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Lapsesta nuoreksi elinsiirron jälkeen
Munuais- ja maksaliitto on kaikenikäisten edunvalvontajärjestö. Meillä on 
vastuu ja kunnia olla myös lapsipotilaiden ja nuorten etujärjestö ja tämä alue 
on liitolle äärimmäisen tärkeä.

Lapsille tehdään samoja elinsiirtoja kuin aikuisellekin: munuaisensiirtoja, 
maksansiirtoja, sydämensiirtoja, keuhkonsiirtoja ja suolensiirtoja. Lapsella 
elinsiirron syy on usein synnynnäinen vika tai sairaus, joka löydetään jo hy-
vin pienenä.  Elinsiirtoon päädytään kun se on välttämätön hoitokeino lap-
sen terveydelle. Suomessa lasten elinsiirtoja on tehty yli 500. Lasten elinsiir-
totoiminta on keskitetty koko Suomesta Lastenklinikalle. Liitolla ja yhdistyk-
sillä on ollut koko historian erittäin tiivis yhteistyö elinsiirtolasten hoidon am-
mattilaisten kanssa ja uudet lapsipotilaat sekä heidän perheensä pyritään 
saamaan mukaan toimintaan heti sairauden alkuvaiheessa. 

Lapsella tai nuorella todettu vakava elinsiirtoon johtava sairaus on perheelle 
valtava kriisi ja sopeutuminen tilanteeseen vaatii voimavaroja ja usein myös 
ulkopulista tukea tai vertaisuutta. Liitto tarjoaa lapsiperheille tietoa ja neu-
vontaa, vertaistukea, kursseja, lapsen hoitopalvelua. Yritämme kehittää tätä 
aluetta perheiden palautteen mukaan. Elinsiirron saanut lapsi tai nuori tar-
vitsee myös tietoa, miten asiasta kerrotaan kavereille koulussa, miten ope-
tellaan lääkityksen hoitamista. Entä mitä sitten kun sairauden kanssa tu-
leekin takapakkia? Elinsiirron saaneilta lapsilta vaaditaan vahvuutta ja so-
peutumiskykyä, jota normaali terve lapsi ei välttämättä joudu kokemaan.

Syksyllä 2018 Lastenklinikan osastot siirtyvät uuteen Lastensairaalaan. Meil-
lä on kunnia olla tässä muutoksessa mukana. Elinsiirtoa vaativat lapsipoti-
laat, perheet ja sairauden kanssa aikuistuvat nuoret tarvitsevat ja heille ha-
lutaan antaa se kaikki tuki, jota hyvään elämään tarvitaan vaikean sairau-
den aiheuttaessa ylimääräistä suunnittelua arjessa. Siirron jälkeen valtaosa 
lapsista elää hyvää ja täyspainoista elämää. Nuoren siirtymävaihe aikuis-
puolelle on haaste, jota aletaan miettiä jo varhaisessa vaiheessa. Jokainen 
nuori on yksilö. Siinä kun toinen on kiinnostunut omasta hoidostaan ja hoi-
taa lääkityksen ja kontrollikäynnit itsenäisesti, toisen nuoren kansa saate-
taan tarvitaan enemmän neuvontaa ja yhdessä tekemistä. Tässäkin tarvi-
taan sairaalan ja liiton yhteistyötä.

Liitto yrittää vahvistaa nuorten aikuisten mukaan tuloa liiton toimintaan. Tar-
joamme nuorille heidän itse suunnittelemaa toimintaa, tarjoamme mahdolli-
suuksia kohtaamiseen ja vaikuttamiseen, jopa kansainvälisiä yhteistyömah-
dollisuuksia. Lokakuussa järjestämme Suomessa pohjoismaiden  nuorten 
kokouksen. Jos sinä kiinnostuit nuorten toiminnasta, niin tule mukaan tä-
hän tapahtumaan.

PÄÄKIRJOITUS

Ihanaa syksyä, välitetään toisistamme. Jokainen päivä on mahdollisuus. 

Sari Högström 
Toiminnanjohtaja
sari.hogstrom@muma.fi

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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Maksansiirron jälkeen  
uuteen normaaliin 
Nygrenin perheen arjesta ei puutu me-
noa eikä meininkiä. Siitä pitävät huolen 
veljespari Luka ja Robin sekä koirapoika 
Berto. Lukan maksansiirrosta on nyt ku-
lunut vuosi. 10

Läheinenkin  
tarvitsee tukea
Sairastuneen läheiset jäävät usein yksin 
huolensa kanssa. Antti muistaa vielä 17 
vuoden jälkeen, miten epätietoinen hän 
oli vaimonsa sairastuessa. 22

Juominen loppui  
kertaheitolla
Matti sai pari vuotta sitten maksansiir-
ron maksasyövän takia. Ylipaino ja kak-
kostyypin diabetes yhdistettynä sään-
nölliseen juomiseen aiheutti maksakir-
roosin. 20

Suurimmat arvet ovat  
näkymättömiä   
Heikki sulki rakkoekstrofian pitkään mie-
lestään. Psykoterapiassa hän on saanut 
etäisyyttä kokemuksiinsa. Menneisyys 
ei tunnu Heikistä enää kivireeltä. 24

Lue lehti netissä www.muma.fi/elinehto.  
Seuraava Elinehto ilmestyy viikolla 50. Aineiston viimeinen jättöpäivä 12.11.2018. Aineisto ja palautteet: petri.inomaa@muma.fi.
Kansi: Luka Nygren Kuva: Sonja Hagström

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

Mikäli kuulut useampaan yhdistykseen tai perheessäsi on jä-
seniä, joiden jäsentiedot ovat muuttuneet, ota yhteyttä jäsen-
rekisterinhoitaja 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
Instagram: munuainenmaksa

Munuaisensiirto vaikuttaa 
lapsen kehitykseen
Lapsena munuaisensiirron saaneiden 
tyttöjen murrosikä tulee normaalissa ai-
kataulussa. Viidenneksellä pojista mur-
rosikä on viivästynyt. 16

Suurmenestys  
uudella haimalla
Johanna on liikkunut pienestä pitäen, 
mutta kilpaurheilija hänestä tuli vasta 
yhdistetyn haiman- ja munuaisensiirron 
myötä. 14
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AJANKOHTAISTA

Elinsiirrot  
1.1.–31.7.2018
Munuainen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 
Maksa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Haima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Sydän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Keuhko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 
Ohutsuoli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Kasvojen kudossiirto . . . . . . . . . . . . . 1

Liiton toimisto muutti
Liiton keskustoimisto Helsingissä on 
muuttanut. Uusi käynti- ja postiosoite on 
Ratamestarinkatu 7 A, 7. krs, 00520 Hel-
sinki. Toimisto sijaitsee Itä-Pasilassa ja 
sinne pääsee raitiovaunuilla 7 ja 9. Pu-
helinnumerot ja sähköpostiosoitteet säi-
lyvät ennallaan.

Hanna Lehtonen 
järjestö- 
suunnittelijaksi
Liiton perhetyötä tekevänä järjestösuun-
nittelijana on aloittanut 10.9. Hanna Leh-
tonen. Työtä aiemmin hoitanut Marjuk-
ka Miettinen on siirtynyt toisen työnanta-
jan palvelukseen. Hanna vastaa jatkossa 
liiton perhe- ja nuorisotoiminnasta. Han-
na toimii yhteishenkilönä Etelä-Suomen 
alueen yhdistyksille eli Uudenmaan, Ky-
menlaakson ja Etelä-Karjalan yhdistyksil-
le. Hannan voi tavata myös vaikka kun-
toutuskurssilta. 

Hannan tavoittaa liiton keskustoi-
mistosta ja puhelimella numerosta 040 
5240 674 sekä sähköpostilla osoitteesta 
hanna.lehtonen@muma.fi.

Anu Karhu  
aloitti munuaistauti-
rekisterissä
Anu Karhu on aloittanut heinäkuun alussa 
Suomen munuaistautirekisterin suunnitteli-
jana Anniina Pylsyn jäädessä virkavapaal-
le. Karhu on aiemmin toiminut sairaanhoi-
tajana Veripalvelussa, tutkimushoitajana 
eri lääketutkimuksissa Tampereen yliopis-
ton rokotetutkimuskeskuksessa sekä Hel-
singin yliopiston erillislaitos Suomen mole-
kyylilääketieteen instituutissa (FIMM) ter-
veysinterventiotutkimuksessa.

Suomen munuaistautirekisterin yl-
läpitämä tietokanta Suomen dialyysis-
sä olevista ja munuaisensiirronsaaneista 
on Karhusta tärkeä osa potilaiden laadu-
kasta hoitoa.

– Toivon, että rekisterin keräämää tietoa 
voitaisiin hyödyntää vielä kattavammin se-
kä pääsisin kehittämään munuaistautirekis-
terin toimintaa. Tulevaisuudessakin toivon, 
että munuaistautirekisterin asema nähdään 
tärkeänä osana terveydenhuoltoa ja byro-
kratian käytänteet helpottuisivat.

Pohjoismainen  
kokous Helsingissä
Pohjoismaiden munuaisjärjestöjen eli 
NNS-järjestön kokous pidetään Helsin-
gissä 25.–26.10. Kokousvieraille esitel-
lään Suomen munuaistautirekisterin toi-
mintaa sekä kerrotaan kotidialyysin jär-
jestelyistä eri pohjoismaissa. Scandia- 
transplant kertoo uusista elinluovutuk-
seen liittyvistä yhteistyöhankkeista.

Kokoukseen on kutsuttu myös nuor-
ten edustajat jokaisesta maasta.

Talouspäälliköksi 
Tuire Halonen
Liiton talouspäällikkönä on aloittanut Tui-
re Halonen kesäkuun alussa. Liiton pit-
käaikainen talouspäällikkö Liisa Väkipar-
ta jäi ensin lomalle ja myöhemmin syksyl-
lä eläkkeelle.

Tuirella on taloushallinnon kokemusta 
järjestökentältä vuodesta 2006 ja erilai-
sissa talous- ja henkilöstöhallinnon töis-
sä hän on ollut vuodesta 1991. Hän siirtyi 
Munuais- ja maksaliittoon Kalliolan Setle-
mentin konsernin talouspäällikön paikal-
ta. Vastuualueenaan hänellä oli siellä ta-
lous- ja tietohallinto sekä kiinteistöt. Sitä 
ennen hän oli Pääkaupunkiseudun Par-
tiolaisissa.

– Munuais- ja maksaliitto sekä jäsen-
järjestöt tekevät vaikuttavaa ja arvokasta 
työtä. Toimintaa ohjaavat arvot ovat yksi 
syy siihen, miksi hain töihin tänne. Hienoa 
päästä työskentelemään mahtavien am-
mattilaisten kanssa merkittävässä järjes-
tössä, Tuire sanoo.

Tulevaisuudessa haasteiksi hän nä-
kee Liisan tavoin rahoituspohjan laajen-
tamisen ja varainhankinnan kehittämisen.

Nuoret saivat  
uusia ystäviä  
Pärnun matkalla
Iloinen puheensorina kuului Länsisata-
man laivaterminaalissa, kun 15 nuorta 
odotteli kolmen päivän Pärnun matkaa. 
Reissuun oli mukava lähteä, kun osa oli jo 
tuttuja keskenään ja loput tutustuivat no-
peasti uusiin ystäviinsä. Mukana matkal-
la oli myös kumminuori, joka autteli mat-
kan aikana käytännön asioissa ja oli nuor-
ten tukena ja juttuseurana.

Matkaan mahtui kaikenlaista yhteis-
tä tekemistä. Välillä juteltiin vähän vaka-
vammin sairauteen ja teini-ikään liittyvis-
tä asioista. Välillä naurettiin kyyneleet sil-
missä hauskoille jutuille. Mukava ja rento 
tunnelma vallitsi matkalaisten keskuudes-
sa, vaikka helle koettelikin fyysisiä voimia.

Parasta oli, että reissulla kaikki saivat 
uusia ystäviä ja matkasta jäi paljon mu-
kavia muistoja.
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Kudoslain  
muutos siirtyy
Elinehdossa 2/2018 kerrottiin, että hallitus 
on antanut esityksen uudesta kudoslaista 
eduskunnalle huhtikuussa 2018. Asia on 
lähetetty sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, 
jolle perustuslakivaliokunnan on annet-
tava lausunto. Lain oli tarkoitus tulla voi-
maan 1.8.2018. Sote-uudistukseen liitty-
vien lakien käsittelyn vuoksi kudoslakiesi-
tyksen käsittely on kuitenkin viivästynyt.

Tämänhetkisen tiedon mukaan perus-
tuslakivaliokunnan lausunnon arvioidaan 
valmistuvan syyskuussa. Sosiaali- ja ter-
veysvaliokunta pääsee valmistelemaan 
eduskunnalle annettavaa mietintöä vas-
ta tämän jälkeen. Kudoslain muutoksen 
tarkoituksena on lisätä munuaisensiirto-
ja eläviltä luovuttajilta.

Seminaari sopeutumisvalmennuksen tu-
levaisuudesta on tiistaina 20.11. klo 10–
16 Iiriskeskuksessa Helsingissä. Oh-
jelmassa on osallistujien kokemuksia 
sopeutumisvalmennuksesta, arvioita 
sopeutumisvalmennuskursseista tutki-
mustulosten valossa sekä järjestöläh-
töinen sopeutumisvalmennus uudessa 
sote- ja maakuntamallissa.

Järjestöjen sopeutumisvalmennus-
ryhmän järjestämän tapahtuman hinta 
on 90 euroa ja se on tarkoitettu sosiaali- 
ja terveysalojen ammattilaisille ja opiske-
lijoille, sopeutumisvalmennuksen rahoit-
tajille sekä palveluiden käyttäjille ja muille 
aiheesta kiinnostuneille.

Mihin suomalainen 
sopeutumisvalmen-
nus on menossa?

Maailman hepatiittipäivä
Maailman hepatiittipäivää vietettiin 28.7. 
Moni kantaa virusta tietämättään, sillä 
tartunta on usein oireeton. Virushepatiitit 
tarttuvat suun kautta tai veriteitse. Omil-
la tavoillaan voi useimmiten estää tartun-
nan. A- ja B-hepatiittiin on rokote, C-he-
patiittiin rokotetta ei ole. 

Liitto kampanjoi hepatiittipäivänä tie-
toisuuden lisäämiseksi. Kotisivujen Virus-

hepatiitti-teemasivusto päivitettiin osoit-
teessa www.maksa.fi/virushepatiitti. Vii-
kon aikana lähetettiin mediatiedotteita ja  
julkaistiin tietoa sosiaalisessa mediassa. 
Mainoskampanja pyöri Otavamedian mo-
biilissa.

Hepatiittipäivän kampanjaa tuki GSK. 
Lisätietoa matkailijan rokotteista sai hei-
dän sivultaan www.rokote.fi

Elämää maksa- 
sairauden kanssa
TAYS järjestää tietopäivän maksasairauk-
sia sairastaville ja heidän läheisilleen 5.10. 
klo 9–15.30. Paikkana on TAYS päära-
kennus / Palvelutalo (0-kerros) kokous-
huone 2.

Tilaisuudessa sairaalan erikoislääkä-
rit kertovat eri maksasairauksista ja mak-
san toiminnasta. Ravitsemussuunnittelija 
kertoo maksasairaan ruokavaliosta ja so-
siaalityöntekijä pitkäaikaissairaan sosiaali-
turvasta. Päivään mahtuu myös liiton toi-
minnan esittely. 

TAYS tarjoaa iltapäiväkahvit. Ilmoit-
tautumiset maarit.koskela@pshp.fi  20.9. 
mennessä 

Kampanja  
C-hepatiitista
Liitto järjesti yhteistyössä A-klinikkasääti-
ön ja Lumme ry:n sekä lääkeyritysten Gi-
lead ja MSD tietoisuuskampanjan C-he-
patiitista syyskuun alussa. Kampanjassa 
julkaistiin tehdyn kyselytutkimuksen tu-
lokset. Kolmasosa suomalaisista ei ko-
kenut tietävänsä tarpeeksi C-hepatiitis-
ta. Lähes puolet uskoi, että tartuntaris-
kiä voi pienentää rokotteella, mikä ei pi-
dä paikkaansa.

Kampanjaan kuului nettisivu www. 
parannettavissa.com, oma Facebook-
sivu sekä tiedotteita. Kampanjavideol-
la esiintyi näyttelijä Mikko Parikka. Ta-
voitteena oli kertoa C-hepatiitin tartun-
tatapoja ja muistuttaa, että tartunta voi-
daan hoitaa.

PBC päivä 8.9.
PBC päivää vietettiin 8.9. PBC eli pri-
maari biliaari kolangiitti on harvinainen au-
toimmuunimaksasairaus, jossa elimistös-
sä muodostuu vasta-aineita sappiteiden 
rakenteita vastaan. PBC aiheuttaa siihen 
sairastuneilleen väsymystä ja kutinaa. Se 
etenee yleensä hitaasti. 

Teemapäivän vietossa on mukana jär-
jestöjä ympäri maailmaa. Liitto lähetti tie-
dotteen medialle ja levitti tietoisuutta sai-
raudesta sosiaalisessa mediassa.
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AJANKOHTAISTA

Perhepäivät ovat 
suosittuja 
Liiton perhepäivillä kesäkuussa viihdyttiin 
yhteensä 47 perheen voimin. Aurinkoinen 
ja lämmin sää helli osallistujia sekä Naan-
talissa että Tampereella.  Särkänniemes-
sä hurjapäät uskalsivat Tornadon kyytiin ja 
perheen pienimmille elämyksiä antoi Kara-
melli-karuselli. Muumimaailmassa jännitys 
oli käsin kosketeltavaa, kun lapset halasi-
vat omia suosikkihahmojaan. Vanhemmat 
vähän säälivät kuumien karvapeitteiden al-
la hikoilevia muumeja.

Perhepäivät ovat vuosittainen tapahtu-
ma, jolle voi hakea, jos perheen lapsella tai 
lapsiperheen vanhemmalla on munuais- tai 
maksasairaus tai hän on saanut elinsiirron. 
Tänä vuonna päivät olivat niin suosittuja, et-
tä lähes kaikki mukaan mahtuneet olivat en-
sikertalaisia. Perhepäivät tarjoavat mukavan 
irtioton arkeen ja vievät ajatukset pois sai-
raudesta. Koko perhe saa nauttia mukavas-
ta päivästä ja yhdessä olosta. Vauhdikkaan 
päivän päätteeksi oli vielä mahdollisuus 
vaihtaa kuulumisia yhteisen aterian äärellä.

Adursal-ja Questran-lääkevalmisteissa 
on ollut saatavuushäiriöitä kesästä läh-
tien. Adursalia arvioidaan olevan aptee-
keissa lokakuun loppupuolella. Sen kor-
vaava valmiste Ursochol vaatii lääkärin 
kirjoittaman erillisen reseptin, koska vah-
vuus eroaa Adursalin vahvuudesta. Ur-
sochol on erityiskorvattava.

Questran-lääkevalmistetta on saata-
villa arvion mukaan lokakuussa. Sen ti-
lalle on mahdollista saada potilaskohtai-
sella erityisluvalla Questran light -valmis-
tetta siihen asti, kunnes varsinaista val-
mistetta on taas saatavilla. Erityislupaa 
haetaan siten, että lääkäri antaa potilaal-
le lääkemääräyksen lisäksi erityislupaha-
kemuksen perusteluineen. Hakemus tu-
lee esittää apteekissa yhdessä lääke-
määräyksen kanssa, jolloin apteekki ha-
kee erityislupaa Fimealta. Hakumenettely 
on maksullinen. Lääkevalmisteelle voi ha-
kea tarvittaessa korvattavuutta Hilalta sen 
jälkeen kun Fimea on myöntänyt potilas-
kohtaisen erityisluvan. 

Yksinhuoltajien  
vertaistapaaminen
Liitto järjesti elokuun lopulla Turussa ver-
taistapaamisen yksinhuoltajille. Tilaisuus 
oli tarkoitettu perheille, joissa vanhempi 
on yksinhuoltaja ja lapsella on pitkäaikais-
sairaus. Viikonloppuna aikuisilla ja lapsil-
la oli yhteistä ja omaa ohjelmaa. Vanhem-
pien ryhmässä pohdittiin omia voimava-
roja, vastuunjakoa sekä yksihuoltajan ar-
kea, kun lapsella on pitkäaikaissairaus. 

Aarrekartan avulla konkretisoitiin aja-
tuksia ja toiveita. Aarrekartta on väline sel-
kiyttää käsitystä itsestä ja tulevaisuudes-
ta. Parhaimmillaan se voi voi ohjata otta-
maan oikeita askelia kohti unelmien ja ta-
voitteiden toteutumista. 

Lääkkeiden  
saatavuudessa  
häiriöitä

Kannanotto  
sopeutumis- 
valmennuksesta
Munuais- ja maksaliitto vaatii Järjestöjen 
sopeutumisvalmennusryhmän mukana, 
että sopeutumisvalmennus ja tuetut lo-
mat on jatkossakin pidettävä erillään niin 
toteutuksen kuin rahoituksen sekä asiak-
kaiden näkökulmasta katsottuna. Sisältö-
jä ja tavoitteita ei pidä lähteä keinotekoi-
sesti sekoittamaan toisiinsa.

Sopeutumisvalmennus on moniam-
matillinen kuntoutuspalvelu, jonka tar-
ve, tavoite ja sisältö rakentuvat kuntou-
tujan elämäntilanteen mukaisesti toimin-
nallisista, tiedollisista ja kokemuksellisis-
ta osista. Sopeutumisvalmennuskurssi on 
tavoitteellinen, intensiivinen ja osallistujien 
tarpeiden mukaan räätälöity. Sosiaalinen 
lomatoiminta antaa mahdollisuuden ko-
din ulkopuoliseen lomaan niille perheille 
ja aikuisille, joilla ei muuten olisi mahdolli-
suutta lomaan ja sen tavoitteena on lisä-
tä hyvinvointia.

Voimaa taiteesta
Kaksiosainen Voimaa taiteesta -kurssi 
järjestettiin tänä vuonna kauniissa Turun 
Ruissalossa. Kurssin tavoitteena oli löy-
tää luovasta ilmaisusta voimavaroja ar-
keen. Moni kurssilainen oli kadottanut 
vanhan taideharrastuksen vuosikymmeni-
en saatossa ja toivoi saavansa siihen uu-
delleen tuntumaa, tai löytävänsä uusia ta-
poja kuvalliseen ilmaisuun. Kurssilta haet-
tiin myös hyvinvointia ja sisältöä elämään 
sairauden täyttämässä arjessa.

Odotukset täyttyivät ja monella jopa 
ylittyivät. Kurssin luottamuksellisessa il-
mapiirissä jokainen hyväksyttiin oma-
na itsenään. ”Voin heittäytyä työhön an-
tamalla sisäisille voimille lupaa astua 
esiin”, kuvasi yksi osallistujista tavoittei-
densa ylittymistä. Kurssilla monelle osal-
listujalle syntyikin oivallus siitä, että luo-
va ilmaisu ei saa voimaansa tekniikasta 
ja näppäryydestä, vaan oman sisimmän 
ilmaisusta. Luova toiminta vahvistaa läs-
näoloa hetkessä ja auttaa eteenpäin 
hankalien tunteiden kanssa. Materiaalik-
si käy vaikka rantahiekka. 
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Euroopan  
elinsiirtopäivä
Elinsiirtoviikkoa vietetään syksyllä 8.–
13.10. Itse Euroopan elinsiirtopäivä on 
lauantaina 13. lokakuuta.

Tänä vuonna viikkoa vietetään mu-
siikin merkeissä. Luovuttamiseen liitty-
vän laulun esittävää joukko ajankohtai-
sia suomalaisia tähtiartisteja. Kappa-
leen voi kuulla muun muassa spotifys-
sa ja Youtubessa. Viikon aikana ainakin 
pääkaupunkiseudulla on tapahtumia, 
jossa saattaa päästä laulamaan vaikka 
karaokea.

Elinsiirtoviikkoa varten ilmestyy uu-
si juliste, jota voi tilata liitossa. Omassa 
elinluovutuskorttien jakotapahtumassa 
musiikkia voi soittaa vaikka kannettaval-
ta tietokoneelta, tabletilta tai älypuheli-
mesta. Ohikulkijoiden huomion kiinnit-
tämiseksi liitosta voi tilata myös keltai-
sia karkkeja.

Lisää t ietoa kampanjasta saa  
syksyn a ikana osoi t te ista www. 
elinluovutuskortti.fi ja www.facebook. 
com/kyllaelinluovutukselle.

Tilaa kursseilla
Liiton järjestämille kursseille mahtuu vielä 
mukaan. Lisätietoja www.muma.fi/kurssit. 
Vaikka hakuaika on osaan kursseista 
päättynyt, voit kysyä vapaita paikkoja kun-
toutussuunnittelija Iiris Ahlgrenilta puheli-
mella 050 3019 368.

Aikaa meille kahdelle -parisuhdekurssi
Kurssin ajankohtaa siirretty 29.9.–30.9. 
Kurssipaikka Kruunupuisto, Punkaharju.

Diabetes ja munuaissairaus
Kurssi tyypin 1 diabetesta sairastaville, 
kurssin aloitusajankohta on siirtynyt loka-
kuun alkuun. Härmän kuntoutuskeskus.

Dialyysihoidossa olevat aikuiset 
11.–16.11. Kunnonpaikka, Siilinjärvi. 
Kelan kurssi 65661. 

Elinsiirron saaneet aikuiset
5.–9.11.2018 Karjalohjan Päiväkumpu. 
Kelan kurssi 65702. 

Elinsiirtoa odottavat aikuiset
20.–22.9. Kruunupuisto, Punkaharju. 

Elämää munuaisensiirron kanssa,  
yli 5 vuotta sitten munuaisensiirron  
saaneille
5.–7.10. + verkko
Kurssilla keskitytään omaan hyvinvointiin 
ja hyvään arkeen, tietojen päivitystä unoh-
tamatta. Luova toiminta lisää hyvinvoin-
tia ja kurssilla kokeillaan sen vaikutuksia 
yhdessä. Verkko-osuuteen voi osallistua 
älypuhelimella, tabletilla, kannettavalla tai 
pöytätietokoneella. Verkossa toimimiseen 
saa ohjeet ja apua tarvittaessa.

Verkkokurssi munuais- ja maksasai-
rautta sairastaville tai elinsiirron saa-
neille lapsille perheineen
Lähijakso 16.–18.11. Suvituuli, Turku + 
verkko
Verkko-osuuteen voi osallistua älypuheli-
mella, tabletilla, kannettavalla tai pöytätie-
tokoneella. Verkossa toimimiseen saa hy-
vät ohjeet ja apua tarvittaessa.

NYT VOIT OSALLISTUA MYÖS KOTOA KÄSIN.

ROHKEASTI MÄ!
Sinulle alle 30-kymppinen, jolla sairaus tai vamma on ollut pitkään osa elämääsi. 

TUKEA TYÖELÄMÄSSÄ JAKSAMISEEN
Sinulle, joka tarvitset tukea työssä jaksamiseen tai työhön paluuseen.

KEINOJA OMAAN HYVINVOINTIIN 
Sinulle, joka haluat vahvistaa omaa hyvinvointiasi.  

HARVINAISENA JOUKOSSA 
Sinulle, jolla on harvinaissairaus. 

MEIDÄN PERHE – MISSÄ MENNÄÄN?
Jos lapsen sairaus tai vamma koskettaa perhettänne ja tuo haasteita arkeen, 
tämä verkkokurssi on teidän perheellenne. 

PUHUMALLA PARASTA
Jos vanhemman sairaus tai vamma koskettaa perhettänne ja tuo haasteita 
arkeen, tämä verkkokurssi on teidän perheellenne. 

Kurssit ovat osallistujille maksuttomia, ja niiden toteuttamista tukee sosiaali- ja 
terveysministeriö Veikkauksen varoilla.

Kursseja on yhteensä 20. Puolet kursseista alkaa vuorokauden mittaisella 
aloitustapaamisella. Toiset puolet toteutetaan verkossa ensimmäisestä 
tapaamisesta lähtien. 

Lue lisää kursseista, niiden aikatauluista ja täytä hakemus täältä:  
www.etäsope.fi

Sopeutumisvalmennus ei ole enää välimatkoista kiinni.

Kurssit järjestetään yhteistyössä:

Hanketta rahoittaa  
Sosiaali-ja terveysministeriö 

Veikkauksen tuotoilla
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Kokkolalainen Luka, 9 vuotta, makaa soh-
valla ja katsoo elokuvaa. Hän on ollut yö-
kylässä ja nytkin polttelisi päästä kaverei-
den luo. Kaveri löytyy kyllä kotoakin, sillä 
isoveli Robin on vain vuoden ja 8 kuukaut-
ta vanhempi. Luka juoksee takapihalle ja 
potkii palloa ennen kuin ryntää trampolii-
nille heittämään voltteja eteenpäin ja taak-
sepäin. Berto juoksee haukkuen perässä, 
sekin tahtoo leikkiä.

Mistään ei huomaa, että Lukalle tehtiin 
maksansiirto vain vuotta aikaisemmin. Mi-
ten siihen päädyttiin, onkin yhtä pitkä tari-
na kuin pojan ikä.

Pia-äiti kysyi lääkäriltä aikoinaan, mil-
loin lapsi on siinä kunnossa, että maksan-
siirto pitää tehdä. 

– Sitten kun elämänlaatu heikkenee, 
minulle vastattiin. Tiedän, että Luka jak-
saa nyt paremmin.

Keltainen vauva
Pia oli Lukan kanssa kaksikuukautisneu-
volassa, jossa kiinnitettiin huomiota vau-
van keltaiseen väriin. Verikokeet näytti-
vät, että maksa-arvot ja bilirubiinit olivat 
koholla. 

– Tuntui, että tilanteen vakavuutta ei 
heti ymmärretty, mutta kun pääsimme Ou-
lun yliopistollisen sairaalaan tutkimuksiin, 
alkoi tapahtua.

Oulussa meni viisi päivää, jonka jäl-
keen Pia ja Luka lensivät Helsinkiin Las-
tenklinikalle. 

Lukan diagnoosi oli sappitieatresia. 
Se on synnynnäinen sappiteiden puu-
tos, harvinainen vastasyntyneillä esiintyvä 
maksasairaus, jossa sappitiet tuhoutuvat 
ja sapen virtaus estyy. Sen seurauksena 
maksan toiminta heikkenee. Sappiteiden 
puutos todetaan vuosittain 2–5 lapsella 
Suomessa. 

Maksansiirron jälkeen  
uuteen normaaliin
Nygrenin perheen arjesta ei puutu menoa eikä meininkiä. Siitä pitävät huolen veljespari Luka ja Robin sekä 
koirapoika Berto. Lukan maksansiirrosta on nyt kulunut vuosi ja perhe on päässyt uuteen normaaliin.

TEKSTI: HILKKA LAHTI

sivuotiaana, mikä oli tietysti yksi merkki sii-
tä, ettei maksa toiminut kunnolla.

Lukan pieneen ikään on mahtunut pal-
jon sairaalakäyntejä, verikokeita, leikkauk-
sia ja tähystyksiä, mutta ikäviä juttuja hän 
ei jaksa muistaa, vain mukavat.

– Nukuttaminen oli kivaa ja se, että sai 
syödä jäätelöä niin paljon kuin jaksaa, hän 
kertoo. Jäätelön syöminen liittyykin juu-
ri varisten hoitoon, jolloin ei saanut syödä 
kuumaa tai karheaa ruokaa. 

– Jaksoin syödä neljä jäätelöä, viides 
jäi kesken.

Pia erosi miehestään kuusi vuotta sit-
ten, mutta poikien isä asuu muutaman ki-
lometrin päässä ja on mukana poikien elä-
mässä. Lapsen sairaus koettelee parisuh-
detta, mutta se ei ollut eron syy, Pia sanoo.

Epätietoisuus pahinta
Luka selvisi omalla maksallaan liki 9-vuo-
tiaaksi. 

– Vaikeinta vuosien varrella oli varmas-
ti epätietoisuus. Tiesi, että maksansiirto 
jossakin vaiheessa tulee, ja se pelotti. Toi-
saalta tiesin senkin, ettei sairauden etene-
misessä ole mitään kaavaa ja että tilanne 
voi muuttua hetkessä, Pia sanoo.

Luka on vilkas poika, jonka kehitys-
tä sairaus ei ole ensimmäisen vuoden jäl-
keen haitannut. 

– Luka on vilkas poika, mutta niin on 
isovelikin, joten ei ollut yllätys, että Lukan 
on ollut vaikea pysyä koulussa paikoillaan.

Kun Luka aloitti toisen kouluvuoden, 
Pia alkoi huomata, että poika hengästyy 
helposti. 

Helsingissä Lukalle tehtiin Kasai-leik-
kaus, jossa sairaat ulkoiset sappitiet pois-
tettiin kokonaan ja suolesta rakennetaan 
uusi sappitie.

– Luka toipui leikkauksesta nopeasti, 
mutta silti sairaalassa kului neljä viikkoa. 
Pääsimme kotiin Loppiaisena.

Vanhemmat olivat Lukan kanssa sai-
raalassa ja 2-vuotias Robin oli kotona 
mummin ja isän vanhempien hoidossa. 
Robin pääsi mummin kanssa katsomaan 
vanhempiaan ja veljeään parikin kertaa.  

Ensimmäinen vuosi raskain
Kasai-leikkausen jälkeen Lukan maksa-ar-
vot lähtivät laskemaan hitaasti. Maksa oli 
kirroottinen ja tilanne näytti huonolta. 

– Luka laitettiin lihotuskuurille ja häntä 
syötettiin kolmen tunnin välein yötä päi-
vää, jotta maksansiirto voitaisiin tarvitta-
essa tehdä. Puolivuotiaana Luka painoi-
kin jo 12 kiloa.

Loppujen lopuksi maksa-arvot norma-
lisoituivat, maksa oli kyllä kirroottinen, mut-
ta toimi. Kasain jälkeinen leikkaushaava-
tyrä leikattiin kahdesti ja ruoka ja lääkkeet 
annettiin puolivuotiaaksi nenämahaletkun 
kautta. Toinen tyrä leikattiin, kun Luka oli 
vuoden ja kaksi kuukautta. Sen jälkeen Lu-
ka nousi jaloilleen ja alkoi kävellä. 

– Luka sai pian kehityksessä ikätove-
rinsa kiinni ja meillä alkoi kohtuullisen ta-
vallinen lapsiperhearki. Ensimmäinen vuo-
si oli raskain, olihan Robinkin vielä pieni.

Pia hoiti Lukaa kotona kaksivuotiaaksi. 
Sen jälkeen veljekset menivät pieneen päi-
väkotiin ja Pia palasi töihin. Luka oli muu-
ten terve, edes flunssat eivät häneen tart-
tuneet.

– Sappihapot olivat koholla, mutta Lu-
kalla ei ollut kutinaa. Ruokatorven laskimo-
laajentumat eli varikset alkoivat vaivata vii-

Sappitieatresia on yleisin syy lasten maksansiirtoihin 
Suomessa. Luka sai maksansiirron vuosi sitten.
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– Luka on aina touhunnut paljon ja ty-
kännyt liikkua. Kunto ei ole ollut ihan niin 
hyvä kuin ikäisillään, mutta aikaisemmin 
pieni lepo on riittänyt ja taas poika on men-
nyt. Nyt huomasin, että Luka läähättää jo-
pa istuessaan.

Pia mainitsi asiasta kontrollikäynnillä 
joulukuussa 2016 Oulussa, mutta silloin 
asia ei vielä edennyt. Lukalla oli tähystys-
aika Lastenklinikalla helmikuussa ja silloin 
lääkäri sattui kysymään, oliko äidillä jota-
kin mielen päällä. Pia kertoi havainnois-
taan ja lääkäri kokeili Lukan kynnet ja mit-
tasi happisaturaation. Kardiologin tarkem-
missa tutkimuksissa Lukalla todettiin mak-
sasairauteen liittyvä hepatopulmonaarinen 
oireyhtymä ja Lukan maksansiirtoa ryhdyt-
tiin kiirehtimään. Maksansiirtoon tarvittavat 
tutkimukset tehtiin rivakasti ja rokotukset 
otettiin nopeutetussa tahdissa. 

– Meitä pyydettiin varautumaan siihen, 
että maksansiirto on jo kesällä. Listalle Lu-
ka pääsi toukokuun puolivälissä. 

Neljän tunnin työkesä
Luka oli koko kevään melkoisessa tutki-
muspyörityksessä ja listalle pääsyn jälkeen 
asiasta piti ilmoittaa kouluunkin. Kesäkuun 
alussa äiti ja poika kävivät vielä sappitieat-
resian vuosikontrollissa. Pia oli lomalla al-
kukesän ja palasi töihin 19.6.2017. 

– Ehdin olla töissä neljä tuntia, kun soit-
to tuli kello 11.30. Silloin menivät pasmat 
lopullisesti sekaisin. Kun kerroin soitosta, 
Luka meni peiton alle ja itki, mutta kokosi 
itsensä nopeasti. 

Pia selvitti, etteivät he ehtisi Kokkolasta 
Helsinkiin lentokoneella tai junalla iltakuu-
deksi, joten taksikyydillä lähdettiin. Taksi-
matka kesti kuusi tuntia ja Helsingissä leik-
kausta odotettiin vielä kuusi tuntia. 

Poika vietiin puolenyön jälkeen leik-
kaussaliin. Pia jäi yksin odottamaan, mut-
ta kumpikaan ei itkenyt. Kahdeksan vuo-
den takainen tilanne toistui: mummi oli Ro-
binin ja koiran kanssa kotona.

 – Robinille oli tärkeää, että oma nor-
maali elämä jatkui kotona. Hän tuli isän 
kanssa katsomaan Lukaa sairaalaan ja 
saimme olla paikalla perheenä. Se oli tär-
keää.

Luka oli leikkauksen jälkeen pari viik-
koa kipeä. Kun vatsa alkoi toimia, elämä 
helpottui, vaikka haava oli kipeä. Kun nii-
tit otettiin pois leikkaushaavasta, se auke-
si uudelleen. Haava tulehtui ja paranemi-
nen kesti pitkälle syksyyn. Mutta se ei Lu-
kaa haitannut. Kun hän pääsi kotiin, hän 
otti pyörän ja lähti kaverille. Kotisairaan-
hoitaja kävi hoitamassa haavaa hunajal-
la ja vaikeinta pojalle oli olla kotona silloin 
kun hoitaja tuli.

Luka aloitti kolmannen luokan hyljin-
täepäilyn kanssa kovan kortisonikuurin 
saattelemana. Lopulta todettiin, ettei hyl-
jintää ollut. 

– Koko kolmas luokka meni ilman mui-
ta kuin siirtoon liittyviä poissaoloja. Luka ei 
ollut sairas koko lukuvuotena.

Pia oli kaksi kuukautta töistä pois Ke-
lan erityishoitorahalla. Rahat olivat tiukilla 
ennen kuin tuet alkoivat pyöriä.

Uuteen normaaliin
Luka itse ei ole huomannut eroa elämään-
sä ennen ja jälkeen siirron, mutta äiti on 
huomannut. Koulunkäynti sujuu parem-
min, asenne koulunkäyntiin muuttui reip-
paammaksi ja myös arvosanat ovat pa-
rantuneet. Luka aloitti myös partion ja jal-
kapallon pelaamisen harrasteryhmässä 
kerran viikossa mutta se ei riittänyt ja hän 
alkoi pelata lisäksi myös KPV:n jalkapal-
lojoukkueessa, samassa missä isovelikin. 
Treeneihin ehtiminen on välillä tiukassa, sil-
lä parasta Lukan mielestä on olla kaverei-
den kanssa. 

– Luka on sosiaalinen ja kaverit ovat 
hänelle todella tärkeitä. En ole pidätellyt 
menemistä, vaikka aluksi yökyläilyt arve-
luttivat lääkkeiden takia.

Vuosi siirrosta Pia arvelee perheen 
siirtyneen uuteen normaaliin. Lääkkeiden 
määrä on vähentynyt, vaikka lisämunuai-
nen ei vielä toimi ja Luka saa hydrokor-
tisonia ja kortisonia. Kontrollit ovat kuu-
den viikon välein, vuorotellen Kokkolassa 
ja Oulussa, mutta verikokeet otetaan aina 
Kokkolassa, mikä on vähentänyt matkus-
tamista. Helsingissä käydään kontrollissa 
puolen vuoden välien. 

Luka on heti puolen vuoden varoajan 
jälkeen käynyt kylpylässä ja uimahallissa ja 
touhunnut kaikkea mitä muutkin ikäisensä. 

– Uimahallissa on noloa, kun muut 
huomaa arven, Luka sanoo, mutta käy ui-
massa siitä huolimatta. 

Nygrenin perheessä riittää menoa ja touhua. Luka ja Robin ovat vilkkaita veljeksiä.
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Mitalijahti Sardiniassa
Elinsiirron saaneiden EM-kisat jär-
jestettiin kesäkuussa Italiassa. 
Suomen joukkue menestyi ko-
koonsa nähden loistavasti.

TEKSTI: PETRI INOMAA

Joka toinen vuosi järjestettävät elinsiir-
ron saaneiden EM-kisat järjestettiin tänä 
vuonna Sardinian Cagliarissa. Suomes-
ta mukana oli 16 urheilijaa. Vaikka kisois-
sa ideana on jakaa tietoa elinsiirroista jär-
jestävässä maassa ja osoittaa elinsiirron 
voima sekä tavata muita saman kokenei-
ta, lajeissa kisataan myös tosissaan. Suo-
men joukkue keräsi kisoista kaikkiaan 34 
mitalia, joista 16 oli kultaista, 13 hopeista 
ja 5 pronssista. Joukkueen kokoon näh-
den suoritus on erinomainen.

Suomen joukkueessa oli kolme urheili-
jaa, joilla oli kotiin tuomisinaan kolme kul-
taista mitalia. Vantaalainen Joni Saarinen 
voitti kultaa keilailun single-, pari- ja seka-
parikilpailuista. Tamperelainen Johanna 
Kankaanpää sai kultaa 100 ja 200 met-
rin juoksuista sekä pituushypystä. Nyky-

ään Lahdessa asuva Pinja Ekström voitti 
kultaa 200, 400 ja 800 metrin juoksuista. 

Seuraavat elinsiirron saaneiden arvo-
kisat ovat ensi vuonna Newcastlen MM-
kilpailut. Seuraavat EM-kisat järjestetään 
kahden vuoden kuluttua.

Välivuosi ennen MM-kisoja
Suomen joukkue oli tällä kertaa aiempia 
vuosia pienempi.

– Se johtuu varmaan osittain siitä, että 
Italian järjestelyt olivat hieman heikot ja suo-
rituspaikat eivät vastanneet monen mieles-
tä EM-kilpailujen tasoa. Esimerkiksi golf-
kenttä oli vain 9-reikäinen, minkä vuoksi 
todennäköisesti golfarit jäivät pois kisasta, 
kertoo joukkueen johtajana toiminut mark-
kinointipäällikkö Teemu Lakkasuo Suomen 
vammaisurheilu ja -liikunta VAU:sta.

Osallistujia verotti myös paria viikkoa 
aiemmin pidetyt sydän- ja keuhkonsiirron 
saaneiden EM-kisat Italiassa. Osa urheili-
joista piti kisoista välivuotta ja hioi tekniikkaa 
ja kuntoa ensi vuoden MM-kisoja varten.

– Yleisesti ottaen elinsiirtourheilussa on 
meneillään nousukausi ja mukaan on saa-
tu uusia urheilijoita Vantaan kisoista läh-

tien. Kotikisat toimivat varmastikin hyvä-
nä tiedonlevittäjänä ja siellä saatiin luotua 
helppo ja edullinen mahdollisuus osallistua 
kansainvälisiin kisoihin.

Vuosi sitten pidetyissä Malagan MM-ki-
soissa Suomesta olikin mukana ennätys-
suuri joukkue.

– Varsinkin suomalaisilla naisurheilijoil-
la on ollut jo parin vuoden ajan hyvä mei-
ninki ja tsemppi päällä.

VAU:n järjestämille liikuntaleireille voi 
lähteä mukaan, vaikkei aiempaa koke-
musta kilpaurheilusta olisi. Sitä kautta on 
helppo ponnistaa mukaan kansainvälisiin 
kilpailuihin. Maakohtaisia karsintoja kisoi-
hin ei ole, vaan osallistua voivat kaikki, jot-
ka haluavat liikkua ja kilpailla. Lisätietoa 
www.vammaisurheilu.fi. 

Liikunta on tärkeää kaikille, myös elin-
siirron saaneille. Munuais- ja maksaliiton 
jäsenyhdistykset järjestävät liikuntapäiviä 
ja säännöllistä ryhmäliikuntaa. Lähde roh-
keasti mukaan. Lisätietoja saa omasta yh-
distyksestä. 
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Johanna on liikkunut pienestä pi-
täen. Haiman- ja munuaisensiir-
ron myötä hänestä tuli kilpaurheili-
ja. Tyypin 1 diabetes on vaivannut 
pienestä pitäen, mutta munuais-
ten vajaatoiminta tuli silti yllätyk-
senä.

TEKSTI: PETRI INOMAA

Suurmenestys uudella haimalla

Johanna Kankaanpää, 45 vuotta, sairas-
tui tyypin 1 diabetekseen 7-vuotiaana. So-
keritasapainon ylläpitäminen oli haastavaa. 
Diabetes ei silti vuosienkaan aikana aihe-
uttanut pahoja liitännäissairauksia. Silmän-
pohjia piti korjata laserleikkauksella, mutta 
muutoin vointi pysyi pitkään hyvänä.

Helmikuussa 2012 työpaikkalääkä-
ri lähetti Johannan pitkittyneen keuhko-
putkentulehduksen takia keuhkokuvaan. 
Sen perusteella arveltiin, että Johannal-
la on vikaa sydämessä ja hänet lähetettiin 
TAYS:n päivystykseen. Siellä todettiin, et-
tä keuhkoissa oli nestettä. Pian selvisi, et-
tä sen aiheutti pitkälle edennyt munuais-
ten vajaatoiminta.

Munuaisongelmat tulivat yllätyksenä, 
vaikka jälkeenpäin Johanna muisti, että 
hän oli keuhkoputkentulehduksen aikaan 

kärsinyt varsinkin makuulla hengenahdis-
tuksesta ja jalat olivat välillä olleet kuin tu-
kit. Työpaikkalääkäri ei kuitenkaan kiinnit-
tänyt niihin huomiota. Johanna tiesi, että 
diabetes voi aiheuttaa munuaisten vajaa-
toimintaa, muttei ollut osannut yhdistää oi-
reita mahdollisiin munuaisongelmiin.

Kissanpäivät katosivat
Osastolla Johannalle alettiin puhua vat-
sakalvodialyysistä. Hemodialyystä hän oli 
kuullut, mutta PD oli täysin vieras. Hoitaja 
toi sängynpäätyyn asennettavan katetrin, 
letkusetit sekä nestepussit ja ilmoitti, että 
nämä pussit tulevat sitten sinun vatsaasi.

Johanna järkyttyi täysin. Miten isot 
muovipussit voisivat mahtua hänen vat-
saansa?

– Onneksi huonekaverini osasi kertoa, 
että vain nesteet valutetaan katetrin kaut-
ta vatsaonteloon. Hän osasi myös kertoa, 
että Suomessa tehdään nykyään haiman-
siirtoja, Johanna sanoo.

Naapurin antaman ensitiedon jälkeen 
lääkärikin ehti paikalle selventämään, mitä 
dialyysi tarkoittaa.

Viikko munuaisten vajaatoiminnan to-
teamisen jälkeen Johannalle asennettiin 
vatsakatetri ja laitettiin kotiin odottamaan 
sen kiinnittymistä. Dialyysin harjoitteluvai-
heessa huomattiin, että neste ei valu ulos. 
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Johanna Kankaanpää sai kultaa 40–49-vuotiaiden sarjassa 100 metriltä. Kuvassa Italian, Irlannin, Bosnia-Herzegovinan, Iso-Britannian ja Sveitsin edustajien kanssa.

Johanna Kankaanpää treenaa niin, että liikunta tun-
tuu hyvältä.
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Katetri oli liian pitkä ja se oli kääntynyt vää-
rään paikkaan. Katetria yritettiin kääntää, 
mutta koska se ei onnistunut, se piti pois-
taa. Lääkäri alkoi puhua hemodialyysistä.

– En voi sietää verta enkä suostunut 
hemodialyysiin. Keskustelun jälkeen pää-
tettiin asentaa uusi katetri. Onneksi tilan-
ne ei ollut niin akuutti, että dialyysi olisi pi-
tänyt aloittaa kaulakatetrin kautta. 

Tällä kertaa vatsakatetri toimi ja dialyy-
si päästiin aloittamaan. Johanna sai yöko-
neen kotiin.

– Yökoneeseen tottui parissa viikos-
sa. Kissa tosin loukkaantui, kun se ei enää 
saanut nukkua vieressäni letkujen takia.

Johanna oli töissä pienessä elintarvike-
kaupassa, jossa työhön kuului myös hyl-
lyjen täyttö. Nostorajoitukset toivat omat 
haasteensa työntekoon, esimerkiksi mai-
tolaatikko painaa yli 20 kiloa ja Johanna 
päätti ensin yrittää niiden kantamista, vaik-
ka tölkki kerrallaan, mutta eihän se toimi-
nut. Asiat järjestyivät ja voimien palatessa 
nostorajoituksetkin unohtuivat ja työn te-
keminen jatkui normaalisti.

Johannalle alettiin heti puhua yhdiste-
tystä haiman- ja munuaisensiirrosta. Mah-
dollisia riskejä käytiin läpi tarkkaan.

– Suostuin leikkaukseen heti ja olin itse 
asiassa innoissani siitä. En ainakaan me-
nettäisi mitään, kun siirtoleikkaus olisi kui-
tenkin tehtävä. Ajattelin, että olisi hienoa, 
jos uusi haima helpottaisi diabeteksen hoi-
toa edes vähän.

Perjantaina 30.11.2012 puhelin soi. 
Johanna ehti olla dialyysissä vain 9 kuu-
kautta. Haimansiirron takia hän oli muuta-
man päivän teho-osastolla, mutta sen jäl-
keen toipuminen käynnistyi nopeasti. Jou-
lun aaton aattona Johanna pääsi kotiin.

Nyt hän on ollut jo viisi vuotta täysin il-
man insuliinia.

Kissaraukalla ei ole mennyt yhtä hyvin. 
Elinsiirrosta se vasta loukkaantuikin, kun 
Johanna piti etäisyyttä aluksi myös päivi-
sin. Sitten sille iski diabetes ja munuaisten 
vajaatoiminta. Nyt se saa samoja lääkkei-
tä, joita Johanna käytti aikanaan.

Supermenestys Sardiniasta
Johannan liikuntainnostus on lähtöisin lap-
suudesta. Ruoveden kyläkoulussa välitun-
nit pelattiin pelejä ja keväällä oteltiin naa-
purikoulua vastaan. Lukiossa hän oli ko-
ripallokerhossa ja vapaa-aika kului muu-
tenkin liikunnan merkeissä. Pääasia oli 
pitää liikunnan merkeissä hauskaa kave-
rien kanssa.

Johannan miehelle on tullut jo vuosia 
Vammaisurheilu-lehti. Johannakin selaili 
sitä, mutta vasta talvella 2016 silmiin osui 
ilmoitus elinsiirron saaneiden liikuntaleiris-
tä. Ensin Johanna ajatteli, että osallistujat 
ovat huippu-urheilijoita, mutta koska mai-
noksessakin sanottiin, että aiempi koke-
mus ei ole tarpeen, hän päätti uskaltautua 
mukaan. Sillä tiellä hän on edelleen.

Vantaan EM-kisoihin kesällä 2016 hän 
ei ihan ehtinyt mukaan, joten kilpailu-ura 
starttasi suoraan MM-tasolta Malagassa.

– Ajattelin, että kisoihin osallistuminen 
vaatii näyttöä pikkukisoista, mutta mukaan 
ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat liik-
kua ja osallistua.

Vaikka mitaleista kisataankin, Malagas-
sa oli rento ja hyvä tunnelma. 

Ensimmäisistä kisoistaan Johannalla 
oli tuomisinaan hopeinen mitali 200 met-
riltä. Kuulan työnnössä ja pallon heitossa 
hän oli neljäs. Hän osallistui myös parikei-
laukseen Tarja Savolaisen kanssa. Johan-
na empi mukaan lähtemistä, koska koke-
musta oli vain satunnaisesta hohtokeilauk-
sesta. Tarjaa se ei haitannut. Pääasia, että 
pääsi pelaamaan.

Sardinian EM-kisoista tänä vuonna tu-
likin sitten supermenestys. Ensimmäise-
nä kisapäivänä Johanna otti kultaa 100 
metriltä. Toisena kisapäivänä ohjelmassa 
oli lajiruuhka. Ensin kuulantyöntö ja pal-
lonheitto olivat samanaikaisesti. Kuulas-
ta Johanna otti pronssia, mutta pallossa 
oli tyytyminen neljänteen tilaan. Pituus-
hyppy ja päälaji 200 metriä osuivat myös 
päällekkäin. Ensimmäinen hyppy meni 
pieleen, mutta melkein saman tien star-
tannut 200 metriä putkeen, kun Johan-
na juoksi siinä kultaa. Maaliviivan jälkeen 
vuorossa oli vain kenkien vaihto ja pituus-
hypyn viimeinen kierros. Voittoputki jat-
kui, sillä siitäkin Johanna otti kultaa. Tu-
losta Johanna ei ehtinyt kauan juhlia, sil-
lä päivän päätti sekaviesti, josta Suomen 
joukkue otti neljännen sijan.

Ensi vuonna ovat vuorossa MM-kisat 
Newcastlessa Englannissa ja sitä seuraa-
vana vuonna EM-kisat Dublinissa. Tavoit-

teena Johannalla on juosta 200 metriä al-
le 33 sekunnin ja 100 metriä alle 15 se-
kunnin. Kuulan pitäisi lentää yli 7 metriä.

Hyvä olo liikunnasta
Johanna ei noudata tarkkaa treeniohjel-
maa, vaan liikkuu silloin, kun se tuntuu hy-
vältä. Hän on ottanut harjoitteluunsa ide-
oita liikuntaleireiltä ja Tuija Helanderin te-
kemistä ohjelmista. Hän käy paljon käve-
lylenkeillä, ja saattaa matkalla innostua 
treenaamaan. Intervalliharjoituksia hän te-
kee lähikoulun hiekkakentällä. Johanna on 
ostanut oman kuulan ja kiekon, jotta har-
joittelu onnistuu, silloin kun siltä tuntuu.

– Liikunnan jälkeen on hyvä olo, vaik-
ka paikat vähän tulisivatkin kipeäksi. Huo-
maan liikunnan vaikutukset nopeasti 
omassa voinnissani Jos en liiku pariin päi-
vään, huomaan heti, että unen laatu heik-
kenee. Hapenottokykyni on parantunut 
huimasti, samoin liikkuvuus ja lihasvoima.

Miten Johanna sitten potkisi sohvape-
runat liikkeelle?

– Jos ei ole pitkään aikaan liikkunut, al-
ku on hankala, mutta kun jaksaa sen yli, 
huomaa tarvitsevansa säännöllistä liikun-
taa. Suoritus kannattaa sovittaa omaan 
kuntoonsa. Päivät ovat erilaisia. Jos jo-
nakin päivänä ei jaksa liikkua, ei siitäkään 
kannata tehdä ongelmaa.

Muiden kanssa liikkuminen on muka-
vampaa ja Johanna kehottaa lähtemään 
rohkeasti mukaan. 

Kävelylenkiltä kannattaa Johannan 
mukaan jättää kännykkä kotiin, jos sitä ei 
tarvitse oman turvallisuutensa takia, ja vain 
nauttia ympäristöstä. Yhteinen liikuntahet-
ki kaverin kanssa tuo vaihtelua ja samalla 
voi jutella arjen tapahtumista.

Johanna Kankaanpää juoksi EM-kisoissa myös sekaviestijoukkueessa Mika Rajamäen, Pinja Ekströmin ja To-
mi Palovaaran kanssa

15 | ELINEHTO 1/18



Ensimmäinen munuaisensiirto lapselle teh-
tiin Suomessa jo 1960-luvun lopulla. Vuo-
desta 1986 lähtien, systemaattisen elin-
siirtotoiminnan käynnistyttyä, kaikki lasten 
elinsiirrot on keskitetty HYKS:n Lastenkli-
nikalle. Noin puolet lapsille tehtävistä elin-
siirroista on munuaisensiirtoja. 

– Munuaisensiirron saaneiden pitkäai-
kaisennusteeseen vaikuttavat tekijät ovat 
monilta osin selvittämättä. Tutkimuksis-
samme pyrimme löytämään keinoja tun-
nistaa pitkäaikaisten haittavaikutusten 
suhteen suurimmassa riskissä olevat po-
tilaat, jotta heidän hoitoaan voidaan te-
hostaa ja elämänlaatuaan parantaa, ker-
too lastentauteihin erikoistuva lääkäri Juu-
so Tainio.

Tainio on tehnyt väitöskirjansa munuai-
sensiirron saaneiden lasten murrosiän ke-
hityksestä ja metabolisista pitkäaikaistu-
loksista. Tutkimukseen hän on saanut Mu-
nuaissäätiön apurahaa.

Suomessa munuaisensiirto tehdään 
keskimäärin nuoremmalla lapselle kuin 
muualla maailmassa. Yleisin syy lapsuus-
iän munuaisensiirtoon maassamme on 
perinnöllinen munuaissairaus ja varsinkin 

Munuaisensiirto vaikuttaa  
lapsen kehitykseen
Lapsena munuaisensiirron saanei-
den tyttöjen murrosikä tulee nor-
maalissa aikataulussa, mutta vii-
denneksellä pojista murrosikä on 
viivästynyt. Metaboliset tekijät vai-
kuttavat vähän munuaissiirteen pit-
käaikaistoimintaan.

TEKSTI: PETRI INOMAA

suomalaiseen tautiperintöön kuuluva suo-
malaistyyppinen synnynnäinen nefrootti-
nen oireyhtymä eli CNF. CNF-lapsella on 
jo syntyessä voimakas proteinuria ja sen 
pysäyttämiseksi munuaiset poistetaan 
noin seitsemän kilon painoiselta lapsel-
ta ja aloitetaan dialyysihoito. Munuaisen-
siirto tehdään, kun lapsi on noin 10 kilon 
painoinen eli noin vuoden ikäisenä. Muu-
alla maailmassa munuaisensiirtoja teh-
dään vain harvoin alle 2-vuotialle lapsil-
le ja yleisimmin siirto tarvitaan vasta kou-
luikäisenä.

Pienenä munuaisensiirron saanut lap-
si ehtii altistua kasvun ja kehityksen aika-
na pidempään hyljinnänestolääkityksel-
le ja sen mahdollisille haittavaikutuksil-
le. Hyljinnänestolääkitykseen liittyy monia 
haittavaikutuksia ja esimerkiksi siklospo-
riini ja takrolimuusi ovat haitallisia munuai-
sille ja kuormittavat siirrettä. Lapsilla käy-
tetään hyljinnänestoon samoja lääkkeitä 
kuin aikuisille, mutta lääkkeiden annostelu 
ja lääkemuoto on eri, koska lapsen keho 
käsittelee lääkettä eri lailla kuin aikuisen. 
Yleisimmin lapsilla on käytössä niin sanot-
tu kolmoislääkitys, jolloin jokaisesta lääk-
keestä pyritään saamaan hyötyä niin, että 
kunkin lääkkeen annostus, ja siten sen ai-
heuttamat mahdolliset haitat, pysyvät pie-
nempinä. Samoin kuin aikuisilla myös lap-
silla hyljinnänestolääkitys pyritään säätä-
mään turvallisissa rajoissa mahdollisim-
man pieneksi.

– Koska munuaisensiirto tehdään 
Suomessa CNF:n vuoksi usein jo hyvin 
nuorena, dialyysiaika jää monilla melko 
lyhyeksi. Kun siirto tehdään vasta kou-
luiässä, lapsi ehtii sairastaa pidempään 

munuaisten vajaatoimintaa ja olla pidem-
pään dialyysissä. Myös ne kuormittavat 
elimistöä merkittävästi ja vaikuttavat lap-
sen kehitykseen.

Murrosiän kehitys  
on usein normaalia
Lapsena munuaisensiirron saaneiden tyt-
töjen ja poikien pituuskasvu kestää kau-
emmin ja he ovat aikuisina keskimäärin 
vain hieman muita lyhyempiä.

Munuaisensiirron saaneiden tyttöjen 
murrosikä alkaa keskimäärin samaan ai-
kaan kuin terveillä tytöillä, mutta osalla po-
jista murrosiän alku ajoittuu terveitä poikia 
myöhemmäksi.

– Viidenneksellä munuaisensiirron saa-
neilla pojilla murrosikä on viivästynyt. Ei 
tiedetä vielä tarkkaan, miksi kehitys pojil-
la myöhästyy. On epäselvää johtuuko se 
aiemmasta munuaisten vajaatoiminnasta, 
mutta hyljinnänestolääkitys näyttää vaikut-
tavan siihen merkittävästi.

Sukupuolihormonien tuotanto ei elin-
siirron saaneilla poikennut merkittäväs-
ti terveeseen väestöön verrattuna. Lap-
sena siirron saaneilla nuorilla miehillä ki-
vesten toiminta on kuitenkin usein häiriin-
tynyt ja valtaosalla siemenneste vaikuttaa 
huonolta.

– Varsinkin sperman laatuun hyljinnä-
nestolääkitys ja etenkin syklofosfamidin 
käyttö vaikuttaa negatiivisesti. Syklofos-
famidia käytettiin ennen esimerkiksi tiet-
tyjen munuaissairauksien hoitoon, mutta 
kun sen haittavaikutukset on opittu tunte-
maan tarkemmin, käyttöä on vähennetty. 
Joissakin tapauksissa sen käyttö on kui-
tenkin edelleen perusteltua.

Lastentauteihin erikoistuva lääkäri Juu-
so Tainio kertoo, että munuaisensiirron 
saaneiden tyttöjen murrosikä alkaa nor-
maalisti, mutta pojilla se on usein vii-
västynyt.
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Lasten saaminen on kuitenkin mahdol-
lista, vaikka useissa tapauksissa ennus-
te lasten saamiseen vaikuttaa alentuneel-
ta. Siitä huolimatta myös munuaisensiirron 
saaneet miehet ovat saaneet omia lapsia.

Verenpaine koholla myös lapsilla
Kohonnutta verenpainetta on huomatta-
vasti myös munuaisensiirron saaneilla lap-
silla. Normaalisti verenpaine laskee yöllä 
nukkuessa, mutta elinsiirron saaneilla las-
ku ei ollut normaalia. Munuaistoiminta vai-
kuttaa verenpaineeseen ja verenpaine mu-
nuaisten toimintaa, mutta on vaikea erot-
taa kumpi on syynä kumpaan.

– Hyljinnänestolääkkeiden tunnettu 
haittavaikutus on verenpaineen kohoami-
nen. Tutkimuksessamme havaitsimme, et-
tä lasten verenpaine oli verenpainelääki-
tyksestä huolimatta usein viitearvoja kor-
keampi. Kohonnut verenpaine kuormittaa 
vuosien kuluessa verenkiertoelimistöä ja 
hyvällä verenpaineen hoidolla tavoitteena 
on estää sydän- ja verisuonitautien muo-
dostuminen aikuisiässä.

Viidesosa munuaisensiirron saaneista 
lapsista oli ylipainoisia. Kortisonihoito vai-
kuttaa painoon myös lapsilla. Suomessa 
käytössä olevan kolmoislääkityksen ansi-
osta kortisonia voidaan kuitenkin yleensä 
käyttää pieninä annoksina. Ylipaino tai ko-
honnut verenpaine eivät lapsuus- tai nuo-
ruusiän aikana kuitenkaan näy vielä mu-
nuaisten toiminnassa. Tutkimuksissa on 
kuitenkin todettu, että poikkeava triglyse-
ridipitoisuus liittyy heikentyneeseen munu-
aissiirteen pitkäaikaiseen toimintakykyyn.

Vaikka lähes viidennes lapsena munu-
aisensiirron saaneista täyttääkin metaboli-
sen oireyhtymän kriteerit 1,5 vuotta siirron 
jälkeen, on tyypin 2 diabetes erittäin harvi-
nainen vielä 13 vuotta munuaisensiirrosta.

Tavoitteena hyvinvointi
Hyljinnänestolääkitys altistaa infektioille, 
jotka ovat pääsääntöisesti viruksen aihe-

Elinsiirtolasten  
viikko  
marraskuussa
Suomessa tehdään vuosittain noin 20 
elinsiirtoa lapsille. Lapsille on tehty Las-
tenklinikalla jo yli 550 elinsiirtoa. Eniten 
on ollut munuaisensiirtoja, noin 300. 
Tärkein syy lasten munuaisensiirtoihin 
on suomalaiseen tautiperimään kuulu-
va synnynnäinen nefroosi (CNF). Las-
ten maksansiirron yleisin syy on syn-
nynnäinen sappitieatresia eli sappitei-
den puutos. 

Lasten elinsiirtojen tulokset ovat 
Suomessa erinomaisia. Valtaosa elin-
siirron saaneista lapsista voi elää nor-
maalia elämää, käydä koulussa ja har-
rastaa.

Elinsiirtolasten viikolla 19.11.–
24.11. halutaan tuoda yleisön tietoon, 
että elinsiirtoja tehdään kaiken ikäisille, 
myös pienille lapsille. Jokainen elinsiir-
ron saanut lapsi on sankari.

Päivän aikana liiton vapaaehtoiset 
ja työntekijät jalkautuvat elinsiirtolasten 
hoitoyksiköihin. Lapset saavat oman 
sankaripäivänsä ja voivat esiintyä ja 
tulla kuvatuksi supersankareina. Illal-
la samoilla paikkakunnilla järjestetään 
perheiden tapaaminen Hoplopissa tai 
vastaavassa lasten seikkailupuistossa. 
Viikon aikana lasten elinsiirroista kerro-
taan myös medialle tiedotteissa ja liiton 
sosiaalisen median kanavilla. 

Lisää tietoa saa syksyn kuluessa liiton 
kotisivuilta www.muma.fi/ajankohtaista.

Elinsiirtolasten päivän tapahtumapaik-
kakunnat tänä vuonna:
Tampere, maanantai 19.11.
Helsinki, tiistai 20.11.
Oulu, keskiviikko 21.11.

uttamia, kun siirrosta on kulunut yli puo-
li vuotta, mutta esimerkiksi elinsiirron saa-
neiden  hengitysteiden virusinfektiot pitkäl-
lä ajalla ovat yhtä vakavia kuin terveillä lap-
silla. Sytomegolovirusta ja Pneumocystis 
carinii -sientä vastaan tarvitaan usein es-
tolääkitys siirron jälkeen.

– Suosittelemme, että elinsiirron saa-
neilla lapsilla olisi mahdollisimman katta-
va rokotussuoja, mutta eläviä heikennet-
tyjä viruksia sisältäviä rokotuksia ei anne-
ta elinsiirron jälkeen. Kun elinsiirrosta pää-
tetään, tehdään lapselle henkilökohtainen 
rokotussuunnitelma ja useimmat rokot-
teet ehditään antaa tarvittaessa nopeute-
tusti ennen siirtoa.

Lasten munuaisensiirtojen tulokset 
ovat Suomessa huippuluokkaa. Kaik-
ki elinsiirrot on keskitetty yhteen keskuk-
seen, minkä on todettu parantavan hoi-
don laatua. Maailmalla elinsiirron alkuhoito 
ja seuranta saattavat toteutua eri keskuk-
sissa, mutta Suomessa elinsiirron saaneet 
lapset käyvät kerran vuodessa kontrollis-
sa samassa keskuksessa eli tässä tapauk-
sessa Helsingissä Lastenklinikalla.

– Nykyään siirre toimii pitkään, mistä 
seuraa pitkä altistuminen hyljinnänesto-
lääkitykselle.  Hoitotulosten parannuttua 
painopistettä on voitu siirtää aiemmasta 
akuutin tilanteen ongelmien selvittämises-
tä enemmän siirron pitkäaikaisvaikutuksiin 
kuten kasvuun ja kehitykseen sekä psyyk-
kiseen hyvinvointiin ja elämänlaadun pa-
rantamiseen.

Vaikka siirteen toiminta-aika pite-
nee koko ajan, lapsena munuaisensiirron 
saaneet tarvitsevat uuden siirron yleen-
sä nuorina aikuisina. Siirteen toimintaky-
ky riippuu paljolti siitä, onko ensimmäise-
nä siirron jälkeisenä vuotena ongelmia, 
joiden vuoksi siirteen toimintakyky heik-
kenisi. Seuraava koetinkivi on nuoruus ja 
siirtyminen aikuispuolelle hoitoon, jolloin 
nuoren on otettava enemmän vastuuta 
omasta hoidostaan. 
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TEKSTI JA KUVA: HILKKA LAHTI

Kurssilta tsemppiä ja vertaistukea

Torniolainen Sari Köngäs osallistui dialyysihoidossa olevien ai-
kuisten kurssille Siilinjärvellä Kunnonpaikassa. Kurssi kesti kuusi 
päivää ja puoliso Risto oli mukana kaksi viimeistä päivää. 

Kokemusten jakaminen toisten sairastuneiden kanssa oli 
kurssilla tärkeää, mutta sijansa oli myös uuden tiedon saamisella 
ja vanhan kertaamisella. Pitkäaikaisesti sairaan hoitoinnolle kurs-
si toi uutta nostetta. 

Kurssilla tietoa ovat jakamassa asiantuntijat: nefrologi, munu-
aissairaanhoitaja, psykologi, fysioterapeutti, mutta asiantuntijatie-
don lisäksi Sari arvostaa muilta saamaa tietoa sairauden kulusta 
ja siitä, miten he pärjäävät sairauden kanssa.

– Minua kiinnostaa kaikki sairauteen liittyvät asiat siksikin, että 
saan varmuutta siitä, että toimin oikein. Vertaisilta saatu tieto aut-
taa huomaamaan, miten samakin sairaus voi näyttäytyä eri tavalla.

Kurssin annin Sari kiteyttää näin: Kun iloitsee pienistä asiois-
ta, voi iloita useammin.

Perintönä rakkulamunuaiset
Sari sai diagnoosin polykystisistä munuaisista 21-vuotiaana. Sai-
raus todettiin Sarin isällä ensimmäisenä suvussa ja sen jälkeen 
tutkittiin myös kaikki yhdeksän lasta. Viisi sisaruksista oli saanut 
perinnöllisen sairauden aiheuttaman geenin, neljä ei. 

Polykystisessä munuaissairaudessa munuaisiin kehittyy nes-
teen täyttämiä rakkuloita. Munuaisten vajaatoiminta kehittyy 
yleensä hitaasti. Munuaisten monirakkulatauti on yleisin perinnöl-
linen munuaissairaus Suomessa. Lapsella on 50 prosentin mah-
dollisuus saada sairaus, jos se on toisella vanhemmista.

Toisen raskauden aikana Sarin verenpaine kohosi ja siitä läh-
tien hän on joutunut syömään verenpainelääkkeitä. Jokaisen nel-
jän raskauden aikana verenpaineen kanssa on ollut ongelmia. 

– Verenpaineen nouseminen oli tietysti merkki siitä, että jota-
kin munuaisissa tapahtuu, mutta ei sitä sen kummemmin ajatel-
lut, kun tunsi olevansa ihan kunnossa. 

Sari onkin sitä, mieltä, että lääkärien olisi pitänyt puhua pon-
nekkaammin ja aikaisessa vaiheessa ennaltaehkäisystä ja elä-
mäntapojen vaikutuksesta esimerkiksi verenpaineen hoidossa. 

– Tupakoinnin lopetin 10 vuotta sitten, onneksi edes silloin.

Aneurysman puhkeaminen pysäytti
Laitoshoitajaksi opiskellut Sari hoiti lapsia kotona ja työskente-
li vanhusten kanssa. Vuonna 2010 hän valmistui lähihoitajaksi ja 
alkoi tehdä kolmivuorotyötä. 

– Verenpaine alkoi entisestään kohota ja työstä tullessani ih-
mettelin, miksi aina väsyttää ja on huono olo. Työssä jaksaminen 
vaati jatkuvaa ponnistelua.

Väsymyksen syynä olivat huonontuneet munuaisarvot. Ensin 
Sari jätti pois yövuorot, mutta lopulta sekään ei riittänyt ja vuon-
na 2012 Sari jäi pois töistä.

– Kesti aikansa, ennen kuin sain itselleni selvitettyä, että nyt 
on parempi keskittyä itsensä hoitamiseen.

Ensimmäiseksi Sari ryhtyi muuttamaan ruokavaliotaan munu-
aisten vajaatoiminta sairastavalle optimaaliseksi.

– Risto auttoi tosi paljon ruokavalion kanssa etsimällä tietoa 
Finelistä.

Kurssilla huomaa, miten tärkeää on puhua asioista. 
Vertaistukeen ei aina tarvita edes sanoja. Kurssi toi 
myös uutta nostetta pitkäaikaissairaan hoitoinnolle.

Sarin haaveissa on se, että hän uskaltaa tulevaisuudessa matkustaa ulkomaille. 
Kurssilla on saanut paljon tietoa ja muiden kokemuksia matkustamisesta. 

Kurssin jälkeen Sari on aloittanut kuntosaliharjoittelun ja pilateksen.
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Uudessa hankkeessa verkossa tapahtuvaa sopeu-
tumisvalmennusta kehitetään usean järjestön voi-
min. Ensimmäinen kurssi, jossa Munuais- ja mak-
saliitto on mukana, järjestetään ensi keväällä.

Fineli on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ravitsemusyksi-
kön ylläpitämä tietopankki, johon on koottu tietoa suomalaisten 
ja Suomessa käytettävien elintarvikkeiden ravintoainekoostumuk-
sesta. Tietoa saa myös liiton julkaisemista esitteistä ja Nauti ruo-
asta -ruokakirjasta. 

Seuraavaksi Sari keskittyi liikuntaan, alkoi käydä kuntosalilla, 
uimassa ja pyöräilemässä. Munuaisarvojen huononeminen hidas-
tui ja jopa välillä pysähtyi. Painokin tippui 12 kiloa.

Polykystiseen munuaissairauteen sairastuneilla on suurentu-
nut riski saada aivovaltimopullistuma ja aivoverenvuoto, jos näitä 
on ollut suvussa. Sari oli kysynyt lääkäreiltä, olisiko pään kuvaa-
minen aiheellista, mutta sitä ei pidetty tärkeänä, koska suvussa 
ei ollut aneurysmia. Kuitenkin tammikuussa 2015 Sarilta puhke-
si aivovaltimopullistuma. Hän joutui Oulun yliopistollisen sairaa-
lan teho-osastolle kolmeksi viikoksi ja hoitoa jatkettiin vielä Län-
si-Pohjan keskussairaalassa Kemissä kaksi viikkoa. Takaisin ar-
keen pääseminen vaati kovaa kuntoutusta.

– Pääsin kotiin rollaattorin kanssa. Väsyin nopeasti eikä mi-
nulla ollut voimia nostaa edes lusikkaa suuhun. Välillä nauratti, 
sitten taas itketti.

Puoliso oli viikon kotona ja sen jälkeen Sari sai vammaispal-
velun kautta avustajan kotiin. Avustajana toimi oma sisar, mikä 
Sarin mielestä oli lottovoitto.

– Onneksi sain apua, sillä muuten tilanne olisi käynyt liian 
raskaaksi niin minulle itselleni kuin puolisollekin, joka olisi joutu-
nut omien töidensä lisäksi hoitamaan minua ja kotia sekä las-
ten asioita. 

Aivoaneurysman puhkeminen jätti jälkeensä keskittymisvaike-
uden, joka näkyy varsinkin pitkäaikaisessa tekemisessä.

Yökoneen kanssa reissuun
Dialyysin Sari aloitti huhtikuun lopussa 2017. Puoliso ilmoitti he-
ti, että on halukas luovuttamaan munuaisensa, mutta hän ei so-
pinut luovuttajaksi, koska Sarin luovuttajaspesifiset vasta-aineet 
olivat korkeat. Sari tekee PD-hoitoa yökoneella. 

Dialyysissä olevien sopeutumisvalmennuskurssi oli Sarin en-
simmäinen reissu yökoneen kanssa.  Kurssilla Sari pystyi jaka-
maan kokemuksia toisen PD-hoitoa tekevän kurssilaisen kans-
sa ja sai hyviä vinkkejä ja rohkaisua. 

– Olen selvästi rohkeampi lähtemään kotoa ja kesän loma-
matka PD-koneen kanssa sujui erinomaisesti.

Sari on pelännyt liikkumista katetrin kanssa ja myös siksi, et-
tä hänen rakkulaiset munuaiset ovat varsin kookkaat ja rakkulan 
puhkeamiset tekevät kipeää. Hän asettikin kurssin tavoitteeksi lii-
kunnan aloittamisen uudelleen. Tavoite myös toteutui.

– Kurssilta sain sellaisen virtapiikin, että olen aloittanut kun-
tosaliharjoittelun ja ilmoittautunut pilatekseen, hän iloitsi kurs-
sin jälkeen.

Helpottavaa on ollut myös ymmärtää, että hoitoväsymys tu-
lee aina välille kaikille. 

– Välillä on mustia päiviä ja on tunne, etten jaksa enää yhtään. 
Mutta sitten taas löytää jostakin kipinän jatkaa. 

Vertaistuen yhteydessä moni sanoo, miten tärkeä on tietää, 
ettei ole yksin sairautensa kanssa. 

– Kurssilla oli huumoria ja hauskanpitoa, mutta asioista puhut-
tiin avoimesti ja vakavastikin muiden kurssilaisten kanssa. Saman 
kokeneille on helpompi puhua, sillä pystyy rehellisemmin kerto-
maan ajatuksensa ja tunteensa. Läheisiään pyrkii suojelemaan, 
ja vaikka heille voikin puhua, ei voi odottaa, että he ymmärtäisi-
vät samalla tavalla.  

Sari kokee vertaistuen auttavan sairaudesta selviytymisessä. 
Siksi hän onkin ollut puuhaamassa Kemi–Tornion-alueelle vertais-
tukiryhmää. Ensimmäinen kokoontuminen syksylle on jo sovittu. 

Kymmenen järjestöä kehittävät yhdessä sopeutumisvalmen-
nusta hankkeessa, jonka päätavoite on tuottaa hyvinvointia 
verkkokursseille osallistuville. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja 
terveysministeriö Veikkauksen varoilla. Verkkokursseja toteut-
tavat Aivoliitto, Allergia-, iho- ja astmaliitto, Epilepsialiitto, In-
validiliitto, Lihastautiliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munu-
ais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Syöpäjärjestöt ja Suomen Sy-
dänliitto. 

– Työstimme kevään aikana sopeutumisvalmennuskurssi-
en sisältöjä palvelumuotoilutyöpajoissa, kertoo hankkeen joh-
taja, Invalidiliitto-konsernin tutkimusjohtaja Sinikka Hiekkala.

– Suunnittelimme yhdessä kuusi erilaista teemaa, jot-
ka sopivat erilaisille ihmisille yli järjestö- ja diagnoosirajojen. 
Olemme olleet innostuneita uuden luomisesta, sillä näin laa-
jaa yhdessä suunnittelua ja toteutusta ei ole tehty aikaisem-
min. Lisäksi sopeutumisvalmennus toteutetaan pääosin ver-
kon välityksellä. 

Yhteiseksi verkkokuntoutusalustaksi on valittu Väestölii-
ton Hyvä kysymys.fi -palvelu, joka on myös Veikkauksen va-
roilla kehitetty järjestöille kohdennettu palvelualusta. Sen li-
säksi testataan ainakin kahta ryhmävideoneuvottelujärjes-
telmää.

Kuntoutujat mukana suunnittelemassa
Neljä kuudesta etäsopeutumisvalmennuksen teemasta on 
suunnattu yksilökursseille, yhteensä 16 kurssia. Näistä puo-
lessa on vuorokauden aloitustapaaminen. Toiset puolet toteu-
tetaan verkossa ensimmäisestä tapaamisesta lähtien. Kak-
si teemaa ovat perhekursseja, yhteensä neljä kurssia. Näissä 
kaikissa on aloitustapaaminen, jonka jälkeen sopeutumisval-
mennus jatkuu verkossa.

Kuntoutussäätiö on mukana testaamassa ja arvioimas-
sa yhteiskehittämisen malleja ja sopeutumisvalmennuksen 
keskeisten elementtien toteutumista sekä sopeutumisval-
mennuksen vaikutuksia. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos (THL) on mukana hankkeessa. 

– Arvioinnin kehittämiseen ja yhtenäistämiseen kuuluu 
asiakaslähtöinen tavoitteiden asettaminen ja elämän arviointi 
sekä näiden seuraaminen mm. yleisillä itsearviointikysymyk-
sillä, Hiekkala sanoo. 

Munuais- ja maksaliitosta kehittämistyöpajoihin ovat osal-
listuneet kuntoutussuunnittelija Iiris Ahlgren ja kokemusasi-
antuntija Kirsi Vierimaa.

– Tämä oli ensimmäinen kerta, kun kurssisuunnittelus-
sa oli mukana näin monta eri liittoa, ja työntekijöiden lisäksi 
eri elämäntilanteessa olevia jäseniä, kuten lasten ja nuorten 
vanhempia. Näin keskusteluihin saatiin laajempi näkökulma, 
kertoo Kirsi Vierimaa. Verkossa tapahtuvat kurssit ovat hä-
nen mielestään hyvä asia.

Hankkeen ensimmäinen kurssi, jossa Munuais- ja mak-
saliitto on mukana, järjestetään maaliskuussa 2019. Lue 
lisää kursseista, niiden aikatauluista ja täytä hakemus 
www.etasope.fi. Munuais- ja maksaliitossa saat lisätietoa 
kuntoutussuunnittelija Iiris Ahlgrenilta, iiris.ahlgren@muma.fi, 
050 3019368. 

Hyvinvointia  
verkkokurssilta
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Matti Kauhanen, 66 vuotta, on Kanga-
salla tunnettu mies. Torilla hän ei ehdi ot-
taa montaakaan askelta, kun joku on jo 
kyselemässä kuulumisia. Matti ehti toi-
mia 100-vuotiaan Kangasalan sanomi-
en päätoimittajana 17 vuoden ajan en-
nen eläkkeelle jäämistään kolme vuotta 
sitten. Tänä kesänä hän muutti vaimon-
sa Ullan kanssa tämän kotipaikkakunnal-
le Ilmajoelle. 

Matti on kertonut maksasairaudestaan 
ja maksansiirrostaan kysyjille aina avoi-
mesti. Se on ollut yksi tapa jakaa taakkaa. 
Selviytymisessä ovat auttaneet myös po-
sitiivinen mieli ja hyvä peruskunto. Ulla-vai-
mon lisäksi myös suuri suku on ollut aina 
tukena. Matilla on yhdeksän sisarusta, nel-
jä poikaa ja lapsenlapsiakin jo kahdeksan. 
Sisarukset ovat tainneet olla Matin voin-
nista enemmän huolissaan kuin Matti itse.

– Eivät meinaa millään uskoa, että va-
raosilla voi pärjätä, Matti nauraa.

Maksa alkaa rasvoittua
Jälkiviisas voisi ajatella, että jos Matti oli-
si korjannut elintapojaan jo 90-luvulla, kun 
maksa oireili ensimmäisiä kertoja, maksan-
siirtoa ei olisi koskaan tarvittukaan. Ehkä 
hyvin perusteltu tieto riskeistä olisi muut-
tanut käytöstä, ehkä ei.

90-luvun alussa Matti oli työssä Nil-
siän paikallislehdessä Pitäjäläisessä. Lehti 
järjesti lukijamatkoja ja Matti oli niillä mat-
kanvetäjänä. Turkin matkan jälkeen hänel-
le nousi yhtäkkiä kova kuume. Terveyskes-
kuksessa syyksi epäiltiin ruoasta tullutta vi-
rushepatiittia ja mies lähetettiin Kuopioon. 
Siellä maksasta otetusta koepalasta selvi-
si, että Matin maksa on rasvoittunut. Matil-
le oli kertynyt ylipainoa, mutta muuten kun-
to ja terveys olivat hyvät.

”Miten tuo alkoholin käyttö”, lääkäri 
oli kysynyt sairaalassa. Matti oli vastan-
nut mielestään rehellisesti, että sauna-
kaljat tulee juotua, mihin lääkäri oli jat-
kanut, että tuleeko sitä pesuntarvetta 
useastikin.

Matti ei jäänyt asiaa sen enempää poh-
timaan. Työ päätoimittajana jatkui kellon 
ympäri viikon jokaisena päivänä. Toimit-

Juominen loppui kertaheitolla
Matti ajatteli käyttävänsä alkoholia 
kohtuudella. Ylipaino ja kakkostyy-
pin diabetes yhdistettynä säännöl-
liseen juomiseen aiheutti maksakir-
roosin. Matti sai pari vuotta sitten 
maksansiirron maksasyövän takia. 
Toipumista leikkauksesta avitti hy-
vä peruskunto.

tajan ammattiin kuului aikoinaan paljon 
edustamista ja tarjolla oli aina alkoholia. 
Joululahjatkin pakkasivat olemaan viina-
pulloja. Totta kai juominen on kiinni omas-
ta halusta, mutta kun alkoholia oli jatku-
vasti saatavilla, sitä myös kului säännölli-
sesti ihan huomaamatta. Se piti ylipainoa 
yllä ja aiheutti lopulta myös kakkostyypin 
diabeteksen.

– En ollut koskaan alkoholin takia pois 
töistä ja ajattelin, että olen kohtuukäyttä-
jä. En juonut viinaa, en edes kaljaa, kos-
ka se lihotti, pääosin vain viiniä. En juonut 
koskaan suruuni, vaan tiukan paikan tullen 
lähdin mieluummin lenkille.

Metabolinen oireyhtymä, ylipaino ja al-
koholi ovat kuitenkin huono yhdistelmä. 
Alkoholi sekä aiheuttaa rasvamaksaa et-

TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

tä pahentaa ei-alkoholiperäistä rasvamak-
saa. Jos maksaan muodostuu rasvoittu-
misen lisäksi tulehdus, tilanne on vaka-
vampi. Maksaan voi muodostua tulehduk-
sen seurauksena sidekudosta, mikä osalla 
kehittyy maksakirroosiksi. Maksakirroosiin 
liittyy aina maksasyövän riski.

– Minulla juomisen lopettaminen ei ollut 
vaikeaa, lopetin kertaheitolla. En ollut riip-
puvainen alkoholista, se vaan liittyi muka-
vaan tunnelmaan ja elämään.

Maksa ei soveltunutkaan siirtoon
Loppuvuodesta 2014 Matti meni Valkea-
kosken aluesairaalaan napatyräleikkauk-
seen. Leikkausaamuna otettiin verikokeita 
ja todettiin, että osa arvoista oli niin huo-
noja, että leikkausta ei voida tehdä. Ult-

Matti Kauhanen, vuoden kangasalalainen 2015, ostaa kahvia Tori-Tertulta eli Terttu Sairialalta, joka on vuoden 
2017 kangasalalainen.
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raäänitutkimuksessa Matin maksassa ei 
näkynyt mitään poikkeavaa, mutta mag-
neettikuvassa sieltä löytyi parin sentin ko-
koinen kasvain. Se sijaitsi sellaisessa pai-
kassa, että siitä ei voitu ottaa koepalaa. Ti-
lannetta jäätiin seuraamaan, koska mak-
sasolusyöpä kasvaa yleensä hitaasti. Se 
voi lähettää etäpesäkkeitä muualle mak-
saan, mutta leviää harvemmin, ja silloin-
kin vasta myöhäisessä vaiheessa, mak-
san ulkopuolelle.

Puolen vuoden kuluttua kasvain oli 
ennallaan, samoin vuoden kuluttua, mut-
ta toisen vuoden seurannassa sen havait-
tiin kasvaneen sentin verran. Matille kirjoi-
tettiin saman tien lähete Taysiin, mistä se 
ohjattiin suoraan Helsinkiin. Kutsu Meilah-
teen tuli tammikuussa. 

Huhtikuun lopussa maksakokous päät-
ti, että ainut hoitovaihtoehto on maksansiir-
to, vaikka maksa-arvot olivat vielä kohtalai-
set ja maksavaurion ainut komplikaatio oli 
nesteen kertyminen vatsaonteloon.

Siitä lähtien puhelin oli päällä koko 
ajan. Kutsu leikkaukseen tuli kesäkuun 
toisena päivänä. Matti otti annetut lääk-
keet ja lähti taksilla Helsinkiin. Kirurgi kä-
vi vielä kertaamassa leikkauksen kulun ja 
Matti jäi odottamaan, että hänet vietäisiin 
leikkaussaliin. Hakijan sijaan yöllä huo-
neeseen tulikin hoitaja kertomaan, että 
siirtoa ei voida tehdä, koska maksa ei ol-
lut soveltuva. Aamupalan jälkeen oli aika 
lähteä kotiin.

Toinen soitto tuli juhannusviikon tiistai-
na. Matti otti taas lääkkeet ja lähti taksilla 
Meilahteen. Leikkaukseen valmistautumi-
nen kävi jo rutiinilla. Tällä kertaa Matti haet-
tiin leikkaussaliin ja nukutettiin. Hän heräsi 
kolmen aikaan yöllä huoneessaan.

– Kokeilin kädellä vatsaani ja ihmettelin, 
että onpa ollut siisti leikkaus, kun ei mis-
sään tunnu miltään. 

Tämäkään maksa ei ollut ollut sopiva 
siirrettäväksi. Aamupalan jälkeen matka 
vei taas takaisin kotiin odottamaan seu-
raavaa kutsua.

Oikea maksa löytyy
Juhannuksen Matti vietti poikansa perheen 
kanssa Leppävirran mökillään. Seuraavalla 
viikolla Ilmajoella oli keittiöremontti menossa 
ja Matti oli hakemassa peräkärryllä kalustei-
ta, kun puhelin soi. Kirurgi soitti ja ilmoitti, 
että nyt tarjolla olisi sopiva maksa, ja kysyi, 
että milloin pääset tulemaan.

Matti otti taas lääkkeensä ja tilasi tak-
sin. Helsinkiin ajettiin yhden pysähdyksen 
taktiikalla ja Matti oli viideltä illalla osastol-
la. Valmistelut olivat jo liiankin tuttuja, mut-
ta tällä kertaa maksa tosiaan oli soveltuva 
ja siirto pystyttiin tekemään.

– Kun heräsin teho-osastolla, niin tie-
sin, että jotain oli tehty. Vaikka olin siel-
lä vain pari yötä, oli se aika koettelemus. 
Etukäteen oli selitetty, mitä teho-osastolla 
tapahtuu, mutta hengityskoneessa ja let-
kuissa oli täysin toimintakyvytön olo.

Osastolla vointi alkoi parantua, kun 
pääsi liikkumaan, ja itse asiassa piti al-
kaa liikkua.

– Itsensä kannattaa pitää mahdollisim-
man hyvässä kunnossa, jotta leikkaukses-
ta selviää helpommin.

Vilpittömästi muita auttamassa
Matti on toipunut hyvin maksansiirrosta. 
Enemmän huolta ovat aiheuttaneet jalkaon-
gelmat. Hyljinnänestolääkitys aiheutti Matil-
le akillesjänteen repeytyminen. Terveyskes-
kuksessa sitä ei kuitenkaan tunnistettu. On-
tumisen seurauksena aukesi kantapää, jota 
hoidettiin koko kevät. Haava saatiin parane-
maan, mutta seuraavaksi väärän painopis-
teen takia tulleet vasaravarpaat hankautui-
vat kengässä rikki. Varvas meni kuolioon ja 
se piti amputoida juuri ennen joululomaa. 
Lääkärit olisivat halunneet korjata akilles-
jännettä isovarpaan jänteellä, mutta siihen 
Matti ei suostunut. Nyt hän opettelee kun-
toutumaan fysioterapeutin neuvojen avulla.

Maksansiirron jälkeen Matti on toi-
minut vertaistukijana samassa tilantees-
sa oleville.

– Kannattaa ottaa kaikki tuki vastaan, 
mitä on tarjolla. Saman kokenut voi aut-
taa paremmin, sillä yksikään lääkäri ei ole 
kokenut maksansiirtoa, vaikka olisi niitä 
tehnytkin.

Matti on tehnyt muutenkin paljon va-
paaehtoistyötä. Hän on ollut SPR:n paikal-
lisosaston puheenjohtaja ja mukana Lion-
sien toiminnassa. Pirkanmaan munuais- ja 
maksayhdistyksessä hän on luvannut toi-
miva rahastonhoitajana vuoden loppuun 
asti, vaikka onkin jo muuttanut pois alu-
eelta. Ja on Matti ollut mukana myös re-
serviupseerikerhossa ja paikallisen harras-
tajateatterin johtokunnassakin.

– Vapaaehtoistyö ja muiden pyytee-
tön auttaminen tuo mielihyvää, perustelee 
Matti monia vapaaehtoistoimiaan.

Uudessa kotipaikassaan Matti ei ole 
vielä hakeutunut mukaan yhdistyksiin, 
mutta kun tarmoa kerran riittää ja vaivo-
jen kanssakin pärjää Matin sanoin yllättä-
vän hyvin, niin eiköhän Pohjanmaan yh-
distykset vielä saa itselleen hyvän vapaa-
ehtoisen. Kylkisalon Metsästäjien hirvipo-
rukassa ja Könnin kyläseurassa Matti on 
jo mukana.

– Murehtiminen ei auta, lopettaa perus-
positiiviseksi haukuttu Matti. 

Hyvän peruskunnon ansiosta Matti on toipunut  
hyvin maksansiirrosta
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Läheinenkin tarvitsee tukea

Kaikki alkoi äkkiä ja dramaattisesti vuo-
den 2001 alussa. Anna-Liisa eli Lissu, niin 
kuin kaikki häntä kutsuvat, oli jo jonkin ai-
kaa ollut väsynyt ja huonovointinen. Töi-
hin hän silti lähti, vaikka hän kotona jaksoi 
vain syödä Antin eteen kantaman ruoan ja 
mennä nukkumaan. 

– Töistä minut passitettiin lopulta työ-
terveyshuoltoon ja sieltä Oulun yliopis-
tollisen sairaalaan, Lissu kertoo. Paljon 
muuta hän ei sairaalareissun alusta muis-
takaan.

Antti muistaa sitäkin paremmin, miten 
pelottavaa oli nähdä läheisenä makaavan 
sairaalassa tästä maailmasta mitään tie-
tämättömänä. Lissu oli turvonnut 40 ki-
loa ja jalat olivat kuin tukit, sillä munuai-
setkaan eivät jaksaneet toimia kunnolla. 

Sairastuneen läheiset jäävät usein 
yksin kysymystensä ja huolensa 
kanssa. Antti Juujärvi muistaa vie-
lä 17 vuoden jälkeenkin, miten yk-
sinäinen ja epätietoinen hän oli vai-
monsa Anna-Liisan sairastuessa.
TEKSTI JA KUVA: HILKKA LAHTI

Lissu ja Antti ovat saaneet liiton kursseilla ystäviä ja tuttavia. Usein parasta antia ovat olleet vapaa-ajan jutteluhetket.

Kukaan ei osannut tai voinut vastata An-
tin kysymyksiin. 

Kolmen viikon jälkeen Lissu lennä-
tettiin postikoneella Helsinkiin. Antti len-
si reittikoneella perässä.

Viikossa maksansiirtoon
Helsingissä Kirurgisen sairaalan lääkäreille 
ymmärryksen lamppu syttyi siinä vaihees-
sa, kun selvisi, että Lissu oli käyttänyt ni-
velkipuihinsa kipulääkettä nimeltä Nimed. 
Lääke vedettiin myöhemmin myynnistä, 
koska sen todettiin voivan vahingoittaa 
maksan toimintaa. 

– Olin käyttänyt lääkettä vain nelisen 
kuukautta. Lääke oli petollinen, sillä oireet 
tulivat vähitellen, Lissu kertoo.

Maksa-arvot olivat satakertaiset nor-
maaleihin verrattuna ja muutkin laboratorio-
kokeet pielessä. Maksa oli kutistunut pikku-
lapsen nyrkin kokoiseksi. Lissun verta puh-
distettiin plasmafereesillä pari kolme kertaa. 

– Lissu oli väriltään lähinnä kiinankel-
tainen. Kaikki taidot olivat kadonneet: hän 
ei osannut syödä tai liikkua, Antti muistaa. 

Vajaan viikon kuluessa Lissulle löydet-
tiin uusi maksa ja siirtoleikkaus pystyttiin 
tekemään. 

– Olihan se ihan käsittämätöntä, että 
liki vihanneksena maannut ihminen toipui 
kisakuntoon, Antti sanoo ja kertoo, kuin-
ka Lissu piti viedä katsomaan televisios-
ta Lahden MM-kisoja muutaman päivän 
päästä siirtoleikkauksesta. 

Antti ja perheen nuorin, silloin 15-vuoti-
as Tuomas, asuivat Helsingissä hotellissa. 
Antin työnantaja ja työkaverit suhtautuivat 
tilanteeseen joustavasti. Lissu työskenteli 
Restelin palveluksessa ja isä ja poika pys-
tyivät yhtiön kautta asumaan hotellissa mi-
nimihintaan. 

Antti meni sairaalaan aamulla ja tu-
li iltayhdeksältä pois. Myös Tuomas kävi 
osastolla joka päivä ja näki äidin toipumi-
sen eri vaiheet. Hän palasi kotiin siinä vai-
heessa, kun äidin toipuminen oli jo selvää.

– Kohtelu oli hyvää. Sain osallistua Lis-
sun hoitoon, eikä annettu ymmärtää, että 
olisin ollut tiellä. 

Kaikkiaan kesti kaksi kuukautta ennen 
kuin usko Lissun selviämiseen vahvistui. 

– Siitä lähtien kaikki on sujunut loista-
vasti, pariskunta kiittää.

Takaisin tavalliseen
Antti palasi töihin ja Tuomas kouluun. Huoli 
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kotiin jääneestä äidistä oli silti mielessä ko-
ko ajan ja eräänkin kerran Antti lähti kes-
ken työpäivän katsomaan, että kaikki oli 
kunnossa. Myös Tuomas saattoi välitun-
nilla piipahtaa kotona varmistamassa, et-
tä äidillä oli kaikki hyvin.

Lissun maksansiirto tehtiin 15. helmi-
kuuta. Marraskuussa hän oli kypsä lähte-
mään töihin. Hotellin kerroshoitajan työ oli 
kuitenkin niin raskasta, että hän siirtyi en-
sin tekemään pelkästään päivävuoroa ja 
lopulta kahdeksan kuukauden jälkeen työ-
kyvyttömyyseläkkeelle. 

– Työn jättäminen oli kaikkein kauhein-
ta, kun ei ollut mitään tekemistä, Lissu sa-
noo. Hän lepäsi kuusi vuotta ja kun van-
hasta työpaikasta jälleen kerran pyydettiin 
töihin, hän meni takaisin osa-aikaiseksi. 

Voimia tarvittiin myös lääkevahingon 
selvittelyssä. Lääkevahinko on sairaus tai 
vamma, joka on todennäköisesti aiheu-
tunut lääkkeen käytöstä. Lääkevahinko-
vakuutuksesta korvataan ne potilaalle ai-
heutuneet haitat, joita lakisääteiset vakuu-
tukset, esimerkiksi sairausvakuutus, eivät 
korvaa. Lissu sai pienen korvauksen ja va-
kuutus korvaa kaikki sairauden takia mak-
settavaksi tulevat omavastuut sairaalame-
noista, lääkkeistä ja matkoista. 

– Sinnikäs pitää olla, eikä saa antaa 
periksi ensimmäisen ylimielisen vastauk-
sen takia, Antti opastaa muita vastaavas-
sa tilanteessa olevia.

Addison vei voimat
Seitsemän vuotta sitten Lissu huomasi, et-
tä hän alkoi uupua kesken päivän, voimat 
vain katosivat. Syy löytyi Addisonin taudis-
ta. Tauti johtuu lisämunuaisen kuoren hor-
monierityksen sammumisesta. Sen oireita 
ovat voimattomuus, ruokahaluttomuus ja 
laihtuminen. Kortisolin puutetta hoidetaan 
hydrokortisonitableteilla. Hormoniannok-
set säädetään yksilöllisesti.

– Siihen päättyi siten työurakin. Huo-
masin töissä, ettei kyseessä ollut normaali 
väsymys, Lissu toteaa.

Tauti rajoittaa elämää, sillä tekemisen-
sä pitää miettiä tarkkaan löytääkseen jak-
samisen rajat. Myös lääkityksen kanssa 
pitää pelata, että polttoainetta riittää ko-
ko päiväksi. Hydrokortisoni antaa lisävir-
taa, kun voimat loppuvat.

Lissu ja Antti osallistuivat liiton sopeu-
tumisvalmennuskurssille ensimmäistä ker-
taa noin vuoden kuluttua siirrosta.

– Olimme siihen saakka eläneet mel-
koista hiljaiseloa kotona mutta kurssille 
päätimme lähteä, Lissu ja Antti kertovat.

Antille kokemus oli vaikea mutta myös 
vapauttava. Ensimmäistä kertaa hän pys-
tyi ajattelemaan myös itseään ja omaa jak-
samistaan. Kokemusten jakaminen tois-
ten läheisten kanssa laukaisi pelon lukko-
ja. Myös paikallisen yhdistyksen, Pomsin, 
toiminnassa oltiin aluksi ahkerasti mukana, 
mutta nykyisin harvemmin.

Ensimmäiset vuodet olivat rankkoja, 
mutta Antin mieli on rauhoittunut. Hän voi 
silti palata menneeseen, jos hän tarinallaan 
voi olla avuksi muille. 

– Toivon kaikkien hakevan ja pääse-
vän sopeutumisvalmennukseen. Tervey-
denhuolto voi näppärästi unohtaa kans-
sakulkijan, kun huomio on tietysti kiinnit-
tynyt sairastuneeseen ja hänen hoitoon-
sa. Mutta kurssilla myös läheiset otetaan 
huomioon.

Antin auttamishalu on herännyt koke-
musten myötä ja hän toimii sairaalaoppaa-
na Oysin päivystyksessä. 

– Osastolla tapahtuva sairastuneiden 
tukeminen on sekin lapsenkengissä, mutta 
toivon, että hanke luo siihenkin uusia toi-
mintamalleja. Ihmisillä on kova tarve ker-
toa omasta sairastumisestaan ja on pal-
jon niitä, joita kukaan ei käy katsomassa. 

KOLUMNI

Näillä mennään
Hankalimpia tilanteista ovat olleet 
ne, joissa potilas kieltää kertomas-
ta läheisille sairaudesta mitään. Hei-
tä ei tule mieleen monta. Asiaa ei tul-
lut edes erikseen kysytyksi. Jotenkin 
sitä pitää itsestään selvänä, että tie-
toa sairaudesta jaetaan lähimmäis-
ten kesken. 

Perheen ja suvun henkinen tukipyl-
väs joutuu sairauden myötä epävar-
man tilanteen yllättämäksi. Olla hoi-
dettavana tuntuu sietämättömältä. 
Voidaan puhua roolikriisistä. Isku tu-
lee vyön alle, täysin sopimattomasti, 
sääntöjen vastaisesti. 

Vai onkohan asia sittenkään noin? 
Onko sairaan rooli ennalta määrät-
ty? Olisiko niin, että sairaan rooli on 
valittavissa, kunhan ensimmäisistä 
vastoinkäymisistä on selvitty, tilan-
ne arvioitu? Elämän mullistanut uu-
si haaste asettuu yhdeksi hoidetta-
vaksi jutuksi. Muuten mennään ku-
ten ennenkin. Vai mennäänkö – ja 
kenen mielessä?

Jos itse on tullut sinuiksi tautinsa 
kanssa, niin miten on toisten laita? 
Ajattelen erityisesti tässä lapsia, jot-
ka lukevat meitä aikuisia kuin avoin-
ta kirjaa, vaikka eivät löytäisikään ha-
vainnoilleen sanoja juuri sillä hetkel-
lä. Lapsi oppii toisilta, miten tilan-
teeseen pitää suhtautua. Niinpä olisi 
hyvä kertoa heillekin suoraan ja sel-
kokielellä, mistä on kysymys. 

Kertoessa itsekin ehkä kuulee asian 
ensimmäistä kertaa. Tunteet asettu-
vat järjestykseen paremmin, kun niil-
le on sanat.

Antti Linkola
Kirjoittaja on eläkkeellä oleva lappeenran-
talainen keskussairaalan munuaispotilaiden 
hoidosta vastannut sisätautilääkäri.Lissu käy Helsingissä kontrollissa enää kolmen vuoden välein, Oysissa puolen vuoden välein.
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Heikki sulki rakkoekstrofian pitkään mielestään ja pyrki elämään vain het-
kessä. Vuosien työ psykoterapiassa on tuonut etäisyyttä kokemuksiin. 
Menneisyys ei tunnu Heikistä enää kivireeltä ja hän uskaltaa katsoa tule-
vaisuuteen. Nyt hän on kotiutumassa omaan ruumiiseensa.

Suurimmat arvet ovat näkymättömiä 

TEKSTI JA KUVAT: PETRI INOMAA

Heikki Marno on kyennyt vasta psykoterapian avulla käymään läpi lapsuuden raskaita ko-
kemuksia

Heikki Marno, 34 vuotta, elää ihan nor-
maalia elämää. Hän valmistui insinöörik-
si 28-vuotiaana ja on tällä hetkellä töis-
sä. Hän asuu Helsingissä tyttöystävänsä 
kanssa. Ulospäin kaikki on hyvin. Synty-
mässä todetun virtsateiden rakennepoik-
keaman eli rakkoekstrofian hoito on vaa-
tinut useita leikkauksia. Valuvika ei näy 
ulospäin ja jopa Heikin tyttöystävä oli 
unohtanut sen, kun hän kertoi tulevansa 
haastatteluun.

– Vasta kolmenkymmenen ikäisenä us-
kalsin kertoa asiasta julkisesti ja sen myötä 
pystyin hyväksymään sekä liittämään ko-
kemuksiani itseeni, Heikki sanoo.

Lapsena hoitoa ja elämäntilannetta ei 
kyseenalaista. Aikuisena mieleen palaavat 
lapsena pitkään jatkuneet haastavat leik-
kaukset ja hoitojaksot. Mielessä pyörii ky-
symyksiä: Miksi tämä on tapahtunut minul-
le? Mikä on sairauteni tarkoitus?

– Menneiden vaikeudet pitää käydä lä-
pi uudestaan ja uudestaan, jotta ne eivät 
tunnu voimakkaana ja niistä pystyy pääs-
tämään irti. Vaikeiden kokemusten taakka 
vähenee työstämällä niitä läpi. En halua 
enää nähdä itseäni ja maailmaa rakkoek-
strofian kautta. 

Heikistä tuntui pitkään siltä, että hän on 
ainoa, jolla on rakkoekstrofia, koska ei ollut 
tavannut muita. Hän tiesi silti, että se ei ole 
totta. Se tuntui ristiriitaiselta. Vasta vuosi sit-
ten hän tapasi toisen, jolla on sama diag-
noosi kuin hänellä itsellään. Vaikka hoitopol-
ku ja kokemukset ovat täysin erilaisia, aja-
tukset ovat yllättävän samanlaisia.

Virtsaamisongelmaan liittyy usein hä-
peä, eikä asioista ole helppo puhua ää-
neen. Heikki ei kuitenkaan suostu olemaan 
enää hiljaa. Puhumalla asioista hän toivoo 
voivansa auttaa niitä, jotka juuri nyt kokevat 
samoja asioita.

Yksinäisyys jäi osaksi itseä
Heikin syntyessä henkilökunta ei osannut 
sanoa, oliko lapsi poika vai tyttö. Paikalle 
saatu erikoislääkäri totesi Heikin kuitenkin 
pojaksi. 14 vuorokauden ikäisenä Heikil-
le tehtiin ensimmäinen leikkaus. Siinä lan-
tio murrettiin ja asetettiin uuteen asentoon 
sekä korjattiin virtsarakkoa.

Hoidon tavoitteena on koko ajan ol-
lut mahdollisimman normaali tilanne. Siksi 
leikkauksia onkin kertynyt paljon, kaikkiaan 
viitisentoista. Ajan myötä leikkaukset ovat 
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pienentyneet. Rakenteellisista korjauksis-
ta on pikkuhiljaa siirrytty kosmeettisiin leik-
kauksiin ja lopputuloksen hiomiseen. Silti 
jokaiseen liittyy sairaalassaoloa, kipua ja 
epämukavuutta.

Heikki kantoi koko lapsuutensa taak-
kaa jatkuvista leikkauksista. Hän tiesi ai-
na, että seuraava odottaa jo nurkan ta-
kana, kun edellisestä on selvinnyt. Hetket 
ennen leikkausta ovat jääneet Heikin mie-
leen voimakkaina. Silloin ajatuksissa on 
vain pelkoa ja epätoivoa. Heikki ei silti ha-
lunnut esilääkitystä, vaan käveli itse leik-
kaussaliin ja antautui leikattavaksi, vaikka 
tiesi, että herätessä on kipeä, voi huonos-
ti ja oksentaa.

– Jo pienenä piti kovettaa itsensä ja ol-
la ankara itselleen, koska tiesin, että leik-
kaukset ja toimenpiteet on vain pakko teh-
dä. Ajattelin, että valittaminen ei auta, kos-
ka se ei kuitenkaan vie minua pois fyysi-
sestä tilanteesta.

Heikki oli vaiti ja kesti kaiken. Kun asiois-
ta ei puhunut kenenkään kanssa, jäi yksin.

Sairaalassa yksinäisyyden hetket olivat 
polttavia. Heikin kaikki leikkaukset ovat ol-
leet sellaisia, että niiden jälkeen on pitänyt 
maata pitkään paikallaan sängyssä. Joka 
kerta eteen tuli se hetki, kun vanhempien 
piti lähteä illalla kotiin. Tai kun kaikki sar-
jakuvat oli jo luettu ja piti edelleen maata 
aloillaan. Sitä hetkeä ei päässyt pakoon. 
Ainut keino oli etsiä tapetista tietty kohta ja 
paeta omaan mielikuvitukseensa.

Samassa huoneessa oli muita vaka-
vasti sairaita lapsia, joskus viisikin. Hei-
tä hoidettiin eri tavoin, joku teki kuole-
maa. Huoneessa jokainen kuuli jokaisen 
parahduksen ja toimenpiteen, kuuli kai-
ken mitä puhuttiin. Tilanne huoneessa oli 
useasti niin raju, että Heikin kolme vuotta 
vanhempaa isosiskoa ei päästetty katso-
maan veljeä.

Vaikka monet sairaalamuistot ovat ka-
ruja, mieleen on jäänyt lämpimiäkin muis-
toja: lääkärit ja hoitajat tekivät aina kaik-
kensa lievittääkseen kärsimyksiä. Tai kun 
Heikki oli jälleen kerran sanonut hyvästit 
äidille ja matkalla osastolta leikkaukseen 
hän näki sängystä seinällä Riitta Nelimar-
kan ryijyn. Teos toi valonpilkahduksen pi-
meyteen. Heikki unohti pelon sekunniksi, 
vaikka se pian palasikin. Sitä muistoa hän 
haluaa vaalia mielessään vieläkin.

Leikkaukset vääristivät  
ruumiinkuvaa
Teini-iässä masennus alkoi hiipiä mieleen. 
Heikki oli aina ajatellut, että ei voi koskaan 
seurustella. Jossakin vaiheessa hän kui-
tenkin uskaltautui kokeilemaan. Seuruste-
lukumppanit suhtautuivat asiaan hyvin, kun 
Heikki uskaltautui kertomaan. 

Heikki tajusi valehdelleensa itselleen. 
Hän ymmärsi, että oli paljon asioita, joita ei 
ollut osannut surra, vaan oli vain pakotta-

nut itsensä olemaan rohkea ja ankara itse-
ään kohtaan.

Kun Heikki oli parikymppinen, lääkä-
ri sanoi, että hän on nyt valmis, mitään 
ei voi enää tehdä. Se oli shokki. Heikki ei 
enää tiennyt mihin on menossa. Oma si-
säinen maailma oli ristiriidassa ulkomaail-
man kanssa. Hän sulkeutui omaan maail-
maansa ja masentui.

Viimeisessä puhelussa hoitavan lääkä-
rin kanssa, Heikki kysyi, onko rakkoekstro-
fian jatkohoito masennuslääkitys. Heik-
ki on kiitollinen, että lääkärillä oli yllättäen 
tunti aikaa puhua. Se saattoi pelastaa hä-
net. Hän sai lähetteen psykiatrian erikois-
lääkärille. Sama lääkäri oli käynyt osastol-
la, jossa Heikki oli ollut 15-vuotiaana. Sil-
loin hän ei vielä osannut ottaa apua vas-
taan. Nyt tilanne oli toinen.

– Nuorempana en pystynyt puhumaan 
asioista kenenkään kanssa. Vanhempien-
sa kanssa ei halua puhua kaikesta. En ha-
lunnut lisätä heidän taakkaansa, koska tie-
sin, että heillä oli tilanteeni takia omat on-
gelmansa.

Rakkoekstrofia vaikuttaa koko perhee-
seen, jo senkin takia, että sen takia joutuu 
olemaan paljon sairaalassa. Vanhemmat 
tukivat Heikkiä pyyteettömästi tämän ol-
lessa sairaalassa, mutta suhtautuivat muu-
ten häneen kuin normaaliin lapseen. Heik-
ki on kiitollinen, että hänen oli pakko sel-
vitä itse.

Seksuaali-identiteetti ja omakuva ovat 
varsinkin nuorena vaikeita kysymyksiä. 
Kun poikkeavuudet ovat olleet sukuelin-
ten alueelle, on luonnollista kysyä: Kuka 
minä olen? Olenko kotonani leikatussa ke-
hossa? Heikki sanoo, että itselleen on pi-
tänyt selittää, onko mies vai nainen ja ot-
taa opittu rooli. Kysymykset jäävät kuiten-
kin elämään.

Harrastukset auttavat unohtamaan
Fyysisten ja psyykkisten vaikutusten li-
säksi rakkoekstrofialla on myös sosiaali-
sia vaikutuksia. Sairaalassa kanssakäy-
minen muiden potilaiden kanssa rajoittui 
muutamaan lauseeseen. Sairaalassa Hei-
killä oli oma salainen identiteetti, joka ero-
si ulkopuolisesta identiteetistä. Se piti jät-
tää sairaalan seinien sisäpuolella ja ope-
tella koulussa olemaan tavallisten kaverei-
den kanssa.

Heikki oli vilkas lapsi, oikeastaan ylivil-
kas lapsi, jolla oli korkea kipukynnys. Pai-
kat olivat ruvella jatkuvasti, kun hän halusi 
näyttää muille, ja itselleen, että pystyy mi-
hin vain, ja vähätteli muita, kun he eivät us-
kaltaneet. Hän oli mielestään itse kokenut 
niin paljon, ettei voinut ottaa muiden kipu-
ja tai pelkoja todesta.

Heikki ei kuitenkaan usko muiden las-
ten erityisesti ajatelleen hänen olleen erilai-
nen. Kouluun mennessä hän oli jo oppinut 
varautumaan kysymyksiin: Miksi olet niin 

Heikille rajut harrastukset ovat olleet keino selviytyä. 
Hän harrastaa alamäkiskeittausta ja kamppailulajeja. 

usein pois koulusta? Mikset käy uimassa 
tai saunassa? Heikillä oli vastaus valmiina. 
Muille riitti, kun sanoi, että hänellä on mu-
nuaisissa ongelmia.

Heikki onnistui käymään koulun ih-
meen normaalisti, vaikka vielä ala-asteel-
la hänelle tehtiin isoja leikkauksia. Yläas-
teen jälkeen Heikki meni ammattikouluun.

Heikin lantiorengas on edelleen au-
ki, mutta se ei ole vaikuttanut liikkumi-
seen. Heikki sanoo pystyvänsä samaan 
kuin muutkin. Ja sen todistavat myös har-
rastukset. Tosin joukkuelajit ovat jääneet 
pois, koska hän ei halua suihkuun mui-
den kanssa.

Rajut harrastukset ovat olleet myös 
keino selviytyä. Hän harrastaa skeittausta 
ja varsinkin alamäkiskeittausta, ja kamp-
pailulajeja. 

– Kun adrenaliini virtaa suoritukses-
sa, on helppo työntää vaikeudet hetkek-
si syrjään. Kun tulee skeittilaudalla kuutta-
kymppiä mäkeä alas, ei voi ajatella muuta. 
Ne ovat antaneet hetken rauhan. Aiemmin 
en välittänyt loukkaantumisista, mutta iän 
myötä itsesuojeluvaisto on kehittynyt. Olen 
huomannut, että keho ei palaudu entiseen 
malliin, eikä kestä kaikkea.

Heikin harrastuksiin kuuluu myös koo-
daus ja ennen kaikkea piirtäminen. Sen 
kautta hän on myös käynyt läpi kokemuk-
siaan. Tulevaisuudessa kiinnostaisi myös 
taiteen opiskelu, ei ehkä ammatiksi saak-
ka, mutta osaksi elämää.

Hyväksyminen vie aikaa
Jo pienestä Heikki on ollut mukana päät-
tämässä hoidostaan.

– Omalla tavalla halusin olla kontrol-
lissa asioista, koska muusta en voinut ol-
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Rakkoekstrofia on virtsateiden rakennepoikkeama. Korjaushoito vaatii usein 
monia leikkauksia. Suurin osa viettää aikuisena normaalia elämää. Myös las-
ten saaminen on mahdollista. Perheet ovat mukana liiton toiminnassa.

Rakkoekstrofia on 
aluksi järkytys

Munuais- ja maksaliiton perhetoiminnan 
piiriin kuuluvat munuais- ja maksasairaut-
ta sairastavien lasten lisäksi rakkoekstro-
fiaa sairastavien lasten perheet.

Rakkoekstrofia on synnynnäinen virt-
sateiden rakennepoikkeama. Virtsarakko 
ja vatsanpeitteet eivät ole sulkeutuneet si-
kiöaikana, vaan rakko näkyy pienenä avoi-
mena limakalvolevynä alavatsalla. Luinen 
lantiorengas ei ole sulkeutunut vaan on 
edestä auki. Virtsajohtimet aukeavat ala-
vatsalla olevaan aukkoon. Virtsaputki on 
peniksen kärkeen saakka halki. Pojilla virs-
tarakkolevyputki sijaitsee paisuvaiskudos-
ten väärällä eli yläpuolella halki olevassa 
peniksessä. Tytöillä häpykieli on halki kah-
dessa osassa.

– Virtarakko on kooltaan todella pie-
ni ja sulkijalihakset halki ja vajaasti kehit-
tynyt. Ongelmaksi nousee, miten virtsa-
rakko saadaan kasvamaan riittävän isoksi 
ja saadaanko pitokykyä aikaiseksi, koska 
sulkijalihaksen korjaaminen on useimmiten 
mahdotonta, sanoo lasten urologian osas-
ton ylilääkäri Seppo Taskinen.

Poikkeaman toinen muoto epispadia 
on lievempi. Siinä virtsarakko on sulkeutu-
nut, mutta virtsaputki on halki kuten rakko-
akstrofiassakin. Rakkoekstrofiaan ja epis-
padiaan ei yleensä liity munuaisongelmia.

Kolmannessa ja vaikeimmassa tauti-
muodossa kloakaekstrofiassa rakon ja virt-
saputken halkioon liittyy vaikea paksu- ja 
peräsuolen rakennepoikkeavuus. Paksu-
suoli on pienenä levynä virtsarakon puolis-
kojen välissä. Normaalivirtsaaminen ei ole 

koskaan mahdollista ja useimmille pitää 
tehdä suoliavanne. Virtsatieksi rakenne-
taan suolirakko ja katetroitava avanne. Tä-
hän liittyy usein myös selkäytimen raken-
nepoikkeama. Kolmanteen muotoon voi 
liittyä munuaisen puutos tai vajaatoiminta.

Lapsen sukupuoli on aina selvillä, vaik-
ka synnytyslaitoksella se voi ensin sekoit-
taa henkilökuntaa, joka ei ole sitä aiem-
min nähnyt. Rakkoekstrofia voidaan tode-
ta myös jo sikiövaiheessa.

– Rakkoekstrofia tai epispadia tode-
taan Suomessa keskimäärin kolmella lap-
sella vuosittain. Hoitoa ei ole virallisesti 
keskitetty Helsinkiin, mutta käytännössä 
kaikki hoidetaan Lastenklinikalla.

Yleensä useampia korjausleikka-
uksia
Maailmalla on tällä hetkellä käytössä eri-
laisia hoitopolkuja. Suomessa sovelletaan 
pääsääntöisesti yleisintä mallia.

Rakkoekstrofiapojilla pieni rakkolevy 
pyritään sulkemaan pallomaiseksi virtsa-
rakoksi mielellään alle kolmen vuorokau-
den iässä. Samalla suljetaan lantiorengas. 
Lapsi on kolme viikkoa perinteisessä ala-
raajavedossa, jossa jalat osoittavat koh-
ti kattoa.

– Tämä vie pois jännitystä suljetus-
ta lantiorenkaasta ja vatsapeitteestä, jot-
ta ne pääsevät paranemaan mahdollisem-
man pienellä kiristyksellä, Taskinen kertoo.

Kakkosvaiheessa pojilla pyritään vuo-
den ikäisenä rakentamaan virtsaputki ja 
penis. Virtsaputkilevystä rakennetaan put-

TEKSTI: PETRI INOMAA

Lasten urologian osaston ylilää-
käri Seppo Taskinen kertoo, että 
rakkoekstrofia tai epispadia to-
detaan Suomessa keskimäärin 
kolmella lapsella vuosittain.

la. Olen halunnut ja siten saanut ol-
la mukana.

Ala-asteikäisenä hänelle ehdotettiin 
useaan kertaan suolirakkoa, mikä tar-
koittaa jatkuvaa toistokatetrointia. Heik-
ki kieltäytyi siitä yhtä monta kertaa kuin 
sitä ehdotettiin. 

– Vapaus oli minulle tärkeämpää. 
Leikkausten aikana olin ollut niin riippu-
vainen hoidosta, että en halunnut jatku-
vaa katetrointia.

Nykyään Heikki pystyy pidättämään 
virtsaa. Se on vaatinut paljon harjoitte-
lua, ja vaatii vieläkin, mutta tilanne on 
ollut melko hyvä jo viisitoista vuotta. 
Harjoitteluaikana oli mitattava, mitä joi, 
miten usein kävi vessassa ja paljonko 
virtsaa tuli ulos. Enää määriä ei tarvitse 
kirjoittaa ylös, mutta pidättäminen vaa-
tii kuitenkin keskittymistä. Virtsarakkoa 
on edelleen venytettävä pyrkimällä pi-
dättämään. 

Heikin virtsarakko ei tyhjene täysin, 
minkä vuoksi sinne kertyy bakteereita. 
Kun virtsaa kertyy liikaa, se voi alkaa 
nousta ylöspäin munuaisiin ja aiheut-
taa hydronefroosin. Nykyään Heikin pi-
tää yleensä katetroida itsensä iltaisin 
ennen nukkumaan menoa. Katetroin-
nin aloitus oli raskas, koska se toi van-
hat muistot takaisin mieleen.

– Olen oppinut, että mikään ei ole 
ylitsepääsemätöntä, mutta kaikki vaatii 
työtä ja harjoittelua ja uskoa onnistumi-
seen. Myös uskoa on pitänyt harjoitella.

Asioiden käsitteleminen psykotera-
piassa monen vuoden ajan on auttanut 
Heikkiä pääsemään nykytilanteeseen. 
On ollut pitkään jatkuva prosessi, et-
tä omassa ruumiissa oleminen ei tun-
nu taakalta.

– Psykoterapia on vaatinut paljon ja 
vaatii edelleen pitkään kestävää työtä. 
Vähitellen taakka hellittää ja vapautettua 
tilaa voi käyttää uuteen ja tulevaan. 

Heikki on löytänyt piirtämisestä tavan käsitellä 
kokemuksiaan.
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ki, joka siirretään paisuvaiskudosten ala-
puolelle. Paisuvaiskudoksen asentoa kor-
jataan, jotta jyrkästi ylös suuntautua penis 
kääntyisi alaspäin ja penistä pyritään saa-
maan mahdollisimman paljon esille.

Tytöillä virtsaputki rakennetaan jo en-
simmäisen leikkauksen yhteydessä. Epis-
padiapoikaa ei tarvitse leikata heti vasta-
syntyneenä, vaan virtsaputken ja peniksen 
korjausleikkaus tehdään vuoden ikäisenä.

Tytöillä emättimen suuaukko on useim-
miten jossain määrin ahdas ja yli puo-
let tarvitsee siihen toimenpiteen aikuisiän 
kynnyksellä, jotta normaali seksi olisi mah-
dollista.

Pidätyskykyä voidaan korjata
Lähes kaikki lapset tarvitsevat pidätysky-
kyä kohentavan leikkauksen noin 3–4 vuo-
den iässä. Edellytyksenä on, että rakko on 
kasvanut edes vähän. Leikkaus perustuu 
lääkärin ammattitaitoon ja tuntumaan ja 
sen tuloksia on vaikea ennakoida.

– Käytännössä normaalisti toimivaa 
sulkijalihasta ei pysty rakentamaan, vaan 
lihaksessa on koko ajan pieni pidätys-
kyky. Jos se on liian heikko, on jatku-
vaa kastelua, jos liian tiukka, vaarana, et-
tä munuaisiin muodostuu turvotuksia ja 
ongelmia.

Jos pidätyskyky jää hieman liian huo-
noksi, voidaan kykyä parantaa jonkin ver-
ran ruiskutushoidolla. Tukiaine joka tii-
vistää virtsaputkea, ei ole kovin tehokas, 
mutta lievemmissä tapauksissa tulos voi 
olla hyvä.

Sairas lapsi ei hahmota mitä tavallinen 
virtsaaminen tarkoittaa. Terve lapsi har-
joittelee virtaamista jo sikiöaikana ja nor-
maalistikin virtsaamisen opettelu kestää 
vuosia. Leikkauksen jälkeen virtsaamisen 
harjoittelu vaatii pitkän ajan ja paljon työ-
tä. Leikki-ikä voikin monesta vanhemmas-
ta tuntua erityisen raskaalta.

Suolirakko vaatii toistokatetroinnin
Yleensä ajatellaan, että pidätyskyky on hy-
vä, jos virtsaa voi pidätellä kolmen tunnin 

ajan. Sosiaalinen elämä on silloin jo hyvin 
mahdollista. Virtsaamistarve tunnin välein 
haittaa jo arkea jo merkittävästi. Vaippo-
jen jatkuva käyttö aikuisiässä on tietenkin 
jo merkittävä haitta elämässä, joskin täy-
sin mahdollista.

Jos pidätyskyky jää leikkausten jälkeen 
jää erittäin huonoksi, voidaan joutua teke-
mään rakon laajennusleikkaus. Virtsarak-
ko avataan pieneksi kupiksi ja ohutsuolen 
pätkästä muotoillaan toinen kookkaampi 
kuppi ja ne yhdistetään isommaksi säiliök-
si. Samalla virtsaputkea rakentaa yleensä 
tiukemmaksi. Tämä suolirakko ei osaa su-
pistua ja käytännössä edessä on loppuelä-
män toistokatetrointi. Sitä varten vatsan-
peitteeseen rakennetaan katetrointikana-
va. Rakko tyhjennetään 4–5 kertaa päiväs-
sä. Suolirakkoon liittyy ongelmia elimistön 
nestetasapainossa ja happo-emäs-tasa-
painoa. Se altistaa tulehduksille ja virtsa-
rakkokiville sekä lisää rakkosyövän riskiä. 
Suolirakko on heikompi ja voi jopa puh-
jeta päästessään liian isoksi, esimerkik-
si kun nuori alkaa käyttää alkoholia tai ur-
heilusuorituksessa, jossa täyteen rakkoon 
kohdistuu iskuja.

Toistokatetroinnin voi tehdä itse käy-
tännössä missä vaan. Koulussa avusta-
ja voi tehdä katetroinnin, mutta jo hyvin-
kin pienet lapset tekevät sen itse. Puolet 
7-vuotiaista on jo omatoimisia. Nuorin it-
se tehnyt lapsi on olut 4-vuotias. 

– Suolirakko voidaan rakentaa myös 
vasta aikuisena, mutta yleensä se teh-
dään 5–6-vuotiaana. Joskus on järkeväm-
pi odottaa, sillä etenkin lievä kastelu saat-
taa myös loppua murrosiässä. Päätök-
seen voi vanhempana osallistua myös itse.

Suomessa kolmasosa päätyy itse suo-
lirakkoon, epispadiassa pienempi osa. Jo-
ku aikuinen saattaa silti päätyä pitämään 
vaippoja eikä halua suolirakkoa. 

– Toistokatetrointi tuntuu usein vaike-
alta asialta ensimmäisinä viikkoina kaikilla 
tasoilla, mutta yleensä alkujärkytyksestä 
pääsee ohi kuukaudessa ja katetroinnista 
muodostuu normaali osa elämää.

Myös lasten saanti on mahdollista
Rakkoekstrofiaan sairastuneista on teh-
ty aikuisina tutkimuksia elämänlaadusta ja 
psyykkisestä terveydestä sekä sukupuo-
lielämästä.

– Vaikuttaa siltä, että useimmilla kaikki 
sujuu hyvin. Toki joukossa on potilaita, jot-
ka tarvitsevat aikuisenakin tukea.

Lapsi tajuaa todennäköisesti täysin 
olevansa erilainen vasta koulun alettua. 
Esimerkiksi vielä esikouluiässä monella voi 
olla käytössä ainakin satunnaisesti vaippa. 
Koulussa tilanne kuitenkin muuttuu ja pal-
jastuu lapselle.

– Normaali seksielämä on aikuisena 
mahdollista, mutta nuorilla sukupuolielä-
mä alkaa usein hieman tavallista myöhem-
min. Tämä on kuitenkin yleistä kaikilla pit-
käaikaista kroonista sairautta sairastavilla.

Miehille peniksen ulkonäkö voi olla on-
gelma ja heille on vaikeampi solmia kon-
takteja. Lantiorenkaan korjausleikkauksen 
arpi useasti leviää ja se tai muut arvet voi-
vat vaatia plastiikkakirurgisen leikkauksen. 
Myös peniksen kokoa tai suuntaa voidaan 
vielä vanhempanakin pyrkiä korjaamaan.

Naiset ja miehet voivat saada lapsia ja 
Suomessa onnistuneita raskauksia on ta-
kana useita. Rakkoekstrofiassa synnytys 
on aina keisarinleikkauksella, epispadias-
sa myös normaali alatiesynnytys saattaa 
olla mahdollista. Suolirakko saattaa sijaita 
kohdun edessä, minkä vuoksi kirurgi osal-
listuu keisarinleikkaukseen.

Suolirakon kanssa elävä voi harrastaa 
jopa raskasta liikuntaa. Lantiorengas on 
auki, mikä ei välttämättä vaikuta normaa-
liin kävelyyn lainkaan, mutta saattaa jos-
sakin lajissa osoittautua haasteeksi, kos-
ka askeltaminen on hieman poikkeavaa.

Tilanne saattaa tuntua vanhemmista 
toivottamalta, kun lapsi on syntynyt ja pie-
ni. Liiton kautta voi löytää vertaistukiper-
heen. Rakkoekstrofiaperheet voivat myös 
osallistua liiton perhetoiminnan kursseilla 
ja tapahtumiin. 
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Tunne oikeutesi

Hakemukseen tulee aina saada kirjallinen päätös, joka sisältää 
perustelut. Ainoastaan kirjallisesta päätöksestä voi valittaa. Pää-
töksessä yleensä kerrotaan, miten siihen voi hakea muutosta. El-
lei näin ole, syytä kannattaa tiedustella päätöksen tehneeltä viran-
omaiselta. Mikäli muutoksenhaulle säädetty määräaika ehtii um-
peutua tai jos asiassa ilmenee uusia seikkoja hakemuksen tuek-
si, on aina mahdollista tehdä uusi hakemus.

Viranomaisen on mahdollista itse muuttaa tekemäänsä pää-
töstä. Mikäli on tyytymätön tehtyyn ratkaisuun, on ennen varsi-
naista muutoksenhakua hyvä neuvotella päätöksen tehneen vi-
ranomaisen kanssa. Tällöin voi esittää lisäperusteluja hakemuk-
sensa tueksi ja täsmentää jo aiemmin annettuja selvityksiä. Tär-
keää on, että itseoikaisupyyntö esitetään pian sen jälkeen kun 
päätös on annettu tiedoksi, jotta valitus on tarvittaessa mahdol-
lista tehdä sille erikseen säädetyssä määräajassa.

Kelan päätöksiin voi hakea oikaisua 37 päivän kuluessa pos-
tituspäivästä. Postituspäivä löytyy päätöksestä. Kela voi oikaista 
päätöksen itse tai toimittaa asian käsiteltäväksi sosiaaliturva-asi-
oiden muutoksenhakulautakuntaan. Muutoksenhakulautakunnan 
keskimääräinen käsittelyaika on noin 10 kuukautta. Muutoksen-
hakulautakunnan päätöksestä voi valittaa edelleen vakuutusoi-
keuteen. Muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus eivät pe-
ri asian käsittelystä maksuja.

Suomessa tehdään lukuisia sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyviä päätöksiä päi-
vittäin. Aina päätökset eivät ole sellaisia kuin asiakas olisi toivonut. Tällöin on 
tärkeää tietää, mitä asialle voi tehdä.

TEKSTI: MARIA RUUSKANEN

Kunnan sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksestä, esimerkiksi 
omaishoidontuesta, tulee useissa tapauksissa tehdä ensin valitus 
asianomaiselle lautakunnalle 30 päivän kuluessa. Kunnasta riip-
puen tämä voi olla nimeltään esimerkiksi sosiaali- ja terveyslau-
takunta, sosiaalilautakunta tai perusturvalautakunta. Mikäli lau-
takunta ei oikaise päätöstä, on mahdollista valittaa edelleen hal-
linto-oikeuteen 30 vuorokauden kuluessa.

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvista 
palveluista ja tukitoimista, muun muassa kuljetuspalveluista, hen-
kilökohtaisesta avusta, palveluasumisesta tai asunnon muutos-
töistä voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.  Mui-
den palvelujen ja tukitoimen osalta valittaminen korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen on mahdollista vain, mikäli se myöntää valituslu-
van. Asian käsittely hallinto-oikeudessa kestää useita kuukausia. 
Sosiaali- ja terveyspalveluja ja perustoimeentuloa koskevien asi-
oiden käsittely on hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-
oikeudessa maksutonta. 

Kerro tilanteesi ja perustele vaatimuksesi
Oikaisuvaatimus on perusteltava hyvin. Viranomainen tietää asi-
akkaan tilanteesta ainoastaan ne seikat, jotka asiakas on kerto-
nut tai jotka käyvät ilmi lääkärinlausunnosta. Oma elämäntilanne 
ja sairauden vaikutukset arkeen kannattaa siis kuvata mahdolli-
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Valtaosa  
tyytyväisiä hoitoon

VALITTU VAIKUTTAJA

Tämän vuoden alusta sosiaali-ja terveysvaliokunnassa 
maakunta- ja sosiaali-ja terveydenhuollon uudistus valin-
nanvapausesityksineen on nielaissut käytännössä mel-
kein kaiken valiokunnan ajan. Mammuttimaisten esitysten 
käsittely on valitettavasti työntänyt sivuun kaiken muun, 
myös monet hyvin tärkeät esitykset.

Kudoslain uudistus munuaisen luovutuksen mahdollista-
miseksi muiltakin kuin aivan lähiomaisilta tai samassa ta-
loudessa asuvilta on ollut tavoitteena pitkään. Elinsiirtojen 
valtakunnallisessa neuvottelukunnassa ja elinluovutusten 
valtakunnallisessa toimintaohjelmassa lakimuutoksen tar-
ve on tuotu esiin ja sitä vaadittu, mutta esitys on aina jää-
nyt muiden asioiden jalkoihin.

Toissakesänä urakoin ja metsästin tekemääni lakiesityk-
seen 116 kansanedustajan allekirjoituksen. Sadan alle-
kirjoituksen ylitys tarkoittaa sitä, että esitys on otettava 
ministeriössä käsittelyyn. Virkamiesten kädet oli kuiten-
kin sidottu soteen ja ministereiden lupauksista huolimat-
ta liikkeelle saatu esitys uhkasi hautautua ministeriöön.  
Eduskunnan munuais- maksa- ja elinsiirtopotilaiden tu-
kiryhmän jäsenet toimivat monella taholla sitkeästi asian 
eteenpäin viemiseksi. Iso kiitos siitä. Viimein alkuvuodesta 
hallitus toi esityksen eduskuntaan. Se piti käsitellä kiireel-
listen esitysten joukossa sosiaali-ja terveysvaliokunnassa 
ja tulla voimaan jo 1.elokuuta. Vetosin keväällä käsittelyn 
puolesta valiokunnassa, mutta vastauksena oli, että sote-
esitykset on pakko saada ensi käsiteltyä. Puhuttiin, että 
kudoslain muutos otettaisiin valiokunnan käsittelyyn he-
ti syyskauden alussa, mutta mitä meillä on nyt käsittelys-
sä: sote-lakipaketteja.

Sosiaali-ja terveydenhuollon uudistus ei saa jyrätä alleen 
kaikkea muuta. Monet odottavat kiihkeästi munuaisen 
luovuttajaa. Osalla sopiva luovuttaja on jo tiedossa, kun-
han vain lakimuutos mahdollistaisi luovutuksen. Syksyn 
aikana on urakoitava yhdessä, jotta saamme lakiesityk-
sen valiokunnan käsittelyyn, sieltä istuntosalin äänestyk-
seen ja voimaan mahdollisimman pian. 

On asioita, mitkä ovat monille elinehto. Munuaisen siirto 
on yksi niistä. Laki ei saa olla esteenä parhaalle hoidolle, 
mikä tässä tapauksessa on vielä yhteiskunnan verovaro-
jakin säästävä.

Sitkeyttä kaikille toimijoille.

Sari Tanus
Kansanedustaja
Eduskunnan munuais-, maksa- ja  
elinsiirtopotilaiden tukiryhmän  
puheenjohtaja
Erikoislääkäri

Elinsiirto on monille elinehto – 
Sote ei saa jyrätä alleen tätä 
mahdollisuutta

Potilaan oikeuksista ja asemasta määrätään laissa. Potilaalla 
on oikeus muun muassa laadultaan hyvään terveyden- ja sai-
raanhoitoon sekä hyvään kohteluun.

Liitto kysyi kesä-heinäkuussa, millaista hoitoa ja kohtelua 
sairastuneet tai heidän läheisensä ovat saaneet terveyden-
huollossa. Kysymykseen saatiin vastauksia 119. Vastaajista 
lähes puolet oli elinsiirron saaneita ja kolmasosa munuaissai-
rautta sairastavia.

Vastaajista yli 70 prosenttia kokee saaneensa erittäin hyvää 
tai melko hyvää hoitoa. Hoito on ollut kohtalaista viidesosalla 
vastaajista. Ainoastaan viisi prosenttia katsoo hoidon ja kohte-
lun olleen melko huonoa tai erittäin huonoa.

Niiden vastaajien kohdalla, jotka eivät ole olleet täysin tyy-
tyväisiä terveydenhuollossa saamaansa hoitoon tai kohteluun, 
on puutteita ollut erityisesti hoitohenkilökunnan suhtautumises-
sa tai käytöksessä (32 % vastauksista), tiedon saannissa (26 
% vastauksista), hoidon laadussa (25 % vastauksista), hoitoon 
pääsyssä (24 % vastauksista) sekä mahdollisuudessa osallistua 
ja vaikuttaa omaan hoitoon (18 % vastauksista).

Vastaajat katsoivat, että hoitohenkilökunnan on tärkeää 
kuunnella potilasta, koska hän on usein erittäin hyvin peril-
lä omasta hoidostaan. Tyytyväisyyttä lisäisi se, että lääkäri oli-
si valmis keskustelemaan asioista ja antamaan potilaalle sopi-
vasti vastuuta hoitopäätöksistä. Vastaajat pitivät tärkeänä, että 
tulevista tutkimuksista annetaan riittävästi ja riittävän selkeäs-
ti tietoa. Palvelua tulisi saada joka tilanteessa omalla äidinkie-
lellään. Erilaiset hoitotoimenpiteet on tärkeää perustella ja var-
mistettava, että tieto kulkee hoitoyksiköiden välillä. Useat vas-
taajat kokivat Omakannasta olevan hyötyä hoidossa, varsinkin, 
jos tiedot siirtyvät sinne nopeasti.

Dialyysiyksikössä saadulla kohtelulla on suuri merkitys sille, 
minkälaiseksi hoidon laatu arvioidaan. Elinsiirron saaneet vas-
taajat puolestaan toivovat, että hoitohenkilökunnalla olisi hyvä 
tietämys elinsiirron saaneiden hoidosta. Sekä erikoissairaanhoi-
don että perusterveydenhuollon osalta tulisi vastaajien mieles-
tä panostaa lääkärien pysyvyyteen, vastaanottoaikojen saata-
vuuteen sekä siihen, että odotusajat leikkauksiin eivät venyisi 
kohtuuttoman pitkiksi. 

TEKSTI: MARIA RUUSKANEN

simman kattavasti. Valitukseen tulee liittää alkuperäinen pää-
tös tai kopio siitä sekä tieto milloin henkilö on saanut päätök-
sen tiedoksi sekä mahdolliset asiakirjat, joihin hän vetoaa, ellei-
vät asiakirjat jo ole päätöksen tehneen viranomaisen hallussa. 
Lisäksi tulee kertoa, mitä vaaditaan muutettavaksi ja perusteet, 
joilla muutosta vaaditaan.

Terveydenhuollon toimintaan kuten hoitopäätöksiin ei ole 
muutoksenhakuoikeutta. Jos on tyytymätön terveydenhuol-
lossa tehtyihin päätöksiin tai saatuun hoitoon tai kohteluun, 
on hyvä ensisijaisesti ottaa yhteyttä päätöksentekijään, tämän 
esimieheen tai hoitohenkilökuntaan. Usein asiat ratkeavat kes-
kustelemalla. Tarvittaessa voi tehdä muistutuksen terveyden-
huollon toimintayksikön vastaavalle johtajalle eli sairaanhoito-
piirissä johtajalääkärille ja terveyskeskuksissa ylilääkärille. Mikä-
li muistutus ei tuota tulosta, on mahdollista tehdä kantelu alue-
hallintovirastolle, Valviralle tai eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Ohjausta ja neuvontaa valittamista koskevissa asioissa saa 
potilasasiamiehiltä, sosiaaliasiamiehiltä ja sairaaloiden sosiaa-
lityöntekijöiltä. 
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Liisa jäi eläkkeelle

Liisa Väkiparta ehti pitää huolen liiton talo-
udesta 18 vuoden ajan. Liisa jäi pois työs-
tä ansaitulle lomalle kesäkuussa ja jää sit-
ten eläkkeelle sen jälkeen syksyllä.

Liisa aloitti liitossa taloussihteerinä 
maaliskuussa vuonna 2000. Tuolloin jä-
senenä olivat munuaissairauteen sairas-
tuneet ja maksansiirron saaneet. Henki-
lökuntaa oli reilut kymmenen. Liisa oli tä-
tä ennen Näkövammaisten keskusliitossa.

– Halusin itse asiassa päästä keskus-
taan töihin ja liiton toimisto sijaitsi Pohjoi-
sella Hesperiankadulla, joten päätin hakea 
paikkaa, Liisa kertoo

Taloudesta vastannut henkilö oli lähte-
nyt jo muutamaa kuukautta aiemmin. Pi-
no laskuja odotti maksajaa, eikä helmi-
kuun kaikkia palkkojakaan oltu maksettu. 
Kyseessä ei siis ollut varsinaisesti pehmeä 
aloitus, joskin uran lopetuksessakin töitä 
riitti viime minuuteille saakka.

Liitossa Liisa sanoo viihtyneensä hyvin, 
vaikka muuallekin on houkuteltu.

– Munuais- ja maksaliitto on ollut aina 
oma valintani.

Maaliviivalla sekuntikellon kanssa
Työelämä on muuttunut vuosien saatos-
sa, niin myös liitossa. Varsinkin rahoittajan 
seurantavaatimukset kasvavat jatkuvasti. 
Avustushakemuksiin on paneuduttava ai-
van eri tavoin kuin aiemmin.

– Minä kirjoitin pitkään kaikkien RAY-
hakemusten sisällön, kun nykyään toimin-
nasta vastaava muotoilee tavoitteita ja tu-
loksia päiväkausia monta sivua.

Aikaa tuntui ensimmäisinä vuosina riit-
tävän monenlaiseen ja työ tuntui monipuo-
lisemmalta kuin nykyään. Liisa olisi edel-
leen mielellään mukana tapahtumissa ja 
jäsenyhdistyksissä.

– Kiersin yhdistyksissä antamassa 
koulutusta taloudenpidosta ja jaoin tietoa 
liitosta monissa yleisötapahtumissa.

Hauskimmat muistot liittyvät kuiten-
kin Elinsiirtoväen liikuntaliittoon ELLIin, jo-
ka järjesti alkuvuosina ilman omaa työnte-
kijää kesä- ja talviurheilukisoja. Liisa seisoi 
maaliviivalla ja otti aikaa sekä piti kisojen 
tulospalvelua. Viime vuosina koko järjes-
tön yhteiset hyvinvointipäivät ovat jättä-
neet hyvän mielen.

Vielä ennen Liisan tuloa henkilökunta 
laittoi itse hallitukselle joululounaan laati-
koista lähtien. Sitten ruoka tilattiin valmiina, Liiton entinen talouspäällikkö Liisa Väkiparta aikoo eläkkeellä nauttia vapaudesta.

mutta vuosia koko henkilökunta kuitenkin 
nautti lounaan koko hallituksen kanssa. 
Muutakin tarjoilua tehtiin enemmän itse, 
joskus jopa munavoit karjalanpiirakoille.

Ei pulaa tekemisestä
Liisa kehuu, että henkilökunnan ja luotta-
mushenkilöiden välit ovat aina olleet hyvät. 
Jos työpaikallakin on joskus ollut ristiriito-
ja, kaikki on selvitetty eikä mitään ole jää-
nyt hampaankoloon.

– Aina ei voi olla kaikessa kaikkien kans-
sa samaa mieltä, mutta liitossa on aina hy-
väksytty erilaisia persoonia. Ja niitä on riit-
tänyt. Järjestössä on töissä hyvin erityyp-
pisiä ihmisiä kuin vaikka yritysmaailmassa.

Liiton tulevaisuuden Liisa näkee hyvä-
nä, mutta talouden tilanteen haastavana.

– Liiton toiminnalla on tarkoitus ja mei-
tä tarvitaan aina. Omaa varainhankintaa pi-
täisi kuitenkin kehittää, vaikka en osaa an-
taa vinkkiä miten. Testamentit ovat olleet 

Liiton pitkäaikainen talouspäällikkö Liisa Väkiparta jää syksyn kuluessa eläk-
keelle. Liitossa Liisa on viihtynyt aina, vaikka viime aikoina työtahti on kiristynyt 
huomattavasti. Hän uskoo, että toiminnalla on paikkansa tulevaisuudessakin.

aina merkittäviä toiminnan järjestämisel-
le. Jokaisen toimihenkilön, luottamushen-
kilön ja yhdistysläisen pitäisi muistaa, että 
jokainen kohtaaminen on kullan arvoinen 
monella tasolla.

Eläkkeellä Liisan aika ei taatusti tule pit-
käksi. Jos terveyttä riittää, hän aikoo jat-
kaa matkailua ympäri maailman jo eläk-
keellä olevan miehensä kanssa. Liisa on 
myös intohimoinen kulttuurin harrasta-
ja. Pääkaupunkiseudulla tuskin on mon-
taa teatteriesitystä tai konserttia, joka olisi 
jäänyt väliin. Jatkossa aikaa on niihin vie-
läkin enemmän.

Tärkeimpiä ovat kuitenkin kolme las-
tenlasta. Pienin on vasta vuoden, vanhin 
jo 10 vuotta.

– Hoidan mielelläni lastenlapsia. He 
ovat todella tärkeitä. Omat menotkin ovat 
tärkeitä, mutta niitä voi sijoittaa hoitotar-
peen mukaan.

TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA
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Vägen från barn till ungdom efter  
organtransplantation 

Personalförändringar

Njur-och leverförbundet är en intressebevakarorganisation för personer i alla åldrar. Vi 
har äran och ansvaret att stå som intresseorganisation även för barnpatienter och un-
ga, och detta område är oerhört viktigt för förbundet.

Barn genomgår samma slags organtransplantationer som vuxna: njurtransplantatio-
ner, levertransplantationer, hjärttransplantationer, lungtransplantationer och tarmtran-
splantationer. Hos barn ligger det ofta någon medfödd skada eller sjukdom som hit-
tats redan i ett mycket tidigt skede i livet bakom transplantationsbehovet. Transplanta-
tionen väljs som vårdform i de fall när den  är oumbärlig med tanke på barnets hälsa. I 
Finland har över 500 barn fått nya organ genom transplantation. Verksamheten är för 
hela landets del koncentrerad till Barnkliniken. Förbundet och föreningarna har genom 
hela sin historia haft ett synnerligen intimt samarbete med experter inom vård av tran-
splantationsbarn, och vi strävar till att få med alla nya barnpatienter med sina familjer i 
vår verksamhet genast i sjukdomens första skede. 

En allvarlig sjukdom som kräver att ett barn eller en ung person får en transplantati-
on innebär en väldig kris för familjen, och den kräver både kraftresurser och ofta även 
utomstående stöd eller referensstöd. Förbundet erbjuder information och rådgivning, 
referensstöd, kurser och barnvårdstjänster till barnfamiljer. Vi försöker ständigt utveck-
la detta område utgående från den feedback vi får från familjerna. Barn och unga som 
genomgått en transplantation behöver också information om hur man berättar om det-
ta för sina kompisar i skolan, och hur man lär sig sköta sin medicinering. Och vad gör 
man i de fallen när allt inte går som i Strömsö? De barn som har genomgått organtran-
splantationer behöver både styrka och anpassningsförmåga i sådana mått som friska 
barn sällan behöver uppleva. 

Under hösten 2018 flyttar Barnklinikens avdelningar in i det nya Barnsjukhuset. Vi har den 
stora äran att också få delta i denna förändring. Alla barn som behöver organtransplanta-
tioner och deras familjer, liksom också alla unga personer som bär med sig en sjukdom 
på vägen in i vuxenåldern behöver allt det stöd som ett gott liv tillsammans med en svår 
sjukdom kräver för att göra det möjligt att planera för en fungerande vardag, och det är 
just det stöd som vi gärna vill ge dem. De flesta barnen lever ett gott och fullvärdigt liv ef-
ter en transplantation. Övergångsskedet från ungdom till vuxenålder är emellertid en ut-
maning som det är väl lönt att börja tänka på redan i ett tidigt skede. Varje ung person är 
en individ. Någon kan vara intresserad av sin egen vård, sköta läkemedelsbehandlingar 
och kontrollbesök självständigt, medan en annan kan kräva mer rådgivning och samar-
bete. Även i detta behövs det samarbete mellan sjukhuset och förbundet.  

Förbundet vill gärna locka med flera unga vuxna i förbundets verksamheter. Vi erbju-
der de unga verksamheter som de själva har fått vara med om att planera, möjligheter 
att komma samman och att påverka, och till och med möjligheter till internationellt sa-
marbete. I oktober kommer vi att arrangera en sammankomst för nordiska unga i Fin-
land. Om något av detta väcker ett intresse hos dig för vår ungdomsverksamhet ska 
du definitivt komma med på detta evenemang. 

Härlig höst till er alla, ta hand om varandra. Varje dag är en möjlighet.

Förbundets ekonomichef Liisa Väki-
parta har gått i pension, och Tuire Ha-
lonen kommer i stället för henne. Tuire 
har erfarenhet av ekonomiförvaltning in-
om förbundsfältet sedan 2006, och hon 
har sedan 1991 skött olika uppdrag in-
om ekonomi- och personalförvaltning. 
Hon kom till Njur- och leverförbundet 
från sin tjänst som ekonomichef för Kal-
liola Setlementti.

– Njur- och leverförbundet gör till-
sammans med sina medlemsorgani-
sationer ett imponerande och värdefullt 
arbete. En av orsakerna för att jag sökte 
mig hit ligger i de värden som styr verk-
samheten. Det känns fint att få arbeta 
med så otroliga proffs i en så betydel-
sefull organisation, säger Tuire. 

Anu Karhu började som planera-
re för Finlands njursjukdomsregister i 
början av juni, när Anniina Pylsy inled-
de sin tjänstledighet. Karhu har tidiga-
re arbetet som sjukskötare vid Blodt-
jänsten, och som forskningschef för 
ett antal läkemedelsprövningar på vac-
cinforskningscentren vid universiteten i 
Tammerfors och i Helsingfors. 

– Jag hoppas att den information 
som samlas in i registret ska kunna ut-
nyttjas ännu bredare, och att jag ska få 
möjlighet att utveckla njursjukdomsre-
gistrets verksamhet. Jag hoppas även 
för framtiden att njursjukdomsregistret 
kommer att ses som en viktig del in-
om hälsovården, och att de byråkratis-
ka svängarna ska kunna rätas ut, sä-
ger Anu.

Hanna Lehtonen började i medlet 
av september som organisationspla-
nerare för bland annat familjearbete, i 
och med att Marjukka Miettinen som 
tidigare skötte detta uppdrag övergick 
i annan tjänst. 

ÖVERSÄTTNING: C.C. COMMUNICATION OY

Sari Högström
Verksamhetsledare
sari.hogstrom@muma.fi
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Nytt normalliv efter 
levertransplantation
Det saknas varken fart eller fläng i familjen Nygrens vardag – det ser brödraparet Luka och Robin till, till-
sammans med hunden Berto. Det har nu gått ett år sedan Lukas levertransplantation, och familjen har 
kommit igång med sitt nya normalliv. 

När Pia Nygren från Karleby besökte två-
månadsrådgivningen med sonen Luka 
fäste man uppmärksamhet vid babyns 
gulskiftande hud. Blodprover tog, och de 
visade på höga lever- och bilirubinvärden. 
Undersökningar inleddes vid Uleåborgs 
universitetscentralsjukhus, och de pågick i 
sammanlagt 5 dagar, varefter Pia och Luka 
fick ta flyget till barnkliniken i Helsingfors. 

Luka fick diagnosen gallgångsatre-
si. Den är en medfödd och ovanlig le-
versjukdom som förekommer hos ny-
födda, och som leder till att gallgångar-
na förstörs, vilket i sin tur hindrar gallflö-
det. Till följd av detta försvagas leverns 

funktion. I Finland hittas varje år 2–5 nya 
fall av sjukdomen. 

I Helsingfors fick Luka vara med om en 
så kallad Kasai-operation. Den går ut på 
att de drabbade yttre gallgångarna helt av-
lägsnas, och i stället konstruerar man en 
helt ny gallgång av vävnad från tarmsys-
temet. Lukas föräldrar var med honom på 
sjukhuset, medan 2-åriga Robin fick stan-
na kvar hos sin mormor och sina farföräld-
rar under tiden.

Det första året var kämpigast
Efter Kasai-operationen började Lukas le-
vervärden långsamt sjunka, men levern 

TEXT OCH BILD: HILKKA LAHTI

var drabbad av cirros, och läget såg in-
te bra ut. 

– Luka sattes på gödning och matades 
med tre timmars intervaller, dag och natt, 
för att han vid behov skulle kunna genom-
gå en levertransplantation. Vid 6 måna-
ders ålder vägde Luka redan 12 kg. 

Slutligen normaliserades ändå Lukas 
levervärden. Levern var fortfarande cirro-
tisk, men fungerade. Kasai-operationen 
lämnade kvar som minne sårbråck som 
man blev tvungna att korrigera i två opera-
tioner. Luka matades med både föda och 
läkemedel via näsmagsond ända upp till 6 
månaders ålder. Ytterligare ett bråck ope-
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rerades när Luka var ett år och två måna-
der, men därefter steg Luka upp på benen 
och lärde sig gå.  

– Lukas utveckling hann snabbt ifatt 
ålderskamraterna, och vi började leva en 
ganska normal barnfamiljsvardag. 

Pia skötte Luka hemma ända tills han 
fyllde två. Därefter började barnen på ett 
litet dagis, och Pia återvände till sitt arbete. 

– Gallsyrorna var höga, men Luka be-
svärades inte av någon klåda. I femårsål-
dern började Luka emellertid besväras av 
åderbråck i matstrupen, så kallade vari-
cer, och det var ju ett tecken på att allt inte 
stod rätt till med hans leverfunktion. 

Det har rymts många sjukhusbesök, 
blodprovstagningar, operationer och sko-
piundersökningar i Lukas korta liv, men 
han låter sig inte bekommas av sådan 
tristess, utan föredrar att bara minnas det 
roliga. 

– Det var roligt att bli nedsövd, och 
att få äta så mycket glas man ville, berät-
tar han. Glassen har uttryckligen att göra 
med åderbråcken i matstrupen, för med 
sådana förändringar är det förbjudet att 
äta varm eller sträv föda. 

– Jag orkade med fyra glassar. Den 
femte blev jag tvungen att lämna på hälft.

Pia skilde sig från sin man sex år se-
dan, men pojkarnas pappa bor på bara 
några kilometers avstånd och finns med i 
grabbarnas liv. Sjukdomar hos barnen tär 
på parförhållandet, men det var inte den 
saken som orsakade vår skilsmässa, be-
rättar Pia. 

Det värsta är ovissheten
Luka är en livlig kille, och sedan det förs-
ta året har hans utveckling inte nämnvärt 
störts av sjukdomen. När Luka började i 
andra klass började Pia emellertid lägga 
märke till att han hade lätt för att bli an-
dfådd. 

– Luka har alltid varit aktiv och tyckt 
om att röra på sig. Hans kondition var inte 
precis den samma som hos andra barn i 
samma ålder, med tidigare hade det räckt 
med en kort vila, och därefter var det full 
fart igen. Nu märkte jag att Luka lätt kun-
de börja andas tungt, till och med när han 
inte ansträngde sig på något sätt. 

I februari hade Luka en skopiundersök-
ning bokad på Barnkliniken, och där rå-
kade läkaren fråga Pia om hon hade nå-
gonting på hjärtat. Pia berättade om si-
na iakttagelser, och läkaren kände på Lu-
kas naglar och mätte syresaturationen. 
Vid noggrannare undersökningar hos kar-
diologen konstaterade man att Luka ha-
de drabbats av ett så kallat hepatopulmo-
nellt syndrom i anslutning till sin leversjuk-
dom. Det ledde till att man påskyndade 
Lukas levertransplantation. Han kom med 

på transplantationslistan i medlet av maj. 
Luka klarade sig med egen lever ända 

tills han var nästan nio år gammal. 
– Det värsta under alla dessa år har 

säkert varit ovissheten. Jag visste att en 
levertransplantation kommer att behövas 
i något skede, och det kändes skräm-
mande. Å andra sidan visste jag också att 
sjukdomens progression inte följer någ-
ra mönster, och att situationen kan ändra 
väldigt fort, säger Pia.

En fyratimmars arbetssommar 
Pia höll sin semester på försommaren och 
återvände till jobbet den 19.6.2017. Hon 
hade hunnit vara på jobb i fyra timmar när 
telefonen ringde klockan 11.30. Taxiresan 
tog sex timmar, och i Helsingfors fick man 
ännu vänta på operationen i ännu sex tim-
mar. Först efter midnatt rullades Luka in i 
operationssalen.

Efter operationen var Luka krasslig i 
ett par veckor, men efter att magen börja-
de fungera blev livet lättare, trots att såret 
ömmade. Såret öppnade sig igen efter att 
agrafferna avlägsnades. Såret inflammera-
des, och först på hösten läktes det äntli-
gen. Men inte störde det Luka. Strax efter 
han hade fått komma hem hoppade han 
på sin cykel och åkte iväg till kompisar-
na. Hemsjukvården skötte såret med ho-
nung, och det jobbigaste för Luka var nog 
att komma ihåg att hålla sig hemma när 
hemsjukvården kom på besök. 

Själv har Luka inte märkt några skill-
nader i sitt liv före och efter transplanta-

tionen, men mamma Pia har nog sett för-
ändringar. Skolgången löper bättre, attity-
den till skolan är bättre, och vitsorden har 
stigit. Luka gick med i scouten, och bör-
jade också spela fotboll i en fritidsgrupp 
en gång om veckan, men det kändes inte 
riktigt tillräckligt, så han började dessutom 
spela med i KPV:s fotbollslag, det samma 
där också storebrorsan spelar. 

– Luka är social och kompisarna är väl-
digt viktiga för honom. Jag har inte brom-
sat honom, trots att jag i början var tvek-
sam till övernattningar hos kompisar på 
grund av Lukas mediciner. 

Ett år efter transplantationen tycker 
Pia att familjen har nått sitt nya normal-
liv. Antalet mediciner har minskats, trots 
att binjuren ännu inte fungerar och Luka 
är tvungen att ta hydrokortison och korti-
son. Kontroller sker med sex veckors in-
tervaller, turvis i Karleby och i Uleåborg, 
medan blodproven alltid tas i Karleby, vil-
ket minskar på resorna. Kontroller i Hel-
singfors sker med ett halvt års intervaller. 

Luka besökte genast efter konvale-
scentperioden på ett halvt år både spa 
och simhall, och har även annars sysslat 
med allt det som andra barn i samma ål-
der brukar göra. 

– Det är lite genant när andra kan se 
mitt ärr i simhallen, säger Luka, men sim-
mar trots det. 

Luka märker själv inga skillnader i sitt liv efter transplantationen.
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ÖVERSÄTTNING: C.C. COMMUNICATION OY

– De faktorer som inverkar på långtid-
sprognosen för personer som har få-
tt njurtransplantat är ännu till stora delar 
outredda. Vår forskning strävar till att hitta 
metoder för att identifiera de personer som 
står i den högsta riskzonen för långvariga 
biverkningar, med syftet att kunna effekti-
vera deras behandling och förbättra de-
ras livskvalitet, berättar läkare Juuso Tai-
nio som specialiserar sig inom pediatrik. 

Tainio har skrivit sin doktorsavhand-
ling om pubertetsutveckling och metabo-
liska långtidsresultat hos barn som gen-
omgått en njurtransplantation. Han bevil-
jades ett stipendium för sin forskning av 
Njurstiftelsen. 

I Finland utförs njurtransplantationer i 
genomsnitt på yngre barn än i resten av 
världen. I vårt land är den vanligaste or-
saken till njurtransplantationer i barnaå-
ren någon ärftlig njursjukdom, och alldeles 
särskilt det medfödda nefrotiska syndro-
met av finsk typ, det vill säga CNF, en av 
de sjukdomar som räknas in i det finska 
sjukdomsarvet. 

Barn som fått njurtransplantationer 
som små hinner utsättas för avstötnings-
läkemedel och deras biverkningar under 
en längre period av sin tillväxt och utveck-
ling. Till exempel cyklosporin och takroli-
mus är skadliga för njurarna, och de be-
lastar transplantatet. Hos barn använder 
man sig typiskt av en så kallad trippelme-
dicinering, vilken innebär att man försöker 
få den största nyttan av varje läkemedel 
med lägre doser av alla tre läkemedel, och 
därmed samtidigt med färre och lindrigare 
eventuella biverkningar. 

Pubertetsutvecklingen  
är oftast normal
Växtperioden för flickor och pojkar som 
har fått njurtransplantat är längre, men 

som vuxna är de i genomsnitt bara lite 
kortare än andra. Puberteten börjar i gen-
omsnitt i samma ålder hos flickor som få-
tt njurtransplantat som hos friska flickor, 
medan den hos en del av pojkarna börjar 
senare än hos friska pojkar. 

– Hos en femtedel av de pojkar som 
har fått en ny njure är puberteten fördröjd. 
Än idag känner man inte med säkerhet till 
varför detta sker. Det är oklart om orsaken 
kan vara den tidigare njursvikten, men det 
verkar klart att avstötningsmedicineringen 
har en betydande inverkan. 

Produktionen av könshormoner skiljer 
sig inte nämnvärt mellan dem som har fått 
njurtransplantat och den friska befolknin-
gen. Hos män som fått transplantat som 
barn är emellertid testikelfunktionen ofta 
störd, och hos majoriteten verkar sädes-
vätskans kvalitet vara dålig. Det är trots 
det möjligt att få barn, även om progno-
sen i många fall förefaller vara sämre. Även 
män med njurtransplantat har kunnat få 
egna barn. 

Förhöjda blodtryck även hos barn
Förhöjt blodtryck förekommer ofta hos 
barn som fått njurtransplantat. I normala 
fall sjunker blodtrycket under nattsömnen, 
men hos barn med transplanterad njure 
sker inte denna sänkning på normalt sätt.

– Förhöjt blodtryck belastar under 
årens lopp blodcirkulationssystemet, och 
målet med en effektiv blodtrycksbehand-
ling är att förebygga uppkomsten av hjärt- 
och blodkärlssjukdomar i vuxenåldern. 

En femtedel av de barn som fått en 
transplanterad njure lider av övervikt. Kor-
tisonbehandling inverkar på kroppsvikten 
även hos barn. På njurfunktionen ser man 
emellertid inte effekterna av övervikt eller 
förhöjt blodtryck ännu under barn- och 
ungdomsåren. 

Njurtransplantationer påverkar  
barnens utveckling
Puberteten hos flickor som fått en njurtransplantation när de var små börjar i nor-
mal ålder, men hos en femtedel av motsvarande pojkar är den fördröjd. Metabo-
liska faktorer inverkar bara lite på transplantatens långsiktiga funktion. 
TEXT: PETRI INOMAA

Trots att nästan en femtedel av alla 
barn som  har fått en transplanterad nju-
re 1,5 år efter operationen uppfyller krite-
rierna för metaboliskt syndrom är diabe-
tes typ 2 synnerligen sällsynt ännu till och 
med 13 år efter operationen. 

– Vår rekommendation är att barn som 
genomgått en transplantation skulle ha 
ett möjligast heltäckande vaccinationss-
kydd, men vaccin som tillverkats med le-
vande försvagat virus får inte ges efter en 
transplantation. När beslutet om en tran-
splantation fattas gör man samtidigt upp 
en individuell vaccinationsplan för barnet, 
och vid behov hinner man före själva tran-
splantationen ge barnet de flesta vacci-
nationerna som behövs enligt ett försnab-
bat schema. 

Idag fungerar transplantaten både län-
ge och väl, vilket i sin tur leder till att pa-
tienterna kommer att utsättas för avstöt-
ningsläkemedel under en längre period 
av livet. I och med att behandlingsresul-
taten blir allt bättre har man kunnat flyt-
ta vårdens tyngdpunkt till långtidseffek-
terna, som till exempel tillväxten och ut-
vecklingen, samt det psykiska välbefin-
nandet och på att förbättra livskvaliteten. 
Trots att transplantatens livscykel hela ti-
den blir längre kommer de som har fått en 
ny njure som små vanligtvis att behöva en 
ny transplantation när de kommer upp i 
ung vuxenålder. 
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Ennen dialyysihoitojen aloitusta tarkkaillaan ravinnosta suo-
lan, proteiinin eli valkuaisen, fosforin ja joskus myös kaliumin 
saantia, etteivät jo väsyneet munuaiset rasittuisi liikaa. Hoita-
va lääkäri ja ravitsemusterapeutti antavat henkilökohtaiset oh-
jeet, jos jotain näistä on tarkkailtava erityisen huolellisesti. Sai-
rauden edetessä ravitsemus muuttuu joidenkin ravintoainei-
den kohdalla. Dialyysin alkaessa painopiste siirtyy riittävään 
proteiinin ja energian saantiin.

Ennen dialyysihoitoa proteiinia ja fosforia saa ruoasta mal-
tillisemmin, kun välttää lisäainefosfaatteja ja vähentää maito-
tuotteiden käyttöä.

Dialyysihoidossa kehosta poistuu nesteen ja kuona-ainei-
den lisäksi muun muassa proteiinia. Dialyysissä olevan on tär-
keää syödä päivän joka aterialla proteiinipitoista ruokaa. So-
pivia kasvikunnan proteiinin lähteitä ovat viljavalmisteet, lins-
sit, pavut ja kikherneet sekä soijasta valmistetut jogurtin kaltai-
set tuotteet. Runsaasti proteiinia, mutta kohtuullisesti fosforia 
sisältäviä ruokia ovat myös esimerkiksi liha ja kala sekä leik-
keleet ilman lisäainefosfaattia, raejuusto, rahka ja kananmu-
nan valkuainen. 

Kalaa on hyvä syödä eri kalalajeja vaihdellen 2–3 kertaa 
viikossa. Kala sisältää terveellisiä rasvahappoja, useita vita-
miineja ja kivennäisaineita sekä paljon proteiinia. Kala on eri-
tyisen hyvä n-3 rasvahappojen ja D-vitamiinin lähde. Kalasta 
kannattaa valita ruodottomat fileet.

Lohella höystetty katkarapupaella vie mielen ja kielen Suo-
men syksystä Espanjan lämpöön. Järjestä ystäville espanja-
lainen ilta tai nauti kotipiirissä ruokamatkailusta oman keittiön 
pöydän ääressä. Voit käyttää paellaan myös rapuja, mutta ne 
sisältävät fosforia vähän enemmän kuin katkaravut.

Munuaisten vajaatoimintaa 
sairastavan ruokakirja Nauti 
ruoasta sisältää yli 100 oh-
jetta ja tietoa sopivasta ruo-
kavaliosta sekä käytännön 
vinkkejä. Kirjassa on 132 
sivua ja kätevä kierresi-
donta, jolloin se pysyy au-
ki keittiössäkin. Kirjan mu-
nuais-ystävällisiä herkkuja 
kelpaa tarjota myös vie-
raille. Ohjeita voi sovel-
taa ja raaka-aineita voi 
muuttaa omia tarpeita 
vastaavaksi. 

Nauti ruoasta -kirjan hinta on jä-
senille 9,90 euroa ja muille 24,90 euroa + postituskulut. 
Jäsenhinnan saavat myös samalla jäseneksi liittyvät. Kir-
ja postitetaan kuoressa, jolloin se toimitetaan pääosin ko-
tiin kannettuna. Tilaukset www.muma.fi/ruokakirja tai pu-
helimella 050 3415 966 (klo 10–14).

Riittävästi proteiinia  
dialyysissä

Nauti ruoasta

Katkarapupaella
4-5 annosta 

 300 g  lohifileetä
 5 dl  kalalientä (1 vähäsuolainen kalaliemikuutio)
 1  sipuli
 2  valkosipulinkynttä
 6  aurinkokuivattua tomaattia
 2 rkl  oliiviöljyä
 4 dl  pitkäjyväistä riisiä
 1 tl  kurkumaa
 1  sitruunan mehu
 ¼ tl  mustapippuria
 3 dl  valkoviiniä
 3 dl  kalan haudutuslientä
 1 pussi pakastevihanneksia (200 g) 
 1 pussi  pakastekatkarapuja (180 g)  
  sitruunalohkoja
  tuoretta persiljaa hienonnettuna

Poista lohesta nahka ja kuutioi kala. Kuumenna kattilassa 
kalaliemi kiehuvaksi. Nosta kattila pois liedeltä ja kumoa 
kalapalat kuumaan liemeen kypsymään. Peitä kannella. 
Kuori ja kuutioi sipulit. Viipaloi aurinkokuivatut tomaatit. 
Kuumenna isolla pannulla öljy. Nosta joukkoon sipulit, to-
maatit, riisi ja mausteet. Kuullota sekoitellen muutama mi-
nuutti. Lisää joukkoon viini ja 3 dl kalan haudutuslientä. An-
na kiehua hiljalleen noin 10 minuuttia välillä sekoitellen. Jos 
neste uhkaa haihtua liikaa, lisää kalan haudutuslientä puo-
li desiä kerrallaan. 

Kun riisi on lähes kypsää, lisää joukkoon sulatetut ja va-
lutetut vihannekset sekä katkaravut. Sekoita varovasti. Li-
sää lopuksi valutetut lohikuutiot, mutta älä sekoita enää, 
jotta kala ei hajoa. Peitä hetkeksi kannella, jotta kasvikset 
ja äyriäiset kuumenevat. 

Tarjoa suoraan padasta sitruunalohkojen ja hienonne-
tun persiljan kanssa.

Nauti ruoastaMunuaisten vajaatoimintaa sairastavan ruokakirja

Munuais- ja maksaliitto2. painos

ST
O

CK

35 | ELINEHTO 1/18

http://www.muma.fi/ruokakirja


YHDISTYKSILTÄ

Pohjois-Savon yhdistys vietti Lahjan päi-
vän perinteistä lauluiltaa rantakalan mer-
keissä Taruniemessä. 

Paavon paistamat herkulliset muikut 
maistuivat jäsenille.

Tervetuloa Etelä-Pohjanmaan Munuais- ja  
maksayhdistyksen 40-vuotisjuhlaan Seinäjoelle  

perjantaina 16.11. klo 18.  
Paikkana on Sokos hotelli Lakeus.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Anu Korpi-Kulmalalle 31.10. mennessä  
044 911 2151, korpi-kulmala@luukku.com

Etelä-Pohjanmaan yhdistyksen kesäret-
ki suuntautui heinäkuussa Vaasan saaris-
toon. Mukana oli 28 aikuista ja kymmenen 
lasta. Päivä oli helteinen ja saaristomai-
semat upeita.  Yhdistys rantautui Jannen 
saluunaan ja söi siellä maakunnan kuulua 
herkullista lohisoppaa.

Salon yhdistys järjesti kesällä ulkoilupäi-
vän Teijolla. Heinäkuussa yhdistys tar-
josi kesäteatteria ja ruokailun lipasvahti-
na olleille. Elokuussa vietettiin virkistäyty-
mispäivää saunoen, uiden sekä ruokaillen 
Lehmirannassa (kuva).

Pohjois-Savon  
lauluilta

Etelä-Pohjanmaa 40 vuotta

Etelä-Pohjanmaa 
saaristossa

Kainuun yhdistys vietti ulkoilupäivää ke-
säkuun alussa Manamansalon portis-
sa.  Manamansalosta löytyy muun mu-
assa peuranpyyntikylä, vanhoja peuran-
pyyntikuoppia ja tervahauta sekä Unes-
con maailmanperintökohteet Kiloniemen 
gneissikallio, Teeriniemen suppalammet 
ja dyynialue.

Mukana ulkoilupäivässä oli 20 hen-
keä. Liikunnan lisäksi paistettiin makka-
raa ja syötiin kanapastasalaattia ja paton-
kia. Tauno Jyrkäs loi kodassa tunnelmaa 
haitarin kanssa.

Ulkoilupäivä  
Kainuussa

Salossa  
aktiivinen kesä

Varsinais-Suomen yhdistys järjesti kesä-
päivän Mellilänjärven rannalla elokuussa. 
Vieraana yhdistyksellä oli liiton kehittämis-
päällikkö Hanna Eloranta. Sää suosi ret-
keilijöitä. Rohkeimmat uskaltautuivat sau-
nomaan ja uimaan 20-asteiseen veteen, 
mutta kaikille maistui kahvi ja makkara.

Kesäpäivä  
Varsinais-Suomessa

Keski-Suomen yhdistys jakoi tietoa Mah-
dollisuuksien torilla Jyväskylän kävelyka-
dulla elokuussa. Pääteemana oli kestä-
vä elämäntapa. Musiikin, tanssin ja maa-
ilman makujen ohella eri kansalaisjärjes-
töt esittelivät torilla toimintaansa.

Päijät-hämeen yhdistys teki kesäretken 
Pyynikin kesäteatteriin. Minna Lindgre-
nin suosittuun Ehtoolehto-kirjasarjaan pe-
rustuvaa näytelmää Ehtoolehdon sanka-
rit saapui katsomaan 50 yhdistysläistä. 
Matka sujui hyvin, ruoka maistui ja esi-
tys oli mainio.

Mahdollisuuksien  
torilla

Päijät-Häme  
teatterissa
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Kymenlaakson ja Uudenmaan yhdistys-
ten yhteinen kesäretki Strömforsin ruuk-
kikylään Loviisassa oli menestys. Paikal-
le virtasi kahden bussin ja useiden henki-
löautojen mukana lähes 100 munuais- ja 
maksayhdistysten jäsentä.

Keskikesän säät näyttivät oikkunsa, 
kun helteiden keskelle ajoittuneet sade-
kuurot piiskasivat pisaroitaan retkeläisten 
sateenvarjoihin. Onneksi kaikki olivat va-
rautuneet sateisiin ja kesäteatterin katso-
mo oli kokonaan katettu. Upean kesäteat-
terin lisäksi jäsenistö kiitteli Kalaasi-emäntä 
Amandan kuvailevaa opaskierrosta, Ruu-
kinmylly-ravintolan buffetlounasta ja miel-
lyttävää palvelua sekä väliaikatarjoiluja. Ve-
sisateista huolimatta tunnelma oli lämmin-
henkinen ja retki onnistunut.

Kymsin ja UUMU:n yhteistyön myö-
tä eri alueiden yhdistysjäsenet pääsivät 
tapaamaan toisiaan ja retken kokonais-
kustannukset saatiin pidettyä varsin mal-
tillisina.

”Tule itse ja tuo ystäväsikin” oli teema-
na Etelä-Karjalan yhdistyksellä elokuun 
alun kesäpäivässä. Yhdistys pyrki saa-
maan näkyvyyttä ja uusia jäseniä. Ko-
koon Marjolan lomakeskukseen saatiin 
40 osallistujaa. Kauniin sään vallitessa 
nautittiin makoisa lounas, pelattiin piha-
pelejä, kierrettiin luontopolkua, keskus-
teltiin vapaamuotoisissa ryhmissä, sau-
nottiin, uitiin, paistettiin lettuja ja kahvitel-
tiin. Monen mielestä tämä oli vertaistukea 
parhaimmillaan. 

Päivän päätteeksi kuultiin gerono-
mi Heli Korhosen alustus ikääntymisen 
vaikutuksesta muistiin. Helin vakava pu-
heenvuoro sisälsi humoristisiakin yksi-
tyiskohtia, ja pienet muistitestit herätti-
vät vilkasta keskustelua. Osallistujien kir-
jallinen palaute päivästä oli kouluarvosa-
noin kiitettävä.

Vasanejdens förening gjorde sin årliga 
sommarutfärd söndagen den 10.6. I år 
var det en heldagsutfärd på havet, med 
besök till Tankar i Karleby, där deltaga-
re blev guidade runt ön samt avnjöt god 
laxsoppa. Drygt 30 personer deltog i 
utfärden som var ett uppskattat evene-
mang. Trevlig samvaro, god mat och kaf-
fe samt fina naturupplevelser gjorde da-
gen lyckad. 

***
Vaasan yhdistys teki päiväretken merel-
le kesäkuussa. Kokkolan Tankar-majak-
kasaarella nautittiin lohisoppaa opaste-
tun kierroksen päätteeksi. 30 osallistu-
jaa nautti yhdessäolosta, hyvästä ruo-
asta ja kahvista. Kaunis luonto kruunasi 
päivän.

UUMU ja Kymsi  
yhdessä

Kesäpäivä Saimaan 
rannalla

Utfärd på havet

Kanta-Hämeen yhdistys työskenteli vuo-
den verran ilman puheenjohtajaa ennen 
kuin Lauri Toivanen Riihimäeltä lupautui 
tehtävään. Puheenjohtajakausi alkoi tou-
kokuussa, mutta nuijan varten Toivanen 
tarttui hallituksen järjestäytymiskokouk-
sessa heinäkuussa. Nuijan luovutti varapu-
heenjohtaja Sisko Keskitalo, joka toivotti 
puheenjohtajalle menestystä ja innostusta.

Toivanen jatkaa mielellään 37-vuoti-
aan yhdistyksen luotsaamaa tietä, mut-
ta haluaa tehdä toiminnasta näkyvämpää: 
Yhteistyötä tulee tehostaa eri yhdistysten 
kanssa. Yhdistys tiedottaa teemapäivistä 
esim. tavarataloissa tai toritilaisuuksissa. 
Vuosikokoukseen saavat osallistua kaikki 
jäsenet. Yleisten kokousten lisääminen lä-
hentää jäsenten yhteenkuuluvuutta ja tie-
to toiminnasta leviää paremmin.

Lauri tarttui nuijan 
varteen 
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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,  
marita.salminen.5@gmail.com
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. Maisa Sutinen, 044 0648 338,  
maisa.sutinen@gmail.com
siht. Satu Juuti, 050 3403 658,  
juutisatu@gmail.com

Kainuun Munuais- ja maksayhdistys
www.muma.fi/kainuu
pj. Tapio Nilosaari, 040 8679 365,  
tapio.nilosaari@luukku.com
siht. Ritva Kämäräinen, 050 3773 689, 
ritva.kamarainen@kainuu.com

Kanta-Hämeen munuais-  
ja maksayhdistys KAMUSI
www.muma.fi/kamusi
pj. Lauri Toivanen, 050 356 7804,  
lauri.toivanen52@gmail.com
siht. Sisko Salo, 050 3294854, 
sisko.salo@outlook.com

Keski-Suomen munuais-  
ja maksayhdistys KEMUSI
www.kemusi.fi
pj. Maija Piitulainen, 040 750 3950,  
maija.piitulainen@pp.inet.fi 
siht. Tarja Al Hanan, 044 3227 562,  
tarja.alhanan@hotmail.com

Kymenlaakson munuais-  
ja maksayhdistys
www.muma.fi/kymsi
pj. 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
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 
Ratamestarinkatu 7 A, 7. 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
Talouspäällikkö Tuire Halonen 
050 420 7755, tuire.halonen@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
Munuaistautirekisteri 
Suunnittelija Anu Karhu 
040 8363 375, anu.karhu@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 Hanna Lehtonen 
hanna.lehtonen@muma.fi 
040 5240 674
Järjestösuunnittelija Petri Leppänen 
040 5129 295, petri.leppanen@muma.fi 
Länsi-Suomen aluetoimisto
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
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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


