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Suomen Paras
Naisten Tapahtuma

Likkojen 
LenkkiLikkojen 
Lenkki

Jyväskylä 12.5. | Tampere 19.5. | 
Oulu 18.8.

Ilmoittaudu mukaan!
www.likkojenlenkki.fi

sekä liikunnan iloa

ja huippuviihdettä!sekä liikunnan iloa

ja huippuviihdettä!

Hyvällä asialla:    Lenkin likoille tarjoaa: 

Osallistumis-

maksut alkaen 

32 € / likka 

Upeaa 
naisenergiaaUpeaa 
naisenergiaa

Liitto on tänäkin vuonna mukana Likkojen lenkillä. Ta-
vara- ja vaatesäilytyksen hinta on vain 1 euroa ja sen 
tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä liiton perhetoi-
minnalle. Lenkkien tapahtumatorilla voi tutustua liiton 
toimintaan ja allekirjoittaa vaikka elinluovutuskortin.

Viime vuonna kerätyillä varoilla järjestetään muun 
muassa perhetapaamisia, joissa saa neuvoja arjen 
sujumiseen.

Lähde mukaan liiton joukkueeseen
Jokaisella paikkakunnalla liikkuu mukana myös liiton 
oma joukkue keltaisissa KYLLÄ elinluovutukselle -pai-
doissa. Lenkkivaihtoehtoja on kaikissa kaupungeissa 
kaksi: 7,5 km ja 2,5 km. Lyhyempi lenkki on estee-
tön, ja siellä on järjestäjän yleisavustajia vastaamas-
sa lenkin turvallisuudesta.

Liiton kautta pääset mukaan viihtymään edullisesti 
30 euron hinnalla. Samalla tuet elinluovutuksia edis-
tävää työtä. Kaikkien liiton kautta osallistuneiden kes-
ken arvotaan jokaisessa kaupungissa hemmottelupa-
ketti paikalliseen kylpylään tai hoitolaan.

Ilmoittaudu Jyväskylään 13.4., Tampereelle 18.4. 
ja Ouluun 3.8. mennessä: Maarit Heinimäki,  
maarit.heinimaki@musili.fi, 050 3626 470.

Liitto  
Likkojen 
lenkillä

Viime vuonna Tampereella liiton joukkue näkyi KYLLÄ-paidoissa.

Liiton kautta  
mukaan 30 eurolla!



Rohkeasti esille
Hyvät Elinehdon lukijat! Vuosi on alkanut liitossamme hyvin. Olemme päästäneet juhlallises-
ti arvostetun toiminnanjohtajamme Sirpan eläkkeelle antamaan aikaa myös muille tärkeille 
asioille elämässään. Hyvin toimivaan ja osaavaan liittoon on ollut hyvä tulla ja jatkamme sa-
maa hyvää sinnikästä perustyötä, jota olemme tehneet jo yli 40 vuotta. Kollegani keskustoi-
mistossa, yhdistystoimijat, ja muut sidosryhmien edustajat alkavat vähitellen tulla tutuksi, yh-
dessä tekeminen munuais- ja maksasairaiden, elinsiirtoa odottavien tai sen saaneiden hoi-
don, kuntoutuksen ja oikeuksien edistämiseksi jatkuu. Pitää olla mielipide, mitä asioita ha-
luamme järjestönä kehittää ja on myös tuotava rohkeasti esille näitä asioita. Vain toimimalla 
on mahdollisuus vaikuttaa.

Työ tarvitsee meidän ammattilaisten lisäksi myös teitä sairastuneet, omaiset, läheiset, 
kanssakulkijat. Yhdessä voimme vaikuttaa, saada aikaan hyvää, lisätä tietoa ja parantaa pal-
veluja. Olen tavannut jo lyhyessä ajassa useita vanhempia, sairastuneita lapsia tai aikuisia, 
joilla on tahto elää normaalia hyvää arkea sairaudesta huolimatta ja antaa vertaistukea myös 
toisille. Tämä on vakuuttanut minut tulleeni oikeaan paikkaan. 

Liiton teemana on tänä vuonna Lapset, nuoret ja perheet. Vuoden lopulla vahvistui, et-
tä pystymme jatkamaan perheen jaksamista ja kuntoutumista tukevaa hoitorengastoimin-
taa. Sairastuneelle lapselle saa kotiin ammattitaitoisen hoitajan, ja vanhemmat voivat viettää 
hetken aikaa keskenään tai toisten lasten kanssa. Järjestämme koko teemavuoden ajan eri 
puolilla Suomea kursseja, kuntoutusta, virkistystapahtumia ja seminaareja. Tapahtumissa 
pyrimme antamaan voimaa, tietoa ja tukea, kun joku perheestä sairastaa pitkäaikaissairaut-
ta. Hyvän, tasapainoisen elämän ja onnellisuuden oikeus on meillä jokaisella. Sairastumisen 
kriisissä jokainen tarvitsee sellaisen tiedon ja tuen, joka auttaa sopeutumaan tilanteeseen. 
Tulevaisuuteen on vaikea katsoa, kun elämä on kriisissä. Tähän me ammattilaiset osaam-
me toivottavasti antaa oman osaamisemme käyttöön.

Uutena Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtajana toivon yhteydenottoja teiltä sairastu-
neet, ammattihenkilöt sekä yhdistystoimijat. Liittomme henkilökunta tekee työtä, jotta mu-
nuais- ja maksasairaat ja muut alueemme sairastuneet voivat elää arvokasta, tasa-arvois-
ta elämää ja hyvän työn jatkumiseksi tarvitsemme palautetta teiltä. Tarvitsemme myös kas-
voja sairauden takana. Vaikutamme parhaiten, kun joku sairastunut kertoo tarinansa, miltä 
sairastuminen minusta tuntuu ja mitä tarvitsen, jotta selviän paremmin arjesta. Mitä muiden 
on hyvä tietää? Mitä päättäjille tiedoksi? Jos sinulla on voimia lähteä edistämään asiaa omil-
la kasvoilla, otathan yhteyttä liittoomme tai paikallisyhdistykseen.

SOSTE aloitti toimintansa vuoden alussa ja kokoaa sosiaali- ja terveysalan vaikuttamis-
toimintaa ja asiantuntemusta yhteen. SOSTEN tavoitteena on myös tukea sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on, että tämä iso kattojärjestö antaa tietoa 
ja asiantuntemusta myös meidän alueellemme, jotta pystymme mahdollisimman paljon vai-
kuttamaan terveyspoliittisiin päätöksiin. 

Arvoisat lukijat, toivottavasti tapaan mahdollisimman monen teistä erilaisissa tapahtumis-
sa alkavana vuonna. Ensimmäisenä niistä tulee Maailman munuaispäivä 8.3, jota vietämme 
aamukahveilla Eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfon tiloissa. Tulkaa mukaan vaikutta-
maan, rohkeasti juttelemaan ja kertokaa toiveitanne liittoamme ja yhdistystoimintaa kohtaan. 
Jokainen voimaantunut yksilö tai perhe on meille tärkeä osoitus onnistuneesta työstämme.  

Aurinkoisia hiihtokelejä!

Sari Högström,
Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja

PÄÄKIRJOITUS
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HUOM!

Liity jäseneksi! 
Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä oman alueensa 
yhdistykseen tai liiton keskustoimistoon postin välityk-
sellä, puhelimella tai sähköpostilla sekä liiton kotisivulla  
www.musili.fi.

Päivitä tietosi  
jäsen- ja lehtirekisteriin!
Lisää sähköpostiosoitteesi liiton jäsenrekisteriin niin saat 
nopeammin ajankohtaista tietoa. Samalla voit päivittää 
muut tietosi. www.musili.fi >Liity jäseneksi >Jäsentieto-
jen päivitys. 

Mikäli kuulut useampaan yhdistykseen tai perheessäsi on 
jäseniä, joiden jäsentiedot ovat muuttuneet, ota yhteyttä jä-
senrekisterinhoitaja kirsi.kauppinen@musili.fi, puh. 09 4342
2743, 050 4365 707.

Jäsenkortilla saat jäsenetuja
Jäsenkortti lähetettiin jäsenmaksun yhteydessä helmi-
kuussa. Jäsenkorttiasi näyttämällä ja jäsennumerollasi saat 
jäsenetuja. Jäsennumero on myös Elinehto-lehden taka-
kannen osoitetiedoissa.

Valtakunnalliset jäsenedut vuonna 2012:
A-lehdet, Hotel Anna Helsingissä, Instru optiikka, Restel-
hotellit, Siuntion Hyvinvointikeskus ja Viking Line.

Kysy ohjeita varauksista ja tarvittaessa alennuskoodi Kir-
si Kauppiselta. A-lehtien tilaukset vain netistä. Lisätietoja 
www.musili.fi >liity jäseneksi >jäsenkortti.

Lahjoita hyvään  
tarkoitukseen
Voit tukea toimintaamme monin tavoin. Voit lahjoittaa yh-
dellä kerralla sopivaksi katsomasi summan tai ryhtyä kan-
natusjäseneksi. Testamenttilahjoitukset edistävät työtäm-
me munuais- ja maksasairaiden hyväksi. Merkkipäivää-
si muistavat voivat lahjojen sijaan lahjoittaa rahaa hyvään 
tarkoitukseen.

Voit osoittaa lahjoituksesi:
•  Nordea 101230-7200940,  

FI 45 1012 3007 2009 40, NDEAFIHH

Luvan saaja: Munuais- ja maksaliitto ry
Luvan numero: 2020/2010/4576
Poliisihallitus, arpajaishallinto 4.3.2011
 Lupa on voimassa 4.3.2011 - 31.12.2012 koko  
Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Elämän lahja -riipus
Hopeisen Elämän lahja -korun halkaisija on 3,3 cm. Se on 
saatavissa joko 42 tai 45 cm ohuella pannalla, 45 cm ohu-
ella hopeaketjulla tai mustalla ohuella kumipannalla. Kuvas-
sa koru on 42 cm pannalla.

KYLLÄ elinluovutukselle  
-tuotteet
Yhdistykset, hoitoyksiköt ja muut vastaavat voivat tilata kel-
taista KYLLÄ elinluovutukselle -materiaalia järjestäessään 
elinluovutuskorttien jakotalkoita tai muita elinluovutusten 
edistämiseen tähtääviä tilaisuuksia.

Vapaaehtoisille järjestäjille on tarjolla t-paitoja, kaulahuiveja 
ja pipoja huomion herättämiseksi. T-paitojen koot ovat S-
M-L-XL-XXL ja ne sopivat sekä naisille että miehille. Asiasta 
kiinnostuneelle yleisölle voi jakaa KYLLÄ elinluovutukselle 
sydäntarroja, -heijastimia ja -kyniä. Näyttelyn somistukseen 
on saatavilla julisteita. Tilaukset: kirsi.kauppinen@musili.fi,  
09 4342 2743, 050 4365 707.

Lisätietoja ja tilaukset:  
kirsi.kauppinen@musili.fi,  
09 4342 2743, 050 4365 707.

Hinta on 108 euroa, josta 29 
euroa menee munuais- ja 
maksatyön hyväksi.
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JULKAISIJA 
Munuais- ja maksaliitto ry, 
Njur- och leverförbundet rf

ILMESTYMISTIHEYS 4 krt/v. 

PÄÄTOIMITTAJA
Petri Inomaa

puh. 09 4342 2750, 040 5240 679
petri.inomaa@musili.fi 

TOIMITUKSEN OSOITE 
Kumpulantie 1 A, 6. krs 

00520 Helsinki
puh. 09 434 2270

faksi 09 4541 0075

OSOITTEENMUUTOKSET 
puh. 09 434 22743

ASIANTUNTIJA-AVUSTAJAT 
Risto Blomster, Liisa Posio, 

Eila Wuokko. 

ILMOITUSHINNAT 2012 
1/1 sivu 1680 € | 1/2 sivu 1310 €
1/4 sivu 1100 € | 1/8 sivu 900 €

52 x 37 mm, 100 €
takakansi 1980 €

TILAUSHINTA 25 €
Jäsenet saavat lehden jäsenetuna.

TAITTO JA ULKOASU 
Lumemainos Oy
www.lumeen.fi

PAINOMENETELMÄ: Offset

PAINO 
Kopijyvä Oy

Jynkänkatu 8, 70620 KUOPIO

PAINOS 7000 kpl 
ISSN 1458-378X 

Verkkoleht i :  2242-332X

Elinehto-lehti on luettavissa 
myös liiton kotisivulla: 

www.musili.fi

”Tosi elämässä ei ole leikki kaukana.”
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Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
ry muisti aktiivisia vapaaehtoisia järjestä-
mällä viime vuonna Hyvä tyyppi -kam-
panjan. Erikoisen hyviksi tyypeiksi valittiin 
20, joista yksi on munuaisensiirron saa-
nut Antti Pollari.

– Antti on omalla esimerkillään ja toi-
minnallaan rohkaissut muita nuoria elin-
siirron saaneita opiskelemaan, liikkumaan 
ja elämään täysipainoista elämää. Antti 
on itsekin aktiiviurheilija, joka vie positiivi-
suutta ja yhteistyön merkitystä eteenpäin, 
VAU perustelee.

Onko yhdistyksenne suunnittelemassa 
teemavuoden tempausta, vertaistapah-
tumaa tai yleisöluentoa? Oletteko käyn-
nistämässä jotain uutta toimintamuotoa? 
Nyt voitte saada tukea yhdistyksen tämän 
vuoden tapahtumiin.

Kannustusrahaa on jaossa yhteen-
sä 8000 euroa. Erityisesti halutaan tu-
kea teemavuoden henkeen sopivaa se-
kä yhteistyötä ja verkostoitumista edis-
tävää toimintaa. Yhdistykset voivat ha-
kea kannustusrahaa toukokuun loppuun 
mennessä. Hakulomakkeita ja lisätietoa: 
hanna.eloranta@musili.fi, 050 371 5933.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 
aloitti toimintansa vuoden alussa. Uuden 
valtakunnallisen keskusjärjestön perusti-
vat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteis-
työyhdistys YTY ry, Sosiaali- ja terveys-
turvan keskusliitto ry (STKL) ja Terveyden 
edistämisen keskus ry (Tekry).

SOSTE kokoaa sosiaali- ja terveys-
alan vaikuttamistoimintaa ja asiantunte-
musta yhteen. Se toimii sosiaali- ja ter-
veyspoliittisena vaikuttajana ja asiantun-
tijana, pyrkii vahvistamaan sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen toimintaedellytyksiä, tu-
kemaan kansalaistoiminnan kehittymis-
tä sekä järjestöjen ja muiden tahojen yh-
teistyötä.

SOSTEn toiminnanjohtajana on FM 
Vertti Kiukas. Munuais- ja maksaliitto on 
SOSTE ry:n jäsen. www.soste.fi

Munuainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Maksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Haima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Sydän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Keuhko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2    

Elinsiirrot 1.1.-16.2.2012

Lasten, nuorten  
ja perheiden teemavuosi
Jokaisen vakavasti sairaan lapsen tai nuoren ja heidän perheensä täytyy saada elää 
tasapainoista ja täyttä elämää sairaudesta huolimatta. Liitto kannustaa nuoria ja per-
heitä mukaan vapaaehtoistoimintaan tapaamaan muita saman kokeneita ja vaikutta-
maan omiin asioihinsa. 

Teemavuoden aikana järjestetään lukuisia tapahtumia: vertais- ja virkistystapaamisia, 
toiminnallisia perhepäiviä, sopeutumisvalmennuskursseja sekä asiantuntijaseminaareja. 
Liiton järjestösuunnittelijat vierailevat säännöllisesti hoitoyksiköissä sekä Lasten ja nuor-
ten sairaalassa Helsingissä että muissa yliopistosairaaloissa. 

Lisätietoa teemavuodesta  www.musili.fi >Teemavuosi 2012 sekä järjestösuunnit-
telija Marjukka Miettinen, marjukka.miettinen@musili.fi, 040 5240 674.

Pintapuudute  
hemodialyysin  
aloituksessa

Maailman  
munuaispäivä 2012

Osa hemodialyysipotilaista kokee hoidon 
aloituksen pistämällä erittäin kivuliaaksi. 
Heitä helpottaa pintapuudutteen käyttö. 
Tällä hetkellä käytännöt vaihtelevat hoi-
toyksiköittäin. Osa hoitoyksiköistä antaa 
puudutteen potilaalle maksutta, toisis-
sa hoitoyksiköissä potilaat joutuvat osta-
maan sen itse apteekista reseptillä.

Pintapuudute ei ole Kela-korvattava. 
Käytäntöjen vaihtelevuus saattaa potilaat 
eriarvoiseen tilanteeseen, riippuen siitä 
missä hoitopaikassa he ovat.

Liiton Munuaistyöryhmä toivoo yhte-
näistä käytäntöä koko Suomessa. He-
modialyysihoitojen alussa pintapuudut-
teita tarvitseville suositellaan annettavak-
si puudutteet sairaalasta. Riittävä kivun 
lievitys on yksi hyvän hoidon kriteereistä.

Maailman munuaispäivää vietetään 8. 
maaliskuuta. Liitto järjestää Eduskunnan 
Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa aamu-
kahvitilaisuuden klo 8.30–10.00 teemalla 
Munuaisensiirto vapauttaa elämään.

Aamukahvilla keskustelevat aikuisten 
ja lasten elinsiirtolääkärit sekä pienelle po-
jalleen munuaisen luovuttanut isä. Tilai-
suuteen kutsutaan kansanedustajat, sai-
raanhoitopiirin päättäjät ja lehdistö. Ta-
pahtuma on avoin myös kansalaisille, en-
nakkoilmoittautumisia ei tarvita.

Paikalliset yhdistykset järjestävät mu-
nuaispäivänä omia tapahtumia. Kasvojen 
antaminen asialle on tärkeää elinluovu-
tusten lisäämiseksi ja tiedon levittämisek-
si. Elinsiirrot, ja varsinkin munuaisensiirrot 
ovat kustannustehokkaita hoitoja.

Antti Pollari sai Hyvä tyyppi -pystinsä joulukuussa lii-
ton hallituksen joululounaalla.
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VAU palkitsi  
hyvät tyypit

Kannustusrahaa  
yhdistysten  
toimintaan

SOSTE on  
uusi keskusjärjestö
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TULOSSA MENOSSA

Tukea elinsiirtoa odottaville lapsiperheille

Ajankohtaista sosiaaliturvasta

Vertaistukea  
C-hepatiittia  
sairastaville

Vapaaehtois-
toimijoiden  
koulutuspäivät

Perheet, joissa on elinsiirtoa odottava lapsi, tai lapsen elinsiirrosta on kulunut alle vuo-
si, voivat saada kotiin ammattilaisen antamaa hoitoapua. RAY on myöntänyt kohden-
nettua avustusta liiton tarjoamalle tuelle lapsiperheille. Apu on perheille maksutonta, ja 
sitä voi saada ympäri Suomen.

Lisätietoja: Marjukka Miettinen, 040 5240 674, marjukka.miettinen@musili.fi.

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten sosiaaliturvaopas päivitetty 

Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2012 on kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen 
yhdessä kokoama opas. Se on tarkoitettu pitkäaikaissairaita ja vammaisia edustavien 
järjestöjen sekä sosiaaliturvan ammattilaisten antamaa neuvontaa ja ohjausta varten. 
Siitä hyötyvät myös omaa sosiaaliturvaansa pohtivat henkilöt.

Opas löytyy osoitteesta www.sosiaali turvaopas.fi.

Lääkkeiden omavastuu
Lääkkeiden vuotuinen omavastuu eli niin sanottu lääkekatto on tänä vuonna 700,92 eu-
roa. Tämän täytyttyä jokaisesta korvattavasta lääkkeestä maksetaan 1,50 euroa. Kela 
seuraa lisäkorvaukseen oikeuttavan omavastuuosuuden täyttymistä apteekista saatu-
jen tietojen perusteella. Kun lääkekatto on ylittynyt, Kela lähettää ilmoituksen lisäkor-
vausoikeudesta apteekissa esitettäväksi.

Työkykyneuvojalta tukea työhön paluuseen
Kela tarjoaa uutena palveluna sairauspäivärahaa saaville ja kuntoutusta tarvitseville asi-
akkaille yksilöllisiä ratkaisuja työhön paluun tueksi. Työkykyneuvoja ottaa yhteyttä, jos 
asiakkaan sairauspäivärahakausi pitkittyy tai sairausjaksot alkavat toistua. Palvelua saa-
vat myös ammattikouluttamattomat nuoret ja työttömät työnhakijat, joiden sairauspäi-
väraha on hylätty lääketieteellisistä syistä sekä henkilöt, jotka ovat saaneet hylkäävän 
päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä ja hakevat sairauspäivärahaa.

Työkykyneuvoja kartoittaa kokonaistilanteen haastattelussa ja antaa tietoa Kelan eri 
etuuksista. Asiakkaalle voidaan tehdä yhdessä eri asiantuntijoiden kanssa yksilöllinen 
työhön paluuta tukeva suunnitelma.

Koetko olevasi sairautesi kanssa yk-
sin? Tuntuuko sinusta, ettei kukaan 
ymmärrä sairauttasi? Haluaisitko kuul-
la muiden sairastuneiden selviytymis-
tarinoita? 

Jos vastaat yhteen tai useampaan ky-
symykseen kyllä, tule mukaan C-he-
patiittia sairastaville tarkoitettuun ver-
taisryhmään.

Vertaistoiminnan tarkoituksena on 
auttaa C-hepatiittia sairastavia hen-
kilöitä selviytymään sairauden eri vai-
heissa. Tapaamisen pääpaino on mah-
dollisuudessa vaihtaa ajatuksia ja ko-
kemuksia muiden samaa sairastavien 
kanssa. Toiminta alkaa tapaamisella 
Helsingissä alkusyksyllä, mutta etsim-
me jo nyt ryhmästä kiinnostuneita ker-
tomaan toiveistaan ja tarpeistaan. Ota 
yhteyttä ja vaikuta siihen, mitä asioita 
ryhmässä käsitellään.

L i s ä t i e t o j a :  A n n e  V i i t a l a , 
040 5129 295, anne.viitala@musili.fi  
tai Hanna Eloranta, 050 3715 933, 
hanna.eloranta@musili.fi.

Vapaaehtoistoimijoiden koulutuspäivät  
järjestetään 13.–14.4.2012 Varalan  
urheiluopistolla Tampereella. 

Päiviltä on mahdollisuus saada uusia 
eväitä omaan toimintaan sekä jakaa 
kokemuksia toisten vapaaehtoistoimi-
joiden kanssa liiton valtakunnallisessa 
vapaaehtoistoimijoiden koulutukses-
sa. Oletpa sitten vertaistukija, maksa-
vastaava, liikuntavastaava, kerhon ve-
täjä tai yhdistyksesi hallituksessa toimi-
va jäsen, olet tervetullut koulutukseen. 
Ohjelmassa on kaikille vapaaehtois-
toimijoille yhteistä asiaa, mutta myös 
eriytettyä työpajatyöskentelyä tehtä-
vän mukaan. 

Liiton järjestämää koulutusta tuke-
vat RAY ja OK-opintokeskus. Lisätie-
toja: järjestösuunnittelijat Anne Viitala, 
040 5129 295, anne.viitala@musili.fi  
ja Helena Rokkonen, 040 5240 683,  
helena.rokkonen@musili.fi.

Osa hoitorengashoitajista kokoontui helmikuussa koulutukseen Helsinkiin.
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Hoitoalasta ja varsinkin työstä vanhusten 
parissa Sari kiinnostui jo nuorena. Ensim-
mäinen kesätyöpaikkakin 15-vuotiaana oli 
ikääntyneiden hoivakodissa. Opiskelun jäl-
keen, ja sen ohellakin, Sari on työskennel-
lyt sairaanhoitajana sekä hoitoalalla asian-
tuntija- ja esimiestehtävissä. Hänellä on ko-
kemusta myös järjestötyöstä ja yksityisestä 
hoitoalan yrityksestä.

Nykyään työuran pirstaleisuus on enem-
män sääntö kuin poikkeus, mutta myös voi-
mavara. Töiden ohella Sari sai kolme lasta, 
nyt 7- ja 9-vuotiaat tytöt ja 12-vuotiaan po-
jan. Lapset harrastavat aktiivisesti, ja äidillä-
kin riittää menoa. Omaa aikaa jää silti joo-
gaan ja juoksuharrastukseen.

– Jaksamisen kannalta on tärkeää, 
että työ on palkitsevaa ja merkityksellis-
tä. Elämää voi elää monella tavalla, pitää 
tehdä itselle mielekkäitä ja tärkeitä asioi-
ta, Sari miettii.

 
Taide muistamisen apuna
Muistiliitossa Sari oli projektipäällikkönä ke-
hittämistoimessa viisi vuotta. Hän oli te-
kemässä valtakunnallista kuntoutusmallia 
muistisairauksista.

– Olin paljon yhteydessä yhdistystoimi-
joiden kanssa, koska työnäni oli viedä valta-
kunnallisesti eteenpäin muistisairaan oikeut-
ta kuntoutukseen, Sari kertoo.

Sari oli ideoimassa Ateneumin taidemu-
seon kanssa Muistipolkua ja Muistisairaat ja 
museot -opasta.

– Muistipolkuun valittiin kymmenkunta 
suomalaista teosta ja ne avattiin tekstillisesti 
muistisairaiden maailmaan. Taidetta käytet-
tiin myös kuntoutuksessamme.

Muistipolussa taide ei ole vain silmille, 
vaan koko keholle. Tuoksut, käsin koske-
teltavat materiaalit ja musiikki voivat antaa 
mahdollisuuden tunteiden ilmaisemiseen, 
vaikka sanat olisivat jo hävinneet. Muistipol-
ku on edelleen Ateneumissa. Siihen voi tu-

Tärkeintä on  
ihminen sairauden takana

tustua oppaan johdolla tai itsenäisesti opas-
kirjan kanssa.

Haasteita vauvasta vaariin
Ennen liittoon tuloaan Sari oli yksityisessä 
hoiva-alan yrityksessä, missä hänen teh-
tävänään oli luoda ja suunnitella vanhusten 
kotipalveluita.

– Hain Munuais- ja maksaliittoon, koska 
olin viihtynyt järjestötyössä Muistiliitossa niin 
hyvin. Pidän tärkeänä, että työtä tehdään oi-
keasti ihmisten hyväksi, eikä toimintaa ohjaa 
pelkästään tulosajattelu.

Sari ehti perehtyä uuteen tehtäväänsä 
joulukuun ajan edellisen toiminnanjohtajan 
Sirpa Aallon opastuksella.

– Työssä riittää haasteita, sillä tehtävä-
kenttämme on sairauksien ennaltaehkäisys-
tä elinsiirron jälkeiseen elämäntilanteeseen, 
ja sairastuneita on vauvasta vaariin.

Sari kertoo olevansa kuntoutuksen puo-
lestapuhuja. Hän kannustaa kaikkia sairas-
tuneita hakeutumaan kursseille. Sopeutumi-
nen sairauteen on yksilöllinen ja usein pitkä 
prosessi. Yhteinen kurssi samassa elämän-

tilanteessa olevien kanssa voimaannuttaa.
– Yksi kurssi voi joskus muuttaa elä-

män tai ainakin tuoda siihen paljon, jos sai-
rastunut saa siitä itselleen motivaation uu-
teen alkuun.

Sairastuneiden puolella
Sari sanoo olevansa itsepäinen ja mene-
vänsä vaikka kiven läpi hyvän asian takia. 
Perusluonteeltaan hän on kuitenkin em-
paattinen, ja ehdottomasti sairastuneiden 
puolella.

– Jokaisen pitää saada elää mahdolli-
simman normaalia ja hyvää elämää. Liitto-
na tehtävämme on auttaa, että palvelut ja 
sosiaalietuudet ovat oikeanlaisia.

Sari iloitsee siitä, että liitto ei ole sisään-
päin kääntynyt, vaan kontaktit ulos hoito-
paikkoihin, muihin järjestöihin ja yhteistyö-
kumppaneihin ovat hyvät.

– Yhdistyksissä on aitoa halua ja intohi-
moa tehdä vapaaehtoistyötä. Liittona voim-
me antaa heille tietoa ja työkaluja. Toivotta-
vasti saamme nuoria mukaan toimintaan 
teemavuoden puitteissa. 

Sari Högström aloitti liiton toimin-
nanjohtajana joulukuun alussa. 
Hän on koulutukseltaan sairaan-
hoitaja ja terveystieteiden maisteri. 
Sari kokee tärkeäksi tehdä työtä ih-
misten hyväksi. Tutustuminen laa-
jaan työkenttään on sujunut hyvin.

TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

Sari Högström aloitti liiton toiminnanjohtajana joulukuussa.
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Viime vuonna Suomessa tehtiin yhteensä 
275 elinsiirtoa. Maksansiirtoja tehtiin ennä-
tykselliset 56 ja keuhkonsiirtoja 23. Lisäk-
si tehtiin 177 munuaisensiirtoa, 18 sydän-
siirtoa ja yksi haimansiirto. Suomen 6000. 
munuaisensiirto tehtiin juuri Transplantaa-
tiopäivien alla 25. tammikuuta.

Elinsiirtojonossa on jatkuvasti lähes 
400 potilasta. Siirrettävistä elimistä on 
edelleen pula. Määrään on kuitenkin mah-
dollista vaikuttaa. Esimerkiksi Norjas-
sa tehtiin aivokuolleilta luovuttajilta lähes 
70 munuaisensiirtoa ja 33 maksansiirtoa 
enemmän kuin Suomessa, vaikka asu-
kasmäärä on hieman Suomea pienempi.

− Elinluovuttajien tunnistamisen edistä-
miseksi tarvitaan jatkuvaa koulutusta kai-
kissa sairaanhoitopiireissä. Jokaiseen sai-
raalaan olisi saatava luovutuksista vastaa-
va yhteyshenkilö, sanoo ylilääkäri Helena 
Isoniemi Hyksin elinsiirto- ja maksakirur-
gian klinikasta. 

Ennätysmäärä  
maksan- ja keuhkonsiirtoja
Viime vuonna Suomessa tehtiin 
ennätysmäärä maksan- ja keuh-
konsiirtoja. Siirrettävistä elimistä on 
silti edelleen pulaa. Transplantaa-
tiopäivillä tammikuussa pohdittiin 
omaisluovutusten lisäämistä, elin-
siirtojen etiikkaa ja oikeutusta mah-
dolliseen uusintasiirtoon.

TEKSTI: PETRI INOMAA

Vuoden donorsairaalan arvonimen vastaanottivat TYKS:n Leena Hohtari, Tiina Hämäläinen, osastonylilääkäri  
Juha Perttilä, Ritva Riikonen ja Mirja Laine.

TYKS on vuoden donorsairaala
Transplantaatiopäivillä vuoden 2012 donor-
sairaalaksi valittiin TYKS. Turussa luovutta-
jia oli viime vuonna 20 eli lähes kolminker-
taisesti maan keskiarvo. Aiemmin luovutta-
jia on ollut kymmenkunta vuodessa. Sairaa-
la kouluttaa säännöllisesti henkilökuntaansa 
tunnistamaan mahdolliset elinluovuttajat.

– Neurokirurgipäivystäjämme ohjaavat 
elinluovuttajiksi soveltuvat potilaat aina te-
ho-osastolle. Valistus on auttanut muutta-
maan käytäntöjä. Muutaman luovuttajan 
kohdalla myös lakimuutos on vaikuttanut 
asiaan, kertoo osastonylilääkäri Juha Pert-
tilä TYKS:sta.

Sairaalasta on oltu suositusten mu-
kaan heti yhteydessä Transplantaatiotoi-
mistoon Helsinkiin, kun mahdollinen elin-
luovuttaja on tullut hoitoon. Oma arvioin-
ti aivokuolleen vainajan sopivuudesta luo-
vuttajaksi on lopetettu.

Yliopistollisista keskussairaaloista 
HYKS:n määrät ovat huomattavasti alle 
keskiarvon. Väestömäärään suhteutettu-
na eniten luovuttajia oli Kuopiossa.

Lisää omaissiirtoja
Munuaisensiirtojen määrä on Suomessa 
pysynyt lähes samana viimeiset 20 vuotta, 
mutta siirtolistalle tulevien määrä on lisäänty-
nyt. Elävien luovuttajien määrän nostaminen 
olisi erinomainen tapa lisätä siirtoja. Omais-
siirtojen osuus Suomessa on vain muutama 
prosentti. Muissa Pohjoismaissa luku on jo-
pa 40 prosenttia, ja luovuttajana voi toimia 

lähisukulaisen lisäksi puoliso tai jopa ystävä.
– Suomen lainsäädäntö ei ole este 

omaissiirtojen lisäämiselle. Myös valmius 
ja osaaminen on olemassa. Miksi siis mi-
tään ei ole tapahtunut, kysyi Transplantaa-
tiopäivillä nefrologi Heikki Saha TAYS:sta.

Aivokuolleelta luovuttajalta tehtyjen 
siirtojen tulokset ovat Suomessa huippu-
tasoa. Vakiintuneita käytäntöjä on vaikea 
muuttaa, omaissiirtoja on tehty lähinnä 
lapsille. Tietämättömyyttä ja siitä johtuvia 
kielteisiä asenteita esiintyy sekä hoitohen-
kilökunnalla että potilailla. Omaisluovutuk-
sista tulisikin kertoa laajasti väestölle.

– Tutkimuksissa on osoitettu, että mu-
nuaisen luovuttajan ennuste ja elämänlaatu 
ovat samat kuin muun väestön. On selvää, 
että luovuttajalle ei saa aiheuttaa haittaa. Pi-
tää olla selkeät kriteerit, kuka sopii luovutta-
jaksi ja kuka vastaanottajaksi, Saha sanoo.

– Kaikki esteet ovat voitettavissa, jos 
halutaan. Omaissiirron mahdollisuus pitäi-
si kartoittaa aina, kun selvittelyt siirtokel-
poisuudesta aloitetaan.

Oikeus elinsiirtoon
Lääkärit joutuvat eettisen pohdinnan 
eteen, jos elintavat ovat aiheuttaneet oman 
elimen tuhoutumiset, kuten alkoholi mak-
san tai tupakka keuhkojen. Molemmissa 
tapauksissa elinsiirto voi olla mahdollinen, 
jos jatkossa lupautuu sitoutumaan terveel-
lisempiin elintapoihin. Niin sanotun itse ai-
heutetun sairauden syy-seuraussuhdetta 
on usein myös vaikea määritellä.

Elinsiirron saaneen elämäntavat voivat 
joskus aiheuttaa siirteen menettämisen, 
esimerkiksi hyljinnänestolääkitys saatetaan 
lopettaa sen haittavaikutusten vuoksi. Nef-
rologi Fernanda Ortiz esitteli päivillä ame-
rikkalaista tutkimusta, jonka mukaan mu-
nuaisensiirron saaneet sitoutuvat hoitoon-
sa huonoiten.

– Hoitoon sitoutumista on myös välttää 
päihteiden käyttöä, auringolle altistumista 
ja vaarallisia harrastuksia sekä noudattaa 
suositeltua ruokavaliota ja harrastaa liikun-
taa, Ortiz pohti.

Syynä hoidon laiminlyömiseen voi olla 
muun muassa yksinäisyys ja masennus tai 
murrosikä. Tärkeää on tunnistaa ne elinsiir-
ron saaneet, joille saattaa tulla vaikeuksia 
sitoutua hoitoonsa.  Ortiz totesi, että nä-
mä tarvitsevat lisää tukea, tietoa ja moti-
vointia siirron jälkeen. 
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Runo voi taas leikkiä vapaasti lumessa sisa-
rustensa Valon ja Nupun sekä vanhempiensa 
Jennin ja Topin kanssa.
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Lapsen vakava sairaus mullistaa perheen arjen. Vastasyntyneen munu-
aisvaurio repäisi koko perheen yllättäen kuukausia kestävälle sairaala-
kierrokselle. Vaikka tilanne tuntui välillä surkealta, he päättivät olla posi-
tiivisia ja tehdä elämästään niin hyvän kuin se siinä tilanteessa oli mah-
dollista.

TEKSTI: PETRI INOMAA

kavereita, Jenni sanoo.
Positiivisina pysyneet vanhemmat pyö-

rittivät vuorotellen perheen arkea. Toinen 
oli sairaalassa Runon kanssa ja toinen 
huolehti muista lapsista.

– Emme heittäneet missään vaihees-
sa kirvestä kaivoon, vaikka tilanne oli välil-
lä surkea, Topi sanoo.

– Pyrimme tekemään elämästä niin hy-
vän kuin se niissä olosuhteissa oli mahdol-
lista, Jenni kertoo.

Takaisin kotiin
Runo oli edelleen niin pieni, että kotona 
tehtävä PD-dialyysi ei ollut mahdollista. 
Nestettä mahtui vatsaonteloon vain 50 ml 
kerralla. Hoito tehtiin sairaalassa. Lyhyel-
lä lomalla Vaasassa yhtenä yönä dialyysi-
nestettä ei saatu ulos, Runolle tuli pallea-
tyrä ja hengitysvaikeuksia. Oli pakko pala-
ta Helsinkiin ja hemodialyysiin.

Maaliskuussa perhe pääsi takaisin 
Vaasaan. Seuraavat viisi viikkoa Topi len-
si Runon kanssa kolmesti viikossa aamu-
koneella hemodialyysiin Helsinkiin ja pala-
si iltakoneella takaisin. Perheen arki tasoit-
tui, kun PD-dialyysi voitiin aloittaa kotona. 
Vanhemmat saivat sen tekemiseen kah-
den viikon koulutuksen Lastenklinikalla.

Munuaisensiirrosta oli puhuttu jo aiem-
min. Tuntui itsestään selvältä suunnitella 
omaisluovutusta, ja että isä toimisi luovut-
tajana. Molemmat vanhemmat tosin tes-
tattiin ja todettiin yhtä sopiviksi.

– En miettinyt kahta kertaa, olin val-
mis luovuttamaan toisen munuaiseni Ru-
nolle. Totta kai iso leikkaus silti jännitti, To-
pi sanoo.

Topille elinsiirrot olivat tuttuja, sillä hän 
oli työskennellyt instrumenttihoitajana Hel-
singissä elintenirrotustiimissä. Aiemmin 

Runo on nyt 2,5-vuotias iloinen pojan vei-
tikka. Hän ei vielä puhu paljoa, mutta se-
laa näppärästi äidin iPhonea ja esittelee 
kuvia elämänsä kohokohdista. Ensimmäi-
sessä ollaan isän kanssa jääkiekko-otte-
lussa, toisessa Muumimaailmassa, isove-
likin on saanut joskus tikit otsaansa. Sitten 
vuoroon tulee kuva, jossa Runolla on ne-
nä-mahaletku. Sen kautta poika sai kaiken 
ravintonsa vielä puoli vuotta sitten. Munu-
aisensiirrosta on kulunut vuoden verran. 
Siirteen hän sai isältään.

– Nyt meillä on taas kolme tervettä las-
ta. Runo saa elää normaalia elämää, mut-
ta tarvitsee tosin edelleen säännöllistä hoi-
toa ja lääkitystä. Mielessä on varmaan lop-
puelämän pieni pelko, mutta emme ole 
muuttuneet ylisuojeleviksi, Runon äiti Jenni  
Hirsivuori miettii.

– Normaalimurheet, vaikka korvatuleh-
dukset, ovat tosin saaneet ihan eri mitta-
kaavan elämässä, isä Topi Konttas toteaa.

Tulevaisuus dialyysin varassa
Runo syntyi terveenä normaalin raskau-
den jälkeen lokakuussa 2009. Muutaman 
viikon kuluttua vanhemmista alkoi tun-
tua, että kaikki ei ole kunnossa. Runo oli 
kiukkuisen oloinen, söi ja nukkui huonos-
ti. Neuvolan tullessa kotikäynnille poika oli 
harmaa, ja vaipastakin löytyi verta. Siltä is-
tumalta lähdettiin kotipaikkakunta Vaasan 
keskussairaalaan.

Veriarvot olivat hälyttävät. Ultraäänes-
sä havaittiin, että munuaiset olivat laajen-
tuneet. Runo alkoi krampata ja hänet siir-
rettiin teholle. Illalla perhe pakkasi vanhem-
mat lapsensa ja tavaransa autoon, ja läh-
ti Runoa kuljettavan ambulanssin perään 
kohti Tampereen yliopistosairaalaa.

Runolle asennettiin vatsakalvo- eli PD-

dialyysiin tarvittava katetri. Hoito ei kuiten-
kaan onnistunut. Runon paino nousi het-
kessä puolitoista kiloa. Dialyysinesteet jäi-
vät vatsaonteloon ja paine aiheutti nivusty-
rän. Perhe oli jo pyytänyt siirtoa Helsinkiin 
Lasten ja nuorten sairaalaan, mutta vas-
ta viikonlopun jälkeen päästiin matkaan.

Lastenklinikan teho-osastolla Runol-
le aloitettiin hemodialyysi. Lääkärit sanoi-
vat, että jos dialyysi onnistuu, voisi tule-
vaisuuttakin ryhtyä miettimään. Ratkaise-
va yö oli pitkä, mutta aamulla kuultiin, et-
tä hoito toimii.

 Munuaisvaurion syyksi paljastui Ehec-
suolistobakteerin aiheuttama hemolyyttis-
ureeminen oireyhtymä. Punasolut hajoa-
vat ja syntyy hyytymiä, jotka tukkivat pieniä 
verisuonia ja aiheuttavat munuaiskeräsen 
vaurioita. Bakteeri löydettiin koko perheel-
tä. Myös muut lapset olivat vaarassa, mut-
ta heille ei ilmaantunut oireita. Bakteerin al-
kuperä ei koskaan selvinnyt.

Ristiäiset Helsingissä
Runo oli tehohoidossa yli kuukauden. Si-
nä aikana korjattiin tyrät ja asennettiin uusi 
PD-katetri. Toisessa munuaisessa havait-
tiin infektiopesäke ja se poistettiin. Vähitel-
len tilanne alkoi rauhoittua, ja Runo pääsi 
Lastenklinikan K3-vuodeosastolle.

Perheen vanhemmat lapset Nuppu, jo-
ka nyt on 6-vuotias ja Valo, nyt 4-vuotias, 
oli repäisty kuukausia kestävälle sairaala-
kierrokselle suoraan päiväunilta. Aluksi per-
he asui Helsingissä kalustetussa vuokrakak-
siossa, sitten päästiin muuttamaan Ronald 
McDonald taloon lähelle sairaalaa. Siellä vie-
tettiin tammikuussa Runon ristiäisiä.

– Se oli meille hyvä ympäristö. Kaikki 
perheet talossa olivat vertaisia, vaikka sai-
raudet olivatkin erilaisia. Lapsetkin saivat 

Runon 
munuainen  
on isältä

Kuvassa Runo skeittaa elokuussa. Vain nenä-ma-
haletku paljasti reippaasta pojasta, että kaikki ei ole 
ihan kunnossa.
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hän oli hakenut elimiä muille, nyt hän toi-
misi itse luovuttajana.

– Dialyysin tekeminen ei koetun jälkeen 
tuntunut enää raskaalta. Päätettiin odot-
taa, että Runo olisi 12-kiloinen ennen kuin 
siirto tehtäisiin, Jenni kertoo.

– Runo oli reipas ja eläväinen pikku-
mies. Ainoastaan nenä-mahaletku paljas-
ti, että kaikki ei ole kunnossa, Topi sanoo.

Kaikki ravinto piti antaa letkun kaut-
ta. Runo oksensi jopa 15 kertaa päivässä. 
Koti oli sisustettu kaarimaljoilla. Oksennus 
piti punnita, jotta se voitiin korvata tarvit-
tavalla nestemäärällä. Siivottavaa ja pyy-
kättävää riitti. 

– Tuntui, että maitoa piti laittaa koko 
ajan, jotta Runo saisi tarvitsemansa ravin-
non. Jos sitä laittoi liian nopeasti, Runo ok-
sensi, jos liian hitaasti, oli jo seuraavan ruo-
kailun aika, Jenni muistelee.

Siirtoleikkaus onnistuu
Viikkoa ennen sovittua siirtoleikkausta 
maaliskuussa lääkärit soittivat ja peruutti-
vat toimenpiteen. Topin toisesta munuai-
sesta oli löytynyt kysta ja toisesta kaksi val-
timoa. Topi alkoi järjestellä käytännön asi-
oita uusiksi, Jenni valmistautua henkisesti 
ajatukseen omaisluovutuksesta. 

Illalla puhelin soi taas. Lääkärit olivat 
sittenkin valmiita leikkaukseen, ulkomail-
la kahta valtimoa ei enää pidetty estee-
nä siirrolle.

Helsingissä Jennillä oli kaksin verroin 
jännitettävää. Toisessa salissa Topin mu-
nuaisen irrotus kesti kuusi tuntia, toisessa 
se kiinnitettiin Runon verisuoniin. Leikkaus 
onnistui hyvin. Jennin piti vartioida Runoa, 
että tämä pysyi seuraavat päivät makuul-

la, välillä piti katsoa miestäkin. Reilun vii-
kon päästä Runo otti jo ensimmäisiä juok-
suaskeleita.

Puoli vuotta siirron jälkeen Runo pää-
si eroon nenä-mahaletkusta. Hän on op-
pinut pikkuhiljaa syömään itse. Ensimmäi-
sen elinvuotensa Runo oikeastaan vain is-
tui, juuri ennen siirtoa hän oli alkanut kävel-
lä. Siirron jälkeen kehitys on ollut nopeaa.

Runo voi elää nyt normaalia pienen 
pojan elämää, vain hyljinnänestolääkitys 
on otettava kaksi kertaa päivässä – ja siitä 
vanhemmat huolehtivat vielä monen vuo-
den ajan. Siirre voi toimia kymmeniä vuo-
sia, mutta joskus on varmaan edessä uu-
si dialyysi ja mahdollinen munuaisensiirto.

Aikaa myös parisuhteelle
– Lapsen syntyminen on suuri elämän-
muutos. Oli ehkä helpompaa, kun meillä 
oli jo kaksi tervettä lasta ennen sairastu-
nutta, Jenni miettii.

Muut lapset ovat sopeutuneet hyvin 
Runon sairauteen. He ovat reagoineet käy-
töksellään, mutta tottuneet tilanteeseen.

– Kaikilla lapsilla on samat säännöt, 
pyrimme tasavertaiseen kohteluun, To-
pi sanoo.

Liiton kautta perhe sai kotiin ammat-
titaitoisen hoitorengashoitajan. Hän osa-
si tehdä dialyysin ja piti huolta myös isom-
mista lapsista. Jenni ja Topi saivat edes 
hetken kahdenkeskistä parisuhdeaikaa.

– Puolisoiden on tärkeää tukea toisi-
aan. Jos toinen ei jaksanut, toinen otti oh-
jat, Jenni kertoo.

Liiton perhetapaamisessa sai tavata 
muita samassa tilanteessa olevia perhei-
tä. Kurssilla oli ryhmäkeskusteluja arkisis-

ta asioista, paikalla oli myös psykologi. To-
pi kuuli munuaisensa luovuttaneiden isien 
kokemuksia.

Perhe on puhunut avoimesti kokemuk-
sistaan muun muassa Lastenklinikan kum-
mien televisio-ohjelmassa. Tänä vuonna 
he ovat mukana liiton kanssa Likkojen len-
killä. Jakamalla tietoa voi poistaa ihmisten 
ennakkoluuloja.

– Sairastuneen lapsen perhe on vaikea 
kohdata. Ei tiedä, mitä heille pitäisi sanoa, 
Jenni miettii. 

Normaalia elämää eteenpäin
Jo ennen Runon munuaisensiirtoleikka-
usta perhe oli päättänyt muuttaa Helsin-
kiin. Muut lapset ovat syntyneet Helsin-
gissä, kaupungissa oli myös ystäviä. On 
selvää, että sairaalakäyntejä on usein jat-
kossakin. Vaasasta oli käytävä lääkärissä 
lisäksi Tampereella ja Helsingissä. Matkat 
rasittivat kaikkia.

Topi on palannut takaisin elintenirrotus-
tiimiin. Jenni ryhtyi opiskelemaan sairaan-
hoitajaksi. Halu auttaa ja tehdä jotain hyö-
dyllistä on suuri. Runo aloitti päiväkodin 
yhdessä isoveli Valon kanssa.

– Olemme miettineet olisiko Runo sa-
manlainen helppo ja iloinen lapsi, jos elä-
män alku olisi ollut erilainen, Topi sanoo.

Siihen eivät lääkäritkään osaa vastata. 
Eikä sitä ehditä pohtia pidempää. Lapsilla 
on nälkä, ja Jenni aloittaa ruoan laittami-
sen. Vielä viimeiset elämänohjeet?

– Vaikka lapsi on sairas, pitää yrittää 
viettää normaalia elämää. Ei saa jättää 
hauskoja asioita tekemättä. 

 

Runon sisarukset Nuppu ja Valo ovat 
sopeutuneet hyvin veljen sairauteen.

K
U

VA
: J

EN
N

I H
IR

S
IV

U
O

R
I

12 | ELINEHTO 1/12



Lasten elinsiirrot 25 vuotta -seminaarissa vasemmalta: Paula Rautiainen, Mauri Leijala, Jorma Sipponen, Krister Höckerstedt, Heikki Sairanen, Kaija Salmela, Antti Pollari, 
Ari Harjula, Christer Holmberg ja Hannu Jalanko.

Lasten elinsiirtotoiminta käynnistyi Lasten-
klinikalla 25 vuotta sitten munuaisensiirrol-
la. Siitä lähtien elinsiirtoja on tehty lapsille 
runsaat 400. Näistä on yli puolet ollut mu-
nuaisensiirtoja ja noin neljännes maksan-
siirtoja. Viime vuosina toiminta on laajen-
tunut myös keuhkon- ja suolensiirtoihin. 
Vuonna 2011 tehtiin lapsille 21 elinsiirtoa.

Toiminta on valtakunnallisesti keskitet-
ty Hyksin Lastenklinikalle. Saumaton yh-
teistyö aikuisten ja lasten lääkäreiden vä-
lillä on vaikuttanut hyviin elinsiirtotuloksiin.

Siirre tulee aikuiselta luovuttajalta
Elinsiirtoa tarvitsevilla lapsilla on usein syn-
nynnäinen vika, joka aiheuttaa vakavan 
sairauden: näistä yleisimmät ovat munuai-
sensiirroissa suomalaistyyppinen synnyn-
näinen nefroosi, maksansiirroissa sappi-

Lasten elinsiirrot 25 vuotta

Lasten elinsiirtotoiminta aloitettiin 
Suomessa 25 vuotta sitten. Hoito-
tulokset ovat kansainvälistä huip-
puluokkaa. Potilaista valtaosa sel-
viytyy ja pärjää hyvin siirteen kans-
sa, ja useimmiten lasten kasvu ja 
kehitys on normaalia. Hus järjesti 
viime joulukuussa seminaarin, jos-
sa kaiken alkamisesta Lastenklini-
kalla olivat kertomassa alan uran-
uurtajat ja huippuosaajat.

TEKSTI JA KUVA: SISKO SARNESTO

tievaurio ja sydämensiirroissa rakennevi-
ka sydämessä. Vaivat ilmenevät jo lapsen 
ensimmäisinä elinkuukausina. 

Koska lasten elimistä on jatkuva pula, 
elinsiirroissa käytetään valtaosin aikuisilta 
saatavia elimiä. Munuaisensiirroista neljän-
neksessä on luovuttajana ollut toinen van-
hemmista. Munuaisensiirto voidaan tehdä 
lapselle, joka on vähintään yhdeksän ki-
lon painoinen eli noin vuoden ikäinen. Elä-
vien luovuttajien määrää pyritään lisää-
mään jatkuvasti.

Maksansiirrot tehdään kuolleen aikui-
sen luovuttajan maksan osasta. Sydämen 
ja keuhkon odotusajat venyvät usein pit-
kiksi, sillä luovuttajan ja saajan on oltava 
melko samankokoisia. Hätätilassa sydä-
men toimintaa voidaan tukea keinosydä-
mellä muutaman kuukauden ajan. 

Elinsiirron jälkeen 10 vuoden kuluttua 
lapsista on elossa: munuaisensiirron saa-
neista 95 prosenttia, maksansiirron 71 pro-

senttia, maksan- ja munuaisensiirron 90 
prosenttia ja sydämensiirron saaneista 70 
prosenttia.

– Elinsiirrot ovat viimeinen hoito paran-
tumattomassa sairaudessa. Niiden pitkä-
aikaisennusteet paranevat jatkuvasti. On-
gelmana ovat kuitenkin edelleen lääkkei-
den sivuvaikutukset ja krooninen hyljintä, 
totesi lasten elinsiirtolääkäri Hannu Ja-
lanko. 

Antti hoitotulosten mannekiinina
Tammikuun 25. päivänä 1989 tehtiin Las-
tenklinikalla munuaisensiirto 7-vuotiaal-
le lyhytkasvuiselle hentorakenteiselle po-
jalle. Pikkupoika oli Antti Pollari, nyt 31 
vuotta, ja hänet leikkasi nykyinen munuai-
sensiirto-osaston ylilääkäri Kaija Salmela, 
joka oli mukana jo ensimmäisessä Suo-
messa lapselle tehdyssä munuaisensiir-
rossa. Sitä ennen hän oli perehtynyt siir-
toihin ulkomailla. 

– Siirto meni hyvin ja minusta tuli tum-
ma pullea poika, Antti kertoi seminaariväelle. 

– Tiedän, että joudun uuteen siirtoon 
vielä joskus. Mutta tällä hetkellä on kaik-
ki hyvin: minulla on vaimo, terveys ja työ-
paikka, ja lähden opiskelemaan toiminta-
terapeutiksi. 

Antti arvostaa paitsi Kaija Salmelaa ja 
elinsiirtolääkäreitä, erityisesti osasto K3:n 
henkilöstön tekemää työtä.

– Äidiltä terveisiä ja kiitokset kaikille mi-
nua hoitaneille, sanoi Antti lopuksi liikutta-
en kuulijoita. 

Ensimmäiset  
lasten elinsiirrot:
Munuainen 1986 
Maksa  1987 
Sydän  1991 
Keuhko  2007 
Ohutsuoli 2009
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Sairaan hyvä hoito – unohtuuko ihminen -seminaarissa puhuttiin pait-
si pitkäaikaissairauden vaikutuksesta elämäntilanteeseen ja henki-
seen hyvinvointiin, myös sairauksien ennaltaehkäisystä ja hoidosta 
terveystalous tieteellisestä näkökulmasta.

Eduskunnan Pikkuparlamentissa viime 
marraskuun 11. päivänä pidetyn seminaa-
rin järjesti liiton eduskunnan tukiryhmä yh-
teistyössä Suomen Nefrologiyhdistyksen 
ja Suomen munuaistautialan sairaanhoi-
tohenkilöstön kanssa. Seminaarin avasi 
tukiryhmän puheenjohtaja Hanna Tainio.

 
Läheiset tukena vai taakkana
– Perheenjäsenen vakava sairastuminen ko-
ettelee koko perheen psyykkisiä voimavaro-
ja. Parhaimmillaan kriisi kohdataan perhettä 
lujittavana yhteisenä haasteena, mikä auttaa 
sairastuneen toipumista. Sairastumisen krii-
sissä on onneksi harvinaisempaa negatiivi-
nen kehityskulku, jossa tuen tarpeen het-
kellä nousevat aiemmat ratkaisemattomat 

ristiriidat pintaan, puhui terveyspsykologian  
emeritus professori Juhani Julkunen.

Uudessa tutkimussuunnassa tarkas-
tellaan potilaan sairastamis- ja toipumis-
prosessia myös parisuhteen ja perheen 
kannalta.

Puoliso on usein pitkäaikaissairaan tär-
kein tukija. Siksi parisuhteessa elävät sel-
viävät sairautensa kanssa paremmin kuin 
yksineläjät. Yksinään elävät ovat perheel-
lisiä masentuneempia ja juovat alkoho-
lia – eivät useammin, mutta kerralla reip-
paammin kuin perheelliset. Runsas juomi-
nen masentaa entisestään. Tosin perheel-
lisenkin depressioon vaikuttaa perheen 
tuen laatu. Optimistinen puoliso parantaa 
kumppanin henkistä hyvinvointia. 

TEKSTI JA KUVA: SISKO SARNESTO

Oikeus hyvään hoitoon  
ja henkiseen tukeen

– Naiselle sosiaalinen tuki on tärkeäm-
pää kuin miehelle. Jos nainen kokee hyväk-
si puolisoltaan saamansa tuen, tämä lisää 
optimismia ja parantaa psyykkistä elämän-
laatua. Miehellä taas puolison tuki vähentää 
toivottomuutta. 

– Puolison avoin vihan ilmaisu paran-
taa miespotilaan elämänlaatua, kun taas 
miehen ärhentely heikentää naispotilaan 
psyykkistä hyvinvointia, Julkunen totesi.

Hänen mukaansa puolisot, erityisesti 
naiset, ovat usein potilaita ahdistuneempia. 
Voimavarat kuluvat usein sairauden alkuvai-
heessa puolison tukemiseen. Oma kuormit-
tuminen – joka varsinkin naisilla on suurem-
paa – tulee esiin vasta myöhemmin. 

– Tuen merkitys on sairastuneelle kui-
tenkin vahva, Julkunen sanoi ja viittasi täs-
sä myös potilasjärjestön rooliin vertaistoi-
minnan ja kuntoutuksen tarjoajana.

Kalliit hoidot syyniin
Terveyssosiologian professori Markku 
Myllykangas Itä-Suomen yliopistosta pu-
hui jatkuvasti nousevista terveydenhuollon 
kustannuksista, joihin hän totesi suurim-
maksi syyksi uuden lääketieteellisen tek-
nologian. Erityisenä ongelmana hän nä-
kee sen, että uusia lääkinnällisiä keksintö-
jä otetaan käyttöön ennen kuin niiden vai-
kutuksista tiedetään tarpeeksi. 

– Sekä kansalaisilla että terveyden-
huollon ammattilaisilla on viehtymys kallii-
siin ihmishenkiä pelastaviin hoitoihin. Sa-
malla elämänlaatua parantavat hoidot vaa-
rantuvat, ja kustannuksiltaan edullisiin hoi-
toihin jonotetaan.

– Mitä kalliimpi hoito, sitä tärkeämpää 
on vaatia tietoa sen vaikuttavuudesta – jo 
ennen laajamittaista käyttöönottoa. Pelkkä 
hinta ei kerro, onko hoito kallis vai halpa. 
Sen kertoo kustannusvaikuttavuus, Mylly-
kangas muistutti. 

Hänen mukaansa hyödyt vaihtelevat, 
ja hyöty voi olla jopa haitallista.

– Hyödyt ovat rajallisia, mutta haitat ra-
jattomia, hän kiteytti. 

– Meillä on varaa vain vaikuttaviin hoi-
toihin. Esimerkiksi elinsiirrot tuovat terve-
yttä ja säästöjä, eivät pelkästään elinaikaa. 

Luovuuden voimaa
Asiantuntijoiden mielenkiintoisten puheen-
vuorojen lisäksi pääsivät ääneen kokemus-
asiantuntijat. Kolme munuaisensiirtoa saa-
nut Malla Auvinen-Tootsi puhui luovuuden 
ja oppimisen voimasta, sydämensiirron saa-
nut Markku Suominen kertoi, miten tahto 
ja kyky ratkaisevat elämässä. Munuaisen- 
ja maksansiirron saaneen lapsen äiti, Kat-
ja Saraketo puhui perheen selviytymisestä.

Tilaisuudessa esiintyi myös Improvi-
saatioteatteri Stella Polaris. Seminaariylei-
sölle pystytetyssä taidenäyttelyssä oli esil-
lä elinsiirron saaneiden puhuttelevia teok-
sia: muun muassa Maija Piitulaisen runo-
tallenteita, Tarja Jaakosen postikortteja, 
Harri Savolaisen maalauksia ja Auvinen-
Tootsin veistoksia. 

– Luovuus on aina kuulunut elämääni. 
Kolmannen munuaisensiirron jälkeen ryh-
dyin toteuttamaan lapsuuden haavetta  
ja hakeuduin opiskelemaan kuvataiteita, 
Malla Auvinen-Tootsi kertoi.
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Arvo Lehtimäki ja Samu Grundström luovuttivat perus-
palveluministerille Maria Guzenina-Richardsonille ad-
ressin uuden lastensairaalan rakentamisen puolesta.

Hoitokuljetusten mutkaton sujuvuus on dialyysissä käyvälle yhtä tärkeää 
kuin toimiva veritie hoidon onnistumiselle. Kelan taksimatkojen tilausuu-
distus ja kyytien yhdistely on aiheuttanut epävarmuutta hemodialyysis-
sä käyville. Liitto jatkaa käyttökokemusten keräämistä.

Vammaisten lasten ja nuorten tu-
kisäätiö järjesti joulukuussa kes-
kustelutilaisuuden lastensairaaloi-
den tilanteesta. Vaatimuksena on 
rakentaa uusi sairaala vanhentu-
neen Lastenklinikan tilalle. Päät-
täjätkin alkavat olla myötämielisiä 
hankkeelle.

Kela siirtyy taksimatkojen suorakorvauk-
seen koko maassa vuosien 2011–2013 ai-
kana. Muutoksen tavoitteena on hillitä kas-
vavia kustannuksia varsinkin alueilla, jossa 
hoitomatkat ovat pitkiä.

Taksi on tilattava alueellisesta tilausväli-
tyskeskuksesta, ja myös matkojen yhdistely 
on mahdollista. Suorakorvausmenettelyssä 
asiakas ei voi enää valita tiettyä kuljettajaa. 
Kyydin voi tilata omalta vakiotaksiltaan, mut-
ta tällöin on koko matkan hinta maksettava 
ensin itse ja haettava korvaus myöhemmin 
Kelalta. Taksimatkoissa voi silloin olla kiinni 
jopa muutamia tuhansia euroa.

Kela vetoaa yhdenvertaisuuteen
Liitto on kerännyt käyttökokemuksia taksil-
la hemodialyysissä käyviltä. Vuoden 2010 
lopulla jätettiin vetoomus dialyysipotilaiden 
turvallisesta ja oikeudenmukaisesta koh-
telusta taksikuljetuksissa sekä oikeudesta 
käyttää omaa vakiotaksia. Liitto neuvotteli 

uudistuksesta Kelan pääsuunnittelija Anne 
Gissin kanssa. Keväällä jätettiin vetoomus 
toimintamallin kehittämisestä ja lähestyttiin 
pääjohtaja Liisa Hyssälää kirjeellä. Yksit-
täiset jäsenet ovat olleet yhteydessä kan-
sanedustajiin ja ministeri Paula Risikkoon.

Kelassa vaatimukset on tiedostettu. 
Muutoksiin ei ole ryhdytty yhdenvertaisuu-
teen vedoten. Kustannukset hemodialyy-
sissä käyvien osalta eivät ole ratkaisevia, 
koska kyseessä on pieni asiakasryhmä. 

Käyttäjien kokemuksia
Taksivälityskeskukseen on käyttäjien mu-
kaan vaikea päästä läpi, ja soittaminen on 
kallista. Kuljetusten odotusajat ovat piden-
tyneet, hoidon aloittaminen on myöhästy-
nyt tai kotiin pääsy sen jälkeen viivästynyt. 
Tämä on aiheuttanut myös hoitohenkilö-
kunnalle ylitöitä. Jos tilattu kuljetus ei ole 
saapunut, uuden tilaaminen on ollut vaival-
loista ja sen tulo kestänyt kauan.

HUS:n Lastenklinikalle on keskitetty vaikei-
den ja harvinaisten sairauksien hoito ko-
ko maasta. Siellä hoidetaan vuosittain 30 
000 lasta. Hoito on korkeatasoista, mutta 
1940-luvun lopussa valmistuneet tilat ovat 
huonokuntoiset ja epäkäytännölliset. Hoi-
totyössä käytettävien laitteiden määrä on li-
sääntynyt ja ahtaissa, puutteellisesti ilmas-
toiduissa tiloissa uhkana ovat erityisesti in-
fektiot. Vanhempien läsnäolo lapsen luona 
sairaalassa on mahdollista vain rajoitetusti.

 Lastenklinikalla hoidettavien poti-
laiden ikä vaihtelee noin kolme kuukautta 
ennen laskettua aikaa syntyneistä kesko-
sista noin 16-vuotiaisiin nuoriin. 

Taksikuljetus dialyysiin sujuvaksi

Uusi lastensairaala tarvitaan kipeästi

Taksien tilaus on tuntunut toimivan sil-
loin, kun välityskeskus on sairaalassa tai 
hoitoyksiköllä on käytössään suoranume-
ro. Hoitohenkilökunnalle taksien tilaaminen 
teettää lisätöitä. Joihinkin hoitoyksiköihin 
on hankittu puhelin, josta dialyysissä käy-
vät voivat itse tehdä tilaukset.

Aina samaan suuntaan matkaavien 
kuljetuksia ei ole onnistuttu yhdistämään, 
vaan paikkakunnalle on ajanut useampi 
taksi. Joskus muita matkustajia on joutu-
nut odottamaan pitkään. Kyytien yhdistely 
on toiminut, kun hoitoyksikkö on valinnut 
samoissa hoitovuoroissa olevat asiakkaat 
samaan kuljetukseen ja ilmoittanut tästä 
välityskeskukseen.

Välityskeskusten ja taksiautoilijoiden 
hankkimien laitteiden yhteydenpito on tak-
kuillut. Satunnaiset kuljettajat eivät vält-
tämättä ole auttaneet hoitokuljetuksissa 
apua tarvitsevia yhtä paljon kuin tutut va-
kiotaksin kuljettajat. Moni dialyysissä käy-
vä tarvitsee apua ennen ja jälkeen dialyy-
sihoidon esimerkiksi liikuntarajoitteen tai 
vammansa vuoksi.

Liitto jatkaa keskustelua Kelan kanssa 
ja käyttökokemusten keräämistä. 

Uusi sairaala  
vuoteen 2020 mennessä?
Peruspalveluministeri Maria Guzenina-
Richardson vastaanotti tilaisuudessa 
15 000 allekirjoitusta sisältävän adressin, 
joka oli kerätty uuden lastensairaalan ra-
kentamisen puolesta. Hän lupasi perustaa 
työryhmän Lastensairaalan rakentamista 
ja rahoitusta koskevan hankkeen tueksi.

HUS:n toimeksiannosta tehdyssä tar-
veselvitysraportissa todetaan, että uu-
si lastensairaala olisi rakennettava kiireel-
lisesti. Tavoitteena on uuden sairaalan 
avaaminen 2020 mennessä. Paikaksi esi-
tetään Naistenklinikan ja Lastenklinikan 
välistä aluetta. Samaan sairaalaan saa-
taisiin yhdistettyä nykyisen Lastenlinnan, 
Lastenklinikan, Iho- ja allergiasairaalan, 
HUSUKEn sekä Silmä- ja korvasairaalan 
toiminta hoidettavien lasten osalta.

Vastasyntyneiden teho-osaston ra-
kennustyöt ovat käynnistymässä Naisten-
klinikalle ja sen pitäisi valmistua vuonna 
2015. 
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Suvi Saukkoriipi aloitti dialyysin rei-
lu vuosi sitten. Alkuvaikeuksien jäl-
keen hoito on alkanut sujua ja se 
on asettunut osaksi arkea. Kolme-
kymppinen nainen haluaa elää nor-
maalia nuoren elämää sairaudesta 
huolimatta, ja unelmoi perheen pe-
rustamisesta.

Suvin sairaus todettiin reilut neljä vuotta 
sitten. Hän oli väsynyt ja hänellä oli kuti-
naa. Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiös-
sä lääkäri totesi, että Suvilla oli paha ane-
mia. Rautavarastot olivat kuitenkin niin hy-
vät, että vaivojen epäiltiin johtuvan munuai-
sista. HYKS:n munuaispoliklinikalla selvisi, 
että munuaisten vajaatoiminnan oli aiheut-
tanut munuaistulehdus interstitiaali nefriitti.

– Diagnoosi oli shokki. Olin elänyt to-
della terveellisesti. En ollut koskaan tupa-
koinut, etten saisi syöpää. En ollut käyttä-
nyt alkoholia, ettei maksani tuhoutuisi. En 
voinut ymmärtää, että joutuisin dialyysiin ja 
tarvitsisin elinsiirron, Suvi muistelee.

Hoito ja munuaispotilaan ruokavalio 
saivat vajaatoiminnan etenemisen pysäh-
tymään. Myös turvotukset ja migreeni hä-
visivät. Dialyysin aloitusta saatiin siirrettyä 
kolmella vuodella.

  
Dialyysi opeteltiin  
yhdessä läheisten kanssa
Vuoden 2010 lokakuussa kreatiniini oli jo 
merkittävästi koholla, mutta ajateltiin että 
kyseessä olisi vielä normaali vaihtelu. Kuu-
kauden kuluttua arvot olivat vieläkin huo-
nommat. Dialyysin aloittamisessa tuli kiire. 
Hoitomuodoksi oli jo aiemmin valittu PD- 
eli vatsakalvodialyysi.

– En tuntenut oloani huonoksi. Ei ollut 
pahoinvointia, kutinaa tai päänsärkyä, joi-
ta olin pelännyt. Viimeiset viikot ennen dia-
lyysin aloitusta olin vain todella väsynyt, en 
jaksanut tehdä mitään, Suvi kertoo.

– Tunsin raivoa ja itkin paljon. Ajatus vat-
sasta ulos tulevasta letkusta tuntui kuvot-
tavalta. Ennen leikkausta otin kuvia ehjäs-
tä vatsastani, jotta muistaisin sen kauniina.

Jo viikon kuluttua katetrin asennukses-
ta aloitettiin dialyysi. Aluksi Suvi ei saanut 
olla ylhäällä, kun vatsaontelossa oli nestet-

TEKSTI: PETRI INOMAA KUVAT: MARKUS LALLA

Normaalia elämää 
dialyysistä huolimatta

Vapaa-aikana Suvi harrastaa leipomista.
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tä. Tyhjä vatsaontelo aiheutti kipuja hartioi-
hin, joten väliajoiksi päätettiin kuitenkin jät-
tää erittäin pieni määrä nestettä vatsaan. 
Ulosvalutukset olivat kivuliaita ja katetrin 
alue arka, koska se ei ollut ehtinyt paran-
tua kunnolla.

Suvi kävi viikon ajan tiistaista perjan-
taihin poliklinikalla opettelemassa dialyysin 
tekoa. Mukana oli aina joko hänen avio-
miehensä tai äitinsä. Suvin ei tarvinnut jän-
nittää, muistaako kaiken oppimansa, kun 
myös tukijoukot oppivat dialyysin tekemi-
sen. Äiti asui Suvin luona joulun yli. Myös 
mies otti vapaata työstä.

– Ensimmäinen viikonloppu oli pelot-
tava, kun dialyysi piti tehdä kokonaan yk-
sin kotona. Yöllä ei saanut paljoa nukuttua, 
Suvi muistelee.

 
Dialyysi tulee osaksi arkea
Pikku hiljaa dialyysi alkoi muuttua osak-
si normaalia elämää. Suvi on alusta lähti-
en käyttänyt hoidossa konetta, joka tekee 
nestevaihdot yön aikana. Päiväksi vatsa-
onteloon jätetään litran verran nestettä.

– Ulosvalutuskipuihinkin on jo osittain 
tottunut, mutta silti välillä melkein silmissä 
sumenee. Toisaalta silloin tietää, että kaik-
ki neste on tullut varmasti ulos.

Ruokavalio on vapaampi kuin ennen 
dialyysin alkua. Kaliumrajoitus on poistu-
nut kokonaan. Onneksi fosforirajoitukset-
kin ovat lieventyneet, sillä proteiinia pitää 
dialyysiaikana saada runsaasti. Myös ravin-
tolassa on nyt helpompi käydä syömässä.

Kutinaa tai lihassärkyjä ei enää ole ol-
lut. Suvi sanoo, ettei myöskään unohte-
le enää asioita kuten ennen dialyysiä, ja 
muutenkin ajatukset tuntuvat kirkkaammil-
ta. Suvi voi itse vaikuttaa dialyysin tehoon 
valitsemalla käytettävien dialyysinesteiden 
vahvuuden, ja poistaa kehosta esimerkik-
si enemmän nestettä.

– Tavallaan on rankkaa, että joutuu 
kantamaan niin paljon vastuuta omasta 
hoidostaan. Toisaalta se motivoi pitämään 
huolta itsestään.

Pikavauhtia opiskeluun ja työhön
Jo ennen dialyysiin aloitusta, Suvi oli aloit-
tanut diplomityön teon teknilliseen korkea-
kouluun. Sairaslomalla Suvi oli vain joulu-
kuun, töihin hän meni puolipäiväiseksi jo 
tammikuussa. Diplomityö valmistui kevääl-
lä, käytännössä jopa nopeammin kuin ter-
veillä opiskelijoilla. Koulussa ei hoitojen ta-
kia pahemmin joustettu. Vasta lääkärinto-
distus sai professorin myöntymään väljem-
pään tenttiaikatauluun.

– En halua käyttää sairautta tekosyynä, 
mutta olisin toivonut silti enemmän jousta-
mista käytännön asioissa. En jaksa suorit-
taa tenttiviikolla kuin yhden tentin.

Työssään järjestelmänkehittäjänä Suvi 
on kertonut sairaudestaan vain lähimmille 
työtovereilleen. Hän ei halua sen vaikutta-
van uskottavuuteensa työssä.

Suvi tekee tällä hetkellä 70 prosenttista 

Suvi hoitaa itseään öisin vatsakalvodialyysillä koneella.

työviikkoa. Dialyysi vie oman aikansa, vaik-
ka se hoituukin öisin. Varhaisia aamuläh-
töjä dialyysi rajoittaa. Jos työmatkalle olisi 
lähdettävä kuudelta aamulla, nukkumaan 
pitäisi mennä jo kahdeksalta illalla. Eikä 
työ saa viedä kaikkia voimia, aikaa on rii-
tettävä myös itsestään huolehtimiseen ku-
ten liikuntaan.

Normaalia nuoren elämää
Uutta munuaista Suvi on odottanut vuo-
den verran. Suvin veriryhmä O- ja kudos-
tyyppi ovat harvinaisia. Tämän pelätään pi-
dentävän odotusaikaa.

– Aluksi puhelinsoittoa odotti koko ajan, 
mutta siihen on jo tottunut, välillä sen mel-
kein unohtaa. Uskallan elää normaalia elä-
mää, ja käydä vaikka elokuvissa, puheli-
menhan saa värinähälytykselle, Suvi miettii.

Joulun alla Suvi kävi lomamatkalla Tuk-
holmassa. Dialyysikoneen hän otti itse mu-
kaansa, samoin letkusetit ja korkit, nesteet 
toimitettiin hotelliin. Aiemmin Suvi on ol-
lut Tallinnassa, seuraavaksi haaveena on 
päästä Pariisiin. Siirtolistalta pitää toki olla 
pois matkojen aikana, mutta oman hyvin-
voinnin takia ne ovat tärkeitä.

– Nuoruutta ei voi hukata odottami-
seen, haluan matkustaa ja tehdä asioita. 
Pitää olla muutakin elämää kuin dialyysi, 
Suvi toteaa.

– Korkokengät olen joutunut unohta-
maan. On vaikea löytää sopivia vaatteita, 

jotka peittäisivät turvotuksia. Päiväsaikaan 
vatsaontelossa oleva neste näkyy pömpö-
tyksenä ulospäin.

Oman minäkuvan ja jaksamisen kannal-
ta on myös normaalia, ja luvallista, huolehtia 
ulkonäöstään. Kukapa nuori niin ei tekisi?

Toiveena lapsi  
sairaudesta huolimatta
Suvin puoliso on suhtautunut dialyysiin hy-
vin. Hoito on luonteva osa pariskunnan jo-
kapäiväistä elämää. Iltaisin Suvin mies lait-
taa nestepussit lämpenemään ja avustaa 
koneen kokoamisessa. Suihkun jälkeen 
hän auttaa katetrin juuren taitosten lait-
tamisessa.

– Yritän vastavuoroisesti helliä häntä 
parhaani mukaan. Elämä ei voi pyöriä pel-
kästään sairauteni ympärillä, Suvi toteaa. 

Pariskunta toivoo voivansa hankkia 
lapsia Suvin sairaudesta huolimatta. 

– Olen nyt 31-vuotias. Jos saan siir-
ron nopeasti, ehdin vielä hankkia lapsia 
alle nelikymppisenä. Jännittää kuitenkin, 
miten uusi munuainen kestäisi raskauden.

Suvi on keskustellut lääkäreidensä 
kanssa raskaudesta jo dialyysiaikana. He 
ovat sanoneet, että ainakin dialyysin tehoa 
pitäisi silloin lisätä esimerkiksi tekemällä 
PD-hoitoa yöllä ja hemodialyysiä päivällä 
koko raskauden ajan.

– Vielä en ole valmis siihen, mutta jos 
olen vielä kolmen vuoden kuluttua dialyy-



sissä, voisin harkita vaihtoehtoa. 
Suvia mietityttää, mitä vaikutuksia lapsen terveyteen ja kehi-

tykseen olisi sillä, että äiti on dialyysissä raskausaikana? Entä mi-
ten se vaikuttaisi omaan terveydentilaan? Suvi toivoo, että koh-
dunvuokraus tulisi mahdolliseksi Suomessakin. Pari on myös har-
kinnut adoptiota, vaikka oma lapsi toivelistalla onkin ykkösenä.

– Vauvoja ei juuri saa, adoptiolapset ovat yleensä hieman van-
hempia ja heille on voinut kehittyä elämän olosuhteiden myötä on-
gelmia. Toisaalta itsekään en ole täysin kunnossa. Se voisi olla kai-
kille liian rankkaa.

Voimaa vertaistuesta
Vertaistuki on antanut Suville paljon voimia. Oman tukihenkilön 
kanssa puhuessa saa olla täysin oma itsensä. Tämä ymmärtää 
sairastunutta paremmin, koska on itse kokenut saman.

– Omaa perhettä ei halua rasittaa koko aikaa, vaikka olen ai-
na saanutkin kertoa heille tuntemukseni vapaasti, Suvi miettii.

– Kaverit eivät aina tajua miten rankka asia on kysymykses-
sä. Tai eivät halua kohdata näin vaikeaa asiaa. Tuntuu, että he 
eivät ymmärrä sairautta ja hoitoa, vaikka olen monta kertaa yrit-
tänyt kertoa heille.

Järjestötoimintaan Suvi tuli mukaan jo ennen dialyysin alkua. 
Hän on liiton nuorten aikuisten työryhmän jäsen. Liiton tilaisuuk-
sissa Suvi on tutustunut myös muutamaan samanikäiseen dia-
lyysissä olevaan nuoreen naiseen, joiden elämäntilanne on sa-
manlainen.

– Vaikka sairaus on tosi rankka, niin positiivista on ollut osal-
listuminen yhdistystoimintaan ja tutustuminen ihaniin uusiin ihmi-
siin, jotka osaavat antaa voimia sairauden keskellä. 

Suvi ei anna dialyysin rajoittaa normaalia elämää. 
Kuvaan mukaan pääsi myös Felly- koira.

Nefrologi Petri Koskinen

Raskaus  
dialyysissä tai  
munuaisensiirron  
jälkeen
Raskaus dialyysiaikana vaatii tehostettua seurantaa ja 
dialyysihoitoa. Munuaisensiirron saaneella raskauden 
ennusteeseen vaikuttavat erityisesti siirteen toiminta 
ja verenpaineen taso sekä mahdollinen proteinuria. 

Raskautta suunnittelevien ja raskaana olevien munuaispotilaiden 
hoito on syytä keskittää yliopisto- ja keskussairaaloihin. Raskau-
den seuranta tapahtuu aina yhteistyössä munuaispoliklinikan ja 
naistensairauksien poliklinikan kanssa.

Suomessa on ollut vain joitakin yksittäisiä dialyysipotilaiden ras-
kauksia. Mikäli lasten hankkimista harkitsee dialyysiaikana, on syytä 
keskustella hoitavan lääkärin kanssa siihen liittyvistä riskeistä itsel-
le ja lapselle sekä dialyysihoidon järjestämisestä raskauden aikana.

Mahdollisen munuaisensiirron jälkeen raskauden ennuste pa-
ranee huomattavasti. Tällöinkin on tärkeää keskustella hoitavan 
lääkärin kanssa raskaussuunnitelmista ja jo ennen raskautta kon-
sultoidaan myös äitiyspoliklinikkaa.

Raskaus ja dialyysihoito
Dialyysin aikaisessa raskaudessa on seurattava verenpainetta, sil-
lä varsinkin korkea verenpaine aiheuttaa ongelmia. Sikiön tuotta-
mien kuona-aineiden vuoksi on dialyysiä tehostettava muun mu-
assa hoitokertoja lisäämällä. Tavoitteena on pitää plasman urea-
pitoisuus normaalina.

Raskaana olevaa voidaan hoitaa vatsakalvo- eli peritoneaalidia-
lyysillä tai hemodialyysillä. Vatsakalvodialyysissä tulee käyttää pie-
niä nestemääriä, mutta samalla lisätä nesteenvaihtokertojen mää-
rää tehokkaan hoidon turvaamiseksi. PD-hoitoon voidaan tarvitta-
essa liittää raskauden edetessä hemodialyysi. Loppuraskauden ai-
kana voi olla tarpeen tehdä hemodialyysihoitoa 5–7 kertaa viikossa.

Raskaus munuaisensiirron jälkeen
Munuaisensiirron jälkeen raskaaksi tulemisen ja itse raskauden 
edellytykset paranevat oleellisesti dialyysiaikaan verrattuna. Ras-
kauden alkamista tulisi välttää ensimmäisen vuoden ajan munu-
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KOLUMNI

Kiipijät

Ajatus omasta lapsesta on varmasti käynyt muodossa tai 
toisessa jokaisen aikuisen mielessä. Nuoren aikuisen aja-
tuksissa asia pyörii ehkä enemmän tai ainakin toisella tapaa 
kuin myöhemmin seesteisempinä aikoina. Edellytys sille, et-
tä lapsi-asiassa päästään romanttista haaveilua pidemmäl-
le, on tiettyjen kylmähköjen biologisten tosiasioiden toteu-
tuminen. On oltava saman eliölajin kahden eri sukupuolta 
edustavan yksilön sukusoluja, jotka saatetaan tavalla tai toi-
sella yhteyksiin toistensa kanssa. Tämä on selvää teoriassa, 
mutta käytäntö on paljon monimutkaisempi ja yllättävämpi.

Oman dialyysini aikaan vuonna 2004 perheessäni oli 
esillä lapsen tekeminen. En ollut varautunut siihen, että dia-
lyysi vaikuttaisi hedelmällisyyteeni. Näin kuitenkin kävi. Mie-
hen sukusolujen luokittelu menee kerrotun mukaan kolmi-
portaisesti, jossa ylimmälle rappuselle ovat kivunneet ne, 
jotka ”liikkuvat määrätietoisesti eteenpäin”. Toiseen ryh-
mään kuuluvat ne, jotka ”liikkuvat, mutta eivät etene”. Pah-
nanpohjimmaisiksi jäävät ne onnettomat, jotka eivät ”oikein 
paikallakaan ollessaan liiku”. Dialyysiaikana omista rakkais-
ta kiipijöistäni ei löytynyt prosenteissa ilmaistuna yhden yh-
tä, joka olisi määrätietoisen innokas mihinkään. Paikalleen 
jäivät hosumaan, kutaleet, ja kuten hyvin ymmärtää, tässä 
ne kylmähköt tosiasiat eivät taida toteutua.

Kerroin asiasta sairaalassa munuaisensiirron jälkeen lää-
kärille. Hän rekisteröi sanomiseni myötätuntoisesti ja ennus-
ti, että tilanne tulee muuttumaan, kunhan keho tottuu uu-
teen tilanteeseen toimivan munuaisen kanssa. Kirurgisesta 
sairaalasta kotiutuessani huikattiin käytävällä, että lähetäm-
me iloisen postikortin sitten, kun lapsi ilmoittaa tulostaan.

Tarinalla on toki onnellinen loppunsa, vaikka postin pal-
veluja ei tässä asiassa tarvittukaan. Hedelmällisyyden hei-
lahdus oikeni, aivan kuten lääkäri arveli. Kaikki on siinä suh-
teessa niin kuin ennenkin. Ja minä yhä edelleen, tosin nyt 
hieman vanhempana aikuisena, uudessa perheessäni, ajat-
telen omaa lasta usein.

Risto Blomster
Kirjoittaja on saanut munuaisen siirron  

aprillipäivänä vuonna 2005.

aisensiirron jälkeen. Sen jälkeen hyljinnänestolääkitystä on voi-
tu yleensä vähentää merkittävästi ja siirtomunuaisen toiminta on 
mahdollisimman vakaa.

Pienellä osalla munuaisensiirron saaneista siirteen toiminta 
saattaa huonontua pysyvästi raskauden seurauksena. Noin kol-
masosalla esiintyy kohonnutta verenpainetta, pre-eklampsiaa eli 
raskausmyrkytystä tai molempia.

Raskautta suunnittelevan munuaisensiirron saaneen veren-
paineen tulisi olla alle 130/80. GFR-arvon, joka mittaa munuais-
kerästen suodatusnopeutta, tulisi olla yli 40 ml/min. Merkittävä 
proteinuriaa eli valkuaisvirtsaisuutta ei myöskään saisi olla.

Keskenmenoja ei esiinny tavallista enempää, mutta synnytys 
on ennenaikainen noin puolessa tapauksista. Lantiossa sijaitse-
va siirre ei ole esteenä normaalille synnytykselle, joskin joissakin 
tapauksissa on päädytty keisarileikkaukseen. Vastasyntyneillä ei 
ole todettu tavallista enempää synnynnäisiä kehityshäiriöitä, mut-
ta ovat usein pienipainoisia.

Munuaispotilaan raskaudenaikainen lääkitys
Munuaispotilaan mahdollisen verenpainelääkityksen suhteen ras-
kauden aikana on huomioitava, että reniini-angiotensiinijärjestel-
mään vaikuttavat lääkkeet eli ACE-estäjät ja angiotensiiniresep-
torin salpaajat sekä beetasalpaajat ovat kiellettyjä. Turvallisia ve-
renpainelääkkeitä ovat alfa- tai kalsiuminsalpaajat.

Hyljinnänestolääkitys jatkuu raskauden aikana entiseen ta-
paan, mutta mykofenolaattimofetiili ja sirolimuusi tulee vaihtaa 
muuhun lääkitykseen ennen raskautta. Siklosporiinin ohella myös 
takrolimuusin käytöstä on kertynyt kohtalaisen paljon kokemus-
ta, eikä viitteitä epämuodostumariskistä ole tullut esiin. Veren sik-
losporiinipitoisuus pienenee yleensä raskauden aikana, ja sitä on-
kin seurattava tarkoin ja riittävän tiheästi. Synnytyksen jälkeen an-
noksen vähentäminen on usein paikallaan.

Isäksi aikova voi käyttää hyljinnänestolääkkeitä normaaliin ta-
paan, mutta sirolimuusin käyttö voi vaikuttaa hedelmällisyyteen 
haittaavasti. 

Dosentti Petri Koskinen toimii HYKS:n Nefrologian klinikalla osas-
tonylilääkärinä.

”Munuaisensiirron jälkeen raskauden  
edellytykset paranevat oleellisesti  
dialyysiaikaan verrattuna.”
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Masennusta voi ja pitää hoitaa
Ruumiilliset sairaudet lisäävät riskiä sairastua masennukseen. Sitä esiintyy jopa viidesosalla elinsiirtoa odot-
tavista. Masennus olisi tunnistettava ajoissa, koska se vaikuttaa myös muun sairauden ennusteeseen. Ma-
sennusta voidaan hoitaa eikä se vaikuta mahdollisuuteen saada elinsiirto.

Vakava sairaus ja sen mahdollisesti aiheuttama tarve saada elin-
siirto on vaativa elämäntilanne. Siirtoleikkausta voi joutua odotta-
maan pitkään, tai tarve voi olla akuutti. Epävarmuus listalle pää-
systä tai elinsiirron odottaminen on raskas vaihe elämässä, jonka 
aikana joutuu usein myös kohtamaan kuolemanpelon. 

– Odotusajan jaksamista helpottaa, jos muut osat elämästä 
ovat kunnossa, arki sujuu ja saa tukea läheisiltä. Tilanne on han-
kalampi, jos liitännäissairauksia on paljon tai esimerkiksi dialyy-
si ei toimi, sanoo psykiatrian erikoislääkäri Antti-Jussi Ämmälä 
HUS:n psykiatrian konsultaatiopoliklinikalta.

Kiireellisessä elinsiirrossa ajatukseen ei ole aikaa sopeutua, 
tilanteeseen ajautuu täysin valmistautumattomana. Akuutissa 
maksansiirrossa asiasta kuulee ehkä vasta, kun yllättäen herää 
teho-osastolla.

– Fyysinen vointi on usein erittäin huono, pelon ja ahdistuksen 
keskellä tilanne tuntuu mahdottomalta. Tällöin tärkeää on saa-
da realistista tietoa tapahtuneesta ja tulevasta. Asiat ovat harvoin 
niin huonosti kuin sillä hetkellä itsestä tuntuu, Ämmälä muistuttaa.

 
Mitä minulle on tapahtunut?
Tiedonpuute tai väärinymmärrykset voivat aiheuttaa epärealisti-
sia pelkoja tai odotuksia. Saatua tietoa on vaikea omaksua, jos 

TEKSTI JA KUVA: PETRI INOMAA

Psykiatrian erikoislääkäri Antti-Jussi Ämmälä sanoo, että elinsiirron odottaminen 
on haastava elämäntilanne.

on ollut peloissaan, ahdistunut tai väsynyt. Jos mielikuva tule-
vasta on ollut hyvin vankka, sen sovittaminen elinsiirron jälkei-
seen todellisuuteen voi olla vaikeaa. Valtaosa sopeutuu kuiten-
kin elinsiirtoon hyvin.

– On normaalia miettiä, mitä minulle on tapahtunut. Jossa-
kin määrin jokaisen on joskus hyvä pysähtyä pohtimaan omaa 
elämäntilannettaan, Ämmälä sanoo.

Elämä ei palaa elinsiirron jälkeen normaaliksi hetkessä. Vas-
toin omia odotuksia on edelleen sairas: on käytävä lääkärillä ja 
syötävä lääkkeitä. Jo pelkkä fyysinen toipumisaika leikkaukses-
ta voi olla yllätys. Kaikki suuret leikkaukset, nukutus- ja kipulääk-
keet sekä kudosvauriot voivat aiheuttaa jopa sekavuustilan, jota 
kutsutaan nimellä delirium. 

– Elimistö tekee virhetulkintoja, kun sitä on rasitettu koh-
tuuttomasti. Kyseessä on normaali reaktio äärimmäiseen fyysi-
seen rasitukseen. Ahdistavat mielikuvat voivat painaa mieltä vie-
lä vuosien kuluttua.

Teho-osastolla hoidossa olleelle voi järkyttävien kokemusten 
takia ilmetä myöhemmin stressihäiriöitä. Mieltä painavien tun-
temusten käsittelyä auttaa, kun ymmärtää, mistä ne johtuvat.

Hoitoon sitoutuminen on joskus vaikeaa
On normaalia, ja luvallista, kokea hoitoväsymystä jossain vai-
heessa pitkäaikaista sairautta. Sen torjumiseen voi tarvita ulko-
puolista tukea.

– Jos sairaus on ikioma projekti, josta ei voi kertoa kenelle-
kään, ja kokee, että siitä on selvittävä ihan yksin, niin väsymys 
on helposti kulman takana. Elämä alkaa pyörii päivästä toiseen 
vain sairauden ympärillä, Ämmälä sanoo.

– Työstä voi saada sairaslomaa, mutta ei sairastamisesta, ei 
edes iltavapaata.

Hoitoväsymykseen voi liittyä jopa tietynlaista haitallista käyt-
täytymistä, mikä ei tarkoita, että ihminen olisi itsetuhoinen. Dia-
lyysissä käyvä voi esimerkiksi miettiä hoidon lopettamista, vaikka 
periaatteessa onkin tietoinen sen seurauksista. Ahdistuneisuus 
voi ilmetä myös epäsuhtaisina pelkoina. Potilas saattaa välttää 
tutkimuksiin tai vastaanotolle menemistä. Kriisissä tunteet kär-
jistyvät helpommin. 

– Tilanteessa olisi mietittävä, mitä vaihtoehtoja sen laukaise-
miseksi on olemassa. Voiko hoidosta saada lyhyen tilapäisen lo-
man? Joskus on tingittävä tavoitteesta puoli askelta, vaikka se 
ei lääketieteellisesti olisikaan optimaalista, jos potilas pystyy sen 
jälkeen taas sitoutumaan hoitoon.
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Masennus on tunnistettava ajoissa
Ruumiilliset sairaudet lisäävät riskiä sairastua masennukseen, ku-
ten myös tietyt lääkkeet kuten hylkimisenestolääkkeet ja kortiso-
ni sekä jotkut interferonit. Ahdistuneisuus- tai masennushäiriöi-
tä esiintyy yli viidesosalla elinsiirtoselvittelyssä olevista ja siirtoa 
odottavissa potilaista, dialyysipotilaiden erikoinen elämäntilanne 
altistaa jo sinällään masennukselle.

Mielialojen vaihtelua on kaikilla ja se on täysin normaalia. Ma-
sennus on sairaus, kun se kestää pitkään ja alkaa häiritä normaa-
lia elämää. Se on koko elimistön sairaus, joka vaikuttaa muun mu-
assa solunvälittäjäaineisiin sekä stressihormonin eritykseen ja si-
ten elimistön puolustusvasteeseen.

– Masennus olisi tunnistettava ajoissa, koska siihen liittyy aloi-
tekyvyn puutetta, väsymystä ja mielenkiinnon alenemista. On vai-
kea huolehtia itsestään hyvin ja kuntoutua esimerkiksi leikkauk-
sesta, jos mikään ei kiinnosta, Ämmälä sanoo.

Masennus voi olla vaikea todeta, jos samaan aikaan kärsii 
munuaisten tai maksan vajaatoiminnasta johtuvista samantyyp-
pisistä oireista. Näitä ovat esimerkiksi väsymys, unihäiriöt ja muu-
tokset ruokahalussa. Jos on ollut pitkän päivän dialyysissä, on 
taatusti väsynyt, mutta se ei välttämättä johdu masennuksesta.

– Netistä löytyviin masennusmittareihin ja -testeihin tulee suh-
tautua varovasti. Ne toimivat pääsääntöisesti vain perusterveillä 
ihmisillä, joilla ei ole mitään lääkehoitoa. Etukäteen ei tarvitse tie-
tää, että on masentunut, kun hakeutuu keskustelemaan erikois-
lääkärin kanssa, Ämmälä toteaa.

Masennus ei ole häpeä
Hoitoon hakeutumista ei pidä hävetä, masennukseen voi sairas-
tua ketä tahansa. Ämmälä sanoo, että jopa viidesosa väestöstä 
käy jossain vaiheessa elämäänsä läpi masennuksen. 

Lähetteen voi saada omalta lääkäriltään. Koko hoitohenkilö-
kunta osaa tunnistaa ongelmat ja heidän kanssaan voi puhua ti-
lanteesta. Myös läheiset voivat ottaa asian puheeksi ja tuoda esil-
le sen, minkä ovat havainneet: ” Oletko itse huomannut, että et 
ole enää sama ihminen kuin ennen? Et ole kiinnostunut asiois-
ta samalla tavalla.”

– Masennuksen hoidossa on tehtävä ensin kokonaisarvio tilan-
teesta. On kartoitettava, mitä asioita hoidetaan, Ämmälä sanoo.

Masennusta voidaan hoitaa lääkkeillä, terapialla ja niiden yh-
distelmällä. Lääkehoidossa on otettava huomioon mahdolliset 
yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa ja haittavaikutuk-
set. Psykoterapia on keskusteluhoitoa, jonka tavoitteena on yllä-
pitää realistista toivoa epävarmasta elämäntilanteesta huolimatta. 

– Jokaiselle räätälöidään sopivin hoitomuoto. Valtaosalle elin-
siirtopotilaista masennuksen hoito vaatii kohtalaisen lyhyen ajan, 
10–20 käyntiä.

Hyvin hoidettuna psyykkinen ongelma ei ole siirron esteenä. 

”Jos sairaus on ikioma projekti,  
josta ei voi kertoa kenellekään,  
niin väsymys on helposti kulman takana.”

Susanne Ådahl 
Kirjoittaja on Helsingin yliopiston sosiologi-
an laitoksen tutkijatohtori, joka tekee Suo-
men akatemian rahoittamaa kolmevuotista 
tutkimusta Solidaarisuus ja ruumis lahjana.

KOLUMNI

Sokkotreffit  
munuaisen kanssa
Netti on laajentanut elämänpiiriämme. Klikkauksen päässä on 
mieletön markkinapaikka, mistä voi ostaa melkein mitä tahan-
sa, onkia tietoja, vaihtaa ajatuksia ja tavaraa. Netistä voi löy-
tää munuaisenkin. Laittomasta elinkaupasta puhutaan ja kir-
joitetaan suhteellisen paljon, mutta käytössä on myös vaih-
tokaupan menetelmiä, jossa rahaa ei vaihdeta. Ympäri maa-
ilmaa on miljoonia kumppania vailla olevaa henkilöä, jotka 
selaavat nettisivuja löytääksensä ”sen oikean”. Uusi lisäys tä-
hän on ”sen oikean munuaisen” löytäminen netin välityksel-
lä. Klikkaa matchingdonors.com, niin näet, mitä Atlantin toi-
sella puolella tapahtuu.

Matchingdonors.com on maailman suurin munuaisten 
vaihtopaikka, jossa elävät luovuttajat ja siirtomunuaista tarvit-
sevat kohtaavat. Israelilainen tutkija Hagai Boas kävi läpi 30 
maan elinluovutustilastoja vuosilta 1995–2007 ja totesi, että 
elävän luovutuksen osuus kaikista elinluovutuksista on ala-
ti kasvamassa. Nykypäivän elintarjonta on siis enemmän riip-
puvainen elävästä luovutuksesta kuin niin sanotusta kollektii-
visesta elintarjonnasta. 

Kun yleinen altruismi toimii yhteiskunnassa, siirtoelimet 
saadaan kuolleilta elinluovuttajilta. Tämä käytäntö ei enää rii-
tä kattamaan elinten tarvetta. Vaikka Suomen lainsäädännös-
sä todetaan, että elävä luovuttaja voi olla kuka tahansa, käy-
tännössä omaissiirto on tehty lähisukulaiselta. Ruotsissa tä-
mä lähipiiri on jo laajentunut käsittämään kaukaisempia su-
kulaisia ja ei-verisukulaisia. Ruotsalainen transplantaatiokirurgi 
Niclas Kvarnström kertoi Transplantaatiopäivillä, että liki 20 
prosenttia kaikista elävistä luovutuksista Ruotsissa tulevat 
ystäviltä. Voiko olla niin, että jonain päivänä avataan Suomen 
matchingdonors.com-sivusto? Miten tällainen yleinen antami-
nen ja vastaanottaminen sopii suomalaiseen mentaliteettiin? 
Millainen olisi sokkotreffi munuaisen(antajan) kanssa, ja millä 
kriteereillä arvioidaan sitä ”oikeaa” munuaisen saajaa? Raa-
kaa peliä vai vilpitöntä altruismia?
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Rakuunan kalapannu
4 annosta

•  ¾ dl silputtuja sipulinvarsia tai purjoa
•  2 rkl kesäkurpitsaa karkeana raas-

teena
•  100 g nahatonta pakastekalaa tai me-

rilohta kuutioina
•  ½ tl kuivattua rakuunaa tai 1 rkl tuo-

rebasilikaa
•  10 g valkosinihomejuustoa (parin so-

keripalan kokoinen) tai 1 rkl mausta-
matonta tuorejuustoa

•  ½ rkl kaurakermaa ja 1 tl rakuuna
viinietikkaa

•  1  2 ml valkopippuria tai ½ tl valko
sipulijauhetta

Laita lohipalat kylmälle pannuIIe ja paista 
niitä omassa rasvassaan kunnes saavat 
tasaisesti väriä. Lisää kasvikset ja pais-
ta kalasta irronneessa rasvassa kunnes 
alkavat pehmetä. Lisää oliiviöljyä, jos on 
tarpeen. Sekoita juusto ja nesteet yh-
teen. Lisää kalalle ja tiristä hetki, että 
juusto sulaa ja saa hieman väriä pan-
nulta. Hieraise sormenpäissä hyppysel-
linen tai pari kuivattua rakuunaa silputtu 
basilika ja valkosipulijauhe (ja/tai valko-
pippuri) annokseen.

Sopii riisin, pastan tai kaliumkäsitel-
lyn perunan kera.

1 annos lohi + 2 dl riisiä
 300 kcal 485 kcal
 21 9 prot 25 9 prot
 120 mg Na 120 mg Na
 550 mg K 640 mg K
 225 mg P 305 mg P
 Diabetes 40 9 hh rii 35 9 hh pa

TIETOA ELINTARVIKKEISTA

Sirkku Kylliäinen

RAVITSEMUSTERAPEUTIN RUOKANURKKA

löytyy Sirkku Kylliäisen Munuais potilaan 
ruokakirjasta (28 €). Tutustu myös ravit se -
mus-oppaisiin: Nestetasapaino ja suola, 
Fosforirajoitus munuais-potilaan ruokava-
liossa, Kaliumrajoitus munuaispotilaan ruo-
kavaliossa, Hemodialyysipotilaan ruokava-
lion ja ravitsemushoidon yleisohje (5 €/kpl).

Maukkaita reseptejä...

KIRJATILAUKSET: Munuais- ja  
maksa liitto ry • tilaukset@musili.fi  
puh. 09 434 22743

Pohjoisen makuista   
leipää ja luomusoijajogurttia.
Polarbröd on pohjoisen Ruotsin perinteikäs leipomo, jonka historia alkaa jo vuo-
delta 1879. Norrlanissa sijaitseva leipomo tekee sekä vaaleaa perinteistä pohjoisen 
näkkileipää että pehmeitä leipiä. Suomessa näkkileipää saa kautta maan ja peh-
meitä leipiä saa yleisesti City-Markettien, K-Supermarkettien ja paikallisten S-ryh-
män kauppojen kautta, mutta huonosti itäisissä osissa maata (Lappeenrannasta 
pohjoiseen, mutta Kotkan Prismasta leipiä löytyy.)

Kaikki esiteltävät leivät sopivat kaikissa sairauden vaiheissa, ne ovat maidotto-
mia ja sisältävät vain vähän suolaa, kaliumia ja fosforia. Kohotusaineena käytetty 
hirvensarvensuola ei sisällä haitallisia ainesosia kuten fosfaatteja. Pehmeiden leipi-
en fosfori- ja kaliumpitoisuus vastaa vaaleaa vehnäleipää tai paahtoleipää.

Fjällbröd Tunturileipä
Pakkaus 200 g sisältää viisi leipää (á 40 g).

Ainekset: vehnäjauho, vesi, sokeri, hiiva, siirappi, kasviöljy 
(rapsiöljy), fermentoitu vehnäjauho, vehnägluteeni, suola, sokeri-
juurikkaan kuitu, leivinjauhe (hirvensarvensuola), hedelmäsokeri, 
jauhonparanne (askorbiinihappo), käyte. Maidoton. Tuotteessa 
on suolaa vähän 0.7 % eli 0.75 g/100g ja 0.3 g/1 viipale. 

Ravintosisältö/100 g/40 g = 2½ leipää /1 leipä, energiaa 280 
kcal/110 kcal, proteiinia 9 g/3.6 g, hiilihydraattia 50 g/20 g, kuitu 
á 2.8 g/1,1 g, natriumia 300 mg/120 mg.

Hällakaka Vehnäpalat 
Pakkaus 325 g sisältää viisi leipää (á 65 g).

Ainekset: Vehnäjauho, vesi, hiiva, sokeri, siirappi, kasviöljy, fer-
mentoitu vehnäjauho, vehnägluteeni, suola, sokerijuurikkaan kui-
tu, emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja di-glyseridejä, di-ase-
tyyli viinihappiesterien mono- ja di-glyseridejä), leivinjauhe (hirven-
sarvensuola), hedelmäsokeri, jauhonparanne (askorbiinihappo), 
käyte. Maidoton. Fosfori- ja kaliumpitoisuus vastaa vaaleaa veh-
näleipää tai paahto leipää. Suolaa 0.7 g/100g ja 0.5 g/leipänen. 
Ravintosisältö/100 g/65 g = 1½ leipää /1 leipänen, energiaa 280 
kcal/180 kcal, proteiinia 8.4 g /5.56 g, hiilihydraattia 50 g/33 g, kuitu 
á 3.1 g/2 g, natriumia 300 mg/120 mg.

Polarnäcke  Näkkileipä 
Pakkaus 280 grammaa, 22 kpl.

Ainekset: Vehnäjauho, vesi, sihdattu ohrajauho, siirappi, suo-
la (0,8), natriumia 380 mg, leivinjauhe (hirvensarvisuola), kui-
vahiiva, jauhonparanne (askorbiinihappo). Tuote on vähän 
suolaa sisältävä ja maidoton. Ravintosisältö/100 g/12.7 g =  
1 leipä, energiaa 380 kcal/45 kcal, proteiinia 11.4 g/1.5 g, hiili-
hydraattia 70 g/9 g, kuitua 3.7 g/0.5 g, natriumia 380 mg/48 mg.

Lisäaineeton Soijajogurtti 
Soija sopii hyvin maustamattomana jogurttina proteiininlähteeksi mai-
don sijaan. Miellyttävän makuinen ja pehmeä lisäaineeton luomujogurt-
ti soijasta (500g) löytyy Rainbow-tuotesarjasta (S-marketit ja Prismat).  
Valmistusmaa on Itävalta ja soija raaka-aine alkuperältään Itävallasta, 
Italiasta tai Unkarista tuote-erästä riippuen. Maistuu erilaisten marjojen 
kanssa ja sopii mm. kermaviilin sijaan leivontaan.

Lisäaineettomissa soijajogurteissa ja -juomissa sekä kermankaltaisissa tuot-
teissa fosforipitoisuudet ovat vain 10–40 % vastaavan maitovalmisteen pitoisuu-
desta. On tärkeä muistaa, että kaikki soijavalmisteet kuten soijapavut, -rouheet tai 
-suikaleet tai lisättyjä fosforiyhdisteitä sisältävät valmisteet eivät ole suositeltavia. 

Ainesosat: vesi, luomusoija (11 %), luomumaissitärkkelys, jogurttihapate. Tuote 
on maidoton, täysin laktoositon ja 100 % kasviperäinen sekä vähähiihydraattinen.

Ravintosisältö/100g/dl, energiaa 53 kcal, proteiinia 4.5 g, hiilihydraattia 1.8 g, 
laktoosia 0 g, rasvaa 2,9 g ja natriumia 0  mg, arvioitu kaliumpitoisuus 70–80 mg 
ja arvioitu fosforipitoisuus 20–30 mg.
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Munuaispotilaan päivän  
laktovegetaarinen ruokavalio 
dialyysihoidossa
Laktovegetaarinen ruokavalio sopii munuaispotilaalle, kun proteiinin määrän ja laadun 
riittävyys varmistetaan. Ruokavaliossa käytetään proteiininlähteinä viljan lisäksi suun-
nitelmallisesti palkokasveja, sekä soija- ja maitovalmisteita. Maitovalmisteiden ja pal-
kokasvien käyttömäärät ja tuotteet valitaan potilaan proteiinintarpeen ja fosforinsiedon 
mukaan yksilöllisesti.

Laktovegetaarinen ruokavalio-ohje on suunniteltu hemodialyysissä oleville. Mallis-
ta tulee 2100–2200 kcal, 75 g proteiinia, fosforia alle1000 mg, kaliumia alle 2400 mg 
ja natriumia alle 2000 mg sekä suolaa noin 4 g. Se sopii 160–175 cm pitkälle henkilöl-
le, joiden paino on 60–75 kg.

Vatsakalvodialyysiä tekevien ruokavaliosta voi vähentää sinisellä merkityt ruoat, jol-
loin mallista tulee 1400 kcal, proteiinia noin 70 g ja fosforia noin 900 mg. Kasviksia voi 
käyttää runsaammin ja monipuolisemmin, ellei kaliumia tarvitse rajoittaa.

Aamu
•  2 dl mannapuuro Alpro  

luomusoijajuomaan (ei suolaa)
•  2 tl rypsiöljyä puuron sekaan
•  1 dl mustikka/puolukka /sokeroimaton 

omenasose
•  1 rkl hunajaa
•  1 pala Polar näkkileipää
•  1 tl 6070% kasvirasvalevite
•  viipale oltermanni juustoa, salaatinlehti
•  1 dl kahvi/tee/yrttitee

Lounas
•  Tofukasviswokkia (tofua 80 g ,½ sipulia, 

100 vihreää pakastepapua)
•  Säilykehedelmällä (mango/persikka) maus-

tettu riisi 2½ dl 
•   Soijajogurtti 1,25 dl (Alpro vähäsokerinen)
•  1 rkl rypsiöljyä ruoanvalmistukseen

Välipala
•  1 dl /tee/yrttitee 
•  1 omena tai 2 mandariinia tai pala pullaa

Päivällinen
•  vesiluomusoijajuoma (1:1)  

+ soijakermaan tehdyt kasvisletut 5-7 kpl 
(vehnäjauho, kiinankaali/säilykeherkkusieni)

•  ½ dl = 34 rkl puolukkahilloa tai survottua 
puolukkaa

•  100 g (½ prk) raejuustoa
•  100 g keitetyt babypakasteporkkanat,  

yrttiä (rakuuna) ja oliiviöljy 1 rkl
•  Viipale vaaleaa leipää, tuorejuusto 1 tl

Ilta
•  1dl tee/kahvi/yrttitee
•  Viipale vaaleaa leipää tai  

pala Polar näkkileipää
•  1 tl 6070 % kasvirasvalevitettä
•  1 viipale oltermannijuustoa
•  2 rengasta paprikaa
•  100 g maitorahkaa + 1 dl mustikoita +  

1 dl vadelmia + 2 säilykehedelmän  
(persikka) puolikasta  
+ 1 rkl 5% soijakermaa

•  1 rkl hunajaa
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Sisätautien ja kirurgian toimiminen samalla osastolla on potilaiden etu. Hoito on jousta-
vaa ja sairaalakäynnit vähenevät. Hoitovastuu on silti selvä ja moniammatillinen yhteistyö 
toimivaa. Palaute on ollut sen mukaista.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa po-
tilaiden hoitoa on jo kymmenisen vuotta to-
teutettu toimialueittain. Sairaala on ainut 
Suomessa, jossa samoille osastoille on yh-
distetty sekä sisätautien että kirurgian alaan 
kuuluvia gastroenterologisia potilaita.

Gastroenterologian osastolla 2 hoide-
taan ylempien ruuansulatuselinten eli hai-
man, maksan, sappirakon tai sappiteiden 
ja ruokatorven sairauksia. Maksapotilaat 
tulevat osastolle sekä ennen maksansiir-
toa että sen jälkeen. Myös kaikki akuutit 

maksan vajaatoimintatilanteet hoidetaan 
täällä. Osastolla on 25 potilaspaikkaa, jois-
ta neljä on valvontahuoneessa.

– Osastolla ollaan ylpeitä osaamisesta, 
täällä on seudun korkein gastroenterologi-
sen hoidon osaaminen, sanoo sairaanhoi-
taja Mira Perämäki.

– Suurimmalla osalla  sisätautien mak-
sapotilaista on alkoholimaksasairaus, 
muut syyt ovat harvinaisempia. Tällä het-
kellä on meneillään rauhallisempi jakso, 
mutta tilanne voi muuttua nopeastikin, sa-

noo gastroenterologiaan erikoistuva lääkä-
ri Daniela Hietanen.  

Yhteistyö on potilaan etu
TAYS:n gastroenterologisella osastolla po-
tilas on toiminnan kehittämisen lähtökoh-
ta. Kahden erikoisalan toimiminen samal-
la osastolla on joustavaa.

– Aikaisemmin sisätautien osastol-
la oleva potilas saatettiin kotiuttaa ja seu-
raavalla viikolla kutsua taas sairaalaan, nyt 
vuorostaan kirurgiselle osastolle. Potilaan 

TEKSTI JA KUVA: ANNE VIITALA

Tampereella maksasairaita 
hoidetaan joustavasti

Gastroenterologian osaston henkilökunta hoitaa potilaita kokonaisvaltaisesti.
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juoksuttaminen on vähentynyt. Käytän-
nössä potilas pysyy paikallaan osastolla 
ja lääkärit vaihtuvat, selventää sairaanhoi-
taja Ritva Nurmilo.

Kahden erikoislääkärin yhteistyö toi-
mii hyvin, hoitovastuu on selkeä ja paljon 
tietoa vaihtuu myös hoitajien välityksellä.

– Kirurgi ja gastroenterologi keskus-
televat ja vaihtavat mielipiteitä potilais-
ta. Käytännössä molemmat tekevät omat 
kiertonsa, eivätkä ole yhtä aikaa potilaan 
sängyn vierellä, mutta kyllä täällä aina ky-
sytään toisen mielipide, Hietanen kertoo.

Moniammatillinen yhteistyö toimii osas-
tolla hyvin. Tarvittaessa potilaalle saadaan 
avuksi sairaalapastori, fysioterapeutti, so-
siaalityöntekijä, ravitsemusterapeutti tai 
diabeteshoitaja. Osastolla ollaan tyytyväi-
siä myös yhteistyöhön Helsingin Meilah-
den sairaalan kanssa.

– Sieltä tulee aina hyvissä ajoin tieto, 
jos on tulossa maksansiirto, ja täällä ehdi-
tään sitten tehdä kaikki tarpeelliset valmis-
telut ajoissa, Ritva kiittelee.

Ei paluuta vanhaan
Vaikka toimialueuudistus kymmenisen 
vuotta sitten tuntui hoitajista shokilta, ei 
vanhaan haluttaisi enää palata. 

– Olemme oppineet itse valtavan pal-
jon. Enää ei katsota potilasta vain tietyn 
toimenpiteen tai vaivan kautta, vaan koko-
naisuutena, Mira ja Ritva sanovat. 

Hoitajat ovat itse panostaneet siihen, 
miten toimintaa on saatu sujuvammaksi. 
Nykyään omahoitajajärjestelmä toimii hyvin, 
kun hoitajat toimivat työpareina. Myös totu-
tusta poikkeavat työvuorot, työnjako ja teh-
tävien erittely ovat parantaneet niin henkilö-
kunnan kuin potilaidenkin viihtymistä.

– Esimerkiksi työvuorot suunnitellaan 
niin, että jo etukäteen raskaiksi tiedettyi-
hin vuoroihin laitetaan ylimääräisiä hoitajia. 
Hoitajilla on enemmän aikaa potilastyöhön, 
kun ruuan jakaminen ja osa sisäisistä poti-
laskuljetuksista on siirretty sairaalahuoltaji-
en vastuulle, Mira kertoo.

– Joitain toimenpiteitä tehdään myös 
osastolla, mikä vähentää kuljettamisen tar-
vetta. Tähystyksiin on kuitenkin mentävä 
poliklinikalle, Ritva selittää.

Potilaiden palaute on paras kiitos
Parhaillaan sairaalassa on käynnissä mit-

tava toimintojen ja tilojen uudistamishan-
ke ja myös gastroenterologisella osastolla 
odotellaan uudistuksia. Lähtökohtana on 
potilaan tarpeiden huomioon ottaminen 
ja sen myötä osastolle tulee muun muas-
sa mahdollisimman monta yhden hengen 
huonetta. Myös osaston arkirutiineita py-
ritään kehittämään. Uudistus tulee tarpee-
seen, sillä tilat ovat nykykäytössä ahtaat ja 
esimerkiksi kunnolliseen erityshuoneeseen 
ei ole mahdollisuutta.

– Pääasiassa potilashuoneet ovat pe-
rinteisiä kahden tai kolmen hengen huo-
neita. Viimeisen vuoden aikana ei potilai-
ta ole kuitenkaan jouduttu pitämään käy-
tävällä, Ritva kertoo. 

Vaikka työ osastolla on raskasta, jaksa-
misessa auttaa työyhteisön hyvä yhteishen-
ki ja potilaiden palaute, joka on ahtaita tilo-
ja lukuun ottamatta ollut hyvin positiivista. 
Eräässäkin tuoreessa palautteessa todettiin: 

”Tämän osaston henkilökunta on ylivoi-
maisesti ystävällisintä, empaattisinta ja te-
hokkaan ammattitaitoista. Huomaa, että 
henkilöstö puhaltaa yhteen hiileen: työto-
vereita autetaan, potilaita kuunnellaan, soit-
tokutsuun vastataan. Henkilökunta helpot-
taa suuresti sairaan oloa aidolla sympatialla”

Osastolla viikon verran ollut Markku 
Huittari kiittelee ahtaissa tiloissa toimivaa 
hoitohenkilökuntaa:

– Hoitajat tekevät parhaansa näissä 
olosuhteissa ja tuttu lääkäri on myös hy-
vä asia. Kun tuntee jo entuudestaan, tie-
tää uskaltaako vaikka kirota. Ja kyllä us-
kaltaa, kun tietää, että kiroaahan hänkin!

Uusille potilaille pyritään antamaan mah-
dollisimman paljon tietoa ja tukea. Heidät 
ohjataan etsimään vertaistukea myös poti-
lasyhdistyksistä. Osaston henkilökunta val-
mistelee kevään aikana toteutettavaa ensi-
tietopäivää maksasairauksia sairastaville. 

KOLUMNI

Pelätään yhdessä
”Keskeistä ihmisen elämässä on pe-
lon voittaminen.” Näin kirjoitti psyki-
atrian professori Kalle Achte sairas-
taessaan sydämen sisäkalvon tuleh-
dusta ja sen lisäsairauksia. Lääkärei-
tä opettanut lääkäri joutui itse kovien 
selkäkipujen ja halvautumisvaaran 
vuoksi kiireelliseen leikkaukseen. Hä-
nestä tuli kokemusasiantuntija.  

Pelko on meissä sisällämme, ai-
voissa. Pahinta on varautuminen jo-
honkin, jota ei tunne. On oltava jotain 
tässä ja nyt, johon voi tarttua, jonka 
varassa jaksaa kohti tuntematonta. 

Se jokin voi löytyä sisältä, meis-
tä itsestämme. On ollut etuoikeus 
olla läsnä, kun läheisellä potilaalla-
ni on vaikeaa. Siinä on tullut mon-
takin kertaa tunnelma, että läsnä on 
myös potilaan lapsuudenkoti. Kodin 
antama henkinen turva ulottuu vuo-
sikymmenien päähän nykyhetkeen 
rohkaisten: Selvittiin sitä ennenkin.  

Vaikeinta on ehkä ollut heillä, jot-
ka eivät ole kokeneet turvallisia ih-
missuhteita lapsena. On opittu ole-
maan aina varuillaan ja epäilemään 
toisten tarkoituksia. 

Erityisesti heille kuten meille kai-
kille on hyvin tärkeää, että nykyhet-
kessä voitaisiin olla rehellisiä ja avoi-
mia. Mennään yhdessä, pelätäänkin 
yhdessä. Puhutaan, jaetaan mieli-
kuvat. Tähän tarvitaan aikaa ja yk-
sityistä tilaa. 

Joku kokee pelon osoittamisen 
häpeällisenä, heikkouden merkki-
nä, joka ei sovi aikuiselle potilaal-
le eikä hoitajalle – lääkäristä puhu-
mattakaan. 

Kun eletään yhdessä – lyhyi-
tä jaksoja tai pitempään – saadaan 
myös pelätä yhdessä. Pelon saami-
nen sanoiksi vie siitä jo puolet pois.

Antti Linkola
Kirjoittaja on lappeenrantalainen sisätauti-
lääkäri ja liiton lääkärityöryhmän puheen-
johtaja. Hän on vastannut keskussairaa-
lan munuaispotilaiden hoidosta parinkym-
menen vuoden ajan, toiminut mm. sisätau-
tiyksikön ylilääkärinä, ja on nyt eläkkeellä.

Dialyysiä siellä
missä haluat! 

www.carbonex.fiKotiHD
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Munuaissairauksien hoito on kehittynyt ja nykyään entistä harvempi mu-
nuaisten vajaatoimintaa sairastava joutuu dialyysihoitoon. Tulevaisuu-
dessa dialyysissä olevien ja munuaisensiirron saaneiden määrä kuiten-
kin kasvaa, koska väestö vanhenee. Kotidialyysin yleisyys vaihtelee sai-
raanhoitopiireittäin, mutta sen määrää pyritään lisäämään.

Suomen munuaistautirekisterin Vuosira-
portti 2010 kertoo, että dialyysihoitoon 
tulevien potilaiden määrä kasvoi voimak-
kaasti vielä 1990-luvulla, mutta sen jälkeen 
kasvu on pysähtynyt. Samanlainen suun-
taus on nähty monessa muussa maas-
sa. Kasvun pysähtyminen ei ollut tiedossa 
etukäteen ja tuli myönteisenä yllätyksenä. 
Munuaissairauksien hoitojen parantuessa 
munuaistauti etenee yhä hitaammin dialyy-
sihoitoa vaativaan vaiheeseen. 

Tulevaisuuteen on vaikea nähdä, mutta 
dialyysihoitoresurssien suunnittelun kan-
nalta tulevien vuosien potilasmäärien en-
nustaminen on tärkeää.

Ennuste vuoteen 2030
Vuosiraportti 2010 esittää ennusteet dia-
lyysi- ja munuaisensiirtopotilaiden määristä 
vuoteen 2030 asti. Ennusteissa on oletet-
tu, että dialyysihoitoon tulevien potilaiden 
määrä eri ikäryhmissä pysyy muuttumat-

tomana väestömäärää kohti, ja että poti-
laiden kuolleisuus ei muutu.

Dialyysi- ja munuaisensiirtopotilaiden 
määrä tulee kuitenkin ennusteen mukaan 
kasvamaan jatkossakin. Tämä johtuu sii-
tä, että Suomen väestö kasvaa ja vanhe-
nee. Tilastokeskuksen arvion mukaan yli 
65-vuotiaiden määrä kasvaa nykyisestä al-
le miljoonasta yli puoleentoista miljoonaan 
vuonna 2030. Ennusteen mukaan dialyy-
sipotilaiden määrä kasvaa 33 prosenttia 
ja munuaisensiirtopotilaiden 19 prosenttia 
eli dialyysi- ja munuaisensiirtopotilaita on 
vuonna 2030 yhteensä 5301. 

Moni asia voi kuitenkin muuttaa tämän 
ennusteen. Potilaiden kuolleisuus on vä-
hentynyt viime vuosina ja jos tämä suotuisa 
kehitys jatkuu, hoidossa olevien potilaiden 
määrä tulee olemaan ennustettua suurem-
pi. Toisaalta, jos munuaisensiirtoja tehtäi-
siin Suomessa yhtä paljon kuin esimerkik-
si Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa, dia-

TEKSTI: PATRIK FINNE

Dialyysissä olevien määrä 
kasvaa väestön vanhetessa

Uusien aktiivihoitopotilaiden 
määrä ja ennuste vuoteen 2030.
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lyysihoidossa olevien potilaiden määrä ei 
enää kasva, mutta munuaisensiirtopotilai-
den määrä kasvaa nopeammin. Dialyysihoi-
toon tulevien määrä vaikuttaa myös hoidos-
sa olevien määrään tulevina vuosina.

Joka neljäs on kotidialyysissä
Vuosiraportin mukaan melkein joka nel-
jäs dialyysipotilas Suomessa on kotidia-
lyysissä (vatsakalvodialyysi tai kotihemo-
dialyysi), mutta kotidialyysin yleisyys vaih-
telee huomattavasti sairaanhoitopiireittäin, 
alle 10 prosentista yli 40 prosenttiin. Tä-
män vuoksi sairaanhoitopiirien vastaaville 
munuaislääkäreille lähetettiin kysely, jonka 
tarkoitus oli selvittää dialyysikapasiteetti ja 
suuren vaihtelun syy. Valtaosa sairaanhoi-
topiireistä vastasi, että kotidialyysi (yleen-
sä vatsakalvodialyysi) on ensisijainen dia-
lyysimuoto ja viidessä sairaanhoitopiirissä 
pyritään kyselyn mukaan lisäämään koti-
dialyysin osuutta tulevaisuudessa.

Koko maassa oli vuoden 2010 lopus-
sa 1337 hemodialyysipotilasta. Kyselyn 
mukaan 8 sairaanhoitopiirissä suunnitel-
laan hemodialyysikapasiteetin lisäämistä, 
mutta muissa 13 sairaanhoitopiireissä ti-
lanteen katsotaan olevan tällä hetkellä ta-
sapainossa. 

yli 75-vuotiaat

65–74-vuotiaat

45–64-vuotiaat

20–44-vuotiaat

0–19-vuotiaat
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Päivitetyt Munuaispotilaan hyvän hoidon kriteerit ovat aikaisempaa laaja-
alaisemmat ja niissä on nostettu esille sairastuneiden omia näkemyksiä 
hyvästä hoidosta. Määritelmät on tehty munuaispotilaan tueksi sekä ta-
sapuolisen ja laadukkaan hoidon turvaamiseksi koko maassa.

Hemodialyysissä sairaalassa käyvät ovat 
melko tyytyväisiä saamaansa hoitoon hoi-
toyksiköissään. Liiton tekemässä kyselys-
sä parannuksia toivottiin lääkäripalveluihin, 
hoitohenkilökunnan määrään, dialyysin ai-
kaiseen ruokailuun ja hoitoympäristöön.

Hyvän hoidon kriteerit antavat suuntaviivat 
potilaiden hoidon, kuntoutumisen ja sosi-
aaliturvan suunnittelussa, järjestämisessä ja 
laadun arvioinnissa. Ne laadittiin ensimmäi-
sen kerran vuonna 1997 ja päivitettiin 2004. 
Nyt tehdyn päivityksen taustalla on huoli 
munuaissairaiden hoidon tasosta nykyises-
sä yhteiskunnassa, jossa tehdään jatkuvia 
säästötoimenpiteitä sairaanhoidon alueella.

Uusien kriteereiden pohjana on käytet-
ty Suomen lainsäädäntöä, kansainvälisiä 
ja kansallisia suosituksia sekä liiton teet-
tämän hemodialyysikyselyn tuloksia. Ne 
on koonnut liiton Munuaistyöryhmä yh-
teistyössä Suomen nefrologiyhdistyksen 
ja Munuaistautialan sairaanhoitohenkilös-
tö Musa ry:n kanssa. 

Mitä on hyvä hoito?
Hyvä hoito on asiantuntevaa, tasapuolista 
ja se ottaa huomioon potilaan tarpeet. Sai-
rastunut on oman elämänsä asiantuntija. 
Potilaan on saatava ymmärrettävää tietoa 
sairaudesta ja sen hoidosta. Asiantuntijoi-
den antama ohjaus tukee potilaan valmiut-
ta suunnitella ja toteuttaa omaa hoitoaan. 

Potilaan tilaa ja annettua hoitoa on arvioi-
tava säännöllisesti.

Pitkäaikaissairaus koskettaa koko per-
hettä ja vaikuttaa sen elämään monella ta-
solla. Hyvään hoitoon kuuluu, että potilaan 
läheiset ja perheenjäsenet voivat olla mu-
kana hoidossa potilaan tarpeiden mukai-
sesti ja tilanteen mahdollistamalla tavalla. 

Laadukkaan hoidon turvaamiseksi
Tavoitteena on, että munuaissairauteen sai-
rastuneet ja heidän läheisensä osaavat käyt-
tää kriteereitä oman laadukkaan hoitonsa 
turvaamiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon päättäjien ja henkilöstön olisi otettava ne 
huomioon tehdessään hoito- tai kuntoutus-
suunnitelmaa munuaisten vajaatoiminnan 
riskiryhmässä oleville ja munuaissairauden 
hoidon erivaiheissa oleville potilaille. 

Hyvän hoidon kriteereistä pidetään tä-
nä vuonna luentoja ja osastotunteja eri sai-
raaloissa. Uudistetuista kriteereistä tiedo-
tetaan liiton eduskunnan tukiryhmälle se-
kä kuntien ja sairaanhoitopiirien päättäjille.

Uusitut munuaispotilaan hyvän hoi-
don kriteerit on julkaistu liiton kotisivulla 
www.musili.fi. 

Sairaalassa hemodialyysissä käyvien ko-
kemuksia saamastaan hoidosta selvitet-
tiin viime vuoden touko–elokuussa valta-
kunnallisella asiakastyytyväisyyskyselyllä, 
jonka laati liiton Munuaistyöryhmä ja ko-
kemusasiantuntija Vesa Sädekoski. Ky-
selyyn saatiin 21 vastausta 59 hoitoyksi-
köstä. Vähäiseen vastausintoon vaikutti 
oletettavasti samaan aikaan tehty Ceapi-
rin kysely kaikille munuaispotilaille.

Asiakastyytyväisyyttä  
ja parannusehdotuksia
Hemodialyysissa käyvät olivat melko tyy-
tyväisiä saamaansa hoitoon koko valta-
kunnassa. Pienillä vastaajien ehdottamil-
la muutoksilla henkisesti ja fyysisesti ras-
kasta hoidossa käymistä voitaisiin kehit-
tää mahdollisimman mukavaksi. Tässä 
riittää haastetta hoitoyksiköille ja paikallisil-
le yhdistyksille.

Noin puolet vastanneista olisi halun-
nut tavata lääkäriä nykyistä useimmin. Toi-
vottiin, että lääkäreillä olisi enemmän aikaa 
potilaille muun muassa tutkimustuloksista 
kertomiseen.

Dialyysin aikainen ruokailu keräsi paljon 
kommentteja. Tyytymättömimpiä oltiin niis-
sä hoitoyksiköissä, joissa oli luovuttu dia-
lyysihoidon yhteydessä olevasta lämpimän 
ruoan tarjoilusta. Niissä potilaat kokivat voi-
vansa huonosti hoidon jälkeen. Hoitoyksi-
köissä, joissa lämmin ruoka vielä järjestet-
tiin, oltiin erittäin tyytyväisiä.

Hoitohenkilökunnan palveluihin oltiin 
tyytyväisiä. Vastaajat kokivat, että hoito-
henkilökunta oli kiinnostunut heidän voin-
nistaan ja että he saavat osallistua riittävästi 
oman hoitonsa suunnitteluun. Hoitohenki-
lökuntaa toivottiin kuitenkin lisää, jotta heil-
lä olisi enemmän aikaa olla potilaan kans-
sa myös hoidon aikana. Ravitsemustera-
peutin ja sosiaalityöntekijän palvelut koet-
tiin riittäviksi. 

Lisäksi vastauksissa toivottiin nykyai-
kaisempia ja tilavampia hoitohuoneita, jo-
tain ohjelmaa dialyysin aikana, dialyysin ai-
kaista jumppaa, kunnollisia hoitotuoleja ja 
jopa potilaspaikkakohtaista hälytyskelloa, 
vaikka sen pitäisi kuulua jokaisen potilas-
paikan vakiovarusteisiin. 

TEKSTI: MAARIT HEINIMÄKI

TEKSTI: MAARIT HEINIMÄKI

Uusitut Hyvän hoidon 
kriteerit munuaispotilaille

Hemodialyysissä 
melko tyytyväisiä  
asiakkaita
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Isien oma vertaistukitapahtuma tuli tarpeeseen. Tampereella kokoon-
tui joukko miehiä puhumaan vakavia rennolla otteella. Päivästä jäi kai-
kille hyvä fiilis.

Liitto järjesti Pelastaa edes isät -päivän tam-
mikuussa Tampereella Sohlbergin Säätiön 
rahoituksella. Päivän veti järjestösuunnitteli-
ja Maarit Heinimäki ja mukaan oli lähtenyt 
seitsemän miestä – osallistujien omin sanoin 
Lumikki ja seitsemän kääpiötä.

Päivä aloitettiin tutustumisella ja kes-
kustelulla. Jutustelun jälkeen purettiin pai-
neita ottamalla erä liikunnallista laserpeliä 
kaupunkitaisteluradalla Megazonessa. Vä-
kivaltaa ei kuitenkaan harjoitettu ja aseet-
kin olivat vaarattomia.

– Nää oli ihan intoa piukeena, kuin pik-
kupojat, ja jälkipeli oli kovaa, nauraa Maa-
rit, joka olisi tainnut haluta itsekin mukaan?

Ruokailusta ehdittiin vielä Hakametsän 
hallille Tappara–KalPa -jääkiekko-otteluun.

Äijät vakavina
– Päivä oli hyvää äijien meininkiä. Naiset 
käyvät lapsen sairautta läpi tunnetasol-
la, miehet kertovat tapahtuneen asioina, 
miettii Maarit Heinimäki.

– Kyllä miehetkin suhtautuvat asiaan 
samalla tavalla kun äidit, lapsen sairaus on 
vakava ja arka paikka. Keskenään isom-
massa porukassa puhutaan eri tavalla, 
pienemmällä ryhmällä esiin tulee myös in-
tiimimpiä asioita, pohtii mukana ollut Pek-
ka Saraketo, jonka Milja-tytär on saanut 
yhdistetyn munuaisen- ja maksansiirron.

Pekka kertoo, että miesten kesken 
juttuun tulee mukaan enemmän huumo-
ria, se antaa omanlaiset mahdollisuutensa 
vakavien asioiden käsittelyyn. Nauru raikui 
päivän aikana, vaikka monella on takana 

TEKSTI: PETRI INOMAA KUVAT: MAARIT HEINIMÄKI

Pelastettiin 
edes isät
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Nuorten aikuisten kurssi järjestettiin helmikuussa. Viikonlopun aikana tu-
tustuttiin toisiin ja saatiin lisää tietoa sekä harrastettiin talvista liikuntaa.

Helmikuussa Muuramen Riihivuoren hiihtokeskukseen kerääntyi joukko perheitä viettä-
mään iloista yhdessäoloa keskustelun ja laskettelun merkeissä.

Himokselle Jämsään kokoontui 14 nuor-
ta aikuista tapaamaan toisiaan ja tutustu-
maan uusiin vertaisnuoriin. Pakkanen ko-
etteli porukkaa perjantai-iltana ja alppi-
curling jäi kokematta. Ensimmäinen ilta oli 
kuitenkin onnistunut, vanhat tuttavat vaih-
toivat kuulumisia ja uusia kaverisuhteita 
muodostui.

Lauantaina ravitsemusterapeutti Heidi 
Karp muistutti ravitsemuksen perusasiois-
ta kuten kasvisten ja hedelmien syömises-
tä, pehmeän rasvan suosimisesta, täysjy-
väviljatuotteista, sokerin käytön kohtuul-

lisuudesta sekä ateriarytmin tärkeydestä. 
Yhdessä keskusteltiin liiton toiminnasta 
kuluvana vuotena. Tämän jälkeen poruk-
ka suuntasi Himoksen rinteisiin laskette-
lun ja pulkkamäen pariin. Viikonloppu hui-
pentui lumikenkäretkeen, joka nostatti hi-
en pintaan ja kipeytti reidet. 

– Viikonlopun parasta antia olivat tu-
tustuminen liiton toimintaan, uuden infor-
maation saaminen sekä tutustuminen mui-
hin vertaisnuoriin. Laskettelu oli myös mu-
kava kokemus pitkästä aikaa, kertoi uute-
na mukaan tullut Tanja. 

Päivän ohjelma oli vapaa, mutta järjestö-
suunittelija Marjukka Miettisen esitys liiton 
lasten, nuorten ja perheiden teemavuo-
desta keräsi kuitenkin innostuneita kuulijoi-
ta. Vielä innokkaampaa meno oli mäessä, 

jossa suksi luisti ja hymy oli herkässä. Ilta-
päivällä kokoonnuttiin vielä juomaan nuo-
tiokahvit ja paistamaan makkaraa.

Päivän liiton perheille tarjosi yhteistyös-
sä Likkojen lenkki ja Riihivuori. 

TEKSTI JA KUVAT: MARJUKKA MIETTINEN

Talviviikonloppu 
Himoksella

Riihivuoressa lasketeltiin

Nuoret valmiina rinteeseen.

rankkojakin elämänvaiheita.

Nöyryyttäkin peliin
Elämän arvojärjestys on monella muut-
tunut lapsen sairauden myötä. Maarit 
miettii, että moni mies varmaan kokee, 
että lapsen sairastuessa hänen täytyy 
olla kärsivällinen ja perheen turva.

Osa mukana olleista oli jo tuttu-
ja keskenään, osa tunnisti toisensa vii-
meistään lapsen nimestä, mutta muka-
na oli muutama uusikin. Elämäntilanteet 
vaihtelivat, osalla lapsilla sairaus oli vas-
ta alkanut, toisilla takana oli jo elinsiirto.

– Meidän perheessä asiat ovat jo 
hyvin. Toi nöyryyttä kuulla, että tilan-
ne voisi olla toinenkin, jos kaikki ei oli-
si mennyt niin kuin elokuvissa, Pek-
ka sanoo.

Pyörityksen alkuvaiheissa oleville 
antaa uskoa tulevaan, kun tapaa mui-
ta, jotka ovat selvinneet mahdottomilta 
tuntuvista tapahtumista. Isien vertais-
tukitapahtuma tuli taatusti tarpeeseen.

– Päivä oli onnistunut. Virallinen kes-
kustelunavaus on hyvä, että pääsee 
vauhtiin. Jonkun pitää innostaa puhu-
maan syvällisiä. Lätkän katsominen vie 
oman keskittymisensä, vaikka vakavam-
piin aiheisiinkin palattiin. Ehkä sen ajan 
voisi istua vaikka saunan lauteilla juttele-
massa, Pekka miettii.

 Tapahtumia järjestetään isille var-
maan jatkossakin, mutta saunaan kää-
piöt joutuvat silti ilman Lumikkiaan. Vai 
mitä Maarit? 

(Vier. sivu) Isät valmiina puolustamaan kaupunkia.

(Alla) Päivän aikana isät jakoivat kokemuksiaan ren-
nolla otteella.

Hyvän tekemisen huippu!

R I IH I
VUORI

www.riihivuori.fi

ELINEHTO 1/12 | 29



Joulukuussa vietettiin liiton toimin-
nanjohtajan Sirpa Aallon läksiäisiä. 
Samalla toivotettiin tervetulleeksi 
seuraaja Sari Högström.

”Lämpimät kiitokset teille, jotka tulitte liiton 
toimistoon 9. joulukuuta lähettämään mi-
nut eläkkeelle.

Sydämelliset kiitokset kaikille yhteistyö-
kumppaneille, entisille työkavereille ja esi-
miehille, jäsenyhdistyksille, ystäville ja muil-
le. Sain vastaanottaa teiltä arvokkaita huo-
mionosoituksia, runsaita lahjoja, kauniita 
kukkia ja muita muistamisia sekä liikutta-
van lämpimiä sanoja.

Nyt on mahdollisuus tehdä kaikkea si-
tä, mihin tähän asti on ollut liian vähän ai-
kaa.

On hyvä elää tässä hetkessä, koska 
menneisyyttä ei voi muuttaa eikä tulevai-
suudesta tiedä.

Onneksi olen saanut tutustua teihin 
kaikkiin.”

Pitkästä työurasta kiitollisena,  
ystävällisin terveisin
Sirpa Aalto

Munuais- ja maksaliiton eläkkeellä oleva 
toiminnanjohtaja (1.4.2012 lukien). 

Sirpa lähti, 
Sari tuli

Liiton toiminnanjohtajat ensimmäisestä nykyiseen, oi-
kealta vasemmalle Helmi Leinonen, Aila Heinonen, Sir-
pa Aalto ja Sari Högström.

Taustalla Sirpaa odottaa jo aviomies Tapani.

Maija Piitulainen täytti tammikuussa 70 vuotta. Merkkipäivää vietettiin 
maijamaisissa tunnelmissa Suolahdella. Samalla saatiin näkyvyyttä elin-
siirroille.

Liiton puheenjohtajana vuodesta 1999 
toiminut Maija Piitulaisen 70-vuotispäi-
vät keräsivät yli 200 vierasta ohjelmalli-
siin iltamiin Äänekosken Suolahtisaliin. 
Kunnallisneuvoksen laajaan ystäväpiiriin 
kuuluu niin taiteilijoita kuin poliitikkojakin, 
joten juhlissa naurettiin, itkettiin, laulettiin, 
lausuttiin, soitettiin ja tanssittiin.

Maija toivoi vieraiden muistavan hy-
vää tarkoitusta, ja lahjoituksia kertyikin 
4139 euroa, joka jaettiin Keski-Suomen 
yhdistyksen ja liiton kesken. 

Helmikuussa Maijalle luovutettiin hal-
lituksen kokouksen yhteydessä Sosiaa-
li- ja terveysturvan keskusliiton myön-
tämän Kansalaistoiminnan tunnustus-
palkinnon ansiokkaasta työstä ihmisten 
hyvinvoinnin edistämiseksi. Liitto antoi 
Maijalle pienen Munuaissäätiön Puhtau-
teen-veistoksen.

Juhlien aikaan Maija sai näkyvyyt-
tä myös liitolle ja elinsiirtoasialle lukuisis-

sa lehtijutuissa. Maija ei tunnetusti lepää 
koskaan, aina on mahdollisuus vaikuttaa 
ja ajaa tärkeitä asioita.

Keskisuomalainen: ”Pieni nainen, jol-
la on iso tuhannen voltin tukka, valtava 
tunteiden arsenaali ja tahtoa, hirveäs-
ti tahtoa”

Äänekosken Kaupunkisanomat: ”Maija 
on nyt tapetilla. Mediajulkisuus on taattu,  
kun kaikille tuttu runotyttö täyttää 70 vuot-
ta.”

Keski-Suomen Viikko: ”Elinsiirto mah-
dollisti Maijalle onnelliset mummovuodet”

Sisä-Suomen Lehti: ”Yksinäiset het-
ket ovat vain vahvistaneet Maija Piitulai-
sen uskoa yhdessä tekemiseen niin po-
litiikassa, taiteessa, järjestöissä kuin per-
heessäkin.” 

Maija täytti vuosia

Maijan saaman Kan-
salaistoiminnan tun-
nustuspalkinnon on 
suunnitellut keraa-
mikko Erkka Auer-
maa. K
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Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys 
Uumu ry perustettiin vuonna 1967 nimel-
lä Keinomunuaispotilaat ry – Dialyspa-
tienter rf. Tervetuloa Uumun 45-vuotis-
juhliin keskiviikkona 18.4.2012 klo 14–
19.00 yhdistyksen toimitilaan Runeber-
ginkatu 15 A 1, Helsinki. Juhlan virallinen 
osuus on klo 17–18. Kahvitarjoilu.

Ilmoittaudu juhlaan 10.4.2012 
mennessä Uumun toimistolle puh. 
09 440 094 tai sähköpostilla sihteeri@
uumu.fi. Mahdolliset muistamiset yhdis-
tyksen tilille: FI03 1028 3001 5117 65.

Keski-Suomen yhdistys muisti Jyväsky-
län keskussairaalan dialyysiosastoa lah-
joittamalle siellä hoidossa käyville CD-
soittimen ja kuulokkeet.

– Toivottavasti siitä on siellä iloa, sa-
noi Maija Piitulainen.

Kymenlaakson yhdistys järjesti kannus-
tusrahalla Vierumäen urheiluopistolla lii-
kuntapäivän teemalla ”Liukastuitko?”. 
Luennolla kuultiin tasapainosta ja kaatu-
misen ehkäisemisestä, tasapainoradal-
la tehtiin käytännön harjoituksia. Jalka- 
ja selkälihaksia vahvistettiin uimahallin 
lempeässä vedessä. Vesijuoksu oli mo-
nelle uusi haaste.

Uumu 45 vuotta

Jyväskylän 
dialyysin soitin

Kymenlaaksossa 
liukasteltiin

Liikuntakeskus Fressi lahjoitti joulukam-
panjansa tuoton, 1568 euroa, Pohjois-
Savon munuais- ja maksayhdistyksel-
le ja Pohjois-Savon allergia- ja astmayh-
distykselle.

Syksystä 2011 yhdistysten yhteinen 
liikuntaryhmä on liikkunut Fressissä kak-
si kertaa viikossa ohjaajien opastuksella. 
Mukana on elinsiirron saaneita, dialyysis-
sä ja muissa hoidoissa olevia sekä astma- 
ja allergiapotilaita. Nyt saadun lahjoituksen 
turvin ryhmä voi jatkaa toimintaansa koko 
tämän vuoden.

Lahjoituksen vastaanottivat (kuvassa 
vasemmalta) Liisa Posio Pohjois-Savon 
munuais- ja maksayhdistyksestä, Market-
ta Puttonen liikuntakeskus Fressistä, Ka-
ti Riekkinen ja Sinikka Kokki Pohjois-Sa-
von allergia- ja astmayhdistyksestä.

Salon seudun yhdistyksen jouluruokai-
lu keräsi runsaasti väkeä dialyysiosas-
ton uuden yhdyshoitajan Riitta Lehtisen 
houkuttelemana. Mukana oli myös ravit-
semusterapeutti Sari Isotupa.

Tilaisuudessa palkittiin vuoden jäsen 
Kaisa Alanto (kuvassa puolisonsa kans-
sa) ja kukitettiin aktiivijäsenet Ulla Mä-
kelä ja Sinikka Salomaa. Tapahtumaan 
saatiin liitolta kannustusrahaa.

Joulukuussa yhdistys järjesti myy-
jäiset, joissa jaettiin myös elinluovutus-
kortteja. Ja ehdittiin dialyysiosastolla tar-
joamaan vielä perinteiset jouluglögitkin.

Lahjoitus Pohjois-
Savon liikunnalle

Salossa kiireinen 
loppuvuosi

YHDISTYKSILTÄ Munuais- ja  
maksaliitto ry,  
Njur- och  
leverförbundet rf
Puheenjohtaja Maija Piitulainen 
Sorrinkuja 4, 44200 Suolahti 
puh.k.014 5424 89, 040 7503 950 
maija.piitulainen@pp.inet.fi 

I varapuheenjohtaja Asko Räsänen 
Pummintie 2 C 15, 03600 Karkkila 
puh. 045 2354755 
asko.rasanen@gmail.com

II varapuheenjohtaja Yrjö Viitikko 
Nuottaruohonkatu 20 B,  
53950 Lappeenranta 
puh. 050 3071 020 
viitik@luukku.com

Keskustoimisto
Kumpulantie 1 A, 6. kerros,  
00520 Helsinki 
puh. 09 4342 270, faksi 09 4541 0075  
www.musili.fi 
Asiakaspalvelu ma-pe klo 9.30-15.00

Henkilökunta
Toiminnanjohtaja Sari Högström 
puh. 09 4342 2720, 050 5367 258 
sari.hogstrom@musili.fi

Kehittämispäällikkö Hanna Eloranta 
puh. 09 4342 27 22, 050 3715 933 
hanna.eloranta@musili.fi

Järjestösuunnittelija Maarit Heinimäki 
Aleksanterinkatu 21 A, 5.krs, 
33100 Tampere 
puh. 050 3626 470  
maarit.heinimaki@musili.fi

Tiedottaja Petri Inomaa 
puh. 09 4342 2750, 040 5240 679 
petri.inomaa@musili.fi

Toimistosihteeri Rauni Jukkara 
puh. 09 4342 2760, 050 3019 368 
rauni.jukkara@musili.fi

Kuntoutumispäällikkö Pekka Kankaanpää 
puh. 09 4342 2721, 040 5240673  
pekka.kankaanpaa@musili.fi 

Toimistosihteeri Kirsi Kauppinen 
puh. 09 4342 2743, 050 4365 707 
kirsi.kauppinen@musili.fi,  
tilaukset@musili.fi

It-vastaava/hallintosihteeri 
Päivi Sohlman 
puh. 09 4342 2732, 050 3889 566  
paivi.sohlman@musili.fi

Talouspäällikkö Liisa Väkiparta 
puh. 09 4342 2727, 050 3634 866 
Iiisa.vakiparta@musili.fi

Aluetoimistot
•  ETELÄ-SUOMI 

Järjestösuunnittelija Marjukka Miettinen 
Kumpulantie 1 A, 6 krs. 00520 Helsinki 
puh. 040 5240 674 
marjukka.miettinen@musili.fi.

•  ITÄ-SUOMI 
Järjestösuunnittelija Helena Rokkonen 
Minna Canthinkatu 4 C, 3. krs, (käynti 
Satamakadun puolelta) 70100 Kuopio 
puh. 040 5240 683  
helena.rokkonen@musili.fi 

•  LÄNSI-SUOMI 
Järjestösuunnittelija Anne Viitala 
Aleksanterinkatu 21 A, 5.krs,  
33100 Tampere  
puh. 040 5219 295 anne.viitala@musili.fi 

•  POHJOIS-SUOMI 
Järjestösuunnittelija Arja Nummi 
Isokatu 47, 2 krs, 90100 Oulu 
puh. 040 5240 682 arja.nummi@musili.fi 
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Astellas Pharma, Falcon Business Park, Vaisalantie 2-8, 02130 Espoo, www.astellas.fi

Aikaa elämälle, vuosi vuoden jälkeen...
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