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Lotta Pukkila sai tammikuussa pidetyssä Urhei-
lugaalassa Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU:n Vuoden urheiluteko -palkinnon. Peruste-
luissa mainittiin Lotan EM-kisoissa Lignanossa 
viime kesänä voittamat kulta 100 metrillä ja ho-
peamitalit pituudessa ja kuulassa. Lotan todettiin 
myös olevan innokas elinsiirtourheilun sanan-
saattaja ja loistava roolimalli muille elinsiirron 
saaneille sekä siirtoa odottaville.

Kuvassa Lotan kanssa muut palkinnon saaneet 
vas. uimari Nader Khalili, sokkopingiksen pelaaja 
Olli Kytöviita ja hänen avustajansa Tuomas Tör-
rönen sekä palkinnot jakaneet Tuomo Fält Palkin-
totukku OY:stä ja VAU:n toiminnajohtaja Riikka 
Juntunen. Palkituista kelkkahiihtäjä Sini Pyy ei 
ole kuvassa.

Lotta Pukkilalle
Vuoden 2018
Vammaisurheiluteko
-palkinto
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Tieto vakavasta sairaudesta lamaannuttaa henkisesti ja fyysi-
sesti. Koko elämä pysähtyy joksikin aikaa. Seuraa lukuisia ky-
symyksiä, joihin tulisi saada kaiken kattavia vastauksia mah-
dollisimman nopeasti ja myös kysymyksiä, joita ei heti osaa 
kysyä. Epätietoisuus ahdistaa. Tutut ja turvallisiksi koetut ta-
vat ja rutiinit sekä työ- että arkielämässä muuttuvat merkittä-
västi. Joutuu laittamaan asiat uuteen arvojärjestykseen, kun 
alkaa taistelu elämästä. 

Läheisten henkinen ja käytännön tuki ovat korvaamattoman 
tärkeitä sairastuneen kotihoidossa. He kantavat useissa tapa-
uksissa vastuun myös potilasta koskevista käytännön asioista, 
jotta kaikki sujuisi mahdollisimman hyvin.

Tunne-elämä on myllerryksessä, kuin oltaisiin vuoristoradan 
kyydissä. Potilaan ja läheisen henkinen ja fyysinen avuttomuus 
piinaa ja raastaa. Sairastunut kokee olevansa hyödytön ja vain 
riesaksi. Tämän kaaoksen keskellä tulisi vielä pitää yllä toivoa 
ja uskoa tulevaan, vaikka huoli ja pelko rakkaan ihmisen me-
nettämisestä kasvaa päivä päivältä. Ystävien ja tuttavien on 
monesti vaikea käsitellä sairauksia ja kohdata sairastunut. Ote-

taan etäisyyttä ja läheinen jää lopulta yksin. Uupumassa oleva 
läheinen ei aina omaehtoisesti jaksa etsiä apua.

Kokemukset ovat osoittaneet läheisille suunnatun vertaistu-
en tarpeen olevan erittäin suuren. Potilaat itse ovat kokeneet 
vertaistuen hoidon eri vaiheissa tärkeäksi jaksamista ja toivoa 
ylläpitäväksi voimaksi. Kurssiviikonloppuina ovat myös läheiset 
voineet tutustua toisiinsa, mutta he tarvitsevat oman hetken 
ja foorumin tapaamisille. Onneksi tähän asiaan on kiinnitytty 
huomiota ja sen eteen pyritään löytämään erilaisia mahdolli-
suuksia entisten lisäksi.

Läheisten vertaistuen tarpeeseen Syke aloittaa Meilahden 
sairaalassa kokeilun, jossa läheisvertaistukija on tavattavissa 
seuraavina päivinä klo 11-17:

ti 26.2. jolloin paikalla läheistukija ja keuhkosiirrokastukija
ke 27.3. jolloin paikalla läheistukija ja sydänsiirrokastukija
ti 16.4. jolloin paikalla läheistukija ja keuhkosiirrokastukija
ke 22.5. jolloin paikalla läheistukija ja sydänsiirrokastukija
ti 11.6. jolloin paikalla läheistukija ja keuhkosiirrokastukija

Muita Syken tarjoamia vertaistukimuotoja läheisille ovat hen-
kilökohtainen kahdenkeskinen vertaistuki, Sykessä toimivat 
vertaistukiryhmät, apupumpussa olevien sydänsiirtoa odotta-
vien vertaistapaamiset Meilahdessa sekä monenlaiset alueelli-
set tapaamiset. Myös kaikille Syken järjestämille kursseille ja 
muihin tapaamisiin ovat läheiset tervetulleita. Tarkempia tie-
toja näistä löytyy Syken kotisivuilta.

Edetään yhdessä ja tuetaan toisiamme!

Ulla Pyörre

Elina Kirjavainen (vas.), Ulla Pyörre ja Tove Suominen ovat 
Syken läheisvertaistukijoita ja ovat olleet mukana läheis-
ten vertaistuen suunnittelussa.

www.tullintorinapteekki.fi
Kaupintie 10
00440 Helsinki
ma-pe 9-18, la 9-14

puh. 09 562 1215
fax 09 562 1235
www.lassilanapteekki.com

Vertaistukea läheisille
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Omituisten otusten
kerho
Olen ikäni saanut tuntea olevani poikkeustapaus, enkä aina 
sanan positiivisessa mielessä.

Urheillessani koin ulkopuolisuutta tavallisten nuorten ja 
lottokansan seassa.

– Miksi täti hyppelehtii noin, kyseli pikkulapsi isältään hei-
dän ajaessaan pyörällä ohitseni kun tein polvennostojuoksua 
Turun Ikituurin mäessä.

Poikkeuksellisia fyysisiä ominaisuuksia on löytynyt ham-
paista lähtien.

– Olen tehnyt näitä hommia 20 vuotta enkä vielä ole tavannut 
tällaista viisaudenhammasta, totesi hammashoitaja pidellessään 
päästäni kiinni kirurgin kiskoessa viisaudenhampaan juuria.

Merkillisin ja merkittävin omituisuuteni löytyi keuhkoista. 
Kirurgi kertoi ilmarintaleikkauksen jälkeen keuhkoni pinnan 
olevan ”ruskeata helmiäispintaa”, jollaista hän ei ollut koskaan 
ennen tavannut. 

Keuhkojen helmiäispinta oli merkki sairaudesta, jonka takia 
sain myöhemmin nenälleni happiviikset. Niitä muut ihmiset 
ihmettelivät salaa kauppojen hyllyjen väleistä. Ystävä kertoi 
minun näyttävän hyönteisruiskuttajalta happipulloni kanssa.

Sitten sain keuhkosiirron, 44. Suomessa, viiden miljoonan 
joukossa.

Olemme joskus muiden elinsiirron saaneiden kanssa toden-
neet olevamme jonkinlainen ”omituisten otusten kerho”. Em-
me oikein sovi mihinkään lokeroon.

Sama tunne yhdistää kuitenkin myös monia muita keskiver-
toväestä poikkeavia, oli kysymys sitten henkiseen tai fyysiseen 
erilaisuuteen liittyvistä tekijöistä.

Vertaistuki voi silloin olla henkinen pelastusrengas. Paitsi 
että saa apua ja tietoa käytännön ongelmiin, voi kokea kuulu-
vansa joukkoon. Löytyy ihmisiä, jotka ovat kokeneet saman ja 
ymmärtävät. Heidän kanssaan vaikeitakin asioita on helpompi 
käsitellä, joskus höystää jopa mustalla huumorilla.

Vertaistuki on Syken tärkein tehtävä, toteaa uusi puheenjohta-
jamme Armi Sundström tässä lehdessä olevassa haastattelussaan.

Tuija Helander

Tiedontulvaa
Tietoa tulvii sisään ovista ja ikkunoista. Sitä saatiin en-
nen kotiin kannetuista sanoma- ja aikakauslehdistä. Kun 
halusit paneutua johonkin aiheeseen paremmin, lähdit 
kirjastoon tai kirjakauppaan.

Nykyään tietoa löytyy myös internetistä. On tietoko-
neet, tabletit ja älykännykät. Samalla maailma on mo-
nimutkaistunut ja tiedon luotettavuus on heikentynyt. 

Miten me Sykessä onnistumme tiedotuksella saavut-
tamaan kaikki jäsenemme? 

Syke-lehti on säilynyt tärkeänä tiedotuskanavamme. 
Lehti julkaistaan myös kotisivuillamme. Lisäksi tehdään 
muutaman kerran vuodessa jäsentiedotteita, jotka lähe-
tetään pääosin sähköpostilla.

Käytössämme on kotisivut, jotka uudistettiin Sydänlii-
ton pohjalle. Kotisivuille pääset osoitteella www.sydän-
liitto.fi/syke tai www.syke-elinsiirrot.fi. Kotisivuilla on 
tietoa mm. ajankohtaisista tapahtumista, vertaistukijoista, 
alueyhdyshenkilöistä, toiminnasta ja yhteystietoja.

Facebook tarjoaa mahdollisuuden keskusteluihin ja 
tiedon jakamiseen joustavalla tavalla. Siellä olevaan Sy-
ke-ryhmään sinut liittää halutessasi some-vastaavamme 
Lotta Pukkila (helmeilevasydan@gmail.com). Yhdis-
tyksemme virallinen Facebook-sivu on avoin, eli pääset 
tarkastelemaan sen päivityksiä vaikket kuuluisikaan itse 
Facebookiin.

Jos käytössäsi on sähköposti, suosittelen, että ilmoitat 
osoitteesi toimistoon Helenalle. Voimme nopeuttaa tie-
dottamista, jakaa tietoa edullisesti ja vastata kysymyksiin.

Tiedonvälitys myös lähikontaktissa on tärkeää, mut-
ta jäsenistömme jakautuu alueille eri lailla. Uudenmaan 
alueella meitä on paljon ja voimme helpommin tavata 
toisiamme. Muilla alueilla meitä on harvemmassa ja ta-
paamisten järjestäminen on hankalampaa. 

Suosittelenkin otta-
maan yhteyttä myös Sy-
dänliiton (www.sydan-
liitto.fi) ja Hengityslii-
ton (www.hengitysliit-
to.fi) alueyhdistyksiin ja 
kartoittamaan mitä toi-
mintaa heillä sinun alu-
eellasi on tarjolla.

Syken kotisivuilta löy-
dät oman alueesi yhteys-
henkilön, jolta saat tie-
toa Syken paikallistoi-
minnasta.

Armi Sundström
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Kun ihminen sairastuu vakavasti, päässä 
pyörii monenlaisia kysymyksiä ja tunteita. 
Saman sairauden kokeneilta voi saada 
tietoa, jota hoitohenkilöstöltä ei saa. He 
voivat kertoa omista kokemuksistaan 
sairaudesta selviytymisestä tai sen kanssa 
elämisestä.

Vertaistuki on kokemusten jakamista 
toisen saman kokeneen kanssa. Sen tär-
keimmät elementit ovat kertominen ja 
kuunteleminen. Sairastuneelle on tärkeää 
kuulla, mitä diagnoosi tarkoittaa käytän-
nössä ja miten se vaikuttaa jokapäiväi-
seen elämään. Myös läheiset kaipaavat 
tietoa samassa tilanteessa olleilta.

Usein jo pelkkä puhuminen auttaa. 
On helpottavaa jakaa kokemuksensa 
sellaisen henkilön kanssa, joka todella 
ymmärtää. Sairastunut voi myös haluta 
säästää läheisiään, jolloin puhuminen 
vieraalle voi olla helpompaa.

Vertaistukea on monenlaista. Sen eri 
muodoista jokainen voi löytää itselle ja 
omaan tilanteeseensa sopivimman. Ver-
taistukea tarjotaan kasvokkain, puheli-
mitse ja virtuaalisesti.

Henkilökohtainen
vertaistuki
Vertaistuki voi olla spontaania kohtaa-
mista kohtalotovereiden välillä. Tällöin 
tuki perustuu vastavuoroisuuteen, sillä 
molemmat ovat sekä tuen tarjoajia että 
vastaanottajia.

Organisoitu vertaistuki perustuu sii-
hen, että vertaistukija jakaa tuettavan 
kanssa samanlaisen kokemuksen, mutta 
hän on jo pidemmällä omassa prosessis-
saan. Hän on selviytynyt sairaudesta tai 
sopeutunut elämään sen kanssa ja halu-
aa tukea muita sairastuneita. Vertaisuut-
ta on, kun
• Samassa elämäntilanteessa yhtä aikaa  
 olevat henkilöt vaihtavat kokemuksiaan.
• Uudessa elämäntilanteessa oleva
 vaihtaa kokemuksiaan toisen saman  
 kokeneen, mutta siitä selviytyneen tai  
 sen kanssa elämään tottuneen
 henkilön kanssa.
• Koulutettu vertaistukija jakaa tuetta- 
 van kanssa samanlaisen kokemuksen,  
 mutta hän on jo pidemmällä omassa  
 prosessissaan. Hän on selviytynyt sai-

rastumisen aiheuttamasta kriisistä, halu-
aa hyödyntää kokemuksesta saamaansa 
tietoa ja haluaa tukea toisia sairastuneita. 
Vertaistukija on yleensä vapaaehtoinen, 
tehtäväänsä koulutettu ja sitoutunut vai-
tioloon.

Vertaistuki ryhmässä
Ryhmämuotoista vertaistukea järjeste-
tään monella eri tavalla. Ryhmät voivat 
olla avoimia tai suljettuja. Avoimeen 
ryhmään voi osallistua silloin kun halu-
aa. Suljettu ryhmä kokoontuu sovitusti 
ja edellyttää osallistujilta sitoutumista 
ryhmän tapaamisiin.
Vertaistukiryhmiä ovat:
• Vertaisryhmät, jonka kaikki jäsenet  
 ovat vertaisia toistensa kanssa. Varsi- 
 naista ohjaajaa ei ole, mutta kokoon- 
 kutsuja on nimetty. Vertaisryhmät
 voivat kokoontua keskustelemaan tai  
 jonkin muun aihepiirin kuten liikun- 
 nan, kulttuurin tai muun harraste-
 ryhmän ympärille.
• Vertaistukiryhmät, joissa on vapaa-
 ehtoinen, koulutettu vertaisohjaaja.
• Vertaistukiryhmät, jossa on ammatti- 
 lainen ohjaajana.
• Internetin ja sosiaalisen median
 teemakohtaiset ryhmät tai yhteisöt.  
 Ryhmissä on yleensä ylläpitäjä tai
 moderaattori.

Vertaistukiryhmissä, ensitietopäivillä 
ja sopeutumisvalmennuskursseilla voi 

tavata muita saman kokeneita. Vertais-
tukiryhmiä ja ensitietokursseja järjestä-
vät potilasyhdistykset sekä hoitoa tarjo-
avat tahot. Sopeutusvalmennus- ja muita 
kuntoutuskursseja järjestävät potilasyh-
distykset sekä Kela.

Läheisille
omaa vertaistukea
Äkillinen, vakava sairastuminen tai pit-
käaikainen sairastaminen vaikuttaa sai-
rastuneen lisäksi aina myös hänen lähi-
piiriinsä. Vertaistuki tarjoaa mahdolli-
suuksia myös läheisille jakaa kokemuksia 
toisen saman kokeneen kanssa.

Arvioiden mukaan yli miljoona suoma-
laista auttaa säännöllisesti läheistään. Ter-
veyskylän Kuntoutumistalossa (www.ter-
veyskyla.fi/kuntoutumistalo) on julkaistu 
Tukea läheiselle -opas, joka on tarkoitet-
tu niille, joiden läheinen on sairastunut. 
Opas antaa tietoa ja keinoja ylläpitää 
omaa hyvinvointia läheisen sairastaessa. 

Myös Syke on aloittanut vertaistuki-
toiminnan läheisille. Siitä tarkemmin 
toisaalla tässä lehdessä.

Vertaistuki sairaalassa
Vertaistuen tarjoaminen osana sairaa-
lan palveluita tuo vertaistuen potilaalle 
jo hoitopolun alkumetreille. Toiminta 
vaihtelee sairaaloittain ja osastoittain. 
Oman sairaalan ja osaston tekemäs-
tä yhteistyöstä potilasjärjestöjen kanssa 

Vertaistuesta tietoa,
turvaa ja toivoa
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kannattaa kysyä osaston hoitohen-
kilökunnalta. OLKA koordinoi useis-
sa sairaaloissa vertaistuen välitystä. 
OLKA-toimintaa löydät HYKSin sai-
raaloista sekä erikoissairaanhoidos-
ta sairaaloista Hyvinkäällä, Lohjalla, 
Raaseporissa, Oulussa, Seinäjoella, 
Vaasassa, Porissa, Jyväskylässä, Mik-
kelissä, Kuopiossa, Savonlinnassa ja 
Lappeenrannassa. 

Vertaistuen merkitys
ja haasteet
Vertaistuen avulla sairastunut voi 
saada paitsi henkistä tukea ja jaetun 
kokemuksen tunteen toisen kanssa, 
myös tietoa ja taitoja sairauden kans-
sa elämiseen ja siitä selviytymiseen. 
Tutkimuksissa on havaittu vertaistu-
en jopa vähentävän asiakaskäyntejä 
ammattilaisten luona. Toisen koke-
musten avulla voi paremmin itse-
kin hyödyntää ammattilaisen avun, 
kun osaa vastaanotolla tehdä oikei-
ta kysymyksiä ja tulkita saamiaan 
vastauksia. Vertaispiirissä voi myös 
tarkastella kriittisemmin saamaansa 
hoitoa. Etenkin käytännön asioissa 
kuten esimerkiksi sosiaalipalvelui-
den saatavuudessa ja hakemisessa 
vertaiset osaavat antaa ihan käytän-
nön neuvoja.

Lääkärin vastaanotolla ei ole aina 
tarpeeksi aikaa keskustelulle, poti-
laan kohtaamiselle ja kuuntelemi-
selle. Kun vastaanotolle pitää yleensä 
varata aika, ei tuki välttämättä satu 
juuri siihen hetkeen, jolloin sen tar-
ve olisi suurin. Aika on rajallinen ja 
siitä pitää myös maksaa. Vertaistuki 
sen sijaan on maksutonta ja helpom-
pi ajoittaa paremmin, eivätkä keskus-
telut ole rajattuja ajan, paikan tai ai-

healueenkaan suhteen. Näin vertais-
tuen voi sanoa olevan joustavampaa 
ja paremmin räätälöityä kunkin hen-
kilön erityistarpeisiin. 

Yksi vertaistuen vahvuus on myös 
se, että siinä tukija ja tuettava eivät 
ole välttämättä ennestään tuttuja. 
Hyväkään ystävä ei aina ole paras 
vaihtoehto, sillä sairaudesta keskus-
telu saattaa olla säälin värittämää, ja 
sairastuneelle voi tulla myös tunne, 
että pitäisi suojella läheistä. Vertais-
ten kanssa sen sijaan vaikeistakin asi-
oista voidaan puhua kaunistelematta 
ja jopa kevyesti.

Vertaistuen haasteena on oman 
ajattelun säilyttäminen. Joskus ryh-
mät ovat heterogeenisiä ja mikä sopii 
yhdelle, ei välttämättä sovi toiselle. 
Siksi on tärkeä osata laittaa muiden 
ohjeet ja vinkit omiin raameihin. 
Vertaistukitoimintaan osallistumi-
nen vaatii myös voimia ja aktiivi-
suutta. Ryhmissä on jaksettava kuun-
nella ja paneutua myös toisten on-
gelmiin ja kokemuksiin.

Parhaimmillaan vertaistuki vähen-
tää eristyneisyyden tunnetta, lisää 
tietoa ja ymmärrystä sairaudesta, 
auttaa sopeutumaan ja antaa turvaa. 
Tärkeintä on toivo - kun huomaa, 
että on kohtalotovereita, jotka ovat 
pystyneet selättämään sairauden.

Tuija Helander

Lähteet: 
Anu Toija, Vertaistuen voima
– harvinaissairaiden lasten van-
hempien kokemuksia vertaistuesta,
Pro Gradu tutkielma JYU 2011

www.terveyskylä.fi/vertaistalo

Vertaistalo

Vertaistalo on verkkopalvelu, joka aut-
taa löytämään vertaistukea ja luotet-
tavaa tietoa vertaistuesta. Vertaistalo 
keskittyy erikoissairaanhoidon potilai-
den ja heidän läheistensä vertaistu-
keen. Vertaistukea järjestetään sairau-
den lisäksi monen eri elämän kriisitilan-
teen sekä teeman ympärillä. Vertaista-
lossa kerrotaan mitä on vertaistuki, sen 
eri muodoista ja siitä, mitä vertaistu-
esta saa. Palveluun kootaan myös ver-
taisvideoita ja kokemustarinoita niin 
vertaistukijoilta kuin vertaistukea saa-
neilta. Vertaistalo kerää yhteen poti-
lasjärjestöjen tarjoaman vertaistuen, 
jota voi etsiä Etsi vertaistukea -sivulta.

Vertaistalo on osa Terveyskylä.fi verk-
kopalvelua, jota rakennetaan Suomen 
yliopistosairaaloiden yhteistyönä. Ver-
taistalon sisällöntuottajana toimii OL-
KA®, jota toteuttavat EJY ry ja HUS. 
OLKA on koordinoitua järjestö- ja va-
paaehtoistoimintaa sairaalassa. OLKA-
toimintaa tukee Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö Veikkauksen tuotoilla.

Asemakatu 8,  Jyväskylä 
p. 010 501 2000, ma-pe 9-20 ja la 9-18

www.uusiapteekki.com
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Vihtiläinen sydänsiirrokas Armi Sund-
ström valittiin marraskuussa Syken uu-
deksi puheenjohtajaksi. Armin ura Sy-
kessä oli alkanut jo 2012 apupumpun 
saaneena kannatusjäsenenä ja varsinai-
seksi jäseneksi Armi liittyi heti siirron 
saatuaan lokakuussa 2014. Hallituksen 
varajäseneksi Armi valittiin 2015, ja en-
nen valintaansa puheenjohtajaksi hän 
ehti paikata Harri Lammia hallituksessa 
syksystä 2017.

Armi Sundström on aina ollut inno-
kas liikkuja ja yhdistysaktiivi. Ennen sai-
rastumistaan hän toimi urheiluseurassa 
kerho-ohjaajana, toimitsijana, sihteerinä 
ja puheenjohtajana. Suunnistuksessa Ar-
mi myös kilpaili 50-vuotiaaksi asti. Armi 
muistaa olleensa joskus 1990-luvulla mm. 
Liisa Veijalaisen kanssa samoissa kisoissa.

Suunnistus oli koko Sundströmin per-
heen yhteinen harrastus. Lapset vietiin 
suunnistamaan jo ennen kouluikää, ja 
yhdessä on kierretty niin Finnvitoset, 
Kainuun Rastiviikot, kuin nuorten har-
joitusleirillä Norjassa ja kilpailuissa Tsek-
koslovakiassa.

Talvella kun ei voinut suunnistaa, 
hiihdettiin. Lapsia kuskattiin Hopea-
sompa-kisoihin ympäri Suomea ja kil-
pailumielessä on Armikin sivakoinut 
30 kilometrin lenkkejä. Lapin lomalla 
päivän saldoksi saattoi kertyä jopa 60 
kilometriä.

– Nyt kun kävin kokeilemassa, ei ylä-
mäki sujunut niin heittämällä kuin en-
nen muinoin, Armi naurahtaa, mutta 
kertoo hiihdon olevan siksi rakas harras-
tus, että hiljaisempikin meno maistuu.

Armi Sundströmillä diagnosoitiin dila-
toiva kardiomyopatia 2005. Lääkehoidolla 
Armi pärjäsi melko pitkään, mutta kesällä 
2012 kunto heikkeni niin, että apupum-
pun asentaminen tuli välttämättömäksi. 
Armin sydämen pumppausteho (EF) oli 
enää 10 -15 % ja viiden metrin kävelymat-
ka oli maksimisuoritus. Pumpun avulla 
kunto koheni ja EF:kin nousi 30 %:iin. 
Siirtolistalle Armi laitettiin syyskuussa 
2012 ja marraskuussa Armi osallistui jo 
SYKEn siirtoa odottavien kurssille.

Siirtoa odottavien kurssi oli Armille 
mahtava kokemus, kun hän näki hyvä-
kuntoisia vanhempia siirrokkaita. – Hei, 
noi on selvinneet, Armi muistaa ajatel-
leensa ja saaneensa näin uskoa omaan-
kin selviämiseen.

Pari vuotta Armi pärjäsi pumpun avul-
la, kunnes sitten lokakuussa 2014 siirto 
oli ajankohtainen.

Siirron myötä Armi on päässyt takaisin 
liikekannalle ja palannut myös rakkai-
den harrastusten yhdistystoiminnan ja 
liikunnan pariin. Tällä hetkellä Armi toi-
mii Syken ohella erään eläkeläisjärjestön 
sihteerinä ja jäsenrekisterin hoitajana.

Liikuntaa Armi pyrkii harrastamaan 
päivittäin vähintään 10 000 askeleen ver-
ran. Tätä tosin on hieman hankaloitta-
nut varjoainekuvauksen yhteydessä 2017 
havaittu takaisinvirtaus valtimon ja laski-
mon välillä. Armi kertookin ihmetelleen-
sä, miksei kunto siirron jälkeen lähtenyt 
parempaan nousuun.

Vaiva lienee aiheutunut aiemmista 
varjoainekuvauksista, mutta se saatiin 
hoidettua kirurgisesti kesän 2018 alus-
sa. Juhannuksena Armi oli mukana Sy-
dän- ja keuhkosiirrokkaiden EM-kisoissa 
Lignanossa, mistä tuliaisina oli kultami-
talit pituushypyssä ja neljän kilometrin 
maastokisassa.

Vertaistukea, edunvalvontaa
ja tiedotusta
Armi on kotoisin Haapavedeltä. ATK-
alan opinnot toivat hänet 1970-luvun 
puolivälissä pääkaupunkiseudulle, mis-
tä myös puoliso Markku löytyi. Hänet 
Armi menetti vajaa kolme vuotta sitten 
äkillisen sairauskohtauksen seurauksena. 
Työuransa Armi teki pankki- ja vakuutus-

Liikkuva yhdistysaktiivi
Armi Sundström
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www.kyllaelinluovutukselle.fi

Allekirjoita elinluovutuskortti.
Kerro tahtosi läheisillesi.

alalla. Eläkkeelle hän jäi sairauden myötä 
Eläketurvakeskuksesta.

Jo sairastumisen alkuvaiheessa Armi 
huomasi, miten tärkeää vertaistuki eri 
muodoissaan on. Palavasieluisena yh-
distysaktiivina hän luonnollisesti osal-
listui potilasyhdistysten toimintaan ja 
alkoi sitten itsekin junailla omaa vertais-
ryhmää apupumpun saaneille. Saatuaan 
apupumpun Armi huomasi, että kohta-
lotovereita löytyy, ja myös kysyntää yh-
teisille tapaamisille ja kokemusten vaih-
dolle. Vuodesta 2013 apupumppulaiset 
ovat olleet kiinteä osa Syken toimintaa 
(ks Syke-lehti 1/2018).

Syken toiminnassa Armi näkee tär-
keimpänä vertaistuen. Myös edunvalvon-
nan merkitys on kasvanut ja yksi jatkuva 
parannuskohde on tiedottaminen, joka 
nykyisessä informaatiotulvassa on haas-
teellista mille tahansa yhteisölle. Tärkeää 
on myös tänä vuonna aloitettu strategi-
asuunnittelu, jotta Syken toiminnan ta-
voitteet ja linjaukset saadaan Sosiaali- ja 
terveysministeriön (STEA) vaatimusten 
mukaiselle linjalle.

Teksti ja kuvat
Tuija Helander

Kokouskutsu yhdistyksen
sääntömääräiseen

kevätkokoukseen Helsinkiin 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauan-
taina 23.3.2019 Helsingissä. Kokouspaikka on Finlandia Park 
Hotelli Helsingin Käpylässä, osoite Pohjolankatu 38, Helsinki.

Kokouspäivän ohjelma alkaa kokouskahveilla kello 13.30 ja 
kevätkokous kello 14.00. Kello 16.00 professori Karl Lem-
strömin luento Nyky- ja tulevaisuuden näkymiä sydän- ja 
keuhkosiirroissa.

Kevätkokouksessa käsitellään
sääntöjen 10 § määräämät asiat:
1 käsittelee hallituksen esittämän toimintakertomuksen,
 tilinpäätöksen sekä tilintarkastajan ja toiminnan
 tarkastajan lausunnon; 

2 päättää edellisen kauden tilinpäätöksen vahvistamisesta; 

3 päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 ja muille vastuuvelvollisille; 

4 käsittelee ja vahvistaa vuodelle 2019 tarkistetun talous-
 arvion ja sopeutetun toimintasuunnitelman; 

Kokousmateriaali lähetetään kokoukseen tuleville tai ne
pyytäneille noin viikkoa ennen kokousta. 

Kokouksen jälkeen mahdollisuus buffetillalliseen,
hinta 40 euro/henkilö.

Ilmoittautumiset yhteystietoineen kevätkokoukseen
toimistolle 8.3.2019 mennessä sähköpostilla 
syke@syke-elinsiirrot.fi. Mainitse ilmoittautumisessa,
jos osallistut illalliselle.
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     Tapahtumia

 23.3. Sääntömääräinen kevätkokous alkaen klo 13.00  
  hotelli Finlandia Park Käpylä Helsinki. 

 30.3. Seminaari ”Perinnölliset rytmihäiriöt ja sydän-
  lihassairaudet” klo 9.00 – 17.00 Oltermanni-
  keskuksessa osoitteessa Oltermannintie 8,
  Helsinki. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset   
  17.3. mennessä osoitteessa
  www.sydanlapsetjaaikuiset.fi
  Lisätietoa myös Armilta os.
  armi.sundstrom@gmail.com, p. 044 052 0929.

 3.–8.6. Tuettu loma Punkaharjun Kruunupuisto.
  Hakemukset lomajärjestäjälle 3.3. mennessä  
  netissä os. www.mtlh.fi/sähköinen hakemus.  
  Ks ohjeet myös Syke-lehdestä 2/2018.

 2.–3.6. VAU:n yleisurheiluleiri Tampere.

 17.–23.8.  World Transplant Games New Castle UK.

 10.–11.8.  Sydänsiirrokkaiden vertaisviikonloppu
  hotelli Nuuksio

 23.–25.8.  Keuhko- ja sydänkeuhkosiirrokkaiden
  vertaisviikonloppu Oulu

 23.11. Syyskokous paikka ilm.myöh.

Lisätietoa tapahtumista Syken kotisivulla
www.sydanliitto.fi/syke/ajankohtaista

Syken vuoden 2018 vuosikokous velvoitti hallitusta val-
mistelemaan Sykelle strategian. Hallitus nimitti tähän 
tehtävään työryhmän, jossa ovat mukana Sari Männikkö, 
Juhani Ojanen, Esko Sohlo, Armi Sundström ja Ilkka Vass. 
Hallitus edellytti, että strategian tulee olla valmis vuoden 
2020 aikana.

Strategia määrittelee ne päämäärät, joita organisaatio 
toiminnassaan tavoittelee sekä tarvittaville toimenpiteil-
le konkreettiset tavoitteet ja aikataulun. Erityisen tärkeää 
on ottaa huomioon ulkoisessa toimintaympäristössä ta-
pahtuvat muutokset.  Strategia tehdään tyypillisesti kat-
tamaan kolmen vuoden ajanjakso. Organisaation vuosit-
taisissa toimintasuunnitelmissa määritellään ne keinot, 
joilla organisaatio etenee kohti strategiassa määriteltyjä 
tavoitteita. Strategia päivitetään aina ennen uuden stra-
tegiajakson alkamista.

Strategiatyöryhmä aloitti työnsä 2018 loppuvuodesta ta-
paamalla Sydänliiton, Hengitysliiton ja VAU:n strategioista 
vastaavat henkilöt tavoitteena oppia näiden strategiatyön 
kokemuksista. Vuoden vaihteessa Syken toiminnan tärkein 

rahoittaja STEA julkaisi strategiansa, joka perustuu kahden 
vuoden ajanjaksoille. Sen mukaan STEA tarkastaa rahoit-
tamiensa hankkeiden ja järjestöjen toiminnan ja vaikutta-
vuuden kahden vuoden välein. Työryhmämme päätti, että 
Syken strategiakausi on järkevää sovittaa yhdenmukaiseksi 
STEAn kanssa. Näin ollen Syken strategian valmistumi-
nen tulee ajoittaa tämän vuoden syyskokoukseen. Lyhen-
tyneestä valmisteluajasta johtuen tulevaisuudessa kahden 
vuoden välein tehtävät strategian päivitykset täytyy tehdä 
erityisellä huolella. 

Strategiatyö etenee karkeasti seuraavissa vaiheissa: ky-
sely hallitukselle nykyisestä toiminnasta ja sen analyysi, 
jäsenkysely nykyisestä toiminnasta ja sen analyysi, stra-
tegian luonnostelu, hallituksen ja sidosryhmien palaute 
strategialuonnokseen ja lopuksi strategian viimeistely. 
Tavoite on, että strategia tuodaan Syken syyskokoukseen 
2019 hyväksyttäväksi.

SYKEn strategiatyöryhmä
Esko Sohlo

Syken strategiatyö
on käynnistynyt


