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Yksilöllisellä ruokavaliolla voidaan hidastaa 
munuaisten vajaatoiminnan etenemistä. 

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavan ruokakirja 
Nauti ruoasta sisältää yli 100 ohjetta ja tietoa 
sopivasta ruokavaliosta sekä käytännön vinkkejä.

Kirjassa on 132 sivua ja kätevä kierresidonta, jolloin 
se pysyy auki keittiössäkin.

Kirjan ohjeet sopivat kaikille hyvän ruoan ystäville, 
mutta niissä on otettu huomioon ruokavalion 
erityispiirteet.

Nauti ruoasta -kirjan hinta on 
jäsenille 14,90 euroa 
ja muille 29,90 euroa.

Lisätietoa ja tilaukset
www.muma.fi/ruokakirja

Tilaa liiton ruokakirja 
edulliseen  

jäsenhintaan



PÄ Ä K I R J O I T U S

Mistä tukea omaan ja  
läheisten jaksamiseen?

Olemme aloittaneet toi-
sen syyskauden maa-
ilmanlaajuisen pan-
demian varjossa. Jo-
kainen meistä on täl-

lä hetkellä samassa tilanteessa sen 
suhteen, että emme voi olla varmo-
ja, kuinka kauan korona vaikuttaa 
elämäämme, arkeen, työhön tai har-
rastuksiin, joihin normaalisti osal-
listumme. Jotenkin olisi kuitenkin 
tärkeä pystyä pitämään oma arki, 
oma mieli ja omat ihmissuhteet ka-
sassa ja hallinnan tunne siitä, että 
voin itse vaikuttaa miten jaksan. Ko-
ronaväsymystä on meillä kaikilla. Tilanteessa voi aut-
taa se, että pohtii ja rajaa niitä tekijöitä, joihin voi vai-
kuttaa. Koronaan emme voi vaikuttaa, mutta oman 
ja lähipiirin jaksamiseen voimme vaikuttaa. Arkeen 
on hyvä lisätä niitä pieniä asioita, jotka tuovat hyvää 
mieltä itselle, perheelle tai ystävälle. 

Moni meistä tai läheisistämme on sairastunut 
koronan aikana munuais- tai maksasairauteen. 
Liittoon soittaa päivittäin henkilöitä, joilla on diag-
noosi ja jotka ovat sairauden seurannassa, mutta 
jotka kokevat, että eivät ole saaneet tarpeeksi oma-
hoidon ohjausta tai sopeutuneet vielä elämään uu-
den sairauden kanssa. Diagnoosi on saattanut ai-
heuttaa pelkoa, ahdistusta tai vaikuttanut taloudel-
liseen tilanteeseen. Siinä tilanteessa ihminen etsii 

yleensä apua järjestöstä ja yhdis-
tyksestä.

Olen pohtinut kesän aikana, mi-
ten uudet kohdealueemme sairastu-
neet löytävät liiton ja yhdistyksien 
toiminnan, kun varsinaisia tilaisuuk-
sia kohdata on koronan takia ollut 
varsin vähän. Tähänkin vastaten pe-
rustamme liitossa syyskuussa uu-
den jäsenen vastaanottokampanjan. 
Lähetän jokaiselle uudelle jäsenelle 
henkilökohtaisen kirjeen ja lisääm-
me muutenkin uuden jäsenen palve-
lua, jotta jokainen sairastanut koki-
si itsensä tervetulleeksi ja saisi tun-

teen, että tällä alueella on edunvalvontajärjestö, joka 
ajaa hänen etujaan. Sairauden kanssa on helpompi 
elää, kun voimaantuu siihen, että myös omahoidolla 
on merkitystä ja että tarvittaessa potilasjärjestöstä 
saa tietoa, tukea ja kuntouttavan toiminnan mahdol-
lisuuksia. Yksin ei kannata jäädä sairauden aiheut-
tamien tunteiden kanssa, koska munais- tai mak-
sasairaudet ovat hyvin yleisiä ja järjestössämme on 
kohtalotovereita lähes jokaiseen diagnoosiryhmään.

Hyvää alkavaa syksyä

Sari Högström 
Toiminnanjohtaja

Tiesitkö? 
Munuais- ja maksaliitto järjes-
ti vuonan 2020 kaikkiaan 15 so-
peutumisvalmennuskurssia, joista 
14 STEA-avustuksella ja yksi Ke-
lan rahoittamana. Kursseja järjes-
tettiin munuais- ja maksasairail-
le, elinsiirron saaneille ja elinsiir-
toa odottaville. Kurssin päättyessä 
osallistujilta  pyydetään palautetta 
mm. kurssin sisällöstä, ilmapiiristä 
ja kuinka kurssi on vastannut hei-
dän tarpeitaan. Suurin osa osallis-
tujista kokee kurssien joko erittäin 
hyvinä tai hyvinä ja tarpeellisina.

En osaa sanoa

Erittäin huono

Huono

Hyvä

Erittäin hyvä

En osaa sanoa

Erittäin huono

Huono

Hyvä

Erittäin hyvä
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77 %
67 %
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Kurssin 
sisältö

Kurssin  
ilmapiiri

Kurssi  
vastasi  

tarpeisiini

Erittäin 
hyvä

Hyvä Huono
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10 Draama on Tuike Ojan elämää 
Kahden munuaisensiirron jälkeen Tuike Ojan 

arjessa ei ole ollut terveyteen liittyvää draamaa, mutta 
teatteria entistä enemmän. Tuike on näytellyt lapsesta 
saakka ja nyt hän opiskelee teatteri-ilmaisua Turussa.

14 Koronarokote on tärkeä elinsiirron 
saaneille ja läheisille  

Dialyysissä olevilla ja munuaisensiirron saaneilla on 
hyvä rokotekattavuus, mutta vain alle puolella elin-
siirron saaneista kehittyy vasta-aineita koronavirusta 
vastaan kahden rokoteannoksen jälkeen. Rokotetun-
kin on tärkeä jatkaa varotoimia. 

16 En häpeä maksansiirtoani 
Risto Ojalalla virtaa riittää ja hän on mukana 

monessa. Vauhtia ei ole hidastanut edes vuonna 2011 
tehty maksansiirto. Vaikeina hetkinä uskoa elämään 
antoivat läheiset ja vertaistuki.

22 Sairaus tuli rytinällä 
Jarkko Ruottisella riitti dialyysissa käynnin 

rinnalla energiaa töihin, opiskeluun ja paikalliseen vai-
kuttamistyöhön. Sairastuminen oli silti myös pakko-
pysähdys, jossa elämä järjestäytyi ja näyttäytyi uudel-
la tavalla.

24 Ruokavalio munuaisen- 
siirron jälkeen 

Elinsiirron jälkeen voi pääasiallisesti syödä monipuo-
lista ja terveellistä ruokaa ilman rajoituksia. Kihdin 
puhkeaminen ja veren kaliumpitoisuuden kohoaminen 
voivat kuitenkin tuoda ruokavalioon uusia rajoituksia.

28 Siskon lahja palautti  
pilkkeen silmäkulmaan 

Kati luovutti toisen munuaisensa veljelleen touko-
kuussa, koronan vuoksi vuotta suunniteltua myö-
hemmin. Molemmat ovat toipuneet leikkauksistaan 
hyvin. Kati iloitsee, kun on saanut veljensä takaisin.
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Kesällä päästiin kursseille
Kesäkuun alussa järjestettiin Ki-
vitipussa Lappajärvelle Elinsiir-
rosta yli 5 vuotta -kurssi. Maksa-
sairaus osana elämää oli teema-
na Kuopion Rauhalahdessa pide-
tyllä kurssilla. Koronan vuoksi 
maskisuositus ja tarkka käsihy-
gienia oli jo osa kaikkien arkea. 

Kursseilla pelattiin, saunot-
tiin ja jopa laulettiin ulkona. 
Kursseilla kuultiin asiantuntijoi-
den alustuksia omahoidon tueksi 
etäluentoina ja niiden jälkeen kä-
siteltiin aihetta ryhmässä.

Syksyllä kursseja järjestetään 
lähitapaamisina ja verkossa. Lä-
hikurssien osanottajamäärissä 
huomioidaan voimassa olevat ko-
ronarajoitukset. Liitto toivoo, että 
kursseilla osallistuvat ovat otta-
neet koronarokotukset.   

Lisätietoja kursseista www.
muma.fi/kurssit sekä Timo Rauti-
ainen, timo.rautiainen@muma.fi, 
050 342 7140 ja Maarit Heinimäki, 
maarit.heinimaki@muma.fi, 050 
3626 470. Ensi kevään kursseista 
saa lisätietoa Elinehdosta 4/2021.

Vain alle puolella elinsiirron  
saaneista kehittyy vasta-aineita 
koronavirusta vastaan kahden  
rokoteannoksen jälkeen.

Sivu 14

Elinsiirrot  
1.1.–31.8.2021
munuainen ........................169
maksa .................................  52
haima ..................................23
sydän ...................................16
keuhko .................................18

600 munuaisensiirtoa 
elävältä luovuttajalta
Munuaisensiirtoja on tehty Suomessa vuodes-
ta 1964 lähtien. Toukokuussa HUS:ssa teh-
tiin 600. munuaisensiirto elävältä luovuttajal-
ta. Näistä viidesosa on tehty viimeisen neljän 
vuoden aikana. Ennusteen mukaan tänä vuon-
na HUS:ssa tehdään 50 munuaisensiirtoa elä-
vältä luovuttajalta.

Siirrettävistä elimistä on jatkuva pula. Mu-
nuaisensiirtojen lisääminen eläviltä luovuttajil-
ta on hyvä tapa lisätä elinsiirtojen määrää.

Terve ihminen voi luovuttaa toisen munuai-
sensa omaiselleen tai läheiselle henkilölle. Ku-
doslain muututtua vuonna 2019 luovuttaja voi 
nykyään olla myös kaukaisempi sukulainen, 
ystävä tai jopa tuntematon henkilö.

Pieni ele sai  
lahjoituksia  
575 000 euroa
Kuntavaalien yhteydessä touko-kesäkuussa 
kerättiin lahjoituksia 575 000 euroa kotimaan 
vammaisten ja pitkäaikaissairaiden  hyväksi. 
 Äänestyspaikoilla järjestettävän perinteisen 
pieni ele -lipaskeräyksen tuotto laski merkit-
tävästi poikkeuksellisen koronatilanteen joh-
dosta. 

Aiemmin Vaalikeräyksenä tunnettu, pieni ele 
-keräys on 114 vuotta toteutettu vapaaehtois-
voimin lipaskeräyksenä äänestyspaikoilla. Vuo-
desta 1907 asti toimineen hyväntekeväisyyske-
räyksen tuotot jaetaan pienessä eleessä muka-
na olevalle 15 kotimaan vammais- ja terveysjär-
jestölle ja niiden paikallistoimintaan.

Seuraava lipaskeräys on aluevaalien äänes-
tyspaikoilla tammikuussa 2022.
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Celian äänikirjat dialyysissa oleville
Dialyysissa käyvät ja kotidialyy-
sia tekevät ovat oikeutettuja liit-
tymään Celian äänikirjapalve-
lun asiakkaiksi. Palvelun käyttä-
jäksi voi rekisteröityä omassa kir-
jastossa.

Celian maksutonta äänikirja-
palvelua voivat käyttää kaikki, joil-
le lukeminen on vaikeaa tai mah-
dotonta esimerkiksi lukivaikeuden, 
vamman, näön heikentymisen, 
sairauden tai niihin rinnastetta-
van syyn aiheuttaman lukemises-
teen vuoksi.

Palvelun käyttäjäksi pitää en-
sin rekisteröityä ja se tehdään 
kunnankirjastossa. Mitään todis-

tusta lukemisesteestä tai palve-
lun tarpeestaan ei tarvitse esittää. 
Käyttöoikeusasiat käydään kirjas-
tossa suullisesti läpi rekisteröinnin 
yhteydessä. Etukäteen kannattaa 
olla yhteydessä omaan kirjastoon, 
että tarvitseeko rekisteröintikes-
kusteluun varata aika. Korona-ai-
kana kirjastot voivat poikkeukselli-
sesti rekisteröidä asiakkaita myös 
puhelimitse, joten siitäkin kannat-
taa kysyä.

Celian valikoimassa on jo yli 
40 000 äänikirjaa. Lisää tietoa Ce-
lian äänikirjapalveluista yksityi-
sasiakkaille löytyy verkko-osoit-
teesta www.celia.fi.

Verkkokeskustelua kirjoista  
ja lukemisesta
Liiton verkkovertaisten ja digilä-
hettiläiden perustama kirjallisuus-
piiri on verkossa kokoontuva yh-
teisö, jossa lukupiirin tavoin lue-
taan yhteisesti valittuja kirjoja se-
kä keskustellaan kirjallisuudesta ja 
lukemisesta. Piiri on kaikille liiton 
yhdistysten jäsenille avoin ja mu-
kaan voi liittyä koska tahansa.

Ensimmäisessä tapaamisessa 
oli mukana keskustelemassa va-
lokuvauksen läänintaiteilija ja esi-
koiskirjailija Marko Hämäläinen. 
Jatkossakin on tarkoitus kutsua 
tapaamisiin välillä vierailijoita. Se, 
mitä milloinkin otetaan luettavak-
si, päätetään aina porukalla, ku-
ten myös seuraavan tapaamisen 
ajankohta.

Seuraavaan kerran piiri ko-
koontuu Microsoft Teamsissa tiis-
taina 28.9.2021 klo 17.30 keskus-
telemaan Agatha Christien klas-
sikkoromaanista Eikä yksikään 
pelastunut. Sitäkin seuraaval-
le kerralle on otettu jo kirja luet-
tavaksi tai äänikirjana kuunnelta-
vaksi. Se on Susanna Alakosken 
Pumpulienkeli (WSOY 2021). Kir-
jastojen pitkien varausjonojen ta-
kia tämän lukemiselle otettiin pi-
dempi aika, jotta kaikki ehtivät 
saada teoksen.

Linkki kirjallisuuspiirin tapaa-
miseen löytyy aina liiton verkko-
sivujen tapahtumakalenterista 
osoitteessa www.muma.fi/ 
tapahtuu.

PSC-esite on ilmestynyt
Liiton tuorein esite kertoo primaarista 
sklerosoivasta kolangiitista eli PSC-maksasai-
raudesta.

PSC on krooninen maksan sisäisiä ja ulkoi-
sia sappiteitä ahtauttava tulehduksellinen sap-
pitiehytsairaus. Sairauteen ei ole parantavaa 
lääkitystä, mutta sen etenemistä voidaan hi-
dastaa. PSC on tavallisin syy maksansiirtoon 
Suomessa.

Esite kertoo sairaudesta, sen hoidosta ja 
elämästä sairauden kanssa. Esitteen voi lukea 
liiton kotisivuilta tai tilata maksutta kotiin osoit-
teessa www.muma.fi/julkaisut. 

Elinsiirtoviikko 4.–9.10.
Euroopan elinsiirtopäivää vietetään lauantai-
na 9.10. Elinsiirtoviikolla viime vuonna aloi-
tettu Kiitos, että olet elinluovuttaja -kampan-
ja saa jatkoa. Viikon aikana järjestetään kak-
si etäluentoa.

Elinsiirtoviikolla Kampin kauppakeskukses-
sa Helsingissä on esillä valokuvaaja Taika Ojan 
näyttely. Hänen elinsiirtoja käsittelevä teoksen-
sa Eihän mua olis ilman on alun perin tehty va-
lokuvakirjamuotoon. Teos koostuu valokuvis-
ta ja yhdentoista elinsiirron saaneen henkilön 
haastatteluista poimituista, nimettöminä esi-
tettävistä sitaateista. 

Yhdistykset voivat järjestää omi elinluovu-
tuskorttien jakotilaisuuksia paikallisten korona-
rajoitusten puitteissa. Lisätietoja Elinsiirtovii-
kosta Petri Inomaa, petri.inomaa@muma.fi, 
040 5240 679.

C
EL

IA
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T U L O S S A

Liiton järjestämiin tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai peruutuksia koronatilanteen muuttuessa.

Elävä munuaisen luovutus 
-etäluento
Munuaisensiirto elävältä luovuttajal-
ta antaa mahdollisuuden tehdä siirto-
leikkaus oikea-aikaisesti ja suunnitellus-
ta nykyään jopa ilman edeltävää dialyy-
sihoitoa. Elävältä luovuttajalta tehdyssä 
siirrossa ennusta on yleensä parempi. 
Munuaisen luovutus on turvallista huo-
lellisesti tutkitulle luovuttajalle.

Elinsiirtoviikon etäluennolla 6.10. 
klo 17.30–19.00 dosentti Ilkka Helante-
rä ja elävä luovuttaja koordinaattori Jen-
ni Kippola kertovat munuaisen luovu-
tuksesta. Luennolla voi myös kuulla mu-
nuaisen luovuttaneen ja saaneen koke-
muksia.

Liittymislinkki tulee kaksi päivää en-
nen luentoa liiton tapahtumakalenteriin 
www.muma.fi/tapahtuu.

Verkkoluento  
munuaisensiirron 
saaneille
Kymenlaakson yhdistyksen järjestämäs-
sä kaikille avoimessa verkkoluennossa 
7.10. klo 18–19 aiheena on, miten pide-
tään kaikki kunnossa munuaisensiirron 
jälkeen? Tilaisuudessa nefrologi Aino 
Soro-Paavonen luennoi elämästä mu-
nuaisensiirron jälkeen. Mitä asioita seu-
rataan, mitä lääkkeitä syödään ja mitä, 
jos eteen tulee jotakin ongelmia? 

Luento on maksuton eikä ennakkoil-
moittautumista vaadita. Osallistumis-
linkki tulee sivulle www.muma.fi/ 
tapahtuu kaksi päivää ennen tapahtu-
maa.

Edunvalvonta- ja  
vaikuttamiskoulutus
Miten yhdistykset voivat valvoa sairas-
tuneiden etuja ja vaikuttaa? Mihin kan-
nattaa vaikuttaa? Mistä tiedämme, mi-
hin pitäisi vaikuttaa? Näihin vastataan 
liiton järjestämässä edunvalvonta- ja 
vaikuttamiskoulutuksessa 15.10. klo 13–
17 liiton keskustoimistolla Helsingissä.

Koulutus on tarkoitettu liiton jäsenyh-
distysten hallitustoimijoille. Koulutukses-
sa saadaan tietoa ja eväitä edunvalvon-
taan ja vaikuttamiseen sekä jaetaan ko-
kemuksia paikallisesta vaikuttamisesta. 
Koulutus on osallistujille maksuton, mah-
dollisista matkakustannuksista osallistu-
jat vastaavat itse. Omasta yhdistyksestä 
voi tiedustella tukea matkakustannuksiin. 
Ilmoittautumisaika päättyy 1.10.2021. 
Koulutukseen voi osallistua myös sähköi-
sesti. Lisätietoa liiton tapahtumakalente-
rista www.muma.fi/tapahtuu.

C-hepatiitti päättäjä-
seminaari
Liitto järjestää kutsuseminaarin päättä-
jille C-hepatiitin hoidosta Helsingin Mu-
siikkitalossa 20.10. Tapahtuma järjeste-
tään lääkeyritys Abbvien tukemana.

Hepatiitti C:n hoitoa tulee edistää 
kaikissa Suomen kunnissa, jotta taudin 
eliminaatiotavoitteeseen päästään 2030 
mennessä myös Suomessa. Seminaa-
rissa esitellään onnistuneita hoitopro-
jekteja Helsingin, Lahden, Turun ja Ek-
soten alueilta. Euroopan maksasairaiden 
yhdistyksen johtaja Marko Korenjek luo 
katsauksen Euroopan C-hepatiitin hoi-
totilanteesta. Tilaisuuden avaajana toi-
mii kansanedustaja Mia Laiho.

Luento maksasolu syövän 
hoito mahdollisuuksista
Liitto järjestää yhdessä Suomen Syöpä-
potilaat ry:n kanssa luennon Helsin-
gin kansallismuseossa maksasyöpää 
sairastaville ja heidän läheisilleen sekä 
hoitohenkilökunnalle 27.10. klo 17.30–
19.30. Tilaisuuden aiheina ovat maksa-
solusyövän kirurginen hoito sekä uusi 
lääkehoito.

Luentojen jälkeen osallistujilla on 
mahdollisuus kysyä ja keskustella asian-
tuntijoiden sekä kokemuspuhujien kans-
sa. Luentoon voi osallistua koronara-
joitusten puitteissa Kansallismuseossa 
tai verkkoyhteydellä. Tilaisuutta tukee 
Roche. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittau-
tumislinkki julkaistaan lähempänä ajan-
kohtana liiton tapahtumakalenterissa 
www.muma.fi/tapahtuu.

Webinaari:  
Munuaisten vajaa-
toiminta – riski diabetes-
ta ja veren painetautia sai-
rastavalle
Monella diabetesta tai korkeaa veren-
painetta sairastavalla voi olla myös mu-
nuaisten vajaatoiminta1,2. Lievä vajaa-
toiminta voi olla oireeton ja päästä siten 
etenemään vaivihkaa2.

Munuaisten vajaatoiminta onkin tär-
keä havaita ajoissa, koska sen etene-
mistä voidaan hidastaa. Lääkehoidon li-
säksi tärkeässä roolissa ovat terveelliset 
elintavat1,2.

Epäiletkö itsesi tai läheisesi kuu-
luvan riskiryhmään? Tervetuloa kuu-
lemaan webinaariimme keskiviikkona 
10.11.2021 klo 17.30–18.50 lisää siitä, 
mistä munuaisten vajaatoiminnassa ja 
kroonisessa munuaistaudissa on kyse, 
millaisia oireet ovat ja miksi ne on tär-
keä havaita ja hoitaa.

Webinaarissa teemasta puhuvat 
asiantuntijalääkärit, nefrologian profes-
sori Patrik Finne sekä nefrologian eri-
koislääkäri Virpi Rauta.

Webinaarin järjestää Munuais- ja 
maksaliitto yhteistyössä AstraZenecan 
kanssa.

Viitteet:  
Kohonnut verenpaine:  
Käypä hoito -suositus 2020 (vierailtu 
08/2021), www.kaypahoito.fi;  
Diabeteksen munuaistauti:  
Käypä hoito -suositus (vierailtu 08/2021),  
www.kaypahoito.fi

FI-7439-08-2021-CKD
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A J A N K O H TA I S TA

Nuorten aikuisten kurssi
Elokuussa joukko nuoria aikuisia 
kokoontui viikonlopuksi omal-
le ohjatulle ryhmämuotoiselle 
kurssille kylpylähotelli Rauhalah-
teen Kuopioon. Viikonloppuun 
mahtui paljon hyviä vertais-
keskusteluita, ulkoilua upeal-
la Katiskaniemen luonnonsuo-
jelualueella, paljon uusia tuttuja 
ja aikaa jäi sopivasti myös ren-
toutumiselle kylpylässä. Kurs-
silla saatiin myös kuulla ravitse-
musterapeutti Teija Ylösen vink-
kejä siitä, kuinka ravinnolla voi 

vaikuttaa omaan jaksamiseen ja 
uneen. Kotitalousopettaja ja am-
mattijärjestäjä Auli Pulli puo-
lestaan antoi osallistujille muun 
muassa tietoa oman talouden 
hallinnasta sekä siitä, millaisia 
merkityksiä tavarat elämässäm-
me saavat.

Kurssilaisten kesken vallitsi 
keskusteleva, avoin ja turvallinen 
ilmapiiri. Kaikki saivat olla omia 
itsejään. Liitto järjestää vuosit-
tain oman ohjatun ryhmämuo-
toisen kurssin nuorille aikuisille. 

Kela-kurssi kokosi yhteen perheet
Heinäkuun viimeisellä viikolla 
liitto järjesti Kelan rahoittaman 
elinsiirron saaneiden ja elinsiir-
toa odottavien lasten perhe-
kurssin Kunnonpaikassa Siilin-
järvellä. Viikkoon mahtui per-
heiden yhteistä ohjelmaa ras-
tiradan merkeissä. Rasteilla 
pohdittiin perheen ja perheenjä-
senten vahvuuksia, etsittiin aar-
retta vihjeiden avulla. Monelle 
päivän kohokohta oli päästä ko-
keilemaan sup-lautailua.

Aikuisten ryhmässä keskus-
teltiin elinsiirron saaneiden las-
ten ravitsemuksen erityispiirtei-
tä ravitsemusterapeutti Katrin 
Strengellin johdolla ja psykolo-
gi Krista Koivula luennoi pit-
käaikaissairaiden lasten ja hei-
dän vanhempiensa psyykkises-
tä reagoinnista ja selviytymises-
tä. Lasten ryhmissä askarreltiin, 
pelattiin, leikittiin ja keskusteltiin 
tekemisen lomassa. Myös sai-

rastuneille lapsille sekä heidän 
sisaruksilleen järjestettiin viikon 
aikana omat erilliset keskustelu-
ryhmät. 

Palautteen perusteella kurs-
si oli tuonut osallistuneille lap-
sille itsevarmuutta, uusia ystä-
viä sekä vertaistuki oli auttanut 
hyväksymään oman sairauten-
sa. Vanhemmat kokivat vertais-
keskustelujen avartaneen omaa 
ajatusmaailmaa ja kurssin tuo-
neen voimavaroja ja jaksamis-
ta arkeen. 

Seuraavat elinsiirron saanei-
den ja elinsiirtoa odottavien las-
ten perhekurssit Kunnonpaikas-
sa Siilinjärvellä järjestetään 6.–
10.6.2022 ja 1.–5.8.2022. Kan-
nattaa hakea ajoissa mukaan. 
Lisätietoja Hanna Lehtonen, 
hanna.lehtonen@muma.fi, 040 
5240 674 tai Timo Rautiainen, ti-
mo.rautiainen@muma.fi, 050 
3427 140.

Perhepäivät Vauhti-
puistossa ja Linnanmäellä
Liiton perinteisiä perhepäiviä vietettiin elokuun en-
simmäisenä viikonloppuna Oulun Vauhtipuistossa ja 
Linnanmäellä Helsingissä. Aurinkoiseen Ouluun sekä 
sateiseen Helsinkiin kokoontui yhteensä melkein 70 
perhettä, joissa perheen lapsella tai vanhemmalla on 
munuais- tai maksasairaus tai hän on saanut elinsiir-
ron. Vuosittain järjestettävään tapahtumaan osallistui 
tänä vuonna myös nuoria aikuisia sekä paljon ensim-
mäistä kertaa liiton toimintaan osallistuvia perheitä.

Yhteiset pienissä ryhmissä järjestetyt kahvihet-
ket mahdollistivat tuttujen tapaamisen, kokemus-
ten jakamisen sekä tutustumisen oman kodin lähel-
lä asuviin oman paikallisyhdistyksen jäseniin. Lii-
ton monipuolista toimintaa ja tukimuotoja esiteltiin 
myös mukana olleille perheille. Matalan kynnyksen 
vertaistukitapahtuman kautta on helpompaa lähteä 
mukaan myös muuhun liiton ja paikallisyhdistysten 
toimintaan.
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A J A N K O H TA I S TA

Maksasairautta sairastavien kurssit
Miten maksasairauden kanssa voi elää hyvää elämää? Mitä tulevaisuus tuo 
tullessaan? Yhdessä muiden kanssa voi löytää uusia näkökulmia ja luotta-
musta tulevaisuuteen.

Liitto järjestää maksasairauteen sairastuneille ja heidän läheisilleen vie-
lä kaksi kurssia syksyn aikana. Lisätietoja kursseista antaa Tarja Teitto-Tuc-
kett, tarja.teitto-tuckett@muma.fi, 040 5240 683. Kursseille voi hakea säh-
köisellä hakemuksella, joka löytyy kurssin kohdalta kurssikalenterista www.
muma.fi/kurssit. Huomaathan lisätä perheenjäsenen tiedot, jos haette yh-
dessä kurssille.

Maksasairaus osana elämää: Rasvamaksa
29.–30.10. kylpylähotelli Peuranka, Jyväskylä
Kurssi on tarkoitettu rasvamaksaa sairastaville aikuisille ja heidän lähei-
selle.  Perjantaina aloitetaan klo 14 ja lähikurssi päättyy lauantaina klo 15. 
Viikonlopun jälkeen 3 tapaamista verkossa. Hakuaika kurssille päättyy 
23.9.2021.

Kahden päivän aikana saat lisätietoa rasvamaksan kehittymisestä, ruo-
kavalion ja liikunnan merkityksestä taudin hoidossa sekä konkreettisia as-
kelmerkkejä omahoitoon. Ohjelmaan sisältyy muun muassa lääkärinluen-
to ja ruokavalio-ohjausta sekä asiantuntijan vetämää liikuntaa kumpana-
kin päivänä. 

Maksasairaus osana elämää
24.–27.11. Työväen Akatemia, Kauniainen
Kurssi on tarkoitettu autoimmuuni maksasairauksia sairastaville ja heidän 
aikuisille läheisille. Hakuaika päättyy 13.10.2021.

Kurssilla käsitellään primaaria sklerosoivaa kolangiittia (PSC) sekä mui-
ta autoimmuunimaksasairauksia ja harvinaisia maksasairauksia. Kurssin ai-
kana kerrataan autoimmuunisairauksiin liittyvää ajantasaista tietoa myös 
IBD-taudista sekä jaetaan kokemuksia ja luodaan puitteet vertaiskeskuste-
luille.

Tapahtumia perheille
Liiton perhetoiminta järjestää syksyllä useita tapahtumia. Tilaisuuksien yk-
sityiskohdat varmistuvat syksyn aikana. Luvassa on myös äitien ja isien 
alueelliset vertaistukitapaamiset sekä pikkujouluja eri ryhmille.

Lisää toiminnasta saa tietoa liiton tapahtumakalenterista www.muma.fi/
tapahtuu ja Hanna Lehtonen, hanna.lehtonen@muma.fi, 040 5240 674.

Teini-ikäisten munuais- ja maksasairautta sairastavien ja elin-
siirron saaneiden nuorten vanhempien vertais tukitapaaminen
30.–31.10. Helsinki
Tapahtumassa asiantuntijana muun muassa nuorisolääketieteen dosent-
ti Silja Kosola. 

Suomalaistyyppistä synnynnäistä nefroosia (CNF) sairastavien 
lasten perheviikonloppu
19.–21.11. Varalan urheiluopisto, Tampere 
Ohjelmassa mukavaa yhdessäoloa, virkistäytymistä sekä vertaistukikes-
kusteluita. Lauantaipäivän tapahtumaan ovat tervetulleita myös jo aikuiset 
CNF-sairautta sairastavat läheisineen. 

Sydämensiirron saaneiden lasten ja nuorten sekä heidän  
perheidensä viikonloppu
10.–12.12. Härmän kylpylä, Ylihärmä 

Sain enemmän kuin pyysin on lii-
ton perhetoiminnan vuonna 2015 jul-
kaisema kirja, jonka tarinat on nyt 
luettu myös äänikirjaksi. Kertomuk-
set julkaistaan syksyn aikana liiton 
Youtube- kanavalla www.youtube.com/ 
munuaisjamaksaliitto.

Vertaisvanhemmat halusivat tallen-
taa yksiin kansiin kokemuksia ja kan-
nustavia näkökulmia, jotka kannatteli-
sivat vaikeuksien keskellä ja antaisivat 
toivoa elämään.

Munuaissäätiö jakaa vuosittain apu-
rahoja munuais- ja virtsatiesairauksi-
en tieteelliseen tutkimukseen. Säätiö on 
tukenut tähänastisen toimintansa ai-
kana yhteensä yli 1 200 000 eurolla yli 
200 munuaissairauksien tutkijan työ-
tä. Apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti 
väitöskirjaa valmisteleville tutkijoille.

Apurahahaku päättyy 16.9.2021 klo 
24.00. Lisätietoja apurahahausta ja ha-
kulomake www.muma.fi/apurahaha-
ku2021. 

Liitto julkaisee sosiaaliturvan infovi-
deoita syksyn aikana. Ne tarjoavat tie-
toa etuuksista ja palveluista, joihin sai-
rastunut on oikeutettu. Infovideoilla 
kerrotaan matka- ja lääkekorvauksista, 
vammaisetuuksista ja munuaisen luo-
vuttajan sosiaaliturvasta. 

Videoiden julkaisu jatkuu ensi vuon-
na, jolloin aiheena on muun muassa 
asiakasmaksut ja toimeentulotuki. Vide-
oilla sosiaaliturvasta kertoo liiton edun-
valvonnan ja sosiaaliturvan asiantuntija 
Maria Ruuskanen. Videot löytyvät liiton 
YouTube-kanavalta www.youtube.com/
munuaisjamaksaliitto.
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Draama on  
Tuike Ojan elämää

Kahden munuaisensiirron jälkeen Tuike Ojan arjessa ei ole ollut  
terveyteen liittyvää draamaa, mutta teatteria entistä enemmän. 

Tuike on näytellyt lapsesta saakka ja nyt hän opiskelee  
teatteri-ilmaisua Turussa.

Teksti ja kuvat RAISA TASANTO

Tuike Oja opiskelee tois-
ta vuottaan teatteri-ilmai-
sun ohjaajaksi Turun Tai-
deakatemian teatterilinjal-
la. Synnyinkaupungistaan 

Forssasta Turun Marttiin muuttanut 
23-vuotias opiskelija on kotiutunut uu-
siin maisemiin erinomaisesti. Keskus-
tassa asuessa joka paikkaan pääsee mu-
kavasti kävellen. Joskin hän kokee, että 
osa kaupungin sisimmästä ja erityisesti 
kulttuuritarjonnasta on väistämättä jää-
nyt koronan takia vielä vieraaksi.

– Sosiaalinen elämä uudessa kau-
pungissa ja uusien sosiaalisten suhtei-
den muodostuminen on jäänyt myös vä-
hemmälle kuin mitä se todennäköisesti 
ilman koronaa olisi ollut, mutta onnek-
si edes opintojen parissa on päässyt tu-
tustumaan ja tapaamaan ihmisiä, Tui-
ke sanoo.

Hän on opiskellut teatteria koko 
ajan koronan vaikutusten ja rajoitusten 
alla. Se on hieman haastavaa ja eris-
kummallista, mutta taideakatemian 
pienet ryhmäkoot ovat mahdollistaneet 
lähiopetuksen miltei koko ajan. Luokal-
la on kaikkiaan kaksitoista opiskelijaa, 
jotka on jaettu lähiopiskelussa kahteen 
tai useampaan ryhmään. Osa opinnois-
ta on tehty etänä.

– Käytännössä lähiopetus on tar-
koittanut sitä, että esimerkiksi esityksiä 
on saanut tulla katsomaan kuusi henki-
löä, Tuike kertoo.

Toinen koti teatterissa
Näytteleminen on kiehtonut Tuikea lap-
sesta saakka. Hän aloitti teatteriuransa 
jo kahdeksanvuotiaana, kun erääseen 
näytelmään tarvittiin kylän lapsia. Hä-
nen uransa eteni Forssan pienestä teat-

terikoulusta Hämeen eri teattereihin. 
Hän on näytellyt muun muassa Fors-
san teatterissa ja Ypäjän musiikkiteat-
terissa. Jo yläkoulu- ja lukioiässä hän 
alkoi nähdä alan tulevaisuuden urapol-
kunaan.

Vanhemmat eivät ehtineet kyyditä 
menevää teatteriharrastajaa, vaan kyy-
dit piti joko sopia itse tai körötellä teat-
terimatkoja vanhempien hankkimalla 
mopoautolla.

Läpi vaikeidenkin vuosien Tui-
ke on tehnyt teatteria, se antoi mieltä 
elämään. Hänen mielestään yksi tär-
keimpiä asioita teatterin tekemisessä 
on näyttelemisen lisäksi porukan kes-
kinäinen tiiviys ja yhteisen tekemisen 
kautta muodostuva yhteisöllisyys sekä 
omat jutut, sisäpiirihuumori.

Luovan alan työkuviot, yrittäjä-
mäinen työskentelytapa ja yrittäjyys-
kin on tullut Tuikelle tutuksi. Vuonna 
2018 hän perusti kolmen muun Fors-
san teatterilaisen kanssa Lastenteatte-
ri Tiukun. Vuoden toiminnan jälkeen 
väliin iski korona, ja lastenteatterin toi-
minta on ollut sen jälkeen jäissä.

Tuike tuntee alaa ja toimintaa ku-
lissien takana, joten mielikuvaa ruusui-
sesta näyttelijädiivan elämästä ei ole. 

Silti, edes kulttuurialan kurimus koro-
nan alla ei pelota häntä.

– Tilanne on varmaan toinen heille, 
jotka ovat valmistuneet korona-aikana, 
mutta minua ei tällä hetkellä opiskelija-
na huoleta alan tulevaisuus.

Hyväksymisvaikeuksia
Tuike on suurperheen lapsi, viisilapsi-
sesta perheestä. Hänellä on kolme van-
hempaa ja yksi nuorempi sisarus, joka 
asuu vielä kotona äidin luona.

Tuikella todettiin nefronoftiisi eli ku-
tistusmunuainen 11-vuotiaana. Alkuun 
alettiin tutkia hänen heikkoa ruokaha-
luaan ja siihen liittyviä ongelmia. Täs-
sä yhteydessä hänellä huomattiin olevan 
hyvin matala hemoglobiini. Hämeenlin-
nasta hänet ohjattiin tutkimuksiin Tam-
pereelle, jossa munuaissairaus diagn-
osoitiin. Nefronoftiisi on perinnöllinen 
sairaus, joka johtaa usein munuaisten 
vajaatoimintaan ja munuaisensiirtoon.

– Jälkeen päin tuntuu niin liikutta-
valta, miten naiivi silloin olin; lapsethan 
ovat. Matkalla kotiin itkin autossa, et-
tä en saa enää syödä kananugetteja. Se 
oli asiassa suurin murheeni.

Kolme neljä vuotta kului seurannas-
sa ja säännöllisissä kontrolleissa käy-
den. Sen jälkeen tuli tarve uudelle mu-
nuaiselle ja Tuike sai sen äidiltään. Tä-
mä munuainen toimi vain kahdeksan 
kuukautta. Syyt siihen, miksi se lakka-
si toimimasta ovat useamman tekijän 
summa, mutta taustalla vaikutti se, että 
teini-ikäinen Tuike otti lääkkeitään hy-
vin epäsäännöllisesti. Hän kävi läpi vai-
keaa teini-ikää, suhtautui ylikriittisesti 
kaikkeen ja kapinoi.

– Tiesin, että lääkkeiden ottami-
nen on tärkeää, mutta jollain tasolla 

Tiesin, että  
lääkkeiden  

ottaminen on tärkeää, 
mutta jollain tasolla  
en kuitenkaan  
sitä tiedostanut  
tai ymmärtänyt,  
koska en tehnyt niin.

10 ELINEHTO 1|21



11ELINEHTO 1|21



en kuitenkaan sitä tiedostanut tai ym-
märtänyt, koska en tehnyt niin, Tuike 
miettii.

Ongelmien ilmettyä hän kävi dialyy-
sissa kaksi kuukautta ja munuaista yri-
tettiin pelastaa plasmahoidolla, mut-
ta se ei auttanut. Hän menetti munuai-
sen. Tämän jälkeen hän kävi dialyysis-
sa kymmenen kuukautta ja sai sitten 
uuden munuaisensiirron, tällä kertaa 
tuntemattomalta luovuttajalta. Elettiin 
vuotta 2015, Tuike oli 16-vuotias.

Erilainen nuori?
Ala- ja yläkoululaisena Tuike koki pal-
jon erilaisuuden tunnetta koulussa. 
Hänellä on hahmotushäiriö, joka vai-
kutti oppimiseen, eikä hän ollut sa-
manlainen kuin muut. Munuaissairaus 
toi erilaisuuteen vielä oman lisänsä. 
Hahmotushäiriö on yläkäsite vaikeuk-
sille, jotka johtuvat aivojen poikkeuk-
sellisesta tavasta käsitellä havainto-
tietoa sekä käsitellä ja muokata infor-
maatiota mielessä tai luoda mieliku-
via.

Vasta vuosia myöhemmin Tuike on 
ymmärtänyt, että hän on kokenut kiu-
saamista. Se ei ollut tönimistä, lyömis-
tä tai nimittelyä. Ei mitään niin näky-
vää. Se oli poissuljetuksi ja ulkopuolel-
le jätetyksi tulemista.

– Minua kiusattiin jonkin verran 
koulussa sairauden ja siihen liittyvien 
poissaolojen takia. Koulu ei varsinai-
sesti tukenut, sieltä sanottiin vain, että 
opiskele itse nämä asiat poissaoloajal-
ta. Silti oli helpotus, kun sain olla pois 
koulusta ja sen ilmapiiristä.

– Olin itse ajatellut, että olen erilai-
nen kuin muut ja koen siksi ulkopuo-
lisuutta. Etten kuulu joukkoon erilai-
suuteni takia. Tosiasiassa tulin pikem-
minkin jätetyksi ulkopuoliseksi, kos-
ka toisenlaisuuttani ei siedetty. Se, että 
näyttelin ja että isäni oli opettajana sa-
massa koulussa, ei helpottanut asiaa.

Äiti on kulkenut aina Tuiken mat-
kassa sairaalassa ja ollut tukena. Per-
he-elämässä oli munuaistensiirtojen 
jälkeen kuitenkin uusia haasteita ja 
raskaita aikoja. Vanhemmat ajautui-
vat eroon ja isän uusi puoliso astui ku-
vioihin. Hetken aikaa kaikki asuivat sa-
massa pihapiirissä, isä viereisessä ta-
lossa uuden puolisonsa kanssa ja äiti 
lapsineen naapurissa.

– Elämä oli aikamoista ja koko per-
heen elämä meni mutkikkaaksi, kun 
vanhemmilla oli kriisi päällä. Joskus 
ajattelin, että pääni hajoaa. Kaikki on 
kuitenkin järjestynyt ja hyvin nyt.

Varsinainen Pikku-Myy
Tuike ei ole koskaan etsinyt tai kokenut 
tarvitsevansa vertaistukea. Hän on kä-
sitellyt asiansa itsekseen ja päättänyt 
pärjäävänsä omillaan. Kenties hänes-
tä itsestä voisi joskus tulla vertaistuki-
ja, vahvuutta ja kykyä asioiden käsitte-
lyyn riittää.

– Olen kokenut, että minun on ol-
lut helppo puhua asiasta, sairaudes-
ta ja elinsiirroista, jos se on tullut esil-
le. Mielelläni kerron, jos joku kysyy ja 
koen, että ihmiset eivät yleisesti juuri-
kaan tiedä elinsiirtoasioista, joten niis-
tä ei voi puhua liikaa.

Oman fyysisen hyvinvoinnin seu-
rannassa Tuikella on haasteena se, et-
tei hän itse tunne tai huomaa omas-
ta olostaan, että jokin on vialla – vain 
säännöllisten kontrollien tulokset ker-
tovat sen. Kuusi vuotta sitten saatu mu-
nuainen on kuitenkin toiminut moitteet-
ta ja Tuike on voinut hyvin.

Sitä, miten muu perhe, erityisesti si-
sarukset ovat kokeneet Tuiken sairas-
tumisen, hän ei oikein ole saanut sel-
ville.

– Olen yrittänyt kysellä sisaruksilta 
jälkeen päin, että miltä heistä on tuntu-
nut, mutta eivät he muista tai ole osan-
neet sanoa.

Hänen isosiskonsa Taika Oja on 
kuitenkin käsitellyt elinsiirtoaihetta ja 
tarkastellut elinsiirron saaneita henki-
löitä valokuvaajana opinnoissaan Lah-
den muotoiluinstituutissa ja Aalto-yli-
opistossa.

Jos elämä on muutenkin nyt hyvin, 
omasta nykyisestä opiskelustaan Tui-
kella on hyvä fiilis. Vaikka hän opiske-
lee teatteri-ilmaisun ohjaajaksi, hän ko-
kee, että juuri esiintyminen on tällä het-
kellä hänen juttunsa – kenties ohjaami-
nen myöhemmin.

Kuluneen kesän Tuike työskente-
li Naantalissa Muumimaailmassa ja 
se oli hauskaa. Työnantajalla on tapa-
na kieltää näyttelijöitä kertomasta keitä 
hahmoja he siellä näyttelevät, joten jäte-
tään vesittämättä Muumien lumoa ker-
tomalla, millaisia rooleja Tuikella on 
ollut. Yksi niistä on kuitenkin hänelle 
omiaan kuin nenä päähän. 

Olin itse ajatellut, 
että olen erilainen  

kuin muut ja koen siksi  
ulkopuolisuutta.  
En kuulu joukkoon.  
Tosiasiassa tulin  
pikemminkin jätetyksi 
ulko puoliseksi,  
koska toisenlaisuuttani  
ei siedetty.

Tuike Oja opiskelee teatteri-ilmaisun ohjaajaksi Turussa. Taideakatemian pienryhmäopiskelu on 
mahdollistanut lähiopiskelun läpi korona-ajan.
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Murrosikä voi koetella nuoren lääkehoitoa
Vaikka nuori on aiemmin ottanut lääkkeet ongelmitta, tilanne voi muuttua. 
Vanhemman kannattaa olla herkkänä muutoksille, kun vastaan tulee  
murrosiän tai hoitoväsymyksen haasteita.

Teksti RAISA TASANTO

Kun lääkehoito on tasapainossa, nuori 
on oireeton ja kuin kuka tahansa terve. 
Tällöin hän voi ajatella, ettei lääkkei-
den säännöllisellä ottamisella ole niin 
väliä. Tätä ajatteluketjua kannattaa en-
naltaehkäistä lääkehoidon tasapainon 
merkityksen selittämisellä. Eikä vain 
kerran, vaan palata aiheeseen useam-
minkin. Keskustelevuutta kannattaa yl-
läpitää perheessä, mutta myös puhua 
lapsen kanssa tarpeeksi ajoissa, jo en-
nen murrosikää, lääkehoidon tarkoituk-
sesta ja tarpeellisuudesta. Vanhemman 
oma myönteinen suhtautuminen lääke-
hoitoon on tärkeää.

Nuoren on ymmärrettävä, että mis-
tä välttämättömässä lääkehoidossa on 
kyse ja mistä hän on ottamassa vastuu-
ta, kun hän alkaa osin itse vastaamaan 
päivittäisestä lääkehoidostaan.

Elinsiirron saaneilla on paljon vält-
tämättömiä lääkityksiä. Päivittäin on 
otettava 10–15 lääkettä koulunkäyn-
nin, harrastusten ja muun elämän lo-
massa. Jos nuori alkaa kokea hanka-
luutta lääkehoidon sovittamisessa ar-
keen, kannattaa asia ottaa heti pu-
heeksi ja olla yhteydessä esimerkiksi 
Uuden lastensairaalan osastofarma-
seutteihin. Usein asioille on mahdol-
lista tehdä jotakin ja sovittaa hoitoa 
omaan henkilökohtaiseen rytmiin. 
Jos lääke maistuu ylivoimaisen pahal-
ta, huomaa lääkkeestä tulevan huonon 
olon tai kokee jonkin sivuvaikutuksen, 
kuten karvankasvun tai pyöreyden ai-
heutumisen, kohtuuttomaksi, lääkkei-
tä voidaan usein vaihtaa. Joskus toimi-
vamman arjen ratkaisu voi myös olla 
lääkkeenoton ajoittaminen siten, ettei 
sitä tarvitse ottaa keskellä koulupäivää 
tai harrastusmenoa.

Mikä neuvoksi?
Jos lääkitys ei ole kunnossa, se alkaa 
näkyä arkiympäristössä ja veriarvoissa. 
Joskus arvot heittävät muistakin syis-
tä, mutta niin vaikealta kuin se saattaa 
vanhemmasta tuntua ennalta uskoa, si-
täkin tapahtuu, että nuori piilottaa ot-
tamatta jättäneitään lääkkeitä tai heit-
tää ne pois.

Nuorta on mahdotonta koko ajan val-
voa. Hänen kuuluu saada kokeilla vas-
tuunottamista ja sitä on hänelle sopivas-
ti annettava. Kun nuori vastaa ottaneen-
sa lääkkeet, siihen on toki luotettava.

Vanhemmalta vaaditaan kuitenkin 
myös pelisilmää. Ilmapiiri on paras pi-
tää avoimena ja kyselevänä. Usein kes-
kustelujen myötä huomaa, mistä nuo-
ri on valmis ottamaan vastuuta ja mi-
ten hän lääkehoidon kokee. Jos nuorella 
on pakonomainen tarve kyseenalaistaa 
kaikkea, väitellä ei kannata, vaan antaa 
nuoren itse selittää.

Nuoren vastuulla olevista asioista 
kannattaa puhua varsin arkisesti. Hän 
saattaa esimerkiksi huolehtia dosetin 
täytöstä ja tällöin häneltä voi ohimen-
nen kysyä, että mikä on lääkkeiden ti-
lanne, pitääkö jotain hakea lisää aptee-
kista. Jos nuori lakkaa osoittamasta 
mielenkiintoa lääkitykseen – jos arki-
puheissa tuntuu, ettei asia kiinnosta – 
vanhemman kannattaa alkaa kiinnittää 
asiaan enemmän huomiota. Kun lääke-
hoito on yhteistyötä, asiat hoituvat var-
memmin.

Kannattaa seurata, kuluuko lääk-
keitä tasaisesti. Jos lääkkeen ottaminen 

kestää poikkeuksellisen kauan tai jos 
nuori hidastelee tai silminnähden vält-
telee lääkkeenottoa, keskustelu aihees-
ta kannattaa avata.

Joskus nuortakin väsyttää, ja hän 
on lapsi, vaikka saattaa alleviivata it-
senäistymispyrkimyksiään. Välillä voi 
nuortakin reilusti palvella ja hoitaa: teh-
dä hänelle lääkkeen ottamisen mahdol-
lisimman helpoksi ja laittaa lääkkeet 
sängyn viereen valmiiksi, vaikka nuori 
osaakin tehdä sen itse.

Vanhemman ei kannata jäädä pit-
käksi aikaa miettimään ja epäilemään. 
Jos jokin asia lääkehoidossa arvelut-
taa, apua on saatavilla. Elinsiirron saa-
neiden lasten vanhemmat voivat aina 
olla yhteydessä Uuteen lastensairaa-
laan. Ongelmissa ei syyllistetä eikä et-
sitä syyllistä.

Nuorta kannattaa myös kannustaa 
osallistumaan nuorten vertaistoimin-
taan ja kursseille. Vertaistuen merki-
tys, oman ikäisten kokemukset ja jaettu 
ymmärrys, on usein kannattelevaa. 

Juttuun on haastateltu Uuden lastensairaalan 
osastofarmaseutteja Sanna Lepistöä ja Anna 
Santamäkeä sekä liiton perhetoiminnan 
asiantuntijaa Hanna Lehtosta.
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Koronarokote on  
tärkeä elinsiirron  
saaneille ja läheisille
Vain alle puolella elinsiirron saaneista kehittyy vasta- 
aineita koronavirusta vastaan kahden rokoteannoksen 
jälkeen. Rokotetunkin on tärkeä jatkaa varotoimia.  
Suomen munuaistautirekisterin mukaan dialyysissä  
olevilla ja munuaisensiirron saaneilla on hyvä  
rokotekattavuus.

Teksti PETRI INOMAA

Nefrologit, gastroenterologit ja elinsiir-
tolääkärit suosittelevat vahvasti koro-
navirusrokotetta kaikille munuais- ja 
maksasairauteen sairastuneille sekä 
elinsiirron saaneille. Koronavirusrokot-
teesta ei voi saada Covid-19-tautia. Ro-
kotteet eivät sisällä eläviä heikennettyjä 
viruksia tai sen osia.

– On varsin todennäköistä, että jo-
kainen tulee jossain vaiheessa kohtaa-
maan koronaviruksen, ja itse voi päät-
tää kohtaako viruksen rokotettuna vai 
rokottamattomana, sanoo dosentti, gast-
roenterologisen kirurgian erikoislääkäri 
Ville Sallinen HUS Vatsakeskuksesta.

Rokote on erittäin tärkeä riskiryh-
mään kuuluville, sillä perusterveenkin 
ihmisen riski saada vakava COVID-tau-
ti on merkittävä. Rokote on varmasti 
turvallisempi kuin koronavirusinfektio. 
On myös tärkeää, että elinsiirron saa-
neiden läheiset ottaisivat rokotteen, jot-
ta koronavirusinfektioriski voitaisiin 
minimoida.

Tutkimuksia, jossa olisi selvitet-
ty perusteellisesti, kuinka hyvin rokot-
teet estävät COVID-infektioita tai vaka-
vaa tautia elinsiirron saaneille ei ole. 
Tutkimusten perusteella vasta-ainei-
ta koronavirusta kohtaan kehittyy kah-
den rokoteannoksen jälkeen alle puo-
lelle elinsiirron saaneista. Rokotteen te-
ho ei kuitenkaan perustu ainoastaan 
kehittyneisiin vasta-aineisiin eli humo-
raaliseen vasteeseen, vaan myös solu-
välitteiseen vasteeseen. Elinsiirron saa-
neilla rokote voi kehittää soluvälitteisen 
vasteen, vaikka rokottamisen jälkeen ei 
kehittyisikään vasta-aineita. Siten roko-
te todennäköisesti antaa suojaa korona-
virusta vastaan, vaikka vasta-aineita ei 
kehittyisikään. 

Tarvitaanko kolmas rokoteannos?
Jo keväästä lähtien on keskusteltu siitä, 
tarvitsevatko elinsiirron saaneet kolman-
nen koronarokotteen. Elokuun lopussa 
THL ehdotti kolmatta koronarokotean-
nosta 12 vuotta täyttäneille immuunipuo-
lustukseltaan heikentyneille, kun toises-
ta annoksesta on kulunut vähintään kak-
si kuukautta. Lehden painoon mennessä 
THL ei ollut määritellyt sairauksia, joi-
den vuoksi henkilön immuunipuolustus 
on merkittävästi heikentynyt, ja kolmas 
rokoteannos on tarpeen.

– Useiden tutkimusten perusteel-
la kolmas rokoteannos kehittää useam-
malle elinsiirron saaneelle vasta-ainei-
ta koronavirusta vastaan kuin kaksi ro-
kotetta. Myös soluvälitteinen vaste on 
parempi kolmen rokoteannoksen jäl-
keen. Kolmas rokoteannos on ollut tur-
vallinen, eikä se ole lisännyt esimerkik-
si riskiä elinsiirteen hyljintöjä, Sallinen 
kertoo.

Tällä hetkellä Suomen Kansalli-
nen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) 
ja Euroopan lääkevirasto (EMA) eivät 
ole suositelleet kolmatta rokoteannosta. 
Kuitenkin maailmalla on raportoitu va-
kavia koronavirusinfektioita elinsiirteen 
saaneilla henkilöillä, jotka ovat saaneet 
kaksi koronarokotetta. Tämän vuoksi 
esimerkiksi Saksa ja Ranska ovat aloit-
taneet tai aloittamassa immunosuppri-
moitujen potilaiden kolmannen rokote-
annoksen antamista. Myös Yhdysvalto-
jen lääkeviranomainen FDA on antanut 
luvan kolmannen koronavirusrokotean-
noksen antoon immunosupprimoiduilla 
potilailla USA:ssa ja esimerkiksi Ame-
rikan elinsiirtoyhdistys (AST) suosittaa 
elinsiirron saaneiden rokottamista kol-
mannella annoksella.

– Riski saada tartunta, tai vakava 
koronavirustauti ei ole koskaan nolla 
prosenttia, vaikka eläisi kaikkia mah-
dollisia sääntöjä noudattaen, Sallinen 
muistuttaa.

Sallinen kehottaa elinsiirron saa-
neiden kaksi kertaa rokotettujenkin jat-
kamaan varotoimia, joita suositeltiin 
ennen rokotusta. Joukkotapahtumia 
ja väkijoukkoja kannattaa välttää, eri-
tyisesti sisätiloissa. Maskia kannattaa 
käyttää ihmisiä kohdatessa. Sallinen 
suosittelee FFP2-tyyppistä maskia, joi-
ta on nykyään hyvin saatavilla kohtuul-
liseen hintaan esimerkiksi hyvin varus-
telluista ruokakaupoista. Hyvästä kä-
sihygieniasta kannattaa pitää huolta ja 
käyttää käsidesiä. Täydellistä eristäy-
tymistä ei kuitenkaan suositella, mutta 
lähipiirin ja ystävien olisi hyvä olla ro-
kotettuja.

Dialyysissä olevilla ja  
munuaisensiirron saaneilla  
hyvä rokotekattavuus
Suomen munuaistautirekisteri on pro-
fessori Patrik Finnen johdolla selvittä-
nyt munuaistautirekisteriin kirjattujen 
dialyysissä olevien ja munuaisensiirron 
saaneiden Covid-19-rokotekattavuutta 
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ja rokotteiden tehoa sekä mahdollisia 
haittavaikutuksia verrattuna muuhun 
väestöön. Tiedonhaussa on käytetty 
Suomen munuaistautirekisterin tieto-
ja yhdistettynä muihin kansallisiin re-
kistereihin. Jokaiselle dialyysihoidossa 
olevalle tai munuaisensiirron saaneelle 
on haettu kymmenen iän, sukupuolen 
ja asuinpaikan mukaan kaltaistettua 
verrokkia. Tulokset on saatu 17.6.2021 
päivättyjen tietojen mukaan.

– Rokotekattavuus dialyysissä ole-
villa ja munuaisensiirron saaneilla on 
hyvä ja ensimmäisen rokotteen on saa-
nut heistä yli 4/5 ja toisen rokotteen yli 
puolet, kertoo munuaistautirekisterin 
vastaava lääkäri Jaakko Helve. 

Erityisesti toisen rokotteen saanei-
den osuus on dialyysissä olevilla ja mu-
nuaisensiirron saaneilla selvästi suu-
rempi kuin verrokkiväestöllä. Rokotteet 
saaneiden osuudessa on kuitenkin ero-
ja sairaanhoitopiirien väleillä.

Dialyysissä olevista oli kesäkuussa 
koko maassa saanut ensimmäisen ro-
kotteen 81 prosenttia ja toisen rokotteen 
53 prosenttia. Verrokeista toisen rokot-
teen oli saanut vain 29 prosenttia. Mu-
nuaisensiirron saaneista ensimmäisen 
rokotteen on saanut 87 prosenttia ja toi-

sen 58 prosenttia. Verrokeista toisen ro-
kotteen on saanut vain 16 prosenttia. 

Koronavirustartunta todettiin 
useammin dialyysissä olevilla ja mu-
nuaisensiirron saaneilla kuin verrokeil-
la. Koronatartunnan saaneiden osuus 
laskee iän noustessa sekä dialyysissä 
olevilla että munuaisensiirron saaneil-
la, mutta 28 vuorokauden sisällä Co-
vid-19 toteamisen jälkeen kuolleiden 
osuus on huomattavasti suurempi iäk-
käillä dialyysissä olevilla ja munuaisen-
siirron saaneilla kuin verrokeilla.

Covid-19-tartuntojen määrä on ollut 
rokotusten jälkeen pieni sekä dialyysis-

sä olevilla ja munuaisensiirron saaneil-
la että verrokeilla. Kahden rokotuksen 
jälkeen dialyysissä olevilla ja munuai-
sensiirron saaneilla ei ollut kesäkuun 
puoliväliin mennessä todettu yhtään 
koronatartuntaa. Rokotuksen jälkeisiä 
haittavaikutuksia on raportoitu vain al-
le 0,1 prosentilla rokotetuista.

Munuaistautirekisteriin kirjattu 
89 koronavirustartuntaa
Suomen munuaistautirekisterin mu-
kaan munuaisensiirron saaneilla ja dia-
lyysissä olevilla on todettu elokuun lop-
puun mennessä yhteensä 89 koronavi-
rustartuntaa. Koronavirustartunnoista 
53 on munuaisensiirron saaneille ja 36 
dialyysissä olevilla. Suurin osa eli 29 
dialyysihoidossa olevien tartunnoista 
on hemodialyysissä olevilla. Vatsakal-
vodialyysiä kotona tekevillä tartuntoja 
on todettu seitsemän. 

Munuaistautirekisteriin on ilmoitet-
tu yhdeksän koronaviruksesta johtuvaa 
kuolemaa.

Suomen munuaistautirekisteri seu-
raa dialyysissä olevien ja munuaisen-
siirron saaneiden koronavirustartunto-
ja Suomessa ja raportoi tiedot Euroo-
pan ERA-EDTA-rekisteriin. 
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Kaksi kertaa rokotettu 
elinsiirron saanut:

 ¦ huolehdi hyvästä käsihygienias-
ta: pese kädet ja käytä käsidesiä

 ¦ vältä väkijoukkoja etenkin sisä-
tiloissa

 ¦ käytä maskia, mieluiten 
FFP2-tyyppiä

 ¦ lähipiirin ja ystävien olisi hyvä  
olla rokotettuja
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En häpeä maksansiirtoani
Risto Ojalalla virtaa riittää ja hän on mukana monessa. Vauhtia ei ole hidastanut 
edes vuonna 2011 tehty maksansiirto. Vaikeina hetkinä uskoa elämään antoivat 
läheiset ja vertaistuki.

Teksti PETRI INOMAA

Kesäkuun kuntavaaleissa Risto Ojala, 
74, valittiin jatkoon Kuhmoisten kun-
nanvaltuustoon. Kunnan luottamus-
tehtävissä hän on toiminut 1970-luvul-
ta lähtien. Ojala toimii myös seurakun-
nan luottamustoimissa. Eläkkeelläkin 
hän kirjoittaa freelancerina lehtijuttuja 
ja onpa mies kirjoittanut kymmenkunta 
kirjaakin. Tilattujen teosten aiheina on 
aina ollut historia. Nyt tekeillä on kirja 
Kuhmoisten evakoista.

Ojalan vanhemmat olivat kuuroja 
ja hänen äidinkielensä on suomen li-
säksi viittomakieli. Työuransa Ojala te-
ki kuulovammaisten ja kuurojen paris-
sa. Kuulonhuoltoliiton kurssikeskuk-
sen johtajana hän aloitti vuonna 1975 
järjestämään sopeutumisvalmennus-
kursseja. Myöhemmin hän työsken-
teli Kuurojen Liitossa kirjasto- ja tut-
kimustoiminnassa sekä Jyväskylässä 
kuurosokeiden ja kuurojen palvelukes-
kuksessa.

Järjestöt ja yhdistykset ovat vetäneet 
miestä puoleensa aina. 

Ojala toimi toistakymmentä vuot-
ta Kuhmoisten kotiseutuyhdistyksen 
puheenjohtajana ja sai jo alussa idean 
joulutulista, jotka tervehtisivät pohjoi-
seen ajavia kunnan etelärajalta pohjois-
rajalle.

Jouluaattona 2007 Ojala oli sytyttä-
mässä 24-tien varteen joulutulia. Maas-
sa oli lunta ja mieli rauhaisa. Rauhamä-
en kylän kohdalla lumeen alkoi putoilla 
veripisaroita. Ojalan nenästä vuoti ver-
ta. Sinänsä ei mitään ihmeellistä, mut-
ta verenvuoto ei tyrehtynyt. Joulutulien 
laitto jäi kesken.

Kuolemakin kävi mielessä
Verenvuoto nenästä jatkui koko joulun. 
Pyhien jälkeen Ojala meni terveyskes-
kukseen. Lääkärin vastaanotolla hän 
oksensi lavuaarin verta. 

Tutkimukset jatkuivat Keski-Suo-
men keskussairaalan hematologian 
osastolla.

– Tuntui rajulta olla syöpäosastol-
la tutkimuksissa, mutta se oli varmaan 
silloin sopivin paikka, Ojala kertoo.

Sairauden syy ei selvinnyt. Tilanne 
tuntui vakavalta, kuolemakin kävi mie-
lessä. Tytär peruutti Australian mat-
kansa, koska pelkäsi isän menehtyvän 
matkan aikana.

– Asumme järven rannalla. Juhan-
nuksena 2010 sanoin kotilaiturilla vai-
molleni Anitalla: Onkohn tämä viimei-
nen juhannukseni.

Ojala oli päässyt eläkkeelle 60-vuo-
tiaana. Hän oli valmistunut vuonna 
1981 yhteiskuntatieteiden maisteriksi 
Jyväskylästä, mutta halusi vielä toisen-
kin tutkinnon. Sairaudesta huolimat-
ta hän haki Helsingin yliopiston teolo-
giseen tiedekuntaan keväällä 2008 ja 
pääsi opiskelemaan. 

Syksyn hän asui opiskelija-asunnos-
sa Helsingissä ja viikonloput kotona. 
Samaan aikaan selvisi, että verenvuo-
tojen syy oli pitkälle edennyt maksa-
kirroosi. Sen aiheuttaja oli autoimmuu-
nimaksasairaus.

Seuraavan vuoden sairautta seurat-
tiin ja tehtiin lisää tutkimuksia. Kesäl-
lä 2010 Ojala laitettiin maksansiirtolis-
talle.

Syksyllä kunto alkoi heiketä. Kävely 
jyrkissä mäissä oli työlästä ja kävi aina 
vain vaikeammaksi. Lihaskunto heikke-
ni ja syyslukukauden lopulla 2010 Oja-
la joutui keskeyttämään opinnot.

Jouluna miehen kunto romahti. Hän 
ei kyennyt kunnolla kävelemään ja oli 
sekava.

Kaksi maksaa
Heti joulun jälkeen vaimo toimitti Oja-
lan keskussairaalaan, jossa mies oli 
loppiaiseen asti. Sitten hänet vietiin 
osin jo tajuttomana ambulanssilla Mei-
lahteen. Ojala luuli menevänsä sairaa-
laan vain kontrolliin, kun lääkäri yllät-
täen sanoikin, että sopiva maksa oli 
vihdoin löytynyt.

Maksansiirtoleikkaus aloitettiin, 
mutta pian Ojalan vaimon puhelin soi: 
saapunutta maksaa ei voidakaan siir-
tää siinä olevan syövän vuoksi. Lääkä-
rillä oli kuitenkin hyviäkin uutisia. Oli 
saatu toinenkin maksa, joka oli hyvä ja 
siirtokelpoinen. Ojala oli odottanut uut-
ta maksaa puoli vuotta ja nukutuksen 
aikana oli löytynyt sopiva.

Pitkän leikkauksen jälkeen Ojala oli 
teho-osastolla viikon suurimman osan 
aikaa tajuttomana ja sekavana. Itse hän 
ei muista viikosta juuri mitään.

Teho-osaston jälkeen Ojala oli kuu-
kauden osastolla Meilahdessa ja sen jäl-
keen vielä kaksi kuukautta Keski-Suo-
men keskussairaalassa. Fysioterapeutin 
avulla hän alkoi kuntoutua ja liikkua en-
sin pyörätuolilla ja sitten rollaattorilla. 

Kotiin pääsyn jälkeenkin meni pa-
ri kuukautta ennen kuin Ojala alkoi kä-
vellä. Hän oli kuitenkin sinnikäs ja kun-
to alkoi kohota. Heinäkuussa hän oli jo 
vaimonsa kanssa mustikassa kävely-
sauvojen kanssa ämpäri käsipuolessa.

Vertaistuki antaa uskoa tulevaan
– On tärkeää, että potilasta ei jätetä yk-
sin sairaalaan. Minua kannusti toipu-
maan, kun perheenjäsenet, siskoni ja 
ystäväni kävivät alusta lähtien lähes 
päivittäin katsomassa minua osastolla, 
Ojala sanoo.

Risto Ojala sai uuden maksan kymmenen vuot-
ta sitten. Siitä huolimatta Ojala on edelleen ak-
tiivinen kunnan luottamustoimissa.
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Ojalalla on kolme lasta ja neljä las-
tenlasta. He ovat antaneet sairauden ai-
kana rohkaisua ja sisältöä elämään.

Kotiutumisen jälkeen Ojala pääsi 
nopeasti liiton kuntoutuskurssille, jos-
sa hän sai tavata muita maksasairau-
teen sairastuneita. Se antoi uskoa elä-

män jatkumiseen. Jo tutkimuksissa Ki-
rurgisessa sairaalassa ja maksansiir-
ron aikaan Meilahdessa hän oli saanut 
tilaisuuden puhua saman kokeneiden 
kanssa.

– On tärkeää, että ennen siirtoa ja 
sen jälkeen saa tavata maksansiirron 
saaneita. Se auttaa ymmärtämään, että 
elämä ei jatku vain puolta vuotta, vaan 
siirtomaksalla voi elää pitkään.

Ojala on käynyt liiton vertaistuki-
koulutuksen ja toimii nykyään itsekin 
vertaistukijana.

Uskoa tulevaan antoi myös profes-
sori Krister Höckerstedtin elämäker-
ran lukeminen. Hän sai kirjan lahjaksi 
lääkärityttäreltään.

Ojala kertoo olleensa aina aktiivi-
nen liikkuja. Tennis ja juoksu loppuivat 
maksansiirtoon, mutta tilalle tulivat kä-
velylenkit vaimon kanssa.

– Etsimme karttapalvelusta aina 
uuden noin viiden kilometrin lenkin ja 
kiersimme Kuhmoisten polkuja ja met-
säteitä. Kilometrejä on kertynyt jo usei-
ta satoja.

Elämä jatkuu
Kesken jääneitä opintoja Ojala jatkoi jo 
sairasvuoteessa ja valmistui teologian 
maisteriksi vuonna 2012.

Ojalan pääharrastus luottamustoi-
mien ohella on jo 14 vuoden ajan ol-
lut Miesten kotailtojen järjestäminen. 
Illoissa on vaihtelevia aiheita ja vie-
railevina puhujina on ollut puuseppiä, 
maanviljelijöitä, upseereita, urheilijoi-

On tärkeää,  
että ennen siirtoa 

ja sen jälkeen saa  
tavata maksansiirron 
saaneita.

ta ja julkisuuden henkilöitäkin. Eniten 
kuulijoita ovat keränneet Jukka Virta-
nen ja Juha Mieto.

– Aloitimme tapaamiset metsästys-
seurojen kotarakennuksissa, sillä ne 
olivat tyypillisiä miesten kokoontumis-
paikkoja. Kun toiminta kasvoi, olemme 
kokoontuneet esimerkiksi maataloissa 
ja seurojentaloissa.

Parhaimmillaan illat ovat keränneet 
yli 100 osallistujaa. Ojala laskee, että il-
toja on järjestetty jo 165 kertaa.

Kuhmoisten kulttuuriyhdistyksen 
puheenjohtajana hän on ollut järjestä-
mässä Kuhmoinen kuhtuu  tapahtumia. 
Koronasta huolimatta tänäkin kesä-
nä tapahtumia pystyttiin järjestämään 
kymmenkunta. Ohjelmassa on muun 
muassa konsertteja ja taidenäyttelyitä.

Elämä jatkuu siis maksansiirrosta 
huolimatta. Pienellä paikkakunnalla ih-
miset tuntevat toistensa elintavat, mut-
ta on Ojalakin törmännyt ennakkoluu-
loihin, että kaikki maksasairaudet joh-
tuisivat alkoholista.

– En häpeile maksansiirtoani, vaan 
pidän sitä esillä. 
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Risto Ojalan mukaan on tärkeää, että saa tavata muita saman kokeneita. Se antaa uskoa elämään.
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Resilienssi auttaa  
kohtaamaan vaikeudet
Jokainen kohtaa elämässään vaikeuksia. Oma onnellisuuskäsitys vaikuttaa  
selviytymiseen. Itsemyötätunto auttaa sairastuessa huolehtimaan itsestään,  
mutta myös muiden apu kannattaa ottaa vastaan.

Teksti PETRI INOMAA

Elämä ei ole vain myönteisiä tunteita 
ja hyviä sattumuksia. Elämään kuuluu 
myös vaikeuksien kohtaamista ja niistä 
selviytymistä. Merkittävää on, miten vai-
keuksiin suhtautuu ja miten niistä pää-
see ylitse ottamalla omat selviytymiskei-
nonsa ja ympäristön resurssit käyttöön. 
Omilla voimavaroilla ja vahvuuksilla voi 
ympäristön tuella selvitä elämän eteen 
tuomista vaikeuksista. Resilienssi aut-
taa selviämään eteenpäin hankaluuksis-
ta huolimatta.

Resilienssille ei ole olemassa ku-
vaavaa suomenkielistä sanaa. Se tar-

koittaa kuitenkin suurin piirtein kykyä 
kohdata vaikeudet ja selvitä niistä sekä 
kykyä sopeutua ja kehittyä.

Elämään kuuluvien vastoinkäymis-
ten myötä oma ongelmanratkaisukyky 
kehittyy ja kyky kohdata seuraavat vai-
keudet vahvistuu. Resilienssi ei ole kui-
tenkaan vain selviytymistä, se on myös 
ennakoivaa sopeutumista tulevaan. 
Selviäminen perustuu toivoon ja ky-
kyyn nähdä tulevaisuus.

Oma onnellisuuskäsitys vaikut-
taa selviytymiseen. Vastoinkäyminen 
on vaikeampi kohdata, jos ajattelee on-

nellisuuden olevan vain menestystä ja 
myönteisiä tunteita. Hankaluudet on 
helpompi kohdata, jos ajattelee, että on-
nellisuuteen kuuluu vaikeitakin hetkiä 
ja elämään kärsimystä.

”Olemme vahvempia kuin uskoisim-
mekaan”, kirjoittaa sosiaalipsykologi, 
VTM, vaativan erityistason ratkaisukes-
keinen psykoterapeutti Krisse Lippo-
nen kirjassaan Resilienssi arjessa. 

Säilytä omat arvosi
Vaikeuksia kohtaa omista valinnois-
taan huolimatta. Hyvistä elintavois-
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ta huolimatta voi sairastua. Nykymaa-
ilmassa moni sairastuu, joskus jopa 
useamman kerran eri sairauksiin elä-
mänsä aikana. Osa sairauksista voi-
daan parantaa, osaa niistä voidaan hoi-
taa, jolloin elämä jatkuu kroonisen sai-
rauden kanssa. Resielienssiä on tällöin 
se, miten oman sairautensa kokee ja 
miten itseään ja sairauttaan hoitaa. Ul-
kopuolisten mielestä vakavasti sairas 
voikin pitää itseään terveenä, kun tilan-
teeseen on sopeutunut.

Sairastuminen voi estää joidenkin 
elämänvalintojen toteuttamista, mut-
ta merkityksellisyyden tunteen voi säi-
lyttää säilyttämällä omat arvonsa ja ta-
voitteensa mielessään. Resilienssi ei 
poista surua menetetystä tai tapahtu-
neen aiheuttamaa kipua, vaan se on ky-
kyä oppia auttamaan itseään vaikeassa 
tilanteessa.

Resilienssi ei ole vain selviytymis-
tä – se on myös luopumista. Luopumi-
nen ei tarkoita tässä yhteydessä samaa 
kuin luovuttaminen. Luopuminen on 
harkittu ja hallittu päätös, joka perus-
tuu omiin kokemuksiin ja tietoon. Resi-
lienssi ihminen voi kaivata esimerkiksi 
terveytensä menettämistä, mutta hän ei 
ripustaudu kaipaukseen vaan onnistuu 
jatkamaan uudenlaistaan elämäänsä. 
Jos jää kiinni vain siihen, mitä on me-
nettänyt, ei huomaa sitä kaikkea hyvää, 
mitä ei ole menettänyt. 

Resilienssin voimalla voi vaikeuk-
sista huolimatta saavuttaa aiemman 
hyvinvointinsa tason, ja jopa ylittää 
sen, Krisse Lipponen kirjoittaa kirjas-
saan. Elämä saattaa muuttua sairau-
den seurauksena paljonkin, mutta kat-
se on siitä huolimatta tulevaisuudes-
sa ja siinä, mikä kaikesta huolimatta 
on hyvin.

Ole ystävällinen itsellesi
Isoihin vaikeuksiin sopeutuminen vaa-
tii aikaa. Ajan kanssa tapahtuneen hy-
väksyy osaksi elämäänsä. Itsemyötä-
tunto on resilienssin osatekijä. Ympä-
ristön tuki on tärkeää, mutta se ei riitä, 
jos ei itse tue itseään.

Tutkimusten mukaan itsemyötätun-
to auttaa selviämään vaikean sairau-
den oireiden kanssa. Itsemyötätunto 
tarkoittaa ymmärrystä ja ystävällisyyt-
tä omia tunteitaan, virheitään ja puut-
teitaan kohtaan. Sen voi ajatella olevan 
itsestään huolehtimista. Se auttaa suh-
tautumaan vaikeuksiinkin vastaanotta-
vaisesti ja hyväksyvästi. 

Yksittäinen vaikeus ei kerro ihmi-
sen koko elämästä, se on vain osa hä-
nen elämäntarinaansa. Ihminen on 
kaunis säröineenkin. Vastoinkäymi-
nen ei useinkaan johdu omasta virhees-
tä, eikä itseään pidä syyttää siitä. Itse-
myötätunto auttaa hyväksymään tapah-
tuneen, ei peittelemään sitä itseltään. 
Epärealistiset odotukset vain estävät 
sopeutumasta tilanteeseen. 

Suomalainen kulttuuri on montaa 
muuta armeliaampi: meillä saa sanoa, 
että ei voi hyvin. Suomalainen sisukä-
sitys ei kiellä kipua tai kärsimystä, vain 
siitä puhumisen. Liika sisu voi silti joh-
taa yliyrittämiseen ja ajatukseen, että 
kaikesta pitää selviytyä yksin. On järke-
vää pyytää apua muilta ihmisiltä ja vas-
taanottaa apua.

Tutkimusten mukaan ammatti-
laisten tuki sairauden hoidossa ja sen 
kanssa elämisessä pelkän oireiden seu-
raamisen sijaan lisää sairastuneen ter-
veyden kokemusta. Yhtä tärkeää on ko-
kemusten jakaminen samassa tilan-
teessa olevien kanssa.

Vaikeudet jättävät jälkensä
Omalle hyvinvoinnille oleellista on hy-
vien ja huonojen tunteiden suhde. Kos-
ka keho reagoi kielteisiin tunteisiin voi-
makkaammin kuin myönteisiin tun-
teisiin, on tärkeä oppia huomaamaan 
arjen pienet ilot. Kun arjessa kokee 
myönteisiä ajatuksia, ja ne huomaa, nii-
den voima kasaantuu. 

Vaikeina aikoina pitää pyrkiä huo-
mioimaan elämän pienet myönteiset 
muruset. Kielteisten tunteiden vaiku-
tusta voi vähentää etsimällä mielihy-
vän tunteita esimerkiksi huumorista 
tai lempimusiikista. Myönteinen tun-
ne purkaa kehosta stressiä. Ei kaikesta 
ole silti pakolla löydettävä jotain hyvää 
– joskus vain yksinkertaisesti on huono 
olo. Vakavan sairastumisen aiheutta-
ma trauma voi johtaa myös elämän uu-
delleen arviointiin ja itsensä kehittämi-
seen. Elämää ravisteleva kriisi pakot-
taa pohtimaan näkemyksiään itsestään 
ja maailmasta.

Sairauden kautta ihminen voi löy-
tää itselleen uuden ryhmän esimer-
kiksi vertaistuen tai uudenlaisen mer-
kityksellisyyden elämälleen vapaaeh-
toistoiminnasta. Tutkimusten mukaan 
trauman jälkeen kasvavat ihmiset, jot-
ka ovat avoimia uusille kokemuksille ja 
joustavia, koska he ovat valmiimpia ar-
vioimaan uudelleen omaa maailman-
kuvaansa. Kasvua edistää sosiaalinen 
tuki ja jakamisen kokemus, mutta var-
sinaisen muutoksen on tapahduttava 
oman pään sisällä. 

Lähde: Resielienssi arjessa, Krisse Lipponen, 
Duodecim 2020
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Jos jää kiinni vain 
siihen, mitä on 

menettänyt, ei huomaa 
sitä kaikkea hyvää,  
mitä ei ole menettänyt.

Onko minulla resilienssiä?
Kuinka monessa kohdassa tunnistat it-
sesi? Mieti, onko joku sinulle vieraista 
asennoitumisesta taito, jota voisit har-
joitella.

Kriisin keskellä tartun  
toimeen

Uskon hankaluuksien  
olevan tilapäisiä.

Kestän epätietoisuutta ja  
epävarmuutta.

Sopeudun nopeasti  
muutoksiin.

Olen utelias.

Opin omista ja muiden  
kokemuksista.

Olen analyyttinen  
ongelmanratkaisija.

Olen joustava.

Kokemani vaikeudet  
vahvistavat minua.

Löydän vahvuuksia  
itsestäni ja muista.

Pyydän tarvittaessa apua.

Tartun helposti toimeen.

Olen joukkuepelaaja.

Uskallan kertoa ajatuksistani 
ja näkemyksistäni.

Lähde: Liselotte Baijaert kirjassa Resielienssi 
arjessa.

19ELINEHTO 1|21



Selätä kodin tavarakaaos
Tavaraa kertyy useista 
syistä. Yhdellä ei riitä  
voimavarat siivoukseen,  
toinen säästää kaiken ja 
kolmas saa tavaroiden 
hankkimisesta lohtua.  
Tavaroissa on kiinni myös 
muistoja. Niin tai näin,  
ammattijärjestäjän  
vinkeillä saa otetta  
kaaoksesta.

Teksti RAISA TASANTO

Tätähän voi vielä tarvita. Kuinka mo-
nesti saat itsesi kiinni tästä ajatukses-
ta?

– Kuinka usein ja todennäköises-
ti tarvitset oikeasti tavaroita, joita sääs-
tät, kysyy Arki Paremmax -ammattijär-
jestäjä, kotitalousopettaja Auli Pulli.

Hän kehottaa miettimään, mitä to-
della tarvitset ja rajaamaan kodin tava-
ramäärän tarpeen mukaan.

Tavarakaaosta syntyy useista syis-
tä ja erilaisissa elämäntilanteissa. On 
eläkeläisiä, jotka säästävät kaiken, on 
lapsiperheitä tavaravuorten keskellä ja 
kiireisiä uraihmisiä, joilla ei ole aikaa 
huolehtia kodista. On myös elämänti-
lanteita, joissa aika ja energia eivät riitä 
kodin järjestyksen ylläpitämiseen. Kaa-
oksen siivoaminen on kova työ. Sitä ei 
välttämättä jaksa aloittaa tai siihen ei 
tahdo löytyä aikaa.

– Tunnetusti esimerkiksi teini-ikäis-
ten huoneet ovat sekaisia ja siivoami-
nen on työlästä. Jos huone on täynnä 
lattiasta sängylle ja pöydälle vaatteita 
ja esineitä, eikä tavaroille ole tilaa tai 
omia paikkoja ja ne vain lojuvat sikin 
sokin, on aika puuttua.

Milloin tavaraa on liikaa?
 ¦ Kun ne ovat jatkuvasti hukassa.
 ¦ Jos et tiedä tai muista, mitä kaikkea 

omistat.
 ¦ Kun arkitoimet kärsivät, koska jou-

dut jatkuvasti siirtelemään tavaraa pois 
tieltä.

 ¦ Jos jätät usein mukavia asioita teke-
mättä, koska sinun pitää raivata.

 ¦ Jos et koskaan kutsu ketään kylään 
tavaramäärän ja epäjärjestyksen takia.

 ¦ Kun sinulla on ei-väliaikaisia kodin ul-
kopuolisia varastoja.

Miksi tavaraa kertyy?
Erään laskennallisen arvion mukaan 
jokaisella on noin 10 000 tavaraa ko-
tonaan ja niistä noin 70 prosenttia jää 
käyttämättä.

– Tarvitsemme arjessa siis noin 30 
prosenttia tavaroistamme. Loput loju-

vat kaapeissa, laatikoissa, erilaisissa ti-
loissa ja paikoissa odottamassa, että 
jos tarvitsemme niitä. Ajattelemme, et-
tä jos laitan tämän pois, huomaan pian 
tarvitsevani sitä.

Omaa suhtautumistaan tavaroi-
hin kannattaa siis tarkastella. Myös it-
se tehdyistä tavaroista voi olla vaikea 
luopua.

– Yliarvostamme ponnistelua vaa-
tivia asioita ja annamme suhteettoman 
paljon arvoa tavaroille tai tuotteille, jot-
ka ovat vaatineet meiltä aikaa tai työtä, 
esimerkiksi itse tehdyille villasukille.

Voi myös olla vaikeaa sivuuttaa jo 
aiheutuneita kustannuksia, vaikka niitä 
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ei ole mahdollista enää saada takaisin. 
Tämä saa olemaan luopumatta sellai-
sestakin hankkimastaan, josta ei edes 
pidä. Tällöin puhutaan uponneiden kus-
tannusten harhasta. Ostit makeisia, 
joista et pidä, ja syöt ne väkisin, koska 
ne on jo maksettu ja haluat käyttää si-
joitetun rahan. Jos saat makeisia, joista 
et pidä, jätät helpommin ne syömättä ja 
annat pois. Sama pätee tavaraan.

Eri kanavissa, kaupoissa, markki-
noinnissa ja mainoksissa luvataan ta-
varoiden hankkimiseen liittyen sääs-
töjä ja etuja, ja niiden saaminen tuot-
taa mielihyvää. Sekin vaikuttaa haluun 
hankkia tavaraa.

Paljonko on liikaa?
Kun tarkastelet kaappiesi tai varasto-
jesi sisältöä, mieti, kuinka monta mat-
toa, verhoparia, pöytäliinaa, lasivaasia, 
kynttilänjalkaa tai mitä milloinkin tar-
vitset.

– Tavaraa kertyy kotiin paljon 
enemmän kuin sitä ajan mittaan lähtee 
ja mitä viemme pois. Voimme ajatella, 
että jos uusi rikkoutuu, tämä on varal-
la. Jos tulee huonot ajat. Jos laihdun tai 
lihon. Jos tarvitsen kuitenkin tai jos lap-
seni tarvitsee tätä joskus, säilytän va-
roiksi.

Vanhemmat syyllistyvät tavaroi-
den säästelyyn lapsia varten. Sääste-
tään esimerkiksi lasten pieniä vaattei-
ta lasten mahdollisille tuleville lapsille. 
Muistoina toki myös säilytetään omien 
lasten vauva- ja taaperoajasta tavaroi-
ta, pienokaisen ensimmäiset kengät tai 
ulkomailta ostettu mekko. Kannattaa 
miettiä, tuleeko se oma lapsi oikeas-
ti tarvitsemaan sitä, mitä hänelle sääs-
tetään. Ja paljonko muistoja on tarpeen 
säilöä tavarana.

– Toki tarvitsemme kaikenlaista, 
mutta tavaroita on liikaa, jos niitä ei 
tarvitessaan löydä ja niitä saa aina et-
siä. Saati, jos emme edes muista, mitä 
kaikkea meillä on.

Oiva nyrkkisääntö on, että jos tava-
raa pitää kaivaa ja raivata esiin tarvetta 
varten, sitä on liikaa.

– Käytämme hurjasti aikaa siihen, 
että etsimme tavaroita paljouden kes-
keltä. Kannattaa alkaa laskea tälle vai-
valle ja ajankäytölle arvoa. Jos pitää en-
sin siivota, selättää pyykkivuori, purkaa 
pyykkikorit tai järjestellä sitä ja tätä, ki-

vat asiat jäävät tekemättä ja sosiaalinen 
elämä kärsii.

Mikä avuksi?
Muista, että tavara ei tee onnellisek-
si. Ota hetkeksi välimatkaa tavaroihin. 
Älä hanki äläkä vastaanota tavaraa 
muilta. Pidä tavaradieetti tai -lakko. 
Pidättäydy vähän aikaa uuden hankki-
misesta ja osta vain silloin, kun todel-
la tarvitset.

Laita kiertoon tavaraa, jota et tarvit-
se: lahjoita, vie kirpputorille tai keräyk-
seen. Ehjiä käyttökelpoisia tavaroita ei 
kannata heittää pois.

Mieti, määritteletkö identiteettisi ta-
varan kautta. Opettele suhteuttamaan 
merkityksiä ja uskomuksia, joita tava-
roihin liittyy. Muista, että tavarat ovat 
usein vain apuvälineitä. Opettele tarvit-
semaan vähemmän.

Laske, paljonko tavarat vievät aikaa-
si ja hermojasi. Jos kaappien ovet jumit-
tavat joka kerta niitä sulkiessa tai kaa-
peista kaatuu tavaraa päälle, kun niitä 
auotaan, on tavaraa auttamatta liikaa.

Käy läpi perheenjäsenten tai kave-
rin kanssa tavaramäärää ja järjestel-
kää yhdessä sitä, mistä luopua ja mitä 
ei tarvita. 

Arki Paremmax -ammattijärjestäjä, 
kotitalousopettaja Auli Pulli kertoi 
pieniä ajatustehtäviä ja keinoja kodin 
järjestyksen ylläpitoon liiton perhetoiminnan 
järjestämässä kaikille avoimessa 
verkkotapahtumassa 13.5.2021.

Mieti, mitä todella  
tarvitset
Laske tai mittaa, paljonko tavarat vaa-
tivat:

 ¦ Tilaa kodistasi tai muualta.
 ¦ Aikaa sinulta esimerkiksi etsiessäsi 

oikeaa tavaraa.
 ¦ Rahaa, kun ne vievät säilytystilaa ja 

kun ostat uutta.
 ¦ Hermoja, kun raivaat ja siirtelet niitä 

tieltäsi tai etsit jotakin.
 ¦ Jahkailuja miettiessäsi esimerkiksi si-

tä, että mitä milloinkin pukisit yllesi.
 ¦ Työtä, jonka käytät niitä siirrellessä 

tai järjestellessä sen sijaan, että tekisit 
mukavia asioita.

K O L U M N I

Erilaisuus on  
rikkautta
Olen koko ikäni ollut vasenkätinen. Lu-
sikka, puukko, kynä, pallo - kaikki tart-
tuivat vasempaan, väärään käteen. Lo-
pulta mustekynääkin oli yritettävä. 

Isäni täti, ranskan kielen opettaja, ha-
lusi auttaa ja opettaa minut oikeakä-
tiseksi. Se yritys loppui ennen pitkää, 
kun rupesin änkyttämään. Mutta si-
tä olen miettinut, aiheuttiko tuo hyvää 
tarkoittava ”eheytysyritys”  myös sen, 
että edelleen minun on vaikea erottaa 
nopeasti oikeaa suuntaa vasemmasta, 
lukea sujuvasti nuotteja tai laskea yk-
sinkertaisia laskutoimituksia varmasti. 

Suomalainen kansantarina kertoo riihi-
tontusta. Väitettiin, ettei kukaan pysty-
nyt hänen riihessään yötä nukkumaan. 
Sitten miesporukka päätti yhdessä sen 
tehdä. Keskiyöllä tonttu nousi kolos-
taan ja mumisi: “Pitkä – lyhkönen – 
pitkä – lyhkönen…Missä minun tasaus-
rautani on?” Miehet lähtivät. 

Mitä ankarammin johdettu jokin ryh-
mä on, sitä suurempi on yleisen yh-
denmukaisuuden tarve. Mutta asiallis-
ta on vain se, mikä edistää yhteistä hy-
vää. “Asialliset hommat suoritetaan, 
muuten ollaan kun Ellun kanat”, kuten 
vänrikki Koskela lausahti Tuntematto-
massa. 

Mikä on henkilökohtainen pelivarani 
hoidosta vastaavana henkilönä? Sitä ai-
kanaan välillä mietin. Yritämmekö teh-
dä jokaisesta potilaasta mallipotilaan 
oloisen? Käytännössä kuitenkin asiat 
menevät varmaan edelleenkin parhai-
ten niin, että keskitytään olennaisiin 
asioihin ja muuten ollaan sellaisia kuin 
ollaan, kukin rennosti omana itsenään, 
normaalin keskinäisen kunnioituksen 
hengessä. 

Antti Linkola
Kirjoittaja on eläkkeellä oleva lappeenranta
lainen keskussairaalan munuaispotilaiden 
hoidosta vastannut sisätautilääkäri.
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Sairaus tuli rytinällä
Jarkko Ruottisella riitti dia-
lyysissa käynnin rinnalla 
energiaa töihin, opiskeluun 
ja paikalliseen vaikuttamis-
työhön. Sairastuminen oli 
silti myös pakkopysähdys, 
jossa elämä järjestäytyi ja 
näyttäytyi uudella tavalla.

Teksti ja kuvat RAISA TASANTO  

Oululaisella 46-vuotiaalla insinööril-
lä ja liiketoiminnan kehittäjällä Jarkko 
Ruottisella on ollut munuaisten vajaa-
toiminta kymmenisen vuotta. Muutama 
vuosi sitten hänellä diagnosoitiin myös 
kilpirauhasen vajaatoiminta, jonka jäl-
keen munuaisten tila heikkeni. Dialyy-
sissa Jarkko kävi maaliskuusta 2019 
elokuuhun 2021. Elokuun alussa hän 
sai munuaisensiirron ja toipuu nyt siitä. 
Vointi on kuulemma erinomainen.

Dialyysihoidon aloittaminen tuli Jar-
kolle eteen yllättäen kilpirauhasen va-
jaatoimintaan liittyvien kontrollien yh-
teydessä.

– Tilanne tuli eteeni melko rytinäl-
lä. Yhtäkkiä kontrollikäynnin jälkeen 
töissä ollessani tuli soitto lääkäristä, et-
tä tule tänne heti. Menin käymään tark-
kailussa ja pian alkoi hemodialyysi, 
Jarkko Ruottinen muistelee.

Hän työskenteli pienessä yritykses-
sä liiketoimintakonsulttina ja heti herä-
si kysymys, että miten tästä jatketaan 
töiden osalta.

– Kyselin sairaalan sosiaalityönte-
kijältä, että miten asiat menevät niin 
omasta kuin työnantajan puolesta. On 
siinä työnantajallekin selvitettävää. En-
sin olin kolme kuukautta sairaslomalla 
ja sitten 50-prosenttisella työajalla. Dia-
lyysissa kävin sairaalassa kolme kertaa 
viikossa viisi tuntia kerrallaan.

Ensimmäinen dialyysivuosi oli vai-
kea hoitoihin liittyvän veritien, fistelin 
kanssa. Käsi turposi, eikä fisteli tuntu-
nut asettuvan. Hoitoihin liittyvä väsy-
mys tuli myös tutuksi.

– Tuntuu, että ensimmäinen vuosi 
meni siten, etten oikeastaan edes huo-
mannut hoitoja, olin puoliunessa hoito-
jen ajan.

Ensimmäisen vuoden jälkeen Jark-
ko kuitenkin siirtyi sairaalassa omahoi-
tohuoneeseen, jossa hän pisti itse ja te-
ki osin hoidon itse. Jokaisen hemodi-
alyysihoidon alussa verisuoniin piste-
tään kaksi kanyyliä, joiden kautta veri 
ohjataan dialyysikoneeseen ja puhdis-
tettuna takaisin verenkiertoon.

Jarkko koki, että kun hän pistää it-
se, hänellä säilyy tunne tilanteen ja 
ajanhallinnasta. Se oli tärkeää.

Kotihoidosta hän ei ollut kiinnos-
tunut jo siksi, että se vaatii tilaa, eikä 
Jarkko halunnut pyhittää kerrostalo-
asuntoon yhtä huonetta hoitohuoneek-
si. Sairaanhoitajapuoliso oli asiasta yh-
tä mieltä.

Minuuttipeliä koronan kanssa
Korona vyöryi pian päälle Jarkon dia-
lyysin alettua, mutta dialyysissa käynti 
sujui siitä huolimatta. Ensin korona-ai-
ka tuntui jopa töiden puolesta helpom-
malta. Kotona työskentely toi joustoa. 
Ajan kanssa Jarkko kuitenkin huomasi, 
että työ muuttui minuuttipeliksi. Osal-
listumisen helppous ja pääsy osallistu-
maan helpottui etänä verkossa toimi-
misen myötä. Palaverista toiseen siir-
ryttiin minuutissa, kun normaalisti siir-
tymiin kului aikaa. Työpäivän sisällöt 
muuttuivat entistä intensiivisemmiksi. 

Kaiken lisäksi Jarkko on opiskellut työn 
ja dialyysin ohessa, lähinnä iltaisin, yh-
teisömanageriksi. Opinnot päättyvät 
vuodenvaihteessa.

– Korona-aikana saavutettavuus on 
parantunut, mutta vuorovaikutus on vä-
hentynyt, koska aikatauluttomia koh-
taamisia ei ole niinkään ollut.

Etänä olemisessa on silti etuja. Esi-
merkiksi ruokailut hän on kokenut hel-
pommaksi.

– Työpaikalla lounastauko tulee pi-
dettyä sitten, kun ehtii. Kotona olen 
pystynyt aikatauluttamaan syömisen 
paremmin. Viime kevään ajan kaikki 
arvoni ovatkin olleet kohdillaan, mut-
ta sitä vastoin kuntoni on liikunnan vä-
hennyttyä heikentynyt.

Jarkko kokee vetoa vaikuttamistyö-
hön ja on ollut viitisen vuotta aktiivi-
sesti mukana paikallispolitiikassa Ou-
lun Kokoomuksessa. Hän kokee tuot-
taneensa itselleen pienen pettymyksen, 
kun ei jaksanut satsata kesän 2021 
kunnallisvaaleihin, vaikka ehdolla oli-
kin.

– Mutta terveys edellä on mentävä.

Tarkkaa kirjanpitoa
Insinöörin tarkkuudella Jarkko on seu-
rannut syömistään, vointiaan ja unen-
laatuaan. Seurannassa auttaa älysor-

Heinäkuun alussa Jarkko Ruottinen vielä odotti uutta munuaista. Dialyysissa on hänestä raskainta 
se, kun elämä ei ole ajankäytön osalta omassa hallinnassa hoidon viedessä niin paljon aikaa.
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mus, joka muun muassa raportoi kehon 
palautumisen ja analysoi unen määrää.

Dialyysin alettua Jarkko otti ruokai-
lun seurannan kirjaimellisesti. Hän kir-
jasi grammalleen kaiken, mitä on syö-
nyt.

– Minun piti opetella dialyysiin liit-
tyvä ruokavalio ja kirjanpito auttoi it-
seäni asian hallinnassa.

Hän kehitti oman ruokalautasmal-
lin, jonka sisällön tiesi tarkalleen. Hä-
nen kasvipohjaisissa ruoissaan on suu-
rin piirtein saman verran fosforia kuin 
lihassa.

– Isona miehenä syön paljon. Vaikka 
syön vähäfosforista, sitä kertyy määrien 
mukana paljon. Kun olen pitänyt kirjaa 
kaikesta, tiedän, mitä ravinnossa on ja 
voin laskea määrät. Olen käyttänyt suo-
laakin, mutta tilastoinut joka ripauksen.

Urheilijataustalla hänelle tuntui hel-
polta omaksua esimerkiksi rasvojen 
koostumukset, eikä hän ole kokenut 
ruokavalion ja ruoan koostumuksen 
tarkkailua vaikeaksi.

– Entisenä laatuinsinöörinä olen 
tottunut tutkimaan kaikki laatudetal-
jit ja olen mieleltäni analyyttinen. Luen, 
etsin, tarkistan. Tiedon omaksuminen 
on minulle arkea.

Hän on hyvin kiinnostunut kaikesta 
omaan terveyteensä liittyvästä tiedosta.

– Hoidoissa on se mahtavuus, että 
tietää tosi tarkkaan, missä mennään. 
Tietää asioita, joita ei muuten tietäisi ja 
joita ei testattaisi.

Poliittisena olentona hän tarkkailee 
kaikkea myös sillä silmällä, että miten 
systeemi toimii. Suomalainen sairaan-
hoitojärjestelmä kiinnostaa häntä. Insi-
nöörinä hän taas naurahtaa tykkäävän-
sä tilastoida kaikkea.

– Olen ehkä hankala, koska sanon 
kaiken ja annan palautetta. Olen saanut 
siitä toki kiitostakin esimerkiksi lääkä-
reiltä, mutta varmaan olen jonkun mie-
lestä ärsyttävä.

Haastavaa odottamista
Mikä sitten muuttui sairastumisen 
myötä?

– Onhan tauti herätellyt. Vakavasti 
sairastuminen on pakkopysähdys, joka 
väkisin ravistelee elämänarvoja, Jark-
ko myöntää.

Tietyistä asioista hän myös luopui 
hoitojen ajaksi. Esimerkiksi mökki- ja 
kalastusreissut jäivät. Mökki on Posiol-
la ja lähin dialyysi Pudasjärvellä. Mat-
ka niiden välillä on 135 kilometriä.   Ka-

lastusreissut taas jäivät tunnelmasyis-
tä. Hän koki dieettieväiden ja kaikenlai-
sen aikatauluttamisen pilaavan niiden 
hengen.

– Kalastusreissut ovat aina olleet 
minulle tärkeä vapaa-ajanviete ja juu-
ri se henkinen vapauden tunne on ollut 
merkityksellistä veneessä istumisessa. 
Sitä en ole osannut kuvitella dialyysiai-
kana tavoittavani.

Kävely on ennen paljon urheilleen 
miehen nykyinen mieliharrastus. Käve-
lyssä ei tapahdu ylilyöntejä eikä pääse 
ylisuorittamaan, johon hän tietää hel-
posti syyllistyvänsä. Kävelyseuraa pitä-
vät kaksi cairnterrieriä.

Paluu kalastus- ja mökkireissuihin 
on edessä elinsiirrosta toipumisen jäl-
keen.

– Odottaminen on tuntunut pitkäl-
tä ja se turhauttaa, vaikka se on ym-
märrettävää, että on odotettava. En ole 
paljoakan miettinyt etukäteen sitä, et-
tä mitä tapahtuu siirron jälkeen. Aina-
kin dieetti loppuu ja saan ajanhallinnan 
aivan toisella tavalla takaisin. Ajatte-
len sitä, että mitä syön sitten, kun pää-
sen irti ruokavaliorajoitteista, hän hy-
myilee.

Suomalaista huippulaadukasta hoi-
toa hän kiittää. 
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Munuaisensiirron jälkeen  
voi nauttia vapaasti ruoasta  
– vai voiko?
Elinsiirron jälkeen voi pääasiallisesti syödä moni puolista ja terveellistä ruokaa  
ilman rajoituksia. Kihdin puhkeaminen ja veren kaliumpitoisuuden kohoaminen  
voivat kuitenkin tuoda ruoka valioon uusia rajoituksia.

Teksti JOHANNA ALATOLONEN

Ennen munuaisensiirtoa ruokavalioon 
ovat usein vaikuttaneet fosfori- ja kaliu-
mrajoitus, proteiinirajoitus tai dialyysi-
hoidon vaatima lisääntynyt proteiinin 
tarve. Myös elinsiirron jälkeen ruokava-
lioon voi tulla rajoituksia. Entä jos ka-
liumarvot nousevat? Tai mitä ovat ou-
dot kipukohtaukset nivelissä, kertovat-
ko ne korkeasta elintasosta vaiko sit-
tenkin munuaissairaudesta johtuvasta 
kihdistä? Ruokavaliota voi olla jälleen 
syytä tarkistaa. 

Keminmaalainen Jukka Alatolo-
nen sai munuaissiirteen 9 vuotta sitten, 
35-vuotiaana. Siirron jälkeen ruosta sai 
nauttia vapaammin, mutta melko pian 
munuaissiirron jälkeen veren kaliumar-
vot alkoivat nousta ja ruokavaliota jou-
duttiin taas rajoittamaan. 

– Jatkuva ruokavalion muuttuminen 
kyllästytti, mutta toisaalta ravintoaine-
sisältöjen tarkkailuun ja erityisruoka-
valion noudattamiseen oli jo tottunut, 
muistelee Jukka.

TtM, laillistettu ravitsemusterapeut-
ti Sini Lähteenmäki HUSista kertoo, 
että ruokavalio munuaissiirteen saami-
sen jälkeen eroaa merkittävästi dialyy-
sihoidon aikaisesta ruokavaliosta, vaik-
ka alkuvaiheessa tarvitaan usein kaliu-
mrajoitusta. Lähteenmäen mukaan ruo-
kavaliossa on hyvä huomioida terveyttä 
edistävän ruokavalion perusperiaatteet 
siten, että se tukee painon ja verenpai-
neen hallintaa sekä ehkäisee rasva- ja 

sokeriaineenvaihdunnan häiriöitä, joil-
le hyljinnänestolääkitys altistaa. 

Kaliumrajoitus voi olla tarpeen 
Kaliumrajoitus ei tarkoita sitä, että ka-
liumia ei saisi tulla ruoasta yhtään. Ka-
liumia esiintyy lähes kaikissa ruoka-ai-
neissa, joten kokonaan siltä ei voi ei-
kä tarvitse välttyä. Liiallinen kaliumin 
saanti voi aiheuttaa korkeasta veren ka-
liumpitoisuudesta kärsivälle esimerkik-
si väsymystä, lihasheikkoutta ja sydä-
men toiminnan häiriöitä. 

Muun muassa hyljinnänestolääke 
siklosporiini voi nostaa kaliumarvoa ja 
näin ollen kaliumrajoitus voi olla tar-

peen myös elinsiirron jälkeen. Monet 
kasvikset, marjat ja hedelmät sisältä-
vät paljon kaliumia, ja näitä voi olla syy-
tä välttää. Esimerkiksi peruna ja muut 
juurekset, banaani, mansikka ja heru-
kat sisältävät runsaasti kaliumia. Myös 
kahvi sisältää runsaasti kaliumia. 

Lähteenmäen mukaan ruoan käsit-
telyllä, kuten pilkkomisella ja runsaas-
sa vedessä keittämisellä, pystytään kui-
tenkin alentamaan kaliumpitoisuut-
ta merkittävästi. Kaliumrajoituksessa 
suositaan vaaleita viljatuotteita ja vähä-
kaliumisia kasviksia. Myös mineraali-
suolaa vältetään. Koska kaliumia esiin-
tyy lähes kaikissa ruoka-aineissa, on 
käyttömäärissä huomioitava kunkin 
ruoka-aineen kaliumpitoisuus. 

– Kaliumrajoitusta noudatetaan 
vain, jos se on tarpeen – ei varmuuden 
vuoksi, muistuttaa Lähteenmäki. 

Tämän vuoksi perheen yhteisillä 
aterioilla on tarpeen valmistaa kalium-
rajoitteiselle perheenjäsenelle erikseen 
vaalea pasta- tai riisilisäke ja lisätä ate-
rialle vähäkaliumisia kasviksia. 

– Muille perheenjäsenille suositel-
laan täysjyväriisiä tai -pastaa sekä run-
saasti tuoreita kasviksia. Yleisesti ot-
taen runsas kaliumin saanti vaikuttaa 
edullisesti mm. verenpaineeseen ja on 
välttämätön ravintoaine, joten vähäka-
liumista ruokavaliota ei muille perheen-
jäsenille suositella, Lähteenmäki jat-
kaa.

Munuaissiirre, kihti ja  
kaliumrajoitus

 ¦ Elinsiirron jälkeen veren kaliumarvot 
voivat nousta.

 ¦ Munuaisten vajaatoiminta voi altis-
taa kihdille.

 ¦ Runsaasti kaliumia sisältäviä ruokia, 
kuten perunaa, mansikoita ja banaania, 
voi olla syytä välttää.  

 ¦ Kihtipotilaan on hyvä välttää muun 
muassa sisäelimiä, nahkoineen syötäviä 
kaloja ja siipikarjaa, äyriäisiä, simpukoi-
ta, palkokasveja, sieniä, parsaa ja olutta.
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Munuaisten vajaatoiminta  
altistaa kihdille
Kipukohtaukset polvinivelessä sekä nil-
kan ja jalkapöydän nivelissä tulivat Ju-
kalle vuosia munuaissiirron jälkeen. 
Veren uraattiarvot olivat koholla, ja Juk-
ka sai kihtidiagnoosin. Ruokavalioon 
tuli taas muutoksia.

– Kihdin vuoksi kannattaa jättää 
pois runsaimmin puriiniaineita sisäl-
tävät ruoat eli sisäelimet, nahkoineen 
syötävät kalat ja siipikarja, äyriäiset, 
simpukat, palkokasvit, sienet, parsa ja 
olut, neuvoo Lähteenmäki.

Ravitsemushoitosuosituksen mu-
kaan kihdissä veren uraatti- eli virtsa-
happopitoisuus suurenee liikaa, mikä 
aiheuttaa nivelissä tulehdusreaktion. 
Kihdin puhkeamiselle altistavat mu-
nuaisten vajaatoiminta, metabolinen oi-
reyhtymä ja nesteenpoistolääkitys. Kih-
tiä voidaan ehkäistä ja hoitaa ruoka-
valiolla, ja ruokavalion avulla voidaan 
estää kivuliaita kihtikohtauksia. Run-
sas nesteen juominen laimentaa virt-
san uraattipitoisuutta ja edistää uraatin 
erittymistä. 

Alkoholijuomat tehostavat uraatin 
tuotantoa ja myös estävät sen erittymis-
tä. Olut sisältää myös puriiniaineita. 
Myös kasvikset voivat sisältää puriiniai-
neita, mutta niiden määrillä ei ole mer-
kitystä. Puriiniaineita sisältävien ruo-
kien sietokyky on yksilöllistä.

Elintarvikkeiden ravintosisältöjä 
kannattaa tutkia
Erityisruokavalioita noudattavan kan-
nattaa vertailla ruoka-aineiden ravin-
tosisältöjä ja opetella omaan ruokava-
lioon sopivimmat ruoka-aineet. Ravin-
tosisältöjen vertailu onnistuu helposti 
fineli.fi-sivustolla, joka on Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä elin-
tarvikkeiden kansallinen koostumustie-
topankki. Finelistä voi helposti tarkis-
taa esimerkiksi ruoka-aineiden kalium-
pitoisuudet. 

Kihtipotilaan ruokavaliosta löytyy 
paljon tietoa internetistä, muun muassa 
Reumaliiton sivuilta. Tarkemmat, itsel-
le suunnitellut ohjeet saa ravitsemuste-
rapeutilta. 

Laillistettu ravitsemusterapeutti Reijo 
Laatikainen luennoi liiton järjestämällä 
Maksaviikolla ravinnon vaikutuksista maksan 
terveyteen.

Kaliumrajoitteisen kihtipotilaan aamupalaksi käy kaurapuuro ja vähäkaliumiset marjat sekä kasvik-
set. Juomana kahvin sijaan teetä. 
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Perinteinen lautasmalli ei sovellu kaikille. Kaliumrajoitteisen kihtipotilaan päivällinen: maltillisesti 
vähäkaliumisia kasviksia, kananjauhelihapihvi ja vaalea riisilisäke.
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Hyvää mieltä ja terveellistä  
ravintoa sienimetsästä
Sienet sopivat myös  
munuais- tai maksa-
sairauteen sairastuneille.  
Niistä saa helposti  
vaihtelua ruokavalioon. 
Sienimetsässä tärkeä on  
poimia vain sieniä, jotka 
tunnistaa varmasti.

Teksti TARJA TEITTO-TUCKETT

Suomessa sienten satokausi alkaa jo lu-
mien sulamisen jälkeen ja jatkuu pitkäl-
le syksyyn. Metsän siimeksessä mieli 
lepää, stressi poistuu ja kävelyn hyödyt 
kertautuvat, kun retken jälkeen kassis-
sa on vielä kotiintuomisia. 

Munuais- tai maksasairauteen sai-
rastunut sekä munuaisen- tai maksan-
siirron saanut voi nauttia sieniretkis-
tä ja ennen kaikkea niiden saaliista ku-
ten muutkin retkeilijät. Huomioitavaa 
kuitenkin on, että korvasienien käyttöä 
ei suositella elinsiirron saaneille nii-
den korkean toksiinipitoisuuden täh-
den, vaikka ne olisivat oikein syötäväk-
si käsiteltyjä.

Sieniretkellä on hyvä erotella la-
jit omiin astioihin ja pitää sienet eril-

lään esikäsittelyyn asti. Retken päätyt-
tyä on hyvä puhdistaa sienet mahdol-
lisimman pian ja huolehtia siitä, että 
sienet paistetaan tai keitetään mahdol-
lisimman pian. Myös kylmäketjusta pi-
tää huolehtia. Tärkeintä sienimetsäl-
lä on kuitenkin tunnistaa sienet ja poi-
mia vain niitä ruokasieniä, jotka tun-
tee varmasti. 

Valmista sienet oikein
Sienet ovat hyvä proteiinin ja D-vitamii-
nin lähde. Niissä on myös A- ja B-vita-
miinia, kuituja sekä kivennäis- ja hiven-
aineita muun muassa kaliumia.

Sieniruoat tuovat hyvää vaihtelua 
arkiruokaan. Niiden nauttimista suo-
sitellaan kuitenkin harvakseltaan ei-
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kä mielellään useasti peräkkäisinä päi-
vinä.

Sienten valmistaminen ruoaksi laji-
tyypillisesti on tärkeää. Tatteja voi pais-
taa kypsäksi pannulla kuten kanttarel-
leja ja lampaankääpiä sekä käyttää näi-
tä keittoihin, kastikkeisiin tai muihin 
kasvisruokiin. Pakastamiseen tatit ja 
kanttarellit on ensin paistettava. Myös 
kuivaus on oiva säilöntäkeino.

Ryöpättävät sienet, rouskut, ovat 
myös hyviä ruokasieniä. On hyvä poi-
mia nuoria ja hyväkuntoisia sieniä, puh-
distaa ne roskista ja tarkastaa sienili-
han puhtaus. Rouskut esikäsitellään 
keittämällä runsaassa vedessä kahteen 
kertaan 5–10 minuutin ajan. Keitinve-
si vaihdetaan kuumennusten välissä. 
Rouskujen säilöntään käytetään usein 
runsaasti suolaa ja onkin huomioita-
vaa liotusajan riittävä pituus, kun käytät 
suolaamalla säilöttyä raaka-ainetta.   

Poimi vain tuntemiasi sieniä
Mukaviin sieniretkiin voi valmistau-
tua hakeutumalla paikallisiin Suomen 

sieniseuranyhdistysten tapahtumiin ja 
näyttelyisin tai vaikkapa paikallisten 
Marttojen järjestämiin retkiin. Toisis-
sa yhdistyksistä voit saada myös aktii-
visen Sienimummon tai -papan retki-
kumppaniksi.

Sienten tunnistamiseen retkellä tai 
sen päätyttyä on kiinnitettävä huomio-
ta. Lähes vuosittain on sairaalahoidos-
sa ihmisiä, jotka ovat poimineet vahin-
gossa myrkkysieniä ja valmistaneet 
niistä ruokaa. Suomen sieniseura kan-
nustaakin hankkimaa kotimaisen sieni-
kirjat tai lataamaan mobiilisovelluksen 
tunnistuksen tueksi. Jos olet epävarma 
lajikkeesta, jätä se käyttämättä. 

Sienten riittämätön esikäsittely tai 
raa’aksi jäänyt punikkitatti saattaa ai-
heuttaa vatsavaivoja, mikä yleensä me-
nee ohi muutamassa päivässä. Mikäli 
sieniruokailun jälkeen saat voimakkai-
ta oireita kuten oksentamista, ripuloin-
tia, kuumeilua, tasapaino tai hermosto-
häiriöitä on tärkeää hakeutua lääkärin 
hoitoon. Oireiden ilmeneminen voi kes-
tää jopa kaksi viikkoa.

Suomessa tavallisin maksavaurion 
aiheuttava sieni on valkokärpässieni. 
Muita erityisen myrkyllisiä sieniä ovat 
muun muassa suippumyrkkyseitikki, 
kavalakärpässieni ja myrkkynääpikkä.

Sienimyrkytys johtaa vain erittäin 
harvoin maksansiirtoon, mutta maksa-
vaurion vuoksi hoidossa on kuitenkin 
vuosittain sienestäjiä. Sienen aiheutta-
ma äkillinen munuaisvaurio voi johtaa 
dialyysihoidon tarpeeseen, mutta vain 
reilulle kymmenesosalle jää akuutti-
vaiheen jälkeen krooninen munuaisten 
vajaatoiminta. Solumyrkkyä sisältävi-
en sienten myrkytyksissä maksan, mu-
nuaisten ja veren soluja tuhoutuu, mi-
kä voi johtaa kyseisten elinten pysy-
vään vaurioon, ja hoitamattomana kuo-
lemaan.

Myrkytystietokeskus auttaa vuoro-
kauden ympäri numeroista 0800 147 
111 (maksuton numero) tai lankalinja 
09 471 977. 

Sienirisotto
 1 l ruokasieniä 
  oliiviöljyä 
 170 g  risottoriisiä 
 1  iso sipuli
 1–2  valkosipulin kynttä
 1 l  vähäsuolaista  
  kasvislientä 
 40 g  maustamatonta 
  tuorejuustoa 
 1  ruukku persiljaa 
  timjamia tai  
  kynteliä maus- 
  teena tai tuoreena

Viipaloi pannuvalmiit sienet ja ruskista ne runsaassa 
oliiviöljyssä. Jos käytät ryöpättyjä suolasieniä, liota nii-
tä 1 vrk välillä vettä vaihtaen. Lisää riisi, paloiteltu si-
puli ja murskattu valkosipuli ja anna kuullottua. 

Valmista kasvisliemi (1 kasvisliemikuutio litralle vettä) 
ja lisää sitä ensin vain sen verran, että riisi peittyy. An-
na nesteen imeytyä ja lisää taas lientä pieninä annok-
sina kevyesti sekoitellen noin 15 minuutin ajan, kunnes 
riisi on kypsää. 

Hienonna yrtit. Lisää tuorejuusto ja yrtit valmiiseen 
risottoon ja lorauta lopuksi hiukan oliiviöljyä antamaan 
kiiltoa.
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Siskon lahja palautti 
pilkkeen silmäkulmaan
Kati luovutti toisen munuaisensa veljelleen toukokuussa, koronan vuoksi  
vuotta suunniteltua myöhemmin. Molemmat ovat toipuneet leikkauksistaan hyvin. 
Kati iloitsee, kun on saanut veljensä takaisin.

Teksti PETRI INOMAA

– Jos minulla olisi enemmän munuai-
sia, voisin lahjoittaa niitä muillekin, Ka-
ti Pussinen, 43, sanoi lääkärille läh-
tiessään sairaalasta.

Hän oli juuri luovuttanut toisen mu-
nuaisensa kaksi vuotta nuoremmalle 
veljelleen Jani Ikoselle.

Janin munuaisongelmat alkoivat 
vuonna 2016. Makuulla oli hankala 
hengittää ja päivälläkin hengitys oli ly-
hyttä. Silti mies paiski töitä pitkät päi-
vät. Lopulta vointi alkoi olla niin huo-
no, että apua piti hakea sairaalasta. Ja-
ni ajoi sairaalaan omalla autolla, mutta 
joutui siellä heti tehovalvontaan. Sy-
dämen toiminnasta oli jäljellä enää 20 
prosenttia ja keuhkot olivat täynnä nes-
tettä. Muissa tutkimuksissa selvisi, et-
tä myös Janin munuaiset olivat lopussa. 
Munuaisbiopsian eli koepalan munuai-
sista ottanut lääkäri sanoi, että Janilla 
on 70-vuotiaan munuaiset.

– Kyllä siinä tunteet nousivat pin-
taan. Olin pitänyt itseäni aikamoisena 
teräsmiehenä, Jani sanoo.

Ikänsä rakennusalalla olleella mie-
hellä oli takana rankka ura. Työtä oli 
riittänyt aamusta iltaan, eikä syömi-
seenkään ollut tullut kiinnitettyä huo-
miota. Selän nikamissa on kulumia ja 
pitkään syöty kortisoni on aiheuttanut 
osteoporoosin.

– Ihminen kuluu siinä missä kone-
kin. Aiemmin en ole säästellyt itseäni, 
mutta nyt loppuelämässä pitää huomi-
oida itsensäkin.

”Tämä oli minun benji-hyppyni”
Ei koskaan selvinnyt aiheuttiko sy-
dämen vajaatoiminta munuaisongel-
mat vai toisinpäin. Sydämen vajaatoi-
mintaan Jani sai lääkkeet, jotka alkoi-
vat toimia. Munuaisvikaa ei enää juuri-
kaan voitu hoitaa. Tilannetta seurattiin 
ja sen oireita, kuten kihtiä, hoidettiin. 
Tosin siihenkin avun saaminen kesti 
kauan. Kihtikohtauksia hoidettiin ensin 
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Kati Pussinen luovutti veljelleen Jani Ikoselle munuaisensa toukokuussa.  
Molemmat ovat toipuneet leikkauksistaan hyvin.
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pitkään kortisonipiikein, kunnes niihin 
saatiin toimi estolääkitys.

Yrittäjälle sairauspoissaolot tarkoit-
tivat taloudellisia ongelmia. Niistä Ja-
ni ei ole päässyt vieläkään eroon. Kun 
töitä teki omalla toiminimellä, piti elää 
omaisuutta myymällä ennen kuin pys-
tyi saamaan sairauskuluihin tukea.

Heti alussa lääkärit sanoivat Janille, 
että munuaisten toiminta tulee loppu-
maan. Silloin vaihtoehtona on dialyysi-
hoito tai munuaisensiirto. Kati sai kuul-
la äidiltään veljen munuaisten vajaatoi-
minnasta. Äiti myös kertoi, ettei hän tai 
sisarusten isä kelvannut luovuttajiksi 
sairauksiensa vuoksi.

– Sanoin heti, että luovutan mu-
nuaiseni, jos se vain sopii Janille, Ka-
ti kertoo.

Siskon päätös herätti Janissa aluksi 
ristiriitaisia tunteita. Totta kai arvostus 
siskoa kohtaan nousi, mutta toisaalta 
tuntui ikävältä vaivata siskoa näin suu-
rella asialla.

Katin mies ja kolme poikaa suhtau-
tuivat luovutusajatukseen hyvin. He 
ovat hyvissä väleissä Janin kanssa ja 
ymmärsivät, miten tärkeästä asiasta 
on kyse. Jotkut ystävät tai kaukaisem-
mat sukulaiset sen sijaan hämmentyi-
vät päätöksestä ja epäilivät leikkausta 
ja kummastelivat Katin rohkeutta. Ka-
tin päätä ei kuitenkaan käännetty, kun 
hän oli päätöksensä tehnyt.

– En uskalla mennä Linnanmäellä 
vuoristorataan, mutta uskallan auttaa 
veljeäni. Tämä oli minun benji-hyppyni.

Jani kertoi lääkärilleen, että Kati oli 
valmis luovuttajaksi. Katin piti vielä it-
se ottaa yhteyttä munuaispoliin ja jo 
seuraavalla viikolla posti toi hänelle tie-
topaketin sairaalasta.

Ristikoe paljasti, että Katin munuai-
nen olisi sopiva siirrettäväksi.

Elämää veitsenterällä
Janin munuaistoiminta vaihteli. Mu-
nuaisensiirto haluttiin tehdä ilman di-
alyysin aloitusta, mutta sitä ei halut-
tu tehdä myöskään liian aikaisin, kun 
omaa munuaistoimintaa oli vielä jäljel-
lä sen verran, että sillä pärjäsi.

Joulukuussa 2019 Janin munuaisar-
vot olivat niin huonot, että Katin tutki-

mukset päätettiin aloittaa. Kati kävi en-
simmäisissä verikokeissa ja helmikuus-
sa 2020 hän tapasi lääkärin. Siinä vai-
heessa Janin munuaisarvot olivat taas 
paremmat ja Katin tutkimukset keskey-
tettiin.

– Välillä oli kauhea kiire, välillä 
taas odotettiin, Kati muistelee mennei-
tä vuosia.

Sitten tuli korona. Suomi suljettiin 
ja munuaisensiirrot eläviltä luovutta-
jilta keskeytettiin, vaikka muiden elin-
siirtojen tekemistä jatkettiin. Kuten ko-
ko Suomi koronatilanteen kehittymisen 
takia, sisarukset elivät veitsenterällä – 
riittäisikö Janin munuaistoiminta leik-
kaukseen asti vai olisiko pakko sitten-
kin aloittaa dialyysi.

Elokuussa Katille tehtiin tarvitta-
vat kuvantamistutkimukset. Leikkausta 
suunniteltiin heti vuoden 2021 alkuun. 
Joulukuussa lääkärillä oli hyviä ja huo-
noja uutisia: tutkimukset ovat valmii-
ta ja Kati voisi luovuttaa toisen munuai-
sensa Janille, mutta ensimmäinen va-
paa leikkausaika olisi vasta kesäkuus-
sa. Sisarusten pitäisi siis odottaa vielä 
puoli vuotta. Maaliskuussa sairaalas-
ta tuli uusi soitto ja peruutuksen vuoksi 
leikkausajaksi määrättiin 19.5.

– Oli hankalaa, kun omaa elämää ei 
voinut suunnitella, vaan piti olla koko 
ajan valmiustilassa. Loppukevään yri-
tin elää kuplassa, että en vain saisi ko-
ronatartuntaa, muistelee Kati.

Vielä keväällä Kati työskenteli las-
tentarhanopettajana päiväkodissa. 
Vuonna 2018 hän oli kysynyt alustavas-
ti maksaisiko työnantaja palkkaa sai-
rausloman ajalta. Silloin vastaus oli ol-
lut ei. Kun leikkaus alkoi oikeasti lähes-
tyä, hän tiedusteli asiaa uudelleen, täl-
lä kertaa suoraan Joensuun kaupungin 
työhyvinvointipäälliköltä.

– Kerroin sellaiset madonluvut, että 
johtajakin ymmärsi, miten paljon sääs-
töjä munuaisen luovutukseni tuo jo ra-
hallisesti Joensuun kaupungille. Pian 
henkilöstöjohtaja ilmoitti, että palkka 
maksetaan koko leikkauksen vaatiman 
sairausloman ajalta.

Kati halusi saada lisää tietoa it-
se munuaisen luovutusleikkaukses-
ta ja voinnista sen jälkeen. Hän löysi-

Veli on aina  
auttanut paljon  

muita, nyt oli aika  
auttaa häntä.

1. Jani ja Kati matkustivat yhdessä junalla siir-
toleikkaukseen.
2. Leikkausta edeltävän yön sisarukset viettivät 
potilashotellissa. Illalla vielä nauratti.
3. Meilahdessa tiet erkanivat ala-aulassa ja  
jännitys alkoi tuntua mahanpohjassa.
4. Jani tuotiin suoraan heräämöstä näytille Ka-
tin huoneeseen. Leikkaus oli mennyt hyvin.
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kin Facebookista munuaisensa luo-
vuttaneen ja pääsi vaihtamaan tämän 
kanssa viestejä. Kati on liikunnallinen 
ja hän mietti, miten kauan joutuisi ole-
maan ilman liikuntaa. Toiselta saman 
kokeneelta sai myös hyviä käytännön 
neuvoja kuten, että sairaalaan kannat-
taa ottaa mukaan löysiä vaatteita; pa-
luumatkalla sairaalasta tiukat farkut ei-
vät välttämättä sovi päälle.

Molemmat toipuivat nopeasti
Sisarusten piti käydä esikäynnillä Mei-
lahden sairaalassa viikkoa ennen leik-
kausta. Lähtö metsän keskeltä keskellä 
viikkoa koronapandemian aikana Hel-
sinkiin ei ollut helppoa.

He eivät saaneet lupaa Kelatak-
siin. Lentoyhteydet olivat koronan vuok-
si poikki. Juna-aikataulutkin olivat niin 
huonot, että matkaa edestakaisin olisi 
kertynyt kolme vuorokautta. Lopulta si-
sarukset lähtivät käymään Meilahdessa 
laina-autolla.

Itse siirtoleikkaukseen lähdettiin 
edellisenä päivänä junalla. Yön Kati ja 
Jani olivat sairaalan lähellä sijaitsevas-
sa potilashotellissa samassa huonees-
sa. Aamulla he lähtivät yhtä matkaa ho-
tellista, mutta jo sairaalan aulassa tiet 
erkanivat. Kati meni LEIKO-yksikön 
kautta leikkaukseen ja Jani Kolmiosai-
raalan osastolle.

– Jännitys alkoi vasta, kun menim-
me Meilahteen. Aulassa tiemme erkani-
vat ja menin yksin hissiin. Siinä tuli sel-
lainen olo, etten tiennyt, miten päin oli-
sin, Jani muistelee.

Henkilökunta osasi kuitenkin työn-
sä ja esilääkitys teki tehtävänsä. Leik-
kauksessa kaikki sujui hyvin. Katin 
munuainen alkoi toimia heti, kun se oli 
siirretty Janille.

Osastolla Kati ja Jani olisivat toivo-
neet pääsevänsä samaan huoneeseen, 
mutta henkilökunta piti parempana 
käytäntöä, jonka mukaan luovuttaja ja 
saaja ovat eri huoneissa.

Kati toipui nopeasti ja oli jo samana 
päivänä kävelemässä käytävällä. Osas-
tolla hän oli vain kaksi yötä. Hän aloit-
ti etätyöt jo kahden viikon kuluttua leik-
kauksesta. Kati toimii nykyään Joen-
suun kaupungin pääluottamusmiehenä.

Janin toipumista hidasti suolen toi-
minnan lamaantuminen, mutta hän-
kin pääsi osastolta kotiin viikon kulut-
tua leikkauksesta. Ensimmäiset päivät 
kotona menivät sohvalla, mutta sen jäl-
keen toipuminen on edistynyt nopeasti.

Janin paino tippui kilon vuorokau-
dessa, kun kehossa ollut ylimääräinen 
neste poistui uuden munuaisen hoita-
essa tehtäväänsä. Aiemmin paino oli 
noussut myös ison kortisoniannoksen 
vuoksi kolmisenkymmentä kiloa.

– Kun oma ulkonäkö muuttui sai-
rastumisen takia, oli aika rankkaa 
kuunnella muiden kommentteja: olet-
pa lihonut, olet kyllä pahannäköinen tai 
olet ainakin muistanut syödä, Jani ker-
too.

Nyt mies toivoo pääsevänsä pian 
siirron jälkeisestä kortisoniannokses-
ta eroon, sillä sen vaikutukset alkavat 
taas näkyä kasvoissa.

Jani on kuntoutustuella ja suunnit-
telee palaavansa työhön ensin puoli-
päiväisesti. Kun taloudellinen tilanne 
paranee, vuorossa voi olla myös opis-
kelua, jotta työn saisi vaihdettua hie-
man kevyempään. Ennen munuaisen-
siirtoa Jani oli saanut Joensuussa an-
karia neuvoja: siirron jälkeen ei saa 
olla kotieläimiä, ei saa työskennellä ra-
kennuksilla tai saada haavoja käteen, 
eikä olla auringossa. Tuntui kamalalta 
ajatella, että ei saisi enää koskaan olla 
auringossa. Entä perheen koira? Mei-
lahden lääkärit olivat kuitenkin suvait-
sevaisempia: koiraa ei tarvitse laittaa 
pois ja auringossakin voi olla, kunhan 
suojaa itsensä. Hyljinnänestolääkitys 
lisää tosin riskiä ihosyövälle, eikä au-
ringon ottaminen ole sen vuoksi suo-
siteltavaa. Tiedot olivat helpotus Janil-
le. Elinsiirron jälkeen voisikin viettää 
ihan normaalia elämää.

Kati on käynyt jo ensimmäisessä 
jälkitarkastuksessa. Kaikki oli kunnos-
sa ja lääkärin mukaan veriarvoista ei 
oikeastaan edes huomaisi, että Kati on 
luovuttanut munuaisen, jos sitä ei tietä-
si. Kati on edelleen tyytyväinen siihen, 
että luovutti munuaisen veljelleen.

– Itse olen työskennellyt hoitoalalla 
ja tiedän mitä dialyysihoito on. En olisi 
voinut kuvitella veljeäni vuosien dialyy-
sihoidossa. Veli on aina auttanut paljon 
muita, nyt oli aika auttaa häntä. Tiedän, 
että hän olisi tehnyt saman minulle.

Kati on iloinen, että on saanut vel-
jensä takaisin.

– Leikkauksen jälkeen näen Janin 
silmäkulmassa taas sen vanhan tutun 
pilkkeen. 

5. Kati toipui nopeasti ja oli osastolla  
vain kaksi yötä.
6.&7. Kun uusi munuainen alkoi toimia,  
ylimääräinen neste poistui Janin  
kehosta muutamassa päivässä.
8. Kahden viikon kuluttua leikkauksesta  
Jani liikkui jo elämäniloisena  
omassa pihassaan.
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Munuaissairautta sairastavat  
kokevat tietonsa riittäväksi
Pitkäaikaista munuaissairautta sairastavat tarvitsevat tietoa  
elääkseen sairauden kanssa ja hallitakseen arkeaan ja elämäänsä.  
Tuoreen tutkimuksen mukaan dialyysimuotoa harkitsevat ja  
kotidialyysia tekevät kokivat omat tietonsa pääosin sekä riittäväksi  
että hyödylliseksi, mutta kokemuksellista tietoa odotettiin enemmän.

Teksti SAIJA INKEROINEN, HELENA LEINO-KILPI, RIITTA TUOMINEN, HELI VIRTANEN

Tieto sairaudesta, sen hoidosta ja sen kanssa elä-
misestä jokapäiväisessä elämässä on munuaissai-
rautta sairastavien oikeus, joka on kirjattu jopa Suo-
men lakiin. Tiedon merkitys korostuu, kun hoitoon 
liittyvä päätöksenteko, omasta terveydestä huolehti-
minen ja itsenäisesti suoritettavat hoitotoimenpiteet 
ovat ajankohtaisia. Pitkäaikaista munuaissairautta 
sairastavat tarvitsevat tietoa erityisesti tilanteessa, 
jossa keskustellaan dialyysimuodon valinnasta. Ko-
tidialyysi on ensisijainen vaihtoehto: se mahdollis-
taa hoidon sovittamisen omaan elämään ja arkeen. 
Suomen munuaistautirekisterin mukaan kotidialyy-
sihoitoa teki 444 ihmistä vuonna 2019, mikä on 22 
prosenttia kaikista dialyysihoidossa olevista.

Dialyysimuodon valintaan ja sen toteutukseen 
tarvitaan moniulotteista, yksilöllistä tietoa. On tär-
keää, että potilaat itse kokevat tiedon riittäväksi ja 
hyödylliseksi ja että heillä on mahdollisuus ammat-
tilaisten ohjaukseen. Ohjaus onkin keskeinen terve-
ydenhuollon ammattilaisten velvollisuus. Riittävä ja 
hyödyllinen tieto on tärkeä monesta syystä: se voi 
tukea sopivimman dialyysimuodon valintaa, itsehoi-
toa, hoitoon sitoutumista, hoidon tuloksia, terveelli-
siä elämäntapoja, koettua elämänlaatua ja sosiaali-
sia suhteita.

Suomalaisten potilaiden arviointi tiedoistaan 
pääosin myönteinen
Munuaissairautta sairastavien tietoa on tutkittu 
kansainvälisesti ja Suomessa. Suomalaisten potilai-
den osalta Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella 
analysoitiin heidän omia kokemuksiaan perustuen 
vuosina 2016–2017 koottuihin aineistoihin. Tutki-
mukseen osallistui 162 potilasta, jotka olivat tutki-
mukseen osallistuessaan joko harkitsemassa dia-
lyysimuotoa tai tekivät dialyysiä kotona. Aineisto 
koottiin kyselylomakkeella kahdesta sairaanhoito-
piiristä.

Suomalaiset potilaat arvioivat omat tietonsa 
pääosin sekä riittäväksi että hyödylliseksi: keski-
arvojen perusteella arviot olivat myönteiset. Bio-
fysiologinen tieto, kuten tieto munuaisten toimin-
nasta, munuaissairaudesta ja sen erilaisista hoito-

muodoista, koettiin vahvimmaksi osa-alueeksi. Hei-
koimmaksi potilaat kokivat kokemuksellisen tiedon, 
kuten tiedon sairauteen liittyvistä tunteista ja niiden 
käsittelystä sekä sairauden mahdollisista seurauk-
sista potilaan ulkoiseen olemukseen. 

Tutkimuksessa ilmeni myös potilaiden tiedon 
tukemiseen ja ohjaukseen liittyviä asioita. Suurim-
malle osalle potilaista oli välitetty kirjallista materi-
aalia, ja sen lisäksi potilaat etsivät tietoa itsenäises-
ti. Useimmiten potilaat olivat ohjaustilanteessa il-
man läheisiä. Potilaat kokivat hoitonsa turvalliseksi 
ja luottamukselliseksi.

Kehitysehdotukset terveydenhuoltoon  
ja jatkotutkimukseen
Suomalaisten munuaissairautta sairastavien osal-
ta vaikuttaa siltä, että heillä on oman hoitonsa ja hy-
vän elämänlaadun kannalta riittävästi hyödyllistä 
tietoa. Sairauteen liittyviin tunteisiin tulee kuiten-
kin kiinnittää lisähuomiota ammattilaisten ohjauk-
sessa, jotta ohjaus tukisi monipuolista arjen selviä-
mistä ja hoidon toteuttamista. Potilaita tulisikin tu-
kea ilmaisemaan omia tietoonsa liittyviä odotuksia 
ja kysymään epäselvistä asioista. Jatkossa olisi jär-
kevää myös selvittää erilaisten ohjausmenetelmien 
tuloksellisuutta sekä muun muassa tietoon liittyvi-
en päiväkirjojen kokeilua ohjauksen tukena.

Potilailla on suomalaisessa terveydenhuolto-
järjestelmässä oikeus tietoon, joka vaikuttaa toteu-
tuvan pitkäaikaista munuaissairautta sairastavien 
osalta. Se on merkityksellistä heidän elämässään 
muun muassa hoitoon liittyvien päätösten tekemi-
sessä, kuten dialyysimuodon valitsemisessa, ja pää-
osin itsenäisesti tehtävien hoitotoimenpiteiden suo-
rittamisessa, kuten kotidialyysin toteuttamisessa. 
Jatkossa on tarpeen selvittää laajemmin potilasoi-
keuksien toteutumista potilaiden näkökulmasta – 
munuaissairautta sairastavien osalta tutkimusta on 
niukasti. 

Lisätietoja: 
https://sites.utu.fi/ 
nursingscienceresearchprogrammes/epe/
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Sosiaaliturva ulkomaanmatkoilla

Kun matkustaa Suomesta  
ulkomaille, oikeus Kelan 
etuuksiin ratkaistaan  
oleskelun keston, syyn ja 
kohdemaan perusteella. 
Tilapäisesti toisessa  
EU- tai Eta-maassa  
oleskeltaessa kannattaa 
hankkia eurooppalainen 
sairaanhoitokortti.

Teksti MARIA RUUSKANEN

Suomessa asuva henkilö voi oleskel-
la tilapäisesti ulkomailla ja kuulua 
Suomen sosiaaliturvan piiriin. Yleen-
sä oikeus etuuksiin säilyy, jos oleske-
lun suunniteltu kesto on enintään kuu-
si kuukautta. Yli kuuden kuukauden 
oleskelua pidetään vakinaisena, jolloin 
oikeus Suomen sosiaaliturvaan päät-
tyy yleensä muuttohetkeen. Kuiten-
kin usein jo lyhyt työskentely toisessa 
EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä siir-
tää henkilön työskentelymaan sosiaali-
turvaan.

ta kuljetusta Suomeen, minkä vuok-
si on hyvä hankkia matkavakuutus. Va-
kuutuksen ehdot kannattaa tarkistaa 
erityisesti sairaankuljetuksen ja ole-
massa olevien pitkäaikaissairauksi-
en oireiden uusimisen tai pahenemi-
sen osalta.

Kun Kelalta hakee korvausta kus-
tannuksista, voi hakemuksessa valita 
joko Suomen lainsäädännön tai hoitoa 
antaneen valtion lainsäädännön mu-
kaisen korvauskäsittelyn. Kun valitsee 
Suomen lainsäädännön mukaisen kor-
vauskäsittelyn, kustannukset korvataan 
enintään siihen määrään saakka, jo-
ka olisi aiheutunut kotikunnalle sen an-
taessa vastaavan hoidon. Jos ulkomail-
la saatu hoito on ollut kalliimpaa kuin 
vastaava hoito olisi ollut julkisessa ter-
veydenhuollossa Suomessa, ylimenevä 
osuus on maksettava itse.

Sairastuneelta peritään aina asia-
kasmaksu, jonka hän olisi maksanut 
vastaavassa tilanteessa kotikuntan-
sa julkisessa terveydenhuollossa. Asia-
kasmaksu ei kerrytä terveydenhuollon 
maksukattoa. Jos äkillisestä sairastu-
misesta johtuva kustannus on syntynyt 
tilapäisen Pohjoismaassa oleskelun ai-

Oleskeltaessa toistuvasti alle kuu-
den kuukauden jaksoja toisessa EU- tai 
Eta-maassa tai Sveitsissä, määritellään 
asuinmaa sen perusteella, mihin maa-
han on kiinteät siteet. Yli kolme kuu-
kautta kestävästä oleskelusta tai muu-
tosta on ilmoitettava Kelaan.

Eurooppalaisen sairaanhoitokor-
tin hankkiminen kannattaa
Tilapäisesti toisessa EU- tai Eta-maas-
sa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai 
Pohjois-Irlannissa oleskelevan kannat-
taa hankkia Kelasta maksuton euroop-
palainen sairaanhoitokortti, jolla saa 
lääketieteellisesti välttämätöntä sai-
raanhoitoa julkisessa terveydenhuol-
lossa sekä sairausvakuutussopimuk-
sen tehneiden yksityisten lääkäreiden 
vastaanotoilla. Lääketieteellisesti vält-
tämätön sairaanhoito on hoitoa, joka 
ei voi odottaa kotiinpaluuta. Hoidos-
ta maksetaan vain paikallinen omavas-
tuu. Jos jostain syystä kaikki kustan-
nukset on maksettava itse, Kelasta voi 
hakea jälkikäteen korvausta lomakkeel-
la SV 128.

Sairaanhoitokortilla ei voi saada 
esimerkiksi ambulanssilentoa tai muu-
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kana, korvaus maksetaan aina hoitoa 
antaneen valtion lainsäädännön mukai-
sesti.

Sairausvakuutuksesta korvataan 
myös matkakustannuksia. Matkat kor-
vataan siten kuin ne olisi Suomessa 
tehty lähimpään sellaiseen hoitopaik-
kaan, josta henkilö olisi saanut tarpeel-
lisen tutkimuksen tai hoidon. Korvaus 
maksetaan halvimman matkustusta-
van mukaan, mutta erityiskulkuneuvon 
käyttö saattaa joissakin tilanteissa olla 
perusteltua. Matkat eivät kerrytä vuo-
sittaista matkakattoa.

Sosiaaliturva  
Euroopan ulkopuolella
Jos tarvitsee hoitoa muualla kuin EU- 
tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Bri-
tanniassa tai Pohjois-Irlannissa, sai-
rausvakuutuslain mukaisen korvauk-
sen hoitokustannuksista (niin sanottu 
Kela-korvaus) voi saada samalla tavalla 
kuin käytettäessä yksityisen terveyden-
huollon palveluja Suomessa. Korvaus-
ta voi hakea jälkikäteen Kelasta lomak-
keella SV 128. Matkakustannuksia ei 
korvata. Hoidon saaminen ja siitä perit-
tävät kustannukset perustuvat aina hoi-
toa antavan maan lainsäädäntöön. Kan-
nattaakin selvittää etukäteen kohde-
maan terveydenhuollon käytännöt.

Suomi on solminut sosiaaliturva- ja 
sairaanhoitosopimuksia joidenkin EU:n 
ulkopuolisten maiden kanssa. Muual-
la kuin EU-alueella tilapäisesti oleske-
levalle on sairaanhoitokustannusten 
korvaamiseen vaikutusta Australian ja 
Pohjoismaiden kanssa solmituilla sopi-
muksilla. Australian kanssa Suomella 
on tilapäistä oleskelua koskeva sairaan-
hoitosopimus, jonka mukaan Suomen 
sosiaaliturvaan kuuluvalla on oikeus 
välittömästi tarvittavaan sairaanhoi-
toon. Pohjoismaiden välinen sosiaali-
turvasopimus kattaa välttämättömän 
sairaanhoidon lisäksi paluumatkan 
Suomeen, jos matkasta on aiheutunut 
sairauden vuoksi lisäkustannuksia.

Korvausta lääkekustannuksista
Kela korvaa lääkkeitä ulkomailla oles-
kelun ajalle, jos henkilö kuuluu Suo-
men sairausvakuutukseen oleskelun 
ajan. Jos ulkomaanmatkaa varten oste-
taan yli kolmen kuukauden (kalliit lääk-
keet yli yhden kuukauden) lääkkeet tai 
hankitaan lääkkeitä aiemmin kuin os-
tojen väliajat sallivat, lääkkeet makse-

taan apteekissa ensin kokonaan ja hae-
taan jälkikäteen korvausta Kelasta. 

Henkilökohtaisten lääkkeiden maa-
hantuontikäytännöt ja mukana kuljetet-
tavat sallitut lääkeaineet riippuvat koh-
demaasta. Tarkempia tietoja saa kysy-
mällä suoraan esim. kohdemaan tullin 
verkkopalvelusta tai kohdemaan suur-
lähetystöstä. Myös mahdollisten läpi-
kulkumaiden säännöt ja rajoitukset on 
hyvä selvittää etukäteen.

Ostettaessa lääkkeitä ulkomailta, 
Kela maksaa korvauksen vain sairau-
den hoitoon määrätyistä tarpeellisis-
ta lääkkeistä. Korvaus maksetaan lää-
kevalmisteesta, joka vastaa Suomessa 
korvattavaa lääkettä. Valmisteiden vas-
taavuus arvioidaan lääkemuodon, lää-
keaineen ja sen vahvuuden perusteel-
la. Jos Kela on myöntänyt henkilölle 
erityiskorvausoikeuden, korvaus mak-
setaan myös ulkomailta ostetusta lääk-
keestä. Edellytyksenä on, että vastaava 
lääkevalmiste on Suomessa hyväksytty 
erityiskorvattavaksi. Korvausta voi ha-
kea jälkikäteen Kelasta ja sitä voidaan 
maksaa kerralla enintään kolmen kuu-
kauden hoitoa varten tarvittavasta lää-
kemäärästä. Jos kyseessä on erityisen 
kallis lääke (yli 1000 euroa), korvausta 
voidaan maksaa kerralla enintään yh-
den kuukauden hoitoa varten tarvitta-
vasta lääkemäärästä.

Dialyysihoito ja matkustaminen
Dialyysihoito ei estä matkustamis-
ta, mutta matkaan on tärkeää valmis-
tautua ajoissa. Dialyysiä tarvitsevan 
on järjestettävä hoitonsa lomakohtees-
sa etukäteen. Hemodialyysikeskusten 
osoitteita saa omasta hoitopaikasta tai 
netistä. Oma hoitoyksikkö lähettää tar-
vittavat hoitotiedot englanniksi kään-
nettynä. Hoitokohtaiset tiedot kuten 
nesteenpoistot, verenpainetiedot ja kui-
vapainotavoitteen voi viedä mukanaan.

Omasta hoitopaikasta voi pyytää 
maksusitoumuksen hoitoa varten, jos ei 
pääse hoitoon julkiseen sairaalaan tai 
matka suuntautuu Euroopan ulkopuo-
lelle. Tarvittaessa hoidon voi maksaa it-
se ja hakea jälkikäteen korvausta Ke-
lasta. Vatsakalvodialyysissä tarvittavia 
liuoksia voi hankkia suoraan lomakoh-
teeseen liuosvalmistajalta. Käsimatka-
tavaroihin on varattava ainakin yhden 
päivän käsivaihtotarvikkeet. Jos dialyy-
sikoneen ottaa matkalle mukaan, on 
mahdollinen lentorahti maksettava itse. 

Laitevalmistajat eivät suosittele koneen 
viemistä ulkomaille, koska varakoneen 
järjestäminen voi olla vaikeaa, jos kone 
rikkoontuu.

Matkalla tarvittavat lääkkeet kan-
nattaa ottaa mukaan Suomesta. Päi-
vittäin ja tarvittaessa käytössä olevat 
lääkkeet tulee pakata käsimatkatava-
roihin alkuperäispakkauksissa. Lääk-
keitä on hyvä varata myös matkan yl-
lättävän pidentymisen varalle. Mukaan 
tulee ottaa lääkärin tulostama potila-
sohje tai resepteistä kertova yhteenve-
to, jonka voi tulostaa itse OmaKannas-
ta tai pyytää apteekista tai terveyden-
huollon toimintayksiköstä, tarvittaes-
sa englanninkielisenä. Mukaan on hyvä 
ottaa myös hoitokertomus englanniksi 
käännettynä, henkilöllisyystodistus tai 
passi sekä Eurooppaan suuntautuvalle 
matkalle eurooppalainen sairaanhoito-
kortti. Lisäksi tulee hankkia tuoreet ve-
rikokeet, myös hepatiitti-, HIV- ja MR-
SA-kokeet. Osoitteeseen www.eu- 
terveydenhoito.fi on koottu maakohtais-
ta tietoa terveyspalveluista.

Koronapandemian aikana matkaa 
suunnittelevan on tärkeää huomioida, 
että maat voivat asettaa maahantulora-
joituksia omilla rajoillaan eikä matkai-
lu kaikkiin maihin välttämättä ole mah-
dollista tai suositeltavaa. Ulkoministe-
riön sivuilla osoitteessa www.um.fi on 
tietoa koronaviruksesta ja matkustami-
sesta. Ajantasaiset maahantulosäädök-
set tulee tarkistaa ennen matkaa koh-
demaan viranomaisilta, esimerkiksi 
maan edustustosta. Myös kauttakulku-
maat voivat asettaa omia maahantulo-
rajoituksia. Lentokentillä, lentoyhtiöillä 
ja muilla liikennöitsijöillä voi olla omia 
vaatimuksia kasvomaskin käytöstä tai 
negatiivisesta koronavirustestistä. Nä-
mä on tärkeä selvittää etukäteen. 

Lisätietoa:
www.kela.fi/kansainvaliset-tilanteet

Rajat ylittävän terveydenhuollon  
yhteyspiste (www.kela.fi/yhteyspiste)

Kelan kansainvälisten asioiden keskus 
(www.kela.fi/kv-keskus)

www.stm.fi/kansainvalinen- 
sosiaaliturva
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Potilasvakuutus potilaan turvana
Hakeutuessaan terveyden- 
ja sairaanhoitoon, palveluja 
tarvitseva odottaa saavan-
sa avun oireeseen, sairau-
teen tai vammaan. Jos hoi-
don lopputulos ei ole odo-
tusten mukainen, voi tehdä 
potilasvahinkoilmoituksen.

Joskus hoidossa voi sattua virhe tai va-
hinko, joka voi johtaa joko lievempiin 
tai vakavampiin seurauksiin. Epäilles-
sään, että hoitoa ei ole toteutettu asian-
mukaisesti tai että hoidossa on sattu-
nut virhe, on mahdollisuus tehdä poti-
lasvahinkoilmoitus Potilasvakuutus-
keskukselle, joka käsittelee ja ratkaisee 
keskitetysti kaikki ilmoitukset.

Potilasvahinkojen korvaaminen pe-
rustuu potilasvakuutuslakiin, jossa sää-
detään siitä, millä edellytyksillä tervey-
den- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheu-
tuneista henkilövahingoista voi saada 
korvausta. Ennen 1.1.2021 sattunei-
siin potilasvahinkoihin sovelletaan ku-

motun potilasvahinkolain säännöksiä. 
Potilasvakuutuksesta korvataan poti-
lasvahingon aiheuttamat ylimääräiset 
tarpeelliset kustannukset ja muut me-
netykset. Kuluja ja menetyksiä, jotka 
olisivat aiheutuneet ilman vahinkoakin, 
ei korvata.

Vuoden 2021 alusta lukien potilas-
vakuutuslakia sovelletaan paitsi Suo-
messa annettuun terveyden- ja sairaan-
hoitoon myös tilanteisiin, joissa julki-
nen terveydenhuollon yksikkö on lähet-
tänyt potilaan hoitoon ulkomaille siitä 
syystä, että hoito ei ole saatavissa tai 
järjestettävissä Suomessa ja hoito on 
perusteltua antaa ulkomailla. Lakia ei 
sovelleta tilanteisiin, joissa potilas oma-
toimisesti hakeutuu tutkimuksiin tai 
hoitoon ulkomaille.

Vahinkoilmoitus tehtävä kolmen 
vuoden kuluessa
Vahinkoilmoitus on tehtävä Potilasva-
kuutuskeskukselle kolmen vuoden ku-
luessa siitä, kun vahinkoa kärsinyt sai 
tiedon vahingosta tai hänen olisi pitä-
nyt tietää siitä. Aika ei ala hoitohetkes-
tä, vaan siitä kun henkilö ymmärsi tai 

hänen olisi pitänyt ymmärtää, että va-
hinko on seurausta terveyden- ja sai-
raanhoidosta. Erityisestä syystä kor-
vausta voi vaatia myöhemminkin. Vii-
meistään korvausta on kuitenkin haet-
tava kymmenen vuoden kuluessa 
hoidosta, jos hoito on annettu 1.5.1999 
tai sen jälkeen. Jos hoito on annettu en-
nen 1.5.1999 ehdoton vanhentumisaika 
on 20 vuotta.

Vahinkoilmoituksen ohjeisiin kan-
nattaa tutustua huolella ennen lomak-
keen täyttämistä. Ilmoituksen tekemi-
seen saa tarvittaessa apua hoitopaikan 
potilasasiamieheltä tai sosiaalityönteki-
jältä. Vahinkoilmoituksessa kerrotaan 
omin sanoin, millaisesta henkilövahin-
gosta on kyse ja millä perusteella kor-
vausta haetaan. Potilasvakuutuskes-
kus ei pysty hakemaan tietoja Omakan-
ta-verkkopalvelusta, minkä vuoksi kaik-
ki tiedot tapahtumasta on kirjoitettava 
vahinkoilmoitukseen. Korvauksen ha-
kijan ei tarvitse esittää lääketieteellisiä 
tai oikeudellisia perusteita hakemuk-
selleen. Potilasvakuutuskeskus hankkii 
selvityksen annetusta hoidosta tai tut-
kimuksesta sekä asian käsittelemisek-
si välttämättömät tiedot suoraan hoito-
paikoista, joten ilmoitukseen ei liitetä 
sairauskertomustietoja tai röntgenkuvi-
en tallenteita.

Potilasvahinkoilmoitusten keski-
määräinen käsittelyaika vahinkoilmoi-
tuksen saapumisesta ensimmäiseen 
korvauspäätökseen on noin 7,5 kuu-
kautta. Ilmoituksen saavuttua Poti-
lasvakuutuskeskukseen, se rekisteröi-
dään, hankitaan selvitykset hoitopai-
koista ja asiantuntijalääkärin lausunto 
sekä kuullaan tarvittaessa ilmoituksen 
tekijää. Lopuksi annetaan kirjallinen 
korvauspäätös ja aloitetaan mahdolli-
nen korvausten käsittely. Jos henkilö on 
tyytymätön saamaansa päätökseen, on 
mahdollista tehdä oikaisupyyntö Poti-
lasvakuutuskeskukselle, pyytää ratkai-
susuositus liikenne- ja potilasvahinko-
lautakunnalta tai saattaa asia tuomiois-
tuimeen.

Lisätietoa potilasvahinkoilmoituk-
sen tekemisestä ja korvausperusteista 
saa Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta 
osoitteessa www.pvk.fi.

TEKSTI: MARIA RUUSKANEN
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Pitkäaikais sairauden  
hoidon suunnittelu  
kannattaa
Suunnitelma laaditaan henkilöille, joilla on pitkäai-
kaista seurantaa tai hoitoa vaativa sairaus. Se ko-
koaa yhteen sairaus- ja hoitotiedot sekä sovitut ta-
voitteet.

Pitkäaikaissairautta sairastavan hoidon tulee ol-
la suunnitelmallista, yksilöllistä, kokonaisvaltaista ja 
laadukasta. Tärkeä väline tämän tavoitteen saavut-
tamisessa on hoitosuunnitelma, jonka laatimiseen 
terveydenhuoltolaki ja laki potilaan asemasta ja oi-
keuksista velvoittavat.

Hoitosuunnitelman ylläpito ja koordinointi on pe-
rinteisesti ollut ensisijaisesti perusterveydenhuollon 
vastuulla, mutta tärkeää on, että suunnitelmaa yllä-
pitävät kaikki hoitoon osallistuvat tahot, mukaan lu-
kien erikoissairaanhoito. Yleensä hoitava lääkäri vas-
taa hoitosuunnitelman tekemisestä. Suunnitelma tu-
lee laatia yhdessä ja yhteisymmärryksessä potilaan 
kanssa. Omaiset, läheiset tai laillistettu edustaja voi-
vat olla mukana laatimisessa.

Hoitosuunnitelma lisää turvallisuutta
Hoitosuunnitelman kokoaa yhteen kaikki terveys-
ongelmat ja suunnitellut tutkimus-, hoito-, kuntou-
tus- ja seurantatoimet. Suunnitelmaan kirjataan hoi-
don koordinoinnista vastuussa oleva taho, työnjako, 
hoidon toteutus ja keinot, seuranta ja arviointi sekä 
diagnoosit. Lisäksi kirjataan potilaan ja tarvittaessa 
omaisten tai läheisten kanssa yhdessä tunnistetut 
hoidon tarpeet ja hoidolle asetetut tavoitteet. Suun-
nitelmassa sovitaan myös niistä asioista, joista poti-
las huolehtii hoidossaan itse.

Yhteiset tavoitteet tukevat potilaan ja hänen lä-
heistensä osallistumista hoidon toteuttamiseen. 
Hoitosuunnitelmassa voidaan hyödyntää jo laadittu-
ja suunnitelmia, esimerkiksi kuntoutussuunnitelmaa. 
Yksi osa suunnitelmaa on ajan tasalla oleva lääke-
hoidon suunnitelma.

Suunnitelma auttaa koordinoimaan hoidot tur-
vallisesti ja varmistamaan hoitojen yhteensopivuu-
den ja toteutuksen, jos henkilöllä on useita eri saira-
uksia. Suunnitelma kertoo kaikille osapuolille, mihin 
on yhteisesti sitouduttu. Hoitosuunnitelman avulla 
on lisäksi helppo havaita päällekkäisyydet.

Omahoidon toteutuminen ja hoidon jatkuvuus 
ovat hoidon onnistumisen edellytyksiä erityisesti 
pitkäaikaissairauksissa. Ajantasaisen hoitosuunnitel-
man merkitys korostuu etenkin päivystystilanteissa. 
Suunnitelma on tärkeä myös silloin, kun sairastunut 
käyttää valinnanvapautta. Kotikunnan terveysase-
malla tai erikoissairaanhoidossa laadittu hoitosuun-
nitelma toimii perustana hakeuduttaessa hoitoon 
kotikunnan ulkopuolelle.

TEKSTI: MARIA RUUSKANEN

VA L I T T U  VA I K U T TA J AVA L I T T U  VA I K U T TA J A

Kuntoutus osaksi arkea
Pitkän koronajakson jälkeinen arki häämöttää jossain edes-
sä. Se tuskin on samanlaista kuin aiemmin, mutta voisi-
ko se olla hyvää ja joiltain osin jopa toimivampaa kuin en-
nen. Terveys- ja hyvinvointivelan kasvaessa tämä poikkeus-
aika on osoittanut meille monta asiaa, jotka pitää tulevai-
suudessa pystyä hoitamaan paremmin. Kuntoutus on yksi 
niistä.

Monen pitkäaikaissairaan ja toimintakyvyn haastei-
den kanssa elävän arkeen korona toi ison muutoksen. Huo-
li omasta terveydestä, toiminta- ja liikkumiskyvystä sekä hy-
vinvoinnista on ikävä kyllä ollut todella aiheellinen. Kun ui-
mahallit, kuntosalit, ryhmäliikunnat, ryhmätoiminnat, ver-
taistukiryhmät, terapiat ja pahimmassa tapauksessa jopa 
hoito ovat olleet katkolla, on väistämättä tullut takapakkeja. 

Silloin kun sairaus tai rajoite on piilossa ihmisen sisällä, 
kuten sisäelinsairaudet, on ympäristön valitettavan helppo 
unohtaa sen olemassaolo. Samalla voi unohtua kuntoutuk-
sen tarve, perheen tukeminen ja esimerkiksi työkyvystä huo-
lehtiminen. On raskasta olla aina muistuttamassa itsestään. 

Tällaisena aikana kuntoutus on ollut monelle yksittäis-
tä, irrallista tai jopa poikkeuksellista – eikä se silloin palvele 
lainkaan sitä, mikä kuntoutuksen tarkoitus on. 

Kuntoutuksen kuuluu olla osa arkea, koska silloin se on 
kaikkein vaikuttavinta. On aidosti mahdollista integroida toi-
mintakykyä tukevia harjoituksia, muistisääntöjä, harrastuk-
sia tai kotiaskareita omaan arkeen, kunhan siihen saa tu-
kea ammattilaiselta. Toimintakyvyn tukeminen vaatii toistoja 
toistojen perään, ja siksi on oleellista, että ne sopivat omaan 
arkeen.

Kuntoutuksen roolia ihmisten terveyden- ja sairaanhoi-
dossa sekä hyvinvoinnin tukijana on nostettu enenevissä 
määrin esiin. Myös valtiotasolla on laajalla rintamalla käyn-
nissä kuntoutuksen uudistaminen, jonka tavoitteena on kat-
taa eri ikäluokat ja elämäntilanteet sekä huomioida erilaiset 
kuntoutuksen tarpeet. 

Fysioterapeuttitaustaisena olen ilolla mukana tukemas-
sa sitä, että kuntoutuksen laajuutta ja mahdollisuuksia ha-
lutaan hyödyntää entistä paremmin. Uudistaminen täytyy 
kuitenkin tehdä laadullisesti hyvin, jotta saamme siitä täy-
den hyödyn, kustannustehokkuuden sekä tiedon jatkoa var-
ten talteen.

Kuntoutuksen hyödyistä puhuttaessa meidän on luotet-
tava siihen tietoon mikä meillä on. Saatavilla oleva tieto on 
laadukasta ja sitä tulee koko ajan lisää. 

Noora Koponen
Kansanedustaja (vihr.)
Eduskunnan  
kuntoutusverkoston pj
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Kannusta lasta ja nuorta liikkumaan
Liikunnan hyvinvointiedut ovat mittavat myös munuais- ja maksasairaille sekä  
elinsiirron saaneille lapsille ja nuorille. Liikunta ehkäisee sairauksien kehittymistä,  
mutta sillä on muitakin myönteisiä vaikutuksia.

Teksti RAISA TASANTO

Fysioterapeutti Heidi Mäenpää Uudesta
lastensairaalasta rohkaisee vanhempia 
kannustamaan myös elinsiirron saanei-
ta lapsia ja nuoria liikkumaan. Ylisuojele-
va asenne kannattaa unohtaa, eikä estää
lasta liikkumasta kuten muut ikäisensä. 
Vain kontakti- ja kamppailulajeja, joissa 
kohdistuu iskuja siirtoelimen alueelle, ei 
suositella.

Yleisesti koululaisten kestävyyskun-
to heikkenee, eikä käännettä parempaan
näy. Lapset liikkuvat liian vähän, eivätkä 
elinsiirron saaneet tai munuais- ja mak-
sasairaat lapset ole tässä poikkeus. Mä-
enpään työn alla olevasta 10–12-vuo-
tiaita tarkastelevassa väitöstutkimuk-
sessa on kuitenkin ilmennyt, että heillä 
suorituskyky jää usein terveiden ver-
rokki-ikäryhmästä. Usein haasteet ovat 
keskivartalon hallinnassa ja lihasvoimas-
sa, vatsa- ja selkälihaksissa.

– Munuaissairailla lapsilla suori-
tuskyky on terveiden verrokki-ikäryh-
mään verraten alentunut ja lihasvoima 
on heikentynyt. Tutkimusten mukaan 
heillä fyysinen aktivisuus on vähentynyt 
ja ruutuaika lisääntynyt. Ylipaino taas on
yhteydessä ruutuaikaan. Maksasairais-
ta on vähemmän tutkittua tietoa. Tie-
detään kuitenkin, että tällä ryhmällä on 
luun tiheys alentunut ja lihaskatoa. Mo-
torisen kehityksen haasteita on lähin-
nä keskivartalon suhteen. Molemmil-
la taustalla vaikuttaa ravitsemustila, ai-
neenvaihdunnan muutokset ja inaktiivi-
nen elämäntapa, Heidi Mäenpää kertoo.

 

 

 

 

Liuta terveyshyötyjä
Elinsiirron saaneilla lapsilla on kohonnut 
riski sydän- ja verisuonitautien kehitty-
miseen. Myös väsymys on yleistä.

– Maksan- tai munuaisensiirron saa-
neilla on todettu alhaisempi maksimaali-
nen hapenottokyky ja alentunut lihasvoi-
ma, sekä alentunut energiankulutus lii-
kunnan aikana.

Liikunnalla voidaan vaikuttaa sydä-
men toiminnan kehitykseen, ja liikunta 
ehkäisee sydän- ja verisuonitautien ke-
hittymistä. Myös lihassolujen nopeus- ja 
kestävyysominasuuksiin voidaan vaikut-
taa ennen murrosikää tapahtuvalla lii-

kunnalla. Erityisesti hyppyjä, vääntöjä 
ja tärähdyksiä sisältävät liikuntamuodot 
ovat tehokkaita.

Luumassa kaksinkertaistuu murro-
siän alusta noin 20 ikävuoteen mennes-
sä. Liikunta kasvuisässä lisää luun lu-
juutta ja luumassaa merkittävästi, ja 
lapsilla liikunnan vaikutuksesta luun 
vahvistumiseen on vahva näyttö. Liikun-
ta lisää myös rustojen, jänteiden ja ni-
velsiteiden vahvuutta sekä kestävyyttä 
erityisesti 11–14 vuoden iässä.

Lapsuuden aktiivinen elämäntapa vai-
kuttaa rasvasolujen määrän lisääntymistä 
ja kokoa säätelevästi. Liikunta auttaa pai-
nonhallinnassa, edistää vastustuskykyä 
ja sillä on tulehdusta lievittävä vaikutus. 
Unen laatukin paranee liikunnan avulla.

Liikunta myös vähentää masennuk-
sen ja ahdistuksen oireita lapsilla, ja sil-
lä on myönteinen vaikutus itsetuntoon 
ja minäkäsitykseen. Liikuntaharrastus 
kehittää motoristen taitojen lisäksi vuo-
rovaikutus- ja sosiaalisia taitoja. Se voi 
tarjota myös mahdollisuuden tunteiden 
purkamiseen ja niiden käsittelyyn.

Millaista liikuntaa?
Kannattaa pohtia yleisesti, että liiku-
taanko perheessä tarpeeksi. Tuleeko 

hyötyliikuntaa riittävästi? Miten liikun-
taa voisi lisätä arjessa, ja miten istumis-
ta voisi vähentää? Myös lapset ja nuoret 
istuvat nykyisin paljon. Jos istuu päiväs-
sä kahdeksan tuntia, saa istumisen ai-
heuttamat terveysriskit kumottua yhdel-
lä tunnilla reipasta liikuntaa päivässä.

Jotta liikunta pysyy säännöllisenä, 
sen pitäisi olla lasta tai nuorta kiinnos-
tavaa. Kaikkien ei silti tarvitse harrastaa 
liikuntaa ja käydä treeneissä; se ei lopul-
ta edes kerro aktiivisen liikunnan mää-
rää. Esimerkiksi jääkiekossa voi lapsen 
liikunnan määrä jäädä vähäiseksi suh-
teessa treenien viemään aikaan tunneis-
sa.

Vinkkejä perheen yhteiseen liikun-
taan löytyy Neuvokas perhe -sivustolta 
osoitteessa www.neuvokasperhe.fi,  
Paralympiakomitean verkkosivuilta 
osoitteessa www.paralympia.fi ja  
kuntien liikuntapalveluista. Liikunta-
suosituksista kannattaa lukea UKK- 
instituutin verkkosivuilta osoitteessa  
www.ukkinstituutti.fi. 

Fysioterapeutti, Ttm, Heidi Mäenpää Uudesta 
lastensairaalasta kertoi liikunnan hyödyistä 
lapsille ja nuorille liiton järjestämässä 
verkkotapahtumassa 9.2.2021.
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L E D A R E

Var kan man få stöd för sig 
själv och sina närmaste?

Vi har inlett vår andra höst i skug-
gan av den globala pandemin. Vi 
är alla i samma situation när det 
gäller osäkerheten kring hur län-
ge corona kommer att inverka på 
våra liv, vår vardag, vårt arbete el-
ler våra hobbyer som vi normalt 
deltar i. Det vore ändå viktigt att 
på något sätt försöka hålla fast 
vid vår vardag, oss själva och våra 
människorelationer och vid käns-
lan av att vi själva kan påverka vå-
rt mående. Vi är alla trötta på co-

rona. Situationen kan ändå kännas lite lättare om vi funde-
rar på och försöker ringa in faktorer som vi själva kan på-
verka. Vi kan inte påverka corona, men vi kan påverka hur 
vi själva och vår omgivning orkar.  Det kan vara bra att läg-
ga till små saker i vardagen som kan pigga upp oss själva, 
vår familj eller våra vänner.  

Många av oss eller våra närmaste har insjuknat i en njur- 
eller leversjukdom under pandemin. Till förbundet ringer 
dagligen människor som har fått en diagnos och deras sjuk-
dom följs upp, men de upplever ändå att de inte har fått til-
lräcklig handledning gällande egenvården eller att de inte 
har anpassat sig till ett liv med den nya sjukdomen. Diagno-
sen kan ha orsakat rädsla, ångest eller inverkat på den eko-
nomiska situationen. I sådana situationer söker människan 
ofta hjälp från förbundet och lokala föreningar.   

Under sommaren har jag funderat på hur nya insjukna-
de ska hitta vårt förbunds och våra föreningars verksamhet, 
då egentliga tillfällen att träffas har varit ytterst begränsade 
till följd av coronapandemin.  Bland annat av den anlednin-
gen startar vi i september en kampanj för att ta emot nya 
medlemmar. Jag skickar ett personligt brev till alla nya med-
lemmar och vi utökar samtidigt våra tjänster för nya med-
lemmar, så att alla insjuknade ska känna sig välkomna och 
få en känsla av att vi finns till för våra medlemmar och att vi 
bevakar våra medlemmars intressen. Det är lättare att le-
va med sjukdomen när man blir stärkt i att även egenvår-
den har betydelse och att man vid behov kan få information 
från patientorganisationen, stöd och möjligheter till rehabi-
literande verksamhet. Ingen ska behöva vara ensam med de 
känslor som sjukdomen väcker, eftersom njur- och levers-
jukdomar är ytterst vanliga och i vårt förbund finns de flesta 
diagnoser representerade.  

En trevlig början på hösten,

Sari Högström 
Verksamhetsledare 

Det lönar sig  
att planera vården  
av kroniska sjukdomar  
Vården av kroniskt sjuka patienter bör vara 
planenlig, individuell, helhetsinriktad och 
högklassig. Ett viktigt verktyg för att uppnå 
detta är en vårdplan.  

Upprätthållande och koordinering av 
vårdplaner har traditionellt i första hand 
tillhört primärvårdens ansvarsområden, 
men det är viktigt att planen upprätthålls 
av alla som deltar i vården, inklusive spe-
cialsjukvården. Planen bör göras tillsam-
mans och i samförstånd med patienten. 

Syftet med vårdplanen är att samla al-
la uppgifter om patientens hälsoproblem 
och planerade undersökningar, vård, reha-
bilitering och uppföljning. I planen bör an-
tecknas vem som ansvarar för koordinering 
av planen, arbetsfördelningen, vårdens för-
verkligande och metoder, uppföljning, ut-
värdering samt diagnoser. Dessutom an-
tecknas vårdbehov och målsättningar som 
konstaterats tillsammans med patienten 
och vid behov tillsammans med anhöriga 
eller närstående. I planen bestäms också 
vad som ingår i egenvården. Gemensam-
ma målsättningar stöder patientens och 
de närståendes delaktighet i genomföran-
det av vården. I vårdplanen kan man an-
vända sig av redan existerande planer, som 
exempelvis planer för rehabilitering. En del 
av vårdplanen utgörs av en uppdaterad lä-
kemedelsplan.  

Planen hjälper till att koordinera be-
handlingarna på ett säkert sätt och försäk-
ra att de passar ihop och kan genomföras 
om personen lider av flera olika sjukdomar. 
En uppdaterad vårdplan är särskilt vik-
tig vid behov av akut vård. Planen är också 
viktig när den sjuka använder sig av sin rätt 
att välja. En plan som gjorts upp på hem-
kommunens hälsocentral eller inom spe-
cialsjukvården fungerar som underlag när 
man söker vård utanför hemkommunen.

TEXT: MARIA RUUSKANEN

ÖVERSÄTTNING: C.C. COMMUNICATIONS
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Dramatik är livet  
för Tuike Oja
Efter två njurtrans-
plantationer har det  
i Tuike Ojas vardag  
inte funnits någon  
dramatik kring hens  
hälsa, men desto mera  
teater. Tuike har spelat  
teater sen hen var liten  
och studerar nu på  
teaterutbildning i Åbo. 

Text och bild RAISA TASANTO

23-åriga Tuike Oja studerar nu för 
andra året på utbildningen för teater-
pedagoger vid Åbo Konstakademi. 
Studenten från Forssa har anpassat 
sig utmärkt till sin nya hemstad. Dock 
upplever hen att en del av stadens inre 
liv och särskilt kulturutbudet utan tve-
kan förblivit främmande till följd av co-
rona.

– Det sociala livet i den nya sta-
den har nog också begränsats av coro-
na, men lyckligtvis har man åtminstone 
fått träffa och lära känna människor i 
samband med studierna, säger Tuike.

Hen har hela tiden studerat tea-
ter under påverkan av coronapande-
min och alla restriktionerna.  Det är 
en aning utmanande och konstigt, men 

små gruppstorlekar på konstakademin 
har möjliggjort närundervisning under 
största delen av tiden. Det finns sam-
manlagt tolv studerande i klassen, som 
har delats in i två eller flera undervis-
ningsgrupper. En del av studierna har 
varit på distans.  

– I praktiken har närundervisning-
en inneburit till exempel att sex perso-
ner har fått komma och titta på före-
ställningarna, berättar Tuike.

Teatern är ett andra hem
Skådespeleri har fascinerat Tuike sen 
hen var liten. Hen inledde sin teaterkar-
riär redan som åttaåring, när barn från 
byn behövdes till en teateruppsättning. 
Karriären framskred från den lilla tea-
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terskolan i Forssa till olika teatrar i Ta-
vastland. Hen har spelat teater bland 
annat vid Forssa teater och Ypäjä mu-
sikteater. Föräldrarna hann inte skjutsa 
den fullbokade teaterentusiasten, utan 
skjutsarna måste organiseras själv eller 
också körde hen med mopedbilen som 
hens föräldrar köpt.  

Under de svåraste åren hade Tui-
ke spelat teater, vilket gav livet en hö-
gre dimension. Hen upplever att en av 
de viktigaste sakerna med teatern är 
förutom skådespelandet den samman-
svetsade arbetsgruppen och känslan 
av samhörighet som uppstår kring ett 
gemensamt projekt samt den interna 
humorn.  

Tuike är även bekant med arbetsvill-
koren i kreativa branscher och med fö-
retagande. År 2018 grundade hen Tiuk-
ku barnteater tillsammans med tre an-
dra andra teaterarbetare från Forssa. 
Efter ett års verksamhet kom corona, 
och barnteaterverksamheten har sedan 
dess legat på is.

Tuike känner till branschen och 
verkligheten bakom kulisserna, så hen 
har ingen rosenskimrande bild av ett 
liv som teaterdiva. Ändå skrämmer inte 
ens kulturlivets avgrundslika situation 
under coronapandemin.

Svårt att acceptera
Tuike är uppvuxen i en storfamilj med 
fem barn. Hen har tre äldre och ett yn-
gre syskon som fortfarande bor hem-
ma. Hen fick diagnosen nefronoftis d.
v.s. förtvinad njure när hen var 11 år. 
I början undersöktes hens dåliga ap-
tit och problemen i samband med detta. 
Samtidigt upptäckte man att hen hade 
mycket lågt hemoglobin. Efter fortsatta 
undersökningar fick hen diagnosen nef-
ronoftis. Det är en ärftlig sjukdom, som 
ofta leder till njursvikt och njurtransp-
lantation.  

Under de följande tre-fyra åren följ-
des sjukdomen upp och hon gick på re-
gelbundna kontroller.  Därefter behöv-
de Tuike en ny njure, som hen fick av sin 
mamma. Den nya njuren fungerade ba-
ra i åtta månader. Det fanns många or-
saker till att den slutade fungera, men en 
stor bakomliggande orsak var att Tuike, 
som då var i tonåren tog sina mediciner 
ytterst oregelbundet. Hon gick igenom 
en svår tonårstid och gjorde uppror. 

– Jag visste att det var viktigt att ta 
medicinerna, men på något plan hade 
jag inte riktigt insett eller förstått, efter-
som jag inte gjorde det, funderar Tuike.

Efter att problemen uppkommit gick 
hen i dialys i två månader och man för-
sökte rädda njuren med hjälp av plas-
mabehandling, men den hjälpte inte. 
Hon förlorade njuren. Efter det gick hen 
i dialys i tio månader och fick sedan en 
ny njure, denna gång från en okänd do-
nator. 

En annorlunda ungdom?
Under låg- och högstadiet upplevde Tui-
ke att hen var annorlunda. Hen har per-
ceptionssvårigheter, vilka påverkade in-
lärningen. Njursjukdomen bidrog ock-
så till upplevelsen av att vara annorlun-
da.  

Först många år senare har Tuike 
förstått att hen har upplevt mobbning. 
Det handlade inte om slag, stötar eller 
skällsord. Det var mindre synligt. Det 
handlade om att bli utestängd och ut-
anför. 

– Jag blev mobbad en del p.g.a. sjuk-
domen och sjukfrånvaron som den or-

sakade. Skolan stödde mig inte direkt, 
man sade bara att jag skulle studera 
vissa saker på egen hand under sjuk-
frånvaron. Ändå var det en lättnad att 
slippa skolan och skolmiljön.  

– Jag hade själv tänkt, att jag är an-
norlunda och upplever därför utanför-
skap. Att jag inte hör till gruppen efter-
som jag är annorlunda. I verkligheten 
var det snarare så att jag blev utestängd 
från gemenskapen, eftersom dom an-
dra inte tolererade att jag var annorlun-
da. Att jag spelade teater och att min 
pappa var lärare i samma skola, under-
lättade inte saken.  

Mamma har alltid följt Tuike till 
sjukhuset och funnits med som ett 
stöd. Familjelivet stötte dock på nya ut-
maningar och svåra tider efter njur-
transplantationerna. Föräldrarna skil-
de sig och pappas nya partner kom in 
i bilden.

– Det var tumultartat och livet blev 
knepigt för hela familjen, när föräldrar-
na krisade. Ibland tänkte jag att mitt 
huvud sprängs. Nu är allt ändå bra.

En riktig Lilla My
Tuike har aldrig sökt eller upplevt att 
hen behöver kamratstöd. Hen har han-
terat saker på egen hand och bestämt 
sig för att klara sig.  

– Jag har upplevt, att jag har haft 
lätt för att prata om saken om den 
har kommit upp. Jag berättar gärna 
om någon frågar och jag upplever att 
människor i allmänhet inte vet så myck-
et om transplantationer, så man kan 
aldrig prata för mycket om de här sa-
kerna.

Vid uppföljningen av sitt eget fysis-
ka välmående har Tuike upplevt det 
som en utmaning att hen inte själv kän-
ner eller märker om något är fel – en-
dast noggranna kontroller kan berätta 
hur hon mår. Den nya njuren har dock 
fungerat oklanderligt och Tuike har 
mått bra.

Hen trivs med sina nuvarande stu-
dier. Hen upplever att hennes grej just 
nu är att få uppträda, – kanske också att 
regissera i framtiden. Under den gångna 
sommaren arbetade hon i Muminvärl-
den i Nådendal och det var roligt. 

ÖVERSÄTTNING: C.C. COMMUNICATIONS

Tuike har spelat teater sen hen vare åtta år. 
Teatergruppen och skådespelandet har burit 
hen genom svåra perioder i livet. 

39ELINEHTO 1|21



Färre än hälften av de transplanterade som 
fått coronavaccin har bildat antikroppar  
Undersökningar visar att endast färre än hälften av de transplanterade bildar anti-
kroppar mot coronavirus efter två vaccindoser. Också för den som blivit vaccinerad 
är det viktigt att fortsättningsvis vidta försiktighetsåtgärder. I vissa länder funderar 
man nu på att ge en tredje dos till personer som blivit transplanterade.  

Text PETRI INOMAA

Nefrologer, gastroenterologer och tran-
splantationsläkare rekommenderar 
starkt coronavirusvaccin för alla som in-
sjuknat i njur- eller leversjukdom eller 
som blivit transplanterade. Det är ock-
så viktigt att anhöriga vaccinerar sig, så 
att risken att insjukna i corona kan mi-
nimeras.  

– Det är högst sannolikt att var och 
en av oss kommer att träffa på corona-
viruset i något skede, och man kan 
själv bestämma om man gör det som 
vaccinerad eller som ovaccinerad, sä-
ger docent Ville Sallinen, specialist i 
gastroenterologisk kirurgi vid HUCS 
Gastrocentrum. 

Enligt undersökningar bildas anti-
kroppar mot coronavaccin hos färre än 
hälften av de transplanterade som fått 
två doser vaccin. Vaccinationsskyddet 
baserar sig dock inte bara på bildade 
antikroppar, d.v.s. humoraliskt försvar, 
utan även cellmedierat immunsvar. 
Hos de transplanterade kan bildas cell-
medierat immunsvar, även om det in-
te bildas antikroppar efter vaccine-
ring. Således skyddar vaccinet förmod-
ligen mot coronavirus, även om det in-
te bildas antikroppar.  

Det är inte nödvändigt att följa upp 
antikroppar med laboratorieprov. Att 
bara mäta antikroppar berättar inte om 
vaccinationsskyddet, då vaccinet ock-
så ger cellmedierat immunsvar. Cellim-
munitet kan inte mätas med laborato-
rieprov. 

Behövs en tredje dos?
– Flera undersökningar visar att det ut-
vecklas antikroppar hos fler transplante-
rade personer efter en tredje vaccindos 
jämfört med dem som fått två vaccindo-
ser. Även det cellmedierade immunsva-
ret är bättre efter tre vaccindoser. Den 
tredje vaccindosen har varit säker, och 

den har inte ökat t.ex. risken för avstöt-
ning av transplantat, berättar Sallinen.

För närvarande rekommenderar 
Nationella expertgruppen för vaccina-
tionsfrågor (KRAR) och Europeiska lä-
kemedelsmyndigheten (EMA) inte en 
tredje dos. Ändå har man ute i världen 
rapporterat om allvarliga coronavirus-
infektioner hos transplanterade per-
soner som fått två vaccindoser. Där-
för har t.ex. USA, Tyskland och Frankri-
ke börjat eller är i startgroparna att ge 
en tredje vaccindos till transplantera-
de personer.  

– Risken att bli smittad, eller att in-
sjukna i en allvarlig variant av corona är 
ändå aldrig noll procent, även om man 
skulle följa alla möjliga bestämmelser, 
påminner Sallinen.

Sallinen uppmanar även de trans-
planterade som fått två doser vac-
cin att fortsättningsvis vidta de försik-
tighetsåtgärder som rekommendera-
des före vaccineringen. Större evene-
mang och folkmängder bör undvikas, 
särskilt inomhus. Man bör använda 
mask när man träffar människor.   Sal-
linen rekommenderar masker av FFP2-
typ, som nuförtiden finns att köpa till 
ett rimligt pris i t.ex. välsorterade livs-
medelsbutiker. Man bör måna om god 
handhygien och använda handdesin-
fektion. Fullständig isolering rekom-
menderas inte, men det är bra om den 
närmaste kretsen och vännerna har bli-
vit vaccinerade. 

God vaccinationstäckning
Finlands njursjukdomsregister har un-
dersökt Covid-19-vaccinationstäcknin-
gen och vaccinens effekt, samt möjliga 
biverkningar hos personer som får di-
alysbehandling eller blivit njurtransp-
lanterade i jämförelse med övrig befol-
kning. För varje person som går i dialys 

eller fått njurtransplantat har man sökt 
tio referenspersoner baserade på ålder, 
kön och hemort. Resultaten baserar sig 
på information daterad 17.6.2021.  

– Vaccinationstäckningen hos per-
soner som får dialysbehandling och 
hos dem som blivit njurtransplantera-
de var god och över 4/5 hade fått den 
första vaccindosen och fler än hälften 
den andra vaccindosen, berättar Jaak-
ko Helve, ansvarig läkare för njursjuk-
domsregistret. 

Särskilt andelen personer som fått 
en andra vaccindos är högre bland di-
alyspatienter och njurtransplanterade 
jämfört med övriga befolkningsgrup-
per. Dock finns det skillnader gällande 
andelen vaccinerade mellan olika sjuk-
vårdsdistrikt.  

Coronavirusfall konstaterades ofta-
re hos dem som gick i dialysbehandling 
eller blivit njurtransplanterade jämfört 
med referensgruppen. Andelen coro-
nasmittade sjunker med stigande ål-
der både bland dem som går i dialys 
och bland dem som fått njurtransplan-
tat, men inom 28 dygn efter konstate-
rad Covid-19 var andelen döda avse-
värt högre hos äldre personer i dialys 
och äldre njurtransplanterade jämfört 
med referensgrupperna.

Andelen Covid-19-fall har efter vac-
cinering varit litet både bland dialys-
patienter, njurtransplanterade och re-
ferensgrupper. Efter två vaccindoser 
fanns det i mitten av juni inte ett enda 
fall av corona hos personer som går i 
dialys eller har fått en ny njure. Biverk-
ningar efter vaccinering har rapporte-
rats endast hos 0,1 procent av de vac-
cinerade. 

ÖVERSÄTTNING: C.C. COMMUNICATION OY
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Y H D I S T Y K S I LTÄ

Uudellamaalla kesätoimintaa 
lapsille ja aikuisille
Uudenmaan yhdistyksen lapsipotilaiden per-
heiden kesäretkellä riemuittiin uusista eläin-
kavereista. Rehndahlin kotieläinpihan falabel-
lat ja Dalai-laama sulattivat aikuisten ja lasten 
sydämet.

Elokuussa yhdistyksen jäsenet osallistuivat 
taitelijakierrokseen Hietaniemen hautausmaal-
la. Sateet taukosivat sopivasti vierailun ajaksi. 
Oppaana toimi asiantuntija Marja Rikaniemi.

Kesällä yhdistys järjesti myös paikallistoi-
mintaa, kun Vihdissa ja Porvoossa päästiin ta-
paamaan toisiaan.

Pohjois-Karjala kanavaristeilyllä
Pohjois-Karjalan yhdistys risteili heinäkuussa MS Sergeillä kolmen ka-
navan läpi Karviosta Valamoon. Vesireitti yhdistää Juojärven Varisve-
teen ja on osa maailman kauneimmaksikin vesireitiksi kutsuttua Hei-
näveden reittiä. Valamossa risteilijät tutustuivat luostarialueeseen ja 
nauttivat seisovan pöydän herkuista. Illalla 25 yhdistyläsitä risteili sa-
man reitti toiseen suuntaan. 

Pohjois-Suomi rantamaisemissa
Pohjois-Suomen yhdistys piti elokuussa Raahen alueen aluetapaami-
sen meren rannalla kauniissa maisemissa. Ilma oli aurinkoinen ja todel-
la lämmin. Tapaamisessa suunniteltiin uusia juttuja ja kerrottiin kesäko-
kemuksia. 
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Y H D I S T Y K S I LTÄ

Kymenlaakso kävelykierroksella
– Karhulan Jokipuisto hurmaa kelissä kuin kelissä, todettiin 
pienellä sadetta uhmanneen naisen porukalla Kymenlaakson 
yhdistyksen perinteisellä kesäillan kävelykierroksella. Kierrok-
sella tutustuttiin upeaan puistoon ja viereiseen Karhulan kes-
kuskentän alueeseen. Sade tai korona eivät tätä tapaamista 
pystyneet peruuttamaan.

Lapin yhdistys matkasi Posiolle
Lapin yhdistyksen kesäretki suuntasi tänä vuonna Posiolle. 
Maisemien lisäksi retkellä nautittiin erityisesti kulttuurikes-
kus Pentik-Mäen tarjonnasta, jossa sai tutustua Pentikin his-
toriaan ja nykypäivään sekä yrityksen keulahahmon Anu Pen-
tikin uraan alueen museoissa, näyttelyissä ja myymälöissä. 
Valtaosa retken 20 osallistujasta kulki Posiolle ja takaisin yh-
teisellä linja-autokuljetuksella Rovaniemeltä.

Kanta-Häme luontoretkellä
Heinäkuinen kesäilta kutsui Kanta-Hämeen yhdistys-
tä Laurinmäen luontopolulle Janakkalassa. Matkassa oli 
yksivuotiaista eläkeikäisiin. Kesäilta oli kaunis, mutta ei 
kuitenkaan paahtavan helteinen eikä metsän pikkuitikat 
kiusanneet vaeltajia. Oppaana toimi paikkakuntalainen 
Mauri Kuotola.

Reitti oli täynnä vaihtelevaa maastoa ja kasvustoa. 
Matkaa tehtiin toinen toista tukien. Päämäärässä laavul-
la paistettiin makkarat. Retki vahvisti yhteen kuuluvutta 
ja luontoretkellä aiotaan lähteä tulevaisuudessakin.

Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan yhdistyksen heinäkuu oli toimintaa 
täynnä. Ensin nautittiin lähimatkailusta ja yhdistysläi-
set tutustuivat Kristiinankaupunkiin, Kaskisiin sekä När-
piöön.

Seuraavaksi vuorossa oli Törnävän kesäteatteri, mis-
sä nautittiin yhdessä hulvattomasta musikaalikomedias-
ta nimeltä Something Rotten.
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Y H D I S T Y K S I LTÄ

Varsinais-Suomi teatterissa ja 
kotieläintilalla
Varsinais-Suomen yhdistyksen jäsenistöä kä-
vi joukolla katsomassa kesäteatteria. Esitys oli 
Kertunmäen kesäteatterin Puhtaat valkoiset 
lakanat, joka kertoi Raikkaan perheen tarinaa. 
Aurinko helli teatterista nauttineita.

Yhdistys järjesti kesällä myös retken per-
heille Kanniston kotieläintilalle. Ensin tutustut-
tiin tilan erilaisin kotieläimiin ja sitten syötiin. 
Ruokailun jälkeen oli ohjelmassa hevosajelu. 
Muutamat uskaltautuivat sateesta huolimatta 
hevoskärryjen kyytiin.

Päijät-Hämeen mölkkykisa
Päijät-Hämeen yhdistyksen Munun mölkky järjestettiin jo 17. kerran. 
Turnaukseen Hollolan Sarvikuutissa osallistui 11 joukkuetta. Voiton vei 
joukkue Airisto. Toiseksi ja kolmanneksi tulivat Räplääjät ja Mami.

Tarjolla oli myös muuta liikuntaa kuten puhallustikkaa ja tasapaino-
rata. Päivään osallistui noin 40 henkilöä.

Kainuussa nautittiin  
kesästä yhdessä
Kesän alkajaisiksi Kainuun yhdistys järjes-
ti, koronan varjostaman kevään pitkän hil-
jaiselon jälkeen, jäsentapaamisen Kajaanis-
sa. Puistossa pelattiin krokettia ja vaihdet-
tiin kuulumisia eväiden kera.

Sitten odotti jo kesäretki. Kainuulai-
set suuntasivat Paltamoon Jättiläisenmaa-
han. Kodassa nautittiin kainuulaisia kukko-
ja, makkaraa ja nuotiokahvia. Mukana oli 19 
jäsentä.

Loppukesästä yhdistys järjesti iloisen 
reissun Kuhmon kesäteatteriin katsomaan 
näytelmää Kahen Akan Loukussa. Mukana 
oli 32 jäsentä.
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PBC on tulehduksellinen autoimmuunimaksasairaus.  
Se etenee yleensä hitaasti. Sairauden yleisin oire on väsymys.

PBC

Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä  
heidän läheisiään. Liitto jakaa luotettavaa tietoa sairauksista ja niiden 

hoidosta. Jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita.

www.muma.fi • www.munuainen.fi • www.maksa.fi
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Primaari biliaari kolangiitti

E S I T T E E T  J A  O P PA AT

Yleisesitteet
Munuais- ja maksaliitto
Yleisesite liitosta ja toiminnasta sekä 
lyhyesti munuais- ja maksasairauksista 
sekä niiden hoidoista. 
Voimaa vertaistuesta
Lehtinen vertaistuesta ja miten itselleen 
voi löytää vertaistukijan.
Jäsenhankintaflyer
Flyer on näppärä antaa muistutukseksi, 
kun on kertonut jäsenyydestä. Neljä 
erilaista.
Kummijäsenflyer
Kummiflyer on helppo antaa 
muistutukseksi mahdollisuudesta.
Jäseneksiliittymiskaavake
Kaavake jäseneksi liittymiseksi. Helppo 
laittaa muiden esitteiden väliin.

Maksaesitteet
Maksa
Esite maksasairauksista, niiden 
ennaltaehkäisystä ja hoidosta 
sairastuneille, läheisille ja kaikille 
kiinnostuneille.
Lever
Broschyren innehåller information om 
lever och leversjukdomarna, deras 
undersökningar och behandling.
Mahtimaksa
Esite maksan tehtävistä ja 
maksasairauksien ennaltaehkäisystä.
Rasvamaksa
Esite rasvamaksan syistä, toteamisesta 
ja hoidosta.
Primaari biliaari kolangiitti
Esite sairaudesta, sen toteamisesta, 
oireista ja hoidosta sairastuneille ja 
läheisille.
Primaari sklerosoiva kolangiitti
Esite PSC-sairaudesta, sen oireista 
ja hoidosta sekä sairauden kanssa 
elämisestä.
Maksasairaus ja ruokavalio
Esite maksasairauden vaikutuksista 
ruokavalioon.
Maksasairauden hyvä hoito – hyötyä 
yksilölle ja yhteiskunnalle
Esite maksasairaiden hoidon 
järjestämisestä vastaaville.

Liiton painetut esitteet ja oppaat ovat ilmaisia. Niitä voi tilata itselle tai 
jaettavaksi. Tutustu julkaisuihin ja tee tilaus osoitteessa  
www.muma.fi/julkaisut tai tilaa tilaukset@muma.fi, 050 3415 966. 

Munuaisesitteet
Munuaiset
Esite munuaissairauksista, munuaisten 
vajaatoiminnasta, vajaatoiminnan 
etenemistä ehkäisevistä keinoista ja 
vaikean vajaatoiminnan hoidosta.
Njurarna
Broschyren innehåller information 
om njurarna, njursvikt, deras 
undersökningar och behandling.
Supersankarimunuainen taistelee
Esite siitä, miten munuaiset säilyttävät 
terveillä elintavoilla supervoimansa.
Superhjältenjuren går till kamp
Broschyren innehåller information hur 
njurarna bevarar sina superkrfäter 
genom att  leva hälsosamt.
Munuaisen luovuttajan opas
Terve ihminen voi luovuttaa toisen 
munuaisensa omaiselleen tai läheiselle 
henkilölle. 
Guide för njurdonator
Varje frisk person kan ge en njure till 
någon anhörig eller annan närstående 
person. 
Munuaisten vajaatoimintaa 
sairastavan hyvä hoito
Liiton laatimat hyvän hoidon kriteerit 
perustavat lakeihin ja asetuksiin.
Munuaisten vajaatoimintaa 
sairastavan liikuntaopas 
Esite liikunnan hyödyistä dialyysissä 
oleville ja munuaisensiirron saaneille.
Polykystinen munuaissairaus
Munuaisen monirakkulatauti on yleisin 
perinnöllinen munuaissairaus.
Vähemmän suolaa
Esite kertoo, missä suolaa on ja miten 
sen käyttöä voi vähentää.
Ruokavalio dialyysissä
Opas kertoo dialyysissä olevan 
ruokavalion erityispiirteistä. 
Munuaissairauden hyvä hoito - hyötyä 
yksilölle ja yhteiskunnalle
Esite yhdistysten ja liiton 
vaikuttamistyöhön ja edunvalvontaan. 

Perhe-esitteet
Perhetoiminta 
Esitteessä kerrotaan sairastuneiden 
lasten ja nuorten sekä heidän 
perheittensä toiminnasta.
Yhdessä – opas parisuhteeseen
Opas parisuhteeseen, kun puoliso tai 
lapsi sairastaa.
Nuorten toiminta
Esitteessä kerrotaan, mitä nuorten 
tapaamisissa tehdään, miten ja miksi 
toimintaan kannattaisi tulla mukaan, 
mikä on kumminuori ja mistä saa 
lisätietoja.
Lapsen ja nuoren arki elinsiirron jälkeen
Opas kertoo yleistä tietoa lasten ja 
nuorten elinsiirroista, ja siitä, miten ne 
vaikuttavat päivittäiseen elämään. 
Vardagen för barn och unga som 
genomgått organtransplantation
Den som genomgått en organtransplant 
som barn eller i ung ålder kan levat ett 
vanligt liv.

Ruokakirja
Nauti ruoasta -ruokakirja
Yksilöllisellä ruokavaliolla voidaan 
hidastaa munuaisten vajaatoiminnan 
etenemistä. Ruokakirjassa on 132 sivua, 
kätevä kierresidonta ja yli 100 ohjetta 
sekä tietoa sopivasta ruokavaliosta sekä 
käytännön vinkkejä. Hinta jäsenille 14,90 
ja muille 29,90 + postikulut.

Nauti ruoasta
Munuaisten vajaatoimintaa sairastavan ruokakirja

Munuais- ja maksaliitto
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TUE TOIMINTAA
Tue liiton toimintaa
Liiton toimintaa voi tukea yleislahjoituksella tai osoittamal-
le lahjoituksen esimerkiksi perhetoimintaan tai sairastuneiden 
ja heidän läheistensä tukitoimintaan. Yritykset voivat liittyä lii-
ton yhteisökannattajajäseniksi. Syntymäpäivänä voi lahjan si-
jaan pyytää juhlijoilta lahjoitusta. Surunvalittelukukkien sijaan 
muistamisen voi pyytää liitolle. Testamentilla voi osan tai koko 
perintönsä lahjoittaa toimintaan.

Lisätietoja talouspäällikkö Tuire Halonen, 050 420 7755

NORDEA FI 45 1012 3007 2009 40, NDEAFIHH 
Luvan saaja: Munuais- ja maksaliitto ry
Luvan numero: RA/2020/1661 
Poliisihallitus, arpajaishallinto 22.12.2020, Lupa on voimassa koko  
Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Tule kummijäseneksi
Kummijäsenenä olet mukana tukemassa munuais- ja maksa-
sairauksiin sairastuneiden ja elinsiirron saaneiden sekä heidän 
läheistensä hyvinvointia ja ajamassa heidän oikeuksiaan. Tuel-
lasi liitto jakaa tietoa munuais- ja maksasairauksista ja niiden 
ennaltaehkäisystä sekä esimerkiksi sosiaaliturvasta. Sinun an-
siostasi sairastuneet ja heidän läheisensä voivat tavata saman 
kokeneita ja saada vertaistukea. Koko vuoden jäsenyys maksaa 
vain 35 euroa eli alle kolme euroa kuukaudessa.

Kummijäsenenä saat tietoa liiton toiminnasta kotiin kan-
netusta Elinehto-lehdestä ja sähköisestä uutiskirjeestä. Saat 
liiton jäsenkortin ja kaikki liiton valtakunnalliset jäsenedut.

Liity jäseneksi osoitteessa www.muma.fi/kummijasen tai  
puhelimitse 050 4365 707.

Tue munuaissairauksien tutkimusta
Munuaissäätiötä tukemalla voi edistää munuaissairauteen 
sairastuneen parempaa huomista sekä munuaisten vajaatoi-
minnan tärkeimpien hoitomuotojen, dialyysin ja munuaisen-
siirtojen, kehittämistä. On tärkeää, että korkeatasoista mu-
nuaissairauksien tieteellistä tutkimusta tehdään myös Suo-
messa.

NORDEA FI16 2400 1800 021412, NDEAFIHH
Luvansaaja Munuaissäätiö sr, Luvan numero RA/2018/627
Lupa on voimassa 1.1.2019-31.12.2022 koko Suomen alueella Ahvenan-
maata lukuun ottamatta. Poliisihallitus Arpajaishallinto.

Elämän lahja -koru ja -solmioneula
Ostamalla hopeisen Elämän lahja -korun tai -solmioneulan 
tuet munuais- ja maksatyötä. Ne sopivat itselle, lahjaksi tai 
muistamiseksi hyvälle yhteistyökumppanille. Hinnasta  
29 euroa menee hyvää tarkoitukseen. Riipuksen korun  
halkaisija on 3,3 cm. Hintoihin lisätään postitusmaksu.  

Solmioneula, 124 euroa
Koru ja ketju 45 cm, 148 euroa
Koru ja panta 42 tai 45 cm, 158 euroa

Tilaukset Päivi Sohlman,  
paivi.sohlman@muma.fi,  
050 3889 566.

MUNUAIS- JA MAKSALIITTO 
NJUR- OCH LEVERFÖRBUNDET
Puheenjohtaja Mikko Saarela 
Otavantie 28 B 15, 01450 Vantaa 
050 3577 199 saarelamikko0@gmail.com
I varapuheenjohtaja Juha Latva-Nikkola 
Savikonkuja 2, 04440 Järvenpää 
040 170 5451 juha.latva-nikkola@kolumbus.fi
II. varapuheenjohtaja Sirpa Andelin 
044 2697 786, sirpa.andelin@gmail.com

Yhteystiedot
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
Itä-Suomen aluetoimisto 
Microkatu 1, G-osa, 4. krs., 70210 Kuopio 
Postiosoite: PL 1188, 70211 Kuopio
Keski-Suomen aluetoimisto 
Matarankatu 6, 2. krs., huone 245, 40100 Jyväskylä
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
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
Jäsen- ja taloussihteeri Kirsi Kauppinen,  
050 4365 707, kirsi.kauppinen@muma.fi
Järjestösuunnittelija Hanna Lehtonen 
040 5240 674, hanna.lehtonen@muma.fi
Järjestösuunnittelija Petri Leppänen 
040 5129 295, petri.leppanen@muma.fi 
Keski-Suomen aluetoimisto
Munuaistautirekisteri 
Suunnittelija Heidi Niemelä 
040 8363 375, heidi.niemela@muma.fi 
Kuntoutuspäällikkö Timo Rautiainen,  
050 342 7140, timo.rautiainen@muma.fi
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
Järjestötiedottaja Raisa Tasanto 
040 5240 682, raisa.tasanto@muma.fi 
Pohjois-Suomen aluetoimisto
Järjestösuunnittelija Tarja Teitto-Tuckett 
040 5240 683, tarja.teitto-tuckett@muma.fi
Hankesuunnittelija LASSO Vidman Kirsi 
050 3019 368, kirsi.vidman@muma.fi

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

45ELINEHTO 1|21

http://www.muma.fi/kummijasen
mailto:paivi.sohlman%40muma.fi?subject=
mailto:%20saarelamikko0%40gmail.com?subject=
mailto:juha.latva-nikkola%40kolumbus.fi?subject=
mailto:sirpa.andelin%40gmail.com?subject=
mailto:sari.hogstrom%40muma.fi?subject=
mailto:hanna.eloranta%40muma.fi?subject=
mailto:tuire.halonen%40muma.fi?subject=
mailto:%20maarit.heinimaki%40muma.fi?subject=
mailto:petri.inomaa%40muma.fi?subject=
mailto:kirsi.kauppinen%40muma.fi?subject=
mailto:hanna.lehtonen%40muma.fi?subject=
mailto:petri.leppanen%40muma.fi?subject=
mailto:heidi.niemela%40muma.fi?subject=
mailto:timo.rautiainen%40muma.fi?subject=
mailto:maria.ruuskanen%40muma.fi?subject=
mailto:paivi.sohlman%40muma.fi?subject=
mailto:raisa.tasanto%40muma.fi?subject=
mailto:tarja.teitto-tuckett%40muma.fi?subject=
http://www.muma.fi
http://www.munuainen.fi
http://www.maksa.fi
http://www.supersankarimunuainen.fi
http://www.mahtimaksa.fi
http://www.elinluovutuskortti.fi
https://www.facebook.com/munuaisjamaksaliitto/?fref=ts
https://twitter.com/munuainenmaksa
https://www.youtube.com/user/Munuaisjamaksaliitto
https://www.instagram.com/munuainenmaksa/


Jäsenyhdistykset

Etelä-Karjalan munuais-  
ja maksayhdistys
www.ekamum.fi
pj. Markku Laalo, 045 7871 9752,  
markkula132@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 
vpj. Mirja Hänninen, 050 3602 387

Kainuun Munuais- ja maksayhdistys
www.muma.fi/kainuu
Pj. Eija Kolehmainen, 050 4133 111,  
eijaelisa.kolehmainen@gmail.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,  
lauritoivanen52@gmail.com
siht. Sisko Salo, 050 3294854, 
sisko.salo@outlook.com

Keski-Suomen munuais-  
ja maksayhdistys KEMUSI
www.kemusi.fi
pj. 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. Sirkka Takkunen, 045 2390 900, 
sirkka.takkunen@gmail.com
siht. Sari Välimaa, 040 534 2352,  
sarit.valimaa@gmail.com

Pirkanmaan munuais-  
ja maksayhdistys – PirMu
pirmu.nettisivut.fi
pj. Sirpa Andelin, 044 2697786,  
sirpa.andelin@gmail.com
Toimistonhoitaja Juhani Karjalainen,
juhani.karjalainen7@gmail.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. Paavo Vartiainen, 040 5530 098,  
p.vartiainen@dnaineternet.net
siht. Sirpa Polvinen, 040 5387 396,  
sirpa.polvinen@gmail.com

Pohjois-Suomen  
Munuais- ja maksayhdistys
pohmus.fi
info@pohmus.fi
Pj. Pirjo Kyröläinen, 044 3480 048
pkyrolainen@gmail.com
siht. Arja Packalén, 040 530 3092,  
arja.packalen@gmail.com

Päijät-Hämeen  
munuais- ja maksayhdistys
www.facebook.com/phmuma 
pj. Sirpa Kosola, 044 719 5684,  
sirpa.kosola@phsotey.fi 

Salon Seudun  
munuais- ja maksayhdistys
www.muma.fi/salo
Risto Tuike 0440 501 151 
ristotuike@outlook.com
siht. Satu Järvinen, 041 5469 272, sa-
tum73@gmail.com

Satakunnan munuais- ja maksayhdistys
www.muma.fi/samu
samulaiset@satmuma.fi 
pj. Helena Alsela, 044 9701 018,  
vpj. Hannu Skaffari, 0400 596 597,  
hannu.skaffari@gmail.com

Uudenmaan munuais-  
ja maksayhdistys UUMU /  
Njur- och leverföreningen i Nyland
www.uumu.fi
050 449 7744, sihteeri@uumu.fi
pj. Timo Nerkko, 050 570 7825,  
timo.nerkko@ehyt.fi

Vaasanseudun munuais-  
ja maksayhdistys
Vasanejdens njur- och leverförening
www.vamusi.fi
050 4114 132, vamusihallitus@gmail.com 
pj. Marianne Tiainen, 040 8278 795  
mariannea.tiainen@gmail.com
vpj. Kari Teppo, 050 5613 063,  
kari.teppo@pp1.inet.fi

Varsinais-Suomen munuais- ja  
maksayhdistys
varmu.yhdistysavain.fi
pj. Pauliina Nyholm, 0400 990 912
varmu77@gmail.com
siht. Jukka Niemelä, 041 3181855,  
niemelanjukka@gmail.com

SANO KYLLÄ ELINLUOVUTUKSELLE.
Tilaa elinluovutuskortteja jaettavaksi:  www.elinluovutuskortti.fi/tilaa

Tilaa markkinointimateriaalia:  tilaukset@muma.fi

#elinluovutuskorttikyllaelinluovutukselle @elinluovutus
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Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita, elinsiirron 
saaneita ja heidän läheisiään. Jäsenyhdistyksissä voit ta-
vata 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 mat-

kalla.
 ¦ Valtakunnalliset jäsenedut.
 ¦ Paikalliset jäsenedut.

Valtakunnalliset jäsenedut 2021
Jäsenedut saa jäsenkortilla, jäsennumerolla tai jäsentunnuk-
sella. Jäsenkortti on helmikuussa lähetetyn jäsenmaksun yh-
teydessä. Jäsennumero on myös lehden takakannen osoitetie-
doissa. 

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

Holiday Club, Hotel Anna (Helsinki), Instru optiikka,  
Kampaamo ja jalkaterveys Vanessa (Helsinki), Lähitapiola, 
Otavamedia, Pajulahti, PlusTerveys Hammaslääkäriasema 
Fossa (Helsinki), Silmäasema, Silmäset Arabianranta Vuo-
saari (Helsinki), ja Lohjantähti, Sokos hotels, Tallink Silja,  
Viking Line.

 Liityn jäseneksi.

 Olen munuaissairas
 Olen maksasairas
 Olen saanut elinsiirron

 Olen sairastuneen omainen
 Sairastuneen lapsen perhe

 Olen hoitohenkilökuntaa
 Liityn muusta syystä

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

Täytä lomake huolella, leikkaa katkoviivaa pitkin. Voit postittaa lomakkeen maksutta osoitteeseen: Mu-
nuais- ja maksaliitto, Tunnus 5002951, Info: Hel, 00003 Vastauslähetys. Voit liittyä jäseneksi myös 
www.muma.fi/liityjaseneksi.

http://www.muma.fi/liityjaseneksi
http://www.muma.fi/jasenedut
mailto:kirsi.kauppinen%40muma.fi?subject=
https://www.muma.fi/tule_mukaan/liity_jaseneksi
https://www.muma.fi/tule_mukaan/liity_jaseneksi


Kerro läheisillesi, täytä elinluovutus-
kortti, lataa sovellus, kirjoita Kantaan 

– tai tee kaikki yhdessä.

SANO KYLLÄ ELINLUOVUTUKSELLE.
www.elinluovutuskortti.fi

OLE SANKARI.
SANO KYLLÄ ELINLUOVUTUKSELLE.

#elinluovutuskorttikyllaelinluovutukselle @elinluovutus
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