
Tosirakkaus kestää sairauden

Kurssit ja tuetut lomat 2019

LIVSVILLKOR
Munuais- ja maksaliitto 4/2018





Tulevaisuus tuo uusia haasteita 
Liitto on jäsentensä edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Tavoitteena on 
vaikuttaa siihen, että munuais- ja maksasairaat ja elinsiirron saaneet ovat 
yhdenvertaisessa asemassa toisten ihmisten kanssa. Liitto pyrkii sairas-
tuneiden hoitoa koskevan lainsäädännön kehittämiseen. Edunvalvonta-
työ onnistuu tekemällä yhteistyötä hoitoyksiköiden ja toisten kansalaisjär-
jestöjen kanssa.

Luterilaisen perinteen mukaisesti pidämme työtä ihmisten velvollisuutena. 
Työ on samalla myös yksi tärkeimmistä sosiaalisista perusoikeuksistam-
me. Lainsäädäntöä on parannettava niin, että jokaiselle pystytään turvaa-
maan työtä. Kaikki – myös sairastuneet – ovat työkykyisiä, kun vain osa-
taan löytää kullekin sopiva ja oikea työ! Työllisyysaste on saatava vähintään 
80 prosentin tasolle.
 
Tämän päivän ja huomisen kehitykseen vaikuttavat entistä vahvemmin te-
koäly, digitalisaatio ja robotisaatio. Niiden kehitys on niin nopeaa, että tä-
män päivän keksinnöt korvataan joka vuosi entistä paremmilla keksinnöil-
lä ja laitteilla. Ne eivät voi korvata ihmistä, mutta ne ovat apuna elämässä 
ja asioiden hoitamisessa myös järjestöjen toiminnassa. Suurin haaste on 
ikääntyvien ihmisten pysyttäminen mukana tässä jatkuvassa muutoksessa.

Sosiaali- ja terveysalan uudistus on edennyt eduskunnassa, mutta valmis 
se ei ole vieläkään.  Uudistus merkitsee terveydenhuollon ja yhteiskunnan 
hallinnon suurinta muutosta 150 vuoteen. SOTE on samalla Suomen his-
torian suurin yksityistämisprojekti, jonka seuraukset tulemme näkemään 
vasta myöhemmin. Uudistus ei enää pysähdy, mutta muuttua se kyllä voi.

Maailman muutos on nyt nopeampaa kuin milloinkaan aikaisemmin. Myös 
uhkakuvat ovat muuttuneet. Nyt suurin uhka on ilmastonmuutos. Kehitys-
maiden väestömäärän räjähdysmäinen kasvu on uhka, mutta omaa maa-
tamme uhkaa väestön väheneminen. Nälänhätä ja köyhyys on uhka ja to-
siasia sotaa käyvissä maissa, mutta köyhyys ei ole vierasta rikkaassa Suo-
messakaan. 

Muutokset ovat mahdollisuus meille kaikille päästä nauttimaan kehityksen 
niistä puolista, jotka helpottavat jokapäiväistä elämäämme. Muuttuvassa 
yhteiskunnassa yksi asia on kuitenkin pysyvää: kukaan ei tule toimeen yk-
sin. Me tarvitsemme toinen toisiamme.

PÄÄKIRJOITUS

Virkistävää ja valoisaa talvea odotellessa

Asko Räsänen 
Puheenjohtaja

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

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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Tosirakkaus kestää  
sairauden 
Katja koki monta vaikeaa vaihetta ennen 
yhdistettyä munuaisen- ja haimansiirtoa. 
Läheisen tuki on korvaamaton, kun sai-
raus koettelee. Katja ei miettinyt kertaa-
kaan, että Mika olisi jättänyt hänet. 10

Jorma on  
elämän jatkoajalla
Jorman aikuiselämään kuuluivat vatsa-
kivut ja lopulta ainainen kutina. Primaari 
sklerosoiva kolangiitti eli PSC johti lopul-
ta maksansiirtoon 16 vuotta sitten. 22

Liikunnan teemavuosi 2019
Ensi vuonna ohjelmassa on arjen as-
keleita ja kuntoliikuntaa. Liikunnalla voi 
vaikuttaa helposti omaan hyvinvointiin 
ja terveyteen. Jokaiselle löytyy sopiva 
tapa liikkua. 20

Dialyysissä proteiinin  
tarve lisääntyy   
Liian vähäinen proteiinin saanti voi aihe-
uttaa lihaskatoa, mikä heikentää liikun-
ta- ja toimintakykyä sekä kehon hallin-
taa. Proteiinia saa uudella tavalla härkä-
pavusta. 28

Lue lehti netissä www.muma.fi/elinehto.  
Seuraava Elinehto ilmestyy viikolla 9. Aineiston viimeinen jättöpäivä 28.1.2019. Aineisto ja palautteet: petri.inomaa@muma.fi.
Kansi: Katja ja Mika Lindgren Kuva: Matti Huutoniemi

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

Suurkaupungista  
maaseudun rauhaan
Saksalainen Dominik on löytänyt rauhan 
Suomen maaseudulta. Polykystisessä 
munuaissairaudessa lääkityksen lisäk-
si elintavat ovat tärkeitä. 18

AIH väsyttää
Ennen ketään muuta Arja tunnusti koi-
ralleen, että on väsynyt. Vasta myö-
hemmin syyksi selvisi AIH. Se pysyy 
kurissa lääkityksellä ja osatyössä jak-
saa, kun aikataulut voi itse päättää. 16
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AJANKOHTAISTA

Elinsiirrot  
1.1.–31.10.2018
Munuainen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 
Maksa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Haima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Sydän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Keuhko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 
Ohutsuoli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Kasvojen kudossiirto . . . . . . . . . . . . . 1

Hyvää joulua
Liiton keskustoimisto Helsingissä on suljettu joulunaikaan 20.12.2018–1.1.2019. Muis-
ta tilata materiaalit ajoissa, jotta ne ehtivät perille. Liiton toimisto on ollut uudessa osoit-
teessa syyskuun alusta lähtien. Toimiston käynti- ja postiosoite on Ratamestarinkatu 
7A, 7. krs. 00520 Helsinki.

Liitto toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.

Influenssarokotetta suositellaan kaikil-
le munuais- ja maksasairauteen sairas-
tuneille ja elinsiirron saaneille. Rokote on 
hyvä ottaa joka vuosi. Rokote on tärkeä 
myös sairastuneiden ja elinsiirron saanei-
den läheisille. Lähipiiriin kuuluvat ne, jot-
ka asuvat tai ovat säännöllisesti tekemi-
sissä vakavalle influenssalle alttiin henki-
lön kanssa. Riskiryhmiin kuuluva saa in-
fluenssarokotteen maksutta. 

Rokotteiden anto alkoi jo marras-
kuussa, mutta rokotteen ehtii vielä ottaa. 
Suojan syntymiseen menee noin 2 viik-
koa. Rokotteen saa oman kunnan tervey-
denhuollosta. Virustartuntoja voi estää it-
sekin pesemällä kätensä aina ulkoa tultua 
ja huolehtimalla hyvästä käsihygieniasta.

Influenssarokotteen 
ehtii vielä ottaa

Päiväkotiin  
tai kouluun?
Liiton perhetyöntekijän voi pyytää päivä-
kotiin tai koululle puhumaan munuais- tai 
maksasairauksista ja elinsiirtoon liittyvis-
tä asioista. Tilaisuus voidaan pitää esi-
merkiksi opettajille, oppilashuoltotiimille 
tai lapsen luokkatovereille. 

Kysy mahdollisuutta perhekäyn-
tiin ajoissa. Lisätietoja hanna.lehtonen 
@muma.fi tai 040 524 0674.

Arjen avun lähteillä
Kuudes ja tällä erää viimeinen liiton, Eläk-
keensaajien keskusliiton ja Hengitysliiton 
yhdessä toteuttama Arjen avun lähteille 
-tilaisuus järjestettiin lokakuussa Turus-
sa. Ikääntyneiden etuuksista ja palve-
luista saapui kuulemaan yhteensä noin 
40 henkeä. Aiheita olivat Kelan etuudet, 
palvelutarpeen arviointi, kunnan palvelut, 
ikäihmisten kuntoutus, muutoksenhaku, 
edunvalvontavaltuutus sekä hoitotahto. 

Aiheet herättivät runsasta keskuste-
lua. Mielen päällä olivat Kelan korvaamat 
matkat ja omaishoidontuki. Matkakorva-
usten osalta kysymyksiä kirvoittivat mat-
kojen korvaamisen periaatteet, esimerkik-
si oman auton käyttö ja taksien tilauskäy-
tännöt. Omaishoidontuen osalta tarvittiin 
tietoa muun muassa sitä, kuinka hoidet-
tavan hoito järjestetään omaishoitajan la-
kisääteisten vapaiden aikana.

Maksasairaus  
osana elämää 
Liitto järjesti Kaisankodissa kurssin mak-
sasairauteen sairastuneille. Tutustumi-
sen jälkeen ohjelmassa oli lääkärin luen-
to Skypen välityksellä, keskustelua, liikun-
taa ja yhdessäoloa. Monelle pysäyttävä 
kokemus oli iltapäivän hartaushetki Kar-
meliittaluostarissa. Koko kurssin yhteen-
kuuluvuuden tunne oli käsinkosketeltava.

Vuoden 2019 maksasairauteen sai-
rastuneille järjestettävistä kursseista löy-
tyy lisätietoa Kurssijulkaisusta ja www. 
muma.fi/kurssit.
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Uusi video  
rakkoekstrofiasta
Synnynnäinen virtsateiden rakennepoik-
keama todetaan Suomessa keskimää-
rin kolmella lapsella vuosittain. Liiton per-
hetoiminnan piiriin kuuluvat munuais- 
ja maksasairautta sairastavien lasten li-
säksi rakkoekstrofiaa sairastavien lasten 
perheet. Rakennepoikkeaman hoito vaa-
tii yleensä useampia korjausleikkauksia. 
Leikkausten tavoitteena on saada virtsa-
rakko kasvamaan riittävän isoksi, jotta tu-
loksena on normaali virtsanpidätyskyky. 
Rakennepoikkeamasta huolimatta lapsi 
voi leikkiä ja käydä normaalisti päiväko-
dissa ja myöhemmin koulussa.

Liitto on julkaissut uuden videon lasten 
virtsateiden rakennepoikkeamista. Sen 
voi katsoa osoitteesta https://youtu.be/ 
ogEQ0jOrPnQ. Muita liiton videoita löytyy lii-
ton Youtube-kanavalta www.youtube.com/ 
munuaisjamaksaliitto. Lisätietoa virtsatei-
den rakennepoikkeamista saa osoittees-
ta www.muma.fi/rakkoekstrofia.

Uudet jäsenflyerit ovat ilmestyneet
Liiton jäsenhankintamateriaali on uudis-
tunut. Nyt on julkaistu käteviä, taskuun 
mahtuvia flyereita eli lehtisiä. Niitä on kä-
tevä jakaa eri tilaisuuksissa, kun samal-
la voi kertoa kuulijalle juuri häntä kiinnos-
tavasta toiminnasta yhdistyksessä. Flyer 
on helppo sujauttaa taskuun ja tarttua jä-
senyyteen kotona pienen miettimispaus-
sin jälkeen. Flyereita on neljää erilaista, jo-
ten jokaiselle mahdolliselle jäsenelle löy-
tyy omansa. Kummijäseniksi liittyville on 
omansa, jossa Supersankarimunuainen 

ja Mahtimaksa houkuttelevat tukemaan 
liiton toimintaa.

Molempiin jäsenyysmuotoihin on lisäk-
si oma liittymiskaavake. Se on kätevästi 
A5-kokoinen ja sen voi sujauttaa tapah-
tumissa jaetun muun esitteen väliin, kun 
on kertonut jäsenyydestä. Kaavakkeen 
voi myös laittaa sellaisenaan postiin, kos-
ka postimaksu on jo maksettu. Flyereita ja 
liittymiskaavakkeita voi tilata tilauslomak-
keella osoitteella www.muma.fi/julkaisut. 
Pakettiin kuuluu aina kaikkia flyereita.

Maailman munuais-
päivä 14.3.2019
Maailmassa 850 miljoonaa ihmistä sairas-
taa jonkinasteista kroonista munuaissai-
rautta. Niiden määrä lisääntyy jatkuvasti. 
Munuaisiaan voi suojata terveellisillä elin-
tavoilla. Myös munuaisten vajaatoimin-
nan etenemistä voidaan hidastaa oikeal-
la hoidolla. 

Maailman munuaispäivää vietetään 
torstaina 14.3. Liitto tiedottaa munuais-
terveellisistä elintavoista. Helsingissä jär-
jestetään munuaispäivän yleisöluento.

Suomeen tarvitaan 
potilas- ja asiakas-
turvallisuus- 
valtuutettu
Suomen Potilasturvallisuusyhdistys 
(SPTY) on käynnistänyt hankkeen, jonka 
päämääränä on tehdä eduskunnalle esi-
tys potilas- ja asiakasturvallisuusvaltuu-
tetun toiminnan käynnistämisestä. Val-
tuutetun toimintaa tukemassa ja tehtäviä 
toteuttamassa voisi olla joko oma valtuu-
tetun toimisto tai kansallinen potilastur-
vallisuusneuvosto. Potilas- ja asiakastur-
vallisuusvaltuutetun pääasiallinen tehtävä 
olisi potilas- ja asiakasturvallisuuden ko-
konaisvaltainen kehittäminen ennaltaeh-
käisevään työhön painottuen. 

Munuais- ja maksaliitto on ilmoitta-
nut kannattavansa aloitetta. Liiton Ma-
ria Ruuskanen on lupautunut jäsenek-
si potilasturvallisuusyhdistyksen potilas-
jaokseen.

Elämänlaatu  
elinsiirron jälkeen
Liiton kuukauden kysymyksessä kysyttiin 
lokakuussa millaiseksi elinsiirron saaneet 
ovat kokeneet elämänlaatunsa elinsiirron 
jälkeen. Vastauksia saatiin 75.

Yli 80 prosenttia vastaajista koki voi-
vansa elinsiirron jälkeen erittäin hyvin tai 
melko hyvin. Vastaajat olivat tyytyväisiä, 
että he pystyivät elämään normaalia elä-
mää ilman väsymystä ja ruoka- tai neste-
rajoituksia. Osa muistutti, että elinsiirto ei 
poista mahdollisia muita sairauksia. Jot-
kut kärsivät infektioista tai lääkityksen si-
vuvaikutuksista. 

Joidenkin vastaajien kohdalla elinsiir-
to oli antanut mahdollisuuden opintoihin 
ja työelämään palaamisen. Muutamilla 
sairaushistoria on vaikeuttanut työllisty-
mistä, mikä on heikentänyt elämänlaatua 
muun muassa heikon taloudellisen tilan-
teen vuoksi.

Vastaajista kolmasosa oli vuoden ku-
luttua siirtoleikkauksesta työssä. Eläk-
keellä oli myös kolmasosa. Osa oli työt-
tömänä tai opiskelemassa tai ammatilli-
sessa kuntoutuksessa.

Ajankohtaisen kuukauden kysymyk-
sen löydät osoitteesta www.muma.fi/ 
kuukaudenkysymys.
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AJANKOHTAISTA

Hyvinvointia  
alkuvuoteen
Kurssilta saa tukea muuttuvassa elämän-
tilanteessa. Kaikki liiton järjestämät kurssit 
esitellään lehden välissä olevassa Kurssi-
julkaisussa. Seuraaville alkuvuoden kurs-
seille ehtii vielä mukaan. Lisätietoja www. 
muma.fi/kurssit tai iiris.ahlgren@muma.fi, 
050 3019 368.

18.–20.1. 11–17-vuotiaiden nuorten 
kurssi Varalan urheiluopistolla Tampe-
reella. Hakuaika päättyy 21.12.
8.–10.2. Voimaa luonnosta -kurssi Ki-
sakallion urheiluopistolla Lohjalla. Myös 
aikuinen läheinen ja perheen lapset ovat 
tervetulleita kurssille. Hakuaika päät-
tyy 11.1.
18.-22.2. Keho ja mieli -kurssi Kylpylä-
hotelli Peurungassa yli 5 vuotta sitten mu-
nuaisensiirron saaneille. Hakuaika päät-
tyy 7.1.
8.–10.3. Kun lapsi sairastaa -kurs-
si Ruissalon kylpylässä, Turussa. Kurssi 
jatkuu verkossa. Hakuaika päättyy 15.2.
8.–10.3. ja 29.–31.3. Diabetes ja nefro-
patia -kurssi tyypin 1 diabetesta sairas-
taville, joilla on munuaismuutoksia. Ha-
kuaika päättyy 8.2.
15.–17.3. Nuorten aikuisten kurssi Vie-
rumäen urheiluopistolla. Hakuaika päät-
tyy 8.2.
29.–31.3. Kun lapsi sairastaa -kurs-
si Vierumäen urheiluopistolla. Hakuaika 
päättyy 15.2.

Järjestöpäivät Seinäjoella
Yhdistysaktiivit kokoontuivat marraskuus-
sa Seinäjoelle liiton järjestöpäiville vaih-
tamaan kokemuksia ja kuulemaan ajan-
kohtaisista asioista. Päivien teemana oli 
muutos ja uudistuva vapaaehtoisuus. 
Eväitä saatiin myös jäsenhankintaan, ta-
loudenhoitoon sekä liikunnan teemavuo-
den suunnitteluun.

Toiminnanjohtaja Sari Högström ker-
toi valtakunnallisesta vaikuttamistyös-
tä. Odotettu kudoslain muutos on jää-
nyt sote-uudistuksen jalkoihin. Munuais-
sairaiden määrä kasvaa ja se näkyy dia-
lyysiosastoilla ruuhkana. Liitto on käynyt 
vuoropuhelua Kelan ja palveluntarjoaji-

en kanssa taksipalvelun parantamiseksi. 
Rasvamaksa lisääntyy ja sen ennaltaeh-
käisystä täytyy puhua. Ajankohtaista on 
myös Hepatiitti C:tä sairastavien hoito-
suosituksen rakentaminen.
   Osallisuusagentti Miika Kataja Järjes-
töt 2.0 -hankkeesta tarkasteli sote- ja 
maakuntauudistusta järjestöjen näkökul-
masta. Uudistus tulee lisäämään järjestö-
jen ohjaus- ja neuvontatoiminnan tarvet-
ta.  Toiminnanjohtaja Leo Stranius Kan-
salaisareenasta kertoi vapaaehtoistoimin-
nan uusista tuulista. Onnistumisen resepti 
on uskallus, yrittäminen ja häpeä mätön 
tekeminen.

Liikkeelle – liikunta-
vastaavien koulutus
Liitto järjestää yhdistysten liikuntavastaa-
ville koulutuksen Helsingissä 2.2.2019. 
Koulutus jatkuu toukokuussa myöhem-
min ilmoitettavana aikana. Koulutus jär-
jestetään yhteistyössä SoveLi:n kanssa. 
Päivästä saa välineitä yhdistyksen liikun-
nan suunnitteluun, kehittämiseen ja jär-
jestämiseen. Lisäksi luvassa tietoa ole-
massa olevien liikuntamahdollisuuksien 
löytämisestä ja verkostoitumisesta.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset 18.1.2019 
mennessä, petri.reponen@muma.fi, 050 
308 4551.

Almamedia järjesti C-hepatiitin uudet hoi-
tolinjat -tapahtuman syyskuussa. C-hepa-
tiittitartuntojen hoito muuttuu huomatta-
vasti, kun THL:n työryhmän valmistelema 
hoitopolku valmistuu. Tilaisuuden pääta-
voite oli lisätä lääkäreiden ja päättäjien tie-
toa siitä, miksi hepatiitti-C kannattaa nyt 
aktiivisesti hoitaa ja ennaltaehkäisyä lisätä 
varsinkin nuorten keskuudessa.

Liiton toiminnanjohtaja Sari Hög-
ström oli mukana tapahtuman paneeli-

keskustelussa. Keskustelussa todettiin, 
että kunnan koko ja taloustilanne ei saa 
määrittää hoitoa. Hoidon laadun ja vai-
kuttavuuden seurannan turvaamiseksi 
tulee perustaa hoitorekisteri. Högström 
totesi, että järjestöt ovat valmiita osallis-
tumaan ennaltaehkäisevään toimintaan 
ja tietoisuuden lisäämiseen, mutta tar-
vitsevat toimintaansa sitä varten lisää re-
sursseja.

Medi-ilta C-hepatiitin hoitolinjoista
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Vammais- ja terveysjärjestöjen yhteinen 
Pieni ele -keräys järjestetään jälleen en-
si kevään eduskunta- ja EU-vaalien yh-
teydessä. Munuais- ja maksaliitto jäsen-
yhdistyksineen on mukana keräyksessä. 
Saadut lahjoitusvarat käytetään muun 
muassa liiton ja yhdistysten toimintaan ja 
vapaaehtoisten kouluttamiseen sekä tie-
dottamiseen. 

Lähde mukaan talkoisiin tärkeiden 
asioiden puolesta ja tule lipaskerääjäksi 
äänestyspaikalle. 

Pieni ele -lipaskerääjänä teet siistiä si-
sätyötä oman yhdistyksesi hyväksi. Hom-
ma on helppoa: Tärkein tehtäväsi on kiit-
tää ja hymyillä. Lisätietoja saat omasta 
yhdistyksestäsi.

Mukaan  
opiskelijaprojektiin
Vapaaehtoisia haastateltavia etsitään 
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelija-
projektiin, jossa kehitetään palvelumuo-
toilun keinoin elävän munuaisen luovutuk-
seen liittyvää asiakaslähtöistä prosessia 
sekä viestintää luovuttajan ja vastaanotta-
jan näkökulmasta. Laurea toteuttaa pro-
jektin yhteistyössä HYKS Vatsakeskuk-
sen ja Munuais- ja maksaliiton kanssa. 

Projektiin tarvitaan haastateltavia seu-
raavista kohderyhmistä: Munuaisen luo-
vutusta harkitsevat, munuaisen jo luovut-
taneet sekä munuaisen siirtoa odottavat 
henkilöt. Haastattelut toteutetaan aika-
välillä 30.1. –8.2. kasvokkain, skypessä 
tai puhelimitse.

Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla 
Laurea-ammattikorkeakouluun paivi. 
harmoinen@laurea.fi. Kerro viestissäsi yh-
teystietosi eli sähköpostiosoite, puhelin-
numero ja asuinpaikkakunta sekä mihin 
edellä mainittuun kohderyhmään kuulut.

Lahjoita aikaasi

Munuaissäätiön 
apurahat 2018
Munuaissäätiö jakaa apurahoja ensisijai-
sesti väitöskirjaa valmisteleville tutkijoille. 
Vuonna 2018 säätiö myönsi apurahoja 
yhteensä 50 500 euroa. Munuaissäätiö 
kiittää sydämellisesti kaikkia lahjoittajia.

Aaltonen Louise 
Krooninen munuaisten vajaatoiminta ja 
luu-korrelaatio 18F-Pet-TT:n ja luun histo-
morfometria välillä munuaispotilailla. 4000 
euroa

Barreriro Karina Andrea
Uusi menetelmä biomarkkereiden tunnis-
tamiseksi diabetespotilaan virtsasta.  
3000 euroa

Dumond Vincent
PAKSIINI2:N fosforylaation merkitys dia-
beettisen munuaistaudin synnyssä.  
4000 euroa

Enden Kira
Lapsena elinsiirron saaneiden aikuisiän 
terveys ja sosioekonominen tilanne.  
4000 euroa

Helve Jaakko
Eloonjäämisennusteeseen vaikuttavat te-
kijät munuaiskorvaushoitoa saavilla iäk-
käillä potilailla Euroopassa. 3500 euroa

Keronen Satu
Luustomuutokset munuaisten kroonises-
sa vajaatoiminnassa. 3500 euroa

Koskela Mikael
Henoch-Schönleinin purppura -glomeru-
lonefriitti lapsilla. 5000 euroa

Kurtzeborn Kristen
MAPK signaloinnin merkitys munuaisen 
kehityksen säätelyssä. 3500 euroa

Mantula Paula 
Akuuttia munuaisvauriota kuvastavat bio-
markkerit myyräkuumeessa ja muissa äkil-
lisissä munuaistaudeissa: yhteys vauri-
on syyhyn, vaikeusasteeseen ja pitkäaikai-
sennusteeseen. 4000 euroa

Rakkolainen Ilmari
Munuaisten akuutti vajaatoiminta vakavis-
sa palovammoissa. 4000 euroa

Rinta-Jaskari Mia
Kollageeni XVIII rooli hiiren munuaisen ke-
hityksessä ja toiminnassa. 3000 euroa

Räihä Juulia
Ennuste ja komplikaatiot munuaissiirto-
jen ja haimamunuaissiirtojen jälkeen. 4000 
euroa

Taimen Kirsi
Vaskuliittien diagnoosivaiheen kuvantami-
nen ja kustannukset. 5000 euroa

Euroopan  
järjestöt koolla
Euroopan munuaisjärjestöt kokoontuivat 
syyskuussa Madridiin. Kokoukseen osallis-
tui 23 eri organisaatio 18 eri maasta. Suo-
mi oli mukana EKPF:n jäsenenä ja Suo-
mea edustivat liiton puheenjohtaja Asko 
Räsänen ja toiminnanjohtaja Sari Hög-
ström. Kokouksessa keskustelua herätti 
munuaissairauteen sairastuneiden vaihte-
leva asema Euroopan eri maissa. Maiden 
välillä on suuria eroja kotidialyysin suhteen.

– On tärkeää, että ne maat, joissa hoi-
to on hyvällä tasolla, vaikuttavat Euroo-
pan tilanteeseen ja vahvistavat munuais-
sairauteen sairastuneiden ääntä, Hög-
ström sanoo.

Kokouksessa vaadittiin, että jokaises-
sa maassa sairastuneille on oltava yhtä-
läiset oikeudet oman hoitomuotonsa va-
lintaan. 

– EKPF:llä on nyt mahdollisuus saa-
da lisää uusia jäseniä ja tulla merkittäväk-
si  munuaispotilaiden etujärjestöksi Eu-
roopassa. Järjestön johtamisjärjestelmää 
ja johtoa on uudistettava uusien aktiivis-
ten jäsenten saamiseksi, Räsänen sanoo.

Elinsiirtoliikunnan  
infoilta 
Elinsiirtoliikunnan infoillassa 13.2.2019 
klo 17.30–19.00 pääsee tutustumaan 
elinsiirtoliikuntaan ja -urheiluun. Seuraa-
vat elinsiirron saaneiden MM-kisat järjes-
tetään elokuussa 2019 Newcastle Ga-
tesheadissa Englannissa. Oletko kiin-
nostunut kilpaurheilusta ja mietitkö läh-
töä kisoihin?

Infoillassa Uudenmaan yhdistyksen 
Paavo Koskenkorva kertoo urheiluhar-
rastuksestaan ja kisoista. Illan aikana voi 
tavata myös edellisten kilpailujen mitalis-
teja. Infoilta on ilmainen ja tapahtumassa 
on kahvitarjoilu. Paikkana on Sporttita-
lo, Valimotie 10, 5. kerroksen sininen au-
la, Helsinki. Infoillan järjestävät Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU, Munu-
ais- ja maksaliitto sekä Sydän- ja keuh-
kosiirrokkaat SYKE ry.
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Miltä suomalainen rakkaus kuulostaa? 
Kaija Koo ei tiennyt sitä, mutta Suomi Lo-
vessa tarjolla on monia vastauksia. Mika 
Lindgren luuli istuvansa katselijana sarjan 
kuvauksissa, kun hän huomasikin olevan-
sa yksi sarjan tähdistä.

– Tahdoin yllättää Mikan kiitokseksi sii-
tä, että hän oli pitänyt minusta huolta dia-
lyysivaiheessa, Lahdessa asuva Katja 
Lindgren sanoo.

Siellä he sitten olivat molemmat kyy-
neleet silmissä. 

– Sinä vain, ei muut mua huomiseen 
saa jaksamaan. Sinä vain, yksin pystyt 
mulle voimaa antamaan, lauloi Tauski täy-
sin palkein.

Katja ja Mika harrastavat tv-ohjelmien 
kuvauksissa studioyleisönä käymistä. He 
ovat olleet yleisönä jo lähes 50 eri ohjel-
massa. Siksi Mikakaan ei aavistanut mi-
tään, kun Katja kertoi, että heidät on kut-
suttu Suomi Loveen yleisöksi. Katja oli kui-
tenkin jo aiemmin käynyt heidän Hollolas-
sa sijaitsevalla mökillään nauhoittamassa 
haastattelun. 

– Tuli niin yllätyksenä, että kun lähdim-
me ulos studiosta, aloin miettiä, mitä ih-
mettä minulta kysyttiin ja mitä vastasin, 
Mika kertoo.

Se selvisi vasta, kun jakso tuli ulos te-
levisiosta. Ja kaupan päälle Sohvaperunat 
ruoti esiintymisen viikon päästä.

Vaikeudet alkavat nopeasti
Katja sairastui 14-vuotiaana tyypin 1 dia-
betekseen. Hoitotasapaino vaihteli, mut-
ta hän selvisi sairauden kanssa hyvin 15 
vuotta. Sitten tilanne huononi vauhdilla.

Vuonna 2013 jaloissa alkoi olla neu-
ropatiaa. Katjalla on edelleen silloin täl-
löin hermovaurioiden aiheuttamia hermo-
kipuja, mutta ne pysyvät kurissa lääkkeil-

Miltä suomalainen  
rakkaus kuulostaa?
Läheisen tuki on korvaamaton, kun sairaus koettelee. Katja koki monta vaikeaa vaihetta ennen yhdistettyä 
munuaisen- ja haimansiirtoa, mutta ei miettinyt kertaakaan, että Mika olisi jättänyt hänet. Nyt Katja pärjää täy-
sin ilman insuliinia ja opiskelee uuteen ammattiin.
TEKSTI: PETRI INOMAA

si Katjalle hyvä vaihtoehto, hän valitsi eh-
dottomasti sen.

– Olin niin huonossa kunnossa, että 
riskeistä huolimatta suunta voisi olla vain 
ylöspäin.

Haiman ja munuaisen yhdistelmäsiirto 
soveltuu vain pienelle osalle munuaisten 
vajaatoiminnasta kärsivistä tyypin 1 dia-
beetikoista.  Haimansiirron tavoitteena on 
palauttaa glukoositasapaino normaaliksi 
ja hidastaa uusien diabeteskomplikaatioi-
den kehittymistä. Onnistunut haimansiirto 
voi myös vähentää jo syntyneitä vaurioita.

Katja ehti olla dialyysissä vuoden ja 8 
kuukautta. Puhelin soi puoli kahdeksalta 
aamulla syyskuun kolmantena 2016. Hän 
ehti Lahdesta Helsinkiin puolilta päivän ja 
leikkaus tehtiin illalla yhdeksän aikaan. Vii-
kon teho-osastohoito oli rankkaa ja Kat-
jalla oli useita komplikaatioita. Ensin hän 
oksensi verihyytymiä, minkä syyksi selvisi 
vuotava liitoskohta. Katja leikattiin uudel-
leen. Sitten fisteli meni tukkoon ja käteen 
tehtiin pallolaajennus.

Katja ei ollut ainoa teho-osastolla: Mi-
ka makasi teho-osastolla Lahdessa. Us-
komatonta kyllä, syynä oli haimatulehdus. 
Ensimmäisestä tehopäivästä Mika muis-
taa vielä sen, että kuuli Katjan saaneen 
kutsun siirtoon. Sitten hän oli tajuton kol-
me päivää. Hänen herättyään hoitajat ker-
toivat, että vaimo on saanut uudet elimet. 
Mikan haimatulehdukset loppuivat vasta, 
kun hänelle tehtiin pallolaajennus sepel-
valtimotaudin takia. Katja puolestaan toi-
pui teholta osastolle päästyään nopeasti. 
Sen jälkeen on mennyt hyvin.

– Elimet tuntuivat heti omiltani. Olen 
alkanut arvostaa omaa terveyttäni ihan eri 
tavalla. Syyskuun alussa vietimme siirtei-
den kaksivuotispäivää Pärnussa vanhem-
pieni kanssa, Katja sanoo.

lä. Pahimmallaan häneltä hävisi käsistä ja 
jaloista toimintakyky: kirjoittaminen ja ruo-
anlaitto olivat vaikeita ja hän liikkui pyörä-
tuolilla. Sitten alkoi heiketä näkö. Silmiä la-
seroitiin useasti retinopatian vuoksi, mut-
ta heikentyneen näön takia hänen piti jää-
dä pois työstä. Toimistotyö tietokoneella ei 
enää onnistunut.

Samoihin aikoihin hän tapasi Mikan, jo-
ka ei suostunut pelästymään vaivoja.

– Onneksi Katjan näkö meni ennen 
kuin hän tapasi minut. Nyt pelkään, että 
se palaa joku päivä, Mika vitsailee.

Seuraavana vuonna Katjan munuaisar-
vot alkoivat heiketä nopeasti. Meni vain 
puoli vuotta ja Katja aloitti dialyysin. Sopi-
van dialyysimuodon löytyminen oli hanka-
laa. Hän aloitti vatsakalvodialyysin, mut-
ta se ei alkanut toimia kunnolla, joten hän 
siirtyi hemodialyysiin. Katja oli kuitenkin ai-
na hoidon jälkeen niin huonossa kunnos-
sa, että sekään ei ollut toimiva vaihtoehto. 
Lopulta hän kävi kerran viikossa yksikössä 
hemodialyysissä ja teki lopun viikkoa vat-
sakalvodialyysiä kotona.

Katja ja Mika eivät antaneet hoitojen 
haitata elämää. He pakkasivat dialyysika-
mat autoon ja lähtivät reissuun aina kun 
pystyivät.

– Pää ei meinannut pysyä mukana ta-
pahtumissa. Tuntui siltä, että olen jatku-
vassa sairaalakierteessä. Olen kuitenkin 
pyrkinyt suhtautumaan asenteella kaik-
keen ja ajatella, että päivä kerrallaan täs-
täkin selvitään, Katja kertoo.

Haimansiirto tasoitti sokerit
Katja oli kuullut, että munuaisen lisäksi on 
mahdollista siirtää myös uusi haima. Hän 
kysyi asiasta lääkäriltään ja kun Meilah-
den lääkäritkin olivat sitä mieltä, että yh-
distetty munuaisen- ja haimansiirto oli-M
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Aluksi tuntui oudolta olla ilman insulii-
nia, jota Katja oli käyttänyt 17 vuoden ajan. 
Nyt hän katsoo sokerit ainoastaan silloin, 
kun voinnissa tuntuu jotain outoa.

Kaksin aina kauniimpi
Katja ja Mika päättivät mennä naimisiin 
kahden vuoden kihloissa olon jälkeen. 
Häät pidettiin elokuussa 2016. Siitä kah-
den viikon päästä he päättivät lähteä hää-
matkalle Tallinnaan, vaikka Katja olikin siir-
tolistalla. Mika kantoi matkatavaroina 15 
kiloa dialyysinesteitä. Katjan kutsu siirtoon 
tuli onneksi vasta kaksi viikkoa matkan jäl-
keen. Ystäville ja sukulaiselle hääjuhlat jär-
jestettiin vasta kaksi vuotta itse naimisiin 
menosta. Nyt he miettivät mitä kahden 
vuoden kuluttua tapahtuu? Ainakaan he 
eivät aio erota.

– Olemme olleet viisi vuotta yhdessä 
emmekä ole riidelleet kertaakaan. Sano-
taan, että jokaisessa parisuhteessa pitäi-
si olla riita, mutta en näe mitään syytä sii-
hen, Mika sanoo.

– Meitä yhdistää se, että osaamme ar-
vostaa tavallista elämää: meille riittää is-
tua sohvalla ja tehdä ruoaksi perunamuu-
sia jauhelihakastikkeella ja katsoa Napa-
kymppiä. On tärkeintä, että saamme ol-
la kotona kahden kissan kanssa ja kaikilla 

on hyvä olla. Voimme puhua kaikesta, pik-
ku asioista ei tarvitse nillittää, Katja sanoo. 

– Minulla ei missään vaiheessa ollut 
sellaista oloa, että jättäisin Katjan ja lähti-
sin omille teilleni, Mika sanoo.

– Eikä minulle tullut missään vaihees-
sa edes mieleen, että Mika tekisi niin. On 
hirveän iso voimavara, että toinen on jaka-
massa kokemuksia, Katja sanoo.

Katja ja Mika miettivät perheenlisäys-
tä. Raskauteen liittyisi riskejä ja lääkärit ei-
vät ole vielä antaneet sille lupaa. Suomes-
sa kukaan ei ole vielä saanut haimansiir-
ron jälkeen lasta, maailmalla tapauksia on 
muutamia.

– Kuuntelemme lääkäreitä. Jos he sa-
novat ei, emme ryhdy väkisin tekemään 
lapsia ja riskeeraamaan minun terveyttä-
ni, Katja kertoo.

– Olemme puhuneet paljon asiasta. 
Olisi hienoa saada lapsia, mutta jos se ei 
ole mahdollista, olemme onnellisia kaksin, 
Mika lopettaa.

Uutta ammattia opiskelemaan
Katjan sairastaessa molemmat olisivat ha-
lunneet puhua tilanteesta jonkun muunkin 
kuin lääkärin kanssa. Kukaan ei kuiten-
kaan kertonut heille vertaistuesta. He kuu-
livat siitä vasta jälkikäteen.

– Olisi ollut mukava keskustella jonkun 
kanssa ja jakaa kokemuksia. Ehkä olisi 
osannut helpommin valmistautua siihen, 
mitä on tulossa.

Nyt he ovat kouluttautuneet molemmat 
vertaistukijoiksi. Mika sanoo, että myös 
sairastuneiden läheiset kaipaavat tukea. 
Katja on Päijät-Hämeen yhdistyksen hal-
lituksen varajäsenenä, mutta ei ole muu-
toin ehtinyt osallistua toimintaan. Ajan vie 
tällä hetkellä opiskelu.

– En halunnut jäädä kotiin oleskele-
maan toivuttuani, mutta minulla ei ollut 
ammattia, joten piti lähteä liikkeelle aivan 
alusta. Halusin saada työssä jotain konk-
reettista aikaan ja kun kädet alkoivat taas 
toimia ja näkökin palasi, uskalsin hakea 
kouluun, Katja kertoo.

Hän opiskelee tällä hetkellä parturi-
kampaajaksi. Ala tuntuu oikealta. Katja 
saa työeläkelaitoksen maksamaa kuntou-
tusrahaa, koska ehti olla työelämässä en-
nen sairastumistaan.

Nyt haaveena on enää toinen lotto-
voitto, mielellään Eurojackpotissa. Mut-
ta jos se osu kohdalla, niin eiköhän siitä-
kin selvitä: Katja ei aio luopua sitkeydes-
tään, joka on auttanut hänet selviytymään 
tähän asti. 

Katja ja Mika ovat olleet yhdessä viisi vuotta, eivätkä ole riidelleet kertaakaan. Sairauden koetellessa Katja ei pelännyt hetkeäkään, että Mika olisi jättänyt hänet.
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Suomalaiset haluaisivat luovuttaa munuaisen läheiselleen
Suomalaisten mielestä 
myös muun kuin aivan lä-
hiomaisen tulisi voida luo-
vuttaa munuaisensa, sel-
viää Munuais- ja maksalii-
ton teettämästä kyselystä. 
Sote-uudistuksen jalkoi-
hin jäänyt kudoslakimuutos 
antaisi myös serkulle tai 
hyvälle ystävälle mahdolli-
suuden auttaa läheistään. 

Vain harva munuaisen luovutta-
ja oli kuullut luovutuksesta ensim-
mäisenä lääkäriltä. Useat olisivat 
kaivanneet lisää tietoa. Osa olisi 
toivonut myös vertaistukea. Moni 
piti munuaisen luovutusta positii-
visena kokemuksena.

TEKSTI: MARIA RUUSKANEN

Suomen laki antaa käytännös-
sä vain vanhemman tai sisa-
ruksen sekä samassa osoit-
teessa asuvan puolison toimia 
elävänä munuaisen luovuttaja-
na. Liitto, elinsiirtolääkärit ja eri-
koislääkäri kansanedustaja Sa-
ri Tanus (kd) ovat vaatineet lain 
muutosta niin, että munuaisen 
voisi luovuttaa myös esimer-
kiksi täti, serkku tai jopa hyvä 
ystävä. Tanus teki lakialoitteen 
kudoslain muutoksesta jo ke-

Terve ihminen voi luovuttaa toisen munuai-
sensa omaiselleen tai läheiselle henkilölle. 
Kaksi kolmasosaa munuaisen luovuttaneis-
ta piti päätöksen tekoa erittäin helppona ja 
23 prosenttia melko helppona. Luovuttajat 
olisivat kuitenkin toivoneet enemmän en-
nakkotietoa luovutuksesta ja prosessin ku-
lusta selviää liiton syksyllä tekemästä kyse-
lystä munuaisen vuosina 2011–2018 luo-
vuttaneille. Kysely lähetettiin 134 luovutta-
jalle, joista 40 prosenttia vastasi kyselyyn. 
Vastaajien keski-ikä oli ollut munuaisen luo-
vutushetkellä 49,5 vuotta.

Luovuttajista vain 15 prosentille lääkäri 
oli ottanut munuaisenluovutuksen puheek-
si ensimmäisenä, 79 prosenttia oli ottanut 
asian itse ensin esille. Joissakin tapauksis-
sa luovutusprosessi oli ollut vaikea saada 
alkuun. Tietoa oli useille vastaajista annet-
tu niukasti ja se oli ollut pirstaleista, min-
kä vuoksi prosessi oli tuntunut salamyh-
käiseltä. Vastaajat kokivat saaneensa hy-
vää tietoa muun muassa liiton nettisivuilta 
ja Elinsiirtotoimistosta. Vastaajien mielestä 
tiedon tarjoamisen tulisi kuitenkin olla ensi-
sijaisesti oman sairaalan hoitohenkilökun-
nan vastuulla. Vastaajat toivoivat, että lää-
kärit puhuisivat elävästä munuaisen luovu-
tuksesta enemmän ja avoimemmin. Olisi 
tärkeää häivyttää turhaa pelkoa luovutus-
ta kohtaan ja tiedottaa, miten elävä luovu-
tus käytännössä tapahtuu.

Munuaisen luovuttajat kaipaavat vertaistukea
Luovuttajia hoidetaan hyvin
Useille vastaajista luovutusta edeltävien 
tutkimusten ja kokeiden vaatima aika oli 
tullut yllätyksenä. Niistä oli toisaalta saa-
tu hyödyllistä tietoa omasta terveydenti-
lasta. Vastaajat kiittelivät saamaansa hoi-
toa, kirurgien ammattitaitoa ja hoitohen-
kilökunnan mukavaa asennetta luovutus-
leikkauksen yhteydessä. 62 % vastaajista 
oli toipunut luovutusleikkauksesta mie-
lestään erittäin hyvin ja 22 % melko hy-
vin.  Moni vastaajista piti munuaisen luo-
vutusta kaiken kaikkiaan positiivisena ko-
kemuksena.

Vastaajista oli munuaisen luovuttaes-
saan palkansaajana tai yrittäjänä 78 pro-
senttia ja eläkkeellä neljä prosenttia. Pal-
kansaajien keskimääräinen työstä poissa-
oloaika tutkimusten, leikkauksen ja toipu-
misen vuoksi oli 37 päivää ja yrittäjien 57 
päivää. Vastaajista 67 % oli saanut palk-
kaa työstä poissaoloajalta. Muille oli Ke-
la maksanut luovutuspäivärahaa. Heidän 
keskimääräinen ansionmenetyksensä oli 
noin 1500 euroa. Kela maksaa munuaisen 
luovuttajalle luovutuspäivärahaa, jonka ta-
voitteena on korvata luovuttajalle aiheutu-
vaa ansionmenetystä. Luovutuspäivära-
haa maksetaan luovutusleikkauksesta ja 
siihen liittyvistä välttämättömistä tutkimuk-
sista. Mikäli työntekijä saa palkkaa työstä 
poissaoloajalta, voidaan luovutuspäivära-
ha maksaa työnantajalle. 

Munuaisen luovutuksesta aiheutuvista 
matkakustannuksista voi saada korvaus-
ta Kelalta. Omavastuu on 25 euroa yhden-
suuntaiselta matkalta. Kyselyyn vastannei-
den keskimääräinen omavastuu tutkimuk-
siin ja luovutusleikkaukseen tehdyistä mat-
koista oli yhteensä keskimäärin 104 euroa.

Lähes kaikki olivat kokeneet jälkiseu-
rannan toteutumisen erittäin tai melko hy-
väksi. Lain mukaan elinluovuttajan tervey-
dentilaa on seurattava elinluovutuksen jäl-

keen. Elinluovutukseen liittyvät tutkimukset 
ja hoito sekä luovutuksen jälkeinen seu-
ranta ovat lain mukaan luovuttajalle mak-
suttomia. Tästä huolimatta 11 prosenttia 
vastaajista oli saanut laskun vastaanotto-
käynnistä. Asiakasmaksua ei ollut kuiten-
kaan peritty, kun luovuttaja oli ollut asiasta 
yhteydessä terveydenhuoltoon.

Luovuttajat kaipaavat  
enemmän tukea
Noin kolmannes vastaajista oli tarvinnut tu-
kea luovutusprosessin aikana. Tarpeet oli-
vat liittyneet tiedon saamiseen esimerkik-
si luovutusleikkauksesta ja mahdollisista 
komplikaatioista, prosessin etenemises-
tä ja luovuttajan sosiaaliturvasta, keskus-
teluapuun, vertaistukeen, lastenhoitoon, 
taloudelliseen tukeen ja käytännön asioi-
den hoitamiseen erityisesti leikkauksen jäl-
keen. Myös leikkauksen jälkeisen seuran-
nan merkitystä korostettiin ja painotettiin, 
että luovuttaja tarvitsee tukea myös leik-
kauksen jälkeen.

Useat vastaajista suosittelivat munu-
aisen luovuttamista ja kokivat sen henki-
sesti palkitsevaksi. Erityisen hienoa oli ol-
lut nähdä vastaanottajan elämänlaadun 
huima parantuminen. Vastaajat pitivät tär-
keänä pohtia syitä, miksi haluaa luovuttaa 
munuaisen sekä ottaa selvää asioista ja 
harkita asiaa huolella. Lisäksi ohjeistettiin 
ottamaan yhteyttä liittoon tai paikallisyh-
distykseen vertaistuen saamiseksi, koska 
ammattihenkilöt eivät välttämättä ymmärrä 
niitä ristiriitaisia tunteita, joita luovuttaja ko-
kee. Tulisi myös varautua siihen, että tutki-
mukset voivat viedä aikaa ja valmistautua 
henkisesti mahdollisuuteen, että ei sovellu-
kaan luovuttajaksi. Luovutusleikkaukseen 
voi mennä turvallisin mielin, mutta on tär-
keää noudattaa leikkauspotilaan hoito-oh-
jeita. Itsestä ja omasta terveydestään kan-
nattaa pitää huolta. 

sällä 2016. Aloitteen allekirjoit-
ti 116 kansanedustajaa.

Liiton teettämässä gallup-
kyselyssä suurin osa suoma-
laista (83 %) kannattaa lain 
muutosta. Vain kaksi suoma-
laista sadasta vastusti sitä, 
mutta joka kuudes (16 %) oli 
vailla mielipidettä. Kantar TNS 
toteutti tutkimuksen syyskuus-
sa 2018. Liiton vuotta aikai-
semmin tekemässä kyselyssä 
87 prosenttia olisi myös valmis 

tositilanteessa auttamaan lä-
heistään luovuttamalla munu-
aisensa.

Tämän vuoden alussa hal-
litus antoi esityksen uudes-
ta kudoslaista eduskunnalle. 
Lain piti tulla voimaan elokuun 
alusta, mutta sen käsittely on 
jäänyt sote-uudistuksen jal-
koihin.

TEKSTI: PETRI INOMAA
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Viruksen aiheuttaman C-hepatii-
tin hoitoon on saatu kolme suun 
kautta otettavaa lääkeyhdistel-
mää. Hoitoa pystytään nyt en-
si kertaa tarjoamaan kaikille tar-
tunnan saaneille maksavaurion 
asteesta riippumatta. Hoitopol-
ku pyritään saamaan voimaan ko-
ko Suomeen mahdollisimman no-
peasti.
TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

C-hepatiitti on Suomen yleisin virushe-
patiitti. Pahimmillaan C-hepatiitti aiheut-
taa maksakirroosin ja maksasyövän. Sen 
kantajia arvioidaan olevan tällä hetkellä 22 
000. Vuosittain todetaan noin 1100 uutta 
tartuntaa. C-hepatiitti leviää verikontak-
tin kautta. Suurin riskiryhmä ovat suonen-
sisäisten huumeiden käyttäjät. Tartunnan 
voi saada myös lävistyksistä ja tatuoinneis-
ta sekä verensiirrosta tai huonotasoisesta 
sairaalahoidosta ulkomailla, harvemmin 
suojaamattomasta sukupuolikontaktista. 
Suomessakin on sairastuneita, jotka ovat 
saaneet tartunnan verensiirrosta Suomes-
sa ennen 1990-lukua.

Vuoden 2017 aikana C-hepatiitin hoi-
toon on saatu kolme suun kautta otetta-
vaa lääkeyhdistelmää, jotka tehoavat kaik-
kiin genotyyppeihin. Ensi kertaa alkaa ol-
la mahdollista hoitaa kaikki tartunnan saa-
neet maksavaurion asteesta riippumatta. 
HUS-Apteekki kilpailutti keskitetysti kaikki-
en sairaanhoitopiirien käyttöön tulevat lää-
kehoidot, minkä seurauksena hoidon hin-
ta laski merkittävästi.

C-hepatiitin hoito mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa on tärkeää siihen liit-

C-hepatiitin hoito uudistuu
tyvän sairastuvuuden ja kuolleisuuden vä-
hentämiseksi. Mikäli tartunnan saaneelle 
on jo kehittynyt maksakirroosi, ei onnistu-
nutkaan hoito poista maksasyövän riskiä 
kokonaan. Tartuntojen hoidon lisääntymi-
sen odotetaan laskevan samalla myös uu-
sien tartuntojen määrää.

– Maksasairauden eston lisäksi on 
merkittävää, että voimme helpottaa tartun-
nan saaneiden psyykkistä kuormaa, jonka 
tiedossa oleva hoitamaton tartunta on ai-
heuttanut. Myös lääkärille on ollut erittäin 
vaikeaa joutua eväämään hoito taloudellis-
ten syiden vuoksi, HUS:n Vatsakeskuksen 
gastroenterologian klinikan ylilääkäri, pro-
fessori Martti Färkkilä sanoo.

Krooninen C-hepatiitti-infektio lisää ris-
kiä sairastua myös tyypin 2 diabeteksen, 
sepelvaltimotautiin tai munuaissairauteen.

– HUSissa on käynnissä tällä hetkel-
lä tutkimus, jossa selvitetään C-hepatiitin 
vaikutusta munuaissairauden syntyyn ja 
infektion hoidon vaikutusta munuaismuu-
toksiin, Färkkilä jatkaa.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on 
asettanut tavoitteeksi C-hepatiitin eliminoi-
misen maailmasta vuoteen 2030 mennes-
sä. EASL:n suosituksen mukaan kroonisen 
C-hepatiitti-infektion saaneet tulisi hoitaa, 
mikäli vasta-aiheita hoidolle ei ole. Suomen 
C-hepatiittistrategia julkaistiin vuonna 2016. 
Sen tavoitteena on vähentää C-hepatiitin 
aiheuttamaa sairastavuutta ja kuolleisuutta 
sekä uusia tartuntoja. Pitkän aikavälin ta-
voitteena on kaikkien C-hepatiitin kantajien 
hoito maksavaurion asteesta riippumatta ja 
samalla uusien tartuntojen ehkäisy.

Hoito jatkossa  
perusterveydenhuollossa
C-hepatiittitartunta todetaan verikokeel-
la. Jos C-hepatiittivasta-ainetestin tulos 

on positiivinen, on aktiivisen infektion sel-
vittämiseksi tehtävä C-hepatiitin nukleiini-
happomääritys. Vasta-ainenäyte on po-
sitiivinen vaikka infektio olisi parantunut 
tai hoidettu. Negatiivinen nukleiinihappo-
määritys tarkoittaa, että henkilö ei tartu-
ta vasta-ainetestin tuloksesta huolimatta.

– Ennen hoidon aloitusta on selvitet-
tävä kantajan riskitekijät C-hepatiitin suh-
teen: riskikäyttäytyminen, tartuntatapa ja 
-aika sekä hoidon ennusteeseen vaikut-
tavat tekijät kuten alkoholin käyttö, tupa-
kointi ja muut sairaudet, Färkkilä sanoo.

Hoito uuden sukupolven suun kautta 
otettavilla lääkkeille kestää 8–12 viikkoa. 
Infektion uusiminen on erittäin epätoden-
näköistä, mutta hoidettu infektio ei anna 
suojaa uudelle tartunnalle, mikäli riskikäyt-
täytyminen jatkuu. Lääkkeiden haittavai-
kutukset ovat harvinaisia ja ne ovat hyvin 
siedettyjä. Hoito ei edellytä hoidonaikaista 
kontrollia tai laboratorioseurantaa, jos hoi-
dettavalla ei ole pitkälle edennyttä munu-
ais- tai maksasairautta.

Lääkehoidon estävät raskaus ja ime-
tys sekä merkittäväsi ennustetta heiken-
tävä yleissairaus.

Jatkossa tarkoituksena on, että kaik-
ki ne tartunnan saaneet, joilla ei ole vie-
lä kehittynyt maksavauriota, hoidetaan 
perusterveydenhuollossa tai esimerkiksi 
huumevierotus- ja korvaushoitoyksiköis-
sä sekä aktiivikäyttäjien terveysneuvon-
tapisteissä. Erikoissairaanhoitoon on oh-
jattava ne hoitoon tulevat, joilla on mak-
savaurio tai muu maksasairaus, maksan 
pesäkemuutoksia tai munuaisten vajaa-
toiminta sekä ne, jotka on aiemmin hoi-
dettu vanhoilla lääkkeillä, mutta hoito ei 
ole onnistunut.

STM:n asettama asiantuntijaryhmä on 
valmistellut hoitopolkua, joka on tavoit-

Ensi kertaa on mahdollista hoitaa 
kaikki C-hepatiittitartunnan saa-
neet maksavaurion asteesta riip-
pumatta, professori Martti Färk-
kilä sanoo.
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teena saada voimaan vuoden 2019 ai-
kana. Uusilla lääkkeillä on hoidettu kan-
tajia sairaaloissa tämän vuoden alusta, 
mutta terveysasemilla hoitoa ei ole vie-
lä annettu.

Tällä hetkellä niiden tartunnan saa-
neiden, jotka eivät vielä ole maksavau-
rion takia erikoissairaanhoidon piirissä, 
tulisi silti ottaa ensin yhteyttä omaan ter-
veyskeskukseensa saadakseen lähet-
teen hoitoon.

Hoito jalkautettava koko maahan
Hoitopolun valmistuttua se on saatava 
käyttöön. Tietoa C-hepatiitin hoidosta ja 
hoidon merkityksestä on jaettava kunta-
päättäjille. Vaikka hoidon kustannukset 
ovat laskeneet merkittävästi, on mahdol-
lista, että kokonaiskustannukset kunnis-
sa nousevat, koska hoidettavien määrä 
lisääntyy merkittävästi.

– Jos sote-uudistus olisi jo voimas-
sa, tilanne olisi helpompi: rahoitus tuli-
si maakuntakohtaisella päätöksellä val-
tiolta ja hoito toteutuisi nopeammin. Nyt 
päätös on yksittäisten kuntien terveys-
lautakunnille ja varsinkin maakuntavaa-
lien lähestyessä päättäjät voivat olla ha-
luttomia tehdä suuria päätöksiä, Färk-
kilä sanoo.

Hän muistuttaa, että potilasjärjes-
töillä on nyt merkittävä tehtävä herättää 
painostusta kunnissa hoidon järjestä-
miseen. Periaatteessa kunta ei voi kiel-
täytyä hoidosta, mutta se voi priorisoi-
da hoitoja edelleen muille kuin oireetto-
mille kantajille.

HUS-Apteekki hoitaa lääkkeiden ja-
kelun koko maahan. Hoitoyksikkö tekee 
apteekkiin tilauksen lääkkeistä ja hoitoa 
saava saa ne omasta hoitoyksiköstään 
ilmaiseksi. Lääkettä toimitetaan kuukau-

den hoitojakso kerrallaan. Hoitoyksikös-
sä tulee olla C-hepatiitin hoitoon pereh-
tynyt lääkäri ja hoitaja.

HUS-alueella aloittaa joulukuun 
alussa erikoislääkäri, jonka tehtävänä 
on vastata hoitopolun viemisestä 
käytäntöön. Hän vastaa hoitavien 
lääkärien ja yksiköiden koulutuksesta 
koko maassa. HUSin Vatsakeskuksen 
gastroenterologian klinikalle perustetaan 
C-hepatiitti-Helpdesk, josta yksiköt 
saavat konsultaatioapua tarvittaessa 
koko hoitoprosessin ajan. HUSiin on 
tulossa myös C-hepatiittihoitajan virka.

Maksakirrooseja  
eniten Suomessa
Euroopan mittakaavassa virushepatiitti 
on ollut yleisin syy maksansiirtoon. Vuo-
desta 2014 lähtien osuus on kuitenkin 
laskenut ja yhä useamman siirron syynä 
on alkoholi tai ei-alkoholiperäinen tai al-
koholiperäinen rasvamaksa.

Suomen kirroositilanne on hälyttävä. 
Suomessa kuolleisuus maksakirroosiin 
on nelinkertainen muihin pohjoismaihin 
verrattuna. Virushepatiitti on syynä vain 
kahteen prosenttiin maksansiirroista. Ei 
ole siis oletettavaa, että C-hepatiitin te-
hostunut hoito vaikuttaisi tähän.

– Kirroositilanteen suhteen Suomen 
haasteet ovat alkoholipolitiikassa ja suur-
kuluttajien varhaisessa tunnistamisessa 
ja hoitoon ohjauksessa, Färkkilä muis-
tuttaa. 

KOLUMNI

Ketä ilahduttaisin 
tänään
Ilmassa on historian siipien havinaa, 
kun nyt talven tehdessä tuloaan ”lää-
kiksen” kurssimme kokoontuu val-
mistumisemme 50-vuotisaterialle. 
Pani taas oikein miettimään elämän 
kulkua ja sisältöä. Kirjoitin kurssijul-
kaisuun, että meilläkin on sairautta 
ollut sen verran, että elämme kiitolli-
sina käsillä olevaa päivää ja suunnit-
telemme tulevaisuutta maltillisesti. 
Aletaan olla jo siinä iässäkin.  

Mistä elämä muodostuu? Mikä lo-
pulta on tärkeää, kun ajattelee omaa 
ja toisten elämää? Digitaalisessa ku-
vaohjelmassa on eräs tarkasteluva-
likko, jonka nimi on Hetket. Onkohan 
tuon suomeksi sanoittaja ajatellut 
syvällisiä?  Kyllä, elämä muodostuu 
hetkistä. Ja toiset hetket muistetaan 
eri tavalla kuin toiset.

Jokainen hetki on mahdollisuus. Ai-
votutkijalta kysyttiin, onko ihmisellä 
vapaa tahto. Tuo akateemikko, jo-
ka oli tutkinut ihmisen mieltä vuo-
sikymmenet, sanoi: ”On, koska sil-
tä tuntuu!” Tulevaisuus, johon juuri 
nyt olen astumassa, on siis kuiten-
kin avoin monella tavoin. 

Ja mihin voin vaikuttaa? Ehkä en ai-
na omaan elämääni juuri nyt, mut-
ta kyllä toisten. Tarvitaan sitä olut-
mainoksessakin kerrottua Asennet-
ta. Millä silmällä katselen maailmaa 
tänään? 

Antaessaan saa. Uskomatonta, mut-
ta niin totta. Ilman mitään pakkoa tai 
suorituspaineita on mukava miettiä, 
miten ilahduttaisin jotakuta. Ehkä 
näin voisi tulla hetki tai useampiakin, 
jotka rikastuttaisivat joidenkin elä-
mää, vaikkei sitä voisi koskaan to-
distaakaan. Eikä tarvitsekaan. 

Antti Linkola
Kirjoittaja on eläkkeellä oleva lappeenran-
talainen keskussairaalan munuaispotilaiden 
hoidosta vastannut sisätautilääkäri.
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Epäilyn ääneen esittämisestä kului vielä to-
vi, ennen kuin syy Arjan pahaan oloon sel-
visi. Hän sai autoimmuunihepatiittidiag-
noosin puolitoista vuotta sitten. 

– Jälkiviisaana olen huomannut, että 
oireet alkoivat jo nelisen vuotta sitten. Mie-
li oli matalalla, koko ajan väsytti, närästi ja 
huomasin myös pissan ja kakan muuttu-
neen erilaiseksi. 

Yleensä autoimmuunihepatiitin laukai-
see jokin tuntematon tekijä. Arja liittää tau-
din puhkeamisen saunaremonttiin. Hän 
puhdisti laattoja ja käsien iho meni rikki. 

– Kämmenpohjat hilseilivät ja olivat au-
ki eli varmasti niihin pääsi pöpö poikineen. 
Puoli vuotta hoidin niitä kotikonstein tu-
loksetta. Sitten työkaveri patisti mene-
mään lääkäriin.

Työterveyslääkäri määräsi rasvat ja sal-
vat, mutta ne eivät auttaneet. Seuraavak-
si ihotautilääkäri antoi pitkiä kuureja korti-
sonirasvaa, mutta tuloksetta. Lopulta Ar-
ja sai lähetteen OYS:n ihotautipoliklinikalle. 
Hän sai taas uudet rasvat, mutta ihottuma 
ei parantunut niilläkään. Allergiatesteis-
sä todettiin kylläkin hajusteallergia, jonka 
Arja ajatteli selittävän oudon kutinan pää-
nahassa.

– Toukokuussa 2017 ihotautipolilla 
päätettiin, että nyt pitää aloittaa sisäinen 
lääkitys. Koska lääke on niin kuormittavaa 
maksalle, maksakokeet piti ottaa ensin.

Verikokeissa todettiin, että maksa-ar-
vot ovat pilvissä. Lääkäri kyseli alkoholin 
käytön ja luontaistuotteet, lääkityksen ja 
hormonit, mutta Arjan vastaus oli joka ky-
symykseen: Ei. 

– Seuraava ajatus olikin, että minul-
la on syöpä ja tähän tämä elämä päättyy.  
Työkaveri tosin lohdutti, että voihan se ol-
la muutakin, vaikka hepatiitti. Toinen työ-
kaveri sen sijaan totesi, että kyllä se vä-
häinenkin juominen voi nostaa maksa-ar-
voja. 

Tehokas koneisto
Työterveyslääkäriltä Arja sai lähetteen uu-
siin verikokeisiin ja vatsaultraan ja sen jäl-
keen ohjeen hakeutua OYS:n päivystyk-
seen. 

– Kun selvitysprosessi lähti käyntiin, 
kaikki toimi aivan loistavasti. Sain hyvää 

AIH väsyttää, mutta sen kanssa pärjää
Ennen ketään muuta Arja Packalén tunnusti koiralleen Iinekselle: Onkohan mamma masentunut, kun on niin 
paha olla? Koira katsoi siihen malliin, että taitaa olla, mutta eihän sen tähden lääkäriin mennä, että koko ajan 
väsyttää ja ketuttaa. 
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palvelua ja jo maksan ultrannut lääkäri 
osasi lohduttaa, ettei maksassa ainakaan 
kasvainta ole. 

Työterveyslääkäri oli maininnut epäi-
lyksensä autoimmuunihepatiitista. Arja 
sekoitti sairauden A- ja B-hepatiitteihin ja 
mielessään jo hihkui, että eihän tässä mi-
tään hätää. 

OYS:n päivystyksessä otettiin lisää ko-
keita ja Arja olisi haluttu laittaa osastolle. 
Hän meni kuitenkin kotiin, sillä äitienpäi-
väviikonloppu oli alkamassa, eikä hän ha-
lunnut huolestuttaa läheisiään. 

Maanantaina koneisto pyörähti jäl-
leen käyntiin ja viikon kuluttua ensimmäi-
sistä hälyttävistä tuloksista, lääkäri kertoi 
kaiken viittaavan vahvasti autoimmuuni-
hepatiittiin. 

– Lääkäri sanoi, että varmasti käyt 
googlaamassa aihetta, mutta älä ihan 
kaikkea usko. Mutta eipä AIH:sta ole pal-
jon muuta tietoa tarjollakaan kuin että se 
on hoitamattomana kuolemaan johtava 
sairaus.

Arjalla aloitettiin saman tien myös kor-
tisonivalmiste prednisoloni. Tavoitteena 
on saada taudin aktiivisuus sammumaan 
ja sairaus remissioon. Myöhemmin hänel-
lä aloitettiin myös solunsalpaajahoito. Hoi-
tovaste on ollut hyvä ja maksa-arvot ovat 
laskeneet lähelle normaalia. Lääkärien ar-
vion mukaan Arja ei tule AIH:n takia tarvit-
semaan maksansiirtoa.

Uni kaikkosi
– Turbovaihe meni kortisonin myötä saman 
tien päälle. Siivosin talon lattiasta kattoon 
ja tein aamuyön ostoksia netissä. Leijai-
lin pilven päällä, vaikka puoliso kyseli, on-
ko ikkunaverhot ihan pakko vaihtaa kel-
lo yksi yöllä. 

Arja tunsi rakastavansa kortisonia, oli-
han pitkän väsymyskauden jälkeen ihanaa 
taas touhuta. Rakkaus loppui kuitenkin ly-
hyeen, kun uni kaikkosi kokonaan. 

– Aloin pelätä pumpun pettävän, kun 
painoin kuin aropupu. Lopulta minulle tuli 
ihan totaalinen uupumisvaihe, enkä enää 
jaksanut töihinkään.

Työpaikalla Arja kertoi sairaudestaan 
avoimesti. Sairasloman ja kesäloman jäl-
keen töihin palattuaan hän ymmärsi, ettei 

jaksa tehdä töitä pää sekaisin nukkumat-
tomuudesta. 

– Onneksi lääkäri ehdotti vaihtoehtois-
ta lääkettä, budesonidia. Sen sivuvaiku-
tukset olivat pienempiä kuin prednisolonis-
sa, mutta haittapuolena on se, ettei se ole 
autoimmuunihepatiittia sairastaville koko-
naan korvattava valmiste.

Arja ei vieläkään nuku kunnolla, vaan 
tarvitsee nukahtamislääkkeen päästäk-
seen uneen. Unta saattaa riittää puolitois-
ta, kolme tai kuusi tuntia. Nyt hän odot-
taa aikaa, jolloin kortisoni voitaisiin lopet-
taa kokonaan. 

– Haaveeni on, että saisin nukuttua 
kunnolla ja että heräisin oikeasti levän-
neenä. Jos nyt satunnaisesti nukun kuu-
si tuntia, olen niin täynnä virtaa, että teen 

Autoimmuunihepatiitti on krooni-
nen autoimmuunisairaus, jossa ke-
hon puolustusmekanismit toimivat 
omaa maksaa vastaan. Sen tarkkaa 
aiheuttajaa ei tiedetä, mutta laukaise-
vina tekijöinä voivat toimia infektio tai 
lääkeaineet. Sairastuneista 80 pro-
senttia on naisia.

Autoimmuunihepatiitti todetaan 
yleensä, kun etsitään syytä epämää-
räisiin oireisiin kuten väsymykseen, 
pahoinvointiin tai ruokahaluttomuu-
teen. Joskus AIH alkaa äkillisesti, jol-
loin voi esiintyä jo esimerkiksi keltai-
suutta tai kutinaa. Diagnoosi varmis-
tetaan ottamalla maksasta koepala. 
AIH aiheuttaa tulehduksen, joka voi 
johtaa maksasoluvaurioon ja lopulta 
maksakirroosiin.

Yleensä sairaus etenee hitaasti, 
mutta varsinkin äkillisesti alkanut sai-
raus saattaa edetä nopeammin. Var-
hain aloitettu lääkitys tehoaa yleen-
sä hyvin.

Jos autoimmuunihepatiitti etenee 
maksakirroosiin, hoitomuotona voi-
daan käyttää maksansiirtoa, mikäli 
sille ei ole muita esteitä.
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sa ja osatyövyttömyyseläke alkoi maalis-
kuun alussa.  

Arja tekee nyt 50-prosenttista työai-
kaa, mutta pystyy tekemään sen satapro-
senttisesti. Sairauspoissaoloja ei ole ol-
lut yhtään. 

– Tämä on sekä työnantajan että työn-
tekijän etu. Sairastuneillakin on mahdolli-
suus tehdä työnsä kunnolla oman kun-
tonsa mukaan. Jos tilanne paranee, osa-
työkyvyttömyyseläkkeeltä voi palata täy-
teen työaikaan.

Hänen mielestään juuri nuorten ihmis-
ten pitäisi saada mahdollisuus tehdä työtä 
osa-aikaisesti, koska heillä työelämää on 
vielä paljon jäljellä. 

– On sääli, jos heidät ajetaan loppuun 
niin, etteivät he pysty työhön enää ollen-
kaan. Sairasloma se vasta kalliiksi tulee 
niin työnantajalle kuin yhteiskunnallekin. 

Arja koittaa elää tasaista elämää, sil-
lä stressin myötä vähäinenkin uni häviää. 
Päivärytmin pitäminen on tärkeää, sillä jos 
unenaika siirtyy parikin tuntia, uni ei tule 
koko yönä. Arja siunaa työtään, jossa hän 
voi rakentaa itselleen sopivan päivärytmin 
ja eläkepäiviä, jolloin voi kerätä paukkuja. 

– On päiviä, etten jaksa. En ole ikinä 
maannut yhtä paljon sohvalla kuin viimeisen 
1,5 vuoden aikana. Kovin pitkään ei ihmi-

Arjan AIH:ta seurataan verikokein kolmen kuukauden välein ja lääkärin vastaanotolla kerran vuodessa. Hän on onnellinen siitä, että kuuluu siihen kolmannekseen 
AIH:iin sairastuneista, joka sairastuu myöhemmällä iällä.

nen pelkällä tahdonvoimalla pysy liikkeessä.

Vertaistuen voima
Autoimmuunihepatiitti on niin harvinainen, 
etteivät lääkäritkään osaa sanoa siitä pal-
jon mitään. Harva lääkäri myöskään kysyy, 
miten sairastunut jaksaa. Siksi vertaistuki 
nousee arvokkaaksi tuen muodoksi. 

– Vertaistuen merkitys on aivan ehdo-
ton. Kukaan muu ei voi ymmärtää kuin toi-
nen sairastunut. Eikä sitä läheisilleen ha-
lua koko ajan valittaa, että on huono olo.

Arja haluaisikin, että lääkärillä olisi heti 
diagnoosin vahvistuttua antaa tietoa ver-
taistuesta ja vaikka sellaisen ihmisen käyn-
tikortti, johon voi ottaa yhteyttä. Silloin tie-
toa  sairaudesta ei tarvitsisi hakea goog-
laamalla.

Arjan kanssa samalla sopeutumisval-
mennuskurssilla olevat naiset muodostivat 
oman WhatsApp-ryhmän ja jakavat sään-
nöllisesti kokemuksiaan. Sen avulla on to-
distettu, että hoidon laatu on hyvin epäta-
saista eri puolilla Suomea, eikä kaikilla ole 
asiat sujuneet niin hyvin kuin Arjalla. Kun tu-
lee huonoja uutisia, ryhmän tuki on tärkeää. 
Ryhmä välittää myös ajankohtaista tietoa 
esimerkiksi lääkkeiden toimitusongelmista. 

– Meillä on myös hurttia huumoria. Pie-
niä, mutta meille isoja asioita. 

hullun lailla töitä ja se taas kostautuu jo il-
tapäivällä. 

Arja kuvaa olevansa kuin valtava city-
maasturi, jossa on turboahdettu 2,6-litrai-
nen moottori, mutta kun painaa kaasua, 
liikkeelle lähteekin pikku kauppakassi lit-
ran moottorilla. Väsymykselle pitäisi löy-
tää myös parempi ilmaisu, sillä jos sanoo, 
että väsyttää, vastaus on, että mene nuk-
kumaan. 

Osatöihin
Arja osallistui liiton järjestämälle sopeutu-
misvalmennuskurssille, tapasi muita sai-
rastuneita, sai tietoa ja hoksasi, että jos ei 
jaksa, ei jaksa. 

– Kurssin ohjaajien vinkistä kirjoitin 
ylös, millä tavoin sairaus vaikuttaa elämää-
ni ja työhöni. Miten välillä nuppi ei toimi sen 
vertaa, että osaisin laskea yksi plus yksi. 
Miten lääkkeen sivuvaikutuksena tulee hi-
kipuuskia ja sydämentykytyksiä. Sitten ti-
lasin ajan työterveyslääkärille ja sanoin, et-
tä nyt meidän pitää puhua minun nukku-
misestani ja jaksamisestani.

Lääkäri laittoi saman tien osatyöky-
vyttömyyseläkehakemuksen menemään 
ja Arja oli osasairauspäivärahalla vuoden 
2018 helmikuun loppuun. Eläkehakemuk-
seen tuli myönteinen päätös helmikuus-
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Suurkaupungista maaseudun rauhaan

Essen on Saksan kahdeksanneksi suurin 
kaupunki. Ruhrin alueella sijaitsevassa 
kaupungissa on asukkaita reilut puoli 
miljoonaa. Pälkäne puolestaan sijaitsee 
Suomessa Pirkanmaan maakunnassa 
ja asukkaita siel lä on noin 6600. 
Pälkäneellä sijaitsee aika perinteinen 
rintamamiestalo ja idyllinen pihapiiri. Sieltä 
saksalainen Dominik Jais on löytänyt 
rauhan suomalaisen vaimonsa Lumia 
Huhdanpää-Jaisin kanssa.

He tapasivat toisensa Saksassa alku-
vuodesta 2005. Seuraavana vuonna he 
päättivät olla yhdessä ja asettua Berliiniin. 
Kaupungista ei kuitenkaan löytynyt työ-
tä ja he lähtivät vuodeksi Dubliniin, Irlan-
tiin. Vasta siellä Dominik kertoi, että hä-
nellä on ADPK eli polykystinen munuais-
sairaus.

– Kesti aikansa, että ymmärsin, mitä se 
tarkoittaa. Ei sairaus kuitenkaan muuttanut 
mitään. Se on vain olemassa oleva asia, 
josta pitää yhdessä selvitä, Lumia sanoo.

Polykystisessä munuaissairaudessa 
munuaisiin kehittyy nesteen täyttämiä rak-
kuloita. Varsinainen munuaisten vajaatoi-
minta kehittyy yleensä hitaasti. Sairaus voi 
olla pitkään oireeton ja se etenee kaikilla 
sairastuneilla eri tavalla. Sairaus on perin-
nöllinen. Dominikin äiti on saanut ADPKD:n 
takia munuaisensiirron, mutta hänen sisa-
ruksillaan sitä ei ole todettu.

Omiin elintapoihin voi vaikuttaa
Dominikin sairaus todettiin vuonna 2004. 
Hän oli mennyt päivystykseen vatsaki-
pujen vuoksi. Syyksi arveltiin ensin um-
pisuolta, mutta ultraäänitutkimuksessa 
syyksi paljastui munuaisissa oleva kys-
ta, eikä vain yksi: munuaisissa oli usei-
ta kystia.

Päivystyksestä hän sai omalääkärille 
vietäväksi todistuksen, jossa kerrottiin, että 
hänellä on ADPKD. Omalääkäri ei juurikaan 
tuntenut sairautta eikä reagoinut siihen oi-
keastaan mitenkään. Kun verenpaine al-
koi kohota ja Dominikilla oli usein nenäve-
renvuotoja, lääkäri lähetti tämän sisätauti-
lääkärille. Oikea valinta olisi ollut nefrologi, 
mutta sitä Dominik ei vielä tiennyt.

Polykystisessä munuaissairaudes-
sa on tärkeä hoitaa kohonnutta 
verenpainetta. Lääkityksen lisäksi 
omiin elintapoihin kannattaa kiinnit-
tää huomiota. Kystien kasvaessa 
kivut yleensä lisääntyvät. Saksalai-
nen Dominik on löytänyt helpotus-
ta Suomen maaseudusta.

Saksassa erikoislääkärit pitävät omaa 
vastaanottoa ja vain harva on sairaaloiden 
klinikoilla. Lääkärin voi jokainen valita va-
paasti. Dominik päätyi käymään useam-
man nefrologin vastaanotolla, mutta ku-
kaan ei ollut erikoistunut ADPK:n hoitoon. 
Vasta ystävän suositusten kautta hän löy-
si hyvän, asiaa tuntevan lääkärin. Saman-
aikaisesti Saksan PKD-yhdistyksen kes-
kustelupalstan vinkkien kautta hän löy-
si Kölnin yliopistollisesta sairaalasta erityi-
sesti ADPKD:hen erikoistuneen osaston. 
Se, että sairaala oli aivan eri kaupungissa 
kuin Dominik asui, ei estänyt häntä hake-
masta hoitoa.

Kölnin nefrologi tyhjensi ikävimmin pai-
naneen kystan. Se oli ainoa kerta, kun Do-
minik sai elää ilman kipuja puolen vuo-
den ajan.

Kivut ovat jatkuvia. Kystat painavat ja 
tekevät olon epämiellyttäväksi. Kaikki kipu-
lääkkeet eivät sovi munuaissairauteen sai-
rastuneelle, mikä tekee kivunhoidon jos-
kus vaikeaksi.

– En toisaalta halua syödä kipulääk-
keitä. Joutuisin syömään niitä jatkuvas-
ti, tulisin varmaan riippuvaiseksi ja tarvitsi-
sin jatkuvasti suurempia annoksia. Joutui-
sin syömään niitä vuosikymmeniä, jolloin 

ne vaikuttaisivat myös muuhun elimistöö-
ni, Dominik kertoo.

Kipuihin Domink on löytänyt helpotus-
ta saksalaisen psykiatri Johannes Heinrich 
Schultzin kehittämän itsesuggestioon pe-
rustuvan rentoutusmenetelmän avulla. Se 
ei poista kipua, mutta nostaa kipukynnys-
tä ja sulkee kivut pois mielestä.

– Kystien kanssa varsinkin nukahtami-
nen on hankalaa. On vaikea löytää asen-
toa, jossa ne eivät painaisi. Sen vuoksi teen 
rentoutusharjoituksen usein ennen nukku-
maanmenoa.

Suomessa Schultzin menetelmää voi 
opiskella muun muassa kansalaisopis-
toissa.

Maaseutu on  
hyväksi verenpaineelle
Dominik ja Lumia muuttivat Suomeen tou-
kokuussa 2016. Lumian lapsuudenkoti 
oli vapaana ja he kaipasivat rauhaa suur-
kaupungin vilskeestä. He halusivat myös 
syventyä puutarhanhoitoon. Saksassa se 
olisi ollut mahdollista vain vuokrapalsta, 
joissa usein on tarkkaan määritelty, mitä 
niissä täytyy kasvattaa.

Puutarhanhoito on nykyäänkin vain 
harrastus. Varsinaisen toimeentulonsa 

Dominik ja Lumia muuttivat suurkaupungista maaseudun rauhaan Pälkäneelle.  
Siellä on helpompi pitää huolta itsestään.
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Hänestä tuntuu, että lääkärit katsovat 
liikaa tulevaisuuteen eivätkä keskity sairau-
den tämän hetkisiin vaikutuksiin.

Dominik on iloinen, ettei asu enää kau-
pungissa. Vähempi stressi ja hyvä ajan-
käytön suunnittelu sekä liikunta luonnos-
sa auttavat osaltaan pitämään verenpai-
netta kurissa. Verenpaineeseen on ollut 
myös lääkehoito alusta lähtien, mikä on 
varmastikin ollut hyväksi munuaisille. Do-
minik kärsii jonkin verran lääkkeiden sivu-
vaikutuksista: ylempien hengitysteiden in-
fektiot ovat jatkuvia.

– Lääkkeissä on monta puolta, niistä 
on hyötyä, mutta myös haittoja, pitää arvi-
oida kummat ovat suurempia.

Dominik on kasvissyöjä ja perheessä 
pidetään huoli, että suolaa käytetään mah-
dollisimman vähän.

Suomen järjestelmä on toimiva
Dominik käy kontrollissa TAYS:n munuais-
poliklinikalla. Pälkäneen terveysasemalta 
löytyi hyvä omalääkäri.

– On hankalaa muodostaa hyvää lää-
kärisuhdetta, kun TAYS:ssa vastaanotolla 
on aina eri lääkäri. Muutoin Suomen järjes-
telmä vaikuttaa kuitenkin saksalaista pa-
remmalta, Dominik sanoo.

Saksassa lääkkeet maksavat sairastu-
neelle vähemmän, mutta toisaalta pakolli-
set sairausvakuutusmaksut ovat huomat-
tavasti korkeampia kuin mitä Suomessa 
verojen yhteydessä maksetaan. Saksassa 
sairausvakuutusjärjestemiä on kaksi: yksi-
tyinen ja julkinen. Vakuutusyhtiö pitää itse 
valita, mutta toisaalta sairastunut ei enää 
saa yksityistä vakuutusta.

Saksassa lääkeresepti on voimassa 
vain kuukauden. Se pitää aina uusia hen-
kilökohtaisesti, tosin vastaanotolla sairaan-
hoitaja voi tehdä sen lääkärin puolesta. 
Suomessa resepti voi olla voimassa nyky-
ään kaksi vuotta.

Dominik on vaikuttunut siitä, että Suo-
messa omia terveystietoja ja reseptejä 
pääsee katsomaan netissä. Saksassa tie-
to ei kulje mitenkään edes lääkäriltä toisel-
le. Myös munuaisensiirtoon pääsee Suo-
messa huomattavasti Saksaa nopeammin.

Sairaus ei näy päälle
Dominikin veriarvot huononevat pikku hil-
jaa. Toinen munuaisista ei enää toimi, 
mutta yhdelläkin hän tulee vielä hyvin toi-
meen. Kystat kasvavat jatkuvasti. Ne pai-
navat keuhkoja ja vaikuttavat aineenvaih-
duntaan.

Lumia sanoo, että hän ei usein huo-
maakaan, että Dominikilla on kipuja, kos-
ka tämä kestää ne valittamatta.

– On vaikea vain katsoa, kun en voi teh-
dä mitään helpottaakseni toisen kipuja. Yri-
tän vaikuttaa pienillä teoilla, teemme paljon 
asioita yhdessä ja lähdemme vaikka käve-
lylle, Lumia sanoo.

– Sairaudesta pitää erikseen kertoa ih-
misille, koska se ei näy päällepäin. Näytän 
terveeltä, mutta en kuitenkaan pysty 100 
prosenttiseen suoritukseen. Olen sairas, 
mutta kuitenkin tarpeeksi terve, jotta pää-
sisin eläkkeelle, Dominik miettii.

Ei hän tosin eläkkeelle haluaisikaan. 
Kumpikin haluaisi kuitenkin tavata muita 
sairastuneita, jotka ovat samassa tilantees-
sa. Heiltä saisi vinkkejä, miten selvitä kipu-
jen kanssa ja miten he ovat järjestäneet 
arkensa. He ovat Pirkanmaan yhdistyk-
sen jäseniä, mutta kaikki tuntuvat siellä jo 
käyneen läpi dialyysin ja munuaisensiirron.

Tänä syksynä he olivat tuetulla hyvin-
vointilomalla Yyterissä. Edellisvuonna he 
osallistuivat liiton Voimaa taiteesta -kurs-
sille.

– Kurssi teki hyvää sielulle, sieltä sai voi-
mia, Olen jo aiemminkin ollut harrastajatai-
teilija, mutta kurssi avasi silmät sille, miten 
taiteentekemistä voi käyttää voimaantumi-
seen ja hyvinvoinnin kehittämiseen, Domi-
nik sanoo.

– Lisäksi kurssilla sai ruokaa valmiista 
pöydästä, Lumia lisää. 

he saavat pyörittämällä mainostoimistoa 
maatalossaan. Lumia on ollut aiemmin 
markkinointialalla ja Dominik on suunnitel-
lut internetsivuja. Työnteko maalla onnis-
tuu hyvin. Suomen maaseudullahan on jo 
valokuitu ja nopeat nettiyhteydet. Itse asi-
assa yhteys on parempi kuin heidän asu-
essaan Essenissä.

Jo ennen Suomeen muuttoa Domi-
nik oli kiinnostunut permakulttuurista. Se 
on kokonaisvaltainen filosofia, joka kattaa 
elämän eri alueita kuten puutarhan, arkki-
tehtuurin, ekologian sekä jopa rahanhallin-
nan ja yhteisösuunnittelun. Maanviljelyssä 
tavoitteena on kehittää sellaisia viljelyme-
netelmiä, jotka eivät vuosikymmenienkään 
mittaan kuluta maaperää viljelykelvotto-
maksi esimerkiksi ravinteiden riiston, tiivis-
tymisen tai eroosion kautta. 

Dominik oli kolmekymppinen, kun sai-
raus todettiin. Nyt hän on 41.

– Lääkärit sanovat, että kestää kauan 
ennen kuin tarvitsen dialyysiä ja munuai-
sensiirron. Tieto ei lohduta, koska se tar-
koittaa sitä, että edessä on vielä reilusti yli 
kymmenen vuotta kipuja. On kuitenkin hy-
vä tietää sairaudesta ajoissa, koska silloin 
voin pyrkiä elintavoillani vaikuttamaan sai-
rauden etenemiseen, Dominik miettii.
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Oletko jämähtänyt sohvan uumeniin? Tie-
dät, että liikunta on hyväksi, mutta into ja 
voima puuttuvat? Pitkäaikaissairaus ja sen 
hoitaminen vie aikaa ja voimia. Vaikka lii-
kunnan hyödyllisyydestä on tietoa, välillä 
ajaudutaan sivuraiteelle. Mutta liikkumisen 
voi aloittaa joka päivä uudestaan!

Liikunnan teemavuotena halutaan kan-
nustaa kaikkia liikkuvaan elämäntapaan. 
Yhdistysten avuksi rakennetaan liikunnan 
ideapankki, jota voi käyttää hyödyksi lii-
kuntatapahtumia järjestettäessä. Lisäksi 
tarjolla on koulutusta ja kannustusrahaa 
teemavuoden tapahtumiin. 

Aktiivisuutta arkeen
Liikunnan teemavuotena on hyvä hetki läh-
teä yhdessä liikuntamatkalle tsemppaa-
maan itseä ja kaveria liikkeelle. Liikunnan 
teemavuonna muistutetaan, että jokaisel-
le löytyy sopiva ja mukava liikuntamuo-
to. Vaikka liikkumiselle voi olla sairauden 

Arjen askeleita ja kuntoliikuntaa
Liiton vuoden 2019 teemana on lii-
kunta. Vuoden tavoitteena on hok-
sauttaa, miten helposti ja tehok-
kaasti voimme vaikuttaa liikunnalla 
hyvinvointiimme ja terveyteemme. 
Jokainen löytää itselleen sopivan 
tavan liikkua.   

tai vamman vuoksi esteitä, ne on ylitettä-
vissä, erityisliikunnanohjaaja Ulla Virran-
koski Oulun kaupungin liikuntapalveluis-
ta muistuttaa.

Liikkeelle lähdemme pienin askelin. 
Usein hyvät aikomuksemme tyssäävät lii-
an hurjaan aloitukseen ja kipeisiin lihaksiin. 
Tähtäimessä on arjen aktiivisuus, sillä sii-
tä kertyy hyviä terveyttä ylläpitäviä askelei-
ta ihan huomaamatta.

Terveysliikunnan suunnittelija Tiina 
Pekkala korostaa arki- ja hyötyliikuntaa. 

– Terveyden peruspilari on saada 
mahdollisimman paljon arkiperusliikun-

TEKSTI: HILKKA LAHTI

taa. Siihen kuuluu kaikki arjen puuhas-
telu, imurointi, haravointi, lähikaupassa 
piipahtaminen kävellen, marjastus tai lu-
men luonti. 

Terveysliikunnan teho on yhteydessä 
liikkumisen määrään: paljonko aikaa arki-
siin puuhiin käytetään ja montako askelta 
otetaan. Yksinkertaistettuna kaikki se, kun 
emme istu tai makaa, on terveystekoja.

Kuntoliikuntaa tavoitteellisesti
Arki- ja hyötyliikunnalla voi pitää yllä perus-
kuntoa, mutta jos halutaan parantaa kun-
toa, tarvitaan myös kuntoliikuntaa.

Terveystekoja on kaikki, 
kun emme istu tai ma-
kaa, kannustavat ter-
veysliikunnan suunnitte-
lija Tiina Pekkala ja eri-
tyisliikunnanohjaaja  
Ulla Virrankoski.

iS
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 – Toimintakyvyn kannalta tärkein asia 
on pitää huolta lihaskunnosta. Arkiliikun-
nalla ylläpidämme hengitys- ja verenkier-
toelimistön hyvää kuntoa, mutta lisäk-
si tarvitaan lihaskuntoa, Pekkala huo-
mauttaa.

Mitä enemmän ikää karttuu, sen tär-
keämpää on huolehtia erityisesti jalkojen li-
hasvoiman säilyttämisestä. Niin kauan kuin 
jaloissa on voimaa, kykenemme liikkumaan 
ja pärjäämme myös kotona paremmin.

Tärkeää on liikkua monipuolisesti. Vuo-
desta toiseen ei kannata käydä samanlai-
sessa jumpassa, vaan vaihdella harjoittei-
ta. Monille kuntosali on ruma sana, mutta 
ennakkoluuloihinsa ei kannata jämähtää. 
Saleja on erilaisia ja paikkoja voi testata 
ennen kuin valitsee itselleen sopivan. 

– Lihaskuntoa voi harjoittaa myös ko-
tona. Lihasvoiman parantamiseksi tree-
niä pitää tehdä kahdesti viikossa. Kerran 
viikossa tapahtuva esimerkiksi kuntosali-
harjoittelu pitää yllä nykyistä lihaskuntoa, 
Pekkala sanoo.

Naiset muistuttavat, että kun on saa-
vuttanut hyvän tason, saavutetun kunnon 
ylläpitäminen riittää, koko ajan ei tarvitse 
punnertaa parempaan.

Liikkuminen luonnossa kaksinkertaistaa 
hyvän. Luonto ympäristönä lisää luontaista 
aktiivisuutta, sillä siellä ihminen liikkuu, ku-
martelee ja kurkottaa. Luontoympäristön 
vaikutuksia ihmisen terveyteen on tutkittu 
mittaamalla mm. verenpainetta ja stressi-
hormonien määrää. Luonnon vaikutuksia 
mielenterveyteen, ahdistuneisuuteen, unen 
laatuun ja unihäiriöihin on myös tutkittu.

Liikuntaa erityisryhmille
Erityisliikuntaa suunnitellaan ihmisille, joil-
la on vamman, sairauden tai muun toi-
mintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen 
tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti 
tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikun-
ta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. 
Nykyisin käytetään yhä enemmän käsitet-
tä soveltava liikunta, sillä usein ihan taval-
liset liikuntatuokiot on sovellettavissa niille-
kin, jotka eivät ihan kaikkeen pysty. 

Kuntien ja kaupunkien erityisliikunta te-
kee paljon yhteistyötä eri järjestöjen ja yh-
distysten kanssa. Yhä enemmän ollaan 
menossa siihen, että eritysliikuntaryhmät 
voisivat palvella kaikkia erityisliikuntaa tar-
vitsevia. Näihin ryhmiin ei yleensä hakeu-
duta, ellei ole jokin liikkumisen este. Ryh-
mät voivat olla tasoltaan hieman kevyem-
piä ja niissä on otettu huomioon osallistuji-
en erityistarpeet. Samalla ihmiset tapaavat 
vertaisiaan ja heiltä saadaan myös parhaat 
liikkumisen vinkit. 

– Sovelletut liikuntaryhmät suunnitel-
laan niin, että niihin voisi osallistua mahdol-
lisimman monet. Meillä on ollut esimerkik-
si Pilates-ryhmiä, joissa on jumpattu pyö-

Liiton löytyy jokaiselle sopiva kurssi. 
Kurssille kannattaa hakea uudessa elä-
mäntilanteessa tai kun kaipaa muutosta 
pitkään jatkuneeseen tilanteeseen. Tie-
to ja vertaistuki helpottavat oloa. Hyvin-
vointi on ennen kaikkea hyvää elämää 
– sopeutumisvalmennuskurssit ovat 
mahdollisuus etsiä keinoja siihen. 

Liiton kurssit on esitelty Elinehdon 
välissä tulevassa Kurssit ja tuetut lo-
mat 2019 -julkaisussa. Järjestettä-
vistä kursseista saa tietoa myös lii-
ton kotisivulta www.muma.fi/kurssit tai 
kuntoutussuunnittelija Iiris Ahlgrenilta, 
iiris.ahlgren@muma.fi, 050 3019 368.

Kela on tehnyt muutoksia rahoitta-
miinsa sopeutumisvalmennuskurssei-
hin. Vuonna 2019 dialyysissä oleville ei 
Kela-kursseja järjestetä lainkaan. Liit-
to ei ole myöskään saanut järjestettä-
väkseen kursseja alle viisi vuotta sit-
ten elinsiirron saaneille aikuisille. Kela 
ei enää järjestä nuorten aikuisten kurs-
seja munuais- tai maksasairauteen sai-
rastuneille.

Liitto tekee jatkossa enemmän alu-
eellista yhteistyötä. Alueellisilla avokurs-
seilla voidaan keskittyä vaikka painon-
hallintaan tai ravitsemukseen alueen 
tarpeiden mukaan, esimerkiksi Lahdes-
sa ja Helsingissä on alueelliset avokurs-
sit dialyysihoidossa oleville Hyvinvoin-
tia arkeen -teemalla. Valtakunnallisesti 
järjestetään yksi STEA-kurssi elinsiirtoa 
odottaville ja yksi kurssi pitkään dialyy-
sihoidossa oleville

Vasta elinsiirron saaneet voivat ha-
kea useille liiton kursseille, mutta heille 
ei ole omia kursseja liiton valikoimassa. 
Liitolla on oma viikonloppukurssi nuo-
rille aikuisille maaliskuussa Vierumäellä. 
Etäsope-yhteistyökursseista vain osas-
sa on ohjaaja Munuais- ja maksaliitosta. 
Kursseille voivat kuitenkin hakea kaikki 
munuais- tai maksasairautta sairastavat 
tai elinsiirron saaneet. Muilla osallistujilla 
voi olla lähes mikä vain sairaus. Yhdis-
tävä tekijä on kurssin teema.

Joillakin kursseilla on verkko-osuus. 
Se tarkoittaa käytännössä muutamaa 
sovittuna aikana järjestettävää verkko-
puhelua kurssin jälkeen. Verkkopuhe-
lua varten pitää olla tietokoneessa toi-
miva nettiyhteys tai riittävä liittymä äly-
puhelimessa. Osallistuminen näihin on 
helppoa ja siihen saa ohjeet ja tarvitta-
essa neuvontaa.

TEKSTI: IIRIS AHLGREN

Terveysliikuntaa on kaikki liikkumi-
nen. Tavoitteena on hyvän terveys-
kunnon saavuttaminen ja ylläpito. 
Terveysliikunnan minimitavoite on:
• 2h 30 min hieman hengästyttä-

vää arkiliikuntaa tai 1 h 15 min 
rasittavaa kestävyysliikuntaa vii-
kossa

• lihasvoimaa, notkeutta ja tasa-
painoa harjoittavia lajeja 2–3 ker-
taa viikossa

Liikunnan vaikutus kestää vain lyhy-
en aikaa, siksi liikuntalääkettä pitää 
napata säännöllisesti. Puoli tuntia 
päivässä, vaikkapa vain 10 minuutin 
pätkistä koottuna, on hyvä alku. Ter-
veyshyödyt lisääntyvät, kun liikunnan 
määrä kasvaa.

Kurssilta tukea 
hyvinvointiin

rätuolissa, tuolissa, seisten tai lattialla, Vir-
rankoski sanoo. 

Soveltavan liikunnan apuvälineitä on 
monenlaisia ja yleensä sopiva liikunta-
muoto sopivalla välineellä löydetään kai-
kille. Sopivan liikuntamuodon etsimisessä 
voi kuntien ja kaupunkien erityisliikunnan-
ohjaaja olla avuksi. 

– Suurin liikkumisen este ei useinkaan 
ole sairaus tai vamma vaan asenne, Vir-
rankoski ja Pekkala sanovat,

Innostamiseen tarvitaankin joskus ka-
veri, joka pyytää mukaansa liikkumaan. 
Pekkala ja Virrankoski haastavatkin yh-
distyksiä etsimään vapaaehtoisia liikun-
taystäviä. 

– Olisi mahtavaa, jos yhdistykset in-
nostuisivat lanseeraamaan liikuntaystävä-
ideaa. Yhdistys voisi välittää halukkaille ka-
verin mukaan ryhmäliikuntaan tai vaikkapa 
kävelylenkille.

Liitto kouluttaa liikuntavastaavia
Liiton tavoitteena on parantaa munuais- 
ja maksasairauksia sairastavien ihmisten 
mahdollisuuksia terveyttä ja hyvinvointia 
edistävään liikuntaan. Jäseniä halutaan 
kannustaa aktiiviseen elämäntapaan ja li-
sätä osaamista soveltavasta liikunnasta. 
Tietoa jo olemassa olevista soveltavan lii-
kunnan tai erityisliikunnan mahdollisuuk-
sista lisätään. 

Liitto järjestää yhdistysten liikuntavas-
taaville koulutuksen Helsingissä 2.2.2019. 
Koulutus jatkuu toukokuussa myöhemmin 
ilmoitettavana aikana. Se järjestetään yh-
teistyössä SoveLi:n kanssa. Päivästä saa 
välineitä yhdistyksen liikunnan suunnitte-
luun, kehittämiseen ja järjestämiseen. 

Syyskuussa järjestetään kaikille yhdis-
tysten jäsenille yhteinen liikuntapäivä Lii-
kuntakeskus Pajulahdessa Nastolassa.  
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Elämän jatkoajalla

Marraskuinen päivä on valjennut sen, mi-
tä se valkenee vuoden kulkiessa kohti pi-
meintä päiväänsä. Haapakosken pirtissä 
on lämmintä ja hiljaista. Keittiön ikkunasta 
näkee pellon sängen hehkuvan keltaisena 
harmauden keskellä.

Tähän taloon Ylivieskan Kantokylässä 
Jorma tuotiin kahden vuoden ikäisenä 65 
vuotta sitten. Ikkunasta näkyvä maisema 
on tuttu Leenallekin, joka on tallannut pi-
han polkuja jo 41 vuotta. 

Jorma jatkoi maitotalon pitoa isänsä 
jälkeen 1974, vaikkei se ihan selvä urava-
linta ollutkaan. Nuoruuteen kuului myös 
urheilu, sillä Jorma oli kolmiloikassa alle 
16-vuotiaiden Suomen mestari ja pituus-
hypyssä toiseksi paras. 

Vasta aikuisiässä alkoivat maha- ja 
suolistovaivat. Kohonnet maksa-arvot to-
dettiin 1980-luvulla. Niihin aikoihin Jorma 
teki myös ensimmäiset pitemmät sairaa-

Jorma Haapakosken aikuiselämään kuuluivat vatsakivut ja lopulta ainai-
nen kutina. Primaari sklerosoiva kolangiitti eli PSC johti lopulta maksan-
siirtoon 16 vuotta sitten. Siihen loppui kutina ja elämä voitti.
TEKSTI JA KUVAT: HILKKA LAHTI

– Nyt ei kuulu mitään, mutta tulepa tänne keväällä. Hiljaisuus vaihtuu tauottomaan lintujen sirkutukseen, Leena ja Jorma Haapakoski lupaavat.

lareissunsa, kun hän joutui useita kertoja 
Kokkolaan keskussairaalaan paksusuolen 
tulehduksen takia. 

– Se sattui tietysti juuri heinätöiden ai-
kaan, mutta olin niin väsynyt, että pakko 
oli mennä, Jorma kertoo. 

– Lomittaja hoiti lehmät ja jotenkin ne 
heinätkin saatiin latoon, Leena muistaa, 
vaikka aika on armeliaasti taittanut pa-
himman terän työstä ja huolesta. Hän itse 
työskenteli kodin ulkopuolella kodinhoita-
jana ja kehitysvammatyössä. 

Uuteen ammattiin
Jorma sai lehmistä allergisen ihottuman, 
eikä pystynyt enää navettatöille edes suo-
jaimien kanssa. Lehmistä luovuttiin 1989 
ja valtio maksoi luopumisesta maitobonus-
ta viiden vuoden ajan. Jorma kouluttautui 
mielenterveyshoitajaksi ja pääsi töihin Vi-
salan sairaalaan Ylivieskaan 1996.

Jorman sairauden etenemistä seurat-
tiin ja sappiteiden kaventumaa hoidettiin 
laittamalla stenttejä avaamaan sappiteitä. 

– Hoito oli varsin työlästä, eikä siitä ol-
lut juuri ollut hyötyä, hän muistelee. 

Tilanne oli välillä parempi, mutta mak-
sa-arvot nousivat koko ajan. Hankalin oi-
re oli kutina. Kutinalääke ei auttanut ja lo-
pulta kutina vaivasi niin pahasti, että se vei 
myös yöunet. 

– Kun maksa sairastaa, sen käyttäyty-
mistä on vaikea ennakoida, Jorma tuumii.

Jorma ehti työskennellä Visalassa seit-
semän vuotta ennen kuin joutui luopu-
maan työstä sairauden vuoksi vuonna 
2001. 

– Ei se uuden ammatin opiskelu kuiten-
kaan turhaa ollut. Nuorena haaveilin nuori-
so-ohjaajan työstä, ja mielenterveystyössä 
saavutin sen, mikä minua kiinnosti eli työn 
ihmisten kanssa.
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Maksansiirtoon
Maksansiirron mahdollisuudesta alettiin 
puhua 1990-luvun loppupuolella. Siirto-
listalle Jorma laitettiin vuonna 2002. Ku-
tina haittasi pahasti elämistä ja maksa oli 
jo kirroottinen.

Uusi maksa oli tarjolla varsin pian lis-
talle pääsemisestä ja Jorma matkasi Hel-
sinkiin. Siirto kuitenkin peruuntui, kun 
maksa osoittautui liian rasvoittuneek-
si. Puolen vuoden kuluttua kutsu tuli uu-
destaan ja siirto tehtiin lokakuussa 2002. 
Kutina loppui kuin seinään, mutta muu-
ten Jorma teki maksanhakumatkan pit-
kän kaavan kautta. 

– Viimeiset ajat ennen siirtoa olivat vai-
keita, sillä Jorma oli ihan keltainen ja näyt-
ti huonolta. Pelotti, tuleeko mies tältä ret-
keltä enää takaisin kotiin, Leena sanoo. 

Jorma vietti Helsingissä monta viikkoa. 
Ensin maksaan tuli hyljintä ja sitten vaiva-
si infektio.

 – Tilanne oli niin huolestuttava, et-
tä hain itselleni vertaistukea. Tiesin lähi-
piiristä yhden elinsiirron saaneen ja hä-
nen kauttaan sain yhteyden kahteen muu-
hun puolisoon. Vaikka keskustelimme vain 
puhelimessa, sekin rohkaisi minua, Lee-
na kertoo.   

Mielen päällä oli huoli Jorman selviä-
misestä, mutta myös kotitalon työt jäivät 
Leenan kontolle. Hakkeella toimiva kes-
kuslämmitys vaati opettelua ja tulipa syk-
systä myös runsasluminen. Omakin terve-
ys reistaili ja Leenalla puhkesi astma.

– Jostakin löysin ylimääräistä sisua, et-
tä minähän pärjään ja selviän. 

Kun joulu lähestyi, myös Jorman tilan-
ne alkoi tuntua valoisammalta. 

– Pari päivää siirtoleikkauksen jälkeen 
meni melkoisessa sumussa. Vaikka käve-
lyä myöten piti opetella, aloin uskoa, et-
tä elämä voittaa sittenkin, Jorma toteaa.

Jatkoajalla
Leena sanoo, että he elävät Jorman kans-
sa jakoajalla. Leenan hengen oli viedä 
myyräkuume vuonna 1997. Tilanteen va-
kavuutta ei aluksi tajuttu, sillä olihan kuu-
metta sairastettu ennenkin. Munuaiset lak-
kasivat toimimasta ja nestettä kertyi.

– Sain dialyysihoitoa kunnes omat mu-
nuaiset alkoivat toimia. Toipuminen vei ai-
kaa ja kuukauden sairaalareissun jälkeen 
minun piti opetella käveleminen ja puuron-
keittokin uudestaan.   

Jatkoajallakin pariskunta jaksaa puu-
hata. Vapaaehtoistoiminta vapaakirkossa 
on lähellä sydäntä ja myös Pohjois-Suo-
men munuais- ja maksayhdistyksen Oulun 
eteläisen alueen kerhon tapaamissa käy-
dään säännöllisesti. Pojantyttäret tarvitse-
vat myös välillä hoitajaa. 

Jorman mielipuuhaa ovat metsätyöt 
tai ryskätyöt niin kuin hän itse niitä kuvaa. 
Eilenkin piti käydä metsää raivaamassa ja 
sille retkelle jäi myös traktori. 

– Sinne se jäi pohjasta kiinni kannon 
päälle, mies sanoo. Ensiharmituksen jäl-
keen asiasta alkaa löytyä jo huvittaviakin 
piirteitä. Naapurin isäntä on luvannut tulla 
apuun traktorin irrotukseen.

– Olemme saaneet viime vuodet naut-
tia suhteellisen terveistä päivistä, paris-
kunta toteaa. 

Pieniä vaivoja on, vyöruusu vaivaa 
Jormaa välillä ja keuhkoveritulppa on 
sairastettu. Niskasta on poistettu kas-
vain useaan otteeseen. Syynä on ollut 
ihon pintasyöpä eli Bowenin tauti, joka 
on ihon orvaskesikerroksen sisäinen oka-
solusyöpä.

 – Kai minä olen mökkiintynyt, Jorma 
naurahtaa, mutta lähtee kuitenkin Leenan-
sa kanssa tapaamaan muita sairastuneita 
pisimmillään sadan kilometrin päähän. 

Parisuhteen kiemuroihin paneuduttiin 
liiton järjestämällä viikonlopulla Punka-
harjulla Kruunupuistossa. Viikonloppu 
aloitettiin rakkaustarinoilla, muisteltiin, 
miten aikanaan tavattiin ja rakastuttiin. 
Myöhemmin keskityttiin parisuhteen 
hoitamiseen ja parisuhteessa oleviin hy-
viin asioihin erilaisin harjoittein.

Parisuhde on kahden ihmisen vä-
linen suhde, jolloin on päätetty kulkea 
yhdessä myötä ja vastamäessä. Mi-
kä yhdessä ei tule jaetuksi, jää yhden 
kannettavaksi. Parisuhteeseen kuuluu 
erilaisia ulottuvuuksia arjen pyörittämi-
sestä tunteisiin ja seksuaalisuuteen. 
Elämänmuutokset kestetään yhdessä 
paremmin. Parisuhde parhaimmillaan 
on kuin aallonmurtaja elämän muka-
naan tuomia tyrskyjä vastaan. 

Parisuhde ei kuitenkaan pysy hyvä-
nä itsestään. Sille täytyy antaa aikaa ja 
joskus pitää pysähtyä miettimään mis-
sä mennään. Ottaa kosketus itseensä, 
omiin tunteisiinsa ja tarpeisiinsa, jotta 
voi ymmärtää myös omaa kumppani-
aan. Vaikka yhteistä taivalta olisi kuljet-
tu kauan, voi toisen toiveet ja tarpeet 
jäädä täysin huomiotta, jos asioista ei 
puhuta tai niihin keskitytä missään vai-
heessa. Rikkaassa parisuhteessa pu-
hutaan, kuunnellaan ja jaetaan koke-
muksia, jolloin yhteinen elämä lisää 
mielen ja kehon hyvinvointia.

 Vaikka parisuhde olikin kestä-
nyt pitkään, kurssia ei koettu turhak-
si vaan virkistäväksi ja uusia ajatuksia 
herätteleväksi.

– Aivan mahtava viikonloppu, huu-
moria ja yhteisöllisyyttä sekä oman pa-
rin läheisyyttä, totesi yksi osallistujista.

– Vaikka asiat ovat tiedossa, niitä ei 
aina kuitenkaan tiedosta, lisäsi toinen.

TEKSTI JA KUVA: MAARIT HEINIMÄKI

Parisuhde suojaa  
elämän tyrskyiltäPrimaari sklerosoiva kolangiitti, 

PSC on krooninen, tulehdukselli-
nen sappitiesairaus. Se johtaa mak-
san sisäisten ja ulkoisten sappiteiden 
ahtaumiin ja pitkälle edetessään es-
tää sappinesteen virtauksen ja joh-
taa maksakirroosiin. Krooninen tu-
lehdus sappiteissä lisää sappitiehyt-
kasvaimien riskiä.

PSC:n syntymekanismi on epä-
selvä. Tulehduksellisissa suolistos-
airauksissa kuten haavaisessa pak-
susuolen tulehduksessa tai Crohnin 
taudissa, sairastuneilla on kohonnut 
riski sairastua.

 PSC on miehillä naisia yleisem-
pi. PSC todetaan verikokeissa selvi-
tettäessä koholla olevan AFOS-ar-
von syytä tavallisesti tulehduksel-
lista suolistosairautta sairastavalla. 
Diagnoosin varmentaminen edel-
lyttää sappiteiden varjoainekuvaus-
ta (ERCP). Lisäksi ERCP on tarpeen 
sappitiehytahtautumien laajentami-
sessa ja solunäytteitten keräämises-
sä. Maksan koepalassa voidaan ha-
vaita pienten sappiteiden ympäril-
lä sidekudoksen kertymistä. Pitkäl-
le edennyt sairaus saattaa aiheuttaa 
keltaisuutta, kutinaa, väsymystä ja 
kuumeisia sappitiehyttulehduksia.

PSC etenee yleensä hitaasti. Pa-
rantavaa lääkehoitoa ei ole. PSC 
saattaa johtaa maksakirroosiin, jol-
loin ainoa parantava hoito on mak-
sansiirto.  
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Hyvä lääkäri tuntee sairauden lisäksi myös ihmisluonnon. 
Kirjat kuvaavat elämää, niistä voi opiskella ihmismieltä. 
Emeritus professori Jukka Mustonen keräsi lukemistaan 
kirjoista häntä koskettaneet kohdat ylös. Nyt niistä on il-
mestynyt kokoelmateos, joka käsittelee lääketiedettä, sai-
rastamista ja ihmisten ajatuksia niistä.

Elämä ja sairaudet samoissa kansissa

”Sairaus ja kärsimys ovat vakavia asioita – sen joka tuntee 
ruumiin salaisuudet ei odotetakaan olevan herttainen ja hil-
peä, parempi vain jos hän on hiukan pelottava.”  (Lars Sund, 
Colorado Avenue)

”Hänen äänensä oli tyyni ja asiallinen kuin lääkärin ääni.” (Mar-
ja-Liisa Vartio, Kaikki naiset näkevät unia)

Kaunokirjallisuus käsittelee elämää eri näkökulmista. Erno Paasi-
linna on kirjoittanut kirjassaan Hyökkäyksiä ja puolustuksia, että 
”Se mikä on yleistä kirjoissa, on yleistä elämässä”. 

– Kirjoissa kuvataan elämän ilmiöitä, ihmisiä, ihmissuhteita 
ja elämäntapahtumia. Niistä voi opiskella elämää ja miettiä, mis-
tä ihmisen elämässä on oikein kyse, sanoo emeritus professo-
ri Jukka Mustonen.

Pitkän uransa aikana sisätautiopin professori on ollut koulutta-
massa Tampereen yliopistossa noin 2000 lääkäriä, satoja erikois-
lääkäreitä, toiminut lääketieteellisen tiedekunnan dekaanina ja jul-
kaissut 300 tieteellistä julkaisua sisätautien, munuaistautien, reu-
matautien ja infektiotautien alalta. Hän jatkaa edelleen tutkimus-
työtä ryhmänsä kanssa. Ja tämän kaiken ohella hän on ehtinyt 
lukea vapaa-ajallaan muutakin kuin tieteellistä tekstiä. Nyt Musto-
nen on julkaissut kirjailijoiden lääketiedettä koskevista sitaateista 
kokoelmateoksen, jollaista ei ole maassamme aiemmin julkaistu. 

– En muista tarkalleen, miksi aloin kerätä sitaatteja kolme-
kymmentä vuotta sitten. Jotkut kohdat lukemissani kirjoissa vain 
puhuttelivat ja halusin saada ne ylös, jotta voin palata ja maistel-
la niitä myöhemmin.

Ne antoivat hänelle ”hetkauksen paikkoja” Pentti Haanpään 
sanoin.

Paistettu sipuli auttaa paiseissa -kirjassa on vajaat 2400 si-
teerausta 258 kirjailijan 652 kirjasta. Lukuja on 32 ja sivuja lähes 
300. Kirjasta on otettu jo neljäs painos. Kirjan nimi on lainaus Ja-
roslav Hašekin kirjasta Kunnon sotamies Svejk.

Vihkosta tiedostoon, tieteellisen tarkasti
”Olin etsimässä kaikelta lääketieteeltä apua: osaavat tutkia, 
kertovat sinulle koko tautisi aivan kuin sormilla laskien, no, 
mutta parantaa eivät osaa.” (F. M. Dostojevski, Karamazo-
vin veljekset)

Mustonen keräsi sitaatteja ensin sinikantiseen vihkoon, mutta 
1990-luvun alussa käyttöön tuli tietokone ja tiedostot. Sama tie-
dosto on säilynyt samalla nimellä vuosikymmenet.

– Työtehtäväni ja lukuisat luottamustoimet ovat vaatineet lu-
kuisan määrän puheiden pitämistä. On ollut helppo ottaa kirjaili-
joiden sitaatteja mukaan, kun niitä on itse kirjoittanut ylös.
Jo vuosia sitten Mustonen alkoi lajitella lainauksia eri lukuihin. Pik-
ku hiljaa hänen mielessään alkoi itää ajatus siitä, että sitaateista 
voisi koostaa kirjan. Mustonen oli tutustunut kirjailija, tohtori Pa-
nu Rajalaan Hämeenkyrössä Sillanpään oopperassa ja otti tä-
hän yhteyttä marraskuussa 2017 ja kysyi, voisiko sitaattikoos-
teesta tulla kirja. Rajala vastasi, että ilman muuta. Rajala kannus-
ti eteenpäin ja suositteli kustantajaa, auttoi käytännön asioissa, 
muttei puuttunut sisältöön.

Tämän vuoden keväällä kustannussopimus oli allekirjoitettu 
ja juhannukseen mennessä Mustonen oli lajitellut lainaukset lu-
kuihin ja tehnyt lukujen otsikoiden alle selventäviä tekstejä. Si-
taatin jälkeen mainitaan aina kirjailija ja kirja. Tieteentekijälle omi-
naisesti kirjan lopussa on lähdeluettelossa kerrottu myös kirjan 
julkaisuvuosi, kustantaja ja suomentaja. Kirjasta löytyy omat lu-
kunsa munuaisille ja munuaistaudeille sekä mahan ja suoliston 
alueen taudeille. 

”Kun Norjasta tuli kämpän kauppaan rasvasilliä, ostimme il-
lalla sillin mieheen ja söimme sen leivän ja kotikaljan kanssa. 
Hyvin munuaiset kuurin kesti, eikä verenpaine kummitellut.” 
(Veikko Huovinen. Viime talvi)

”Yksi lääkäri tutkii maksan, toinen tutkii aivot, eivätkä he kes-
kustele keskenään, vaikka aivojen ja maksan välillä on jatkuva 
neuvottelukosketus.” (Pentti Saarikoski. Asiaa tai ei)

Kirjaa ei ole tarkoitettu luettavaksi kuin romaania, vaan sitä voi 
lukea osissa, pohtia lukemaansa ja palata siihen aina tarpeen mu-
kaan. Kirjan voi avata mistä kohtaa vain, ja lukea muutaman si-
taatin kerrallaan. Lukemista riittää pitkäksi aikaa. 

Kalle Päätalo kirjoittaa, että ”On perkele, että lääkäriksi opiskellut mies ei osaa 
käsitellä ihmisiä ihmisinä”. Emeritus professori Jukka Mustonen uskoo, että kir-
joista voi oppia elämää. Uutuusteos sopii sekä maallikoille että lääkäreille. 

TEKSTI: PETRI INOMAA
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Liiton eduskunta- 
vaaliteemat 2019

Mustonen suosittelee kirjaa kaikille lääkäreille, ja varsinkin 
erikoistumisvaiheessa oleville. Myös maallikot voivat nauttia kir-
jailijoiden monipuolisista näkemyksistä. Hänestä parhaita lukuja 
ovat ne, jotka käsittelevät lääkärin ja potilaan roolia ja suhteita se-
kä sitä, mitä tunteita sairaudet ja niiden hoito ihmisissä herättää.

Kirjan sitaatteja valitessaan Mustonen ei ole pitänyt valintakri-
teerinä sitä, pitääkö sitaatti lääketieteellisesti paikkansa. Varsinai-
sena lääketieteen oppikirjana teosta ei siis voi käyttää.

”Ettekö haluaisi vähän nuuskata? Se hälventää pääkipua ja 
murheellista mielialaa; jopa peräpukamiin se vaikuttaa suo-
tuisasti.” (Nikolai Gogol, Nenä)

Kirjan ajatuskulkua on lupa itse jatkaa
”Ehkä on otollista lievittää ruumiin vaivoja, mutta kuka paran-
taa hengen kärsimyksen, kun vihkiytynetkään ei saa rauhaa 
sydämeensä.” (Mika Waltari, Turms kuolematon)

Varsinkin nuorten keskuudessa lukeminen ei tällä hetkellä herä-
tä innostusta. Mustosesta Aleksis Kiven Seitsemän veljestä on 
edelleen yksi parhaista kirjoista. Waltarilla on puolestaan kuole-
mattomia tarinoita. Itse Mustonen on lukenut pääosin kirjallisuu-
den klassikoita, ja enemmän kotimaista kuin ulkomaista. Dek-
kareita lukulistalta ei löydy, vaikka hän niitä arvostaakin. Hän ar-
velee, että nuorempia naisia varmaan kiinnostaisi naiskirjailijoista 
esim. Katja Kettu, Leena Lander, Rosa Liksom ja Sofi Oksanen. 

Suosikkikirjailijoikseen hän nimittää mm. Kalle Päätalon, Ant-
ti Tuurin ja Jörn Donnerin. Päätalo käsittelee kirjoissaan yllättä-
vän paljon sairauksia ja lääkäreitä ja nimenomaan potilaan nä-
kökulmasta. 

– En ollut lukenut Päätaloa, vaikka olen Kainuusta kotoisin. 
Yhdellä joululomalla päätin lukea edes yhden Päätalon kirjan. Otin 
käteeni Iijoki-sarjan ensimmäisen kirjan ja hurahdin siihen täysin.

Yhtään kirjaa Mustonen ei ole lukenut kerätäkseen sitaatte-
ja. Hän on lukenut vain sitä, mistä on ollut kulloinkin kiinnostu-
nut. Eikö sitten tullut kiusausta selittää lainauksia?

– Kirjoissa on hienoja, jopa nerokkaita oivalluksia. Minun teh-
täväni on ollut vain valita niitä. Mikä minä olen kirjailijoiden aja-
tuksia selittämään? Lukija saa itse miettiä, mitä tekstissä on tar-
koitettu ja tulkita sitä itse ja mahdollisesti jatkaa kirjailijan aloitta-
maa ajatuskulkua.

”Lääketiedettä tarvitaan vain sairauksien tutkimiseen luonnon 
ilmiönä eikä niiden parantamiseen. Jos jotain voisi parantaa, 
niin ei sairauksia vaan niiden syyt. Poistakaa pääsyy – ruu-
miillinen työ, ja silloin ei enää ole sairauksia.” 
(Anton Tšehov, Vaimoni ja muita novelleja)

Valtaosa ihmisistä ostaa kirjan-
sa edelleen kirjakaupasta. Kirjaa on 
saatava hypistellä, ja uutta kirjaa 
nuuhkaistakin, ennen ostopäätös-
tä. Nettikauppa on monille edelleen 
kirjojen ostopaikkana melko vieras. 
Mustosen kirjaa ei ole juurikaan esil-
lä kirjakaupan hyllyllä, mutta sen voi 
kyllä tilata minkä tahansa kirjakau-
pan kautta. 

Kirjan ehtii hyvin hankkia vie-
lä joululahjaksi kustantajan netti-
kirjakaupasta (www.kustannushd. 
fi/kirjakauppa) tai muistakin nettikau-
poista, esim. Adlibriksestä.

Munuais- ja maksaliitto on julkaisut vaaliteemat ensi kevään 
eduskuntavaaleihin. Ne on toimitettu muun muassa kaikkien 
puolueiden puolue- ja piiritoimistoihin.

Liitto vaatii munuais- ja maksasairauksien ennaltaehkäi-
syyn lisää resursseja. Elintavoista johtuvat maksasairaudet 
yleistyvät jatkuvasti sekä aikuisten että nuorten keskuudes-
sa. Rasvamaksan arvioidaan olevan neljäsosalla aikuisista. 
Ylipainoisista joka kolmannella on rasvamaksa. Alkoholimak-
sasairaudet ovat merkittävä kansanterveydellinen ongelma ja 
maassamme kuolleisuus niihin on EU:n korkeimpia. Diabe-
testa sairastavia on Suomessa puoli miljoonaa. Joka kolman-
nen dialyysihoidon aloittavan munuaisten vajaatoiminnan syy-
nä on diabetes.

Liitto on huolissaan pitkäaikaissairauteen sairastuneiden 
kasvavista kuluista ja toimeentulosta. Pitkäaikaissairaus aihe-
uttaa useille sairastuneista suuren maksutaakan erityisesti al-
kuvuodesta. Terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäis-
määrän roima nostaminen vuonna 2016 on kohdellut koval-
la kädellä pitkäaikaissairaita. Jokaisella sairastuneella, jolla on 
edellytykset kotidialyysihoitoon, tulee olla siihen mahdollisuus. 
Sairaanhoitopiirien maksakäytännöt on saatava yhtenäisiksi. 
Kotona tehtävästä hoidosta ei saa aiheuta lisäkustannuksia 
verrattuna yksikössä tehtävään hoitoon.

1. Elintavoista johtuvat munuais- ja maksasairau-
det on ehkäistävä ennalta 
Rasvamaksaa, alkoholimaksasairauksia ja tyypin 2 
diabetesta voidaan ehkäistä kiinnittämällä huomiota 
elintapoihin. Tiedottaminen, varhainen puuttuminen 
ja kaikille avoimet matalankynnyksen palvelut ovat 
avainasemassa, kun halutaan vaikuttaa elintapojen 
aiheuttamiin sairauksiin. 

2. Sairastamisen kulut eivät saa vaarantaa toi-
meentuloa 
Nykyistä asiakasmaksujen tasoa on laskettava ja 
vuosiomavastuut yhdistettävä yhdeksi maksukatok-
si. On huolehdittava siitä, että asiakasmaksut eivät 
vaaranna pitkäaikaissairaiden toimeentuloa. 

3. Kotidialyysihoitoa tekevien maksurasitusta on 
pienennettävä 
Jokaisella sairastuneella, jolla on edellytykset koti-
dialyysihoitoon, tulee olla siihen mahdollisuus. Koti-
dialyysihoito mahdollistaa toimintakyvyn säilymisen 
sairaalahoitoa paremmin.
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Vaikuttava  
vuosi 2018

Arvonlisäveroton kotipalvelu auttaa arjessa

Arvonlisäverolain mukaan arvonlisäveroa 
ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta 
palvelujen myynnistä. Kun kotona tehty työ 
katsotaan sosiaalihuoltopalveluksi tai sen 
tukipalveluksi, siitä ei tarvitse maksaa ar-
vonlisäveroa. Arvonlisäveroton kotipalve-
lun tukipalvelu on 24 prosenttia edullisem-
paa kuin normaalisti ostettava palvelu. Li-
säksi voi vielä saada kotitalousvähennyk-
sen. Arvonlisäverottomuutta ei voi saada 
takautuvasti.

Palvelun tarve voi olla pysyvää tai tila-
päistä. Arvonlisäverottomia kotipalveluja 
ovat esimerkiksi asumiseen, henkilökoh-
taiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten-
hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun ta-
vanomaiseen elämään kuuluvat toimet tai 
niissä avustaminen. Näiden tukipalveluil-
la tarkoitetaan ateria-, vaatehuolto-, siivo-
us, kylvetys- ja saattajapalveluja sekä so-
siaalista kanssakäymistä edistäviä palvelu-
ja. Työ tulee tehdä kotona, tai jos henkilöä 
avustetaan kodin ulkopuolella, esimerkiksi 
kaupassakäynnissä, sen on oltava vähäi-
nen osa palvelua. Ateriapalveluista ei saa 
kotitalousvähennystä.

Avun tarve arvioidaan
Sosiaalihuollon järjestäminen voi pohjau-
tua viranomaisen tekemään päätökseen 
(kotihoidon asiakkaat) tai sosiaalihuollon 
toteuttajan ja asiakkaan väliseen kirjalli-
seen sopimukseen, jolloin asiakkaan toi-
mintakyvyn ja tarpeen arvioinnin tekee yk-
sityinen sosiaalipalvelun tuottaja. Työn-
tekijä käy asiakkaan kotona tekemässä 
palvelutarpeen arvioinnin sekä palvelu- ja 
hoitosuunnitelman. Jos asiakas on täyttä-
nyt 75 vuotta tai saa Kelan ylintä eläkettä 
saavan hoitotukea, arvio avun tarpeesta 
on tehtävä viipymättä tai viimeistään seit-
semän arkipäivän kuluessa pyynnön esit-
tämisestä.

Palvelu- tai hoitosuunnitelmaan mer-
kitään tarpeelliset palvelut, joita voi ostaa. 
Viranomaisen päätöstä palvelusta ei tarvi-
ta, riittää, että tilanne täyttää sosiaalihuol-
lon edellytykset. Palvelu- tai hoitosuunni-
telmaan tulee sisältyä sosiaalihuollon tar-
peen peruste, kuvaus palvelujen käyttäjän 
toimintakyvystä ja palvelujen tarpeesta se-
kä tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Lisäksi asiakkaan kans-
sa pitää tehdä palvelusopimus palvelu-

Vuosi 2018 oli vilkas ja työntäyteinen 
edunvalvonnan saralla. Liitto valvoo sai-
rastuneiden etuja, jotta jokainen sairas-
tunut saisi yhdenvertaista hoitoa, kun-
toutusta ja oikeudenmukaista sosiaali-
turvaa iästä, asuinpaikasta tai taloudel-
lisesta tilanteesta riippumatta.

Liitto antoi vuoden aikana usei-
ta lausuntoja ja kannanottoja. Kantaa 
otettiin muun muassa kudoslakiesityk-
seen, asiakasmaksulakiesitykseen sekä 
sosiaali- ja terveyskeskusten toimintaa 
koskeviin asiakirjamalleihin. Lääkkeiden 
hintalautakunnalle annettiin lausuntoja 
lääkevalmisteiden korvattavuutta kos-
keviin hakemuksiin. Havaittuihin epä-
kohtiin liittyen kohdistettiin suoria vai-
kuttamisen toimenpiteitä muun muas-
sa Kelaan ja Liikenteen turvallisuusvi-
rastoon. 

Liitto teki vuoden aikana kyselyjä, 
joista saatua tietoa on käytetty ja tul-
laan käyttämään erilaisissa ajankohtai-
sissa edunvalvontaa vaativissa asiois-
sa. Maaliskuussa ja lokakuussa tehtiin 
kuljetuspalvelukyselyt, joissa tiedus-
teltiin sairastuneiden ja hoitohenkilö-
kunnan näkemyksiä Kelan korvaamien 
taksikyytien toimivuudesta. Kyydeissä 
esiintyvien ongelmien ratkaisemiseksi 
järjestettiin palaveri Kelan kanssa sekä 
annettiin lausunto Uudenmaan kuljetus-
palveluja koskevasta hankinnasta. Liitto 
teki kyselyn myös munuaisenluovuttajil-
le ja kotidialyysihoidossa oleville henki-
löille. Lisäksi yhdistyksille tarjottiin apua 
edunvalvontakyselyn toteuttamisessa ja 
kannanottojen laatimisessa. 

Liitto jakoi tietoa sosiaaliturvasta ko-
tisivuilla ja Elinehto-lehdessä. Jäsenis-
tölle annettiin neuvontaa myös henki-
lökohtaisesti. Ajankohtaisista asioista, 
muun muassa lääkkeiden saatavuus-
häiriöistä, tiedotettiin myös liiton kotisi-
vujen uutisissa. Edunvalvonnan ja sosi-
aaliturvan asiantuntija kävi puhumassa 
sosiaaliturva-asioista sekä edunvalvon-
ta- ja vaikuttamistyöstä mm. Nuor-
ten Campissa, sopeutumisvalmennus-
kursseilla ja Lasten elinpäivässä. Lisäk-
si ikääntymisen teemavuoden henges-
sä järjestettiin kolmella paikkakunnalla 
Arjen avun lähteille -tilaisuudet ikäänty-
neille yhteistyössä Eläkkeensaajien kes-
kusliiton ja Hengitysliiton kanssa.

Munuais-, maksa, ja elinsiirtopoti-
laiden eduskunnan tukiryhmä kokoon-
tui neljästi. Lisäksi liiton edustajia oli 
mukana erilaisissa kansainvälisissä ja 
kansallisissa verkostoissa ja yhteistyö-
ryhmissä. 

Iän karttuessa tai sairastuessa toimin-
takyvyn rajoitteet voivat vaikeuttaa ko-
tona selviytymistä. Uupumus voi koh-
data myös omaishoitajaa tai pienten 
lasten vanhempia. Mikäli tarvitsemi-
aan palveluja ei saa omasta kotikun-
nasta, niitä on mahdollista ostaa ar-
vonlisäverottomasti.
TEKSTI: MARIA RUUSKANEN

jen tuottamisesta sosiaalihuoltopalveluina.
Edellytyksenä arvonlisäverottomuudel-

le on, että palveluntuottaja on tehnyt ilmoi-
tuksen siihen kuntaan, jonka alueella pal-
veluja tuotetaan. Verottomuus koskee vain 
niitä palveluja, joiden osalta palveluntuot-
taja on antanut ilmoituksen kunnalle. Sosi-
aaliviranomaisen tulee valvoa toimintaa ja 
palveluntuottajalla tulee lisäksi olla palve-
lujen laadusta vastaava vastuuhenkilö se-
kä omavalvontasuunnitelma.

Yrityksen, jolta palveluja ostaa, on ol-
tava ennakkoperintärekisterissä ja harjoi-
tettava tuloveronalaista toimintaa. Yleis-
hyödyllisen yhteisön ei tarvitse olla en-
nakkoperintärekisterissä eikä harjoittaa 
tuloveronalaista toimintaa, jos kyse on ta-
vanomaisesta hoiva- tai hoitopalvelusta tai 
kotitaloustyöstä. Jos ostettu palvelu koh-
distuu samaan työsuoritukseen, johon 
kunta on antanut palvelusetelin, ostetus-
ta palvelusta ei saa kotitalousvähennystä. 
Myöskään kunnan palveluista tai kotisai-
raanhoidosta ei saa kotitalousvähennystä.

Jos omainen ostaa palveluja läheisel-
leen, lasku on osoitettava sille, joka on 
palvelujen saaja, mutta maksajana voi olla 
omainen. Kotitalousvähennyksen voi saa-
da vain laskun maksaja.

Kuinka toimia?
Henkilö, jonka toimintakyky on heikenty-
nyt, ottaa yhteyttä rekisteröityneisiin, yk-
sityisiin sosiaalipalveluiden tarjoajiin. Tie-
toa näistä löytyy muun muassa kuntien 
sivuilta.

Henkilö kertoo palveluntuottajalle, millä 
tavalla hänen toimintakykynsä on heiken-
tynyt, esimerkiksi  ikä, muistisairaus, pitkä-
aikaissairaus, lonkkaleikkaus, uupuminen 
omaishoitajana tai pienten lasten kanssa. 
Tähän ei tarvita lääkärintodistusta tai muu-
ta virallista lausuntoa, oma arvio riittää.

Palveluntarjoaja ja ostaja laativat hoito- 
ja palvelusuunnitelman, ellei sitä ole tehty 
kunnan sosiaalitoimessa ja tekevät palve-
lusopimuksen. Palvelusopimukseen mää-
ritellään se, mitä ja kuinka paljon palvelu-
ja asiakas haluaa ostaa. Esimerkiksi kuin-
ka monta kertaa viikossa kotona siivotaan 
ja mitä siivotaan.

Lopuksi palveluntuottaja päättää onko 
asiakas oikeutettu saamaan palvelua ilman 
arvonlisäveroa.

Jos siivouspalvelun kokonaishinta on 
esimerkiksi 40 euroa/tunti, alvittomana 
palvelu maksaa 32,26 euroa/tunti. Kotita-
lousvähennyksenä saa vähentää 50 % ar-
vonlisäverottomasta hinnasta, joten mak-
settavaksi jää 16,13 euroa/tunti. Kotitalo-
usvähennyksen omavastuu vuonna 2018 
on 100 euroa ja vähennyksen enimmäis-
määrä 2400 euroa vuodessa. 

Lisätietoa
www.elias.fi ja www.vero.fi
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Taksimatkat  
sairaanhoitoon toimiviksi
Kelan korvaamissa taksimatkoissa on ilmennyt ympäri Suomea 
ongelmia kesän kilpailutuksen jälkeen. Liitto on ollut jatkuvas-
sa yhteydessä Kelaan ja pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan tilan-
teeseen.

Kela ja Helsingin-Uudenmaan Taksit Oy ovat päättäneet päät-
tää sopimuksen taksipalveluista siirtymäajan jälkeen, koska pal-
veluja ei ole saatu Kelan edellyttämälle tasolle. Kela on jo valmis-
tellut uutta kilpailutusta ja alustavasti on sovittu, että palvelun-
tuottaja tai -tuottajat aloittavat Kelan korvaamien taksimatkojen 
hoitamisen huhtikuussa 2019. Helsingin-Uudenmaan Taksit Oy 
huolehtii taksimatkoista toistaiseksi nykyisen sopimuksen mu-
kaisesti. Asiakkaat tilaavat taksin edelleen samasta alueellises-
ta tilausnumerosta.

Kela on valmistellut uutta kilpailutusta varten palvelunkuvauk-
sen ja sopimusluonnoksen, joihin se on sisällyttänyt asioita, jot-
ka parantaisivat merkittävästi taksipalveluja käyttävien asiakkai-
den asemaa ja oikeuksia. Liitto pitää lisäyksiä hyvinä ja tärkeinä.

Liitto esitti Kelalle näkemyksensä siitä, minkälaisia asioita tu-
levalta palveluntuottajalta tulisi lisäksi edellyttää, jotta munuais- 
ja maksasairautta sairastavien taksipalvelut olisivat laadukkaita 
ja palvelisivat heidän tarpeitaan parhaalla mahdollisella tavalla.

– Edellytimme lausunnossamme muun muassa, että jokaisen 
säännöllisesti taksipalveluja käyttävän asiakkaan tiedot on tallen-
nettava järjestelmään asioinnin sujuvoittamiseksi ja että Kela kä-
sittelee palveluntuottajalta tulleet matkatiedot nykyistä nopeam-
min, jotta asiakkaiden vuosiomavastuukortin saaminen ei viiväs-
ty, kertoo liiton edunvalvonnan ja sosiaaliturvan asiantuntija Ma-
ria Ruuskanen.

Lisäksi liitto painotti, että tulevan palveluntuottajan tulisi oh-
jeistaa asiakkaita, kuinka heidän on toimittava, mikäli taksi myö-
hästyy ja kuka vastaa kustannuksista, mikäli asiakas joutuu tilaa-
maan taksin muualta.

Liitto on seurannut tiiviisti kuljetuspalvelujen toteutumista ja 
laatua sekä keskustellut havaituista ongelmista Kelan ja palve-
luntuottajien kanssa. Liitto teki hoitoyksiköille lokakuussa 2018 
kyselyn, jossa tiedusteltiin, kuinka taksien tilaaminen ja taksimat-
kat ovat sujuneet 1.7. voimaan tulleen muutoksen jälkeen. Kyse-
lyn yhteenveto on toimitettu Kelalle. Lisäksi kyselyn tulokset ra-
portoidaan Taksiliittoon. 

TEKSTI: MARIA RUUSKANEN

VALITTU VAIKUTTAJA

Suomalainen laulajatähti Erin laulaa koskettavas-
ti, että ”kuitenkin aina on elämä laina”. Me olemme 
täällä vain hetken. Mutta tässä modernin lääketie-
teen ajassa, tuo hetki, lainaan saamamme aika voi 
parhaassa tapauksessa venyä vuosilla. Esimerkiksi 
elinsiirrot ovat tämän mahdollistaneet. Kun vielä vuo-
sisata sitten toivo sairaudesta selviämiseen asetettiin 
epämääräisen ihmeen varaan, jota ei koskaan tullut, 
tänä päivänä selviytyminen voi olla kiinni oikean luo-
vuttajan löytymisestä.

Kun Munuais- ja maksaliitto levittää tietoisuutta elin-
luovutukseen liittyvistä tosiasioista, on kyse elämän 
ja kuoleman asioista. Vielä muutama vuosi sitten 
Suomessa tarvittiin vainajan omaisen lupa elinten 
luovuttamiseen, jos kuolleella ei ollut elintenluovu-
tuskorttia. Munuais- ja maksaliiton sinnikäs lobba-
us tuotti kuitenkin tulosta. Vuoden 2010 lakimuu-
tokseen jälkeen asetelma saatiin käännettyä ympä-
ri: oletuksena pidetään suostumusta ja elinluovutus-
kielto pitää ilmaista erikseen.

Vaikka tilanne on Suomessa hieman parantunut, 
edelleen liian moni siirrännäistä tarvitseva meneh-
tyy odottaessaan kehoonsa sopivaa elintä. Ainakin 
osaksi syy saattaa liittyä elävältä tehtyjen munuais-
siirtojen määrän vähäisyyteen. Suomessa tehtyjen 
elävältä saatujen munuaissiirtojen määrä on edelleen 
pohjoismaiden pienin. Islannissa peräti 100 prosent-
tia siirrosta tehtiin vuonna 2016 elävältä luovuttajal-
ta. Tanskassa luku oli 41 prosenttia ja Ruotsissa 32. 
Meillä Suomessa vain kahdeksan prosenttia munu-
aissiirroista tehtiin elävältä luovuttajalta. 

Jos naapurimaissamme pystytty parempaan tulok-
seen, miksi siihen ei pystyttäisi meillä? Tarvitaan pal-
jon tietoisuuden lisäämistä ja lisäksi luovuttajien eri-
tyistä huomioimista, jos he päätyvät antamaan toi-
sen elämälle jatkoaikaa. Koska, kuten Erin laulaa, 
”kuitenkin aina on elämä laina”.

Maria Guzenina
Kansanedustaja

Elämä on laina
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Kreikkalaiset härkäpapupyörykät
4-5 annosta 

Tomaattinen kastike

2 dl härkäpapurouhetta
vähintään 6 dl vettä keittämiseen
1 sipuli
2 valkosipulin kynttä
1 iso paprika
200 g fetaa
3-4 rkl oliiviöljyä
3 rkl perunajauhoa
1 tl sokeria
¼ tl jauhettua inkivääriä
¼ tl jauhettua fenkolia
chilijauhetta maun mukaan
1 dl tuoretta korianteria hakattuna
½ dl tuoretta persiljaa hakattuna
suolaa ja mustapippuria myllystä
vehnäjauhoja pyörittelyyn

1 sipuli
öljyä kuullottamiseen
2 prk tomaattimurskaa 
1 rkl fariinisokeria 
2,5 dl ruokakermaa

Liota fetaa kylmässä vedessä ylimää-
räisen suolan pois saamiseksi 2 tuntia. 
Vaihda vesi välillä.

Keitä vesi kattilassa, mausta halu-
tessasi suolalla. Kaada kiehuvaan ve-
teen härkäpapurouhe ja keitä matalal-
la lämmöllä noin 10 minuuttia. Valuta 
sitten ylimääräinen vesi pois lävikössä. 
Rouheen kiehuessa pilko paprika. Silp-
pua sipuli ja valkosipuli hienoksi silpuk-
si. Kuullota silppua pannulla pienessä 
määrässä öljyä muutama minuutti. Li-
sää hieman jäähtynyt härkäpapurouhe. 
Murenna sekaan feta ja lisää taikinaan 
oliiviöljy, perunajauho, sokeri ja maus-
teet. Sekoita hyvin. Pyöräytä sekaan 
tuore korianteri- ja persiljahake. Mais-
ta taikinaa ja lisää tarvittaessa maustei-
ta tai yrttejä ja mausta suolalla ja mus-
tapippurilla.

Taikina ei turpoa uunissa ja on mel-
ko löysää. Pyöritä taikina palloksi veh-
näjauhoissa. Nosta sopiva pyörykkä lei-
vinpaperilla vuoratulle uunipellille. Ruis-
kuta pyöryköiden päälle hieman öljyä. 
Lämmitä uuni 180 asteeseen ja paista 
25–35 minuuttia

Jos haluat päästä helpommalla, 
kypsä härkäpapuvalmiste käy mainiosti 
härkäpapurouheen tilalle, mutta suolaa 
ei kannata silloin lisätä taikinaan.

Kuori ja hienonna sipuli ja kuullota öljys-
sä pannulla. Vvoit käyttää myös pakaste-
sipulia, sillä siinä on vähemmän kaliumia.

Lisää tomaattimurska ja sokeri. Keitä 
seosta hiljalleen kannen alla 20 minuuttia. 
Mausta pippurilla ja suolalla halutessasi. 
Lisää lopuksi ruokakerma. Anna hautua 
kannen alla muutama minuutti. Tarkista 
maku, lisää halutessasi mausteita (esim. 
valkosipulia, basilikaa)

Itse tehty tomaattimurska ei sisällä yli-
määräistä suolaa ja kalium poistuu kei-
tinveteen. Kiehauta kokonaisia tomaatte-
ja vedessä kunnes kuori halkeaa. Kaada 
tomaatit lävikköön. Poista kuoret, kun to-
maatti on jäähtynyt. Survo tomaatit sau-
vasekoittimella. Jos tomaateissa on paljon 
nestettä, voit suurustaa kastikkeen Maize-
nalla ohjeen mukaan.

Härkäpapu on hyvä proteiininlähde. Kun 
härkäpapurouhe keitetään, sen fosfori- 
ja kaliumpitoisuudet laskevat lähes puo-
leen, mutta proteiinipitoisuus säilyy hyvä-
nä. Härkäpaputuotteita myydään myös 
kypsänä valmisteena. Esimerkiksi Härkik-
seen on lisätty suolaa vain 0,6 %, mutta 
sen raaka-aineena käytettävä herneprote-
iini sisältää kuitenkin luontaisesti natriumia, 
joka lisää tuotteen suolapitoisuutta.

 Ole tarkkana valitessasi härkäpapu-
valmisteita. Härkäpapu granola ja Härkä-
papu karpalogranola sisältävät fosforia ja 
kaliumia enemmän kuin kypsä härkäpa-
puvalmiste. 

Kreikkalaiset härkäpapupyörykät to-
maattikastikkeen ja keitetyn pastan kans-
sa sopivat koko perheelle lämmittämään 
talvipäivää.
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Härkäpavusta helposti proteiinia
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Koko Raaseporin dialyysin henkilökunta oli mukana ravitsemusprojektissa: Niklas Knutsson, Rose Eklund, 
Monica Lindström, Malin Svartström-Sollman, Henna Karvonen, Jaakko Kero ja Julia Björklöf-Wikström.

Tammisaaren dialyysissä huomat-
tiin, että moni hoidossa kävijä kärsii 
vajaaravitsemuksesta. Dialyysissä 
olevien on syytä kiinnittää huomiota 
erityisesti proteiinin riittävään saan-
tiin. Osasto päätti tarjota esimerkin 
ja antaa vinkkejä kotiruokailuunkin.

Dialyysissä tarjottiin runsaasti proteiinia

TEKSTI JA KUVAT: PETRI INOMAA

keen on tullut vaihtelua ja samalla on saanut 
vinkkejä kotiin, Björklöf-Wikström kertoo.

Tammisaaressa ajatellaan, että hoidon 
aikana tarjottu lämmin ateria toimii esimerk-
kinä sopivasta ruoasta myös kotiin. Björk-
löf-Wikström epäili projektia käynnistäes-
sään, että sairaalan keittiö olisi vaikea saa-
da mukaan. Ravitsemispäällikkö Jaakko 
Kero oli kuitenkin heti valmis pohtimaan 
mahdollisuuksia tarjota enemmän proteii-
nia sisältäviä aterioita. 

– Mietimme miten proteiininlisäys saa-
taisiin helposti liitettyä keittiön prosessei-
hin ja miten ruokaan saataisiin helposti li-
sää proteiinia niin, että samoja keinoja voisi 
käyttää kotonakin, Kero sanoo.

Proteiinilisä oli sairaalaruokailussa kah-
tena päivänä viikossa ja yhtenä päivänä 
tarjolla oli perusateria. Tavoitteena oli, et-
tä proteiinin lisääminen ei lisäisi nesteen 
tai kalorien määrää. Perunamuusiin lisät-
tiin proteiinia jauheena ja salaatin joukos-
sa oli lisäproteiinia. Ruokalistalla oli myös 
proteiinipitoinen puuro ja valkuaisesta teh-
ty munakas. Kero vinkkaa, että esimerkik-
si Valion Profeel-jauhetta on helppo käyt-
tää kotonakin.

Kunnon ruokaa kotonakin
Dialyysissä saatu ruoka on vain yksi osa 
päivästä. Proteiinin saantiin pitää kiinnittää 
huomiota myös kotona. Dialyysissä kävi-
jän päivä on pitkä ja monelle hoito on ras-
kas. Taksi noutaa kotoa puoli seitsemältä 
ja takaisin kotona on kolmen jälkeen, jos 
kuljetukset sujuvat hyvin. Sen jälkeen har-
va jaksaa laittaa itselleen kunnon ruokaa, 
vaan tyytyy pelkkiin välipaloihin. Iäkkäil-
tä ruokailu saattaa jäädä kokonaan väliin.

– Koska leivän päälle ei fosforirajoituk-
sen vuoksi yleensä käy juusto, moni valit-
see leikkeleen. Useimmissa leikkeleissä on 
kuitenkin runsaasti suolaa ja lähes kaikissa 
myös lisättyä fosfaattia lisäaineena, Karvo-
nen sanoo.

Ammattilaisellekin tuotteiden sisältö au-
keaa huonosti, sillä valmistajat panttaavat 
tietoa. Karvonen kertoo löytäneensä mark-
kinoilta vain kaksi leikkelettä, joissa on niu-
kasti suolaa eikä lainkaan lisättyä fosfaattia. 
Nämä ovat HK:n lisäaineeton ohuen ohut 
kinkku- ja kalkkunaleike.

Aiemmin tarjolla oli oikeastaan vain lääk-
keen omaisia lisäravinteita, mutta nykyään 
kaupoista löytyy myös paljon proteiinia si-
sältävää normaalia syömistä, joka sopii mu-
nuaisten vajaatoimintaa sairastavan ruoka-
valioon. Moneen tuotteeseen on kuiten-
kin lisätty fosfaattia ja kuluttajalle tuotese-
losteen pienen präntin lukeminen on usein 
hankalaa ilman suurennuslasia.

Esimerkiksi Munax-smoothiet sopivat 
hyvin ruokavalioon. Niitä voi nauttia shot-

Ravinnolla on huomattava vaikutus tervey-
teen ja toimintakykyyn. Hyvä ravitsemustila 
ehkäisee sairauksia ja nopeuttaa niistä toi-
pumista sekä parantaa vireyttä ja elämän-
laatua. Dialyysihoito poistaa kuona-ainei-
den lisäksi hyödyllisiä ravintoaineita, minkä 
vuoksi varsinkin proteiinin riittävään saan-
tiin on kiinnitettävä huomiota. Liian vähäi-
nen proteiinin saanti voi aiheuttaa lihaska-
toa, mikä heikentää liikunta- ja toiminta-
kykyä sekä kehon hallintaa: kaatumis- ja 
murtumavaara kasvaa ja kotona asumi-
nen voi muuttua mahdottomaksi.

Raaseporin sairaalan dialyysissä Tam-
misaaressa keskityttiin syksyllä dialyysissä 
käyvien riittävään proteiinin saantiin.

– Ravitsemusprojektin tarkoituksena oli 
opastaa, miten dialyysihoidossa oleva voi 
saada ruoasta riittävästi proteiinia fosfori-
rajoituksesta huolimatta. Projekti kesti koko 
syyskuun ajan ja tarjosimme dialyysihoidon 
aikana runsaasti proteiinia sisältäviä ruokia 
viikoittain, kertoo dialyysin vastaava hoitaja 
Julia Björklöf-Wikström.

Hoitajat puhuvat normaalistikin hoidos-
sa kävijöiden kanssa ravitsemuksesta, mut-
ta teemakuukauden aikana asiaan keskityt-

tiin enemmän. Dialyysiosaston yhteyteen oli 
pystytetty tuotenäyttely sekä koottu tietoa 
ja päivän esimerkkiruokalista. Keittiö val-
misti runsaasti proteiinia sisältävää ruokaa. 
Sairaala myös hankki hoidossa käyville liiton 
Nauti ruoasta – munuaisten vajaatoimintaa 
sairastavan ruokakirjan. Björklöf-Wikström 
arvelee, että kyseessä on ensimmäinen dia-
lyysissä käyville suunnattu teemakuukau-
si, jossa mukana on myös keittiö. Aiem-
min infotilaisuudet ja koulutukset ovat ol-
leet vain hoitajille.

Lisää proteiinia helposti
Osaston sairaanhoitajat ja ravitsemuste-
rapeutti Henna Karvonen kartoittivat dia-
lyysissä kävijöiden ravitsemustilan seulon-
talomakkeen avulla. Testin avulla voidaan 
tunnistaa ne, joilla on suurin riski vajaara-
vitsemukseen ja antaa henkilökohtaista 
neuvontaa tarvitsijoille. Lomakkeessa vas-
taukset pisteytetään ja määritellään siten 
riskin suuruus. Pisteitä saa muun muas-
sa dialyysihoidosta, ruokahalusta, iästä ja 
painonlaskusta. Äkillinen painonlasku tar-
koittaa yleensä lihasmassan häviämistä, ei 
muutosta nestetasapainoon.

– Kliinisesti merkittävää painonlasku on, 
kun kolmen kuukauden aikana paino las-
kee viisi prosenttia. Tämä täyttyy itse asias-
sa yllättävän helposti: 70 kiloa painavalla vii-
si prosenttia on 3,5 kiloa, Karvonen kertoo.

Kaikilta dialyysissä käyviltä otettiin veri-
kokeet syyskuun alussa ja joulukuussa ote-
taan kontrollinäytteet, jotta voidaan seura-
ta, onko huomion kiinnittämisestä proteiinin 
saantiin ollut vaikutuksia.

– Dialyysissä käyvät ovat ottaneet ra-
vitsemusteeman hyvin vastaan. Ruokahet-
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Pohjoismaiset munuaisjärjestöt  
koolla Helsingissä
Pohjoismainen yhteistyö on tärkeää myös munuaisjärjestöille. Haasteet ovat 
samantyyppisiä kaikissa maissa. Tavoitteena on vaikuttaa munuaissairauteen 
sairastuneiden hoidon laatuun vertailemalla eri maiden tuloksia ja oppia mui-
den järjestöjen onnistumisesta. 

Munuais- ja maksaliitto järjesti pohjois-
maisten munuaisjärjestöjen kokouksen 
Helsingissä 25.–26.10. Kokoukseen osal-
listuu edustajat Suomesta, Ruotsista, Nor-
jasta, Tanskasta ja Islannista. Kokoukses-
sa aiheina oli munuaissairauteen sairastu-
neiden hoidon tilanne eri Pohjoismaissa. 
Yksityiskohtaisemmin käsiteltiin kotihemo-
dialyysi ja elinsiirron saaneiden mahdolli-
suus perheenlisäykseen.

– Pohjoismaissa terveydenhuollon ra-
hoituspohja on suurin piirtein samalla ta-
solla, minkä vuoksi vertailu ja kehitystyö 
maiden kesken on mielekästä, kertoi liiton 
toiminnanjohtaja Sari Högström.

Iltaohjelma poikkesi monien kokous-
ten linjasta, sillä liitto vei osallistujat suo-
malaisittain saunaan. Moni uskaltautui mu-
kaan Löylyyn, jossa myös nautittiin illalli-
nen. Vaihtoehtoisesti joukko kokousvierai-
ta tutustui Kiasman Itämeren nykytaiteesta 
kertovaan näyttelyyn

Munuaisensiirtoja elävältä vähiten 
Suomessa
Kokouksen avasi torstaina kansanedusta-
ja (KD), erikoislääkäri Sari Tanus, joka toi-
mii myös eduskunnan maksa-, munuais-
ja elinsiirtopotilaiden tukiryhmän puheen-
johtajana. Tanus on tehnyt lakialoitteen 
kudoslain muutoksesta jo vuonna 2016. 
Tavoitteena on, että munuaisen voisi luo-
vuttaa myös muu kuin aivan lähiomainen. 
Liiton teettämässä gallupkyselyssä suurin 
osa suomalaista (83 %) kannatti lain muu-
tosta, kun vain 2 % vastusti sitä.

– Pohjoismainen yhteistyö on erittäin 
tärkeää niin tutkimustulosten kuin hyvien 
käytänteiden jakamisessa.  Jatkuvaa ih-

metystä naapurimaissa on herättänyt se, 
miksi emme saa potilaille parasta ja vielä-
pä yhteiskunnan euroja säästävää munu-
aisensiirtoa elävältä luovuttajalta laajemmin 
käyttöön Suomessakin. Pientä lakimuu-
tosta odottaessa joka vuosi munuaisensiir-
ron tarvitsevia ehtii kuolla, Sari Tanus sanoi.

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja 
Tanskassa tehtiin vuonna 2016 lähes yh-
tä monta munuaisensiirtoa asukasmää-
rää kohti eli noin 45 munuaisensiirto / mil-
joona asukas. Suomessa tämä tarkoit-
taa 262 munuaisensiirtoa. Tällä hetkellä 
uutta munuaista Suomessa odottaa noin 
450 ihmistä.

– Suomessa elävältä luovuttajalta teh-
tyjen munuaisensiirtojen määrä on Poh-
joismaiden pienin, vuonna 2016 vain 8 
prosenttia oli elävältä luovuttajalta. Vas-
taava osuus oli Norjassa 20 %, Ruotsissa 
32 %, Tanskassa 41 % ja Islannissa 100 
%, kertoi Suomen munuaistautirekisterin 
vastaava lääkäri, nefrologi Patrik Finne.

Kaikissa Pohjoismaissa noin kolman-
nes tekee hoidon itse kotona. Muissa Poh-
joismaissa on kuitenkin tavallisempaa, et-
tä ensimmäinen hoitomuoto loppuvaiheen 
munuaisten vajaatoimintaan on munu-
aisensiirto. Suomessa suoraan munuai-
sensiirron saa vain 1 prosentti, kun muis-
sa Pohjoismaissa 6–11 prosenttia saa uu-
den munuaisen ilman edeltävää dialyysi-
vaihetta.

– Tilanne on kuitenkin Suomessa 
muuttumassa, koska syyskuusta lähtien 
Suomessakin potilaat voivat päästä siir-
tolistalle jo ennen dialyysivaihetta odotta-
maan munuaista kuolleelta luovuttajalta, 
Finne jatkoi. 

TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

teina vaikka puoli desiä päivässä, jol-
loin nesteen määrä pysyy kurissa. Jos 
tuotteet eivät kuulu kaupan valikoimiin, 
kauppiasta voi pyytää tilaamaan niitä. 

Tarkoista rajoista harkintaan
Munuaisten vajaatoimintaan sairastu-
neiden pitää sulkea korvansa julkisel-
ta ruokakeskustelulta. Monesta tuntuu 
ainakin aluksi, että kaikki mitä pidetään 
yleisesti terveellisenä, onkin nyt pahas-
ta. Ruisleipä ei olekaan enää oikotie on-
neen. Vielä kymmenisen vuotta sitten 
rajoitukset olivat ehdottomia ja sairas-
tuneita kehotettiin laskemaan fosforin ja 
kaliumin määrä tarkkaan.

– Alkuaikoina ruokavalio oli tosi tark-
ka. Ruoka piti punnita ja laskea kaliumin 
ja fosforin määrä. Nyt on menty parem-
paan suuntaan, kertoo Tammisaaressa 
dialyysissä käyvä Joni Berghem.

Bergham on ollut tällä erää dialyy-
sissä heinäkuun alusta. Aiemmin ta-
kana on kuusi vuotta dialyysissä. Väliin 
mahtuu vuosia munuaissiirteen kanssa. 
Ruokahalua riittää dialyysistä huolimat-
ta. Miehen mukaan hänen pitää päin-
vastoin vähän tarkkailla, ettei syö liikaa. 
Joni yrittää liikkua enemmän ja hän käy-
kin hoidossa polkupyörällä.

Nykyopppien mukaan kaikkea voi 
syödä, kunhan ei syö jatkuvasti. Milli-
grammoja ei ole tarvetta laskea. Kar-
vosen mukaan osa potilaista kaipaa silti 
tarkkoja rajoja. Silloin hän voi kehottaa, 
että esimerkiksi sulatejuustoa ei kan-
nata hankkia omaan jääkaappiin, mut-
ta jos sitä jossain tarjotaan, kannattaa 
muistaa, että kertasyöminen ei aiheuta 
akuuttia hätää. Mitään ei tarvitse jättää 
vieraissa syömättä.

Bo Grundström aloitti dialyysin 
vasta hiljakkoin. Ruokavalio meni ko-
konaan uusiksi.

– Ennen kahvia saattoi mennä usei-
ta kuppeja päivässä, nyt on tyydyttävä 
2 desiin. Se oli aluksi pirullista, Grund-
ström kertoo.

Puoliso on kuitenkin ottanut asiak-
seen pitää huolta ruokavaliosta ja on pal-
jon tukena muutenkin hoidossa. 

Joni Berghem ja Bo Grundström käyvät dialyysis-
sä Raaseporissa.

Pohjoismaisten munuaisjärjestöjen edustajat kokoontuivat lokakuussa Helsinkiin.
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Framtiden för mid sig nya utmaningar 

Guide för personer  
som insjuknat  
i en njursjukdom

Förbundet är en intressebevaknings- och tjänsteorganisation för våra medlemmar. 
Vårt mål är att medverka till att njur- och leversjuka och de som har fått en transplan-
tation ska behandlas likvärdigt med alla andra. Förbundet arbetar för att utveckla den 
lagstiftning som gäller vården av personer som med en svår sjukdom. Vårt intresse-
bevakningsarbete möjliggörs av att vi samarbetar med vårdenheter och andra med-
borgarorganisationer.  

I vår Lutheranska tradition ser vi gärna arbetet som människans skyldighet. Samti-
digt är arbetet en av våra viktigaste sociala grundrättigheter. Lagstiftningen måste 
förbättras så att det blir möjligt att säkra möjligheten till arbete för envar. Alla – även 
de sjuka – har arbetsförmåga om man bara lyckas hitta ett lämpligt arbete till al-
la och envar! Sysselsättningsgraden måste fås upp till en nivå på minst 80 procent. 
 
Utvecklingen både idag och i morgon påverkas allt mer av artificiell intelligens, digi-
talisering och robotik. Dessa områden utvecklas så snabbt att dagens uppfinningar 
varje år ersätts med allt bättre påfund och apparater. De kan inte ersätta människan, 
men de kan hjälpa oss i vardagen och när vi tar hand om olika ärenden, och de kan 
även vara nyttiga inom organisationsverksamheten. Den största utmaningen ligger 
i att se till att även åldrande människor hålls med i denna kontinuerliga förändring. 

Vår social- och hälsovårdsreform går vidare i riksdagen, men klar är den nog inte än-
nu. Reformen är den största förändringen inom vår hälsovård och samhällsförvaltning 
på 150 år. Samtidigt är SOTE det största privatiseringsprojektet i Finlands historia 
någonsin, och effekterna kommer vi att kunna se först i ett senare skede. Reformen 
stannar inte längre upp, men den kan nog komma att ändra skepnad. 

Världen står idag i en snabbare förändringstakt än någonsin förr. Även hotbilderna 
har förändrats. Idag utgör klimatförändringen det största hotet. Den tredje världens 
befolkning växer explosivt, och det innebär ett hot, medan vårt eget land i sin tur 
hotas av att befolkningsmängden krymper. Hungersnöd och fattigdom är hot och 
verklighet i krigförande länder, men inte heller i vårt förmögna Finland är fattigdomen 
någon okänd företeelse. 

Förändringarna ger oss alla en möjlighet att glädjas åt de sidor av utvecklingen som 
underlättar våra liv i vardagen. I varje föränderligt samhälle finns det emellertid en sak 
som består: ingen klarar sig genom livet helt på egen hand. Vi behöver varandra.

I väntan på en uppfriskande och ljus vinter

Njursvikt betyder att njurarna inte klarar 
av att ta hand om sina livsviktiga upp-
gifter. Symtomen beror på hur svår ska-
dan är. Njursvikten kan vara akut, dvs. 
uppstå plötsligt, eller kronisk, dvs. lång-
varig. Njursvikt kan bromsas med läke-
medel, diet och med rätta levnadsvan-
or. Svår njursvikt sköts med dialys eller 
njurtransplantation. 

Under adressen www.muma.fi/ 
munuainen kommer att finnas till slu-
tet av året en guide för personer som 
insjuknat i en njursjukdom. Den innehål-
ler dem samma information som står 
på finska på Njur- och leverförbundets 
webbplats. 

I vår guide för personer med njur-
svikt har vi samlat information om nju-
rarna, om sjukdomen njursvikt och om 
hur man sköter den. Motion, saltfat-
tig diet och rökfrihet förebygger blodt-
ryckssjukdom, övervikt och diabetes. 

Njurfunktionen undersöks med hjälp 
av olika urin- och blodprover. Njurarnas 
och urinvägarnas vävnader och anato-
mi syns ofta tydligt i en ultraljudsunder-
sökning. Andra avbilningsmetoder som 
används vid njurundersökningar är da-
tortomografi, som bygger på röntgen, 
och magnetavbildning som ger en skar-
pare och tydligare bild av njurar och ur-
invägar än den man får i en ultraljudsun-
dersökning. Noggranna diagnoser för 
att exakt fastställa vilken njursjukdom 
det handlar om kräver dessutom en 
provbit, dvs. en biopsi av njuren. 

Guiden berättar även hur sjukdo-
men inverkar på vardagen hos dem 
som har den. Kostvanorna måste fö-
rändras, men det betyder ändå inte att 
man inte längre skulle kunna njuta av 
maten. Det går också utmärkt att både 
ägna sig åt hobbyer och att motionera, 
även efter att man har gått in i dialyss-
kedet. Resor är också möjliga, men det 
är bra att komma ihåg att börja förbe-
redelserna i god tid. Förbundet i sin tur 
erbjuder värdefullt referensstöd. 

Du skriver enkelt ut bara de sidor du 
behöver ur guiden, och därefter kan du 
när som helst återkomma till den i takt 
med att din sjukdom fortskrider. 

ÖVERSÄTTNING: C.C. COMMUNICATION OY

Asko Räsänen
ordförande
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Hur låter den finska kärleken?
När man drabbas av en svår sjukdom är det stöd som någon närstående person kan ge oersättligt. Kat-
ja fick gå igenom ett flertal svåra skeden innan hon fick en kombinerad njur- och bukspottskörteltransplan-
tation, men tanken på att Mika skulle lämna henne slog henne aldrig. Idag klarar sig Katja utan insulin och 
studerar för ett nytt yrke. 
TEXT:PETRI INOMAA

Hur låter den finska kärleken? Suomi Lo-
ve har gett många svar på den frågan. Mi-
ka Lindgren trodde sig sitta som åskå-
dare vid en inspelningssession för serien, 
men fick strax upptäcka att han var en av 
stjärnorna. 
– Jag ville överraska Mika, som ett tack för 
att han tog hand om mig under dialyss-
kedet, säger Katja Lindgren från Lahtis. 

Där satt de alltså, båda två med tårar 
i ögonen, och lyssnade när Tauski sjöng.

Katja och Mika har båda som hobby 
att som studiopublik delta i inspelningar 
av tv-serier. De har redan hunnit sitta ge-
nom nästan 50 olika program som publik. 
Därför kunde inte Mika ana oråd när Kat-
ja berättade för honom att de hade fått en 
inbjudan att delta i publiken vid inspelning-
en av Suomi Love. 

– Det blev en total överraskning, och 
efter inspelningen när vi lämnade studion 
blev jag tvungen att börja tänka igenom 
vad jag hade fått för frågor och vad jag ha-
de svarat, berättar Mika. 

Det blev klart först när programmet fö-
revisades på tv. Och som smör på moset 
satt Sohvaperunat, soffpotatisarna och 
diskuterade uppträdandet en vecka se-
nare.

Svårigheterna började fort
Katja insjuknade i typ 1 diabetes som 
14-åring. Blodsockret fluktuerade, men 
hon klarade sig bra med sjukdomen i he-
la 15 år. Därefter började situationen för-
sämras med fart.

2013 började hon känna av neuropa-
ti i benen. Ännu idag lider Katja ibland av 
nervsmärtor på grund av nervskada, men 
de hålls i schack med hjälp av läkemedel. 
När det var som värst hade hon till och 
med svårt att skriva och laga mat, och 
hon måste använda rullstol för att ta sig 
fram. Därefter började synen försämras. 
Ögonen laserbehandlades flera gånger 
på grund av retinopati, men hon blev än-
då tvungen att lämna sitt jobb på grund av M
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ÖVERSÄTTNING: C.C. COMMUNICATION OY

försämrad syn. Det gick inte längre att job-
ba med dator på kontor. 

I samma tider träffade hon Mika, som 
vägrade låta sig skrämmas av Katjas 
krämpor.

– Lyckligtvis förlorade Katja synen inn-
an hon träffade mig. Nu går jag och befa-
rar att hon ska få den tillbaka någon dag, 
skämtar Mika.

Följande år började Katjas njurvärden 
rasa. Det gick bara ett halvt år innan hon 
var tvungen att börja med dialys. Det var 
svårt att hitta en lämplig dialysform. Pe-
ritonealdialys fungerade inte, så hon fick 
gå över till hemodialys. Efter behandling-
arna var Katja alltid i så dåligt skick att in-
te heller hemodialysen var något fungeran-
de alternativ. Slutligen gick hon på hemo-
dialys på dialysenheten en gång i veckan, 
och gjorde peritonealdialys hemma resten 
av veckorna.

– Huvudet vill inte hänga med i sväng-
arna. Det kändes som att leva mitt i en 
ständig ”sjukhusrumba”. Men med hjälp 
av min attityd har jag ändå lyckats leva 
med allt detta, och tänka att det nog kom-
mer en ljusning bara vi tar en dag i sänder, 
berättar Katja.

Sockret i balans med bukspotts-
körteltransplantation
Läkarna tyckte att en kombinerad njur- 
och bukspottskörteltransplantation skulle 
vara ett bra alternativ för Katja. 

– Jag var i så dåligt skick, att det trots 
alla risker fanns bara en riktning att gå, och 
den pekade uppåt.

En kombinerad transplantation av bå-
de bukspottskörtel och njure lämpar sig 
bara för en liten del av de typ 1 diabetiker 
som lider av njursvikt. Målet med en buk-
spottskörteltransplantation är att återfå en 
normal sockerbalans, och att bromsa upp 
nya komplikationer. En lyckad bukspott-
skörteltransplantation kan till och med 
minska de skador som redan har uppstått.

Katja hann få dialys i ett år och åt-
ta månader. Den tredje september 2016 
ringde telefonen. Veckan på intensiven var 
jobbig, och Katja fick många olika kompli-
kationer, men hon repade sig fort. Däref-
ter har det gått bra. Först kändes det kon-
stigt att inte behöva ta insulin som hon 
hade använt i 17 år, men idag kollar hon 
sockret bara när hon känner sig på något 
sätt konstig.  

Katja var inte den enda som låg på in-
tensiven: Mika låg samtidigt på intensiv-
avdelningen i Lahtis. Otroligt som det lå-
ter var orsaken en bukspottskörtelinflam-
mation. Av den första dagen på intensiven 
kommer Mika endast ihåg att han fick höra 
om Katjas kallelse till transplantation. Där-
efter låg han medvetslös i tre dygn. Efter 

att han vaknat ur medvetslösheten berät-
tade sjukskötarna om för honom att hus-
trun hade försetts med nya organ. Mikas 
bukspottskörtelinflammationer upphör-
de först efter en ballongutvidgning av sina 
kranskärl på grund av kranskärlssjukdom. 

Tvåsamhet klår alltid ensamhet
Katja och Mika gifte sig i augusti 2016. 
Bröllopsfesten för släkt och vänner ord-
nande de först två år senare.

– Vi hade varit tillsammans i fem år, och 
inte grälat en enda gång. Det sägs att varje 
parförhållande kräver ett gräl, man jag kan 
inte se varför det skulle vara så, säger Mika.

– Det som förenar oss är att vi uppskat-
tar det vanliga livet. Det känns viktigt att vi 
får vara hemma med våra två katter, och 
att alla har det bra. Vi kan prata om vad 
som helst, och vi har inget behov av att 
gnälla över småsaker, säger Katja.

– Jag har aldrig känt att jag skulle vil-
ja lämna Katja och gå min egen väg, sä-
ger Mika.

– Och inte har jag heller någonsin ens 
tänkt tanken på att Mika skulle göra det. 
Det innebär en enorm resurs att ha någon 
som man kan dela sina erfarenheter med, 
säger Katja.

Katja och Mika funderar på familje-
tillökning. En graviditet medför risker, och 
läkarna har inte ännu gett sina lov till det. 
Ingen i Finland har än så länge fått  barn 
efter en bukspottskörtelstransplantation, 
men ute i den stora världen finns det någ-
ra sådana fall.  

– Vi lyssnar på läkarna. Om de säger 
nej kommer vi inte med våld att skaffa barn 
och riskera min hälsa, berättar Katja.

– Vi har talat mycket om saken. Det vo-
re fint med barn, men om det inte är möj-

ligt kommer vi att leva lyckliga även på tu-
manhand, avslutar Mika.

Studier för ett nytt yrke
Under Katjas sjukdom skulle både hon 
och Mika gärna ha talat om sin situation 
med någon annan än med läkare. Tyvärr 
berättade ingen för dem om möjligheten till 
referensstöd. Det var först efteråt som de 
fick höra om den möjligheten. 

Nu har de båda utbildat sig till refe-
rensstödpersoner. Mika säger sig ha lärt 
sig att även den insjuknades nära anhö-
riga behöver stöd. Katja sitter som reser-
vmedlem i föreningen i Päijät-Häme, men 
hon har i övrigt inte hunnit delta i verksam-
heten. För tillfället är det studier som tar 
upp hennes tid.

– Jag ville inte stanna kvar hemma efter 
att jag repat mig, men jag hade inget yrke. 
Jag var alltså tvungen att starta från bör-
jan. Jag ville ha ett yrke där jag kan få nå-
gonting konkret till stånd, och när händer-
na igen började fungera och synen åter-
kom vågade jag söka mig till skolbänken, 
berättar Katja.

Hon studerar i dag för att bli frisör, 
och branschen känns rätt. Eftersom Kat-
ja hann jobba innan hon blev sjuk får hon 
rehabiliteringsstöd från arbetspensions-
anstalten.

En dröm finns ännu kvar: en andra lot-
tovinst, helst Eurojackpot. Och visst skul-
le paret väl klara av även den saken, om 
lyckan skulle råka stå dem bi. Katja har 
ingen tanke på att ge avkall på sin ihärdig-
het. Den har hjälp henne att komma dit var 
hon står idag. 

Mika och Katja har varit tillsammans i fem år, men inte grälat en enda gång.
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Ett gott nutritionstillstånd förebygger sjuk-
domar och försnabbar läkningsproces-
sen, samtidigt som det piggar upp och 
skapar livsglädje. Dialysen rensar kroppen 
på slagg, men samtidigt också på nyttiga 
näringsämnen. Det är därför skäl att hål-
la ett vaksamt öga särskilt på proteinerna: 
för lite proteiner kan leda till att musklerna 
förtvinas, vilket i sin tur försämrar rörelse- 
och funktionsförmågan, och även kropps-
kontrollen. Risken att falla och få benbrott 
ökar, och det kan bli omöjligt att bo kvar i 
det egna hemmet.

På dialysenheten vid Raseborgs sjuk-
hus satsade man under september månad 
på att försöka se till att de som går på dia-
lys får tillräckligt med protein.
– Avsikten med vårt näringsprojekt var att 
handleda våra patienter i hur man trots 
fosforbegränsning kan få tillräckligt med 
protein i sin mat under dialysskedet. Pro-
jektet varade hela september månad, och 
varje vecka vi bjöd på mat med rikligt pro-
teininnehåll, berättar Julia Björklöf-Wik-
ström, som är ansvarig skötare för dialy-
senheten.

Sjukskötarna talar även i vanliga fall 
om näring med dem som går på behan-
dlingar, men under temamånaden gjor-
de man en riktig djupdykning i temat. En 
produktutställning byggdes upp i anslut-
ning till dialysenheten, med både informa-
tion man hade samlat ihop och exempel 
på en dygnsmeny. Till alla patienter som 
besökte enheten för dialys skaffade man 
förbundets guide ”Nauti ruoasta – munu-
aisten vajaatoimintaa sairastavan ruokakir-
ja”, dvs. en receptbok speciellt för patien-
ter med njursvikt.

Mera protein på ett enkelt sätt
Avdelningens sjukskötare och näringste-
rapeut Henna Karvonen kartlade tillsam-
mans nutritionstillståndet hos dem som går 
på dialys med hjälp av en uppföljningsblan-
kett. Snabba viktförluster kommer i allmän-
het av att man förlorar muskelmassa, och 
inte av förändringar i vätskebalansen.

– En kliniskt betydande viktnedgång 
betyder att vikten under tre månader sjun-

ker med 5 procent. Detta uppfylls i själva 
verket överraskande lätt: hos en person 
som väger 70 kg innebär fem procent cir-
ka 3,5 kg, berättar Karvonen.

– Våra dialyspatienter tog väl emot nä-
ringstemat. Maten har fått variation, och 
patienterna har fått goda tips att ta med 
sig hem, berättar Björklöf-Wikström.
I Ekenäs tänkte man sig att den varma 
matportion som patienterna bjuds på un-
der behandlingen kunde fungera som ett 
exempel för också den mat man äter i 
hemmen. När Björklöf-Wikström satte 
igång projektet befarade hon att det skul-
le bli svårt att engagera sjukhusets kök. 
Kosthållschefen Jaakko Kero  var emel-
lertid genast redo att bjuda på mat med 
högre proteininnehåll.

– Vi tänkte ut olika sätt för hur vi enkelt 
skulle få in proteintillskotten i kökets pro-
cesser, och hur vi enkelt skulle kunna öka 
proteinhalten i maten med sådana meto-
der som kan användas även i hemmen, 
säger Kero. 

Målet var att öka proteinhalten utan att 
öka vare sig vätskemängden eller kalorian-
talet. Proteinerna tillsattes i potatismos 
i form av mjöl, och även salladerna fick 
proteintillskott. En proteinhaltig gröt fanns 
också med på menyn, liksom en omelett 
gjord på äggvita. 

Rejäl mat även hemma
Det är viktigt att se till att också hemma-
kosten innehåller tillräckligt med protei-
ner. Dagarna blir långa för dem som går 
på dialys, och för många är behandlingar-
na jobbiga. Efter sådana dagar är det få 
som orkar ställa sig i köket och kocka rik-
tig mat, utan hellre blir det till att nöja sig 
bara mellanmål. Äldre personer kanske till 
och med helt hoppar över maten.

– Eftersom ostpålägg inte passar när 
man begränsar fosformängden i födan 
väljer många i stället charkuterier. De fles-
ta av dem innehåller emellertid rikligt med 
salt, och nästan alla charkuterier innehåller 
även fosfattillsatser, berättar Kero.

Karvonen berättar att hon lyckats hitta 
bara två slags saltfattiga charkuterier som 
dessutom inte innehåller fosfater över hu-
vud taget. Dessa två är HK:s tunna skink- 
och kalkonskivor utan tillsatsämnen.

Tidigare fanns det egentligen bara lä-
kemedelsaktiga kosttillsatspreparat på 
marknaden, men idag hittar man ock-
så många olika slag av normala livsme-
del med hög proteinhalt på butikshyllor-
na. Dessa produkter som lämpar sig för 
personer som lider av njursvikt. Tyvärr in-
nehåller många av de produkter som finns 
på hyllorna fosfattillsatser, och det kan va-

Dialys med proteiner
På dialysenheten i Ekenäs upptäckte 
man att många patienter lider av un-
dernäring. De som går på dialys mås-
te fästa uppmärksamhet vid att få til-
lräckligt med särskilt proteiner i sin kost. 
Avdelningen beslöt sig för att bjuda på 
exempel, och att ge tips även för hem-
makosten. 

ra jobbigt för konsumenter att stava sig 
igenom den finstilta präntet på förpack-
ningarna utan förstoringsglas.

Till exempel Munax-smoothies passar 
utmärkt i njurdieten. Dem kan man dricka 
som ”shots”, till exempel en halv deciliter 
om dagen, vilket inte heller utmanar väts-
kebalansen. Om din butik inte har dem 
kan du be handelsmannen skaffa dem.

Från stränga gränser  
till eget omdöme
Ännu för ett tiotal år sedan sysslade man 
med absoluta begräsningar, och den som 
led av njursvikt fick noggranna instruktio-
ner om att räkna kostens fosfor- och ka-
liummängder.
– Tidigare var man tvungen att hålla en 
mycket sträng diet. Maten skulle vägas, 
och man skulle räkna ut mängder av ka-
lium och fosfor. Nu går det hela tiden i en 
allt bättre riktning, berättar Joni Berghem, 
som går på dialys i Ekenäs.  

Berghem har nu för en andra period 
gått på dialys från början av juli. Tidiga-
re har han bakom sig sex år i dialys. Mel-
lan dessa perioder hade han flera dialysfira 
år med njurtransplantat. Aptiten har han 
emellertid kvar trots sina dialysbehandlin-
gar. Han berättar att han tvärtom är tvun-
gen att hålla ett öga på vad han äter, så att 
det inte blir för mycket. Joni försöker öka 
sin motion, och nu kommer han faktiskt till 
sjukhuset på cykel.

Enligt dagens kunskap anser man 
att även dialyspatienter kan äta vad som 
helst, men inte hela tiden. Man behöver 
inte räkna antalet milligram. Enligt Karvo-
nen behöver trots det vissa patienter fort-
farande stränga gränser. I sådana fall kan 
hon anmoda patienten att till exempel in-
te skaffa hem smältost, men om han eller 
hon blir bjuden på det är det värt att kom-
ma ihåg att en gång inte kommer att orsa-
ka någon akut kris. Man behöver alltså inte 
tacka nej när man är på besök hos någon.
Bo Grundström började alldeles nyligen 
sin dialysbehandling, och alla hans mat-
vanor ändrade totalt på en gång.

– Förr kunde jag dricka flera koppar 
kaffe varje dag, och nu får jag nöja mig 
med 2 dl. Det var helt enkelt för jävligt i 
början, berättar Grundström.

Fru Grundström har emellertid tagit 
saken i sina händer, och har nu hand om 
herr Grundströms matvanor, samtidigt 
som hon även annars ger mycket stöd i 
vården. 

TEXT:PETRI INOMAA
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Elinsiirto on iso ihme pienelle ihmiselle. Jokainen sai-
rastunut lapsi sai marraskuussa oman sankaripäi-
vänsä, kun liitto järjesti ensimmäistä kertaa Elinsiir-
tolasten viikon. 

Lapsille ja nuorille tehdään vuosittain 20–25 elin-
siirtoa. Elinsiirtoa tarvitsevilla lapsilla on usein syn-
nynnäinen vika, joka aiheuttaa vakavan sairauden. 
Suomessa lasten elinsiirtojen tulokset ovat hyvää 
kansainvälistä tasoa. Onnistuneen elinsiirron jälkeen 
lapsi voi leikkiä, harrastaa ja liikkua muiden tavoin se-
kä käydä lastentarhaa ja koulua. 

Lapsen sairaus koskettaa koko perhettä: van-
hempia, sisaruksia, isovanhempia. Lapsi voi jou-
tua viettämään sairaalassa pitkiä aikoja, ja sen ohel-
la vanhempien pitää pyörittää muun perheen ar-
kea. Nämä perheet ovat täynnä arkipäivän sanka-
reita. Elinsiirtolasten viikolla valokeila kohdistetaan 
perheen pieneen sankariin. He saavat oman sanka-
ripäivänsä valokuvauksen ja seikkailun merkeissä.

Liitto järjesti perheiden tapahtumat Tampereel-
la, Helsingissä ja Oulussa. Päivällä sairaalan elinsiir-
ron saaneita lapsia hoitavilla osastoilla tai poliklinikoil-
la lapset saivat pukeutua haluamikseen hahmoiksi. 
Paikalla oleva ammattikuvaaja ikuisti perheen pie-
net sankarit. Vanhemmille löytyi kuppi kahvia sekä 
tietoa ja tukea. Iltatapahtumissa koko perhe pääsi 
pitämään hauskaa HopLop-seikkailupuistoon. Liit-
to tarjosi perheille rannekkeet. 

Elinsiirtolasten  
sankariviikko

KUVAT: PAVE ASIKAINEN, XXX

Elinsiirtoviikon  
kampanja kehotti 
luovuttamaan
Elinsiirtoviikkoa vietettiin 8.–13.10. Var-
sinainen Euroopan elinsiirtopäivä oli lau-
antaina 13.10. ”Luovuta featuring sinä” 
-kampanja muistutti, että luovuttaminen 
on joskus positiivinen asia – elinluovut-
taminen voi pelastaa jopa kuuden ihmi-
sen hengen. Jokainen on lain mukaan 
elinluovuttaja, jos ei ole sitä eläessään 
kieltänyt, mutta mahdollisen luovuttajan 
tahto pyritään aina selvittämään. Kam-
panjassa muistutettiin, että on tärkeää, 
että jokainen suomalainen miettii suh-
tautumisensa elinluovutukseen ja ilmai-
see sen jollain tavoin. Elinluovutuskort-
teja jaettiin kampanjan aikana yli 5600.

Virallisen kampanjabiisin Luovuta 
(Muisto vaan) esitti suomalais-meksi-
kolainen laulaja ja DJ Sofia Zida. Kap-
paleen videon voi katsoa edelleen You-
tubessa https://youtu.be/-2A1tFbdxO8.
Youtubessa videon näki reilut 500 ja Fa-
cebookissa se keräsi yli 40 000 katse-
lukertaa.

– Ajattelen asiaa lapseni kautta. Jos 
hän sairastuisi vakavasti, toivoisin, että 
hän saisi apua. On mahtavaa, että kun 
minun on aika lähteä, voin kuitenkin 
auttaa toista ihmistä. Itse en tee hau-
dassa mitään elimilläni, ne pääsevät jat-
kamaan puolestani elämää, Sofia pohti.

Kampanjaan kuului uusi juliste, jota 
voi käyttää myös jatkossa. Kampanjas-
ta tiedotettiin sosiaalisessa mediassa. 
Tiedotteita lähetettiin yhteensä viisi. Me-
diaosumia kertyi 63. Ylen Akuutti viet-
ti elinsiirtoviikkoa. Ylen Aamutelevisios-
sa keskiviikkona aiheena olivat sydän-
siirrot ja MTV3:n Huomenta Suomessa 
torstaina munuaisensiirrot.

Kampanjan radiomainos pyöri Kiss 
FM-kanavalla viikon ajan. Eudonorgan-
toiminta järjesti samalla viikolla kansal-
lisen elinluovutusviikon, joka jakoi tie-
toa hoitohenkilökunnalle. Sairaaloiden 
tapahtumiin toimitettiin materiaalia ja 
niistä tiedotettiin.
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YHDISTYKSILTÄ

Kymenlaakson yhdistys vietti kauniin syk-
syisen viikonlopun lokakuun lopulla Paju-
lahden liikuntakeskuksessa. Vieraana oli lii-
ton toiminnanjohtaja Sari Högström. Yh-
distys sai VAUlta tukea sauvakävelyhar-
rastuksen aloitukseen ja tuella hankittiin 
osallistujille omat kävelysauvat lajin jatka-
mista varten. Pajulahdessa liikuntatapah-
tumassa ammattiohjaaja ohjeisti kävely-
tekniikkaa sekä neuvoi miten kävelysau-

voja voi käyttää liikkumisen ja venyttely-
jen apuna myös vähän vaikeamminkin 
liikkuva.

Ohjelmassa oli myös geokätköilyä, jo-
ka oli monille ennestään tuntematon. Kät-
köjen löytymisen jälkeen kommentit oli-
vat positiivisia. Muutama rohkea uskaltau-
tui rantasaunasta myös Iso-Kukkanen jär-
veen. Liikuntapäivää saatiin tukea Kymin 
Osakeyhtiön 100-vuotissäätiöltä.

Liikuntaa Kymenlaaksossa

Pohjois-Karjalan yhdistys järjesti yleisö-
luennon munuaissairauksista syyskuus-
sa Joensuun pääkirjastossa. Erikoislää-
käri Pekka Koistinen kertoi munuaissai-
rauksista ja siitä, miten itse pystyy vaikut-
tamaan munuaisten kuntoon ja ainakin 
hidastamaan vajaatoiminnan kehittymis-
tä.  Järjestösuunnittelija Petri Leppänen 
kertoi Munuais- ja maksaliiton toiminnasta 
ja vertaistuesta. Erno Rajahalme piti ko-
kemuspuheenvuoron. 

Munuaisluento  
Joensuussa

Etelä-Pohjanmaan yhdistyksen 40-vuo-
tisjuhlia vietettiin marraskuussa. Muka-
vissa juhlissa vieraita oli 70. Ohjelmas-
sa oli musiikkia, runoja, puheita ja tietys-
ti maittavaa ruokaa. Juhlassa muistet-
tiin myös yhdistyksen aktiivisia toimijoita, 
joista kuvassa ovat Antti Pollari, Rai-
ja Uurinmäki, Hilkka-Liisa Hautamä-
ki ja Anu Korpi-Kulmala. Mitalin sai-
vat myös Annika Nelimarkka ja Leena 
Kähkönen.

Etelä-Pohjanmaa  
40 vuotta

Syyskuussa Päijät-Hämeen yhdistys pa-
tikoi yhdessä Päijät-Hämeen Näkövam-
maisten kanssa Kaarlammen laavulle 
upeassa syksyisessä säässä. Lokakuus-
sa yhdistys oli mukana Yhdistysmarkki-
noilla. Tapahtuman avasi Lahden kau-
pungin hyvinvointijohtaja Ulla Sepponen 
ja esillä oli 30 yhdistystä. Elinsiirtoviikko 
kiinnosti erityisesti opiskelijoita.

Pohjois-Savon yhdistyksen lapsiperheet 
tapasivat Supersyyslomalla HopLop:ssa 
ja samalla viikolla nuoret kävivät tapaa-
misessaan  ratkomassa ”Paholaisluokan” 
salaisuuksia Mysteerihuoneessa.

Päijät-Häme patikoi
Pohjois-Savossa  
toimintaa  
lapsiperheille
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LL Eeva Leena Laitalan luennoi salin-
täydelle yleisölle ei-alkoholiperäisestä 
rasvamaksasta lokakuussa. Tilaisuudes-
sa kuultiin myös Kainuun yhdistyksen ter-
veiset. Ennen luentoa kahviteltiin. Yleisö-
tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Kai-
nuun yhdistys, Kainuun keskussairaa-
la ja liitto. 

Pomsilaiset viettivät pikkujoulua isolla jou-
kolla ravintola Nallikarissa, josta oli hienot 
näköalat Perämerelle. Pidettiin arpajai-
set ja laulettiin joululauluja haitarin säes-
tyksellä. Mukaan oli uskaltautunut myös 
uusia jäseniä.

Pohjoisen alueen yhdistyksen kokoon-
tuivat aluepalaveriin syksyn kynnyksel-
lä. Tilaisuudessa etsittiin eväitä vapaa-
ehtoisena jaksamiseen. Oman motivaa-
tion lähteitä tarkasteltiin vapaaehtoisen 
motivaatiotimantin avulla.  

Lapin keskussairaalan jo perinteeksi 
muodostuneilla järjestömessuilla oli tä-
nä vuonna mukana myös Supersanka-
rimunuainen ja Mahtimaksa. Huomiota 
herättivät myös liiton uudet jäsenflyerit.

Uudenmaan yhdistyksen järjestämä ul-
koilupäivä keräsi syyskuussa yli 60 Uu-
mun jäsentä läheisineen sekä useita Sy-
dän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry:n jä-
sentä Nummelan pesäpallokentälle. Päi-
vän järjestelyissä olivat mukana Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU, Numme-

lan Frisbeeseura, Vihdin Pallo ry sekä Vih-
din kunta.  Ulkoilupäivän lajeina olivat pe-
säpallo, petanque, frisbeegolf, mölkky ja 
reippailu luonnossa sekä lasten suosion 
saavuttanut ”angry birds” -linturitsa. Kai-
killa oli upea päivä liikunnan, ulkoilun ja 
vertaistuen merkeissä.

Kajaanissa  
maksaluento

Pomsilaiset  
joulupuurolla

Aluepalaveri  
Oulussa

Järjestömessut  
Rovaniemellä

Uusimaa liikkui

Keski-Suomen yhdistys on näkynyt ko-
ko syksyn laajalti alueellaan. Äänekosken 
kaupungintalolla yhdistys näkyi 75 vuotta 
täyttävien juhlassa. Yhdistys esittelee jär-
jestöjen antamaa tukea ja tietoa joka aut-
taa selviämään sairauden kohdatessa it-
seä, perheenjäsentä tai ystävää.

Keski-Suomi  
ahkerana
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Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita, elinsiirron 
saaneita ja heidän läheisiään. Jäsenyhdistyksissä voit 
tavata muita saman kokeneita. Liittyminen on paras ta-
pa tukea liiton ja jäsenyhdistysten toimintaa. Liity oman 
jäsenyhdistyksesi jäseneksi alla olevalla lomakkeella tai 
osoitteessa www.muma.fi/liityjaseneksi.

• Mahdollisuus vaikuttaa.
• Elinehto-lehti ilmaiseksi kotiin neljä kertaa vuodessa.
• Yhdistyksen tiedotteet ja lehdet.
• Henkilökohtaista neuvontaa ja apua edunvalvontaan 

ja sosiaaliturvaan liittyvissä ongelmissa.
• Liiton perhetoiminnan tapahtumat.
• Henkilökohtaista neuvontaa dialyysihoidosta matkalla.
• Valtakunnalliset jäsenedut.
• Paikalliset 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

Valtakunnalliset jäsenedut 2018
Jäsenedut saa jäsenkortilla, jäsennumerolla tai jäsentunnuksella. Jä-
senkortti on helmikuussa lähetetyn jäsenmaksun yhteydessä. Jäsen-
numero on myös lehden takakannen
osoitetiedoissa. 

Lisätietoja ja kaikki jäsenedut www.muma.fi/jasenedut ja Kirsi 
Kauppinen, kirsi.kauppinen@muma.fi, 050 4365 707.

PlusTerveys Hammaslääkäriasema Fossa (Helsinki), Helppo 
asu, Holiday Club, Hotel Anna (Helsinki), Hotelli AVA (Helsin-
ki), Instru optiikka, Kampaamo-kauneushoitola, Vanessa (Hel-
sinki), Kauneushoitola Charmonie Spa (Helsinki) Kylpylähotelli 
Kuntoranta, Restel-hotellit, Silmäasema, Silmäset, Sirkus FIn-
landia, Tallink Silja, Viking Line, Warrior Coffee Oy, Yyteri Kyl-
pylähotelli 

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.

ONKO KOTIVÄKI KYLLÄSTYNYT
JUTTUIHISI? ME EMME. 

LIITY JÄSENEKSI.
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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
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.facebook.com/phmuma 
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.muma.fi/salo
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
samulaiset@satmuma.fi 
pj. Helena Alsela, 044 9701 018,  
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
https://varmu.yhdistysavain.fi/
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 550 ihmistä odottaa elinsiirtoa.
Siirrettävistä elimis tä on jatkuva pula.

SANO KYLLÄ 
ELINLUOVUTUKSELLE

ELINLUOVUTUSKORTTI

Minä,

luovutan elimeni ja kudokseni elinsiirtoon kuolemani jälkeen.

Pvm allekirjoitus

Kerron tahdostani myös läheisilleni.

#elinluovutuskorttikyllaelinluovutukselle @elinluovutus


