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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) torsdagen den 21 april 
2022 kl 17.30.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden (bl 
a bokslutet och verksamhetsberättelsen 2021). 
Ärenden som medlemmarna vill ska tas upp 
vid årsmötet ska skickas till styrelsen senast en 
månad innan mötet.

Närmare tidpunkten in formerar vi på vår 
hemsida om möjligheten till deltagande på 
distans.

Styrelsen för Njur- och 
leverföreningen i Nyland rf (UUMU)

Kutsu UUMU ry:n 
kevätkokoukseen
Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys 
UUMU ry:n vuosikokous pidetään UUMUn 
toimistolla (Runeberginkatu 15 A 1, Helsinki) 
torstaina 21.4.2022 klo 17.30.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat 
(mm. tilinpäätös ja toimintakertomus 2021) ja 
hallitukselle käsiteltäväksi pyydetyt asiat, jotka 
tulee ilmoittaa hallitukselle viimeistään kuu-
kautta ennen varsinaista kokousta.

Ilmoitamme etäosallistumismahdollisuudesta 
lähempänä ajankohtaa kotisivuillamme.

Hallitus

UUMU
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Hyvä Lukija,

Pyrimme UUMU-lehden toi-
mituksessa aina tekemään 

mahdollisimman monipuolisia 
juttuja lukijoita kiinnostavista ai-
heista. Vuoden jokaisessa lehdes-
sä on eri teema, joka tulee esille 
päähaastattelussa ja mahdollises-
ti jossain muussakin. Kokoamme 
lehtiin myös muita potilasryhmiä 
koskevia aiheita mahdollisuuk-
sien mukaan. Lehtemme vuoden 
2022 pääteemat ovat:

• 1/22 elinsiirrot ja elävät  
luovuttajat

• 2/22 maksapotilaat
• 3/22 munuais- ja  

dialyysipotilaat
• 4/22 lapsipotilaat

Näiden lisäksi lehdessämme nä-
kyy Munuais- ja maksaliiton sekä 
paikallisyhdistysten teemavuo-
den mukaisesti läheiset, joita on 
tarkoitus nostaa esiin jokaisessa 
päähaastattelussa.

Toivottavasti lehdistämme löytyy 
mielenkiintoista luettavaa sil-
loinkin, kun teema ei osu juuri 
omaan tilanteeseen! 

Makoisia lukuhetkiä toivottaen,
UUMUn lehtitoimikunta

P.S. Haluaisitko sinä kertoa oman 
tarinasi lehdessämme? Kaipaam-
me huhtikuussa julkaistavaan leh-
teen maksapotilaan ja/tai hänen 
läheisensä juttua.
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Puheenjohtajien terveiset

Partiopoika 
on aina valmis

Yllä oleva lausahdus on yksi elä-
mäni motoista. Kun minulta ky-
syttiin marraskuun 2021 alussa 
kiinnostusta ryhtyä UUMUn 
puheenjohtajaksi, ei myöntävää 
vastausta tarvinnut miettiä kovin 
montaa minuuttia.

Olen Pohjois-Karjalasta kotoi-
sin oleva 35-vuotias mies. Avioi-
tumiseni myötä asuinpaikakseni 
vakiintui viime syksynä Helsinki. 
UUMUn jäsen olen ollut jo useam-
man vuoden. Sain munuaissiirron 
huhtikuussa 2018 dramaattisen 
sairastumisen ja useamman vuo-
den dialyysihoitojen jälkeen. 

Minun on luonnehdittu vih-
kiytyneen munuaisasioille, eikä 
luonnehdinta kovin pieleen mene. 
Äkillisen sairastumisen aiheut-
tamasta kriisistä selviydyttyäni 
tiesin, mitä varten minut on teh-
ty tähän maailmaan. Munuais- ja 
maksa-asiat ovat lähellä sydäntä-
ni. Olen Munuais- ja maksaliiton 
kouluttama vertaistukija ja koke-
muspuhuja minkä lisäksi kuulun 
muun muassa liiton hallitukseen. 
Toimin HUSissa kokemusasian-

tuntijana ja asiakas- sekä tutki-
musraadin jäsenenä.

Vaikka taustani liittyykin mu-
nuaissairauteen, ovat maksapo-
tilaat ja kaikkien sairastuneiden 
läheiset minulle tärkeitä. Lä-
heiset ovat sairastuneille tärkeä 
voimavara ja tuki hädän hetkel-
lä. Toiveeni on, että UUMU oli-
si joukkue, jonka jokainen jäsen 
kokisi olevansa tärkeä, kuunneltu 
ja arvostettu. Puheenjohtajana 
haluaisin, että kaikilla olisi hyvä 
olla yhdistyksessämme. Kaikkia 
tarvitaan. Tule rohkeasti mukaan 
toimintaan, yhdistyksessämme 
on tarjolla paljon mielekästä ja 
tärkeää tekemistä. Me jäsenet 
yhdessä teemme yhdistyksen. Ei 
kukaan muu.

Minuun saa ottaa rohkeasti yh-
teyttä yhdistykseemme liittyvissä 
asioissa. Toivoisin yhteydenotto-
jen tapahtuvan mahdollisuuksien 
mukaan arkipäivisin. 

Toivotan kaikille hyvää alkanut-
ta uutta vuotta. Pidetään huolta 
toisistamme.

Ystävällisin yhteistyöterveisin,
Erno Rajahalme
Hallituksen puheenjohtaja

Hallitus
Puheenjohtajat ovat yhdistyksen keulakuvia. He vastaavat toiminnasta 
kokonaisuutena ja seuraavat, että yhdistys toteuttaa perustehtäväänsä. 
He johtavat hallituksen työskentelyä, luovat aktiivista ja innostunutta 
henkeä yhdistyksen jäsenten kesken sekä rohkaisevat ja kannustavat 
kaikkia osallistumaan toimintaan.

Puheenjohtajiston lisäksi yhdistyksen hallituksessa toimii kuusi var-
sinaistajäsentä ja neljä varajäsentä. Kilauta tai kirjoita sähköpostitse, 
mitä toivot yhdistykseltä ja miten itse haluaisit tulla mukaan!

”Puheenjohtajana 
haluaisin, että 
kaikilla olisi hyvä olla 
yhdistyksessämme.

Hallitus 2022

Puheenjohtajat

Pj. Erno Rajahalme 
Helsinki, p. 041 3620763
e.rajahalme@gmail.com

Varapj. Carita Rönkkö 
Helsinki, p. 050 570 4804 
carita.ronkko@laakkonen.fi
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Yhteistyössä 
on voimaa

Aivan ensimmäiseksi - suuri 
kiitos luottamuksesta, jo toista 
kertaa sain mandaatin jatkaa 
Uudenmaan munuais- ja mak-
sayhdistyksessä varapuheenjoh-
tajana. Olen iloinen, että yhdis-
tyksessä puheenjohtajana aloitti 
tämän vuoden alussa lempeä, 
reipas, kaikki huomioiva ja yh-
teistyötä arvostava Erno. Meillä 
on myös upeat hallitusjäsenet 
ja ihan paras sihteerimme Sari. 
Tällä porukalla on hyvä lähteä 
suunnittelemaan ja toteutta-
maan jäseniämme kiinnostavia 
ja merkityksellisiä asioita.

Muutama sana itsestäni. Olen 
viisikymmentä vuotta jo ylittänyt 
kaksi kertaa munuaisensiirron 
saanut helsinkiläinen diabeetikko. 
Asun aviomieheni Hessun kans-
sa Punavuoressa, kaupungin yti-
messä rauhoittavan meren äärellä. 
Elämääni ohjaa paljon päivätyöni 
autoalalla markkinoinnin parissa, 
jota olen intohimoisesti tehnyt sa-
man työnantajan palveluksessa jo 
lähes 24 vuotta. Etätyöskentelyä 
on täynnä pian kaksi vuotta.

Yhdistystoimintaan aikoinaan 
minut ”ohjasi” silloinen dialyysi-

hoitajani Muroma-Karttusen Riit-
ta. Hän antoi hoidossa käydessäni 
kutsun yhdistyksen tapahtumaan. 
Siellä tapasin sihteerimme Sarin 
ja aika nopeasti huomasin olevani 
yhdistyksen vuosikokouksessa ja 
tulleeni valituksi hallitukseen va-
rajäseneksi. Yhdistystoiminta oli 
minulle aivan uutta mutta samalla 
kiehtovaa. On mukava tavata uu-
sia ihmisiä ja jakaa kokemuksia 
sairauksista ja paljon muustakin. 
Minusta yhdistystoiminnassa pi-
tää hyödyntää jäsentemme osaa-
misia ja taitoja. Jäsenhankinta on 
kaiken a ja o. Yhdistysaktiivina 
tulee katsoa peiliin ja kysyä, mik-
si juuri meidän yhdistyksen jäsen 
kannattaa olla ja jäseneksi kannat-
taa liittyä?!

Nykyään elämme uudenlaista ja 
monella tapaa haastavaa ajanjak-
soa, pandemia määrittää paljon 
tekemisiämme. Pelko on tullut 
uudella tavalla elämään mukaan. 
Rokotukset tuovat sentään suojaa 
ja turvaa. Tämä haaste on yhtei-
nen ja uskon, että ennen pitkää 
tämäkin on selätetty. Siihen tarvi-
taan kärsivällisyyttä.

Pidetään (etä)yhteyttä! ☺
Carita Rönkkö 
Hallituksen varapuheenjohtaja

”Toiminnassa 
pitää hyödyntää 
jäsentemme 
osaamisia ja taitoja.

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet 

Kassu Kallio
Helsinki, p. 044 569 4203 
kassu.kallio@gmail.com

Marja Mäntynen
Helsinki, p. 040 540 6673 
marja.mantynen@harrysbar.fi 

Tiina Parri-Lindqvist
Helsinki, p. 050 436 0781 
tiina.parri@kolumbus.fi

Marjatta Suikkanen 
Espoo, p. 040 757 2331 
jatta.suikkanen@gmail.com

Tessa Hellsten-Rajahalme
Helsinki, p. 046 559 2081 
tessahellsten@gmail.com

Johanna Juhola 
Helsinki, p. 0400 830 038 
jj2867@gmail.com
 
Risto Konttinen 
Espoo, p. 046 851 4637 
risto.konttinen@saunalahti.fi 

Jaana Lehto
Helsinki, p. 050 357 4993 
jaanalehto8@msn.com

Satu Pentikäinen, 
Helsinki
satupentikainen@outlook.com 

Risto Salmi
Vihti, p. 040 353 3169
salmir@saunalahti.fi

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

Teksti: Tessa Hellsten-Rajahalme

Kuvat: Sari Ruotsalainen ja Kristan oma albumi

Helsinkiläisen Krista Hannosen, 
37, dialyysiaika jäi lyhyeksi, 
kun puoliso Eevi Lappalainen, 
33, luovutti hänelle munuaisen 
maaliskuussa 2021. Oikea tieto 
auttoi Eeviä luovutuspäätöksen 
tekemisessä. 

Pahin pelko dialyysi

Elettiin kesää 2010. Kristan jalat 
olivat koko ajan turvoksissa, 

hikoilu oli epätavallisen runsasta ja 
salibandytreenien jälkeen hän ih-
metteli, miksi seuraavana päivänä 
oli niin kovin krapulaisen tuntui-
nen olo. Eräänä aamuna Kristan 
kasvot olivat niin turvonneet, ettei 
hän kehdannut mennä töihin. Jou-
lukuussa selvisi diagnoosi, IgA-nef-
ropatia. ”Alussa diagnoosin saami-
nen oli hämmentävää, olin siihen 
asti ollut aina terve. Mutta kun sai-
rauden tilanne tasoittui, ei se tuntu-
nut paljon missään. Jatkoin elämää-
ni samaan malliin kuin ennenkin.” 

Krista ja Eevi tapasivat yökerhon 
tanssilattialla vuonna 2012. Pian 
suhteen kehittyessä Krista kertoi 

sairastavansa lievää munuaisten 
vajaatoimintaa. Koska Krista ei itse 
pitänyt itseään erityisen sairaana, ei 
Eevikään antanut asialle suurta pai-
noarvoa. ”Jossain vaiheessa Kris-
ta alkoi puhua, että saattaa joskus 
tarvita elinsiirron. Ajattelin, että se 
tapahtuu pitkän ajan kuluttua, kun 
olemme jo vanhoja. Ei se ollut sen 
kummempi juttu kuin joku kengän 
koko.”

Sairaus eteni rauhallista tahtia. 
Eräänä vuonna Krista antoi Eeville 
syntymäpäivälahjaksi paritanssi-
kurssin. Eevi oli aina harrastanut 
tanssia, kun taas Krista oli paria 
poikkeusta lukuun ottamatta vältel-
lyt kaikkea koreografista ja tanssil-
lista. Kilpatanssista hän kuitenkin 
innostui kovasti. ”Meillä oli par-
haimmillaan treenejä viisi kertaa 
viikossa. Muutaman kerran vuo-
dessa kävimme kisamatkoilla Eu-
roopassa.” 

Keväällä 2020 Krista huomasi 
olonsa huononevan. Puheet dia-
lyysin aloittamisesta ja siirtoselvit-
telyistä olivat vähitellen alkaneet. 
Tavoitteena oli, että jos Kristalle 
löytyisi sopiva elävä luovuttaja, hän 
voisi saada siirron jo ennen dialyy-
siä. Siirtotutkimusten aikana Kris-

talle iski flunssa, jonka seurauksena 
munuaisten toiminta hiipui lopul-
lisesti. Kristan pahin pelko toteu-
tui: hän joutui dialyysiin. Dialyysiä 
tehtiin noin neljän kuukauden ajan 
kaulaan asennetun tunneloidun ka-
tetrin kautta. Se ei ollutkaan niin 
kamalaa kuin hän oli pelännyt. 
”Elämänlaatuni parantui dialyy-
sissä paljon, minulla ei esimerkiksi 
ollut sinä aikana yhtään migreeniä. 
Hirveä määrä energiaa meni siihen, 
kun olin etukäteen huolissani. Vä-
hempikin huoli riittää, lääkärit tie-
tävät kyllä mitä pitää tehdä.”

Eeville tuo aika oli vaikeampaa. 
”Vaikka dialyysi paransi Kristan 
toimintakykyä, jouduin kotona 
tekemään enemmän. Organisoin 
Kristan autokyytejä ja muuta arjen 
logistiikkaa. Kihti rajoitti Kristan 
liikuntakykyä.”  Pariskunta nauraa, 
että kaikesta huolimatta suurin 
pähkäilyn aihe heillä oli se, mi-
ten he saavat Kristan sairaudesta 
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”Vähempikin huoli 
riittää, lääkärit 
tietävät kyllä mitä 
pitää tehdä.
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johtuvien ruokarajoitusten aikaan 
tehtyä molemmille hyvää ja ravit-
sevaa ruokaa, he kun tykkäävät 
kokata yhdessä. ”Välillä liedellä 
porisi kaksi pasta- tai riisikattilaa. 
Joskus ärsytti, kun ei enää keksinyt 
mitä tehdä ruoaksi. Omat haas-
teensa aiheutti sekin, että olemme 
kasvissyöjiä.”

Munuaisen  
luovuttajaksi
Kristan munuaistoiminnan hiipu-
essa Eevi ajatteli aluksi, ettei todel-
lakaan luovuta munuaistaan. ”Kuu-
lin elinluovutuksista ensimmäisen 
kerran joskus 90-luvulla Salkka-
reista ja muista tv-ohjelmista. Siel-
tä varmaan tuli vääriä käsityksiä. 
Luulin, että luovutuksesta tulee tosi 
sairaaksi.” 

Eevi osallistui Kristan kanssa 
infotilaisuuteen, jossa nefrologi, 
kokemusasiantuntija ja elävien 
luovuttajien koordinaattori kertoi-
vat oikeaa tietoa elinluovutuksis-
ta. Hän alkoi miettiä luovutuksen 
mahdollisuutta juteltuaan elävien 
luovuttajien koordinaattorin kans-
sa. ”Tietoa saatuani ajatus luovu-
tuksesta ei tuntunutkaan enää niin 
pelottavalta.” Kristalle asia oli niin 
iso, ettei hän koskaan uskaltanut 
kysyä Eeviltä suoraan, olisiko tämä 
todella valmis luovuttamaan mu-
nuaisensa. ”Olin vain odottavalla 
kannalla.” 

Eevin tutkimukset kestivät kaik-
kiaan noin vuoden, sillä välissä oli 
koronapandemian vuoksi useam-
man kuukauden tauko. ”Otin tut-
kimukset rauhallisesti, en turhaan 
jännitellyt. On hyvä muistaa, ettei 
luovuttajaksi ryhtymistä tarvitse 
päättää heti. Päätös kannattaa teh-
dä tiedon pohjalta, vaikka ensin 
tuntuisi, ettei pysty siihen. Digi-
hoitopolku munuaisen luovutta-
jalle on hyvä ja selkeä, prosessi lä-
pinäkyvä. Koordinaattori oli myös 
helposti tavoitettavissa.”

Krista pohti etukäteen, voisiko 
luovutuksella olla joitain negatiivi-
sia vaikutuksia heidän suhteeseen-
sa. ”Sitten ajattelin, että ei voi. Jos 
joku asia askarruttaa, siitä voidaan 
aina keskustella.”

Voimia arkeen

Sairauden aikana Krista sai voimia 
tanssimisesta. Koronan takia paris-
kunta joutui laittamaan harrastuk-
sen tauolle. ”Tanssimisen lisäksi 
kiva, tiivis yhteisö on ollut tärkeä. 
Sen menettäminen koronan takia 
oli rankkaa.” 

Eeville luonto ja työt tarjosivat 
vastapainoa arjelle. Hän kävi myös 

Munuais- ja maksaliiton läheisten 
kurssilla syksyllä 2020. ”Meillä oli 
siellä naisporukka, jonka kans-
sa viestittelemme edelleen. Oman 
ikäistä vertaistukea on kuitenkin 
ollut vaikea löytää.”

Krista ei sairauden alkuvaiheessa 
kaivannut vertaistukea. Hän liittyi 
kyllä Facebookin vertaisryhmään, 
joka osoittautui vielä siinä vaihees-
sa liian rankaksi paikaksi. ”Palasin 
ryhmään, kun dialyysi alkoi ja kai-
pasin juttuseuraa.” Ryhmän kautta 
löytyi ihminen, jonka kanssa Krista 
on edelleen yhteyksissä. Krista osal-
listui myös etänä liiton järjestämäl-
le ”Munuaissairaus osana elämää” 
-kurssille. 
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Leikkaukset ja  
toipuminen
Elinsiirtoleikkaus koitti lopulta 
maaliskuussa 2021. Edellisenä ilta-
na pariskunta oli kuin kissat pistok-
sissa. Krista mietti, kuinka kipeä ja 
väsynyt hän on leikkauksen jälkeen, 
miten siitä toipuu. Eevi taas ei ollut 
koskaan aiemmin ollut leikkaukses-
sa, joten nukutus ja leikkaukseen 
meno jännittivät häntä erityisesti. 
”Etukäteen eniten taisi jännittää 
se, toteutuuko koko leikkaus, vai 
siirtyykö se koronan takia viime 
hetkellä.” Leikkaukset toteutuivat ja 
menivät hyvin. ”Kirurgit tekivät tosi 
siistiä jälkeä. Munuainen lähti heti 
toimimaan, eikä komplikaatioita 
tullut. Ajattelin, että rakastan uutta 
munuaistani kuin omaa lasta.”

Kristan haava oli heti leikkauksen 
jälkeen melko kipeä, mutta hän sai 
aluksi kipupumpun, ja senkin jäl-
keen lääkitys oli tehokas. ”Käytin 
kipulääkkeitä säännöllisesti noin 
kaksi viikkoa, pikkuhiljaa niitä 
vähennettiin. Välillä ilta-aikaan 
haavan seutua saattoi vielä myö-
hemminkin alkaa pistellä jonkin 
verran, tai alavatsan alueelle tulla 
tuntemuksia, kun rasitus pikkuhil-
jaa lisääntyi.”

Eevillä ei ollut kovia kipuja, mutta 
hänkin tarvitsi kipulääkitystä. ”Olo 
heti leikkauksen jälkeen oli epämu-
kava, ei niinkään kivulias. Minulla 
oli turvotusta, haavaa kiristi, kanyyli 
painoi kättä ja kaiken maailman let-
kut olivat edessä, kun yritin liikkua. 
En ollut leikkauksen jälkeen lain-
kaan huonovointinen vaan aloin jo 

heräämössä kysellä, että joko kohta 
saa syödä. Kipulääkkeistä pystyin 
luopumaan kokonaan muutaman 
viikon kuluttua leikkauksesta.”

Eevi oli sairaalassa kolme päivää, 
Krista viikon. Kotona he saivat pa-
rantua rauhassa. Sukulaisilta sai 
aluksi siivousapua, ja ruokaa he 
olivat tehneet valmiiksi pakkaseen. 
”Teimme joka päivä vähän pitempiä 
kävelylenkkejä. Krista jaksoi välillä 
kävellä minua enemmän, mutta 
muuten toivuin nopeammin. Mi-
tään dramaattista eroa toipumises-
samme ei kuitenkaan ollut.” 

Rauhallisempi  
elämäntyyli
Nyt niin Eevillä kuin Kristallakin 
on munuaisten suhteen tasainen 
tilanne. Eevistä tuntuu hyvältä, että 
luovutus onnistui. ”Olen nyt tehnyt 
jotain peruuttamatonta. On tyyty-
väinen ja hyvä mieli, että pystyin 
siihen. On jännä ajatus, että minun 
sisäelimeni on nyt tuossa vieressä 

toisen sisällä.”  Krista ei koe, että 
munuainen olisi Eevin. ”Se on nyt 
oma, tärkeä osaseni.” Eevi on samaa 
mieltä. ”Kyllä se on nyt Kristan mu-
nuainen, se vaihtoi omistajaa, kun 
annoin sen lahjaksi. Lahja on lahja, 
oli se mikä hyvänsä.”

Munuaisen luovutus hitsasi pa-
riskuntaa yhteen entistäkin tiiviim-
min. ”Meidän suhteessamme on 
aina ollut rentoa, mutta nyt vieläkin 
rennompaa. Olo on vielä turvalli-
sempi ja rauhallisempi kuin ennen, 
tämä suhde kestää.”

Elinsiirron lisäksi korona-arki on 
väkisinkin vaikuttanut pariskunnan 
elämään. Eevi myöntää, että aiem-
min vauhdikasta elämää viettäneen 
pariskunnan on ollut välillä hanka-
laa sopeutua rauhallisempaan elä-
mäntyyliin. It-alan työt ovat siirty-
neet etätöiksi, eikä ryhmäliikunnan 
jatkaminen ole vielä mahdollista. 
Krista ja Eevi toivovat pääsevänsä 
jatkamaan tanssiharrastustaan pan-
demian helpotettua — tosin ehkä ei 
ihan niin intensiivisesti kuin ennen.

Elämään on tullut uusiakin asioita, 
kuten avantouintiharrastus. Molem-
mat suhtautuvat tulevaisuuteen toi-
veikkaasti, vaikka vielä tällä hetkellä 
pitää olla varuillaan muita ihmisiä 
tavattaessa. Munuaistautiin pari 
suhtautuu rauhallisesti. ”Se on pit-
kä, koko elämän kestävä juttu. Pitää 
nauttia hyvistä ajoista. Tulevaisuus ei 
pelota enää niin paljon kuin ennen, 
kun dialyysikin on nyt koettu.” 

LISÄTIETOA MUNUAISEN LUOVUTTAMISESTA: 

www.terveyskyla.fi/elinsiirtotalo/elinluovutus
sähköpostitse: munuaisluovutus@hus.fi

Elävien luovuttajien koordinaattori 
Jenni Kippola
p. 040 568 4208 
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UUMU ry:n keväällä 2021 teettämään edunvalvontakyselyyn osallistui 121 henkilöä. Suurin osa vastaajista oli mu-
nuaisensiirron saaneita (31 %). Maksansiirron saaneita vastaajista oli 16 % ja muun kuin munuais- tai maksansiirron 
saaneita 3 %. Elävien luovuttajien osuus vastauksista oli reilut 4 %. Osa kysymyksistä oli avoinna kaikille vastaajille, 
osa suunnattu jollekin tietylle potilasryhmälle. Seuraavassa koosteena elinsiirron saaneiden sekä elävien luovuttaji-
en vastauksista esille nousseita huomioita. Vastauksia käytetään osana yhdistyksen vaikuttamistyötä. 

Edunvalvontakysely 2021

Elinsiirron saaneet
Yhteydenpito
Yhteyden saaminen hoitoyksikköön 
ja lääkäreihin on olennainen osa 
hoitoa. Lähes puolet elinsiirron saa-
neista koki saavansa yhteyden hyvin 
ja kolmasosa kohtalaisen hyvin. Joka 
kymmenes vastaaja toi esille, että 
yhteyden saanti oli vaikeaa ja toimi 
huonosti. Lääkäreihin ei saanut suo-
raa yhteyttä, vaan asiat piti hoitaa pu-
helinajan puitteissa hoitajien kanssa. 
Puhelinpalveluiden ajat koettiin liian 
lyhyiksi eivätkä potilaat aina tienneet 
mihin numeroon ja milloin tulisi 
soittaa. Muutamat vastaajista kaipa-
sivat enemmän keskustelua oman 
hoitavan lääkärin kanssa. Kirjeitse 
lähetettävät tiedot eivät aina riitä. 

Yhteyden saaminen hoitoyksikköön ja 
hoitaviin lääkäreihin toimii

Hoito- ja tukitarpeiden huomiointi
Suurin osa vastaajista koki, että hei-
dän yksilölliset hoito- ja tukitarpeen-
sa huomioitiin hyvin tai kohtalai-
sesti, noin 11 % vastaajista heikosti. 
Eniten huolta aiheuttivat lääkäreiden 
jatkuva vaihtuminen ja sijaiset sekä 
hoitojen pirstaleisuus. Hoidot saat-
tavat jakautua usealle erikoisalalle 
ja jokainen hoitoyksikkö vastaa vain 
oman sektorinsa hoidoista ilman 
kokonaiskuvan huomioimista. Jois-
sakin tapauksissa erikoissairaanhoi-
don ammattilaiset eivät ota suoraan 
potilaan vaivoja hoidettavakseen ja 

hän joutuu hakeutumaan terveys-
keskuksen kautta lähetteellä hoitoon 
toiseen hoitoyksikköön. Terveyskes-
kuksessa ja erityisesti päivystyksessä 
ei ole riittävästi tietämystä elinsiirron 
saaneiden hoidosta ja lääkityksestä, 
mikä näkyy ristiriitaisina ohjeina 
esimerkiksi hyljinnänestolääkkeiden 
tauottamisessa. Eräs vastaajista toi-
voi lääkäreiltä lisää tietoa hyljinnä-
nestolääkkeiden haittavaikutuksista, 
joista siirronsaaneen tulisi tietää. 

Kontrollikäynnit ja tiedonsiirto 
Suurin osa vastaajista (70 %) oli 
tyytyväinen elinsiirron jälkeisten 
kontrollien määrään. Muutama toi 
esille korona-aikana vähentyneet 
lääkärikäynnit ja kaipasi tapaamisia 
kasvokkain. Lääkärikäyntejä suu-
remmaksi huolenaiheeksi vastaajat 
kokivat eri osastojen ja hoitoyksiköi-
den välillä olevat tiedonsiirto-ongel-
mat. Yli 20 % totesi tiedonsiirron 
toimivan huonosti. Tietokatkoja 
syntyi niin perusterveydenhuollon 
ja erikoissairaanhoidon välillä, eri 
sairaaloiden välillä kuin saman sai-
raalan sisälläkin. Syinä mainittiin 
erilaiset tietojärjestelmät, jotka eivät 
”keskustele” keskenään sekä epätie-
toisuus siitä, kenen vastuulle tiedon-
välittäminen kuuluu. Vastanneissa 
oli mukana myös siirronsaaneita, 
joilla kaikki oli mennyt hyvin ja jot-
ka kiittävät erityisesti nefrologian 
poliklinikkaa sekä elinsiirtoyksikön 
kirurgeja ja hoitajia.

Elävät luovuttajat

Kyselyyn vastanneiden elävien luo-
vuttajien määrä jäi verrattain pie-
neksi, joten vastauksista ei voi tehdä 

laaja-alaisia johtopäätöksiä. Kaikki 
vastanneet olivat omaisluovuttajia, 
joiden munuaisluovutus oli tapahtu-
nut viimeisen neljän vuoden aikana. 

Vaikka vastaajat olivat pääsään-
töisesti saaneet mielestään riittä-
västi tietoa, koettiin tiedonsiir-
rossa ja tuen saamisessa haasteita. 
Haasteita olivat aiheuttaneet muun 
muassa elinsiirtoa edeltävien tutki-
musten aikatauluttaminen ja niistä 
saatavien vastausten viivästyminen 
sekä siirtoleikkauksen jälkeisten 
tarpeiden huomiotta jättäminen tai 
vähätteleminen. Muutama vastaaja 
korosti luovutukseen liittyvän hen-
kisen tuen merkitystä ennen siirtoa 
ja sen jälkeen. 

Elävät luovuttajat toivat esille 
Terveyskylän Omapolku -palve-
lukanavan, joka oli koettu hyväksi 
tiedonsaantikanavaksi. Omapolun 
kautta löytyvät lähetteellä toimivat 
digihoitopolut, etävastaanotot ja 
kaikille avoimet omahoito-ohjel-
mat, jotka täydentävät perinteistä 
erikoissairaanhoitoa ja vastaanotto-
käyntejä. Omapolku tarjoaa moni-
puolisesti tietoa esimerkiksi siirtoa 
edeltävistä tutkimuksista ja esittelee 
koko siirtoprosessin leikkauksesta 
toipumiseen. Sen kautta saa myös 
tietoturvallisen yhteyden elinsiirto-
koordinaattoriin tai lääkäriin.

Vastaajat kertoivat toipuneensa 
leikkauksesta nopeasti nykyisen 
leikkaustekniikan ja huippuluo-
kan hoidon ansiosta. Kokemukset 
olivat positiivisia ja rohkaisevia. 
Vinkit elinluovutusta harkitseville 
olivat: kannattaa olla aktiivinen ja 
hankkia mahdollisimman paljon 
tietoa. Asiantuntijoilta saatu tieto 
auttaa päätöksenteossa.
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Testamenttilahjoitukset 
2020–2021

Raimo Sydänmaa 
s. 11.9.1937  k. 26.2.2020

Kuljetusalalla elämäntyönsä tehnyt Raimo Sydän-
maa menehtyi Helsingissä helmikuussa 2020. Loh-
jalaisena autoilijana monille tutuksi tullut Sydänmaa 
arvosti suomalaista lääketieteellistä tutkimusta, joka 
kerää tietoa, auttaa ymmärtämään sairauksien syitä 
ja niiden ilmenemistä sekä kehittämään erilaisia hoi-
toja. Testamentissaan Sydänmaa jätti omaisuutensa 
jaettavaksi kolmen yleishyödyllisen järjestön kesken: 
Diabetestutkimussäätiölle diabetestutkimukseen, Syö-
päsäätiölle lasten syöpätutkimukseen ja Uudenmaan 
munuais- ja maksayhdistys UUMU ry:lle tutkimus-
toimintaan. UUMU ry:n osuus testamentista oli noin  
280 000 euroa. 

UUMU ry on perustanut yhdistykselle suunnatuille 
testamenttivaroille Raimo Sydänmaan rahaston, jonka 
tarkoitus on edistää ja tukea yhdistykselle tarpeellista 
tutkimustoimintaa sekä edistää munuais- ja maksasai-
rauksien tutkimusta. Tarkoituksensa mukaisesti rahas-
to voi jakaa stipendejä ja tutkimusapurahoja.

Anita ”Imme” Schönholtz
s. 14.5.1956 k. 24.12.2020

Anita Schönholtz osallistui yhdistyksen liikunta- ja vir-
kistystoimintaan sekä hyväntekeväisyyskampanjoihin.  
UUMUn allasjumpparyhmä Sandelsissa oli Schönhol-
tzille tuttu ja turvallinen yhteisö, jonka viikoittaisista 
kokoontumisista tuli vuosia kestänyt kuntoiluharrastus. 
Yhdistysystävien kesken saunan lauteilla jaettiin niin ilot 
kuin surutkin. Yhteyttä pidettiin allasvuorojen lisäksi 
puhelimitse ja kahvittelujen merkeissä.

Suurena käsityöihmisenä Schönholtz osallistui  
UUMUn joulukeräyksiin lahjoittaen hoitoyksiköiden 
potilaille satoja villasukkia ja hartiahuiveja. Nimettö-
mänä pysytelleen hyväntekijän taidonnäytteet lämmit-
tävät tänäkin päivänä lukuisten dialyysipotilaiden jal-
koja ja harteita. Elinaikanaan tekemiensä lahjoitusten 
lisäksi Schönholtz jätti testamentissaan UUMU ry:lle 
100 000 euron lahjoituksen, joka tulee käyttää liikun-
ta- ja virkistystoimintaan. Lahjoituksen avulla yhdistys 
pystyy jatkamaan ja vahvistamaan toimintaansa tulevi-
nakin vuosina.

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry 
kiittää saamistaan testamenttilahjoituksista ja 
kunnioittaa edesmenneiden hyväntekijöiden muistoa.

Kenelle ja 
mitä voi 
testamentata? 
Testamentti ilmaisee laatijansa to-
dellisen tahdon. Siinä voi antaa 
tarkempia määräyksiä siitä, mihin 
toimintaan perintönsä haluaa käy-
tettävän. Kaikkea omaisuuttaan ei 
tarvitse lahjoittaa yhteen kohtee-
seen, vaan perinnön voi jakaa usean 
saajan kesken. 

Lain määräämän perimysjärjes-
tyksen mukaisesti mahdollisille 

rintaperillisille eli lapsille ja heidän 
lapsilleen kuuluvaa jäämistön la-
kiosaa ei voi testamentata muille. 
Lakiosan ulkopuolelle jäävän osuu-
den voi testamentata haluamallaan 
tavalla. Testamentin saajana voi olla 
henkilö tai oikeushenkilö, eli yritys, 
säätiö tai järjestö.

Testamentata voi itse omista-
mansa omaisuuden tai oman osuu-
tensa yhteisomistuksessa olevasta 
omaisuudesta.  Omaisuudestaan 
voi testamentata tärkeäksi koke-
malleen taholle tietyn suuruisen 
osan. Myös esineitä ja kiinteistöjä 

voi testamentata.
Yleishyödylliset yhteisöt on va-

pautettu perintöverosta. Yhdistyk-
selle tai järjestölle testamentatut 
varat menevät siis kokonaan siihen 
käyttöön, johon ne on lahjoitettu. 
Testamenttilahjoituksilla on suuri 
merkitys järjestöjen toiminnalle ja 
sen voi halutessaan kohdentaa tiet-
tyyn käyttötarkoitukseen. 

Halutessasi voit kysyä lisätietoja 
UUMUn sihteeriltä 
sihteeri@uumu.fi tai 
p. 050 449 7744. 

Olarinluoma 11, 02200 ESPOO
Puh. 09-2533 3600

myynti@nordicmedcom.fi  
www.nordicmedcom.fi

Kohti ekologisesti ja ekonomisesti  
kestävää kotihemodialyysiä

• Sähkönkulutusta pienentämällä
• Ei vesilaskua potilaan maksettavaksi!

Nordic Medcom on pohjoismainen yritys, jolla on pääkonttori Espoossa. 
Nordic Medcom on osa Carbonex-konsernia. Tarjoamme dialyysilaitteita 
ja -tarvikkeita sairaaloille Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Markkinointi-
organisaatiomme, asiakastukemme sekä huoltomme on hyvin kehitty-
nyttä. Toimitamme tuotteemme nopeasti suoraan asiakkaillemme. 

Käyttäjäystävällinen,  
joustava ja siirrettävä  
kotihemodialyysilaite

uudistaa kotihemodialyysielämän

 Dialyysihoitoa  
siellä missä haluat 

• Helppokäyttöinen
• Nopea oppia
• Liikuteltava
• Turvallinen

Uumu_Physidia_210x148,5.indd   1Uumu_Physidia_210x148,5.indd   1 29.9.2021   11.2029.9.2021   11.20



UUMU 1/2022

11

Testamenttilahjoitukset 
2020–2021

TUTKIMUS: 

Testamentin 
tekeminen 
kiinnostaa 
suomalaisia
Noin 15 prosenttia suomalaista 
on tehnyt testamentin ja 
39 prosenttia on harkinnut 
testamentin tekemistä. Tämä 
selvisi kaikkia suomalaisia 
edustavasta tutkimuksesta, jonka 
Hyvä testamentti -kampanja 
teetti elokuussa 2021. 

Tärkein syy testamentin tekemi-
selle tai harkitsemiselle on halu 
päättää, mihin omaisuus menee 

kuoleman jälkeen. Tämän mainit-
si syyksi 65 prosenttia vastaajista, 
jotka ovat tehneet testamentin tai 
harkinneet sen tekemistä. Muita 
syitä testamentin tekemiselle ovat 
halu muistaa itselle tärkeitä ihmisiä  
(31 % testamentin tehneistä tai teke-
mistä harkinneista), verosuunnitte-
lun tekeminen perijöiden puolesta 
(26 %) ja omien arvojen mukaisen 
toiminnan edistäminen testamentti-
lahjoituksen avulla (9 %). 

Tutkimuksessa kysyttiin myös 
kiinnostusta testamenttilahjoitta-
miseen eli testamentin tekemiseen 
jonkin yleishyödyllisen järjestön hy-
väksi. Reilusti yli puolet vastaajista 
(67 %) olisi valmis tekemään testa-
menttilahjoituksen. Ikä ja sukupuo-
li vaikuttavat vahvasti myös siihen, 

millaista toimintaa vastaajat ovat 
valmiita tukemaan testamenttilah-
joituksella. Naiset ovat keskimää-
räistä kiinnostuneempia tukemaan 
lasten ja nuorten hyvinvointia, sai-
rauksien hoitoa ja terveyden edis-
tämistä, luonnonsuojelua, eläinten 
hyvinvointia, vanhusten hyvinvoin-
tia kotimaassa sekä ihmisoikeuksia. 
Miehet puolestaan ovat kiinnostu-
neimpia tukemaan tiedettä.

IRO Research Oy toteutti tutki-
muksen testamentin tekemisestä 
elokuussa 2021. Tutkimus toteutet-
tiin Hyvä testamentti -kampanjan 
toimeksiannosta ja siihen vastasi 
1000 suomalaista. 

Lähde:

www.hyvatestamentti.fi/uutiset

Olarinluoma 11, 02200 ESPOO
Puh. 09-2533 3600

myynti@nordicmedcom.fi  
www.nordicmedcom.fi

Kohti ekologisesti ja ekonomisesti  
kestävää kotihemodialyysiä

• Sähkönkulutusta pienentämällä
• Ei vesilaskua potilaan maksettavaksi!

Nordic Medcom on pohjoismainen yritys, jolla on pääkonttori Espoossa. 
Nordic Medcom on osa Carbonex-konsernia. Tarjoamme dialyysilaitteita 
ja -tarvikkeita sairaaloille Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Markkinointi-
organisaatiomme, asiakastukemme sekä huoltomme on hyvin kehitty-
nyttä. Toimitamme tuotteemme nopeasti suoraan asiakkaillemme. 

Käyttäjäystävällinen,  
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kotihemodialyysilaite

uudistaa kotihemodialyysielämän

 Dialyysihoitoa  
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Munuais- ja 
maksasairaiden 
tukena jo 55 
vuotta
Teksti: Sari Ruotsalainen

Uudenmaan munuais- ja 
maksayhdistys UUMU ry 
perustettiin vuonna 1967. 
Aluksi tavoitteena oli, että 
mahdollisimman moni 
pääsisi elämää ylläpitävään 
dialyysihoitoon. Nykyään 
keskitytään sairastuneiden 
vertaistuellisen toiminnan 
tarjoamiseen, tiedotukseen ja 
edunvalvontaan.

Dialyysihoito aloitettiin Suo-
messa vuonna 1961. Hoito 

oli aluksi tarkoitettu vain akuutin 
munuaisten vajaatoiminnan hoi-
toon. Vuonna 1964 hoitoa alettiin 
antaa myös kroonista vajaatoimin-
taa sairastaville potilaille. Samana 
vuonna tehtiin myös Suomen en-
simmäinen munuaisensiirto.

Alkuvuosina dialyysihoitoon 
pääsivät vain harvat. Hoidon puu-
te ajoi munuaissairautta sairasta-
vat perustamaan Keinomunuais-
potilaat ry – Dialyspatienter rf 
-yhdistyksen vuonna 1967. Yhdis-
tys perusti kotidialyysiaseman ja 
vuonna 1972 avodialyysiaseman 
Snellmaninkadulle Helsinkiin. 
Vielä 1980-luvullakaan yhteiskun-
ta ei pystynyt tarjoamaan dialyy-
sihoitoa kaikille sitä tarvitseville. 
Vuonna 1985 yhdistys käynnisti 
testamenttivarojen avulla maam-
me ensimmäisen omatoimisen 
dialyysiyksikön Helsingin Mal-
minkartanoon. Nykyään hoitoon 
pääsevät kaikki dialyysia tarvitse-
vat.

Yhdistyksen nimenmuutokset 

kertovat toiminnan painopistei-
den kehityksestä. Aluksi koko 
Suomen kattaneen yhdistyksen 
toiminta keskittyi Uudenmaan 
alueelle ja vuonna 1970 paikal-
listen yhdistysten kattojärjestök-

si perustettiin Munuaistautiliitto 
(nykyinen Munuais- ja maksa-
liitto). Samalla vuosikymmenellä 
edunvalvontaan otettiin mukaan 
kaikki munuaissairaat ja 1972 yh-
distyksen nimi muuttui Helsingin 

Snellmaninkadun avohoitoasema 1974
Vuonna 1972 avatusta Snellmaninkadun avohoitoasemasta tuli yhdistyksen ”silmä-

terä”, jossa vierailtiin ja jota käytettiin tiedotustoiminnassa. Kuvassa vasemmalla 

aseman vastaavana lääkärinä vuosia 1973-1974 toiminut Eero Tiula.

Marian Sairaala 1976
Yhdistys luovutti Marian sairaalle keinomunuaislaitteen 1976. Laitteen luovutusti-

laisuudessa olivat läsnä mm. yhdistyksen toiminnanjohtaja Rolf Liljander, puheen-

johtaja Lauri Koivusalo, osaston vastaava lääkäri Greta Wirkberg sekä lääkäriryhmä 

Börje Kuhlbäck, Juhani Railo ja Eero Jokinen
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Elinsiirrot Suomessa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Munuainen 199 189 240 244 262 240 238 293 263 268

Maksa 52 49 59 77 61 63 66 64 75 75

Haima 8 10 15 17 27 21 23 39 26 31

Sydän 22 21 24 27 31 26 47 30 22 22

Keuhkot 26 15 15 24 18 24 18 27 21 24

Malminkartanon yksikön esittelytilaisuus 1985
Malminkartanon dialyysiyksikön johtaja ja vastaava lääkäri Eero Honkanen keskustelemassa yhdistyksen kahvitarjoiluista 

vastanneen Alma Salosen sekä Ritva Huttusen kanssa yksikön esittelytilaisuudessa 29.8.1985.

munuaistautiyhdistykseksi. 
Vuonna 1980 yhdistyksen nimi 

laajennettiin koskemaan koko 
maakuntaa ja yhdistyksestä tuli 
Uudenmaan munuaistautiyhdis-
tys. Vuonna 1997 nimeen liitettiin 
mukaan munuaissiirron saaneet, 
jolloin nimi päätettiin muuttaa 
Uudenmaan munuais- ja siirtopo-
tilaiden yhdistys Uumu ry:ksi. 

Maksansiirtojen yleistyessä yh-
distykseen tulivat mukaan myös 
maksapotilaat ja vuonna 2006 
päästiin nykyiseen nimeen Uu-
denmaan munuais- ja maksayh-

distys UUMU ry. 
Tänä vuonna on siis aihetta juh-

laan. Yhdistyksen perustamisesta 
tulee kuluneeksi 55 vuotta, samalla 
vietetään yhdistyksen 16-vuotista 
nimipäivää. Muutamien kymme-
nien henkilöiden yhteenliittymi-
sestä on kasvanut yli 1500 jäsenen 
dynaaminen yhdistys, joka jatkaa 
perustajajäsentensä ansiokasta työ-
tä. 

Viimeiset kaksi vuotta ovat ol-
leet maailmaa koetelleen pande-
mian vuoksi haastavat. Voimme 
kuitenkin iloksemme todeta, että 

olemme pystyneet mukauttamaan 
toimintaamme ja säilyttämään 
jäsenmäärämme entisellään. 
Vahvuutemme perustuu sairas-
tuneiden ja heidän läheistensä 
auttamiseen, aktiiviseen vapaaeh-
toistyöhön ja yhdessä tekemiseen 
sekä kehittymishaluun ja uudis-
tumiskykyyn. Tämä kaikki on 
mahdollista vain aiempien yhdis-
tystekijöiden ansiosta. Palaamme 
tavallaan takaisin alkujuurille ja 
ympyrä sulkeutuu. 

Olemme toisiamme varten.



Herkkuhetkiä ja hyvää 
mieltä Fazerilasta

Teksti:  Sari Ruotsalainen
Kuvat:  Kati Saastamoinen ja Sari Ruotsalainen

Koronaviruksen värittämä vuo-
si 2021 vaikutti moniin yh-

distyksen tapahtumajärjestelyihin. 
Halusimme ennakoida haastavia 
tautitilanteita suunnittelemalla ta-
pahtumat turvallisiksi, mutta sa-
malla jäseniä kiinnostaviksi ja mo-
nipuolisiksi Näin ollen esimerkiksi 
yhdistyksen pikkujoulut järjestet-
tiin useammassa osassa, maksimis-
saan 20 hengen ryhmissä.

Pikkujoulupaikaksi valikoitui 
Vantaan Vaaralassa sijaitseva Fa-
zerin vierailukeskus, joka tarjosi 
herkkuja kaikille aisteille. Aikuis-
ryhmien tapaamisissa osallistujat 
aloittivat vierailun lihapullalou-
naan ääressä muita yhdistysjäseniä 
tavaten. Opastetuilla kierroksilla 
tutustuttiin Fazerin toimintaan, 
laajaan tuotevalikoimaan, pitkään 
historiaan, yritysvastuuseen ja in-
novaatioihin. Trooppisessa puu-
tarhassa tutut maut, kuten kaakao, 

kaneli ja pippuri, näyttäytyivät al-
kuperäisinä, eksoottisina kasveina. 
Tuntui kuin olisi tehnyt pikavisiitin 
”sinne, missä pippuri kasvaa”.

Mielenkiintoinen vierailukierros 
päättyi karkkimetsään, missä jo-
kainen osallistuja sai maistella 15 
minuutin ajan haluamiaan makei-
sia. Valikoimaa oli runsaasti, jokai-
selle jotakin. Ei ihme, että kierrok-
selta poistui iloista väkeä suupielet 
muikeassa hymyssä tuotekasseja 
kantaen. Osa vierailijoista käytti 
tilaisuuden hyödykseen ja täyden-
si jouluherkkuvarastojaan Fazerin 
Experience -myymälän tuotteilla. 
Tästä oli makoisaa suunnata kohti 
joulua!

Kiitos Fazerilan 
vierailukeskuksen väelle 
poikkeusaikoinakin 
toimivista ja turvallisista 
järjestelyistä sekä 
sujuvasta yhteistyöstä!
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Hae Härmään
      kuntoutumaan!

HÄRMÄN KUNTOUTUS & KYLPYLÄ
Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
www.harmankuntoutus.fi

    LISÄTIETOA:
     Nina Karlsberg, kuntoutuksen asiantuntija
     050 370 5044, nina.karlsberg@harmankuntoutus.fi

Kela kustantaa kuntoutuksen ja osallistuu matkakorvauksiin.

ELINSIIRRON SAANEIDEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUS 2022

  Kurssinro  1. jakso 2. jakso Läheinen omainen (3 vrk)

80102 6.-20.5.2022 7.-11.11.2022 9.-11.11.2022
80103 24.-28.10.2022 15.-19.5.2023 17.-19.5.2023

Miten haen? Vai tarvitsisitko yksilöllisempää,
tehostettua kuntoutusta? Ota yhteyttä niin opastamme lisää!
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Y hdistyksen joulupuuhat hui-
pentuivat hoitoyksiköihin toi-

mitettuihin joulutervehdyksiin. Idea 
jouluisten pussien kokoamiseen lähti 
valtavasta FFP2-maskien lahjoituk-
sesta, jonka yhdistys sai joulun alla 
Nordecon Oy -yritykseltä.  Nopealla 
aikataululla koottuihin pussukoihin 
sujautettiin maskien lisäksi Fazerin 
makeisia ja yhdistyksen terveiset. 
Keräilijätonttujen apuna lahjojen 
kuljetukseen saatiin avuksi myös kul-
jettajatontut, jotka toiamittivat lahjat 
Lohjan, Pitäjänmäen ja Malmin dia-
lyyseihin yli 230 potilaalle ja lähes 50 
hoitajalle. 

Tammisaaren dialyysipotilaille jou-
lumieltä toivat joulukukkaset, hoita-
jat pääsivät jouluherkkujen ääreen. 

Pussikaupalla
joulumieltä

Kiitos kaikille 
vapaaehtoisille, 
jotka osallistuitte 
joulupuuhastelui-
hin! Kiitos myös 
Nordecon Oy:lle 
merkityksellises-
tä maskilahjoi-
tuksesta!
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TULE TUTUSTUMAAN 

Padelin  
saloihin
Paikka: Billebeino Padel  
(Traverssikuja 3/Pasilan konepajan 
Train Factory, Helsinki)

Aika: su 13.3.2022 klo 12–14

Padel on mailapeli, jossa yhdistetään 
tenniksen ja squashin ominaisuuk-
sia. Se on hauska ja soveltuu lähes 
kaikille kiinnostuneille. Koska pa-
delia pelataan aina nelinpelinä, se on 
luonteeltaan selvästi sosiaalisempi 
peli kuin yksikään muu mailapeli. 
Padel yhdistääkin kuntoilun, mie-
lenkiintoisen pelin ja sosiaalisuuden.

UUMUn padel-lajikokeilu sisäl-
tää hallivuokran, valmennuksen ja 
pelivälineet. Tarvitset mukaasi vain 
tossut ja rennon peliasun. Kenttäva-

rauksia tehdään ilmoittautuneiden 
määrän mukaan. 

Saapuminen  
Billebeino Padel -keskukseen
Autolla: Suosittelemme jättämään 
auton parkkihalliin, joka löytyy sa-
masta kiinteistöstä. Halliin pääsee 
ajamaan Bruno Granholmin kujalta.

Julkisilla: Raitiovaunulinja 9 
pysähtyy aivan hallin viereen

Ilmoittautuminen 
to 3.3.2022 mennessä UUMUn 
toimistolle p. 050 449 7744 /  
sihteeri@uumu.fi 

Osallistumismaksu
•  5 euroa / jäsen tai jäsenen yksi 

seuralainen
•  Maksetaan UUMUn tilille  

FI03 1028 3001 5117 65
•  Eräpäivä 3.3.2022
•  Viite 3382

Flamingossa 
keilattiin ja 
kelluttiin

Teksti ja kuva:   Sari Ruotsalainen

UUMUn liikuntapäivä viihde-
keskus Flamingossa järjes-

tettiin marraskuun viimeisenä 
viikonloppuna keskellä pimeintä 
talvenselkää. Koko perheen ta-
pahtumassa keilahallin radoilla ja 
kylpylän pyörteissä nähtiin laaja 
poikkileikkaus jäsenistön ikäja-
kaumasta. Mukana oli useita lap-

siperheitä, työikäisiä ja seniorijä-
seniä.

Hohtokeilauksessa iloittiin on-
nistumisista ja yhdessä olosta yh-
distyksen yksityiskäyttöön vara-
tuissa tiloissa. Kylpylässä vierähti 
useampikin tunti vesiliukumäkiä 
ja altaiden pyörteitä testaillen. 
Kahvila Deliberissä tarjottu väli-
pala antoi virtaa päivän aktiviteet-

teihin. 
Turvallisuusnäkökulmat ja vi-

ranomaissuositukset huomioiden 
järjestetty liikuntapäivä ilahdutti 
jäseniä, jotka toivoivat lisää sa-
mantyyppisiä liikuntatapahtumia. 
Liikuntatoimikunta pyrkii järjes-
tämään jatkossakin lajikokeiluja 
ja liikuntapäiviä jäsenistöltä tul-
leiden ideoiden mukaan.

UUMU 1/2022
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Kuntokuu 
kannustaa kuntoilemaan

Kuntokuu on Suomen Paralympiakomitean harrasteliikuntakampan-
ja, johon jokainen voi osallistua liikunnan tasosta riippumatta. Omia 

liikuntasuorituksia kirjataan kampanja-aikana helmi- ja syyskuussa Para-
lympiakomitean kotisivuilta löytyvään sähköiseen e-kuntokorttiin tai pa-
periseen kuntokorttiin. Kampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan lah-
jakortteja sekä muita liikunnallisia palkintoja.

Syyskuussa 2021 UUMU asetti kuntokuuhun osallistuneille extrakannus-
teen ja arpoi jäsentensä kesken kaksi lisäpalkintoja. Onnetar suosi seuraavia:

 • SOK:n hotellilahjakortti – Pasi M. Hyvinkäältä
 • Hieronta lahjakortti – Krista H. Helsingistä

Onnea voittajille! 
Lisätietoa vuoden 2022 Kuntokuu-kampanjasta löydät osoitteesta 
www.kuntokuu.fi.

Liikuntaryhmät

Allasjumppa

Paikka:  Palvelukeskus Foibessa, Sairaalakatu 7, Vantaa
Aika:  Ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 15.30–16.30

Ryhmä aloittaa heti koronarajoitusten salliessa. Ryhmään ilmoittautu-
neille tiedotetaan erikseen aloitusajankohdasta ja kausimaksun suuruu-
desta. Lisätietoa allasjumpista UUMUn sihteeriltä p. 050 449 7744 / 
sihteeri@uumu.fi

Keilailu

Paikka:  Talin keilahalli, Huopalahdentie 28, Helsinki
Aika:  Ryhmä kokoontuu torstaisin klo 14–15

Ryhmä aloittaa heti koronarajoitusten salliessa. Ryhmään ilmoittautu-
neille tiedotetaan erikseen aloitusajankohdasta ja kausimaksun suuruu-
desta. Lisätietoa keilailusta Olavi Rautiaiselta, p. 044 0506 518 / 
olavi.rautiainen@gmail.com

Petankki

Paikka:  Helsinki Petanquen halli, Tallikatu 34 
 (Pasilan ratapihan vanhat veturihallit)
Aika:  Ryhmä kokoontuu sunnuntaisin klo 16–18

Ryhmä aloittaa heti koronarajoitusten salliessa. Ryhmään ilmoittautu-
neille tiedotetaan erikseen aloitusajankohdasta. Lisätietoa petankista 
Olavi Rautiaiselta, p. 044 0506 518 / olavi.rautiainen@gmail.com

Liikuntakulukorvaukset

UUMU ry korvaa munuais- ja 
maksasairaille sekä munuais- tai 
maksansiirron saaneille potilasjä-
senilleen kuittia vastaan 20 % itse-
näisen liikunnan kuluista. Vuotui-
nen korvauskatto vuonna 2022 on 
80 euroa/potilasjäsen. Korvauksen 
piiriin kuuluvat esimerkiksi lii-
kuntaryhmien kausimaksut ja ker-
taluontoiset sisäänpääsymaksut. 
Korvausta ei makseta urheilutar-
vikehankinnoista, kilpailujen osal-
listumismaksuista eikä UUMUn 
omien liikuntaryhmien kausimak-
suista.

Liikunnan tukea voi hakea vuo-
den aikana kahteen eri otteeseen. 
Alkuvuoden 2022 korvaushake-
mukset tulee toimittaa UUMUn 
toimistolle 31.5.2022 mennessä, 
minkä jälkeen avustus maksetaan 
potilasjäsenille kesäkuun aikana. 
Hakematta jääneet alkuvuoden 
korvaukset ja loppuvuoden aikana 
tulleet liikuntakulukorvaukset tulee 
hakea 14.12.2022 mennessä.

Hakukaavake löytyy 
UUMUn kotisivuilta: 
www.uumu.fi/liikunta-avustus
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Vertaisryhmät 
puuropatojen 
äärellä

A lati muuttuneet koronarajoi-
tukset vaikuttivat loppuvuo-

den vertaistapaamisten järjeste-
lyihin. Joulukuun munuais- ja 
maksapotilaiden tapaamiset pi-
dettiin kahtena eri päivänä ulkona, 
Helsingin Kauppatorin Tuomaan 
markkinoilla. Kokoontumiset oli-
vat Havis Amandan luona, mistä 
pienet ryhmät siirtyivät höyryä-
vien puuropatojen ja leppoisan 
jutustelun pariin. Tunnelma oli 
lämmin ja juttu luisti kylmästä 
viimasta huolimatta.

Porvoossa ja 
Järvenpäässä 
pikkujouluiltiin

Itä-Uudenmaan alueen jäsenet en-
nättivät viettää pikkujouluja juuri 

ennen koronatilanteen heikkene-
mistä ja tiukentuneita rajoituksia. 
Ravintola Mansku 33:n herkullis-
ten tarjoilujen ääressä vaihdettiin 
kuulumisia ja pohdittiin yhdessä 
maailmanmenoa. Harvakseltaan 
olleet yhdistystapaamiset ja vertais-
ten kohtaamiset koettiin tärkeiksi ja 
niitä haluttiin jatkaa mahdollisuuk-
sien mukaan.  

Keski-Uudenmaan talvitapaami-
sessa Järvenpäässä pitkän pöydän 
ääreen kokoontui 12 jäsenen ryhmä. 
Ravintola Zapatan massiiviset an-

nokset saivat taatusti jokaisen vatsan 
täyteen ja puheensorina pulppusi 
kuin puuropata. Juttua olisi riittänyt 
vaikka toiseksikin illaksi. Osallis-
tujat toivoivat tapaavansa toisensa 
mahdollisimman pian uudelleen, 
joten jatkoa tulee varmasti seuraa-
maan koronatilanteen rauhoituttua. 

”Juttua olisi riittänyt 
vaikka toiseksikin 
illaksi. 
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Vertaisryhmien tapaamiset

Vertaisryhmien  
vetäjät 2022
Munuaispotilaiden  
vertaistoiminta
Jaana Lehto 
p. 050 357 4993 
jaanalehto8@msn.com

Anna-Greta Tiira
p. 050 3794 798 
ag.tiira@gmail.com

Timo Dahl 
p. 0400 688 459 
timo.dahl@tipeda.fi

Maksapotilaiden vertaistoiminta
Tiina Parri-Lindqvist 
p. 050 436 0781 
tiina.parri@kolumbus.fi

Johanna Juhola 
p. 0400 830 038 
jj2867@gmail.com

Lapsipotilaiden  
perheiden vertaistoiminta
Sari Ruotsalainen 
p. 050 449 7744 
sihteeri@uumu.fi

Nuorten aikuisten toiminta 
Laura Syväniemi 
p. 040 8377 163 
laura.syvaniemi@gmail.com

Työikäisten aikuisten toiminta
Tessa Hellsten-Rajahalme
p. 046 559 2081 
tessahellsten@gmail.com

Veera Holappa 
veera.holappa03@gmail.com

Länsi-Uudenmaan  
vertaistoiminta (Hanko/Raasepori) 
Heleena Nygren 
p. 044 046 4424
heleena.nygren@gmail.com  

Luoteis-Uudenmaan vertais-
toiminta (Vihti, Lohja, Karkkila, 
Siuntio, Kirkkonummi) 
Risto Salmi 
p. 040 353 3169 
salmir@saunalahti.fi

Juha-Matti Koskinen 
p. 045 1344 062 
jm.koskinen@strategiaprosessi.fi

Keski-Uudenmaan vertaistoimin-
ta (Hyvinkää, Järvenpää, Tuusula, 
Kerava, Nurmijärvi, Mäntsälä) 
Eija Hemminki 
p. 050 384 6401 
eija.hemminki@gmail.com

Itä-Uudenmaan vertaistoiminta 
(Askola, Lapinjärvi, Pornainen, 
Porvoo, Sipoo) 
Juha Käck 
p. 040 525 4621 
juha.kack@outlook.com

Yhdistyksen vertaisryhmät ko-
koavat yhteen tiettyyn sairaus- tai 
ikäryhmään kuuluvia tai tietyllä 
alueella asuvia jäseniä. Ryhmien 
vetäjinä toimii yhdistysjäseniä, 
jotka ovat olleet halukkaita jär-
jestämään toimintaa jäsenistöltä 
saamiensa toiveiden pohjalta. Il-
man näitä ihania vapaaehtoisia ei 
yhdistyksellä olisi vertaisryhmien 
toimintaa ja moni tapahtuma jäisi 
toteutumatta. 

Kiitos siis kaikille 
ryhmänvetäjille!

Koronaepidemian aikana tapahtu-
mien järjestäminen on ollut haasta-
vaa ja peruutuksia on tullut paljon. 
Lehden valmistuessa tammikuussa, 
tilanne oli erityisen vaikea. Kasvok-

kain tapahtuvia kohtaamisia pyrit-
tiin vähentämään viranomaismää-
räyksiä noudattaen, minkä vuoksi 
tapaamisia lykättiin tai siirrettiin 
verkkoon. 

UUMUn vertaisryhmien vetäjät 
huomioivat aina turvallisuusnäkö-
kohdat. Moni päättikin lykätä vuo-
den ensimmäistä vertaistapaamista 
tai siirsi sen verkkotapaamiseksi. 
Vetäjät ovat kuitenkin tavoitettavissa 
ja keräävät mielellään ideoita myö-
hemmin järjestettäviä tapaamisia 
koskien. Kilauta tai kirjoita siis ryh-
mänvetäjälle, jos sinulla on mieles-
säsi kiinnostava jäsentapaaminen tai 
haluat muutoin auttaa järjestelyissä. 
Ryhmänvetäjän kautta pääset myös 
vertaistoiminnan pariin ja löydät 
muita samassa elämäntilanteessa 
olevia.

Alkuvuoteen 2022 
suunnitellut 
vertaistapahtumat 
löydät sivulta 22.
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Maksasairautta sairastavien kursseja

Lisätietoa ja hakuohjeet löytyvät Munuais- 
ja maksaliiton kotisivulta: 
www.muma.fi/kurssitoiminta/kurssit_
ja_tuetut_lomat/maksasairaat

Kysymyksiisi vastaa myös liiton 
maksa-asiantuntija Tarja Teitto-Tuckett
p. 040 524 0683 
tarja.teitto-tuckett@muma.fi

Voimaa 
vertaisuudesta 
verkossa

Kurssi on tarkoitettu primari bi-
liaari kolangiitia (PBC), autoim-
muunihepatiittia (AIH), primaari 
sklerosoiva kolangiittia (PSC) ja 
muita harvinaisia maksasairauk-
sia sairastaville työelämässä ole-
ville alle 65-vuotiaille.  Ennen en-
simmäistä tapaamista kurssilaisille 
lähetetään ennakkokysely. Kurssilla 
on 5 teemallista tapaamista tiistai-
sin klo 18–20, joilla käsitellään jak-
samiseen liittyviä aiheita asiantunti-
joiden alustusten siivittäminä.

Paikka:  Microsoft Teams alusta
Kurssiaika: 29.3. – 26.4.2022
Haku päättyy: 22.2.2022

Munuais- ja maksaliitolla on vuonna 2022 useita maksasairaille 
suunnattuja ryhmämuotoisia kursseja. Koronatilanteen vuoksi 
muutamien kurssien aikatauluihin on tehty muutoksia ja 
hakuaikoja on jatkettu. 

Ravinnosta hyvinvointia

Lähikurssi on tarkoitettu maksan 
vajaatoimintaa tai rasvamaksaa 
sairastaville ja heidän läheisilleen.
Maksan vajaatoiminta lisääntyy 
maksasairauden edetessä kirroo-
siin. Haasteena tällöin on hyvän 
proteiinin käyttö ja ruokarytmin 
noudattaminen.  Rasvamaksapoti-
laat hyötyvät lisäksi proteiini-, ras-
va- sekä energianlähteiden tarkaste-
lusta. Kurssilla käydään ostoksilla ja 
vietetään päivä koekeittiöllä tehden 
yhdessä sopivia ateriakokonaisuuk-
sia. Tavoitteena on löytää keinoja 
hyvän ravitsemustilan turvaamisek-
si sekä kirroosia sairastavan arkeen 
että rasvamaksan ennaltaehkäisyyn 
ja omahoitoon.

Paikka: Varalan urheiluopisto, 
Tampere
Kurssiaika: 1.–4.6.2022
Hakuaika päättyy: 3.5.2022

Liikunnasta  
hyvinvointia

Kurssi on tarkoitettu kaikille mak-
sasairaille ja heidän läheisille, joilla 
on jaksamisen ja painonhallinnan 
kanssa haastetta. Kurssipäivien ai-
kana tutustutaan erilaisiin liikunta-
muotoihin sekä kehonhuoltoon ja 
panostetaan liikuntakipinän löyty-
miseen arjessa. Kurssilla on asian-
tuntijoiden alustuksia ja ohjausta.

Paikka: Spa hotel Peurunka
Kurssiaika: 7.–10.9.2022
Hakuaika päättyy: 30.7.2022 

Mielekäs arki

Lähikurssi on tarkoitettu henki-
löille, joilla on diagnosoitu mak-
sasairaus. Mukaan voi ottaa myös 
yhden läheisen. Kurssin tavoitteena 
on löytää keinoja arkeen oman hy-
vinvoinnin tueksi ravitsemuksen, 
liikunnan ja vertaistuen keinoin.  
Kurssi on osallistujille maksuton ja 
sisältää lähijaksolla täysihoidon.

Paikka: Kylpylähotelli Ruissalo, 
Turku
Kurssiaika: 26.–29.10.2022
Hakuaika päättyy: 18.9.2022.
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TIETOA JA TUKEA - 

Ennen ja jälkeen 
maksansiirron –
verkkoluento

Ti 15.3.2022 klo 17.00–18.30

Luennolla seurantakoordinaattori 
Sanna Pokka HUSin Vatsakeskuk-
sesta esittelee työtään maksansiirtoa 
odottavien ja siirronsaaneiden pa-
rissa. Mukana myös HUS-vatsakes-
kuksen kokemusasiantuntija, mak-
sansiirron saaneiden vertaistukija 
Marjo Lehtonen, joka kertoo omasta 
maksasiirrostaan. Puheenvuorojen 

jälkeen vapaata keskustelua. 
Luento järjestetään Teams-verk-

koluentona, joka on avoin kaikille 
asiasta kiinnostuneille. Luennon 
linkki julkaistaan paria päivää 
aiemmin UUMUn kotisivulla  

(www.uumu.fi/tapahtumat) ja UU-
MUn Facebook-sivujen tapahtu-
mailmoituksessa. 

Luennon järjestää UUMUn mak-
sapotilaiden vertaisryhmän vetäjät 
Tiina ja Johanna. 

Paikka:  Zaro Café 
(Porvoonkatu 14, Helsinki)
Aika:  to 31.3.2022 klo 17.00

Munuaispotilaiden vertaistapaa-
misessa päästään nauttimaan ai-
doista belgialaisista vohveleista 
mukavassa seurassa. Vohvelibuf-
fetissa jokainen osallistuja kokoaa 
omat vohvelinsa tarjolla olevista 
suolaisista ja makeista täytteistä.  

Sitovat ilmoittautumiset ma 
21.3.2022 mennessä Anna-Gre-
ta Tiiralle (p. 050 3794 798 /  
ag.tiira@gmail.com).

Osallistumismaksu: 12 € / jäsen, 
sisältäen vohvelibuffetin. Juo-
mat maksetaan itse paikan päällä. 
Osallistumismaksu tulee maksaa: 
ma 21.3.2022 mennessä UUMUn 
tilille FI03 1028 3001 5117 65 vii-
tenumerolla 14009 .

Kahvilan sisäänkäynti on estee-
tön, mutta WC-tilat eivät. Kahvi-
latilat varataan UUMUn yksityis-
käyttöön, mikäli osallistujia on 
riittävästi. 

Varmista paikkasi ja ilmoittaudu 
mukaan! Paikkoja on rajoitetusti. 

Rokkakekkerit 
Paikka:  UUMUN toimisto 
(Runeberginkatu 15 A 1, Helsinki)
Aika:   ke 23.3.2022

Lykkäämme laskiaistiistain rokka-
kekkereitä koronatilanteen vuok-
si maaliskuulle ja toivomme, että 
voimme asettua keittolautasten 
ääreen.

Tarjolla on kolme kattausta, joil-
le kullekin on varattuna 2 tuntia 
aikaa ruokailuun. Kattaukset ovat:
klo 13.00, klo 15.00, klo 17.00

Perinteisen hernekeiton lisäksi tar-
jolla on laskiaispullat kahvin tai 
teen kera. Samalla jaamme kuulu-
misiamme muiden yhdistysjäsen-
ten kesken.

Tapaaminen on avoin ja maksu-
ton kaikille UUMUn jäsenille, mut-
ta edellyttää ennakkoilmoittautu-
mista.

Ilmoitathan siis tulostasi UU-
MUn toimistolle ke 16.3.2022 
mennessä, p. 050 449 7744 tai 
s-posti sihteeri@uumu.fi. Muistat-
han kertoa mahdollisista ruoka-ai-
neallergioistasi.

Paikkoja on rajoitetusti ja nou-
datamme viranomaisten sen het-
kisiä koronamääräyksiä ja mah-
dollisia rajoituksia. 

Munuais- 
potilaiden 
vohvelibuffet
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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 potilasyh-
distys. Yhdistys tukee munuais- ja maksasairauksiin 
sairastuneiden ja elinsiirron saaneiden sekä heidän 
läheistensä hyvinvointia ja ajaa heidän oikeuksiaan. 
UUMU ry:n jäsenmäärä on noin 1500. Jäsenmaksu 
vuodelle 2022 on 23 euroa.

UUMU ry tarjoaa vertaistukea, joka auttaa sairastunei-
ta, elinsiirron saaneita ja heidän läheisiään selviyty-
mään sairauden eri vaiheissa. Yhdistys järjestää retkiä 
ja virkistystapahtumia eri-ikäisille ja eri sairaustaus-
toista oleville. Tarjolla on myös alueittain järjestet-
tävää paikallistoimintaa. Liikuntatoiminta sisältää 
säännöllisesti kokoontuvia liikuntaryhmiä ja yksittäi-
siä liikuntatapahtumia. Yhdistys on mukana Suomen 
Paralympiakomitean toiminnassa.

UUMU ry jakaa tietoa munuais- ja maksasairauksista 
sekä niiden ennaltaehkäisystä. Se on myös mukana 
elinluovutusten edistämiseen tähtäävässä tiedotustoi-
minnassa ja julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmesty-
vää UUMU-lehteä. Yhdistys tekee aktiivista edunval-
vontatyötä seuraamalla munuais- ja maksapotilaiden 
sekä elinsiirron saaneiden hoidon saatavuutta ja laa-
tua. Yhdistys tekee paikallista ja valtakunnallista vai-
kuttamistyötä yhdessä Munuais- ja maksaliiton sekä 
muiden vammais- ja potilasjärjestöjen kanssa.

Yhdistyksen toimisto
Toimisto on auki keskiviikkoisin 14–18.
Aukioloajoissa saattaa olla poikkeuksia ja 
toimistossa asiointi tulee sopia sihteerin kanssa
etukäteen sähköpostitse tai puhelimitse.
Sähköposti: sihteeri@uumu.fi
Puhelin: 050 449 7744
Kotisivut: www.uumu.fi
Tilinumero: FI03 1028 3001 5117 65

Njur- och leverförenin-
gen i Nyland rf, UUMU

Njur- och leverföreningen i Nyland, UUMU, har 
grundats 1967 som en patientförening inom Hel-
singfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Fö-
reningen stöder njur- och leversjuka personer och 
personer som genomgått organtransplantation samt 
anhöriga i välmående och intressebevakning. Före-
ningen är medlem i det rikstäckande Njur- och lever-
förbundet. Medlemsantalet i UUMU rf är cirka 1500 
och medlemsavgiften är 23 euro år 2022.

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 oli-
ka åldrar och med olika sjukdomsbakgrund. Dessu-
tom finns det aktiviteter på lokal nivå. De regelbund-
na 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-tid-
ningen fyra gånger om året. Föreningen satsar på ak-
tiv intressebevakning genom att följa upp tillgänglig 
och kvalitativ vård för njur- och leversjuka patienter. 
Förening-en påverkar lokalt och runtom i landet till-
sammans med Njur- och leverförbundet samt med 
andra handikapp- och patientorgan.

Föreningens byrå
Byrån betjänar ons kl. 14–18 Öppettiderna kan avvika.
Före eventuellt besök,
kontrollera byråns öppettid.
E-post: sihteeri@uumu.fi
Telefon: 050 449 7744
Webbplats: www.uumu.fi
Kontonummer: FI03 1028 3001 5117 65



VUOKRAUSHINNAT 
JÄSENILLE

28.8.2021 - 27.5.2022 

(pois lukien pääsiäisviikko)

1 viikko 
perjantai - perjantai 100 €

viikonloppu 
perjantai - sunnuntai 60 €

5 arkipäivää 
sunnuntai - perjantai 60 €

1 vuorokausi 
30 €

PÄÄSIÄINEN 2022

15.–22.4.2022 perjantai- perjantai 
175 €

KESÄ 2022 (27.5.2022 -26.8.2022)

Vain kokonaisten viikkojen vuokria: 
1 viikko perjantai – perjantai 175 €

Etusijalla kesäsesongin varauksissa 
ovat uudet jäsenet, ensikertalaiset 
sekä ne, joilla ei ollut varausta 
edellisenä kesänä. 

KESÄN 2022 LOMAVIIKKOJEN 
VARAUSTEN AIKATAULU:

•   Uudet jäsenet ja ensimmäistä 
kertaa kesävarausta tekevät ma 
28.2.2022 klo 10 alkaen

•   Muut jäsenet ke 2.3.2022  
klo 10 alkaen

Lomahuoneisto 
Joutiainen
Lomahuoneisto Joutiainen sijaitsee Joutsassa noin 200 km Hel-
singistä. Huoneisto on kaikkien UUMUn jäsenten vuokrattavissa 
edulliseen jäsenhintaan läpi vuoden. 

Rivitalohuoneiston 60 m2:n asunnossa on tupakeittiö, kaksi ma-
kuuhuonetta, olohuone ja sauna. Huoneistosta löytyy runsas as-
tiasto, ruoanlaittovälineet ja siivoustarvikkeet sekä ulkona käytet-
tävä 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 huo-
neistosiivous, maksaa se 130 €. 

Lomaviikko alkaa pe klo 16.00 ja päättyy pe klo 16.00. Viikon-
loppu alkaa pe klo 16.00 ja päättyy su klo 16.00. Lemmikkien vien-
ti loma-asuntoon on kielletty.

Herkkuhetkiä ja hyvää 
mieltä Fazerilasta

Lisätietoa UUMUn toimistolta tai kotisivulta 
www.uumu.fi/tuki/joutiainen-lomahuoneisto

Varaukset UUMUn toimistolta 
p. 050 449 7744 / s-posti: sihteeri@uumu.fi


