4/2013

Ilmoittaudu pikkujouluun, s. 2
Helena Isoniemi, s. 6
Lasten Uumu eli Luumu, s. 8–9
Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry
Njur- och leverföreningen i Nyland rf

Pikkujoulut lauantaina 30.11.2013 klo 16.00 – 22.00
Ravintola Laulumiehet (Hietaniemenkatu 2, Helsinki)

Uumun pikkujoulua vietetään tänä vuonna Helsingissä lauantaina 30.11.2013 klo 16.00 alkaen.
Juhla järjestetään Laulumiehet-ravintolan juhlasalissa, jossa nautimme jouluisen buffetillallisen.
Ohjelmassa on muun muassa yhteislaulua, tonttuleikkejä, tanssia ja joulupukin vierailu.
Hinta: Jäsenet 20 euroa / ei-jäsenet 30 euroa / Lapset (0–12 v) veloituksetta
Sitovat ilmoittautumiset ruokavaliotietoineen tulee tehdä Uumun toimistolle 17.11.2013 mennessä ja
osallistumismaksut suorittaa Uumun tilille 27.11. mennessä. Tili: FI03 1028 3001 5117 65 Viite: pikkujoulut

Joulubuffet:
Alkuun jouluglögi (terästetty tai alkoholiton)
Vihersalaatti talon kastikkeella
Sillilajitelma ja graavattua lohta, sinappikastikkeella
Metsäsienisalaattia ja rosollia punajuurikermalla
Mätimunia
Keitetyt perunat

Joulukinkkua ja sinappikastiketta
Lanttu-, peruna- ja porkkanalaatikkoa
Herneitä, luumuja, maustekurkkuja ja hillosipuleita
Jouluinen leipävalikoima ja levitettä
Kahvi/ tee
Puolukkajäädykettä glögikastikkeella
Ruokajuomana jäävesi
Baarista voi ostaa juomia käteisellä ja kortilla.

Lapsille oma herkkubuffet (ranskalaiset perunat, nakit ja lihapullat sekä jälkiruoaksi jäätelö).
Voit halutessasi ottaa mukaan 5 euron hintaisen pikkupaketin: Ken lahjan antaa, hän lahjan saa.

Tervetuloa!

Näytä jäsenkorttisi, kun ostat
Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ja Töölön Apteekki
ovat sopineet yhteistyöstä. Kampin
kauppakeskuksessa sijaitseva apteekki tukee yhdistyksen toimintaa.
Kun Uumun jäsen keskittää ostoksiaan Töölön Apteekkiin, yhdistys
ja sitä kautta jäsenet hyötyvät siitä.
Muista siis näyttää Uumun jäsenkorttia, kun esität reseptejä ja maksat Töölön Apteekissa. Uumun jäsenkortin olet saanut vuoden 2013
jäsenmaksun maksamisen yhteydessä.
Apteekki palvelee Kampin kauppakeskuksen Töölön puoleisessa päädyssä, Sähkötalossa Espoon bussiterminaalin tasolla.
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Töölön apteekki
tukee Uumua

APTEEKKI TÖÖLÖ
Apoteket Tölö
Avoinna:
MA-PE 8-21
LA
9-18
SU 12-18
Kampinkuja 2 (Sähkötalo)
00100 Helsinki
Puh. (09) 441 919, Fax (09) 498 279
sähköposti:
toolonapteekki.kampinkeskus@apteekit.net
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A4 (210x297 mm)
Värit 4/4 CMYK
Materiaalivaatimukset
TIFF tai JPG-tiedosto
vähintään 300 dpi
Ilmoitushinnat 2013
Takakansi
1/1 sivu 370 euroa
Sisäkannet
1/1 sivu 340 euroa
Muut sivut
1/1 sivu 310 euroa
1/2 sivu 170 euroa
1/4 sivu 90 euroa
1/8 sivu 40 euroa
ISSN-L 2242-4377
ISSN 2242-4377 (Painettu)
ISSN 2242-4385 (Verkkolehti)

Taitto:
Mainostoimisto Avenue Oy
Painopaikka:
I-print, Seinäjoki
Seuraava Uumu-lehti ilmestyy
helmikuussa 2014. Aineistot
10.1.2014 mennessä.

Toisenkin kokemuksista oppii
Termi ”vertaistuki” tuntuu monesta ehkä turhan juhlalliselta. ”Enhän minä nyt
tukea tarvitse, mutta on kiinnostavaa jutella toisten saman kokeneiden kanssa”,
saatetaan ajatella.
Hyvää vertaistukea ovatkin esimerkiksi Uumun tapaamiset, retket ja juhlat.
Voidaan pitää yhdessä hauskaa, ja samalla puheeksi tulevat joskus vaikeatkin
asiat, huolestumista tai epätietoisuutta aiheuttavat pelot, oireet tai kivut. On hyvä
huomata, että ei ole yksin vastausta odottavien kysymystensä kanssa.
Myös Uumu-lehti tarjoaa vertaistukea kertomalla sekä munuais- ja maksapotilaiden tarinoita että edunvalvonnan, lääketieteen ja hoidon uutisia. Moni on
myös löytänyt munuais- ja maksapotilaiden Facebook-ryhmän, jossa kokemuksia
voi jakaa sosiaalisen median keinoin.
Silti kannattaa pitää mielessä, että myös ”virallista” vertaistukea on saatavilla.
Uumulla on vapaaehtoisia vertaistukijoita, joihin voi saada yhteyden esimerkiksi
yhdistyksen toimiston kautta. Kannattaa kokeilla tätäkin vaihtoehtoa, kun uskoo
voivansa hyötyä toisen kokemuksista.
Hyvää joulunaikaa
Liisa Poikolainen
Päätoimittaja
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Puheenjohtajalta

HALLITUS 2013
Puheenjohtaja
Hannu Ouvinen
puh. 0400 303 139
hannu.ouvinen@elisanet.fi
Varapuheenjohtaja
Juha Latva-Nikkola
puh. 040 170 5451
juha.latva-nikkola@kolumbus.fi

Tulevan talven ensimmäiset lumihiutaleet satoivat aamulla pääkaupunkiseudulla.
Totta se taas on. Talvi yllättää meidät joka syksy. Talouselämässä epävarmuus jatkuu. Suuryritysten voitot pienenevät, ja siitä johtuvat irtisanomiset työpaikoilla
lisääntyvät. Suomen teknologiateollisuuden ylpeys Nokia myytiin Microsoftille
suuren kohun saattelemana.
Uumussa on tänä vuonna ollut ytyä ja sykettä vähän liiankin kanssa. Uuden
järjestösihteerin aloitettua työnsä yhdistyksessä on toiminta lähes normalisoitunut. Huomioikaa toimiston uudet aukioloajat sekä uudistuneet puhelinpalveluajat.
Munuais- ja maksaliitto on nimennyt tulevan vuoden kuntoutumisen ja
liikunnan teemavuodeksi, teemalla Kokonaan kunnossa. Edellisessä Uumu-lehdessä ollut henkilöhaastattelu Olavi Rautiaisesta antaa hyvän esimerkin kaikille
jäsenille positiivisesta asenteesta ja kuinka hyödyllistä meidän kaikkien on liikkua
päivittäin oman kuntomme mukaan. Erilaisia liikunnan muotoja on alueellamme
tarjolla runsaasti eli ylös, ulos ja lenkille!
Yhdistyksemme on vuosittain antanut jäsenille mahdollisuuden osallistua
myös erilaisiin liikuntatapahtumiin. On vesijumppaa, kuulakiven heittoa sekä
keilailua. Otamme myös vastaan ideoita järjestää uusia erilaisia liikuntamuotoja.
Tarvitaan vain aktiivinen vetäjä ja 8–10 osallistujaa. Järjestösihteerimme odottaa
vinkkejä ja vihjeitä tulevalle vuodelle.
Syksyn ensimmäinen vertaistapahtuma onnistui erinomaisesti, kiitos runsaan
osanoton. Seuraavan kerran tapaamme maanantaina marraskuun 18. päivänä
klo 17.30.
Yhdistyksemme on myös mukana talkoissa, joissa kerätään varoja uuden lastensairaalan rakentamisen onnistumiseksi. On kuitenkin käsittämätöntä, että
tämäkin erittäin tärkeä projekti joudutaan edes osittain rahoittamaan keräysvaroilla. Olethan sinäkin jo mukana talkoissa? Keräystiedot löytyvät www-sivulta
uusilastensairaala2017.fi.
Yhdistyksemme myöntää potilasjäsenillemme hakemuksesta tukea korkeista
sairaus-, opiskelu tai kuntoutuskuluista. Hakuaikaa on aikaistettu. Omaehtoisen
liikunnan korvaushakemus on myös uudistettu. Tammi–toukokuun liikuntakuitit tulee toimittaa toimistolle kesäkuun 6. päivään mennessä ja kesä–joulukuun
kuitit tulee toimittaa toimistolle 19.12. mennessä. Allasjumpparyhmät ja keilaryhmät eivät kuulu korvauksen piiriin. Hakemuslomakkeen saa Uumun nettisivuilta www.uumu.fi tai tilaamalla sen Uumun toimistosta.
Joutsassa olevaan loma-asuntoomme on edelleen vapaita aikoja loppuvuodeksi. Joutsassa on loistavat ulkoilumaastot ja upeat hoidetut hiihtoladut talvella.
Vuoden 2014 varauksia loma-asunnoista otetaan vastaan toimistossa.
Perinteiset joulujuhlat järjestetään tänä vuonna yhdistystämme vastapäätä olevassa ravintola Laulumiehessä lauantaina marraskuun 30. päivä klo 16–22.
Toivotan kaikille hyvää loppuvuotta ja entistä antoisampaa tulevaa vuotta.
Hannu Ouvinen
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Varsinaiset jäsenet
Olavi Rautiainen
puh. 0440 506518
olavi.rautiainen@luukku.com
Rainer Nissinen
puh. 0500 443 837
rainer.nissinen@gc.fi
Henry Virtanen
puh. 045 110 8320
henry.boy@luukku.com
Teemu Tiilikka
tiilikka@yahoo.com
Marjatta Suikkanen
puh. 040 757 2331
Varajäsenet
Martti Siekkinen
martti.siekkinen@elisanet.fi
Riitta Koponen
puh. 0400 743 995
riitta1.koponen@gmail.com
Eva-Maria Mellanen
puh. 040 594 5096
eva-maria.mellanen@lahitapiola.fi
Jorma Wilen
jorma.wilen@gmail.com
Merja Marjanen-Mäntylä
merja.mantyla-marjanen@
kolumbus.fi

Uumun ylimääräinen yhdistyskokous pidettiin torstaina 31.10.2013 klo 17.30.
Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2012 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus
hallitukselle ja puheenjohtajalle. Tilinpäätöksen käsittely viivästyi keväällä tiedoissa esiintyneiden epäselvyyksien ja tilintarkastajan vaihtumisen takia.
Kokoukseen osallistui yli 30 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen jälkeen kuntoutuspäällikkö Pekka Kankaanpää Munuais- ja maksaliitosta kertoi mm. kuntoutuksen ja sote-uudistuksen ajankohtaisia kuulumisia.

Ajankohtaista
(Pekka Kankaanpää, 31.10.2013)

Muutoksia sosiaaliturvaan
Vuoden 2014 alussa ei ole tulossa merkittäviä muutoksi etuuksiin,
jotka koskettavat munuais- ja maksasairauksiin sairastuneita.

•
•
		
		

•
		

•
		

Etuuksia ja tukia korotetaan indeksikorotuksen verran.
Lääkekorvausten toimituseräkohtaista toimitusmaksua korotetaan
0,39 eurosta 2,17 euroon, mutta toisaalta lääkemaksukatto alenee hieman.
Vähän lääkkeitä käyttävien kustannukset kohoavat.
Rajat ylittävä terveydenhuolto tulee voimaan ja kustannuksia korvataan
EU-maissa samoin periaattein kuin jos hoito tapahtuisi Suomessa.
Eurooppalainen lääkemääräys (joulukuun 2013 alusta): Suomessa
kirjoitetulla reseptillä voi ostaa lääkkeitä Euroopassa. 		

Kuntoutus 2014

•
		

•
		

•
•
		

•
		

14 Rayn rahoittamaa kurssia, kohderyhmänä iäkkäät, lapsiperheet,
nuoret ja ne työikäiset, jotka eivät täytä Kelan kuntoutuskriteereitä.
9 Kelan rahoittamaa kurssia, dialyysipotilaat, elinsiirron saaneet,
lapsiperheet.
Kelan rahoittamille kursseille voi jo hakea.
Tietoa kursseista www.musili.fi ja kurssijulkaisusta, joka ilmestyy
mm. vuoden viimeisen Elinehtolehden (4/13) välissä.
Täytä hakemus huolellisesti, mukaan lääkärin B-lausunto,
jossa lähete kurssia varten.

Lisätietoja: pekka.kankaanpaa@musili.fi, puh. 040 5240 673

..............................................................................................................................................................................................

Ylimääräinen yhdistyskokous

Uumun kesämatka
13.–17.6.2013
Uumulaisten bussilasti
lähti Otepäähän asti.
Bussia ajoi Varakas,
kertoi, ettei ole rahakas,
mutta kurvas sulavasti
peruuttikin taitavasti.
Matkaa ohjas Ouvinen
kanssa vaimon herttaisen.
Elina ol opas oiva,
tietävä ja inspiroiva.
Kun hän kulki mukanamme
tosi paljon tietää saimme,
kartanoiden tarut julmat,
nykyisetkin elon pulmat,
uudet isännät kun tuli takaa rajan,
voimaa sai vain unelmista uuden ajan.
Vapauden aika viimein koitti
kansa riemuissansa maansa laulun
soitti.
Pyhäjärven kartanossa
hoidot kaikki lappuloissa,
kylvyt sekä hieronnat,
jalkahoidot, kampaajat.
Sotatammen vankan lailla
”suolattuina” vaivaa vailla,
hauskat hetket muisteloissa,
kolotukset monet poissa,
kulmakarvat kaartuvina,
suortuvatkin kiharina.
Kotiinlähtö koitti liian pian,
tippa silmään tuli ihan.
Kiitoksia Uumulle
yhdessä lausumme!
Taas kun rahaa kassaan kilkkaa
lähdös oomme täyttä vilkkaa.
- Paula Hovi -
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Elinsiirto- ja maksakirurgian ylilääkäri Helena Isoniemi

”Meilahdessa kaikki
erikoispalvelut ovat lähellä”

Ylilääkäri Helena Isoniemi
on tyytyväinen siihen, että
elinsiirtokirurgia toimii nyt
Meilahdessa lähellä muita
erikoisalojen palveluja.
Uumun toimittaja vieraili
tapaamassa häntä ja pistäytyi
samalla maksa- ja suolensiirtojen osastolla.
Teksti ja kuvat: Liisa Poikolainen

Helena Isoniemi opiskeli Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja siirtyi opinnoista suoraan elinsiirtojen
pariin Kirurgiseen sairaalaan marraskuussa 1985. Hänen väitöskirjansa aihe liittyi munuaissiirtoon ja krooniseen hyljintään, ja vuosien mittaan hän on erikoistunut erityisesti maksakirurgiaan. Nykyisessä virassaan elinsiirto- ja maksakirurgian ylilääkärinä hän aloitti professori Krister Höckerstedtin
siirtyessä eläkkeelle joulukuussa 2010.
”Hän on erittäin pätevä sekä lääketieteellisesti että hallinnollisesti. Hän hallitsee koko kentän, ja hänellä on erinomaiset kansainväliset suhteet muihin tutkijoihin ja ylilääkäreihin.
Ilman näitä suhteita polkisimme paikallamme, koska elinsiirrot on äärettömän kansainvälinen osaamisalue”, Krister
Höckerstedt kehui seuraajaansa joulukuussa 2010 MediUutiset-lehdessä.

Vatsan alueen elinsiirrot
Nyt Helena Isoniemi siis vastaa Meilahdessa munuais-, maksa-, haima- ja suolensiirroista, ja potilaat näihin operaatioihin tulevat koko Suomesta. Hallinnollisten tehtävien ohella
hän toimii edelleen myös kirurgina.
”Olemme kuitenkin aika pieni yksikkö, ja elinsiirrot tapahtuvat usein päivystysaikana. Meillä on omat virkalääkärit
sekä maksa- että munuaiskirurgiassa, mutta kaikki yksikön
kirurgit päivystävät siirtojen suhteen. Maksansiirtoja meitä on tekemässä 4,5 kirurgia”, Helena Isoniemi naurahtaa ja
6
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vakuuttaa, että kyllä kaikki kirurgit ovat leikkauksessa kokonaisina paikalla.
”Tänä vuonna maksansiirtoja tehdään yli 50. Haimansiirtoja on jo tehty kahdeksan. Haimansiirto tehdään meillä aina
yhtä aikaa munuaissiirron kanssa.”
Haimaa ei yleensä siirretä silloin, jos uutta munuaista ei
tarvita. Haimansiirto korjaa diabeetikon tilanteen, mutta
yleensä arvioidaan niin, että pelkän haiman takia ei kannata
ottaa elinsiirron haittapuolia eli koko elämän jatkuvaa hylkimisenestolääkitystä.

Koko Suomen potilaat kontrollissa
Elinsiirto- ja maksakirurginen vuodeosasto 4B sijaitsee uudessa Kolmiosairaalassa ja siellä hoidetaan maksansiirto- ja
muita maksakirurgisia potilaita sekä suolensiirtopotilaita.
Osasto on Suomen ainoa maksakirurginen yksikkö. Maksansiirtopotilaiden esitutkimukset hoidetaan osastolta käsin ja
päätetään maksansiirtojonoon asettamisesta.
Mikäli maksansiirtoa ei tehdä, voidaan maksakirroosin
komplikaatioita hoitaa osalla potilaista erilaisin kirurgisin
tai radiologisin toimenpitein. Koko Suomen maksansiirtopotilaat käyvät edelleen vähintään muutaman vuoden välein
Meilahdessa kontrollissa.
”Tämä on vielä katsottu tarpeelliseksi, koska pienet sairaanhoitopiirit eivät voi ottaa harteilleen tätä erikoisosaamista vaativaa tehtävää. Potilaita on sairaanhoitopiirejä kohden

Hallinto muuttuu lähivuosina
Nyt sairauksien hoito ja kirurgia ovat hallinnollisesti eri organisaatioissa, mutta vuoden parin sisällä myös munuais- ja maksasairauksien organisaatio
muuttuu.
”Husin organisaatiossa ollaan siirtymässä osaamiskeskuksiin vuonna 2015. Sitten meilläkin kirurgia ja sisätautiyksiköt yhdistyvät Vatsatautien osaamiskeskukseksi, tai mikä nimeksi sitten tuleekaan”,
Helena Isoniemi kertoo.
Sydän- ja keuhkokeskus on toiminut osaamiskeskuksena HYKS:ssa tämän vuoden alusta, ja Syöpäkeskus aloittaa vuoden 2014 alussa. Suunnitelmien mukaan kymmenen muuta osaamiskeskusta
aloittaa toimintansa vuoden 2015 alusta. Osaamiskeskukset korvaavat Hyksin nykyiset tulosyksiköt
ja klinikkaryhmät.
Potilaaseen päin uudistus ei välttämättä heti näy
kovin selkeästi, mutta varmaan sillä on vaikutusta.
Husin tiedotteen mukaan uudella organisaatiorakenteella pyritään madaltamaan Husin organisaatiota, sujuvoittamaan potilaan hoitoa, parantamaan
tuottavuutta ja varmistamaan Hyksin vetovoimaisuus potilaiden valinnan vapauden lisääntyessä.
Tutkimustyö harrastuksena
Helsingissä syntynyt, Itä-Suomessa koulunsa käynyt ja sitten taas Helsinkiin kotiutunut Helena
Isoniemi suhtautuu intohimoisesti työhönsä, jopa
niin suurella innolla, että tärkein harrastuskin liittyy työhön.
”Harrastuksenani on tutkimustyö”, hän kertoo.
”Nyt teen tutkimusta, jossa painopiste on maksansiirroissa ja maksasyövässä.”
Helena Isoniemi toimii lisäksi opettajana ja
dosenttina Helsingin yliopistossa. Tämän vuoden
toukokuussa hänelle myönnettiin professorin arvo.
Maksataudeista puhuttaessa ilonaihetta löytyy
siinä, että vaikka hepatiitti C yleistyy, se ei ehkä jatkossa johda yhtä usein kuin aikaisemmin kirroosiin
ja siirtoon. On kehitetty uusia lääkehoitoja, jotka
voivat pelastaa potilaan maksan. •

..................................................................................................................................................................................................

liian vähän osaamisen ylläpitoon. Toisin on munuaissiirtojen kohdalla, sillä munuaisiahan on vuosien varrella siirretty jo reilusti yli 6000.”
Munuaissiirtopotilaat ovat vielä Meilahdessa väliaikaisessa sijoituspaikassa Tornisairaalan remontin
takia. Kun remonttiruljanssit ovat ohi, siirtopotilaiden
hoito-osastot pääsevät taas lähemmäs toisiaan.
”On hyvä, kun olemme nyt täällä Meilahdessa
lähellä kaikkia muita erikoisaloja. Sekä sisätautierikoislääkärit, radiologiset palvelut että esimerkiksi infektiolääkärit ovat lähellä, ja näitä kaikkia tarvitaan, kun selvitetään monimutkaisia sairauksia.
Asioiden hoitaminen on helpompaa, kun voidaan
tavata tarvittaessa vaivatta.”

Yhdistystoiminnan
ytimessä
Maassamme on lähes 100 000 virallista eli rekisteröityä kansalaisjärjestöä, joista jokaista sanotaan yhdistykseksi. Lisäksi on tuhansia
epävirallisia eli rekisteröimättömiä järjestöjä. Kaikki ne ja niiden
jäsenet ovat kansalaisyhteiskuntamme perusta ja vankin tukipilari. Vaaleilla valitaan yhteiskunnan keskeisimmät päättäjät kuntiin,
eduskuntaan ja EU-parlamenttiin. Nämä valinnat eivät kuitenkaan
takaa vielä demokratiaa. Se olisi kovin vajavaista ilman kansalaisjärjestöjä, eikä vaalejakaan voitaisi järjestää ilman kansalaisjärjestöjä
(puolueita). Yhteiskunta ei kerta kaikkiaan voi toimia ilman yhdistyksiä! Suora demokratiahan on vain utopiaa.
Miten yhteiskuntamme peruspilari, yhdistys, syntyy? Kaiken takana on ihminen, ihmisen tarpeet ja ihmisen tavoite saada äänensä
kuuluville. Yksin se on vaikeampaa, mutta joukossa se saattaa onnistua. Siksi syntyy yhdistyksiä, vaikka tietysti samaan aikaan osa
vanhemmista yhdistyksistä häviää tai kuolee pois. Tässäkin pelaa
elämän logiikka. Tarpeettomat kuolevat pois ajan myötä, ja tarpeelliset tulevat tilalle silloin, kun niitä tarvitaan. Nykyään elämän rytmi
on kiivasta, nopeaa ja kuluttavaa. Siksi yhdistyksiäkin syntyy vain
lyhytaikaista toimintaa varten. Kun tarve on tyydytetty, yhdistystä ei
enää tarvita ja se kuolee pois.
Potilasjärjestöt ovat kansalaisjärjestöjä muiden yhdistysten tavoin. Ne ovat syntyneet siksi, että myös potilaat saavat äänensä kuuluviin ja pystyvät vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin yhteiskunnan eri tasoilla. UUMU syntyi 45 vuotta sitten, kun dialyysi ja munuaissiirrot mullistivat munuaissairauksien hoidon. Uudessa tilanteessa tarvittiin uusi yhdistys, sillä nykyinen hyvinvointiyhteiskunta
oli silloin vasta hahmottumassa. Yhdistystä tarvittiin munuaispotilaiden ja heidän läheistensä sekä myöhemmin mukaan tulleiden
maksapotilaiden tueksi. Ennustan, että tukea tarvitaan tulevinakin
vuosikymmeninä, kun hyvinvointiyhteiskunta on muutostilassa.
UUMU koostuu erilaisista ihmisistä. Me olemme nuoria, keskiikäisiä tai vanhoja. Me olemme potilaita, elinsiirron saaneita, potilaiden läheisiä tai omaisia, hoitajia, lääkäreitä tai muita ihmisiä.
Mukana on erilaisia persoonia, erilaisia osaajia, monen alan ammatti-ihmisiä, eläkeläisiä, nuoria, naisia ja miehiä. Meitä yhdistää vain
se, että olemme joskus liittyneet yhdistyksemme jäseniksi ja maksamme vuosittain jäsenmaksun. Jos emme maksa, jäsenyytemme
loppuu! Jäseninä me luemme yhdistyksen ja liiton lehtiä, saamme
tietoa sairauksista ja hoidoista, kuulemme kiinnostavia tarinoita eri
ihmisistä ja saamme tahtoen tai tahtomattamme vertaistukea. Siinä
on yksi vahvuutemme.
Elävä organisaatio tarvitsee uutta ravintoa. Elävä yhdistys tarvitsee uusia jäseniä, mutta se tarvitsee myös vanhoja jäseniä. Jäsenyydessä ei ikä ole tärkein tekijä, vaikka nykyään lähes joka yhteisössä pidetään tärkeimpänä asiana nuorten mukaantuloa. Totta kai
UUMU tarvitsee nuoria jäseniä, mutta eihän se ole milloinkaan ollut nuorten järjestö. Sellaista siitä ei voi tullakaan, sillä munuais- ja
maksapotilaista on tulevaisuudessa yhä suurempi osa keski-ikäistä
tai vanhusväestöä. Väestön keski-ikä nousee ja sen myötä nimenomaan vanhenevan väestön sairaudet lisääntyvät. Tulevien vuosien
suurin haasteemme taitaakin olla ikääntyvien potilaiden saaminen
uusiksi jäseniksi! •
Asko Räsänen
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luumu
Lapset retkelle Luonnontieteelliseen museoon
Tervetuloa kaikki uudet ja jo mukana toiminnassa olevat
LAPSIPOTILAIDEN PERHEET Luonnontieteellisen
museon retkelle su 26.1.2014.

Luumun retki Pirttimäen
ulkoilupuistoon
Sää oli mitä parhain ulkoiluun ja yhteisiin leikkeihin. Ensin
oli leikkejä, joissa koko perhe oli mukana. Perheiden piti
mennä esimerkiksi ikäjärjestykseen ja kengän koon mukaan

Kokoonnumme museon aulaan klo 10.00, minkä jälkeen
perheet voivat tutustua vapaasti museon näyttelyihin.
Tarkemmat näyttelytiedot löytyvät linkistä:
http://www.luomus.fi/museo/
Retki on perheille veloitukseton!
Ilmoittautumiset tulee tehdä pe 24.1.2014 mennessä
perhekerhon vetäjä Sari Ruotsalaiselle, puh. 040 5519 529
tai e-mail:
sruotsalainen@pp.inet.fi.

Rohkeasti mukaan alkavan vuoden tapahtumiin!

Vilinää ja vilskettä
Pirttimäen leikkipuistossa.

Kuvat:
Mikko Heikkinen
/ Luonnontieteellinen museo
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riviin. Leikkien jälkeen oli vapaata leikkiaikaa. Kaikki viihtyivät siellä, lapset leikkien ja aikuiset jutellen uusien sekä
vanhojen vanhempien kanssa kuulumisia. Lapsista otettiin
yhteiskuva kiipeilytelineessä. Sen jälkeen lähdettiin grillaamaan eväitä. Osa perheistä lähti kotiin siinä vaiheessa. Syöminen sujui rauhallisesti. Syömisen jälkeen lapset leikkivät
keskenään ja jotkut katsoivat pienten perään.
Kaikki olivat tyytyväisiä retkeen ja kaikki lähtivät hymyssä suin ajamaan kotia kohti. Retki oli onnistunut todella hyvin. Se oli mukava retki! Luumu-retket ovat huippuja.
Lapset pitävät muista ja saavat uusia kavereita. Minä pidän
retkistä, koska ne ovat kiva tapa viettää aikaa yhdessä. •
Kirjoittanut Siiri, 11v.

...............................................................

Luumulaiset kiittävät

Eva ja Runo kiittävät lahjoituksesta.

“Nokia matkapuhelinhuoltoja Helsingin ydinkeskustassa
toteuttava Mobile Spa Oy lahjoitti Uudenmaan munuaisja maksayhdistyksen lapsipotilaiden perhetoiminalle Angry
Birds- pehmoja.
Perhekerho kiittää lämpimästi osakseen saamasta huomiosta ja pörröisistä lemmikeistä, jotka ilahduttavat montaa
lapsipotilasta.” •

Vertaisvanhempien koulutus
Tampereen Varalassa 30.–31.8.2013
Munuais- ja maksaliitto kouluttaa säännöllisesti vertaisvanhempia. Tänä vuonna vertaisvanhempien koulutus järjestettiin 30.–31.8.2013 Tampereella Varalan
urheiluopistolla. Uumulaisia äitejä ja isiä oli edustettuina peräti kahdeksan. Vertaisvanhempien määrä on
ollut vuosittain tasaisessa kasvussa, mutta uusia vanhempia kaivataan mukaan toimintaan jatkuvasti. Liiton vertaistukitoiminnan tavoitteena on auttaa munuais- ja maksasairaita, elinsiirron saaneita ja heidän
perheitään selviytymään sairauden eri vaiheissa.
Perjantai-iltapäivä kului tutustumisen ja koulutuksen merkeissä. Liiton järjestösuunnittelija Marjukka Miettinen kävi läpi, mitä vertaisvanhemmuus on
ja mitä vertaisvanhemmuudelta edellytetään. Lisäksi
hän painotti, että vertaisvanhemmuus on vapaaehtoista. Illalla pääsimme katsomaan ABBA-musikaalia
Tampereen Palatsiteatteriin.
Lauantaina psykoterapeutti Ritva Salminen sai
meidät pysähtymään siihen hetkeen, missä olimme.
Kävimme läpi ajatuksiamme ja tunnetiloja, miltä itsestämme sillä hetkellä tuntui. Tuntui vapauttavalta,
kun sai ja uskalsi sanoa ääneen, mitä mielessä liikkui.
Kiireen keskellä ihminen aivan liian harvoin pysähtyy
ja pohtii omia tunteitaan.
Vaikka koulutus oli vain parin päivän pituinen,
minusta tuntui silti, että keskuudessamme vallitsi yhdessä ajattelemisen ja tekemisen meininki. Meitä vertaisvanhempia yhdistää sanaton yhteinen asia – vahva
ja vilpitön halu auttaa toisia vanhempia selviytymään
arjessa lapsen sairauden eri vaiheissa. Oman lapseni sairauden alkuvaiheilla saimme kortin, jossa luki:
”Toivo on sydämen ääni, joka kuiskaa, kaikki menee
hyvin.” Sen voimalla menemme eteenpäin.
Teksti: Heli Liuha
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Uumulaiset mukana liiton Hyvinvointipäivillä Ikaalisissa
Kaunis ja aurinkoinen syyskuun

lauantai koitti, ja herätyskello pirisi
soimaan aivan liian aikaisin. Kui-

tenkin nousin reippaasti ylös, sillä
olihan tiedossa ihana retkipäivä.

Uumun tilausajobussi starttasi jo

seitsemän aikaan aamulla Helsingin
Rautatientorilta kohti Ikaalisten

kylpylää. Matkaan lähti yhteensä 26

iloista uumulaista. Mukana oli myös
muutamia Uumun lapsiperheitä.

Osa matkalaisista astui linja-autoon
Hyvinkäältä, ja matka jatkui iloisen
puheensorinan saattelemana kohti

Tenavat TiTi-nallen talossa.

Meidän osalta luento ”myönteisestä ajattelusta” jäi väliin, mutta sitähän
me jo osaamme... tai on ollut pakko
opetella näiden vuosien aikana. Hauskasti teemavuoden hengessä pääsimme nauttimaan todellisen viihdyttäjän
Aimo Kokkolan iloista. Mielessäni soi
vieläkin tuo kitaramusiikki ja laulu,
kun hän saapui ison salin poikki lavan tuntumaan laulaen Katri-Helenan
kappaletta Paikka auringossa: ”Niin
kuin virtaava vuo, kuljen unelmani luo,
kuljen vain, kuljen vain...” En muista,
koska olisin nauranut niin paljon kuin
tuon Aimon ohjelmanumeron aikana,

määränpäätä.

Ikaalisissa odotti Musilin vastaanottokomitea. Tapahtumaan oli saapunut
noin 300 jäsentä eri jäsenyhdistyksistä. Tunnelmasta tuli heti mieleen
ne entisajan tapaamiset, joita liitto jo
vuosikymmeniä sitten järjesti. Oli aina
iso ilo tavata tuttuja ja tuntemattomia.
Tälläkin kertaa törmäsimme moniin
vuosien saatossa tutuiksi tulleisiin ystäviin. Juttua riitti myös tuiki tuntemattomien henkilöiden kanssa.
Tervetulotoivotusten ja kahvittelun jälkeen oli tarjolla monenmoisia
toimintapisteitä, joista sai valita itseään kiinnostavimmat kohteet. Oli
myös mahdollisuus liikkua maastossa
tai kylpyläosastolla oma-aloitteisesti.
Lapsiperheille oli järjestetty tilaisuus
tutustua Titi-Nallen elämystaloon.
Valitsin ohjelmistosta ”tosikoiden
ja veitikoiden” porinapisteen, jossa
riitti naurua, laulua ja hauskoja juttuja.
Saimme porukalla kuulla huuliharpun
soittajan musisointia sekä komeasti
kaikuvia yhteislauluja grillikatoksella.
Rannalla osa porukasta oli zumbaamassa, mutta minä katselin kaukaa
reipasta tanssiporukkaa. Sisäpelejäkin
oli tarjoilla, kuten curlingia. Terassilla
oli tarjolla askartelua, jossa pääsi ottamaan osaa liiton hyvinvointipuun rakentamiseen. Oman ”hyvän olon aurinkoni” tein puun oksalle paistamaan
ja tuomaan hymyä muille. Pääsimme
kokeilemaan arpaonnea, jossa onni
suosi. Arpajaistuotto meni hyvään tarkoitukseen liiton perhetoiminnalle.
10
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Yhdistysväki yhdessä liiton esitystä seuraamassa.

Kuntoutuspäällikkö Pekka Kankaanpää
tuomaroi sisäcurlingia.

Ruokailussa pöydät notkuivat mitä
ihanimpia salaatteja ja herkkuja, jälkiruokineen ja kahveineen. Ylen kylläisinä ja kiitollisina hyvästä ateriasta
jatkoimme päivän ohjemallista antia.
Liiton teemavuosipelissä pääsi tietokoneelle ja vastaamaan liiton toimintaa koskevia kysymyksiä. Ajattelin sen
olevan helppoa, kun on niin monia
vuosia seurannut liiton toimintaa ja
pitäisi jotakin tietää. Lähes kaikki vastaukset menivät oikein, ja sain mukaani pienen palkinnon.

ja nähtävästi en ollut ainoa jota nauratti. Ilo jatkui ihanan ja pirteän Liiton teatteriryhmän esityksen aikana:
Radio MuMa. Kiitos koko Munuais- ja
maksaliiton upealle porukalle.
Olisi ollut ilo jatkaa jutustelua monen tutun kanssa, joita ihan liian harvoin tulee nähtyä. Osa porukasta oli
varannut majoituspaikan Ikaalisista ja
viipyi siellä vielä seuraavaan päivään
asti. Meidän paluukuljetuksemme
takaisin pääkaupunkiseudulle starttasi heti päätöskahvittelun jälkeen.
Iloinen puheensorina jatkui autossa.
Matkaamme viihdyttivät myös kolme
somaa lapsijäsentämme, enkä voinut
olla miettimättä, miten ihmeessä nuo
lapset olivat niin kiltisti ja reippaasti
jaksaneet koko pitkän päivän. Olivathan he joutuneet heräämään jo ennen
kukonlaulua.
Kiitos myös Uumulle tästä retkestä,
jonka se mahdollisti meille kivan yhteiskuljetuksen avulla.
Liiton teemanvuosi 2013 on Ytyä
yhdistyksiin. Vapaaehtoistoiminta lisää omaa ja läheisten hyvinvointia. Ja
niin tässäkin tapahtumassa: huvi ja
hyöty yhdistyivät. •
Tarja Jaakonen

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry julistaa haettavaksi

Avustukset Raimo Ellilän testamenttilahjoituksesta
Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry on varannut 8000 euroa jaettavaksi potilasjäsenilleen Raimo Ellilän testamenttilahjoituksen rahaston tuotosta vuoden 2013
korkeista sairaus-, opiskelu- tai kuntoutuskuluista.
Samalle hakijalle voidaan myöntää avustusta testamentin tuotosta vain joka toinen vuosi. Avustusta voi hakea vain
yhdestä syystä eli joko sairaus-, opiskelu- tai kuntoutuskuluista.
Hakemukseen tulee liittää alla oleva lomake tai vastaavat
tiedot, perustelut avustuksen myöntämiselle eri paperilla
sekä verolippu tai verotodistus viimeksi vahvistetusta verotuksesta. Hakemuksessa voi halutessaan vedota vähävaraisuuteen avustuksen saamiseksi korotettuna, jolloin mukana
tulee toimittaa perustelut ja mahdolliset todistukset, esimerkiksi normilaskelma sosiaalitoimistosta.
Hakemukseen on aina liitettävä kuitit tai kuittien kopiot
kaikista niistä kuluista, jotka avustusta myönnettäessä halutaan otettavan huomioon.
Hakemuksen voi tulostaa Uumun nettisivuilta osoitteesta www.uumu.fi. Kaavake löytyy Palvelut-valikon alta.
Kaikki hakemuksen tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Epäselvissä tapauksissa voidaan hakijalta pyytää lisäselvityksiä. Avustukset maksetaan hakijan pankkitilille ja päätös
sairauskulukorvauksesta postitetaan hakijoille kotiin.

Sairauskulut
Julkisen sairaanhoidon asiakasmaksut.
Kuluiksi hyväksytään terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon (HUS) maksut, hoitopäivämaksut ja poliklinikka-

maksut sekä munuais- tai maksasairauteen liittyvän hammashoidon maksut. (Asiakasmaksukatto julkisessa terveydenhuollossa 636 euroa, jonka jälkeen peritään maksu vain
sairaalavuorokausista.)

Lääkekulut
Kuluiksi hyväksytään kaikki lääkärin reseptillä hakijalle sairaudenhoitoon määräämät lääkkeet.
(Kelan omavastuuosuus 670 euroa, jonka jälkeen kustannuksia voivat kohottaa lääkärin määräämät reseptilääkkeet,
joita Kela ei korvaa.)
Kuntoutuskulut
Hakemukseen on liitettävä selvitys, esimerkiksi lääkärintodistus, kuntoutuksesta ja sen taustalla olevasta munuais- tai
maksasairaudesta.
Opiskelukulut
Tukea opiskeluun voi hakea, kun taustalla on munuais- tai
maksasairauden aiheuttama tarve uudelleen kouluttautumiseen. Hakemukseen on liitettävä selvitys opiskelusta ja
opiskelutodistus oppilaitoksesta.

Hakemus on palautettava 30.1.2014 mennessä:
Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry
Runeberginkatu 15 A 1
00100 Helsinki

Nimi
Osoite
Puhelinnumero		 Sähköposti
Pankki ja tilinumero IBAN – muodossa
Olen (merkitse rastilla):
Saatko Kelan maksamaa
Perhetilanne:
			 työssä
vammaistukea tai eläkkeen		 asun yksin
			 työtön
saajan hoitotukea?		 avio/avoliitossa
			 opiskelija		
kyllä, määrä
			 eläkeläinen		
en
			 lapsi
Anon korvausta seuraavista kuluista:			
			 sairauskulut			
			 kuntoutus			
			 opiskelu		
Kulut yhteensä

Liitteet:
Verotodistus
Normilaskelma
Muut

Perustelut ja lisätiedot eri paperilla
Päiväys ja allekirjoitus
4/2013
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Teksti ja kuvat: Liisa Poikolainen

Munuais- ja maksaliiton viestintäpäällikkö Petri Inomaa:

”Sairausaikanakin
voi mennä
eteenpäin”

Uumun jäsen Petri Inomaa
on esimerkki siitä, että
tekemällä onnistuu ja kun
ei jää kiinni menneeseen,
ainut tie on eteenpäin.
Jo 20-vuotiaana esiin tullut
sairaus ei ole häntä pysäyttänyt. Vaikka dialyysi
pudotti yläilmoista maan
pinnalle, uusi työura aukeni
sairausajan aktiviteettien
pohjalta.

Moni uumulainen tuntee Petrin hänen Uumu-lehden päätoimittajakaudestaan. Petri teki lehteä useita vuosia vuodesta 2007 alkaen. Lehden tekijäksi hänet keksittiin sen jälkeen,
kun hän oli tarjoutunut uudistamaan Uumun nettisivuja.
”Huomasin, että yhdistyksen nettisivut kaipasivat kohennusta, ja tein uudet sivut toiminimeni kautta. Olin samaan aikaan dialyysissä”, Petri kertoo.
”Lehteä en ollut aiemmin tehnyt, mutta olin kirjoittanut
ja opiskellut yliopistossa kirjallisuustiedettä. Siihen sisältyi
paljon lukemista ja myös esimerkiksi teatteritiedettä ja elokuvatutkimusta. Se antoi hyvää pohjaa.”

Monta opintoa, monta ammattia
1980-luvun alkupuolella Petri Inomaa oli parikymppinen
opiskelija Turun yliopistossa, kun hänellä havaittiin munuaissairaus. Yliopisto-opinnot jäivät kolmeen vuoteen, kun nuori
mies halusi lähemmäs käytäntöä ja meni matkailukouluun.
Helsinkiin Petri muutti vuonna 1990-luvulla. Vuorossa
olivat kampaajaopinnot ja työskentely muun muassa Miss
Suomi -kilpailujen kampaajana. Vuosituhannen vaihteessa
matkailualan opeille oli käyttöä: Petri sai siivet selkäänsä ja
toimi stuerttina ja matkustamon esimiehenä lentoyhtiössä.
”Lensin viisi vuotta, mikä oli yllättävän raskasta. Sairauteni paheni 2000-luvun alussa, ja jouduin dialyysiin vuonna
2004. Silloin en enää voinut lentää, vaan jouduin jäämään
kuntoutustuelle.”
Kaikesta hyötyä, kun harrastaa
”Tauko työelämästä ei ole pelkästään ikävä asia”, Petri lohduttaa kohtalotovereitaan, tämän hetken työikäisiä potilaita. ”Se
saattaa antaa mahdollisuuden miettiä tilannetta ja suuntautua johonkin uuteen.”
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Nykyinen työ
Tällä hetkellä Petri vastaa Munuais- ja maksaliiton viestinnästä ja Elinehto-lehdestä, ja hänen tehtäväkenttäänsä kuuluu
myös käytännön vastuu Lahja elämälle -kampanjoinnista.
Viestinnän kenttä on laaja: nettisivut, esitteet, oppaat,
messuesiintymiset, tiedotteet. Yhdistysten tukeminen niiden
viestinnässä. Viestinnän kehittäminen. Sosiaalinen media. Ja
byrokratiakin vaatii oman osuutensa.
”Linjanani on, että viestinnän, esimerkiksi esitteiden ja
oppaiden, pitää olla sellaisia, että itse ne ymmärrän. Jollen
ymmärrä, asia on saatava ymmärrettäväksi.”
”Pidän lehden tekemisestä, jossa tapaa ihmisiä, kuulee tarinoita ja voi vaikuttaa. Kaiken viestinnän avulla haluan jakaa tietoa ja
välittää voimaa, positiivista elämänasennetta ja kerrontaa.”
Viestinnässä riittää tekemistä eikä tekeminen riitä, Petri
määrittelee. Onneksi Elinehto-lehden tekemisessä ja muussa
viestinnässä on vahvasti mukana Hilkka Lahti Oulussa, toimien tavallaan Pohjois-Suomen ”kirjeenvaihtajana”.
”On myös tärkeää olla mukana edunvalvonnassa esimerkiksi Lahja elämälle -toiminnan kautta. On hienoa, kun voi
tehdä työtä, jolla on isompi tarkoitus.” •
Petri Inomaa
040 5240 679
Viestintäpäällikkö, Elinehto-lehden päätoimittaja
petri.inomaa@musili.fi

..................................................................................................................................................................................................

Uusi munuainen 4 vuoden jälkeen
Petri oli ollut dialyysissä neljä vuotta, kun hän sai uuden munuaisen vuonna 2008. Siinä vaiheessa hän teki jo toista vuotta
Uumu-lehteä, missä sai koko ajan uutta oppia ja kokemusta.
Hän muun muassa opetteli taittamaan lehden niin, että saattoi hoitaa sekä kirjoittamisen että lehden ulkoasun ja teknisen
toteutuksen.
Munuaisensiirron jälkeen hän ei voinut enää palata entiseen työhön lentämään. Eläkevakuutusyhtiö tarjosi apuaan
uuden uran etsimisessä.
”Asiat johtavat toisiin, ja mielenkiinnon kohteet vievät
eteenpäin. Kaikki on tärkeää sitten, kun hakee töitä. Sairausajan aktiviteetit voivat näyttää suuntaa.”
”Pääsin ensin työhönvalmennukseen Munuais- ja maksaliittoon vuonna 2009. Jatkoin vuonna 2011 työsuhteessa tiedottajana ja sitten viestintäpäällikkönä”, Petri kertaa nykyisen
työn löytymistä.
Petri opiskeli munuaisensiirron jälkeen avoimessa yliopistossa sosiaalipolitiikkaa ja viestintää, mikä sopii hyvin nykyiseen työnkuvaan.

PERHETOIMINNAN
KALENTERI 2014
Tue Munuais- ja maksaliiton lapsiperheitä ja
nuoria ostamalla Perhetoiminnan kalenteri.
Oiva lahjaidea joulupukin konttiin!
Tuotto käytetään muun muassa lastenklinikoiden
viihtyvyyden parantamiseen, virkistys- ja vertaistoimintaan sekä hoitohenkilökunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Uumun toimistolla saatavilla olevan kalenterin
hinta on 10 euroa/kpl.
Postitse toimitettavat tilaukset tulee tehdä suoraan
Munuais- ja maksaliittoon Marjukka Miettiselle
marjukka.miettinen@musili.fi, 040 5240 674.
Postitse toimitettaviin lisätään 5 euron postistuskulut.

................................................................ ..

Petri myöntää, että aika saattaa kullata muistot, mutta toisaalta asioista on päästävä yli. Jos jää kiinni ongelmiin ja ikäviin tapahtumiin, ei pääse eteenpäin. Tärkeää on, että pyrkii
itse aktiivisesti vaikuttamaan tilanteeseensa.
”Kaikesta, mitä tekee elämänsä ja sairautensa aikana, on
ajan mittaan hyötyä. Niin paljon kuin vain jaksaa, kannattaa
harrastaa, tehdä ja liikkua”, Petri kannustaa ja myöntää, että
näin jälkeenpäin ajatellen hänen itsensä olisi väsymyksestä
huolimatta pitänyt liikkua enemmän dialyysiaikana.

Datacleric Oy
Valimokuja 1
01510 Vantaa
09-838 7740
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Kuvien: Marjukka Miettinen.

Osastonhoitaja Kirsti Lindqvist
ja osastonylilääkäri Pekka
Lahdenne.

Lastenlinnan ja lastenklinikan tilat rapistuvat. Milloin
vuotaa katto, milloin tulvivat lattiakaivot. Loputtomilta
tuntuvien saneerausten mukanaan tuomat muutokset
eivät enää riitä, eikä suojeltuja rakennuksia ole mahdollista
remontoida nykyajan vaatimuksia vastaaviksi.

Vertaisiltama lastenklinikan ja lastenlinnan vanhemmille
– suunnittelussa maailman paras lastensairaala
Tarvitaan kokonaan uusi
lastensairaala
Sairaala, jossa hoitohenkilöstön ei tarvitse pelätä oman terveytensä puolesta.
Sairaala, jossa lapsipotilaamme saavat
korkeatasoisen hoidon lisäksi suotuisat
hoito-olosuhteet, turvalliset ja parantumista edistävät sairaalatilat. Sairaala,
jossa lapsipotilaiden vanhemmat pystyvät olemaan lapsensa luona, tukemaan hänen parantumisprosessiaan ja
saamaan riittävästi tukitoimia onnistuneen hoidon takaamiseksi.
Uumulaisilla vahva edustus
Tavoitteet, rahoitussuunnitelmat ja
hankeaikataulut ovat haasteellisia,
mutta nyt ei ole enää aikaa jarrutella.
Oman panoksemme, näkemyksemme

ja toiveemme lapsipotilaiden vanhempina saimme esittää Lastenklinikalla
24.9.2013 järjestetyssä tilaisuudessa,
joka kiteytyi sanoihin: ”Millaisen lastensairaalan me perheet haluamme?”
Paikalle saapui 15 vanhempaa, joista
lähes puolet olivat yhdistyksemme perhekerho Luumun edustajia – äitejä ja
isä, jotka haluavat vaikuttaa lastensa tuleviin hoito-olosuhteisiin. Mielenkiintoisissa keskusteluissa olivat mukana
myös Munuais- ja maksaliiton perheja nuorisotoiminnan vastaava Marjukka Miettinen, Leijonaemot-yhdistyksen
toiminnanjohtaja Janet Grundström
sekä joukko Leijonaemo-äitejä.
Uuden lastensairaalan suunnitteluryhmän jäsen, osastonylilääkäri Pekka
Lahdenne taustoitti rakennusprojektin

Tilanahtaus rajoittaa perheiden osallistumista lapsipotilaan sairaala-arkeen.
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lähtökohdat ja tämän hetkisen tilanteen. Sijainniltaan Meilahteen, Lastenklinikan ja Naistenklinikan väliin
rakennettavan uuden lastensairaalan
on tarkoitus korvata lähes kaikki Lastenklinikan ja Lastenlinnan vanhentuneet tilat. Hankkeen kokonaisbudjetti
on noin 160 M euroa, joka rahoitetaan
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:n (40 M euroa) ja valtion (40
M euroa) varoin sekä tukiyhdistyksen
varainhankinnalla (30 M euroa) ja ulkopuolisilta rahoittajilta saatavalla vieraalla pääomalla (50 M euroa).
Uusi lastensairaalahanke toteutetaan säätiömallin mukaan, jolloin säätiö rakennuttaa sairaalan ja jää sen pitkäaikaiseksi yleishyödylliseksi omistajaksi. Näin ollen säätiö tulee vastamaan
kiinteistöstä ja vuokralaisena toimiva
HUS rakennuksessa toteutettavasta terveydenhoidosta. Uuden lastensairaalan
kokonaispinta-ala tulee olemaan noin
45 000m2, joista puolet on varsinaisille hoitotoiminnoille kaavailtua. Toinen
puolisko kokonaispinta-alasta käsittää
muun muassa odotustilat ja varastot.

Lasten ja perheiden kokemukset
lähtökohtana
Yksi uuden lastensairaalan suunnittelun
tärkeimmistä osista on nykyisten toimintaprosessien kartoittaminen ja niiden kehittäminen. Merkityksellisimmät
arvioinnissa seurattavat näkökulmat
ovat eri potilasryhmien lääketieteelliset
prosessit sekä lapset ja heidän perheidensä kokemukset. Suunnittelun perustana

Keskustelu jatkuu
Toimintojen keskittäminen ja yhdistäminen herättivätkin
runsasta keskustelua, jossa otettiin vahvasti kantaa muun
muassa laboratoriotoimintojen hajauttamisen puolesta.
Paikalla olleet vanhemmat toivat esille tilanteita, joissa pitkäaikaissairaiden kontrollikäynteihin liittyviin laboratoriokokeisiin jonotettiin samassa tilassa päivystyspotilaina
laboratoriovuoroaan odottavan ripuloivan lapsen kanssa.
Yhteiset odotustilat ovat selvä infektioriski, jota esimerkiksi elinsiirron saaneiden ja muiden pitkäaikaissairaiden
lasten tulisi ehdottomasti välttää.
Tilaisuudessa tuotiin esille myös lukuisia kommentteja,
joita tapaamiseen osallistuneet saivat Facebookissa ”Vertaistukea Musilin lapsiperheiden vanhemmille” -sivuston
kautta. Sairaalan hoitotilojen lisäksi keskustelua herättivät
muun muassa leikkihuoneiden ja ulkoilualueen tarpeellisuus sekä liikenneyhteyksien ja parkkitilojen kehittämistarve. On hienoa, että meitä, lapsipotilaiden vanhempia, kuultiin ja saimme välittää kokemuksiamme, näkemyksiämme
ja toiveitamme suoraan Uusi Lastensairaala 2017 -suunnitteluryhmään saakka. Ovathan lapsemme vielä vuosien ajan
tulevan lastensairaalan vakioasiakkaita. •
Teksti: Tuija Komssi ja Sari Ruotsalainen

UUDENMAAN MUNUAIS- JA MAKSAYHDISTYS
UUMU RY ON YKSI UUSI LASTENSAIRAALA
TUKIYHDISTYS 2017 RY:N JÄSENISTÄ.

....................................................................................................................................................

toimivat pohjoismaiset NOBAB:n standardit, jotka nostavat
esille lasten ja nuorten sairaanhoitoa koskevat oikeudet.
Yksi toiminnallisista muutoksista koskee päivystyspoliklinikkatoiminnan kehittämistä niin, että päivystyksessä
voidaan seurata ja hoitaa lyhytaikaista hoitoa tarvitsevia
potilaita yön yli. Suurin rakenteellinen muutos on kuitenkin vuodeosastokokonaisuuksien laajentaminen isommiksi yksiköiksi sekä päällekkäisten heräämötoimintojen keskittäminen yhteen heräämöön. Yhden hengen huoneiden
määrää kasvatetaan jopa 80 prosenttiin. Immunosupressiivisten potilaiden osalta toiminta keskitetään yhteen yksikköön, jossa sekä vuodeosasto-, päiväsairaala- että poliklinikkatoiminnot toimivat samoissa tiloissa.

Potilastukipiste OLKA
Euroopan elinsiirtopäivän merkeissä
uumulaiset olivat
torstaina 10.10. jakamassa elinsiirtokortteja ja muuta
KYLLÄ-materiaalia Meilahden tornisairaalan aulassa. Potilastukipiste
OLKAn uusi maaliskuussa
avattu
toimisto oli päivän
ajaksi ympäröity
Martti Siekkinen jakoi aktiivisesti Kyllä
Uumun ja Musilin
elinluovutukselle -kortteja Meilahden
julisteilla ja KYLLÄ tornisairaalan uudessa OLKA- potilastukipisteessä.
-ilmapalloilla.
Aamupäivä oli erittäin vilkas. Satoja kortteja sekä uusia
KYLLÄ-jääraaputtimia annettiin ohikulkijoiden mukaan.
Iltapäivällä sairaalan aula hiljeni. Osastoilta tuli muutamia
potilaita juttelemaan pidemmäksikin ajaksi. Mielenkiinto
yhdistykseen liittymiseen heräsi ja ehkä lomakekin tuli lähetettyä liittoon.
Uusi OLKA-potilastukipiste tukee ja ohjaa terveyteen ja
sairauksiin liittyvissä asioissa. Se jakaa tietoa potilasyhdistysten toiminnasta ja vertaisneuvonnasta, ja sieltä saa ohjausta
terveyttä koskevan tiedon hakemiseen internetistä. Henkilökunta opastaa myös sairaalan sokkeloissa kulkemista.
Potilastukipiste OLKAan ovat lämpimästi tervetulleita
potilaat ja heidän läheiset, muut kävijät sekä sairaalan henkilökunta.
OLKAssa työskentelee HUSin palkkaama terveydenhuollon ammattilainen ja RAYn kokeiluluontoisesti rahoittamana Espoon potilasjärjestöjen yhteisön edustaja.
Potilastukipiste on avoinna ma–pe klo 8–15.
Netistä löytyy HUS.fi potilaalle OLKA.
Facebook.com/potilaspisteOLKA
sähköposti: olka@hus.fi, puh. 050 375 3914 •
Veijo Uotinen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elinsiirrot Suomessa
2006

2007

2008

2009

Munuainen
210
173
150
180
Maksa
53
53
47
48
Haima-munuainen					
Sydän
17
18
21
13
Keuhkot
13
11
12
14
Sydän-keuhko
0
1
4
0

2010

2011

2012

10/2013

175
50
2
22
15
0

164
56
1
18
23
0

199
52
8
22
26
1

159
45
9
19
14
0
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Tietoa, oivoa, tukea
t

Kokoonnuimme Munuais- ja maksaliitto ry:n toimistolle 1.10.2013
keskustelemaan, kuinka jokainen yhdistyksen jäsen voi osallistua omalla
panoksellaan vapaaehtoistoimintaan.
Mahdollisuuksia on monia ja kukin
voi miettiä halukkuuttaan toimia yhdistyksen hyväksi.
Alustuksena kuulimme Etelä-Suomen järjestösuunnittelijan Marjukka
Miettisen esittelyn Munuais- ja maksaliiton toiminnasta. Esityksestä nousi
selkeästi esille se, kuinka liitto valvoo
potilaiden etuja ja viestii päättäjille
sekä muille sidosryhmille potilaille tärkeitä asioita. Uumu ry:n puheenjohtaja Hannu Ouvinen kertoi yhdistyksen
tärkeästä tehtävästä, munuais- ja maksasairaiden sekä heidän omaistensa
kokoamisesta yhteen kerhotoiminnan
ja vertaistuen avulla. Toiminnan pääpainona on ohjata sairastuneita sekä
heidän läheisiään hyvään elämään ja
sosiaaliseen hyvinvointiin.
Illan osallistujat keskustelivat vilkkaasti vapaaehtoistoiminnan erilaisista
muodoista. Puheenjohtaja Hannu Ouvinen kertoi myös vaikutusmahdollisuuksista liiton ja yhdistysten toimielimissä, kuten hallituksessa sekä erilai-

sissa työryhmissä. Uumun sihteerinä
noin kuukausi sitten aloittanut Sari
Ruotsalainen esitteli tulevia yhdistyksen aktiviteettejä sekä kutsui paikalla
olleita osallistumaan rohkeasti toimintaan sekä kutsumaan muitakin jäseniä
mukaan.
Munuais- ja maksaliitto sekä yhdistykset tekevät tärkeää työtä jäsenistönsä hyväksi. Olisikin erittäin tärkeää
saada mahdollisimman monia jäseniä
toimintaan mukaan hoitamaan ”omaa
asiaamme” sekä viihtymään yhdessä ja
jakamaan kokemuksia.
Olisiko sinulle ominainen tapa toimia esimerkiksi vertaistuen piirissä,
olla tapahtumia järjestämässä, toimia
kerhon vetäjänä, avustaa lehtemme tekemisessä ja niin edelleen? Kannattaa
miettiä itselleen sopiva ja mieluinen
tapa osallistua.
Tilaisuuteen osallistuneet yhdistyksen jäsenet lupautuivat kaikki osallistumaan toimintaan jollakin tasolla
ja illan päätteksi todettiin, että yhdessä
ja yhteistyöllä saamme enemmän aikaan. Kiitokset kaikille lämpimästä ja
välittömästä tunnelmasta! •
Teksti: Marjo Lehtonen

Ilahduttava joukko uusia yhdistysaktiiveja oli paikalla.
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Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet

Rohkeasti mukaan
UUMU:n toimintaan!

Marjatta Suikkanen järjestämässä kahvihetkeä.

Sari Ruotsalainen houkutteli kahvittelijoita
ostamaan arpoja.

Syksyinen kahvitteluhetki Kirurgisen
sairaalan dialyysihoitoyksikössä sai
erittäin lämpimän vastaanoton. Aikoinaan Kirurgisen sairaalan pihajuhlina
tunnettu tapahtuma siirrettiin tänä
vuonna sisätiloihin, mikä mahdollisti
lähes 80 potilaan tapaamisen sekä herkulliset kahvi- ja piirakkatarjoilut.
Syyskuun puolessa välissä järjestetyn kaksipäiväisen tapaamisen taustavoimina hääri UUMU:n aktiivinen
vapaaehtoisväki, joka tarjoili kahvit
ja rupatteli paikalle tulleiden potilaiden kanssa. Oli ilahduttava huomata,
kuinka potilasjoukosta löytyi useita
yhdistyksemme jäseniä ja monta asiasta kiinnostunutta ihmistä. •
Sari Ruotsalainen

Lomalle Uumun mökille!
Lomahuoneisto Joutiaisen varaukset 11.11. alkaen
Uumun lomahuoneisto Joutiainen sijaitsee Joutsassa noin 200km Helsingistä.
Huoneisto on kaikkien Uumun jäsenten vuokrattavissa edulliseen
jäsenhintaan läpi vuoden.
Rivitalohuoneiston 60m2:n asunnossa on tupakeittiö, kaksi makuuhuonetta,
olohuone ja sauna. Ikkunasta avautuva järvimaisema ja jylhät mäntymetsät
henkivät luonnon rauhaa.
Samoilu metsäreiteillä tai lenkki hiihtoladuilla virkistää mieltä ja kohottaa
kuntoa. Yhdistyksen vene ja polkupyörät ovat vapaasti käytettävissä. Syksyisin
alueelta löytyy satoisia marjastusmaastoja.
Huoneistosta löytyy runsas astiasto, ruoanlaittovälineet ja siivoustarvikkeet
sekä ulkona käytettävä kaasugrilli. Jokainen vuokralainen huolehtii kuitenkin
mukaansa omat liinavaatteet, pyyhkeet, henkilökohtaiset pesuaineet sekä talous- ja WC-paperit.
Vuokralaisen on itse siivottava asunto käytön jälkeen ja huolehdittava, että seuraavalla asukkaalla on mukava
tulla siistiin asuntoon.

Vuokraushinnat jäsenille:
1.1.–2.5.2014 välisenä aikana (vk 1–18)
1 viikko perjantai–perjantai
100 euroa
Viikonloppu perjantai–sunnuntai
60 euroa
5 arkipäivän vuokra sunnuntai–perjantai 60 euroa
1 vuorokausi sunnuntai–torstai
35 euroa

2.5.–26.9.2014 välisenä aikana (vk 18–39)
VAIN KOKONAISTEN VIIKKOJEN VUOKRIA
1 viikko perjantai–perjantai
165 euroa
Loppuvuosi 2013
Viikko 150 euroa, viikonloppu pe–su

75 euroa

Asunto vuokrataan lomakausina pääsääntöisesti viikoksi perjantaista perjantaihin.
Lomaviikko alkaa pe klo 16.00 ja päättyy pe klo 16.00. Viikonloppu alkaa pe 16.00 ja päättyy su 16.00.
Lemmikkien vienti loma-asuntoon on kielletty.

Varauskäytäntä vuoden 2014 alusta
Lomahuoneiston varauksesta veloitetaan aina varausmaksu, joka on 30 euroa/varaus.
Varausmaksu tulee suorittaa yhdistyksen tilille viikon sisällä varauksesta ja se huomioidaan osana vuokran kokonaissuoritusta. Varausmaksu palautetaan, mikäli varaus perutaan vähintään 1 kk ennen vuokra-ajankohtaa tai kyseessä on sairastapaus.
Loppuosa lomahuoneiston vuokrasta tulee suorittaa viimeistään 2 viikkoa ennen lomaa. Mikäli varausmaksua ja
vuokran loppuosaa ei ole maksettu, vapautuu huoneisto muiden vuokrattavaksi.
Yhdistyksen jäsenten tasapuolisen kohtelun vuoksi kesän sesonkiajan vuokrauksissa etusijalla ovat uudet jäsenet
sekä ne, joilla ei ole ollut edellisvuonna vuokrausmahdollisuutta. Asunnon avain on noudettava ja palautettava toimistolle.
Vuoden 2014 varaukset
Vastaanotetaan sähköpostitse osoitteessa sihteeri@uumu.fi ja puhelimitse numerossa
050 449 7744 ma 11.11.2013 alkaen. •

4/2013

UUMU

17

paikalliskerhot
Porvoon kerho
Porvoon kerhoon ovat tervetulleita niin
uudet kuin vanhat elinsiirron saaneet
ja hoidossa olevat. Tapaamisessa keskustellaan ja jaetaan kokemuksia samaa
kokeneiden kanssa avoimesti ja luottamuksella ilman virallista kokousmallia
kahvikupposen äärellä.
Kerho on pieni mutta tehokas
vaikka, kokoontumisia on vain kerran
kuukaudessa. Kerhomme toimii Omenamäen palvelukeskuksen tiloissa joka
kuukauden ensimmäisenä tiistaina.
Tervetuloa mukaan pikkujoulutunnelmissa vietettävään tapaamiseen ti 3.12.2013. klo 14-16.

Kerran vuodessa kesäaikaan on käyty jossakin valitsemassamme kohteessa,
esimerkiksi museoalueella tai saaristossa. Jokunen vuosi sitten vierailimme
Kaisaniemen puutarhassa. Tapahtuman
yhteydessä käymme yhdessä syömässä
herkkuja kivassa porukassa.

Borgå gruppen
Vi i Borgå gruppen är färdiga att stöda
med vår verksamhet nya patienter och de
som har fått transplantation tidigare. I vår
varje månads kaffepalaver strävar vi till att
ge ut av vår erfarenhet samt ge möjlighet
att alla som deltar kan få stöd som vi alla
behöver. Det kan vara skönt att diskutera

med personer som har liknande behov av
att prata förtroligt med någon.
På mötet som sker följande gång
i Äppelbackens utrymmen den 5.11
klo 14.00–16.00 hoppas vi få nya medlemmar. Den 3.11. firar vi jul.
En gång i året utför vi en utfärd
med gruppen till ex. kryssning i vår fina
skärgård eller besök till ett musè eller
som ett år till Kaisaniemi trädgård. Till
saken hör att vi njuter en bit mat på ett
matställe efter besöken som prikken på
I. December möte kronas med gröt i
trevligt sällskap. •
Hilkka Lehtonen 0400 853 582
Bror Bergman 044 971 5954

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terveiset Uumun
Raaseporin kerhosta
Kerhomme on toiminut jo yli 15 vuotta.
Toiminta oli vilkasta erityisesti 1990-luvulla, jolloin meillä riitti kerholaisia
jopa oman joulujuhlan järjestämiseksi.
Viime vuosina olemme vierailleet Raaseporin Sydänyhdistyksen järjestämissä
tilaisuuksissa, kuten lettukesteillä, retkillä sekä joulujuhlissa. Tämänvuotista joulujuhlaa vietetään Tammisaaren
Svenska klubbenilla tiistaina 3.12.
Raaseporissa ja Hangossa asuu tällä

hetkellä noin 30 Uumun jäsentä ja toivonkin saavani uusia yhteydenottoja
sekä vetoapua kerhotoiminnan järjestämiseksi. Eino Valtonen, puh. 019 2412
207 tai 044 3241 220

Hälsningar från
Raseborgs klubben
Klubben har varit verksam över 15 år.
Verksamheten var livlig på -90 talet
med gemensamma info-tillfällen och
egen julfest.

I dag är klubbens verksamhet med i
Raseborgs Hjärtföreningen som arrangerar bland annat plättkalas, resor och
julfest. Årets julfest är i Ekenäs Svenska
klubben på tisdag 3.12.
Medlemsantalet i Uumu innom vårt
versamhetsområre som omfattar Hangö och Raseborg är ca.30.
Var vänlig och kontakta mig om
klubbens verksamhet och dess framtid.
Närmare om verksamheten i tidningarna Västrä Nyland och EteläUusimaa. Eino Valtonen, tel. 019 2412
207 tai 044 3241 220. •

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keski-Uudenmaan
kerhon kuulumisia

Maija Matero ja Auli Heinonen.
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Kerhomme toiminta on tänä vuonna
ollut vähäistä sairaustapausten vuoksi.
Helmikuussa laskiaisena oli kerholaiset luonani hernekeitolla ja laskiaispullakahvilla.
Maaliskuussa maailman elinsiirtopäivänä ja lokakuussa Euroopan
elinsiirtopäivänä olimme jakamassa
elinluovutuskortteja sekä esitteitä munuais- ja maksasairauksista sekä Uumun toiminnasta Hyvinkään sairaalan
aulassa.
Kesäaika on mennyt meillä jokaisella omissa touhuissa ja lomaillen, osalla
myös työelämässä. Nyt syksyn tullessa
on nautittu komeasta ruskasta. Marraskuussa menemme Riihimäen teatteriin

katsomaan Kaksi Vihtoria ja Klaara
-näytelmän. Joulukuussa on tarkoitus
pitää puurokutsut, mutta paikka on
vielä avoin.
Tervetuloa ti 14.1. Sveitsin uimahallin tapaamiseemme. Tietoa voi
kerhon toiminnasta kysyä vetäjältä
Maijalta 0503663951. Tulkaa joukolla
mukaan ideoimaan ja vaihtamaan ajatuksia, kaikki ovat tervetulleita. Kiitän
kaikkia kerholaisia, kun olette jaksaneet olla toiminnassa mukana. Näin
olemme toistemme tukena. Olet tärkeä
ihminen. •
Syysterveisin
Maija Matero

järjestösuunnittelija
Järjestösuunnittelija Marjukka Miettinen
Etelä-Suomen alue
Perhe- ja nuorisotoiminta, liikunta
040 5240 674, marjukka.miettinen@musili.fi
Keskustoimisto:
Kumpulantie 1A, 6. krs, 00520 Helsinki

Kuntoutuminen yhdistysten teemana
vuonna 2014
Kuntoutus ja kuntoutuminen ovat kohtuullisen
laajoja käsitteitä, jotka ymmärretään yksilöllisesti. Kuntoutumisen teemavuotena 2014 Munuais- ja maksaliiton ja jäsenyhdistysten tavoitteena
on, että tieto munuais- ja maksasairauksiin sairastuneiden kuntoutumisesta ja hyvinvoinnista
lisääntyy. Tavoitteena on tuoda järjestömme jäsenien sekä sairaaloiden hoitohenkilökunnalle
esiin kuntoutumisen erilaisia muotoja sekä kuvata selkeämmin munuais- ja maksasairaan hoitopolkua, johon toivomme kuntoutuksen merkittävästi linkittyvän.
Tulevana vuotena toivomme yhdistyksen järjestävän jäsenilleen erilaisia ja monimuotoisia
kuntoutustapahtumia. Mikä sinua kuntouttaa?
Lähdemmekö metsäretkelle, kuntosalille, laulamaan yhdessä tai maalauskurssille? Toivomme
innostavamme jäseniämme voimaantumaan liikunnan, harrastuksen tai kulttuurin parissa.
Teemavuoden yhtenä tavoitteena on myös aktivoida uudelleen yhdistyksien liikuntavastaavia.
Ensimmäinen koulutus on jo toteutunut, ja siellä

oli mukana kymmenen liikuntavastaavaa. Seuraava koulutus toteutetaan helmikuussa 2014,
ja sinne tavoittelemme löytävämme lisää uusia
liikuntavastaavia.
Munuais- ja maksasairaiden kuntoutuspolun
kuvaaminen on käynnistymässä. Tavoitteena on
havainnollistaa polkua sairastumisen ensihetkestä alkaen, sillä tarvitaan kaikenikäisille munuaisja maksasairautta sairastaville. Tähän tarvitaan
laajaa yhteistyöverkostoa, erityisesti itse sairastuneen kokemuksia mutta myös asiantuntijanäkökulmaa.
Lisätietoa kuntoutumisen teemavuodesta tulee ensi vuoden aikana. Mutta odotettavissa on
ainakin hyvinvointikuvakilpailu, nuorten aikuisten hyvinvointiseminaari, voimavarakoulutusta
vapaaehtoisille ja liikuntakampanja. Suunnitellaan yhdessä lisää, mikä saa meidät kuntoutumaan!
Nautinnollista syksyä,
Järjestösuunnittelija Marjukka

Elämän lahja -koru ja -solmioneula
Osta itsellesi tai lahjaksi Munuais- ja maksaliiton Elämän lahja -koru tai -solmioneula. Näin tuet munuais- ja maksasairaiden ja heidän läheistensä hyvinvointia. Hopeisessa logoriipuksessa on 45 cm pitkä, ohut Omegaketju.
Korun halkaisia on 3,3 cm.
Korut on suunnitellut Heikki Hartikainen, Saurum Oy.
Korua on myynnissä UUMUn toimistolla. Hyvä lahja itsellesi tai läheisellesi.
Sisältää Tommy Tabermannin runotekstin.
Hinta:
Kaulakoru 108 euroa
Solmioneula 98 euroa
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liikunta
Itsenäinen harjoittelu

Uusi allasjumppa alkaa
Aloitamme uuden allasjumpparyhmän Vantaalla Palvelukeskus Foibessa.
Lämpimästä altaastaan tunnettu Palvelukeskus Foibe sijaitsee aivan Peijaksen sairaalan vieressä osoitteessa Sairaalakatu
7. Kulkuyhteydet ovat monipuoliset, ja lähialueelta löytyy paljon parkkitilaa. Paikallislinja-autojen pysäkit ovat vain parin
sadan metrin päässä ja matkaa Rekolan juna-asemalta on noin
1,5 km.
Ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 16. Tunnin allasvuoro sisältää 40-minuuttisen ohjatun allasjumpan sekä 20 minuuttia
rentouttavaa uinti- ja vesihieronta-aikaa. Kevätkausi sisältää
yhteensä 15 tammi–huhtikuulle ajoittuvaa jumppakertaa.
Kausimaksu ohjatulle allasjumpalle on 80 euroa/jäsen

Ryhmään mahtuu 16–18 henkilöä, ja se täytetään sitovien
ilmoittautumisten perusteella. Pystymme toteuttamaan
allasjumpparyhmän vain riittävän suuren osallistujamäärän
saatuamme.
Ota siis rohkeasti yhteyttä ja lähde mukaan lempeän lämpimään liikuntaan, joka virkistää mieltä ja tekee hyvää kropalle. Lisätiedustelut ja ilmoittautumiset Uumun toimistolle
sähköpostitse sihteeri@uumu.fi tai puhelimitse 050 449 7744
ma 18.11.2013 mennessä. •

Uumu korvaa potilasjäsenilleen kuittia vastaan
25 % omaehtoisen liikunnan kuluista. Vuotuinen
korvauskatto on 100 euroa/potilasjäsen.
Korvauksen piiriin kuuluvat myös liikunta- ja
urheiluseurojen liikuntaryhmien kausimaksut (ei
kuitenkaan UUMU:n omat allasjumpat ja keilaryhmät).
Vuoden 2013 liikuntakorvaushakemusten tulee
olla toimistolla viimeistään pe 27.12. Tämän jälkeen
tulleita korvaushakemuksia ei käsitellä. Mukana tulee olla maksuerittelyllä ja maksun saajan nimellä varustettu kuitti sekä yhteystiedot ja IBAN- muotoinen
tilinumero.

HUOM! UUSI KÄYTÄNTÖ:
Vuoden 2014 liikuntakorvausten maksut keskitetään
kahteen eri ajankohtaan:
•
		
		
		

Tammi–toukokuun liikuntakuitit tulee
toimittaa toimistolle 6.6.2014 mennessä. 		
Korvaukset maksetaan potilasjäsenille 		
kesäkuun aikana.

•
		
		
		

Kesä–joulukuun liikuntakuitit tulee
toimittaa toimistolle 19.12.2014
mennessä. Korvaukset maksetaan
potilasjäsenille joulukuun lopussa.

Kyseisenä aikana kertyneet kuitit tulee kerätä aina yhteen lähetykseen ja ne käsitellään yhtenä korvaushakemuksena yllä olevien aikataulujen mukaisesti.
Vuoden 2014 alussa liikuntakorvausten haussa
otetaan käyttöön pakollinen hakukaavake, joka on
saatavissa Uumun nettisivuilta ja toimistolta. Kaavakkeen käyttöönotolla pyrimme selkeyttämään ja
yhdenmukaistamaan käytäntöämme. •

. . . . . . . .. . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Keilakisat Tampereella ja Vaasassa
Urhea joukko Uumun keilaajia osallistui syksyn ensimmäisiin keilakisoihin Tampereella 14.9.2013 ja toisiin Vaasassa
19.10.2013. Osa keilaajista lähti matkaan retkivessalla* aamulla varhain. Vaasaan lähtö oli klo 5.30 ja Tampereen lähtö
klo 8.30. Tampereella parhaiten onnistui A-luokassa keilaava
Arto Järvinen tuloksella 1097. B-luokassa parhaiten onnistui Buranan voimin Olavi Rautiainen ollen neljäs tuloksella
902. C-luokassa Janne Tirronen oli neljäs tuloksella 861. Dluokassa Jorma Wilén oli kolmas heitettyään tuloksen 728.
Saimme joukkoomme myös uuden keilaajan, Henri Kuron.
Hänellä oli huonoa onnea radan toiminnan kanssa ja Henri
oli luokassaan kolmas.
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Vaasan kisa sujui joukkueeltamme hienosti. Rainer Nissinen oli A-luokassa toinen tuloksella 1022 jääden harmittavat
24 pistettä voittajasta. Jos kakkossarja olisi mennyt normaalisti niin sitten… B-luokassa Hannu Ouvinen oli viides tuloksella 842. Jos neljäs sarja olisi ollut parempi kuin 114, niin
palkintopalli olisi ollut mahdollinen. Martti Siekkinen oli
kuudes tuloksella 825. C-luokassa Janne Tirronen oli kolmas
tuloksella 873. D-luokan voitti yllättäen Jorma Wilén tuloksella 821. Jorma uhkasi heittää seuraavissa kisoissa Jyväskylässä marraskuussa vähintään 900 pistettä. Jälkipelit alkavat
aina jos sanalla. •
Keilaterveisin Hannu Ouvinen
*Retkivessa on asuntoauto, joka tällä kertaa toimi moitteettomasti.

tapahtuu
2013

2014

Marraskuu

Tammikuu

ma 18.11.2013
Vertaistreffien illanistujaiset Uumun toimistolla klo 17.30
alkaen.
Illan isäntänä Henry Virtanen ja vieraana järjestösuunnittelija Marjukka Miettinen. Ilmoittaudu Uumun toimistolle su
17.11.2013 mennessä.

ti 14.1.2014
Hyvinkään kerhon tapaaminen Sveitsin uimahallissa klo
12.00 alkaen.
Omakustanteisen uinnin jälkeen (n. 13.30) kokoonnumme kerhon tarjoamaan kahvitteluhetkeen uimahallin kabinettitiloihin. Voit halutessasi osallistua myös
pelkkään kahvitteluhetkeen. Lisätietoja Maija Materolta,
puh. 050 366 3951.

to 21.11.
Uumulaisten keilamestaruuskisa 2013 klo 20-21 Talin keilahallissa. Sarjat, naiset ja miehet. Kiertopalkinnon saa vuodeksi
haltuunsa paras potilaskeilaaja. Ilmoittautumiset 18.11.2013
mennessä sihteeri@uumu.fi
la 23.11.2013
Uumun lapsipotilaille suunnattu “Tontut suutareina” -lastennäytelmä Helsingin kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä klo 11.00.
to 28.11.2013
Kotihoitoa tekevien dialyysipotilaiden virkistys- ja vertaisilta
Uumun toimistolla klo 18 alkaen. Tietoa kursseista ja virkistystapahtumista. Kevyen illallisen jälkeen life coach Susanna Toropainen suuntaa ajatuksemme onnelliseen elämään
ja hyvinvointiin. Ilmoittaudu Uumun toimistolle su 24.11.
mennessä. Mainitse mahdollisista ruoka-aineallergioista.
la 30.11.2013
Nuorten aikuisten pikkujoulut. Lisätietoa Antti Pollarilta,
puh. 040 413 9970.
la 30.11.2013
Uumun pikkujoulut Ravintola
16.00–22.00, ks. erillinen ilmoitus.

Laulumiehissä

klo

Joulukuu
ti 3.12.2013
Uumun Raaseporin kerhon pikkujoulut Svenska klubbenilla Tammisaaressa. Lisätietoa kerhon vetäjä Eino Valtoselta,
puh. 044 3241220
ti 3.12.2013
Porvoon kerhon tapaaminen pikkujoulutunnelmissa Omenamäen palvelukeskuksen tiloissa klo 14 alkaen. Lisätietoja
Hilkka Lehtoselta, puh. 0400 853 582.

ma 20.1 2014
Vertaistreffit Uumun toimistolla klo 17.30 alkaen.
Ilmoittaudu Uumun toimistolle su 19.1.2014 mennessä.
la 25.1.2014
Uumu järjestää Talin keilahallissa klo 10–17 VAUn keila cupkilpailun. Myös kannustajat ovat tervetulleita tapahtumaan.
su 26.1.2014
Lasten perhekerho Luumun retki Luonnontieteelliseen museoon (Pohjoinen Rautatiekatu 13, Helsinki) klo 10.00 alkaen. Ilmoittaudu mukaan perhekerhon vetäjä Sari Ruotsalaiselle, puh. 040 5519 529 tai e-mail: sruotsalainen@pp.inet.fi.
pe 24.1.2014 mennessä.
to 30.1. 2014
Nuoret aikuiset: ilmainen tutustuminen kuntosaliharrastukseen. Lähtö kuntosalille Uumun toimistolta klo 17.30.
Kuntosalin jälkeen mahdollisuus tutustua muihin nuoriin
aikuisiin ja kerhon toimintaan. Voit lähettää kuntosaliohjelma toiveita/kysymyksiä pollari.antti@gmail.com. Ohjaajana
kuntosaliohjaaja Antti Pollari.

Helmikuu
ti 25.2.2014
Perinteikkäät ja suuren suosion saavuttaneet rokkakekkerit
hernekeiton ja laskiaispullien sekä kahvien kera Uumun toimistolla ti 25.2.2014 klo 14–18. Ilmoittaudu pe 21.2. mennessä Uumun toimistolle.

Maaliskuu
la 1.3.2014
Nuoret aikuiset: Talviklassikko klo 17, Olympiastadion.
Lipun hinta on 31,50 euroa ja lipun omavastuu on 10 euroa.
Tarkemmat tiedot seuraavassa Uumu- lehdessä. •

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry

Runeberginkatu 15 A 1, 00100 Helsinki
Puh. 050 449 7744, Fax (09) 454 6290
sihteeri@uumu.fi, www.uumu.fi

Muutokset mahdollisia.
Päivitetyt tiedot www.uumu.fi.
4/2013
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tapahtuu
Porvoon kerhossa voit tavata alueen muita saman kokeneita ja jakaa ajatuksia. Tavoitteena on järjestää myös
asiantuntijaluentoja kerholaisia kiinnostavista aiheista.
Tapaamiset ovat joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina
klo 14–16.
Omenamäen palvelukeskus, Tullinportinkatu 4, 01600
Porvoo. Ryhmähuone 1.
Kerhoa vetää Hilkka Lehtonen, puh. 0400 853 582.

----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Avointen ovien tilaisuus kaikille munuais- ja maksapotilaille, heidän läheisilleen ja muille aiheesta kiinnostuneille. Vieraita kertomassa ajankohtaisista aiheista, vertaistukea ja vapaata seurustelua noin joka toinen kuukausi,
paitsi kesällä. Ilmoittaudu treffien sähköpostilistalle sihteeri@uumu.fi

----------------------

Vertaistreffit

-------------------------------------------------

Raaseporin kerho jatkaa kokoontumisiaan Raaseporin
Sydänyhdistyksen kanssa.
Kerhon vetäjänä toimii Eino Valtonen, puh. 019 241 2207
tai 044 324 1220.
Tietoa tulevista tapaamisista V-N- ja Etelä-Uusimaa lehdistä.
Raseborg klubben träffas tillsammans med Raseborgs
Hjärtförening. Närmare i tidningar Västra Nyland och
Etelä Uusimaa.

--------------------------------------------------

Nuorten aikuisten kerho

------------------

Uumussa aloitti vuoden 2012 alussa nuorille aikuisille
suunnattu kerho. Kerho on tarkoitettu yhdistyksen 18 –
35-vuotiaille munuais- ja maksapotilaille.
Tapaamisiin sisältyy tietoiskuja munuais- ja maksasairaiden elämään liittyvistä asioista sekä kerhon jäsenten
toiveista toteutettavaa toimintaa.
Tervetuloa mukaan kehittämään kerhomme toimintaa!
Terveisin Antti Pollari, puh. 040 413 9970
pollari.antti@gmail.com

--------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

Kevään 2014 liikuntaryhmät

Ohjattu allasjumppa
Sandelsin kuntokeitaalla (Välskärinkatu 4, Helsinki)
järjestettävät ohjatut allasjumpat jatkuvat kevätkaudella.
Syyskaudella mukana olleet allasjumppaajat jatkavat
automaattisesti syksyllä ilmoittamassaan ryhmässä
(joko ma tai ti). Ilmoitathan toimistolle mikäli haluat
vaihtaa ryhmää tai et halua enää kevätkaudella osallistua allasjumppaan. Kummassakin ryhmässä on tällä
hetkellä tilaa muutamalle uudelle jumppaajalle.
Tervetuloa mukaan!
Ryhmät kokoontuvat:
maanantaisin 13.1.- 21.4. klo 11-12
tiistaisin 14.1.- 22.4. klo 15-16
Hinta: 80 euroa/ henkilö sisältäen 15 kertaa / ryhmä.
Huomaathan myös Vantaalla alkavan allasjumpan, kts.
mainos s.19.
Keilailu
Nurmijärven keilahalli, Sepäntie 1, Nurmijärvi
joka toinen tiistai 14.1.–22.4. klo 18–19
Hinta 40 euroa/8 kertaa

Talin keilahalli, Huopalahdenie 28, Helsinki
torstaisin 9.1.-24.4. klo 20-21
Hinta 80 euroa/15 kertaa

Huomaa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

Liikuntapalvelut

----------------------

--------------------------------

Kerhon syyskauden tapaamisista saat tietoa kerhon vetäjältä Maija Materolta, puh. 050 366 3951.

-----------

Keski-Uusimaa

Raseborg/Raasepori

--------------------------------

-------------------------------------

---------------------------

Porvoo

LIIKUNTARYHMIEN MAKSUT
maksukäytännön
Liikuntaryhmistä EI tule kävijöille
muutos!
erillistä laskua.
Osallistumismaksut tulee maksaa
tammikuun loppuun mennessä Uumun tilille,
FI03 1028 3001 5117 65
Viitteeksi 1070/ allasjumppaajat tai 1067/ keilaajat
JUMPPAA UUMUN TOIMISTOLLA
Aloitamme alkuvuodesta Uumun toimistolla järjestettävät leppoisaan lämmittelyyn ja venyttelyyn perustuvat
jumppatuokiot. Kaikille avoin, maksuton jumpparyhmä
kokoontuu keskiviikkoiltaisin klo 18-19.
Pystymme toteuttamaan jumpparyhmän vain riittävän suuren osallistujamäärän saatuamme. Lisätietoa
jumppatuokioiden alkamisajankohdasta saat ilmoittautuessasi toimistolle puhelimitse 050 449 7744 tai sähköpostitse sihteeri@uumu.fi

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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tapahtuu

UUMU pyrkii ennaltaehkäisemään pitkäaikaisia ja vaikeita munuais- ja maksasairauksia. Yhdistys toimii munuaisja maksapotilaiden oikeuksienvalvojana. Tavoitteena on
varmistaa asiantuntevan hoidon saanti.
UUMU järjestää virkistystapahtumia ja liikuntatoimintaa
jäsenilleen. Yhdistys on valtakunnallisen Munuais- ja
maksaliiton jäsen.
UUMUn kautta saat tietoa munuais- ja maksasairauksista
sekä elinsiirroista. Uumu kehittää hoitoyksiköiden potilasviihtyvyyttä hankkimalla niihin mm. televisioita ja tilaamalla sanoma- ja aikakauslehtiä. Uumulta voi myös hakea
tukea ylisuuriin sairauskustannuksiin.
UUMU välittää vertaistukipalveluita. Vertaistuki on vapaaehtoista lähimmäisen auttamista, jossa kumppanuus on
tasavertaista ja luottamuksellista. Tukijat ovat kokeneet
saman sairauden ja saaneet koulutuksen tehtäväänsä.
Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry on
perustettu 1967 ja sen jäsenmäärä on noin 1200. Paikalliskerhot toimivat tällä hetkellä Porvoossa, Hyvinkäällä ja
Tammisaaressa. UUMU julkaisee Uumu-lehteä 4 kertaa
vuodessa.

--------------------------------------------------

Liity UUMUn jäseneksi

• Voit tavata ihmisiä, jotka ovat kokeneet saman kuin
sinä ja saat tukea potilastovereiltasi
• Myös lähimmäisesi ovat tervetulleita toimintaan
• Voit vaikuttaa ja saada lisää tietoa
• Voit hakea taloudellista tukea suuriin sairauskustannuksiin
• Saat Uumu-lehden 4 kertaa vuodessa
• Saat Munuais- ja maksaliiton Elinehto-lehden 4 kertaa
vuodessa
• Voit osallistua Uumun järjestämille retkille jäsenhintaan
• Voit vuokrata Uumun lomahuoneiston jäsenhintaan
• Voit osallistua Uumun liikuntatoimintaan
• Saat tukea omaehtoisen liikunnan kustannuksiin
• Liiton kuntoutumiskurssit ovat käytettävissäsi
Jäsenmaksu vuonna 2014 on 22 euroa.
Jäseneksi voit liittyä:
• soittamalla toimistoon 050 449 7744
• sähköpostilla sihteeri@uumu.fi
• täyttämällä lomakkeen internetissä www.uumu.fi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uudenmaan munuis- ja maksayhdistys UUMU ry on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueen
munuais- ja maksapotilaiden etu-, palvelu- ja yhdessäolojärjestö.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Uudenmaan munuais- ja
maksayhdistys UUMU ry

Uumun toimisto
Uumun toimisto on avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 10–14 sekä torstaisin klo 14–18. Puhelinpalvelu palvelee toimiston aukioloaikana.
Sähköposti: sihteeri@uumu.fi
Puh: 050 449 7744
Uumun nettisivut: www.uumu.fi
Nettisivujen ajankohtaista-palstalta löydät lisätietoa
tulevista tapahtumista.
Tilinumeromme on FI03 1028 3001 511765.
Toimiston aukioloaikojen poikkeukset:
VK 52 toimisto on kiinni
VK 1 - auki normaalisti ma 30.12.2013 ja to 2.1.2014.
VK 2 - kiinni ma 6.1.2014 (loppiainen)
Muutoin puhelinpäivystys ja toimiston normaalit
aukioloajat:
ma ja ke 10-14 sekä to 14-18

--------------------------------------------------

Uumun lehti
Uumu-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Uumun jäsenet saavat lehden ilmaiseksi jäsenetuna.
Uumu-lehden voi tilata myös kotiin ympäri Suomen.
Tilaushinta vuonna 2014 on 20 euroa. Irtonumerohinta
on 5 euroa.
Tilaukset: Uumun toimisto puh. 050 449 7744 tai
sihteeri@uumu.fi

--------------------------------------------------

Tule tekemään Uumu-lehteä

Kerro oma tarinasi ja kokemuksesi sairastamisesta. Miten sairaus on vaikuttanut sinuun ja läheisiisi? Jaa tarinasi
lehden välityksellä – voit auttaa jotakuta toista.
Voit myös kirjoittaa juttuja jäsenistöä kiinnostavista aiheista, haastatella mielenkiintoisia henkilöitä tai tuoda uutta
näkökulmaa sairastamiseen

--------------------------------------------------

Lomahuoneisto Joutiainen
Uumun lomahuoneisto Joutiainen sijaitsee Joutsassa
noin 200 km Helsingistä. Asunto on kaikkien uumulaisten
vuokrattavissa edulliseen jäsenhintaan läpi vuoden.
Katso tarkemmat tiedot ilmoituksesta sivulla 17.

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
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Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry
Njur- och leverföreningen i Nyland rf

