyra 
som marknadsförs under namnet Adur-
sal. Marjos AIH behandlades först med 
kortison, men eftersom kortisonet orsa-
kade muskelsvaghet bytte man ut det till 
cellgiftsbehandling. Behandlingen strävar 
till att förebygga fibrosbildning och cirros i 
levern. Utöver dessa behandlingar får Mar-
jo läkemedel för att lindra klåda, illamåen-
de som cellgifterna orsakar, och läkeme-
del för att skydda magen. 

Marjo Salomaa vill fortsätta jobba eftersom hon upplever att arbetet i sig är rehabiliterande, och samtidigt är arbetsgemenskapen viktig.
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– Läkemedelsbehandlingen hand-
lar om att släcka eldsvådor i ett läge när 
två autoimmunsjukdomar som inte verkar 
komma överens sinsemellan tillsammans 
påverkar levern. Ibland är det svårt att ve-
ta vilket symtom som orsakas av läkemed-
len, och vilket som hör till sjukdomarna.

År 2011 tog man ett vävnadsprov från 
Marjos lever. Efter det fick hon så svåra 
magsmärtor att hon slutligen förlorade sitt 
medvetande. När hon sedan började blö-
da ur bägge ändorna blev det bråttom att 
försöka utreda vad det var som blödde i 
hennes kropp. 

Det visade sig att leverns blodkärl ha-
de börjat sippra blod. De läckande blod-
kärlen brändes, men Marjo var fortfarande 
sjuk och i dåligt skick. Därför utfördes yt-
terligare en endoskopiundersökning, och 
då kunde man konstatera att Marjo gall-
blåsa hade gått i nekros, och den mås-
te avlägsnas. 

– Jag förblev med ett kroniskt smärt-
syndrom som bromsade upp läkningen, 
och jag behöver fortfarande smärtmedi-
cinering och läkemedel som höjer smärt-
tröskeln.

Syns inte på ansiktet
Marjos leversjukdom är en blandform av 
AIH och PBC, och den är därför svårare 
att behandla. Hon går på provtagningar 
var tredje månad och besöker läkare två 
gånger om året.

Leversjukdomen är så aktiv att man 
snart kommer att bli tvungen till ett nytt 
vävnadsprov.

– Symtomen har förvärrats, jag har fått 
klåda, tröttheten besvärar verkligen och 
sömnkvaliteten är dålig. Det har blivit svå-
rare att komma ihåg saker och att koncen-
trera mig, och egentligen kunde man sä-
ga att jag lever i något slags hjärndimma.

Det kan vara svårt för både familj och 
arbetskamrater att förstå hur svår trötthe-
ten är, och ofta får Marjo höra om hur väl-
mående hon ser ut. När sömnkvaliteten är 
dålig eller det är till och med omöjligt att 
sova på grund av klådan betyder det att 
hon nästa dag går runt som i dvala. Fy-
sisk belastning förvärrar ytterligare hen-
nes trötthet.

I fjol deltog Marjo tillsammans med 
sin make i en leverkurs som anordnades 
av förbundet. Efter den har maken bättre 
kunnat förstå vad den trötthet som sjuk-
domen för med sig innebär.

– Först nu har också själv kunnat till-
låta mig att känna mig sjuk och trött och 
skonat mig från pressen att prestera. 
Samtidigt har jag insett att jag måste sat-
sa mer på att ta hand om mitt eget väl-
befinnande.

Tillräckligt med stöd
Framför allt är det dels möjligheten att gå 
ner i deltid på jobbet, och dels det stöd 
som Marjo får av sin man och av andra 
som lever i en liknande situation som har 
hjälpt Marjo att orka.

– I det skedet när min funktionsför-
måga och min arbetsförmåga försämra-
des fick jag en möjlighet att gå ner i deltid 
på jobbet. Det har hjälp mig att orka leva 
med sjukdomen.

Marjo har i fyra år haft delrehabilite-
ringsstöd från sitt arbete som fysiotera-
peut. 5-timmars arbetsdagar bidrog till 
att Marjo orkade vara hemma med bar-
nen och även göra annat än bara arbe-
ta. I tre år gick allt väldigt bra, men un-
der förra hösten förvärrades Marjo sym-
tom, och hon blev tvungen att lappa på 
med sjukledighet för att orka. I det ske-
det ändrade man hennes arbetsbeskriv-
ning för att jobbet skulle bli lättare, och 
nu jobbar Marjo 20 timmar per vecka. 
Under sina lediga dagar sköter hon kon-
ditionen, går på gym, joggar, skidar eller 
spelar badminton. 

Man ansöker om beslut för delrehabi-
literingsstöd från arbetspensionsanstalten 

för ett år i sänder. Hittills har Marjo fått sina 
beslut, men när hon har talat med andra 
i samma situation har hon fått märka att 
pensionsanstalterna verkar tillämpa olika 
linjedragningar i sina rehabiliteringsbeslut.

Marjo efterlyser även stöd till familjen. 
Många leversjuka är rätt unga kvinnor med 
små barn i hemmet. Möjligheterna till hem-
hjälp varierar mellan olika kommuner, och 
hjälpen kan i vissa fall vara mycket svår att 
få. Marjo själv lever en styvfamiljsvardag, 
och hennes barn är idag i tonårsåldern.

– Visst ser ju barnen när mamma är 
trött och har ont. Trots att jag försöker 
undvika att oroa dem går det inte att döl-
ja eller ändra på detta.

Först fem år efter sitt insjuknande an-
slöt sig Marjo till en njur- och leverfören-
ing. Därefter dröjde det ytterligare ett par 
år innan hon kände sig mogen att anmäla 
sig till en anpassningskurs. 

– Stödet, förståelsen och acceptan-
sen jag fick under den kursen blev till en 
ofattbar upplevelse. Referensstöd är nå-
got som helt enkelt inte går att ersätta. 

Marjo har upptäckt att 
många av de ödeskam-
rater hon har träffat på 
är samma slags pedan-
ter till lynnet som hon 
själv. – Månntro det är 
saken som gör oss sju-
ka, frågar hon sig.
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IgA-glomerulonefrit är i allmänhet en sjuk-
dom som drabbar unga, men den kan bry-
ta ut när som helst i livet. Den förekom-
mer dubbelt så ofta hos män som hos 
kvinnor. Den exakta orsaken är inte känd. 
De flesta fallen är helt enskilda, men sjuk-
domen kan också förekomma i familjer. 
Nära släktingar kan uppvisa motsvaran-
de förändringar som hos den insjukna-
de, men förändringarna allena orsakar in-
te själva sjukdomen, utan det krävs ock-
så någon yttre faktor som t.ex. en virusin-
fektion. Det kan också finnas någon ännu 
idag okänd genetisk faktor som ligger ba-
kom sjukdomen. 

– Sjukdomen förutsätter inte screening 
av familjemedlemmar, och den hindrar in-
te t.ex. familjeplanering, berättar speciallä-
karen inom nefrologi och inre medicin MD 
Kari Kaartinen vid HUCS. 

IgA-glomerulonefrit konstateras ofta i 
samband med utredning av förhöjt blodt-
ryck eller avvikande njurfunktionsprovre-
sultat, eller vid slumpmässiga fynd av pro-
tein och/eller röda blodkroppar i urinen. 
Det enda sättet att fastställa diagnosen är 
med vävnadsprov från njuren, dvs. biopsi. 

IgA framskrider långsamt 
Sjukdomen framskrider i allmänhet 
långsamt. Under uppföljning avtar njur-
funktionen hos 20–30 procent på ett par 
tiotal år så mycket att man blir tvungen 
att gå in för dialysbehandling för att kom-
pensera för den sviktande njurfunktionen.

Sjukdomens prognos påverkas bland 
annat av hur svår proteinurinen och njur-
svikten är, samt av eventuell blodtryckss-
jukdom, samt av kroppsvikt, insulinresis-
tens och genetiska faktorer. Om sjukdo-
men framskrider lugnt räcker det väl med 
uppföljning inom öppenvården med ett 
eller till och med två års intervaller. Upp-
följningsbesöken är emellertid viktiga efter-

som det går att bromsa upp sjukdomsut-
vecklingen genom att i ett tidigt skede ing-
ripa i sådana faktorer som är viktiga med 
tanke på prognosen.

– Det viktiga när man behandlar en 
IgA-glomerulonefrit är att sköta blodt-
ryck och proteinuri. Man behandlar des-
sa med samma läkemedel som vid andra 
njursjukdomar. Målsättningen vid behan-
dling av förhöjt blodtryck ställs vanligtvis 
på 130/80 mmHg. Om en kraftig protei-
nuri fortsätter trots övriga behandlingar 
kan man tillgripa kortisonbehandling i hal-
vårslånga kurer. 

Kaartinen påminner om att endast de 
läkemedel som man tar har en chans att 
hjälpa. Många läkemedel ger inga omedel-
bara effekter på måendet, men det är syn-
nerligen viktigt att trots det ta läkemedlen 
enligt ordination. 

Undersökningar har visat att sjukdo-
men hos cirka hälften av de transplante-
rade återkommer efter en njurtransplan-
tation. Återfall kan alternativt konstateras 
genom kontrollbiopsier även utan före-
komst av urinavvikelser, eller vid utredning 
av urinavvikelser efter en transplantation. 
Sjukdomen progredierar emellertid endast 
hos en fjärdedel av dessa till en njursvikt 
som kräver dialysbehandling. 

– Sannolikt hindras inte sjukdomsåter-
fallen av den kontinuerliga lågdosbehand-
ling med kortison som används för att fö-
rebygga avstötningsreaktioner, men be-
handlingen kan bromsa upp sjukdomens 
progression.

Det går även att själv påverka hur 
sjukdomen utvecklas
Det är möjligt att genom egna åtgärder 
påverka hur IgA-glomerulonefriten frams-
krider. På samma sätt som vid andra njurs-
jukdomar är det bra om man aldrig har 
börjat röka, och synnerligen viktigt är det 

IgA-glomerulonefriten framskrider långsamt
Det viktiga när man behandlar IgA-glomerulonefrit är att sköta förhöjda blodtryck 
och proteinuri. Genom att påverka de egna levnadsvanorna kan man även själv 
påverka hur njursvikten framskrider. Hos ungefär var fjärde leder sjukdomen till 
dialysbehandling.

TEXT: PETRI INOMAA

att sluta röka efter det att sjukdomen diag-
nosticerats.

Övervikt kan leda till att sjukdomen ut-
vecklar njursvikt. Samtidigt leder övervikt 
bland annat till insulinresistens även i så-
dana fall när övervikten inte är markant. 
Motion är en bra metod för att hålla vikten 
i kontroll, och även på andra sätt nyttig för 
både kropp och själ.

Specialdieter påverkar egentligen in-
te hur en IgA-glomerulonefritens framskri-
der, men om det redan förekommer njur-
svikt kan det lika som vid andra njursjuk-
domar vara skäl att minska intaget av fos-
for eller kalium enligt anvisningar av läkare 
eller näringsterapeut.

– Effekten av proteinbegränsningar har 
inte utretts skilt för IgA-glomerulonefrit. Vid 
njursvikt rekommenderas emellertid inte 
höga födohalter av protein, trots att detta 
sällan kräver särskilda begränsningar. Re-
kommendationen är att undvika proteinin-
tag över 1,3 g/kg kroppsvikt om man an-
ser det föreligga risk för att sjukdomen ska 
utveckla njursvikt. 

Kaartinen konstaterade i sin doktor-
savhandling att ett lindrigt eller minimalt al-
koholintag verkar skydda för att njursvik-
ten ska förvärras vid IgA-glomerulonefrit. 
Skyddsdosen verkar dessutom vara nå-
got olika bland män och kvinnor. 

– Det betyder inte att man ska bör-
ja dricka alkohol om man inte tidigare har 
gjort det. Det är omöjligt att fastställa vil-
ken mängd som är trygg, och alkoholan-
vändning för dessutom alltid med sig an-
dra skadeverkningar.

Kari Kaartinen beviljades i flera faser 
under sitt arbete med doktorsavhandlin-
gen stipendier från Njurstiftelsen. Stipen-
dierna bidrog i betydande grad till att av-
handlingen kunde färdigställas. 
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Lihasvoima alkaa heiketä jo 50-vuotiaana. 
Heikkeneminen on 1,5–2 prosenttia vuo-
dessa. Ikä ei estä liikkumista, päinvastoin. 
Liikunta ei estä vanhenemista, vaikka si-
tä melkein nuoruuden lähteeksi voisi kut-
suakin. Se vähentää ja hidastaa vanhene-
misen mukanaan tuomia väistämättömiä 
muutoksia. Sairaudet eivät myöskään ole 
liikunnan este, vaan usein suositeltava syy 
liikkua säännöllisesti.

Liikuntaa ei ole milloinkaan liian myö-
häistä aloittaa, mutta sen lopettaminen on 
aina liian aikaista. Iästä huolimatta ei ole 
koskaan liian vanha saavuttamaan tulok-
sia. Iäkkäillä pienetkin kohennuksen kun-
nossa huomaa nuoria helpommin ja nii-
den merkitys toimintakyvyn ja elämänlaa-
dun kannalta on vieläkin merkittävämpää.

Hyvä lihasvoima auttaa pärjäämään pi-
dempään itsenäisesti kotona. Elämänlaa-
tu paranee, kun jaksaa enemmän. Kun liik-
kuminen sujuu, ei jää neljän seinän sisälle 
vaan jaksaa osallistua, lähteä harrastuksiin 
tai tapaamaan vaikka tuttavia. Vahvat jalat 
ja hyvä tasapaino vähentävät kaatumisia. 

Kunto kohoaa iäkkäänäkin
Lihasvoimaa pystyy säilyttämään tai jopa 
parantamaan säännöllisellä voimaharjoit-
telulla. Tutkimusten mukaan kuntosalihar-
joittelu kaksi kertaa viikossa parantaa iäk-
kään suorituskykyä yhtä paljon kuin kym-
menessä vuodessa menettää. Toisen tut-
kimuksen mukaan jopa kerta viikossa riitti 
ylläpitämään toimintakykyä

– Voimaharjoittelun positiivinen vai-
kutus toimintakykyyn selittyi todennäköi-
sesti useilla fyysisillä, psyykkisillä ja so-
siaalisilla tekijöillä. Jalkojen maksimivoi-
man itsenäinen selitysosuus toimintaky-
vyn parantumisesta voimaharjoittelussa oli 
verrattaen pieni, mutta harjoitusfrekvens-
si oli yhteydessä lihasvoiman parantumi-
seen. Näin ollen jopa yksi jalkoihin koh-
distuva voimaharjoitus viikossa auttaa yl-
läpitämään ikääntyneiden toimintakykyä, 
Jaakko Forssell ja Simon Walker totesi-
vat Jyväskylän yliopistoon tekemässään 
tutkimuksessa.

Pahinta lihaskunnolle on vuodelepo. 
Esimerkiksi sairauden tai kaatumisen seu-
rauksena sänkyyn joutuminen heikentää 

Ikä ei estä  
liikkumista
Liikunnan aloittaminen kannattaa kai-
ken ikäisenä. Hyväkuntoinen pärjää it-
senäisesti kotona pitkään. Pahinta on 
liikkumattomuus. 
TEXT: PETRI INOMAA

jalkojen voimatasoa jopa 10–20 prosent-
tia viikossa. Hyvä uutinen on, että lihasvoi-
maa voi treenata myös varastoon.

Itselle sopiva laji
Aloittajan tai pitkään taukoa liikunnasta pi-
täneen kannattaa muistaa maltti. Jos liik-
kujan edellisestä harjoituskerrasta on tul-
lut lisää ikää 20 vuotta ja painoa 20 kiloa, 
lempeät tavoitteet ovat paikallaan. 

Osalla paras vaihtoehto on ohjattu har-
joittelu kuntosalissa tai erilaisissa jumppa-
ryhmissä. Toiselle sopii paremmin kotona 
tehtävä jumppa. Vesiliikunta on hyvä har-
joittelumuoto ikääntyneelle. Vesi tehos-
taa liikkeitä ja antaa haastetta tasapainol-
le. Vesiliikunta sopii hyvin niille, joilla on ni-
velvaivoja, koska vesi keventää nivelten 
liikkuvuusharjoituksia. Kestävyysharjoitte-
lu edistää hengitys- ja verenkiertoelimis-
tön kuntoa. Liikkuvuutta, notkeutta ja ni-
velten hyvinvointia tukee venyttely ja vaik-
ka taichi tai jooga.

Arkiliikunta on tärkeää, tärkeintä on 
välttää liikkumattomuutta. Raskaat puu-
tarhatyöt pitävät yllä lihasvoimaa säännölli-

Liikunta vaikuttaa
• rasvakudokseen ja lihaksiin
• luustoon ja niveliin
• asennonhallintaan ja havaintomo-

toriikkaan
• hengitys- ja verenkiertoelimistöön
• aivojen toimintaan
• uneen ja ruokahaluun
• fyysiseen toimintakykyyn
• psyykkiseen hyvinvointiin.

UKK-instituutti

sesti tehtynä. Suomen vaihtelevaa luontoa 
kannattaa käyttää hyväkseen. Metsäpolul-
la kävely parantaa tasapainoa ja liikkumis-
kykyä. Tanssi pitää yllä tasapainotaitoa. 

Liikunta vaikuttaa myös mielialaan, 
muistiin ja yleiseen jaksamiseen. Liikunnan 
parissa saa uusia ystäviä. Liikunta myös 
parantaa unen laatua.

 (Lähde: Ikäinstituutti, UKK-instituutti)
iS
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Liiton jäsenyhdistysten jäsenet ovat tyy-
tyväisiä liiton toimintaan, kävi ilmi Vuo-
den 2017 lopussa toteutetussa jäsen-
kyselyssä.  Arvosanoista parhaimmat, 
eli 4 tai 5, antoi 86 prosenttia vastaajista. 

Liitosta tiedon suurin osa oli kuullut 
hoitohenkilökunnalta eli 40 prosenttia. 
Netin, kotisivujen tai Facebookin kautta 
liiton oli löytänyt 23 prosenttia vastaajista. 
Esitteistä tiedon oli saanut 15 prosenttia 
ja Elinehdosta 10 prosenttia. Kohtalaisen 
harva oli ensi kerran löytänyt liiton ilmoi-
tustaululta tai ensitietopäivästä.

Liittoa pidetään luotettavana tiedon-
lähteenä. Kyselyssä parhaan arvosanan 
5 oli antanut 62 prosenttia vastaajista ja 
toiseksi parhaan arvosanan liki 39 pro-
senttia vastaajista. Liiton viestintää pide-
tään nykyaikaisena ja kiinnostavana. Par-
haiten tunnetaan Elinehto-lehti, 99 pro-
senttia vastaajista tunsi sen. Myös op-
paat ja esitteet tunnetaan hyvin samoin 
muma.fi-kotisivut.

Liittoon oltiin tyytyväisiä

YHDISTYKSILTÄ

Erittäin tyytyväinen

Tyytyväinen

En osaa sanoa

Tyytymätön

Erittäin tyytymätön

Miten tyytyväinen 
olet Munuais- ja 

maksaliiton 
toimintaan?

0,4%

27,5%

58,5%

12,1%

1,5%

täysin samaa mieltä

melko samaa mieltä

ei samaa, eikä eri mieltä

melko eri mieltä 

täysin eri mieltä

Liitto on minusta 
tärkeä vertaistuen 

mahdollistaja.
48,5 %

35,2 %

12,0 %

1,1 %3,2 %

Lapin yhdistys muisti pitkäaikaista aktiivi-
aan Aini Mäntyjärveä 80-vuotispäivänä. 
Aini syntyi Kannaksella pienessä kamaris-
sa kauniina keväisenä toukokuun päivä-
nä. Uutta elämää munuaissiirteen kans-
sakin on kertynyt jo 30 vuotta.   

Keski-Suomen yhdistys KEMUSI jakoi 
maksatietoutta Jyväskylässä keskus-
sairaalan aulassa. Mukana oli tietenkin to-
tuttuun tapaan yhdistyksessä aktiivisesti 
toimiva Anja Ahonen.

Ikinuori Aini

Maksatietoa  
Jyväskylässä

Pääosa vastaajista piti liittoa tärkeänä 
vertaistuen mahdollistajana. Samansuun-
taiset tulokset saatiin myös kysymykseen 
liitosta laadukkaana kuntoutuksen tuotta-
jana. Yhtä mieltä oltiin myös siitä, että liit-
to on merkittävä ja voimakas sairastunei-
den etujen valvoja.

Yli 40 prosenttia vastaajista oli saa-
nut tiedon liitosta ja yhdistyksistä hoito-
henkilökunnalta. Esitteistä tai liiton netti-
sivuilta tieto oli saavuttanut 15 prosent-
tia vastaajista. Kysymykseen, millaista 
toimintaa liiton pitäisi järjestää, vastaaji-
en kolmen kärki oli kuntoutus ja sopeu-
tumisvalmennus, vahva edunvalvonta ja 
vaikuttaminen sekä vertaistapahtumat 
erityisryhmille.

Jäsenkyselyyn vastasi yli 500 hen-
kilöä ja heistä 98 prosenttia oli jäseniä. 
Yli puolet, 55 %, vastaajista oli osallistu-
nut myös liiton tai jäsenyhdistysten toi-
mintaan. 
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Kainuun yhdistyksen naiset ottivat harppa-
uksen Maksaviikolle Lehtikankaan aptee-
kissa Kajaanissa jo toukokuun alussa. Ta-
pahtumassa jaettiin esitteitä ja kerrottiin tu-
levasta Maksaviikosta ja siitä, miten tärkeä 
elin maksa on. Myös elinluovutus kiinnosti 
ja keltaisia kortteja kysyttiin. Samassa pai-
kassa yhdistys jakoi tietoa myös Maailman 
munuaispäivänä.

Salon seudun yhdistys jakoi tietoa ja esit-
teitä Maksaviikolla kauppakeskus Linjurin 
Hyvinvointipisteessä.

Päijät-Hämeen yhdistys kokoontui kahvi-
latreffeillä Kahvila Mäntyyn. Kahvin kans-
sa nautittiin mansikkakakkua ja vaihdet-
tiin kuulumisia.

Kymenlaakson yhdistys järjesti kevätkoko-
uksen huhtikuun lopulla Kouvolan Liikka-
lassa Viljamaan tilalla. Paikalla oli reilu 30 
jäsentä. Kokouksessa valittiin uudeksi pu-
heenjohtajaksi Sari Poutanen. Kokouksen 
jälkeen maistui lounas. Lopuksi muistettiin 
ahkeria vaalilippaan vartijoita pienellä lah-
jalla ja tutustuttiin vanhaan viljasiiloon ra-
kennettuun saunaosastoon.

Maksan asialla  
Kajaanissa

Salo jakoi tietoa

Kahvilla  
Päijät-Hämeessä

Ryhmä taidehistoriasta kiinnostuneita Uu-
denmaan yhdistyksen jäseniä tutustui 
maaliskuussa Kansallisteatterin aarteisiin. 
Oppaana kiehtovalla kierroksella oli suo-
malaisen taidehistorian asiantuntija Kat-
riina Pyrrö, joka johdatteli osallistujat läpi 
Suomen kansallisteatterin rakentamisen 
ja remonttien sekä upeiden taideaarteiden. 
Kansallismuseon retki oli yksi UUMU:n jä-
senille suunnatuista Voimaa taiteesta -ta-
pahtumista, joihin on saatu liiton kannus-
tusraha-avustusta.

Uumu voimaantui taiteesta

Kymenlaakso muisti 
vaalikerääjiä

Etelä-Pohjanmaan yhdistyksen jäsenet kä-
vivät katsomassa, mitä tapahtuu kun Pöy-
rööt-sarjakuvasta tuttu jussipaitainen poh-
jalainen nousi näyttämölle. Ainakin hän ot-
ti asiakseen perehdyttää Make Yli-Sakian 
pohjalaisuuteen ja oikeassa olemisen tai-
toon. Ja näytti, minkälainen mies nappaa 
itselleen kylän koreimman flikan.

Etelä-Pohjan- 
maalaiset teatterissa

Pohjois-Suomen yhdistyksen kahvilatref-
fit Kemissä keräsi ison joukon ihmisiä jut-
telemaan ja vaihtamaan kuulumisia kahvi-
kupin ääressä maaliskuussa. Samalla viri-
teltiin uudelleen Kemi-Tornio -alueen ker-
hon kokoontumisia. Kerhon ensimmäinen 
kokoontuminen olikin toukokuussa ja pai-
kalle saapui kymmenkunta osallistujaa.

Kahvilatreffit  
Kemissä
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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 2018
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 Oy
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. Marita Salminen, 050 3550 170
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.ismu.fi/
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
www.kemusi.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. Sari Poutanen, 040 7228 400,  
saripoutanen@hotmail.com
siht. Mirva Pilli-Sihvola,  
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. Jaana Hyppönen, 050 430 3264,  
jaana.hyp@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 
vpj. Juha Aho,044 5647 026,  
juha.m.aho@dnainternet.net

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. Lars-Eric Andersson, 0400 804513, 
villinkari@gmail.com
siht. Kalevi Suihko, 050 5163020, kalevi.
suihko@seutuposti.fi

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 
Kansankatu 53, 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
Jäsen- ja taloussihteeri 
Kirsi Kauppinen 
050 4365 707, kirsi.kauppinen@muma.fi
Tiedottaja Hilkka Lahti 
040 5240 682 hilkka.lahti@muma.fi 
Pohjois-Suomen aluetoimisto
Järjestösuunnittelija Petri Leppänen 
040 5129 295, petri.leppanen@muma.fi 
Länsi-Suomen aluetoimisto
Järjestösuunnittelija Marjukka Miettinen 
040 5240 674, marjukka.miettinen@muma.fi
Munuaistautirekisteri 
suunnittelija Anniina Pylsy 
040 8363 375, anniina.pylsy@muma.fi
Kuntoutuspäällikkö Petri Reponen 
050 308 4551 
petri.reponen@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
Talouspäällikkö Liisa Väkiparta 
050 3634 866, liisa.vakiparta@muma.fi 
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Kerro läheisillesi, täytä 
elinluovutuskortti, lataa 

sovellus, kirjoita Kantaan 
– tai tee kaikki yhdessä.

www.elinluovutuskortti.fi

Sairaus, jonka ainoa hoitomuoto on elinsiirto,
voi koskettaa ketä tahansa.

Suomessa yli 500 ihmistä odottaa elinsiirtoa.
Siirrettävistä elimis tä on jatkuva pula.

SANO KYLLÄ 
ELINLUOVUTUKSELLE

#elinluovutuskorttikyllaelinluovutukselle @elinluovutus


