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

PUHEENJOHTAJALTA

UUMU ry:n koronakevät 2021
Aamulla kävin hiihtämässä, koska Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusjohtaja
Mika Salminen suositteli lähiliikuntaa ja -harrastamista. Viime vuoden maaliskuussa en osannut kuvitella,
että koronaviruksesta tulisi pitkäkestoinen pandemia,
joka sulkisi kaiken. Koronaväsymys vaivaa meitä kaikkia. Rajoituksista päästään kuitenkin vain noudattamalla niitä.

Rokotteesta apua
Olen saanut koronarokotetta koskevia puheluita ja
sähköposteja teiltä jäseniltä. Kiitos viesteistänne!
Kaikkea on kysytty: onko hyötyä, sopiiko rokote siirtopotilaalle, onko turvallinen, koska rokottaminen
alkaa. En ole terveydenhoitoalan ammattilainen ja siksi
kysyin asiaa Agneta Ekstrandilta (HUS:n nefrologian
ylilääkäri). ”Sekä siirto- että dialyysipotilaat kuuluvat
riskiryhmiin eli heille suositellaan rokotteen ottamista
ja he kuuluvat niihin, jotka priorisoidaan. Kansallinen
rokotusryhmä tekee suositukset ja rokotusohjelmat.”
Agneta kertoi myös, että aikataulu riippuu hyvin paljon siitä, kuinka nopeasti rokotteita saadaan Suomeen. Kaikki tyynni, kun asia tulee sinulle ajankohtaiseksi, ole yhteydessä hoitoyksikköösi ja keskustele lääkärisi kanssa tästäkin asiasta ¬- kuten
kaikesta hoitoosi liittyvästä.

Valoa tunnelin päässä
UUMU:n hallitus ja toimikunnat suunnittelevat koko ajan toimintaa, vertaistukea, vaikka tulevaisuus viruksen takia on epävarma. Kun kirjoitan tätä, koronaviruksen ilmaantuvuus HUS:n alueella
kertoo koronaviruksen olevan leviämisvaiheessa. Toivon, että rokotusten ja rajoitusten ansiosta elämä Uudellamaalla pikkuhiljaa avautuu.
Tulevaisuus voi olla monella tapaa erilainen kuin elämä Suomessa ennen korona-aikaa.
UUMU:ssa toiminta palautuu normaaliksi heti, kun viranomaiset sallivat ja hallituksemme antaa
luvan.
Liikunta- ja kulttuuritapahtumien, vertaistapaamisten ja muiden kasvotusten kohtaamisten
aika on toivottavasti jo ensi kesänä.

Päivä kerrallaan
Nautitaan talvesta ja alkavasta keväästä lähipiirissä. Noudatetaan THL:n ohjeita.
Mielestäni elämä on siedettävää rajoituksista huolimatta, jos lähipiirini ihmiset voivat hyvin.
Suojellaan itseämme ja toisiamme!
Timo Nerkko, UUMU ry:n pj.
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PÄIVITÄ TIETOSI JÄSENREKISTERIIN
Yhdistyksen jäsenrekisteri on tietosuojalain mukainen henkilörekisteri, jota käytetään
jäsenpalvelujen hoitamiseen ja jäsenviestintään. Rekisteriin kerätään vain toiminnalle
oleellisia tietoja, joita pystyt itsekin tarkastelemaan osoitteessa:
jasen.musili.fi/kirjaudu/
Käyttäjätunnuksena toimii jäsennumerosi, joka löytyy:
• Jäsenmaksun yhteydessä lähetettävästä jäsenkortistasi ja
• UUMU-lehtesi sekä Elinehto-lehtesi takasivun osoitteesta
Salasana on postinumerosi.
Toivomme, että mahdollisimman moni kävisi tarkistamassa ja päivittämässä jäsenrekisterinsä yhteystiedot ja esimerkiksi syntymävuotensa, jotta voimme palvella jäsenistöämme entistäkin paremmin.

JÄSENMAKSU 2021
Vuoden 2021 jäsenmaksut postittaa kattojärjestömme Munuais- ja maksaliitto helmikuussa. Jäsenmaksu maksetaan laskussa olevalle Munuais- ja maksaliiton jäsenmaksutilille, ei UUMUn tapahtumatilille. Maksut kohdennetaan viitenumeroiden perusteella
oikealle henkilölle. Maksathan siis jäsenmaksusi viitenumeron kera eräpäivään mennessä, sillä maksumuistutukset viivästyttävät asioiden hoitamista ja aiheuttavat lisäkuluja.
Kiitos.
Mikäli sinulla on kysyttävää jäsenrekisteritiedoista tai jäsenmaksustasi, ota yhteyttä
• UUMUn järjestösihteeri Sari Ruotsalaiseen, p. 050 449 7744 / sihteeri@uumu.fi
tai
• Munuais- ja maksaliiton jäsen- ja taloussihteeri Kirsi Kauppiseen p. 050 4365 707 /
		 kirsi.kauppinen@muma.fi
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HALLITUS

SYYSKOKOUS JA HALLITUS 2021
Poikkeusajan keskellä 26.11.2020 järjestetty syyskokous
vaati erikoisjärjestelyjä. UUMUn toimistossa kokoukseen
osallistuville jaettiin jo eteisessä kasvomaskit, kehotettiin
käyttämään käsidesiä ja pitämään turvaetäisyyttä muihin
kokousosallistujiin. Paikan päälle saapui 14 jäsentä, joten
turvavälien pitäminen onnistui kohtalaisen hyvin. Teamsalustan kautta verkossa kokousta seurasi 8 jäsentä.
Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jotka löytyvät tällä hetkellä UUMUn
kotisivuilta osoitteesta www.uumu.fi/yhdistys/paatoksenteko/. Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 23 euroa. Hallitusjäsenten valinnassa joukostamme löytyi juuri tarvittu
määrä hallitustyöskentelystä kiinnostuneita ja kaikki paikat
saatiin täytettyä. Uusina hallitusjäseninä tai varajäseninä
paikan vastaanotti neljä jäsentä, mikä toi hiukan vaihtuvuutta kokoonpanoon.

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin tammikuun lopussa 2021. Lähes kaikki hallitusväestä pääsi
paikalle verkossa pidettyyn etäkokoukseen. Järjestäytymiskokouksessa käsiteltävänä olivat mm. työryhmien kokoonpanot, joista tullaan kertomaan tarkemmin kevään UUMUlehdessä. Ohessa tiivis esittely vuoden 2021 hallitusjäsenistä
ja varajäsenistä. Ota yhteyttä – olemme sinua varten!

Puheenjohtajat
pj. Timo Nerkko, Helsinki
p. 050 570 7825 / timo.nerkko@ehyt.fi		
Talous-, tutkimus- ja viestintätoimikunta
		
Varsinaiset jäsenet

varapj. Carita Rönkkö, Helsinki
p. 050 570 4804 / carita.ronkko@laakkonen.fi
Munuais- ja maksaliiton lääketieteellisen
munuaistyöryhmän varajäsen

Risto Konttinen, Kirkkonummi
p. 046 851 4637 / risto.konttinen@saunalahti.fi		
Munuaissiirron saanut
Yhdistyksen taloudenhoitaja, taloustoimikunta

Varajäsenet

Hannu Ouvinen, Espoo
p. 0400 303 139 / hannu.ouvinen@elisanet.fi
Munuaissiirron saanut
Vertaistukija, Liikuntatoimikunta
Yhdistyksen puheenjohtaja 2010-2017

Timo Dahl, Espoo
p. 0400 688 459 / timo.dahl@tipeda.fi
Dialyysiasiakkaana n. 5 vuotta
Kokemusasiantuntija, vertaistukija,
munuaispotilaiden vertaistapaamiset

Tessa Hellsten, Helsinki
p. 046 559 2081 / tessahellsten@gmail.com
Haima-munuaissiirron saanut
Vertaistukija, Edunvalvonta- ja viestintätoimikunta,
UUMU-lehden päätoimittaja, 30-50-vuotiaiden toiminta
Munuais- ja maksaliiton lääketieteellisen
munuaistyöryhmän varajäsen

Johanna Juhola, Helsinki
p. 0400 830 038 / jj2867@gmail.com
Maksasairaus (PBC)
Maksapotilaiden vertaistapaamiset,
virkistystoimikunta

Jaana Lehto, Helsinki
p. 050 357 4993 / jaanalehto8@msn.com
Munuaissiirron saanut
Vertaistukija, munuaispotilaiden vertaistapaamiset,
viestintä- ja virkistystoimikunnat
Satu Pentikäinen, Helsinki
satupentikainen@outlook.com
Edunvalvontatoimikunta
Risto Salmi, Vihti
p. 045 638 2410 / salmir@saunalahti.fi
Munuaissiirron saanut
Vertaistukija, Luoteis-Uudenmaan vertaistapaamiset,
tutkimustoimikunta					
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Marjatta Suikkanen, Espoo
p. 040 757 2331 / jatta.suikkanen@gmail.com
Eläkkeellä oleva hoitaja, virkistystoimikunta

Marja Mäntynen, Helsinki
p. 040 540 6673 / marja.mantynen@harrysbar.fi
Dialyysipotilas
Edunvalvontatoimikunta
Tiina Parri-Lindqvist, Helsinki
p. 050 436 0781 / tiina.parri@kolumbus.fi
Maksasairaus (PBC)
Vertaistukija, maksapotilaiden vertaistapaamiset,
viestintätoimikunta
Kassu Kallio, Helsinki
p. 044 569 4203 / kassu.kallio@gmail.com
Munuaissiirron saanut
Vertaistukija, kokemusasiantuntija ja
asiakasraadin jäsen,
HUS-Akuutti, viestintätoimikunta

Kutsu UUMU ry:n kevätkokoukseen
Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry:n vuosikokous pidetään UUMU:n toimistolla
(Runeberginkatu 15 A 1, Helsinki) tiistaina 27.4.2021 klo 17.30.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja hallitukselle käsiteltäväksi pyydetyt asiat,
jotka tulee ilmoittaa hallitukselle viimeistään kuukautta ennen varsinaista kokousta.
Hallitus esittää kevätkokoukselle yhdistyksen sääntöjen muuttamista.
Esitys on, että etäosallistuminen vuosikokouksiin on mahdollista ja että hallituksen varajäsenet
eivät jatkossa ole henkilökohtaisia varajäseniä.
Lisätietoja sääntömuutoksesta UUMU 2/2021 -lehdessä.
Hallitus

.

Inbjudan till vårmöte för Njur- och leverföreningen i Nyland rf (UUMU)
Vi i styrelsen bjuder in dig till vårmöte 2021 som hålls på UUMU:s lokal
(Runebergsgatan 15 A 1, Helsingfors) tisdagen den 27 april 2021 kl 17.30.
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Ärenden som medlemmarna vill ska tas upp vid årsmötet
ska skickas till styrelsen senast en månad innan mötet.
Styrelsen föreslår för vårmötet att föreningens stadgar ändras. Förslagen är att fjärrdeltagande
i årsmötena är möjligt och att styrelsens suppleanter inte längre kommer att vara personliga suppleanter.
Mer information om stadgeändringar finns i UUMU-tidningen (2/2021).
Styrelsen för Njur- och leverföreningen i Nyland rf (UUMU)
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OMANNÄKÖISTÄ JA MIELEKÄSTÄ ELÄMÄÄ
Essi Sipposelle munuaissairaus on aina ollut
osa elämää. Kiireellisesti
aloitettu dialyysihoito
sekoitti nuoren naisen
arjen, mutta opetti
myös luottamaan siihen, että vaikeistakin
ajoista selviää. Isältä
saatu siirtomunuainen
antoi hänelle uuden
mahdollisuuden normaaliin elämään, mutta
aluksi siinäkin oli omat
haasteensa.
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Essi Sipponen syntyi vuonna 1996 ilman toista munuaista. Hänen ollessaan
vain 2-vuotias huomattiin, että se ainoakin toimi vajaasti ja sen toiminta heikkeni hiljalleen koko ajan. ”Alusta asti oli selvää, että jossain vaiheessa elämääni
tulisin tarvitsemaan munuaissiirron.” Sairaudesta huolimatta Essi eli lapsena
ihan tavallista pikkutytön elämää perheessä, johon kuuluivat vanhemmat ja
terve isosisko. ”Toki joskus pienenä koin ehkä vähän erilaisuuden tunnetta,
joka on saattanut vaikuttaa myöhempään käytökseeni ja ajatteluuni.” Essi kävi
kuitenkin jo lapsena perheensä kanssa Munuais- ja maksaliiton kursseilla ja sai
sitä kautta vertaistukea. ”En ole siis koskaan kokenut olevani yksin sairauteni
kanssa, vaan olen aina tiennyt, että muillakin ikäisilläni on samanlaisia kokemuksia.”

Elämä muuttuu
20-vuotiaaksi asti Essin elämä oli suurelta osin kuin kenen tahansa ikäisensä
elämää. Hän työskenteli lähihoitajana kehitysvamma-alalla ja urheili paljon.
Munuaisten toiminta oli kuitenkin pikkuhiljaa hiipunut vaikean vajaatoiminnan puolelle. Silti Essin kunto oli vielä aivan siedettävä, sairautta ei tarvinnut
ajatella koko ajan. Elinsiirtoleikkaus oli jossain vaiheessa tulossa, mutta vielä
ajatuksissa taka-alalla, mitään päätöstä sen ajankohdasta ei oltu vielä tehty.
Sitten iski virtsatieinfektio, joka muutti kaiken. Essi meni työterveyslääkärille vannottaen tätä ottamaan huomioon lääkitystä määrätessään munuaisen

HAASTATTELU

”Työt oli pakko lopettaa.
Henkisesti oli tosi raskasta,
kun ainoa elämäntehtäväni
oli dialyysi.”

vajaatoiminnan. Essi oli jo lapsena tottunut siihen, että
kaikkia muita lääkäreitä kuin nefrologeja piti muistuttaa
siitä, ettei kukaan vahingossakaan määräisi munuaiselle haitallisia lääkkeitä. Tällä kertaa jotain meni kuitenkin pieleen,
sillä työterveyslääkäri kirjoitti Essille vääränlaista lääkettä,
vieläpä vahvalla annoksella. Essi aloitti kuurin luottavaisena ja tietämättä, ettei lääke ollutkaan sopiva. ”Vointini meni
nopeasti todella huonoksi. Hikoilutti, oksetti ja pyörrytti.
Olin varma, että kuolen.” Essillä oli onneksi varattu aika
vain muutaman päivän päähän omalle nefrologille, minne
hän saapui äitinsä avustuksella. Yksin hän ei olisi huonon
olonsa vuoksi päässyt perille.
Munuaisten toimintaa mittaava kreatiniiniarvo oli hetkessä noussut hätkähdyttävän paljon. Nefrologi huomasi
heti, että Essi oli syönyt aivan väärää lääkettä, ja vaihtoi sen
välittömästi toiseen. Mitään ei kuitenkaan ollut enää tehtävissä Essin ainoan munuaisen pelastamiseksi ja niinpä
hänelle asennettiin viikon kuluttua katetri hemodialyysin
aloittamista varten. Jo seuraavana päivänä oli ensimmäisen hoidon vuoro. Varoittamatta dialyysiin joutuminen oli
Essille järkytys. ”Ensimmäisellä hoitokerralla menin yhden
hengen huoneeseen. En ollut koskaan ennen edes nähnyt
dialyysilaitteita ja niiden näkeminen oli isku vasten kasvoja.
Tunsin oloni todella sairaaksi ja epätietoiseksi.”
Ensimmäinen hoito jouduttiin keskeyttämään. Essi sai
kovan päänsäryn, hän miltei pyörtyi. Hoidot olivat kuitenkin välttämättömiä, ja Essi alkoi käydä Meilahden sairaalassa dialyysissä 2-3 kertaa viikossa. ”Työt oli pakko lopettaa.
Henkisesti oli tosi raskasta, kun ainoa elämäntehtäväni oli
dialyysi.”

Kohti elinsiirtoa
Essin lapsuudesta asti oli ollut selvää, että toinen vanhemmista luovuttaisi hänelle munuaisen ja tuntui hyvin luonnolliselta, että juuri hänen isänsä tekisi sen. Essi on aina
ollut hyvin samankaltainen isänsä kanssa ja perheellä oli
jokin alitajuinen ajatus, että isän munuainen sopisi varmasti
tyttärelle hyvin. Essin isä oli tutkittu munuaisen luovutusta varten ensimmäistä kertaa jo tyttären koulun aloituksen
aikaan, jolloin Essi oli ollut jonkin aikaa melko huonossa
kunnossa. Tuolloin hän toipui niin, ettei siirtoa tarvittu vielä vuosiin.
Essin kunnon romahdettua nopeasti ja yllättäen, dialyysi ennen munuaissiirtoa oli välttämätöntä. Siirtoleikkaus
huonossa kunnossa olisi ollut liian suuri riski. Aiemmin
tehtyjen tutkimusten vuoksi leikkauspäivä saatiin sovittua
suhteellisen nopeasti ja Essi kävi dialyysissä vain muutaman
kuukauden ajan ennen leikkausta.
Siirto tehtiin keväällä 2018 Essin ollessa 21-vuotias.
”Ennen leikkausta oloni oli tosi tyhjä. En pelännyt tai edes
jännittänyt sitä yhtään, odotin vain. En miettinyt hetkeäkään, että mitään pahaa voisi tapahtua. Ainoastaan sitä
jännitin vähän, miten äiti kestää puolisonsa ja tyttärensä
samanaikaiset leikkaukset.”
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”Elän nyt tosi
omannäköistäni
ja mielekästä
elämää, olen
sujut itseni
kanssa.”

Elämä elinsiirron jälkeen
Siirto sujui hyvin ja Essi toipui fyysisesti nopeasti, vaikka
hänellä olikin välillä kovia kipuja. Hän pääsi kotiin viidentenä leikkauksen jälkeisenä päivänä ja meni kuntosalille jo
kahden viikon kuluttua leikkauksesta. ”Se oli kyllä turhan
aikaisin, vaikka en treenannutkaan vatsalihaksia. Minulla oli
hyvä kunto ja urheilin paljon ennen leikkausta, joten salilta
oli vaikea pysyä poissa.”
Henkisesti leikkauksesta toipuminen oli vaikeampaa.
Lääkkeet, etenkin kortisoni, aiheuttivat Essille ulkonäkömuutoksia, jotka olivat nuorelle naiselle kipeä paikka ja
aiheuttivat kovia paineita. ”Hiuksia lähti, ihoni oli kamalassa kunnossa ja naama kuin pallo. Se oli rankkaa. Minulla
oli ongelmia ulkoisen minäni kanssa, kärsin jonkinlaisesta
syömishäiriöstä. Ulkonäkö oli silloin niin pinnalla, oli vaikea suodattaa siihen liittyviä asioita. Ihan kuin en olisi ollut
minä. Nykyään olen oppinut elämään asian kanssa, enkä
enää vertaile ulkonäköäni aiempaan. Kortisoniakin syön nyt
onneksi enää hyvin pienellä annoksella eikä se enää vaikuta
samalla tavalla ulkoisesti.”
Isona tukena noina aikoina olivat perhe ja ystävät, jotka ovat aina kuunnelleet ja kannustaneet Essiä. Vaikeuksista
huolimatta Essi tunsi voivansa hyvin. ”Sanoinkin kavereilleni, että oloni on aivan sairaan hyvä. En edes muistanut,
koska olisi viimeksi ollut niin hyvä olo. Olin täynnä elämäniloa.” Voinnin huononeminen vuosien aikana ennen dialyysiä oli tapahtunut niin hitaasti, ettei sitä edes huomannut.
Keho tottui siihen. Muutoksen tajusi vasta, kun olo muuttui taas oikeasti hyväksi. Essi on hyvin kiitollinen isälleen
uudesta elämästään. ”Siirto lähensi meitä tosi paljon, se oli
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iso yhteinen kokemus. Varsinkin heti leikkauksen jälkeen
puhuin siitä isäni kanssa jatkuvasti.”

Puhuminen auttaa
Kysyttäessä, mitä Essi haluaisi sanoa muille, jotka ovat
nyt samassa tilanteessa kuin hän aiemmin, Essi on hetken
hiljaa. ”Tuntuu siltä, ettei oikein ole mitään, mitä voi sanoa.
Jokainen käy oman polkunsa läpi. Pitää vain yrittää luottaa siihen, että kaikki menee hyvin, vaikka juuri nyt tuntuisi
ihan hirveältä.”
Ehkä yksi keino rohkaista muita on kertoa oma tarinansa. Sen Essi tekee mielellään, onhan hän tottunut puhumaan
sairaudestaan jo lapsena. ”Tämä on asia, jota ei tarvitse
peitellä tai häpeillä. Näistä asioista puhuminen on minulle
myös henkisenä apuna siihen, että olen aina vain enemmän
sinut itseni ja kaiken tapahtuneen kanssa. Näitä kokemuksia
ei ihmisestä päältäpäin näe.”
Nykyään Essi on jälleen töissä kehitysvammaisten
parissa. Hän harrastaa liikuntaa ja toivoo pääsevänsä opiskelemaan sairaanhoitajaksi. ”Sairauden kannalta toivon,
että uusi munuainen kestäisi mahdollisimman pitkään. Tiedän kuitenkin, että todennäköisesti tämän siirteen toiminta
loppuu jossain vaiheessa ja tarvitsen uuden siirron. Toivon,
että olen silloin niin terve ja sen verran nuori, että kestän
hoidot ja leikkauksen hyvin.” Liikaa Essi ei kuitenkaan
asiaa mieti. ”Elän nyt tosi omannäköistäni ja mielekästä
elämää, olen sujut itseni kanssa.”
Teksti: Tessa Hellsten
Kuvat: Anni Hast

VUOSI 2020

Dialyysissä olevilla ja munuaisensiirron saaneilla
35 koronatartuntaa
Suomen munuaistautirekisterin mukaan koronatartuntoja dialyysissä olevilla ja munuaisensiirron saaneilla on
nyt 35. Dialyysissä olevilla on 28.1.2021 mennessä todettu
18 tartuntaa ja munuaisensiirron saaneilla 17 tartuntaa.
Dialyysissä olevien tartunnat ovat olleet pääosin hemodialyysissä olevilla. Miehiä tartunnan saaneista on 23 ja naisia
12. Tartunnan saaneiden keski-ikä on 56 vuotta ja tartuntoja on todettu 19–80-vuotiailla. Munuaistautirekisteriin on
ilmoitettu kolme COVID-19 kuolemantapausta.
– Toinen aalto näkyy samaan tapaan kuin koko muussa
väestössä. Onneksi tilanne on kuitenkin ollut varsin rauhallinen ja toivottavasti rokotteet ehtivät estämään laajemmat

uudet aallot, kertoo Suomen munuaistautirekisterin vastaava lääkäri Jaakko Helve.
Kaikkien koronatestistä positiivisen tuloksen saavien
elinsiirron saaneiden tulisi olla yhteydessä omaan hoitoyksikköönsä, vaikka oireet olisivatkin lieviä.
Suomen munuaistautirekisteri seuraa dialyysissä olevien
ja munuaisensiirron saaneiden koronavirustartuntoja Suomessa ja raportoi tiedot Euroopan ERA-EDTA-rekisteriin.
Lähde: Suomen munuaistautirekisteri/
Munuais- ja maksaliiton uutiset 29.1.2021

Koronaviruspandemia ei juurikaan vaikuttanut
elinsiirtojen määriin vuonna 2020
Elinsiirtoja tehtiin HUSissa vuonna 2020
yhteensä 408, joista 20 tehtiin lapsille.
Elinsiirtojen määrä oli toiseksi korkein
historiassa. Koronaviruspandemia ei
juurikaan vaikuttanut elinsiirtojen määriin.
Kaikki Suomen elinsiirrot on valtakunnallisesti keskitetty HUSiin. Aikuispotilaiden elinsiirrot tehdään Meilahden
sairaalassa ja lapsipotilaiden Uudessa lastensairaalassa.
Teho-osastoilla oli koronapotilaiden lisäksi valmius
hoitaa elinluovuttajia. Yhteydenottoja mahdollisista luovuttajista tuli enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja elinluovutuksen mahdollisuus muistettiin kaikissa sairaaloissa.
Kuolleita elinluovuttajia oli 121.
Munuaissiirtoja tehtiin 263 vuonna 2020. Eläviltä luovuttajilta tehtiin munuaisensiirtoja ennätykselliset 31,
vaikka näitä ei tehty koronaviruspandemian takia lähes 2,5
kuukauden aikana. Maaliskuussa 2019 voimaantullut laki-

muutos mahdollisti eläväluovuttajasiirrot ystävän lisäksi
myös anonyymiltä luovuttajalta, joista ensimmäinen tehtiin
vuonna 2020.
Maksansiirtoja tehtiin 75, joista lapsille kahdeksan.
HUSissa tehtiin myös yksi suolensiirto ainoana Pohjoismaista viime vuonna.
Haimansiirtoja tehtiin 26 henkilölle, mikä on eniten
Pohjoismaista.
Sydänsiirtoja tehtiin yhteensä 22 aikuis- ja lapsipotilaille
ja keuhkonsiirtoja 21 aikuispotilaille. Hätätilanteita lukuun
ottamatta toiminnassa oli noin kuukauden tauko koronaviruspotilaiden hoidon takia. Sydänsiirrettä odottavien potilaiden lukumäärä kasvoi 40 %.
Vuoden 2020 lopussa elinsiirtoa odottavien potilaiden
määrä oli 541. Vuosittain yli 10 %:lle ei löydy soveltuvaa siirrännäistä ajoissa. Elinluovutusten määrää on tarpeen lisätä.
Lähde: HUSin mediatiedote 13.1.2021

Elinsiirrot Suomessa
Munuainen
Maksa
Haima
Sydän
Keuhkot

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

164
56
1
18
23

199
52
8
22
26

189
49
10
21
15

240
59
15
24
15

244
77
17
27
24

262
61
27
31
18

240
63
21
26
24

238
66
23
47
18

293
64
39
30
27

263
75
26
22		
21
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POTILAS MUKAAN
POTILASTURVALLISUUTTA KEHITTÄMÄÄN
Tammikuussa 2021 striimattiin verkkoluento, jossa erityisasiantuntija Tarja
Pajunen kertoi potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämisestä ja vastikään valtakunnallisen kehittämisen ja suunnittelun
yhteensovittamisen vastuun saaneesta
Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksesta. Seuraavassa tiivistelmä
tapaamisen keskeisestä annista.
Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämistyötä on Suomessa tehty yli kymmenen vuotta. Jokainen terveydenhuollon toimintayksikkö vastaa turvallisuuden kehittämisestä ja
seuraamisesta itse lainsäädännön ja valvovan viranomaisen
määräysten mukaisesti. Potilas- ja asiakasturvallisuuden
kansallinen tilannekuva on kuitenkin puuttunut. Vaasassa
toimivan Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen vastuulle on tammikuusta 2021 alkaen annettu potilas- ja
asiakasturvallisuuden valtakunnallisen kokonaisuuden suunnittelu ja yhteensovittaminen. Tavoitteena on kehittää yhdessä potilas- ja asiakasturvallisuutta Suomessa ja jakaa tietoa ja
hyviä käytäntöjä avoimesti.

Potilas- ja asiakasturvallisuus
paranee yhteistyössä
Potilasturvallisuus tarkoittaa muun muassa sitä, että potilaalle turvataan oikea-aikainen, turvallinen ja vaikuttava hoito,
hoiva ja palvelut, joista on hänelle mahdollisimman vähän
haittaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että potilas osallistuu aktiivisesti laadun ja turvallisuuden varmistamiseen.
Tarja Pajunen kertoo, että tavoitteena on potilaan/
asiakkaan yhdenvertainen toimijuus oman palveluprosessinsa suunnittelussa ja turvallisessa toteuttamisessa. Potilailla
tulee olla riittävästi tietoa olemassa olevista hoito- ja palveluvaihtoehdoista ja niihin liittyvistä mahdollisista riskeistä.
Potilaat pitää osallistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja prosessien suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.
On tärkeää, että potilasta kannustetaan ja tuetaan kertomaan tilanteestaan, tarpeistaan, toiveistaan ja huolistaan.
Potilasturvallisuuden edistämisessä järjestöt ja yhdistykset
ovat tärkeitä toimijoita, jotka toimivat siltana hoidettavan
ja hoitosektorin välillä. Potilaan, asiakkaan ja läheisten ääni
halutaan saada kuuluville myös tätä kautta.

Vaaratilanteet ja kehittämisehdotukset
Potilaiden luottamus on yleensä vahva. Yli puolet kertoo
ottavansa sairaalassa jaetut lääkkeet kysymättä, mitä ne ovat.
On kuitenkin tapauksia, joissa potilas on saanut joko väärää lääkettä tai oikeaa lääkettä väärään aikaan tai ei lääkettä
ollenkaan. Tiedonkulun ongelmat taas liittyvät useimmiten
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potilaan siirtymiseen hoitopaikasta toiseen: tieto ei aina
siirry mukana.
Potilaiden antamat kehittämisehdotukset eivät aina yllä
käytäntöön. Vuonna 2019 tehdyssä väitöstutkimuksessa tutkittiin potilaan tekemiä vaaratapahtumailmoituksia. Niitä oli
656, joista 503:een tuli potilailta jokin korjausehdotus. Ehdotuksista otettiin käyttöön 6 prosenttia.

Turvallinen lääkehoito keskeistä
Lääkitystiedot eivät aina siirry automaattisesti sähköisesti
hoitopaikasta toiseen. Esimerkiksi sairaalasta kotiuduttaessa
tieto lääkitysmuutoksista ei välttämättä näy terveyskeskuksen
hoitavalla lääkärillä. Näin ollen lääkkeen käyttäjän sitoutuminen ja osallisuus ovat keskeisiä. Potilaalla on hyvä olla itselläänkin ajantasainen lääkityslista. Se voi olla paperilla tai
sähköisessä muodossa vaikkapa kännykässä. Keskeistä on,
että potilas itse tietää ja osaa kertoa, mitä lääkkeitä hän milloinkin käyttää.

Terveys- ja hoitosuunnitelma
Potilaana sinun kannattaa pyytää hoitavaa lääkäriä laatimaan
itsellesi terveys- ja hoitosuunnitelma. Pohdi omia tavoitteitasi
ja kirjaa ennalta esimerkiksi kaikki käyttämäsi lääkkeet sekä
arjen haasteet ja toiveet sairauden suhteen. Pyydä kirjaamaan
pitkäaikaissairauksiisi kuuluvien äkillisten pahenemisvaiheiden ohjeistukset. Kerro tavoitteesi ja tarpeesi ja huolehdi, että
lääkärilläsi on kaikki tarvittavat potilasasiakirjat myös muista
hoitopaikoistasi (työterveys, yksityislääkärit ym.).
Pyydä suunnitelmasta kopio ja pidä sitä mukanasi. Jos
lääkäri tai hoitopaikka vaihtuu, näin turvaat hoitosi jatkuvuuden. Pyydä tarvittaessa päivitys suunnitelmaasi. Ideana
on, että kaikki palvelunantajat päivittävät samaa viimeisintä
versiota.

Tunnistamisen varmistaminen
turvallisen hoidon perusta
Potilaan tunnistaminen on turvallisen hoidon, hoivan ja
palveluiden perusta. Jokainen sosiaali- ja terveydenhuollon
työntekijä on vastuussa tunnistamisen varmistamisesta. Myös
potilas/asiakas on osallinen tunnistamisen varmistamisessa.
Tunnistamalla varmistetaan, että oikea henkilö saa oikean
hoidon tai palvelun ja että tiedot tallentuvat oikein asiakirjoihin. Jokainen voi omalta osaltaan ja kykyjensä mukaan osallistua tunnistamiseen. Älä siis ihmettele, kun sinua pyydetään hoitopaikoissa moneen kertaan sanomaan itse nimesi ja
sosiaaliturvatunnuksesi ja henkilöllisyystodistustasi kysytään.
Se on tärkeä osa hoidon onnistumisen varmistamista.
Lähde: potilaanopas (THL) => www.spty.fi
www.potilasjaasiakasturvallisuuskeskus.fi
www.centretforpatientochklientsakerhet.fi
Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon, Fimea
Twitter: @patkeskus
Teksti: Liisa Poikolainen

Fimea
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Ilonpilkahduksia etsien
Emeritusprofessori Krister
Höckerstedt, maksakerhon
vetäjä Maija Hämäläinen ja
yhdistyksen puheenjohtaja
Timo Nerkko maksapotilaiden
tapaamisessa maaliskuussa
2018.

Vuosi 2020 tullaan muistamaan koronaviruksesta. Viranomaissuositukset ja tapaamisrajoitukset
eristivät ihmiset koteihinsa, vähensivät sosiaalisia
suhteita ja lisäsivät yksinäisyyttä. Erityisen haavoittuvassa asemassa olivat riskiryhmiin kuuluvat pitkäaikaissairaat ja yksin asuvat ikäihmiset,
jotka kaipasivat poikkeusaikana toisen ihmisen
läheisyyttä ja rohkaisua enemmän kuin koskaan.
”Kaipaan syliä ja halauksia”, totesi 26 vuotta
sitten maksansiirron saanut ja UUMUn jäseneksi
liittynyt Maija Hämäläinen.

Kiinni arjessa
Sairaanhoitajana työuransa tehnyt ja pitkään UUMUn vapaaehtoisena toiminut Maija on aina nauttinut ihmisten
seurasta. Vertaistukijana, maksakerhon vetäjänä ja hallitusjäsenenä toiminut Maija kuuluu koronan riskiryhmään,
mikä rajoittaa hänen sosiaalisia suhteitaan. Eristäytyminen
ja yksinäisyys ovat muuttaneet myös perusluonteeltaan sisukkaan Maijan arkea. Eteenpäin on menty päivä kerrallaan pieniä arkiaskareita puuhastellen ja pienistä asioista
nauttien.
Vaikka kasvokkain tapaamisia joutuu edelleenkin karsimaan, ei Maija ole jäänyt kokonaan yksin. Lähellä sydäntä
ovat eritoten lapsenlapset, jotka ovat auttaneet mummiaan
niin Töölön asunnolla kuin kesämökilläkin – turvavälejä
ja viranomaissuosituksia tiukasti noudattaen. Ruotsissa
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asuvan Esa-pojan viimekesäinen vierailu järjestyi tarkkojen
karanteenijärjestelyjen avulla,
mutta nyt kuukausien jälkeen
ikävä on jälleen kova. Vaikka
yhteydenpito puhelimitse on
tiivistä, ei se korvaa fyysistä
läsnäoloa. ”Ihmisen läheisyys
merkitsee minulle tosi paljon”.
Maijan turvallisuudentunnetta lisäävät tutut kotikulmat
Töölössä ja samassa rapussa asuva ystävä Hannele, jota
Maija nimittää leikkisästi henkivartijakseen: ”Hannele on avustanut kauppareissuilla ja
varmistanut, että yläkerran mummilla on kaikki kunnossa.” Rollaattorilla liikkuminen ja tavaroiden kuljettaminen
lumisilla kävelyteillä on ajoittain raskasta eikä apu ole pahasta. Toisaalta päivittäinen liikunta pitää yllä peruskuntoa,
minkä vuoksi Maija ei luovu ulkoilusta kokonaan. ”Neljän
seinän sisälle jäädessä, jää kokonaan yksin.”

Jaksamisen vuoristorata
Sinnikkyydestä huolimatta on Maijallakin ollut vuoden
aikana raskaitakin ajanjaksoja. ”Loppu vuodesta painanut
alakulo sai vetäytymään omiin oloihin. Halusin olla yksin,
en jaksanut soitella kenenkään kanssa. En halunnut vaivata tai huolestuttaa läheisiäni, joten en puhunut matalasta
mielialastani heillekään. Olen toiminut vuosien ajan vertaistukijana ja tiedän, että monesti on helpompi puhua
jonkun vieraan kanssa. Jokainen saa olla hetkittäin surullinen, turhautunut ja ahdistunut, mutta sen kanssa ei saa jäädä liian kauaksi aikaa yksin. Hae rohkeasti apua, jos tunnet
sitä tarvitsevasi.”, muistuttaa Maija.
Korona on haastanut ihmiset tarkastelemaan elämää ja
pohtimaan arvoja. Moni etsii ympäriltään pieniä ilonpilkahduksia, jotka auttavat jaksamaan poikkeusolosuhteissa.
Maijalle näitä ovat olleet muun muassa jutustelu tuntemattoman ulkoilijan kanssa Töölönlahden sauvakävelylenkillä,
ystävän yllättäen tuoma joululounas sekä läheisiltä ja ystäviltä tulleet puhelut. Pienillä teoilla ja lähimmäisen huomioimisella on suuri merkitys. Todellisen jännitysmomentin
Maija koki muutama viikko sitten, kun hän ja tyttärentytär-Emilia käynnistivät kolme kuukautta parkissa seissyttä

Volvoa. Kuinka upeaa olikaan, kun uskollisen palvelijan
moottori hörähti käyntiin ensiyrittämisellä ja Maija sekä
kuskina toiminut Emilia pääsivät nauttimaan talvisesta
sunnuntaiajelusta Helsingin keskustassa!

Terveiset UUMUlaisille
Vaikka Maijalla on elämän varrella ollut useita terveydellisiä haasteita, haluaa hän luoda uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen: ”Meidän pitää olla tyytyväisiä ja kiitollisia hoidosta, jota Suomessa saamme. Olen onnellinen, että saan
perussairauksistani ja iän myötä tulleista vaivoistani huolimatta elää kuitenkin kohtuullisen tervettä elämää. Meistä
tulee vaan kaikista joskus vanhoja”. Maija haluaa muistuttaa myös UUMUn kautta saatavasta vertaistuesta: ”Yhdistystoiminnan suola on vuosien varrella syntyneet ystävyyssuhteet sekä se, että saat tarvitessasi tukea. Jos annat pienen
palan itsestäsi, saat paljon takaisin. Tommy Tabermannin
sanoin ”Ihminen tarvitsee ihmistä”.

Pieni laulu ihm is es t ä
I h min e n t a rvit se e ih mist ä
o lla k se e n ih min e n ih mise lle,
o lla k se e n it se ih min e n .
L ä mp imin p e it t o o n t o ise n ih o ,
t o ise n ilo o n p a ra st a ru o k a a .
E mme o le t ä h t iä , t a iva a n lin t u j a ,
o le mme ih misiä , o sa p it k ä ä h a a v a a .
I h min e n t a rvit se e ih mist ä .
I h min e n ilma n ih mist ä
o n vä h e mmä n ih min e n ih misil l e ,
vä h e mmä n k u in ih min e n vo i o l l a .
I h min e n t a rvit se e ih mist ä .
To mmy Ta b e rma n n
(Ma a , 1 9 8 7 )

Teksti ja kuva: Sari Ruotsalainen

KUNTAVAALIT JA PIENI ELE -KERÄYS 2021
Odotamme parhaillaan lisätietoa kevään 2021 kuntavaaleista ja äänestyspaikoilla järjestettävästä Pieni
ele -keräyksen käytännön
järjestelyistä.
Poikkeukselliset ajat asettavat omat
ehtonsa ja rajoituksensa äänestämispaikkojen toiminnoille. Mikäli keräys toteutetaan, on UUMU mukana talkoissa.
Kirjaa siis kalenteriisi seuraavat päivämäärät:
• ennakkoäänestys 7. - 13.4.2021
• vaalipäivä sunnuntai 18.4.2021
Pieni Ele -keräys (entinen Vaalikeräys) on keräys kotimaisen vammais- ja terveystyön hyväksi. Mukana keräyksessä
on 15 vammais- ja terveysjärjestöä sekä niiden 1000 paikallisyhdistystä. Puolet lahjoitustuotosta kohdennetaan
valtakunnalliseen työhön vammaisten sekä sairaiden aseman parantamiseksi ja puolet kohdennetaan paikallisyhdistysten toimintaan.
Lipasvahdin tehtävänä on huolehtia keräyspisteessä olevasta lippaasta, tervehtiä ja kiittää lahjoittajia. Lipasvahtina voi toimia kuka
tahansa, esimerkiksi yhdistysjäsenten
perheenjäsenet, sukulaiset ja tuttavat.
Lipasvahtivuoroihin voi osallistua omien mahdollisuuksien ja yhdessä sovittavien aikataulujen mukaisesti.

UUMU on mukana keräyksessä 9 kunnassa. Tarkemmat
vaalipaikkojen jaot selviävät noin kuukausi ennen äänestystä. Osallistu talkoisiin ja ota yhteyttä UUMUn toimistolle tai kyseisen kunnan yhteyshenkilöön.
Helsinki - UUMUn toimisto
Espoo - UUMUn toimisto
Vantaa - UUMUn toimisto
Kerava - UUMUn toimisto
Hyvinkää - Auli Heinonen
(auliheinonen@luukku.com tai p. 040 744 3293)
Järvenpää - Pirjo Saukkonen
(pirjo.saukkonen@gmail.com tai p. 040 557 9850)
Karkkila - Asko Räsänen
(asko.rasanen@gmail.com tai p. 045 235 4755)
Kirkkonummi - Juha-Matti Koskinen
(jm.koskinen@strategiaprosessi.fi tai p. 045 134 4062)
Vihti – Kirsi Ihalainen
(kirsimk@gmail.com tai p. 046 562 7788)
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LUENTO

HELPOTUSTA AUTOIMMUUNISAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKKAANVERKKOLUENTO
23.11.2020 UUMU järjesti Helpotusta autoimmuunisairauksien diagnostiikkaan -verkkoluennon yhteistyössä Uudenmaan keliakiayhdistyksen ja Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen kanssa. Luennolla professori, LKT Harry
Holthöfer Helsingin yliopistosta kertoi uudesta menetelmästä, jolla eri autoimmuunisairauksia pyritään diagnosoimaan
ja seuraamaan entistä paremmin pelkästä virtsanäytteestä
solun ulkoisten vesikkelien avulla.
Mikäli verinäytteet voisi osin korvata virtsanäytteillä, olisi näytteenotto ja taudin pitkäaikaisseuranta potilaan kannalta vaivattomampaa. Virtsanäytteen tutkimisessa on vielä
omat hankaluutensa mm. virtsan happamuuden ja analytiikkaa häiritsevien ympäristötekijöiden vuoksi. Näin ollen
menetelmä vaatii edelleen kehittämistä.
Potilasyhdistystenkin avulla löytyneiden vapaaehtoisten
antamat näytteet ovat tutkimusmenetelmän kehittämisessä
tärkeitä. Potilasyhdistysten näkökulmasta on hienoa, että
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tutkijat kokevat yhteistyön järjestöjen kanssa merkitykselliseksi. Potilaat taas luonnollisesti hyötyvät kehittyvästä diagnostiikasta.
Mielenkiintoista luentoa seurasi Teamsin välityksellä 31
osallistujaa, jotka saivat luennon lopuksi esittää aiheeseen
liittyviä kysymyksiä. Luento oli oiva esimerkki yhteistyöstä
eri potilasyhdistysten välillä.
Teksti: Tessa Hellsten

HYVÄ KIERTÄMÄÄN

JOULUTUNNELMA LÄHTEE
SYDÄMESTÄ
Joulu on ilon ja antamisen aikaa, aikaa kiittää
kuluneesta vuodesta ja muistaa läheisiä. Moni
meistä haluaa omalta osaltaan auttaa ja tuoda
joulumieltä myös tuntemattomille ihmisille.
UUMUn Hyvä kiertämään -keräys on kuudetta kertaa toteutettu joulunalustempaus, jossa jäsenemme voivat lahjoittaa
munuais- ja maksapotilaiden hoitoyksiköiden potilaille joulutervehdyksiä. Näitä ovat olleet muun muassa lahjakortit,
villasukat, kahvi- ja teepaketit, piparit ja kosmetiikkasetit.
Jäsenistöstä saatujen lahjoitusten lisäksi yhdistys on ostanut
satoja rasioita makeisia jakaen ne useisiin hoitoyksiköihin.
Tämän jouluisten tavaralahjoitusten kohteeksi valikoituu
Kirurgisen sairaalan dialyysiyksiköt, joissa käy viikoittain
100 potilasta. ”Yhdistyksen joululahja oli mieltä piristävä
yllätys arkisten hoitojen keskellä. Kiitos, että yhdistys muistaa meitä potilaita tällä tavoin.”, totesi yllätyspaketin saanut
Timo Dahl.

LÄMMIN KIITOS KAIKILLE HYVÄ
KIERTÄMÄÄN –KERÄYKSEEN
OSALLISTUNEILLE!
Pitkin vuotta jaettavien tervehdysten myötä
tavoitamme vuosittain satoja potilaita sekä
hoitoyksiköiden henkilökuntaa.
Vaikka herkkutervehdysten ja joululahjojen ensisijainen tarkoitus on ihmisten ilahduttaminen, ovat ne myös oiva tapa
kertoa yhdistyksemme olemassaolosta. Toivottavasti tervehdyksiä saaneet potilaat ovat jo tutustuneet yhdistykseemme.

Olisi hienoa, että UUMUn toiminnassa jo mukana olevat
veisivät eteenpäin viestiä yhdistyksestämme ja laittaisivat
tälläkin tavoin hyvää kiertämään. Aktiiviset jäsenet ovat parasta mainosta!
Toimitamme UUMU-lehtiä kaikkiin Uudenmaan dialyysiyksiköihin, lukuisiin sisätautiyksiköihin, gastroenterologian poliklinikoille sekä kymmenille lääkäreille ja sosiaalityöntekijöille. Ilmoitathan, jos lehtemme puuttuu jostain
sinun mielestäsi oleellisesta paikasta. Voit myös noutaa lehtiä UUMUn toimistolta ja jättää niitä luvan saatuasi eri terveydenhuollon yksiköihin.
Teksti: Sari Ruotsalainen
MAINOS

PROFESSORI KRISTER HÖCKERSTEDTIN MUISTELMATEOS
Professori Krister Höckerstedtin Uusi maksa, uusi elämä -kirja on ilmestynyt nyt myös suomeksi. Kirjassa huippukirurgi ja maailmankuulu tutkija Krister Höckerstedt keskustelee elämänvalinnoistaan toimittaja Mardy Lindqvistin kanssa.
Uusi maksa, uusi elämä -kirja on mielenkiintoinen teos kaikille elinsiirron saaneille, heidän läheisilleen ja muille elinsiirroista kiinnostuneille. Munuais- ja maksaliiton paikallisyhdistysten (esim. UUMU) jäsenet voivat ostaa kirjan jäsenetuhintaan. Kirjan myyntihinta on
normaalisti 35 euroa ja jäsenet saavat sen hintaan 20 euroa.
Jäsenetuhinnan saa kirjan julkaisijan Tiedekirja-kirjakaupasta Helsingistä tai tilaamalla
kirjan sähköpostilla osoitteesta tiedekirja@tsv.fi. Tilauksessa on mainittava tunnus MUMA.
Jos tilaat kirjan sähköpostilla, muista liittää mukaan osoitteesi. Kirjaa ei voi ostaa jäsenetuhintaan verkkokaupasta.
Tilausosoite: tiedekirja@tsv.fi
Tilauskoodi: MUMA
Tiedekirjan myymälä:
Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki
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LAPSIPOTILAIDEN UUMU

Äitien hemmottelua
UUMUn jäsenrekisteriin mukaan yhdistykseen kuuluu noin
80 lapsipotilaan perhettä. Osa perheistä on aktiivisesti mukana yhdistyksen ja liiton perhetoiminnassa, jonka kautta
lapset ja vanhemmat pääsevät vaihtamaan ajatuksiaan ja kokemuksiaan vertaistensa kanssa.
Marraskuun lopussa elettiin epävakaita ja rajoituksiltaan
nopeasti muuttuvia korona-aikoja. Pystyimme kuitenkin
järjestämään lapsipotilaiden äideille suunnatun hemmotteluillan, joka toteutettiin lopulta hyvin pienelle ryhmälle
tiukkoja turvatoimia noudattaen. Illan aikana äidit nauttivat
Suomen Kosmetologikoulu Oy:n lahjoittamista jalkahoidoista ja Munuais- ja maksaliiton perhetoiminnan tarjoamasta illallisesta, jotka olivat pieni irtiotto arjesta. Parasta
illassa oli henkevät keskustelut, jotka kevensivät mieltä ja
antoivat voimia arkeen. Muumipapan sanoin:

”Luultavasti myrskyjä on vain siksi, että niiden jälkeen saataisiin auringonnousu.”

Lapsipotilaiden UUMU -LUUMU
Lapsipotilaiden perheiden tapahtumat ovat tällä hetkellä UUMUn osalta tauolla. Suosittelemme osallistumaan Munuaisja maksaliiton perheille suunnattuun toimintaan.

Maltin ja Valtin etäkeikka lapsiperheille
9.3.2021 klo 18.00-19.00

Virtuaalinen Nuorten Camp
15.4.2021 klo 17.00-20.00

Tapahtuma on maksuton ja järjestetään ZOOM -alustalla. Tapahtuma on tarkoitettu kaikille lapsiperheille, joissa
lapsella tai vanhemmalla on munuais- tai maksasairaus tai
heille on tehty elinsiirto. Myös vaativaa suolistosairautta ja
rakkoekstrofiaa sairastavat lapset perheineen ovat tervetulleita mukaan.
Tapahtuman aluksi katsomme yhdessä Maltin ja Valtin
keikan, jonka aiheina ovat terveelliset elämäntavat, ystävyys
ja liikenneturvallisuus. Keikan jälkeen mukavaa ja vuorovaikutuksellista tekemistä yhdessä.

Lähde mukaan verkkotapahtumaan tutustumaan uusiin
kavereihin ja valmistautumaan aikuispuolelle hoitoon siirtymiseen.
Tapahtuma on maksuton ja tarkoitettu nuorille, jotka
ovat lähiaikoina siirtymässä tai juuri siirtyneet hoitoon lasten yksiköstä aikuispuolelle. Tapahtuman järjestävät yhdessä
kahdeksan eri potilasjärjestöä sekä Uuden lastensairaalan
hoitoyksiköt.
Vuorovaikutuksellisessa tapahtumassa kuullaan asiantuntijoiden alustuksia, tutustutaan toisiin ja vaihdetaan ajatuksia pienryhmissä. Tapahtumassa mukana myös yllätysvieras ja jokaiselle osallistuvalle nuorelle luvassa palkinto.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.2.2021.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on ti 6.4.2021.

Lisätietoa ja ilmoittautumislinkit:

• Munuais- ja maksaliiton tapahtumakalenterista
		 www.muma.fi/liitto/ajankohtaista/tapahtumat

Kuva Liisa Karling

• Munuais- ja maksaliiton järjestösuunnittelija
		 Hanna Lehtoselta puh. 040 5240 674 tai
		 hanna.lehtonen@muma.fi.

16

UUMU

1/2021

LIIKUNTA

Koukuttava koko perheen laji - GOLF
Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry
järjesti
yhdessä
Suomen HCP Golf
ry:n kanssa jäsenilleen iloisen koko perheen golftapahtuman Malmin Green Golf harjoittelukeskuksessa 22.11.2020. Kaikkiaan
16 innokasta golfaajaa sai nauttia lajin
haasteista ja henkilökohtaisista onnistumisista – unohtamatta tärkeää vertaistukea. Keskus oli varattu kokonaan
UUMUn käyttöön ja tarjolla oli kasvomaskeja, joten turvallisuudestakaan ei
tarvinnut tinkiä.
Golfmailaan tarttui sekä ensikertalaisia että lajia harrastaneita. Ennen
kuin pallot lensivät ilmaan, verryteltiin yhdessä golfvalmentaja Antti
Vaalaksen ohjaamana. Antti opasti
ensin aloittelijoita golflyönnin perusteissa, minkä jälkeen kaikki pääsivät
omalle lyöntipaikalleen toteuttamaan
juuri opittua. Antti seurasi jokaista
vuorollaan ja ohjasi tarpeen mukaan.
Myös kokeneemmat golffarit pääsivät
nauttimaan Antin hyvistä vinkeistä.
Tapahtuman lopuksi sulateltiin uusia
golfkokemuksia pullakahvien kera.
Kaiken kaikkiaan tilaisuus oli oikein
onnistunut!
Toivottavasti golfkärpänen puraisi myös ensikertalaisia, onhan golf
mainio liikuntamuoto kaikenikäisille.

Mikäli olet kiinnostunut golfista, liity
mukaan Suomen HCP Golf ry:n iloiseen porukkaan. Yhdistys edistää eri
tavoin toimintarajoitteisten henkilöiden (muun muassa elinsiirrokkaiden
eikä dialyysissä olevien) golfharrastusta järjestämällä valmennusta, leirejä
sekä etuisuuksia golfkentille. Lisätietoa
yhdistyksestä:

• verkkosivulta
www.suomenhcpgolf.fi tai
• elinsiirrokkaiden ryhmässä
golfaavalta Hannu Eroselta, 		
hantapero@gmail.com,
p. 040 749 0969
Teksti: Hannu Eronen
Kuvat: Sari Ruotsalainen

LIIKUNTA-AVUSTUS

UUMUN LIIKUNTARYHMÄT

UUMU ry on korvannut munuais- ja maksasairaille sekä
munuais- tai maksansiirron saaneille potilasjäsenilleen
itsenäisen liikunnan kuluja. Vuoden 2021 korvauskäytäntöä ei ole käsitelty vielä UUMUn hallituksessa, mutta
ilmoitamme heti tehdyistä päätöksistä, kun se on mahdollista.
Tällä hetkellä kannattaa siis säästää kaikki liikuntakulujen kuitit. Viime vuonna korvauksen piiriin kuuluivat
esimerkiksi liikuntaryhmien kausimaksut ja kertaluontoiset sisäänpääsymaksut. Korvausta ei maksettu urheilutarvikehankinnoista, kilpailujen osallistumismaksuista
eikä UUMUn omien liikuntaryhmien kausimaksuista.
Lisätietoa vuoden 2021 liikunta-avustuksista 2/2021 UUMU-lehdessä huhtikuussa.

UUMUn liikuntaryhmien kevätkausien aloitusta on
lykätty. Uudenmaan koronavirusepidemia on ollut lehteä
tehtäessä leviämisvaiheessa, minkä vuoksi HUS on suositellut alueellisten suositusten ja rajoitusten jatkamista
28.2.2021 asti. Yli 20-vuotiaiden osalta tämä tarkoittaa
mm. sisätiloissa organisoidusti järjestettävien harrastustoimintojen keskeyttämistä. Näin ollen kaikki UUMU
liikuntaryhmät ovat toistaiseksi tauolla. Tilannetta seurataan ja kausien aloittamisista ilmoitetaan aiemmin mukana olleille henkilökohtaisesti.
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Uudenmaan munuis- ja maksayhdistys UUMU ry
Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry on vuonna 1967 perustettu Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin (HUS) alueella toimiva potilasyhdistys. Yhdistys tukee munuais- ja maksasairauksiin
sairastuneiden ja elinsiirron saaneiden sekä heidän läheistensä hyvinvointia ja ajaa heidän oikeuksiaan.
UUMU ry:n jäsenmäärä on yli 1500. Jäsenmaksu vuodelle 2021 on 23 euroa (ehdotus syyskokoukselle).
UUMU ry tarjoaa vertaistukea, joka auttaa sairastuneita, elinsiirron saaneita ja heidän läheisiään selviytymään
sairauden eri vaiheissa. Yhdistys järjestää retkiä ja virkistystapahtumia eri-ikäisille ja eri sairaustaustoista oleville.
Tarjolla on myös alueittain järjestettävää paikallistoimintaa. Liikuntatoiminta sisältää säännöllisesti kokoontuvia
liikuntaryhmiä ja yksittäisiä liikunta-tapahtumia. Yhdistys on mukana Suomen Paralympiakomitean
toiminnassa.
UUMU ry jakaa tietoa munuais- ja maksasairauksista sekä niiden ennaltaehkäisystä. Se on myös mukana
elinluovutusten edistämiseen tähtäävässä tiedotustoiminnassa ja julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää
UUMU-lehteä. Yhdistys tekee aktiivista edunvalvontatyötä seuraamalla munuais- ja maksapotilaiden sekä
elinsiirron saaneiden hoidon saatavuutta ja laatua. Yhdistys tekee paikallista ja valtakunnallista vaikuttamistyötä
yhdessä Munuais- ja maksaliiton sekä muiden vammais- ja potilasjärjestöjen kanssa.
Toimisto on auki keskiviikkoisin klo 14–18.
Yhdistyksen toimiston aukioloajoissa on poikkeuksia koronatilanteen takia.
Tästä syystä toimistossa asiointi on hyvä sopia sihteerin kanssa etukäteen sähköpostitse tai puhelimitse.

Yhdistyksen toimisto
Sähköposti: sihteeri@uumu.fi
Puhelin: 050 449 7744. Kotisivut: www.uumu.fi
Tilinumero: FI03 1028 3001 5117 65

Njur- och leverföreningen i Nyland rf, UUMU
Njur- och leverföreningen i Nyland, UUMU, har grundats 1967 som en patientförening inom Helsingfors och
Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Föreningen stöder njur- och leversjuka personer och personer som genomgått
organtransplantation samt anhöriga i välmående och intressebevakning. Föreningen är medlem i det
rikstäckande Njur- och leverförbundet. Medlemsantalet i UUMU rf är över 1500 och medlemsavgiften är 23 euro
år 2021. (förslag till höstmötet).
UUMU rf erbjuder kamratstöd åt insjuknade och dem som genomgått organtransplantation och anhöriga för att
klara av sjukdomens olika skeden. Föreningen arrangerar utflykter och rekreation för personer i olika åldrar och
med olika sjukdomsbakgrund. Dessutom finns det aktiviteter på lokal nivå. De regelbundna motionsaktiviteterna
omfattar motionsgrupper och enskilda motionsprogram. Föreningen deltar i Finlands Paralympiska Kommitté rf:s
verksamhet.
UUMU rf informerar om njur- och leversjukdomar och om preventiv vård. Dessutom deltar föreningen i informationsverksamheten kring befrämjandet av organtransplantationer och publicerar UUMU-tidningen fyra
gånger om året. Föreningen satsar på aktiv intressebevakning genom att följa upp tillgänglig och kvalitativ vård
för njur- och leversjuka patienter. Förening-en påverkar lokalt och runtom i landet tillsammans med Njur- och
leverförbundet samt med andra handikapp- och patientorgan.
Byrån betjänar ons kl. 14–18. Öppettiderna kan avvika. Före eventuellt besök,
kontrollera byråns öppettid.

Föreningens byrå
E-post: sihteeri@uumu.fi
Telefon: 050 449 7744. Webbplats: www.uumu.fi
Kontonummer: FI03 1028 3001 5117 65
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LOMAHUONEISTO JOUTIAINEN

Lomahuoneisto Joutiainen sijaitsee Joutsassa noin 200 km Helsingistä.
Huoneisto on kaikkien UUMUn jäsenten vuokrattavissa edulliseen
jäsenhintaan läpi vuoden.
Rivitalohuoneiston 60 m2:n asunnossa on tupakeittiö, kaksi makuuhuonetta, olohuone ja sauna. Huoneistosta löytyy runsas astiasto, ruoanlaittovälineet ja siivoustarvikkeet sekä ulkona
käytettävä kaasugrilli. Jokainen vuokralainen huolehtii mukaansa
omat liinavaatteet, pyyhkeet, henkilökohtaiset pesuaineet sekä talous- ja WC-paperit. Vuokralaisen tulee itse
siivota asunto käytön jälkeen. Mikäli huoneistoon halutaan tai tarvitaan ostopalveluna tilattava huoneisto-siivous,
maksaa se 130 euroa.
Lomaviikko alkaa pe klo 16.00 ja päättyy pe klo 16.00. Viikonloppu alkaa pe klo 16.00 ja päättyy su klo 16.00.
Lemmikkien vienti loma-asuntoon on kielletty.

VUOKRAUSHINNAT JÄSENILLE:
1.1.–28.5.2021
1 viikko perjantai - perjantai 100 euroa
viikonloppu perjantai - sunnuntai 60 euroa
5 arkipäivää sunnuntai - perjantai 60 euroa
1 vuorokausi sunnuntai - perjantai 35 euroa

28.5.–27.8.2021
Kesäsesongin aikana vain kokonaisten viikkojen
vuokria:
1 viikko perjantai – perjantai 175 euroa
Etusijalla kesäsesongin varauksissa ovat uudet jäsenet,
ensikertalaiset sekä ne, joilla ei ollut edelliskesänä varausta.

KESÄN 2021 LOMAVIIKKOJEN
VARAUSTEN AIKATAULU:
• Uudet jäsenet ja ensimmäistä kertaa
vuokraavat: ma 1.3.2021 klo 10.00 alkaen
• Muut jäsenet: ke 3.3.2021 klo 10.00 alkaen
Lisätietoa UUMUn toimistolta tai kotisivuilta
www.uumu.fi
Varaukset UUMUn toimistolta, p. 050 449 7744 /
s-posti: sihteeri@uumu.fi

