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Suomen joukkue
lähdössä avajaisiin.

SYKE:n joukkueen matka Sydän- ja keuhkosiirron saaneiden EM-kisoihin Lignanoon oli menestyksekäs. 20-henkisen
joukkueen saalis kisoista oli yhteensä 53
mitalia, joista 18 kultaa, 22 hopeaa ja 13
pronssia. Lentopallojoukkue otti odotetun, seitsemännen peräkkäisen mestaruutensa.
Vaikka aikataulut eteläeurooppalaiseen
tyyliin välillä myöhästelivät, kisat saatiin
kuitenkin kunnialla läpi. Mitalitkin löysivät ensimmäisen kisapäivän pienten
vaihdosten jälkeen oikeat omistajansa.
Lauantain yleisurheilupäivä saatiin päätökseen poikkeuksellisesti lähes aikataulussa jo iltapäivällä.

Kisakeskus oli isolla urheiluopistotyyppisellä alueella Adrianmeren rannan välittömässä läheisyydessä. Ruoka
oli hyvää ja sitä oli riittävästi. Kuljetukset
kisapaikoille sujuivat hyvin. Tosin niitä tarvittiin melko vähän, koska monet
kilpailupaikat olivat aivan majoitushotellin vieressä.
Sää oli suotuisa, aurinko paistoi ja lämpötila oli 25 asteen paikkeilla. Vain yhtenä yönä ukkosti ja satoi. Tosin se kasteli petankkikentän niin, että koko kisa
siirrettiin päivällä eteenpäin. Totta vai
ei, sen vain järjestäjät tietävät.

Ari Harjula (oik.) osallistui puhujana
Lignanossa järjestettävään seminaariin, jonka aiheena oli sydän- ja keuhkosiirronsaaneiden liikunta ja urheilu.
Arin vieressä Jukka Saarinen.
››

Esko Sohlo

Sydän- ja keuhkosiirrokkaat – SYKE ry

Kuvat: Juuso Heljaste ja Esko Sohlo

Satasen lähdössä vas. Pertti Salminen.

Armi Sundström ponkaisemassa N65-sarjan pituuden Euroopan mestaruuteen.

Lentopallon kultamitalistit takaa vas. Juha Ojastenmäki, Reijo
Hilli, Isto Törrönen, Arto Aho, Risto Aholainen, Arto Kärkkäinen,
edessä Jukka Saarinen ja Jaana Soppi.
Joukkuepetankin kultamitalistit vas. Reino Luokkanen, Jarmo Leväinen ja Jukka Saarinen.

Nuorta naisenergiaa vas. Lotta Pukkila, Mila GustavssonLilius, Anni Metsola.
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Kuulamörssärit vas. Mika Kirjavainen, Jarmo Leväinen, Jukka
Saarinen, Arto Aho ja Juha Ojastenmäki.
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Pidetään huolta!

Otetaan mallia
Scarlettista
Kun minulle puhuttiin ensimmäisen kerran keuhkosiirrosta,
luvattiin elämälle jatkoaikaa viisi vuotta, jos hyvin menee. Viisi
vuotta kuulosti vähältä, etenkin kun en ollut osannut ajatella
että elämällä olisi mitään takarajaa siirron jälkeen.
Sittemmin siirron jälkeinen elämä on saanut uudet realiteetit. Alussa vaikeuksista ja infektioista varoiteltiin turhankin
paljon. Olin välillä melkein hermoheikko kuvitellessani, että
nytkö tämä on sitten se paha juttu, kun jossain tuntui jotain
poikkeuksellista.
Kaikki on kuitenkin mennyt yllättävän hyvin.
Onnistuneen siirron jälkeen seurasi vaihe, jossa elämää piti
suorastaan ahmia. Kun sairastumisen aikoihin tuntui, että ovia
sulkeutui joka puolelta, siirron jälkeen niitä alkoi avautua siihen tahtiin, etten ollut mukana pysyä. Lähdin mukaan seuratoimintaan, aloin harrastaa veteraaniurheilua, kävin teattereissa, Pori Jazzeissa ja rock-konserteissa, reissasin ulkomailla.
Nyt vuosia alkaa olla takana melkoisesti. Olin lokakuun lopulla Meilahdessa 18-vuotiskontrolleissa. Tilanne on vakaa, ja
suorituskyky edelleen hyvä. Viiden vuoden lupaukseen nähden voin olla enemmän kuin tyytyväinen.
Siirron jälkeen kertyvät vuodet ovat tavallaan hyvä merkki,
mutta mitä enemmän niitä kertyy, sitä useammin mieleen tulevat myös mahdolliset pitkäaikaisongelmat. Syövän pelkooni
lääkäri kuitenkin totesi, ettei se mene niin, että jokaiselle, jolla
on paljon vuosia siirrosta, tulee syöpä.
Etukäteen ei siis kannata murehtia. Pitää tehdä niin kuin
Tuulen viemän Scarlett: ”Ajattelen sitä huomenna.”
Jos ja kun vaikeuksia tulee, pitää tehdä kuten tässä lehdessä haastatellut Markku Suominen ja Pia Järvinen. Luotetaan
suomalaisen lääketieteen huippuosaajiin ja haetaan tukea läheisiltä ja kohtalotovereilta.
Pahoistakin asioista voi selvitä.

Sairauksien ja vaikeuksien keskellä on joskus vaikea
muistaa olla itselleen hyvä ja armollinen. Monesti sitä
vain tarpoo eteenpäin, kuin loputtomassa tunnelissa.
Odottaen vain näkevänsä hieman valoa tunnelin päässä. Unohtaa, että elämä on kaikesta huolimatta tässä
ja nyt.
Harmaaseen arkeenkin on hyvä sisällyttää asioita,
jotka tuovat iloa ja voimaannuttavat. Joillekin se tarkoittaa päivittäistä puhelinkeskustelua ystävän kanssa,
toiselle taas saattaa riittää se, että jaksaa käydä päivittäin pienellä kävelyllä vaikka koiran tai puolison kanssa. Jokainen tarvitsee myös aikaa itselleen. On hyvä,
jos vierellä on rakastavia ihmisiä, tai saat vertaistukea
joltakulta, joka on käynyt läpi samankaltaisia asioita.
Joskus myös ammattilainen on hyvä apu.
Nykypäivänä puhutaan paljon masennuksesta. Paljon puhutaan myös hidastamisesta. Sekä onnellisuudesta. Uskon, että nämä kolme liittyvät myös hyvin
paljon toisiinsa. Nykypäivänä ihmisillä on enemmän
vapaa-aikaa kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa. Silti meillä ei tunnu olevan aikaa mihinkään,
ainainen kiire vaivaa ihmisiä. Stressin keskellä on vaikea muistaa hidastaa, mikä on mielestäni yksi onnellisuuden perusedellytys. On uskallettava kohdata elämä
kokonaisuudessaan.
Omien vaikeuksien keskellä eräs ystävä kirjoitti minulle nämä ihanat sanat ”On niitä ihmisiä, joille jostain syystä on annettu sellainen polku kuljettavaksi,
jolta ei puutu kiviä, kantoja, kuoppia. Ne ihmiset, jotka
noilla poluilla kompastelee, näkee myös pienen pienet
muurahaiset, upeat metsätähdet, huomaa tuoksut ja
maistelee mustikoita. Valtatietä he eivät hurista, mutta
repussa onkin paljon jotakin, mitä jollakin toisella ei ole.”
Näillä sanoin toivottelen kaikille jaksamista. Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme.
Sari Männikkö

Tuija Helander
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Perheestä voimaa
vastoinkäymisiin
Markku Suominen sai sydänsiirron kuusitoista vuotta sitten jouluna 2002. Kahdeksan vuotta meni ilman suurempia
ongelmia, kunnes syksyllä 2010 hänellä
todettiin imusolmukesyöpä eli lymfooma. Sytostaattihoidot ottivat koville,
mutta luottamus suomalaiseen lääketieteeseen ja oman perheen tuki auttoivat
pitämään taistelutahtoa yllä.

Lottovoitto
korvautui toisella
Markun sairaskertomus on tyypillinen
SYKE-piireissä. Aktiivista elämää viettäneenä hyväkuntoisena perheenisänä
Markku huomasi yht’äkkiä kuntonsa
kummasti heikentyneen. Hänellä oli ollut tapana juosta aamuisin ennen töihin
lähtöä viiden kilometrin lenkki läheisen
Tohloppi -järven ympäri ja sen jälkeen
pyöräillä Tampereen keskuspaloasemalle, missä hän työskenteli palotarkastajana. Yhtenä viikonloppuna hän ei sitten
ollut päästä edes sängystä ylös.
– Olin menossa viemään lottokuponkia kioskille lauantaiaamuna, kun olo
tuli niin heikoksi että oli pysähdyttävä
mattotelineelle istumaan. Löntystelin takaisin kotiin ja ajoin saman tien Hatanpään sairaalan päivystykseen, muistelee
Markku tammikuuta 1996.
Rintakipujen perusteella Markulla
epäiltiin ensin keuhkoputken tulehdusta,
mutta kahden sydänfilmin jälkeen lääkäri totesi, että näyttäisi siltä kuin Markku
olisi saanut sydäninfarktin. Hatanpäältä Markku lähetettiin TAYS:iin lisätutkimuksiin. Ajolupaa ei tullut, joten Markku
matkasi työkavereidensa kyyditsemänä
ambulanssilla TAYS:in sydänyksikköön.
Siellä havaittiin, että Markun sydämen
ejektiofraktio (EF) oli 23%, mikä tarkoittaa vaikeata sydämen vajaatoimintaa.
– Tuolla sydämellä elää korkeintaan viisi
vuotta, oli kardiologi todennut. Markku
kertoo järkyttyneensä shokeeraavasta
lausunnosta, mutta sitten lääkäri oli sanonut, että nykyään voidaan tehdä myös
sydänsiirto.
Markun sydän kesti pari vuotta ennustettua pidempään. – Nuo vuodet olivat
yhtä vuoristorataa. Vähän väliä olin telakalla, kun kävin sairaalassa poistattamassa nesteitä kropasta, Markku kertoo.

4

Syke 2 • 2018

Suomisen perhepotretissa vas. Onni, Sohvi, Iina, Topi ja Markku.
Heinäkuussa 2000 kardiologi komensi
Markun eläkkeelle. Syksyllä 2002 Markun kunto alkoi hiipua ja siirto tuli ajankohtaiseksi.
Markku joutui olemaan sairaalassa jo
koko ajan. Yöt hänen piti nukkua istualtaan, eikä hän jaksanut enää juuri syödä
eikä puhua. EF oli tipahtanut vielä kymmenisen pykälää lisää ollen nyt 11-12 %.
Markku kävi pariinkin otteeseen Meilahdessa, jossa hänelle harkittiin apupumpun
asentamista. Lokakuussa hänet kuitenkin
laitettiin siirtolistalle, ja joulukuun puolivälissä hän sai uuden sydämen.
Markku muistaa heränneensä tapaninpäivänä viikko professori Ari Harjulan tekemän siirron jälkeen teho-osastolla. Kirurgi Pekka Hämmäinen nukkui sängyn
vieressä tuolissa. Havahduttuaan hereille
tämä kertoi joutuneensa avaamaan Markun uudestaan ja ”imuroimaan” sisäistä
verenvuotoa ja tarkistamaan ompeleet.
Mitään suurempia ongelmia ei sen jälkeen ilmaantunut. Voisi sanoa, että vaikka Markun lottokuponki silloin tammi-

kuussa 1996 jäi palauttamatta, hän sai tilalle toisenlaisen lottovoiton, suorastaan
superjättipotin.
Markku on ollut siirron jälkeen mukana aktiivisesti myös Syken toiminnassa
mm. hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana 12 vuotta. Hän toimii edelleen
Tampereen alueyhdistyksen vetäjänä.

Pömppövatsa ei ollutkaan
lihomista
Kun Markku vertaa elämänlaatua seitsemän vuotta ennen ja jälkeen siirron,
kertoo hän eron olevan huikean. Siirron jälkeen hän kertoi hiukan ”nitkahtaneensakin” kortisonihöyryissä ja ajatelleensa mullistavansa maailmaa. Tätä
seurasi henkinen lamaantuminen, kun
Markku huomasi, että laskut tippuvat
laatikkoon entiseen tapaan, eikä tässä
mitään sen kummempaa olekaan edessä
kuin sitä samaa arkea kuin ennenkin.
Siirtosydän voi kuitenkin hyvin ja
Markku nautti tavallisesta arjesta täysin
rinnoin. Työpaikalla hänelle räätälöitiin

kevyempi toimenkuva. Pojat Topi ja Onni kasvoivat ja perheeseen syntyi vielä
Sohvi-tyttö.
– Taisi mulla olla kerran joku keuhkokuume, ja muutama vuosi siirron jälkeen
Syken tapaamiseen matkustaessa kova yskä muuttui voimakkaaksi hengenahdistukseksi ja osoittautui sitten keuhkoveritulpaksi. Se hoitui kuitenkin muutaman
päivän sairaalassa makoiluna, Markku
kertailee siirron jälkeistä aikaa.
Syksyllä 2010 Markku havaitsi, että
hänen mahansa oli alkanut turvota.
Kun hän sitten yhtenä sunnuntaiaamuna sängyssä makoillessaan tunsi vatsan
alueella kolme kovaa moukkua, hakeutui hän lääkärin pakeille. Ylävatsan ultraäänitutkimuksessa vatsaontelosta löytyi
kolme nyrkin kokoista kasvainta, joista
otettiin koepalat. Viikon päästä diagnoosi varmistui suurisoluiseksi B-solulymfoomaksi.
Markulla aloitettiin heti sytostaattihoidot. – Mikä nopeesti tulee se myös
nopeesti lähtee, oli lääkäri rauhoitellut
Markkua. Markku luotti lääkäreihin, kuten oli luottanut jo siirron yhteydessä.
– Meillä on Suomessa hyvä hoito ja
kaiken ne meidän hyväksi tekee. Ei kannata jäädä odottelemaan kuolemaa, kun
on aiemmin selvitty rankoistakin jutuista, Markku kuvailee suhtautumistaan
äkilliseen vastoinkäymiseen.

Kyllä sä kestät
vielä yhden
Helppoa ei taudin taltuttaminen ollut.
Sytostaatteja suunniteltiin annettavaksi kolmen viikon välein yhteensä kuusi
kertaa. Hoidot purivat hyvin ja kasvaimet pienenivät koko ajan. Viidennen
hoidon jälkeen Markku kertoo olleensa
heikoissa kantimissa. Kuudennen kerran
jälkeen lääkäri kuitenkin ilmoitti, että
koska Markku oli kestänyt hoitoa niin
hyvin, he antavat hänelle vielä seitse-

Markku Suominen on ollut aktiivisesti mukana myös Syken urheilutoiminnassa. Tässä hän on juuri voittanut lentopallon EM-kultaa Ranskan
Vichyssä 2008 Teijo Hietasen ja Juha Ojastenniemen kanssa.
männen satsin. Markku itse ei ollut ihan
samaa mieltä, mutta motivoitui lääkärin
todettua, että mitä useamman hoidon
pystyy ottamaan, sen todennäköisempää
on, ettei tauti uusiudu.
Seitsemättä seurasi vielä kahdeksaskin
sytostaattiannos. Markku kertoo sen jälkeen notkahtaneensa jo hetkellisesti epätoivon alhoon maatessaan yksin kotona
pipo päässä villavällyjen alla horkassa
hytisten. Kuolema alkoi tuntua helpommalta vaihtoehdolta. Kunnes sitten ulkoovi kävi, esikoinen Topi ryntäsi sisään
ja heitti koulureppunsa eteiseen. Sillä
hetkellä Markulle kirkastui miksi tässä
taistellaan.
Vaimonsa Iinan kanssa Markku oli
joutunut puhumaan rankimmat asiat
jo siirron yhteydessä. Silloin käytiin läpi ”itkua tihrutellen” myös kuoleman
mahdollisuus, kun mietittiin kestääkö
Markun sydän siihen asti kunnes sopiva
siirre löytyy. Markku arvelee, että vakava
sairaus on ehkä läheisille kovempi asia.

Itse kun tietää koko ajan missä mennään.
Markulla oli ympärillään laaja tukiverkosto, mm. kaikki Iinan sisarukset asuvat Tampereella. – Kyllä tässä joka päivä
ramppasi joku katsomassa ja auttamassa,
Raumalta kotoisin oleva Markku kertoo
länsi-suomalaiseen tyyliinsä.
Lymfooma on taakse jäänyttä aikaa ja
elämä Kalkussa jatkuu entiseen tapaan,
mitä nyt lapset ovat kasvaneet ja aikuistuneet. Tähän haastatteluun Markku saapui ajo-opetustunnilta: perheen keskimmäinen tulee pian täysi-ikäiseksi ja hamuaa auton rattiin. Työtä Markku tekee
kevennetysti. Hän toimii palotarkastajan
virassa asumisturvallisuustiimissä, jonka
vastuulla on kotona asuvien vanhusten
paloturvallisuudesta huolehtiminen. Vapaa-aika kuluu tiiviisti Onni-pojan jääkiekkojoukkueen huoltajana, mistä virasta Markku tosin sanoo jäävänsä ”eläkkeelle” ensi keväänä.
Teksti Tuija Helander

Avoinna vuoden jokaisena päivänä
Prisma Nokia
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Ei mikään yhden yön ihme
Pia Järvisen keuhkonsiirto kolme vuotta
sitten ei mennyt ihan kuin Strömsöössä.
Leikkaus kolmen viikon ECMO-hoidon
(sydän- keuhkokone) jälkeen vei Pian
niin huonoon kuntoon, että toipuminen siitä vaati kahden kuukauden tehohoitojakson. Kotiutuessaan tämä 159
cm pitkä kahden tytön lahtelaisäiti painoi 36 kiloa.
Tapasin Pian ensimmäisen kerran Meilahden kolmiosairaalassa keväällä 2012.
Hän oli keuhko-osastolla kontrolleissa ja
keuhkopussiin kertynyttä nestettä poistattamassa, kun itse makasin osastolla
kyljessäni putki ilmarinnan hoidon takia.
Pialla oli todettu keuhkoverenpainetauti
vuotta aiemmin.
Ensimmäiset oireet Pialla olivat alkaneet jo pari vuotta ennen sitä. Hän oli
aktiiviliikkuja, joka kuntosalin jalkaprässissä alkoi huomata kummasti hengästyvänsä, vaikka jaloissa ei tuntunut erityisempää väsymystä. Kun hengästysoireet
pahenivat, Pia hakeutui työterveyslääkärille ja sai astmadiagnoosin ja -lääkkeet.
Parin vuoden ajan Pia kävi työterveydessä ja myös Päijät-Hämeen keskussairaalan keuhkopolilla. Koska tilanne
ei parantunut, astmalääkitystä lisättiin
ja muutettiin aina vain vahvemmaksi.
Lopulta lääkäri määräsi Pian astmates-

teihin, joiden mukaan Pialla ei ollutkaan astmaa.
Asiaa ei ehditty tutkia kun Pian kunto kesällä 2011 heikentyi rajusti. Eräänä
heinäkuisena päivänä Pia oli menossa
kauppaan, kun hän huomasi, ettei jaksakaan nousta autosta. Pia soitti veljelleen,
joka vei hänet Päijät-Hämeen keskussairaalan päivystykseen. Siellä todettiin,
että Pian keuhkot olivat täynnä nestettä
ja sydän laajentunut. Heti seuraavana
aamuna Pia lähetettiin Meilahden sairaalaan, missä parin viikon tutkimusten
jälkeen diagnoosiksi varmistui keuhkoverenpainetauti (pulmonaalihypertensio
PAH). Saman tien aloitettiin lääkitys ja
siirtoselvitykset.
Yksi tutkimus siirtoselvityksistä oli
vielä tekemättä, kun Pia pääsi käymään
välillä kotona. Pian palattua tätä varten
Meilahteen hänen kuntonsa todettiin parantuneen lääkkeen ansiosta siinä määrin, että siirtoprosessi peruttiin.

Elämää
nesteletkujen varassa
Seuraavan vuoden ajan Pia kävi Meilahdessa säännöllisesti kontrolleissa ja
poistattamassa nestettä keuhkopusseista. Nesteentulo lisääntyi kuitenkin niin
paljon, että Pia sai lopulta molempiin

kylkiinsä pysyvästi letkut, joiden kautta
hän tyhjenteli nesteitä kotioloissa.
Vasemmasta keuhkosta nesteen kertyminen väheni niin, että siinä oleva letku
voitiin poistaa. Oikeasta keuhkosta Pia
kuitenkin joutui lypsämään ”kiljun väristä” ruskeahkoa nestettä päivittäin litran
verran kahden ja puolen vuoden ajan.
Yht’äkkiä nestemäärät alkoivat vähentyä ja toinenkin letku voitiin poistaa.
Pia ehti jo ajatella, että onko se merkki
muutoksesta parempaan, kunnes hänen
kuntonsa alkoi tasaisesti huonontua. Pialla oli ollut käytössä lisähappi ulkona
liikkumista varten, mutta nyt hän alkoi
tarvita sitä koko ajan. Hänen lääkerepertuaarinsa oli myös laajentunut käsittäen
nyt myös spiralla hengitettävää avaavaa
lääkettä.
Nestettä alkoi kertyä myös jalkoihin ja
matka olohuoneesta keittiöön oli jo pitkä. Pia kävi ”Päksissä” nesteenpoistossa
tuon tuosta. Tässä vaiheessa Pia oli laitettu jo siirtolistallekin.
Yhtenä päivänä Pia sitten totesi, että
kaipa se on taas lähdettävä sairaalaan
kun ei pystynyt ”edes olemaan”. Keskussairaalan sydänvalvonnassa hänen
kuntonsa romahti niin, että hänet lähetettiin ambulanssilla Meilahteen. Tuosta vaiheesta Pia itse ei muista enää mitään. Meilahdessa hänet vietiin suoraan
leikkaussaliin, missä hänet kytkettiin
ECMO:on. Siinä hän joutui makoilemaan
kolme viikkoa, ennen kuin sopivat keuhkot löytyivät.

Ainiin, mulle on tehty
keuhkonsiirto…

Pia ja koko hänen sukunsa lähettävät terveisiä ja kiitokset Meilahden huippuammattilaisille, joiden ansiosta Pia saatiin takaisin elävien kirjoihin. Tässä
Piaa katsomassa Tuomo-eno.
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Leikkausta edeltävät ja sen jälkeiset ajat
olivat Pialle pelkkää sumua. Pian äiti ja
isä pitivät tyttärensä vaiheista päiväkirjaa, josta selviää mitä milloinkin on tapahtunut. Leikkausepikriisin mukaan Pia
oli tuotu Meilahteen ”kriittisessä verenkierto- ja kaasunvaihtovajeessa”.
Leikkauksen jälkeen Pian tila oli edelleen kriittinen. Epikriisin mukaan perioperatiivista verenvuotoa oli ollut 17
litraa ja Pian rintakehää oli jouduttu pitämään auki leikkauksen jälkeen useamman päivän. Hänet pidettiin nukutuksessa kaksi viikkoa ja hengityskoneesta hänet voitiin irrottaa vasta nelisen viikkoa
siirron jälkeen. Pian lihakset olivat kui-

Jogurteista ja nutridrinkeistä Pia kertoo
saaneensa enemmän kuin tarpeekseen.
tenkin niin heikot, ettei yskiminen onnistunut ja hengityskin oli niin työlästä,
että hänet kytkettiin hengityskoneeseen
uudestaan muutamaksi päiväksi.
Vasta osastolle siirrettäessä Pian nenämahaletku poistettiin. Kaikki normaalitoiminnot kuten istuminen, seisominen
ja syöminen oli opeteltava alusta. Pienikin liike oli vaikeaa. – Mulla ei liikahtanut mikään mihinkään, kuvailee Pia
lihastensa surkeaa kuntoa. Pelkkä asennon vaihtaminen sängyssä oli hankalaa
ja hyvää asentoa vaikea saada. Epikriisin
mukaan Pia oli ”kakektinen” ja hänen
lihaksensa olivat ”täysin surkastuneet”.
Pahin ongelma oli kuitenkin maha, joka oli niin kuralla, että Piasta tuntui että
hän istui koko ajan pöntöllä. Aina sinne ei edes ollut ehtiä. Lisäksi häntäluun
kohdalla oli halkaisijaltaan kymmenen
sentin makuuhaava, joka omalta osaltaan vaikeutti istumista ja liikkumista.
Myös ECMO-haava nivusessa oli auki.
Sen päällä oli ”imukuppi”, jonka kautta
haavan nesteet poistuivat. Häntäluun kuo-

liota ja ECMO-haavaa Pian piti hoitaa vielä myöhemmin kotonakin, ja vasta vuoden kuluttua ne umpeutuivat kunnolla.
Joulukuun 8. päivänä, viisi viikkoa
leikkauksen jälkeen, Pia otti ensimmäiset kävelyaskeleet. Kotiin lähti tekstari:
”Nyt on lenkki heitetty!” Lenkki oli pari, kolme metriä pitkä, rollaattorilla vessaan ja takaisin.
Pia toteaa olleensa lähes kuukauden
sairaalassa, kun hän vasta herkesi ajattelemaan: ”Hetkinen, mullehan on tehty
keuhkonsiirto. Mistäköhän se on tehty,
missä on haava?” Pia kertoo ihmetelleensä paidan alle kurkkiessaan.
Pian päivät olivat niin täynnä ohjelmaa, ettei hän ollut muistanut koko
siirtoa. – Mulla se ei ollut mikään tällainen ihmeiden yö, Pia naurahtaa hirtehisesti kolmen vuoden takaisia aikoja
kuvaillessaan.
Minua Pian tarina hirvittää ja kysyn,
eivätkö näin massiiviset vaikeudet masentaneet häntä yhtään. Pia vastaa, ettei
siinä ehtinyt masentua, hyvä kun pääsi
päivästä ja vaikeudesta toiseen.

Tuija Helander

Läheiset ja hoitohenkilöstö
paras tuki
Pialla oli mittava tukiverkosto, joka auttoi ja kannusti häntä päivä kerrallaan.
Helsingissä asuva Tuomo-eno lenkkeili lähes päivittäin Piaa katsomaan. Äiti
Tellervo, isä Esko ja tyttäret Nea ja Iina
sekä ystävä Kaarina kävivät Lahdesta käsin niin usein kuin mahdollista.
Läheisten takia Pialle ei tullut mieleenkään luovuttaa missään vaiheessa.
Myös lääkärit olivat kannustavia. Kirurgi Pekka Hämmäinen oli rauhoitellut,
että jos tulee kiire, tehdään hätähaku ja
otetaan vaikka isonkin miehen keuhkot
ja katkaistaan ne.
Kotiin Pia pääsi tammikuussa 2016.
Vanhempi tytär Nea toimi kuskina ja
auttoi kotona haavojen hoidossa ja muissa askareissa.
Pikkuhiljaa Pian keuhkot ja lihakset
vahvistuivat ja liikkuminen helpottui.
Käydessään kylässä veljensä luona ensim-

LAPPEENRANNAN UUSI APTEEKKI
LAPPEENRANTA
Kaakkoiskaari 22,
puh. 05 887 1180

mäistä kertaa Piasta tuntui oudolle, kun
autolle kävellessä ei tuntunut missään,
vaikka pakkasta oli 30 astetta.
– Ei sitten missään, hämmästelee Pia
vieläkin, sillä aivoihin on piirtynyt vahva muistikuva siitä, miten henki salpaa
ja happi loppuu kylmällä ilmalla.
Viime kesänä Pia urakoi äitinsä kanssa
perheen kesämökillä raivaamalla kaislikkoa ja pinoamalla isän ja veljen kanssa
polttopuita. Pitkät päivät mökillä ahkeroiden nostivat kuntoa niin, että lokakuun lopulla 3-vuotiskontrolleissa syntyi kuuden minuutin kävelytestissä uusi
ennätys 690 metriä.
Elämä voittaa.

TAIPALSAARI
Kuhatie 5, Saimaanharju,
puh. 05 414 3125

VOISALMI
Voisalmentie 5,
puh. 05 415 6415

Lokakuisissa 3-vuotiskontrolleissa
Meilahdessa kaikki näytti hyvältä.

SYKE-jäsenmaksulaskut
tulevat kaikille jäsenille
ensimmäisen
Sydänlehden numeron
1/2019 lisäkannessa.
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Vakava sairaus
käy mielen päälle
Sairastuminen on tunteiden
vuoristorataa. Mieliala vaihtelee toivosta toivottomuuteen.
Selviytymiseen voi kuitenkin itse vaikuttaa omilla asenteillaan,
ja siihen voi saada ulkopuolista
apua.
Vakava sairastuminen tai sairauden uusiminen käynnistää psyykkisen kriisireaktion. Mitä enemmän sairauteen liittyy
fyysisiä oireita, sitä enemmän on yleensä myös psyykkisiä oireita. Varsinkin
sairauden alkuvaiheessa tavallisia tapoja reagoida ovat masentuneisuus ja ahdistuneisuus. Yleensä tilanne helpottuu
ajan kuluessa.
Masennuksesta puhutaan silloin, kun
on luopunut toivosta ja tuntuu siltä, ettei kannata edes yrittää. Masennus aiheuttaa myös univaikeuksia ja ruokahaluttomuutta.
– On vaikea tunnustaa, että tarvitsee
apua. Hoitohenkilökunnan pitäisikin
säännöllisesti muistaa kysyä mielialasta
ja tarjota myös psyykkisen tuen palveluita, terveyspsykologi Mila GustavssonLilius sanoo.
Psyykkiset oireet laskevat elämänlaatua, mutta vaikuttavat myös esimerkiksi hoitoon sitoutumiseen, verenpaineeseen ja jopa immuunijärjestelmän heikentymiseen.
Omasta masentuneisuudesta kannattaa aina kertoa hoitavalle lääkärille, joka
osaa ohjata eteenpäin. Jos pohtii, onko
itsellä masennusta, voi tehdä esimer-

kiksi Terveyskylän Mielenterveystalossa
nettitestin (www.mielenterveystalo.fi/
aikuiset/itsearviointi/masennuskysely).

eteenpäin, toinen turvautuu enemmän
sosiaaliseen tukeen ja kolmas huumoriin.

Selviytymistä voi oppia

Sairastuminen merkitsee usein sitä, että
jostakin itselle tärkeästä pitää luopua.
– Useimmiten siitä, mistä tuntee saaneensa eniten arvostusta, tuntuu vaikeimmalta luopua, sanoo Gustavsson-Lilius.
Työorientoituneella työn katoaminen
voi viedä mukanaan koko elämän tarkoituksen. Usein se vaikuttaa myös taloudelliseen tilanteeseen. Jos on kokenut tuovansa leivän perheen pöytään ja
joutuu jäämään töistä pois, voi ajatella
pettäneensä läheisensä.
Ymmärrystä elinolosuhteiden muuttumiseen löytyy usein muilta itseä helpommin. Jos on vastannut perheen arjen
pyörittämisestä, eikä enää voi osallistua
kaikkiin kotitöihin, voi olo tuntua tarpeettomalta. Toisaalta puoliso ehkä auttaa enemmän kuin mielellään, sillä halu
auttaa sairastunutta voi usein olla suurempi kuin se, mihin kokee kykenevänsä.
Elämänrytmiin ja arkeen tulee usein
väistämättä muutoksia. Lastenhoito onkin yllättäen järjestettävä uudella tavalla. Sairauden tai sen hoitojen takia ei voi
harrastaa liikuntaa tai tavata ystäviään
entiseen malliin. Matkustaa ei ehkä voi
yhtä vapaasti kuin ennen.
Mielikuvissa itsensä näkee terveenä,
mutta peiliin katsookin vieras ihminen.
Kehoon tulee usein muutoksia ennen ja
jälkeen leikkausten. Itse sairaus ja hoidot
vaikuttavat seksuaalisuuteen ja parisuh-

Omalla asennoitumisellaan voi vaikuttaa siihen, miten sairauden kanssa tulee toimeen.
– Sairastuessa voi miettiä, että tässä
ovat kortit, mitkä minulle on jaettu ja
voin pelata näillä hyvin tai huonosti,
Gustavsson-Lilius sanoo.
On omassa vallassa, uhriutuuko vai
ei. Voi jäädä miettimään, miksi minulle kävi näin tai voi miettiä, että nyt kävi
näin, mutta miten voisin selviytyä tästä
parhaalla mahdollisella tavalla. Mitä minä voin tehdä itseni auttamiseksi? Voiko
tästä asiasta ajatella toisinkin?
– Selviytymiskykyjä oppii, kun on
kohdannut elämässä aiemmin sopivan
määrän vaikeuksia ja vastoinkäymisiä.
Kun niistä on selvinnyt, syntyy kokemus ja luottamus siitä, että vaikeuksista
voi selviytyä.
Kun luottamus on syntynyt, ei uusia
vaikeuksia kohdatessaan jää ajattelemaan, että miksi minua taas lyödään. Uskoo, että koska on selvinnyt vaikeuksista
ennen, niistä voi selvitä nytkin.
Joillakin selviytymiskykyä löytyy luonnostaan, mutta sitä voi myös kehittää.
Apua voi saada etsimällä tietoa tai juttelemalla kohtalotoverien kanssa. Myös joustavia stressin hallintakeinoja voi opetella.
Joillekin kaiken mahdollisen tiedon etsiminen sairaudesta voi olla keino päästä

Kokkolan
Kauppatorin apteekki
Apoteket på Salutorget

Mannerheiminaukio 1 / Mannerheimplatsen 1
67100 Kokkola / Karleby, p. 06 831 1862
Palvelemme: ma-pe 8 -19, la 9 -16 ja su 10 -16
(Parillisten viikkojen sunnuntait ja pyhäpäivät).
www.kokkolankauppatorinapteekki.fi
kauppatorinapteekki.kokkola@apteekit.net
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Arki muuttuu väistämättä

teeseen, mutta molempia voi pitää yllä
uusilla tavoilla.
Muutoksen voi nähdä myös positiivisena, ainakin jälkeenpäin. Sairauden takia työstä pois jääminen antoikin aikaa
nähdä lasten kasvavan tai luoda uutta
lämpöä kiireiden takia väljähtyneeseen
parisuhteeseen.

Vaikeudet haasteena
Osa elämän muutoksista on oman hallinnan ulkopuolella, mutta suureen osaan
voi jollakin tavoin itsekin vaikuttaa –
ainakin siihen, miten niihin suhtautuu.
Luonteesta riippuen vaikeudet voi ottaa
myös haasteena.
– Suurimpaan osaan haasteista löytyy
kullekin sopiva ratkaisu. Ylivoimaiselta
tuntuvassa tilanteessa kannattaa turvautua ammattiapuun.
Paras tapa selvitä on ratkaista asiat
omalla tavalla omassa arjessaan. Kun
kuulee happihoidon aloituksesta, voi ensin ajatella, ettei enää koskaan voi käydä mökillä, vaikka se olisi siihen saakka
ollut tärkeintä kesässä. Tai voi alkaakin
suunnitella, miten lisähapen saa järjestettyä mökille. Saattaa ajatella, ettei enää
koskaan pääse matkoille laskettelemaan
tai talvella aurinkoon. Tai voikin alkaa
etsiä uudenlaisia, omaan tilanteeseen
sopivia kohteita.
Antautumisen sijaan kannattaa miettiä,
miten itsestä voisi pitää parhaiten huolta?
– Kun tekee asiat omalta osaltaan niin
hyvin kuin mahdollista, myös lääkärit voivat tehdä oman osa-alueensa mahdollisimman hyvin, muistuttaa Gustavsson-Lilius.
On luonnollista ja hyväksyttävää, että
välillä sairastamiseen turhautuu, ja jatkuvat vaivat herättävät surua. Hoito voi usein
jatkua pitkään ennalta määräämättömän
ajan ja vaatia sitoutumista elintapoihin,
jotka pidemmän päälle kyllästyttävät.

– Joskus ei ole muuta ratkaisua kuin
vain sopeutua uuteen tilanteeseen. Monen mielestä luopumista on helpointa
surra ja työstää yhdessä toisen kanssa.

Sopivasti toimelias
Sairastuminen, varsinkin työstä pois jääminen, vaikuttaa päivärytmiin. Katkos
kannattaa ottaa ansaittuna taukona ehkä
tiukkoihinkin työvuosiin. Toisaalta on
hyvä pitää itsensä sopivasti toimeliaana.
Sairastuneena ajanhallinta ja ajankäytön
suunnittelu voikin olla entistä tärkeämpää.
– Kalenteria voi olla hyvä pitää myös
sairaslomalla. Päivän menot voi suunnitella siihen etukäteen omien voimien mukaan, Gustavsson-Lilius vinkkaa.
Aamupäivään voi merkitä kotitoimet,
ja päivälevon jälkeen on aika tehdä jotain itselle mukavaa, iltaan sitten liikuntahetki. Toiseen päivään järjestystä
voi vaihtaa. Kannattaa suunnitella etukäteen, että tiettynä aikana tapaa ystäviään, vaikkei menoa olisikaan vielä
sovittu. Sairastuessa voi helposti kokea
jäävänsä ulkopuolelle. Kavereita ei haluakaan enää tavata, jos aina on puhuttu
vain työjutuista.
– Sairastuneena helposti jättäytyy huomaamattaan ihmissuhteiden ulkopuolelle. Aina ei vain ole tarpeeksi voimia tavata muita ihmisiä. On kuitenkin hyvä
muistaa, että ihmissuhteiden tiedetään
ehkäisevän masennusta. Siksi olisi hyvä
pitää edes jossain määrin kiinni sosiaalisista suhteista.
Sairastuneena pitää olla itselle myös
armollinen. On täysin luvallista viettää lepopäiviä, koko aikaa ei ole pakko
suorittaa. Pitää muistaa tehdä niitä asioita, joista nauttii. Jos liikuntasuositusten täyttäminen tuntuu mahdottomalta,
on täysin sallittua liikkua itselle sopiva
määrä. Jos ruoka ei maistu lainkaan, voi

syödä hyvällä omalla tunnolla vain sitä,
mitä aina on mieluimmin halunnut. Tai
jos on aina halunnut harrastaa kulttuuria ja taidetta, mutta ei ole ehtinyt. Nyt
siihen on aikaa, vaikka vain katselemalla ja kokemalla.
– Hakeudu omien voimavarojesi puitteissa mukaan johonkin mieluisaan toimintaan, ole aktiivinen ja anna siitä itsellesi kiitos. Mindfulness -tyyppinen
ajattelu voi sopia sairastuneellekin. Esimerkiksi venyttely tai jooga voi tuoda
mieleen uudella tavalla rauhaa, Mila
Gustavsson-Lilius rohkaisee.

Vertaistuki auttaa ja opettaa
Oikealla hetkellä vertaistuki auttaa monia. Saman kokeneen kanssa keskusteleminen voi toivottomaltakin tuntuvassa
tilanteessa antaa toivoa. Voi huomata,
että kaikesta voi selvitä. Kohtalotoverilta
voi saada myös käytännön vinkkejä, joita ammattilainen ei osaisi edes ajatella.
Saman sairauden kokeneita toimii vapaaehtoisina jo joissakin sairaaloissa,
mutta tärkeimpiä vertaistuen paikkoja
ovat edelleen yhdistykset ja niiden järjestämät tapahtumat. Järjestöjen kautta
voi saada henkilökohtaisen koulutetun
vertaistukijan tai löytää ohjatun ryhmän.
Elinsiirron saaneiden kuntoutuskursseilla, sydän- ja keuhkosiirrokkaiden sopeutumisvalmennuskursseilla sekä kaikissa
SYKE:n tapahtumissa vertaistuki on aina
tärkeässä roolissa.
Tuija Helander
Lähde: Petri Inomaa, Haasteet on tehty
voitettavaksi, Mila Gustavsson-Liliuksen
haastattelu Elinehto-lehdessä 2-2018.
Mila on myös monelle sykeläiselle tuttu.
Hän on ollut Syken hallituksen jäsen
2016 –18 ja osallistunut aktiivisesti Syken
urheilutoimintaan.

Allekirjoita elinluovutuskortti.
Kerro tahtosi läheisillesi.

www.kyllaelinluovutukselle.fi
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Hengitysliiton kanssa yhdessä järjestettävä keuhkosiirrokkaiden perinteinen kesätapaaminen pidettiin elokuussa Tampereella. Osallistujia oli ennätykselliset 55 henkeä ja ohjelmassa oli vertaistuen lisäksi liikuntaa ja painonhallinta-asiaa.

Hakuohje tuetulle lomalle 2019
Sydän- ja keuhkosiirrokkaat-SYKE ry:lle
on myönnetty tuettu loma ajalle 3.–8.6.
2019 Punkaharjun Kruunupuistossa.
Loma järjestetään yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto Oy:n
kanssa ja Veikkauksen tuella.
Loman teema on ”Voimaa vertaisuudesta omatoimisille aikuisille”.
Kohderyhmä on sydän-/keuhko- tai
sydänkeuhkosiirron saaneet läheisensä kanssa. Loman omavastuu on
20 €/vrk/aikuinen ja lomaan sisältyy
täysihoito, majoitus kahden hengen
huoneessa, ryhmän ohjelma ja yleinen vapaa-ajan ohjelma sekä lomapaikan allasosaston ja kuntosalin käyttö.
Hakuaika lomalle päättyy 3 kuukautta ennen lomaa, eli hakemukset
pitää olla lomajärjestäjällä maaliskuun alkuun mennessä.
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Hakemus suositellaan tekemään
sähköisesti osoitteessa www.mtlh.fi/
sähköinen hakemus. Hae yhteistyökumppani-valikosta Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja klikkaa Hae
lomaa. Täytä hakemus huolellisesti.
Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia
ei käsitellä.
Erityisen tärkeää on perustella loman tarve. Lomavalinnat tehdään
niiden perusteiden mukaan, jotka
hakija on hakemuksellaan ilmoittanut lomatuen tarpeelleen. Mainitse
perusteluosassa, että olet sydän/keuhkosiirrokas.
Avio-/avoparia kohden riittää yksi
hakemus. Hakemukseen merkitään
sille varattuun kohtaan tieto, että kyse
on Sydän- ja keuhkosiirrokkaat-SYKE
ry:n varaama lomajakso.

Myönteisestä lomapäätöksestä ilmoitetaan loman saajalle noin 2 kuukautta ennen loman alkamispäivää.
Jos et saa hakemusta tehtyä sähköisesti, voit pyytää paperisen lomakkeen SYKEn toimistolta.

Liikunnan iloa
Harvinaisella Maratonilla
Syksyisen Ruotsi-ottelun toisena päivänä
järjestettiin nuorten ja aikuisten maaottelun välissä Ratinan stadionilla Harvi-

nainen Maraton. Tähän Hengitysliiton
ideoimaan, harvinaista keuhkosairautta sairastaville, keuhkonsiirron saaneille

ja heidän läheisilleen tarkoitettuun liikuntatapahtumaan osallistui 83 henkeä.
Matkoina oli 420 metriä ja 4.2 kilometriä. Jokainen osallistuja eteni valitsemansa matkan omassa tahdissa. Osalla oli
olkapäällä mukana kulkeva happipullo.
Harvinainen Maraton -tapahtuman
tuotoilla hankittiin happisaturaatiomittareita keskus- ja yliopistosairaaloihin. Tapahtuman tuotolla tuetaan myös
keuhkonsiirron saaneiden kisamatkaa
ensi vuonna järjestettäviin elinsiirron
saaneiden MM-kisoihin New Castlessa.
Tuija Helander

Hengitysliiton lahjoittamaa avustusta
keuhkosiirrokkaiden MM-kisamatkaan
vastaanottamassa Syken puheenjohtaja Sari Männikkö ja maratontapahtuman kummi Tuija Helander. Muut
kuvassa vas. Marika Kiikala, Kirsi
Laasonen (TAYS), Hannu Kankaanranta (Seinäjoen keskussairaala) ja
Janne Haarala.
Kuva: Kimmo Juutilainen

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

Asemakatu 8, Jyväskylä
p. 010 501 2000, ma-pe 9 -20 ja la 9 -18
www.uusiapteekki.com
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Syken hallitus
miehistyi
Sydän- ja keuhkosiirrokkaiden syyskokous pidettiin marraskuun lopussa Kuopion Scandic Atlaksessa. Kokouksessa valittiin yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Armi Sundström
Vihdistä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Arto Kärkkäinen Kuopiosta, Markus Michelsson
Lempäälästä, Markku Nousiainen Savonlinnasta, Juha Suominen Lohjalta. Åsa Semskar Larsmosta valittiin uudelleen.
Hallituksessa jatkaa Lotta Pukkila Espoosta.
Varajäseniksi valittiin Juhani Ojanen Hämeenlinnasta
(1. varaj.), Sakari Ruotsalainen Paraisilta (2. varaj.) ja Juha
Hintsala Oulusta (3. varaj.).
Kokouksen jälkeen vietettiin pikkujouluja Haminalahden
metsästysseuran majalla Arto Kärkkäisen toimiessa isäntänä.
Huumoria illan ohjelmaan toi Olavi Rytkösen ”Sukelluksia savolaisuuteen”. Tilaisuuteen osallistui noin 35 henkeä.
Tunnelmia kuviin tallensi

Syyskokoukseen osallistui 23 varsinaista ja 4 kannatusjäsentä.

Sari Männikkö

Armi Sundström
Vihdistä valittiin
Syken uudeksi
puheenjohtajaksi.
Hallituksen jäsenet vas. Arto Kärkkäinen,
Markus Michelsson, Markku Nousiainen,
Sakari Ruotsalainen, Armi Sundströn ja
Åsa Semskar. Kuvasta puuttuu Lotta Pukkila.

Hyvää Joulua &
Onnea Vuodelle 2019!
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