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sittenkin kasvaa aikuiseksi

Ilkka Vassin siirtosydän 

sykkii Sykelle
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Elinsiirron saaneiden MM-kisat World Transplant Games 

pidettiin elokuun lopulla Iso-Britannian Newcastlessa. Kisoi-

hin osallistui lähes 1500 urheilijaa 56 eri maasta. Suomen 36 

urheilijan joukkue saavutti kisoissa yhteensä 39 mitalia, joista 

12 kultaa, 15 hopeaa ja 12 pronssia.

Joukkueessa oli peräti 16 sydän- ja/tai keuhkosiirrokasta, 

joiden osuus mitalisaaliista oli yhteensä 17  (5 + 6 + 6). Lisäksi 

he kirjasivat nimiinsä lukuisia pistesijoja. Yhteensä kilpailu-

suorituksia sykeläisillä oli yli 50 näissä kuusi päivää kestäneissä 

kisoissa. Suosituimmat lajit olivat petankki ja yleisurheilu.

Elinsiirronsaaneiden
MM-kisoissa mukana
16 sykeläistä

Esko Sohlolle kävelykultaa.

Vas. Jarmo Kiekara, Sari Männikkö, Arto Krkkäinen, 
Esko Sohlo, Teijo Hietanen, Reino Luokkainen ja Armi 
Sundström.
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Jarmo Leväiselle pallon hopeaa.
Juha Ojastenmäki ja Esko Sohlo petankin
duppelissa.

Miesten viestinvaihtoharjoittelussa Mika Kirjavainen, Tomi Palovaara 
ja Jukka Saarinen.

Lentopallojoukkueen taktiikkapalaveri.

Veijo Uotinen ja Armi SUndström 
Lahja elämälle -tapahtumassa.

Kaveria ei jätetä.

Risto Aholaiselle dartsin hopeaa.



Missä on
tiedotettu?
Vuosi 2019 on vilkkaasti lähestymässä loppuaan. Vielä 
on jäljellää tapahtumia; syyskokousta vietetään pikku-
joulun merkeissä Seinäjoella. Alueilla on omia tapaami-
sia, tapahtumia (teatteriesitykset, jouluruokailut, kahvi-
hetket) ja liikuntatapahtumia.

Lisätietoa näistä tapahtumista löydät viestintäkanavis-
tamme. Kannattaa seurata näitä ja merkitä vaikka heti 
kalenteriin kiinnostavat päivämäärät, niin ei pääse mi-
kään tapahtuma menemään ohitse.

Vuosi 2020 on yhdistyksemme juhlavuosi, 30 vuot-
ta. Juhlimme sitä kesällä ja syyskokouksen yhteydessä. 
Meille on myönnetty oma tuettu loma ja myös tuettu 
loma yhdessä Sydänlapset ja -aikuiset ja Karpatiat yhdis-
tyksen kanssa.

Keuhko- ja sydänsiirrokkaiden vertaisviikonloppu viete-
tään joukolla heinä-elokuun vaihteessa. Näiden jatkona 
vietetään kesäjuhlat.

Ensi vuosi on taas EM-kisojen vuosi, johon liittyy lii- 
kuntatapahtumia ja harjoitusleirejä. Muut potilasjärjestöt  
ja yhdistykset järjestävät myös tapahtumia, joihin voi 
osallistua. 

Kaikista näistä tapah- 
tumista saat tietoa koti- 
sivuilta (www.sydan-
liitto.fi/syke), faceboo-
kista (SYKE-ryhmä), 
SYKE-lehdestä ja sähkö- 
postitiedotteista.

Toivottavasti löydät 
itsellesi joitakin sopivia 
tapahtumia. Mutta jos ei 
löydy, niin ole rohkeasti 
yhteydessä toimistoon 
tai muihin yhteyshenki- 
löihin. 

Armi Sundström

Syke-lehti 2/2019
Julkaisija: Sydän- ja keuhkosiirrokkaat – SYKE ry
Toimitus: Tuija Helander (vast.),
  Armi Sundström, Ilkka Vass
Taitto: Mari Aarikka / Mainos Mariini
Painopaikka: Eura Print Oy

-LEHTI
2•2019

Sydän- ja keuhkosiirrokkaat – SYKE ry
Oltermannintie 8, 00620 Helsinki
www.syke-elinsiirrot.fi
syke@syke-elinsiirrot.fi
Facebook: Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry
puh. 09 752 75240 tai 040 502 2905
Pankki Nordea: FI73 1328 3000 4237 61

3Syke 2•2019

Elämälle kiitos
Tässä lehdessä on henkilökuva kahdesta sydänsiirron saa-
neesta ”nestorista”, joilla molemmilla on takana jo kym-
meniä hyviä siirtovuosia. Heistä toinen, Tuija Suvilehto oli 
vasta 12-vuotias siirtoon mennessään – elämä vasta edessä. 
Nyt Tuija on 41, ja elämää on edelleen edessä.

Ilkka Vass puolestaan sairastui myöhemmällä aikuisiällä 
35-vuotiaana. Elämä oli jo mallillaan, perhe ja ura hankit-
tuina, mutta sairastumisen myötä jälkimmäistä piti hie-
man säätää. Ilkka täytti tänä vuonna 70, ja on jäämässä 
osa-aikaisesta Syken toiminnanjohtajan työstä eläkkeelle. 
Lapset ovat lentäneet maailmalle ja perustaneet omat per-
heensä. Nyt Ilkka nauttii pappana olosta.

Ilman pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja suoma-
laista huippulääketiedettä Tuijan ja Ilkan elämän kulku olisi 
ollut toinen, kuten monien muiden tätä lehteä lukevien.

Kesällä pidettiin elinsiirron saaneiden MM-kilpailut Iso-
Britannian Newcastlessa. Päällisin puolin kyse on urhei-
lemisesta, mutta syvemmältä merkitykseltään kisoissa on 
kyse selviytymisestä, elämän jatkumisesta, vertaisuudesta, 
ja kiitollisuudesta nimettömiä luovuttajia ja osaavaa lää-
käri- ja hoitajakuntaa kohtaan.

Kisojen vanhin urheilija oli 85-vuotias ranskalainen sy-
dänsiirrokas Jean Claude Le Bourhis, joka osallistui muun 
muassa maantiepyöräilyyn polkien 20 km alle tunnin. Li-
säksi mies on hypännyt laskuvarjolla, tehnyt benjihypyn, 
kiivennyt 7700 metriin ilman lisähappea ja suorittanut 
triathlonin. Nämä kaikki yli 80-vuotiaana.

Kotona miehellä on tukeva palkintokaappi, jossa ennen 
tämän kesän kisoja oli 155 kappaletta ja yhdeksän kiloa 
palkintometallia.

Kaikki on näköjään mahdollista.

Tuija Helander
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Sydän- ja keuhkosiirrokkaat -Syke ry:n 
perustajajäsenelle, entiselle järjestösih-
teerille ja nykyiselle toiminnanjohtaja 
Ilkka Vassille tämä vuosi on ollut juhla-
vuosi. Kalenterivuosia tuli täyteen pyö-
reät 70, joista siirtovuosia 30.

Juhlat jatkuvat ensi vuonna, kun Päivi- 
vaimon kanssa tulee kuljettua samaa pol-
kua 50 vuotta, joista aviossa 46 vuotta. 
Sykekin täyttää 30 vuotta. 

Sydänsiirtotoiminta alkoi Suomessa 
1985. Vuosikymmenen lopulla siirtoja 
oli tehty jo nelisenkymmentä ja vertais-
tuelle alkoi olla selvästi tarvetta. Vertais-
tuen merkityksen sairaalan väki oli toki 
oivaltanut jo heti alussa agitoidessaan 
sydänsiirron saaneita tulevien siirrok-
kaiden luo kertomaan kokemuksistaan. 
Pikkuhiljaa siirron saaneet tutustuivat 
toisiinsa.

– Ja niinhän se on, että kun kolme 
suomalaista istuu saman pöydän ääreen, 
syntyy yhdistys, naurahtaa Ilkka kerto-
essaan Syken syntyhetkistä.

Ilkan siirrosta oli vasta muutama kuu-
kausi, kun hän syksyllä 1989 yhdessä 
muutaman muun sydänsiirrokkaan kans-
sa piti palaveria, jossa suunnitelma yh-
distyksen perustamisesta alkoi toteutua. 

– Pankaa nimeen sitten myös keuhkot, 
oli professori Markku S. Nieminen kehot-
tanut kertoen, että vaikka keuhkosiirtoja 
ei vielä ollut tehty, kohta niitä tultaisiin 
tekemään.

Pian näin sitten tapahtuikin ja en-
simmäinen keuhkosiirto tehtiin helmi-
kuussa 1990. 

Yhdistyksen virallinen perustamisko-
kous pidettiin Meilahden sairaalan au-
ditoriossa 27. lokakuuta 1990 ja nimeksi 
tuli Sydämen- ja keuhkonsiirtoyhdistys-
SYKE - ry. Nimi muutettiin joitain vuo-
sia myöhemmin nykyiseen muotoonsa. 
Alkuvuonna leikattu keuhkosiirron pio-
neeripotilas oli myös paikalla.

Ilkka Vassista kehkeytyi vuosien saa-
tossa Mr Syke, ensin järjestösihteeri ja 
sitten toiminnanjohtaja, joka on tehnyt 
huikean päivätyön yhdistyksen muun-
tumisessa muutaman siirrokkaan kahvi-
porukasta 550 henkeä käsittäväksi, aktii-
visesti toimivaksi potilasyhdistykseksi. 
Sen tärkeimpinä tehtävinä ovat edelleen  

Ilkka Vassin siirtosydän 
sykkii Sykelle

vertaistukitoiminta ja edunvalvonta. 
Ensi vuonna Ilkan tarkoitus on jättäytyä 
ansaitulle ”eläkkeelle” ja ohjat siirtyvät 
nuoremmille.

  – On ollut ilo ja kunnia saada olla 
yhteistyössä sitoutuneiden ja aktiivisten 
jäsenten kanssa, joista monista on tullut 
erinomaisia ystäviäkin”, toteaa Ilkka.

Eläkepäiviinkin riittää puuhaa. Jo sai-
rastuttuaan 1984 Ilkka oli alkanut kiin-
nostua perhe- ja sukutaustastaan. 

– Kun nuori ihminen meinaa kuolla, 
voi tulla suorastaan eksistentiaalinen 
tarve selvittää, kuka minä oikein olen ja 
millaisista raaka-aineista minut on väsät-
ty, Ilkka kertoo.

Ilkan isän suvussa kulkeneen tiedon 
mukaan suvun juuret ovat Ruotsissa, 
mikä Ilkan omissa tutkimuksissakin vah-
vistui. DNA-testin mukaan Ilkan suonis-

sa virtaa peräti viikinkien perimää. Jotta 
”tasapaino” säilyisi, on äidinisän suku 
karjalaisia, vaari syntynyt Pietarissa asti. 
Kaiken kruunaa sieltä täältä putkahte-
levat pohjalaisjuuret. – Enimmäkseen 
viulu-Pohjanmaalta, vähemmän puuk-
kojunkkareiden seudulta, Ilkka tarkentaa.

Geenivirhe tukki suonet
Ilkan sydänsiirron taustalla oli perinnöl-
linen kolesteroliaineenvaihdunnan häi-
riö, familiaalinen hyperkolesteromia. Se 
on seurausta geenivirheestä, joka periy-
tyy suvussa niin nais- kuin miespuolisil-
lakin jäsenillä. Ilkan isä kuoli 46-, isoisä 
52- ja isoisän isä 37-vuotiaana. Myös isän 
suvun naispuolisilla jäsenillä on todettu 
sydän- ja verisuonisairauksia. Taudin ra-
jumpi muoto on niillä, jotka perivät gee-
nivirheen molemmilta vanhemmiltaan. 
Tällöin suonet voivat tukkeutua jo 10 
vuoden iässä.

Ilkka huomasi ensimmäiset oireet 
32-vuotiaana 1980-luvun alussa työnnel-
lessään esikoistaan vaunuissa sohjoista 
ylämäkeä. Puristavaa tunnetta ja hen-
genahdistusta tutkittiin opiskelijoiden 
terveydenhuollossa ja diagnoosiksi epäil-
tiin alkavaa flunssaa. Kolmen vuoden ku-
luttua Ilkka sai massiivisen sydäninfark-
tin, jonka yhteydessä havaittiin kaikkien 
kolmen sepelvaltimon päähaaran olevan 
tukkeutumassa. Ejektiofraktioksi (EF) mi-
tattiin 15%, kokonaiskolesteroli oli 12.5 
ja HDL 0.7.

Ilkan toivuttua infarktista hänelle teh-
tiin ohitusleikkaus viiteen kohtaan sepel-
valtimoita Meilahdessa elokuussa 1985. 
Sydän ei toipunut täysin ennalleen, mut-
ta Ilkka pärjäsi sen kanssa vielä nelisen 
vuotta. Hän oli ehtinyt aloittaa työelä-
män K-kauppiaana, mutta jäi tästä ensin 
väliaikaisesti työkyvyttömyyseläkkeelle 
ja lopetti yrityksen vuoden kuluttua. Sai-
rastamisen ohessa Ilkka jatkoi keskeyty-
neitä kauppakorkeakoulun opintojaan, 
jotka jäivät paria tenttiä vaille kesken 
rytmihäiriöiden viedessä hänet jälleen 
sairaalaan helmikuussa 1989.

Tutkimuksissa todettiin, että neljä vii-
destä ohituksesta oli tukossa, rytmihäi-
riölääkitys ei riittänyt eikä tahdistimes-
takaan olisi ollut apua. Maaliskuussa 

Ilkka Vassille Meilahden sairaala on 
tullut vuosien saatossa tutuksi.
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Ilkka laitettiin siirtolistalle odottamaan 
sydänsiirtoa, joka hänelle tehtiin parin 
kuukauden kuluttua kesän kynnyksellä. 
Hän oli järjestyksessä 27. sydänsiirtopo-
tilas Suomessa.

Urheilutaustaa 
ja viikinkien sukua
Ilkka Vass on tunnustautunut intohimoi-
seksi klassisen musiikin ystäväksi. Niinpä 
hänen nuoruutensa olisi kuvitellut kulu-
neen ennemminkin fuugamusiikin kuin 
urheilun parissa. Mutta niin vain hänkin 
vietti muun 60-luvun nuorison tapaan 
vapaa-aikaansa urheilukentillä, lajeina 
hypyt ja pikajuoksu. Ilkalla oli nimis-
sään Tapion Hongan (nyk. Espoon Ta-
piot) ikäkausiennätyskin 14-vuotiaiden 
60 metrillä (7.6 s). Pituutta hän hyppä-
si 14–15-vuotiaana viisi ja puoli metriä, 
kolmiloikkaa noin 12.5 m ja korkeutta 
172 cm. Satanen kulki 11.7 sekuntiin.

Ilkka oli myös mukana Tapiolan yh-
teiskoulun B-poikien 4x100 metrin vies-
tijoukkueessa voittamassa Helsingin op-
pikoulujen mestaruutta, jonka palkin-
tona pojat pääsivät valmennuskurssille 
Kuortaneelle mm. Reijo Vähälän kump-
paniksi ja Antti Lanamäen oppiin.

Lukioon siirtyessä urheilu jäi. Ilkkaa 
alkoi kiinnostaa teinikunnan toiminta 

ja, mikäpä muukaan kuin tytöt. Huo-
mio kiinnittyi naapurikoulua käyvään 
Päiviin, joka tuolloin seurusteli toisen 
pojan kanssa. Ilkan sinnikkyys palkittiin 
ja 1970 Päivi ja Ilkka alkoivat seurustella 
yhdessä. Samalla kummallakin alkoivat 
opiskelut, Ilkalla Kauppakorkeakoulussa 
ja Päivillä sairaanhoito-oppilaitoksessa. 
Kihlat ostettiin 1972, naimisiin nuoripari 
meni kesäkuussa 1974 ja muutti samalla 
Ilkan hankkimaan asuntoon Tapiolaan. 
Esikoinen Teemu syntyi 1976 ja tytär 
Riikka 1979. Riikalla on kaksi lasta, Anni 
16 v ja Elina 9 v.

Lasten ja lastenlasten lisäksi Vassin 
perheeseen on aina kuulunut koira, rott-
weiler rodultaan. Ensimmäinen oli In-
na, sen jälkeen tuli Tove, jonka pentu-
eesta jäi Fricka. Nykyinen ”rottis” Lotta 
on ollut Päivillä ja Ilkalla nyt kahdek-
san vuotta.

– Kun urheilut jäivät, koira on pitänyt 
huolen liikuttamisestani. Urheilukin on 
kutistunut urheilusivujen yli hyppimi-
seksi aamulehteä lukiessa, toteaa Ilkka 
hirtehisesti.

Sen verran Ilkka haluaa kuitenkin mai-
nita, että hän on pelannut myös lento-
palloa Syken kakkosjoukkueessa yksissä 
arvokisoissa. Muutoin hän on tyytynyt 
kannustajan ja matkanjohtajan rooliin.  

– Yksi kuluneiden vuosien hienoim-
mista asioista on ollut kansainvälinen 
yhteistyö, johon menimme mukaan heti 
yhdistyksen perustamisen jälkeen. Lon-
toossa järjestettiin 1991 kolmannet Eu-
roopan sydän- ja keuhkosiirrokkaiden 
urheilukilpailut, joihin osallistui kym-
menkunta sykeläistä. Tosin jo edellisenä 
vuonna Pariisissa oli sittemmin jäsenek-
semme liittynyt urheilija voittanut mita-
lin uinnissa, Ilkka muistelee.

Myös Meilahden väki innostui siirrok-
kaiden urheilusta ja rohkaisi lähtemään 
mukaan. – Ja mehän teimme työtä käs-
kettyä, Ilkka naurahtaa.

Hollannin kisoissa 1992 Suomelle tar-
jottiin vuoden 1994 kisojen järjestely-
oikeuksia. Kisat pidettiin Espoossa ja 
Helsingissä, ja ne onnistuivat erinomai-
sesti. Helsingistä tuli myös Euroopan sy-
dän- ja keuhkosiirrokasyhdistysten liiton 
(EHLTF) syntymäkaupunki, sillä yhtei-
nen järjestö perustettiin juuri näiden ki-
sojen yhteydessä.

– Olemme sittemmin yhdessä Munu-
ais- ja maksaliiton kanssa järjestäneet 
2008 Talvilajien MM-kisat Rovaniemel-
lä ja sittemmin 2016 VAU:n siipien alla 
ensimmäiset samaan aikaan ja samassa 
paikassa pidetyt molempien järjestöjen 
Euroopan kisat, kertoo Ilkka.

Päivi, Ilkka ja Lotta Peurungan kesäpäivillä 2014.
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Pohjoismaista yhteistyötä Växjön EM-kisoissa 2010, vas. Ilkka 
Vass, Jari Lauren ja Tanskan syken monivuotinen puheenjohtaja 
Pelle Christiansen.

Helpompi olla syömättä
kuin puhumatta
Sydänsiirron jälkeen Ilkan elämä sujui lähes ongelmitta lukuun otta-
matta yhtä pallolaajennusta vuonna 2004. Tehokkaat kolesterolilääk-
keet, statiinit, olivat tulleet markkinoille vasta 1990-luvun lopulla, ja 
niiden avulla Ilkan suonet ovat pysyneet pallolaajennuksen jälkeen 
puhtaina ja rasva-arvot viiterajojen sisällä. Neljän kuukauden välein 
on kardiologin kontrolli, jossa katsotaan sydämen tila ultraäänellä ja 
tarkistetaan veriarvot.

Vuonna 2010 eteen tuli sitten koettelemuksista tähän asti kovin. Il-
kalla todettiin suusyöpä. Sydänsiirtoleikkaus oli Ilkan mukaan ”lasten-
leikkiä” verrattuna suusyöpäleikkaukseen, jossa häneltä sahattiin puolet 
alaleukaa pois mukaan lukien hampaisto. Leuka rakennettiin uudelleen 
lonkan suoliluun harjanteesta eli ”jenkkakahvasta”. Leikkauksen jäl-

keen Ilkkaa pidettiin nukutuksessa viikon ajan, trake-
ostomia -putken päässä kolme viikkoa ja mahaletkun 
jatkeena puoli vuotta.

Hyvän ruuan ystävänä Ilkkaa ei kuitenkaan häirin-
nyt läheskään yhtä paljon se, ettei hän päässyt sisä-
fileen kimppuun moneen kuukauteen, kuin se, ettei 
hän voinut puhua moneen viikkoon. Kun trakeosto-
miaputkea oltiin ottamassa pois, lääkäri varoitti, et-
tei Ilkka säikähdä jos puhetta ei tule. Kun puhe sitten 
kuitenkin onnistui, Ilkalle tuli melkein itku silmään.

Ikäviä olivat myös nukutuksen aikaiset hallusinaa-
tiot, joita Ilkka yritti selittää kirjaintaulun avulla hoi-
tajille ja Päiville.

Suusyöpäleikkauksen yhteydessä Ilkka oli kaikkiaan 
kuukauden sairaalassa, joista kaksi viikkoa teholla.

Hammasprotetiikka oli tarkoitus tehdä sitten, kun 
leuka on kunnolla luutunut. Suoliluu, josta leuka oli 
muotoiltu, on hohkaluuta, joka on huokoisempaa kuin 
leukaluu. Se, sekä sädetyksen aiheuttama luun haper-
tuminen estivät hampaiden saamisen leukaan kiinni.

– Mieluummin hampaattomana elossa kuin hampaat 
suussa haudassa, kuittaa Ilkka tyylilleen uskollisena.

Tutustuin Ilkka Vassiin vajaa kaksikymmentä vuot-
ta sitten lähtiessäni siirron jälkeen mukaan Syken toi-
mintaan. Ilkka on ollut Syken isähahmo, jonka puo-
leen olen aina kääntynyt tietoa tarvitessani, ja jonka 
jaritervomaiset verbaaliset letkaukset ovat keventäneet 
tunnelmaa joskus puuduttavissakin kokouksissa. Toi-
vottavasti saamme kuulla niitä jatkossakin. Jos ei toi-
minnanjohtajan roolissa, niin sanavalmiina rivijäse-
nenä ja luottamushenkilöiden sparraajana.

Teksti ja kuvat
Tuija Helander

www.kyllaelinluovutukselle.fi

Allekirjoita elinluovutuskortti.
Kerro tahtosi läheisillesi.



Eiffel-tornin maisemissa EM-kisareissulla 2008.

12-vuotiaana sydänsiirron saanut Tuija Suvilehto

”Voin sittenkin kasvaa aikuiseksi”
Tuija Suvilehto on oululaisen perheen 
kolmen tyttären katraasta keskimmäi-
nen. 11-vuotiaana hän aloitti urheilun 
harrastamisen Oulun Pyrinnön yleisur-
heilukoulussa. Helmikuussa 1990 Tuija 
alkoi tuntea kovaa pistosta jäähallissa 
pidetyissä harjoituksissa, mutta yritti 
sinnikkäästi juosta muiden perässä, kun-
nes pyörtyi ja hänet vietiin tajuttomana 
sairaalaan.

Tuijaa tutkittiin muutama päivä Oulun 
yliopistollisessa keskussairaalassa, mut-
ta kun sydänfilmissä ei näkynyt mitään 
poikkeavaa, hänet kotiutettiin. Saman 
päivän iltana rintakipu kuitenkin pala-
si ja Tuijan äiti Leena vei tytön takaisin 
sairaalaan. Nyt EKG:ssä ja thorax-kuvas-
sa nähtiin selvä muutos. Sydämen vasen 
kammio toimi huonosti.

Tuijaa hoidettiin lääkkeillä ja vuodele-
volla sairaalassa kuuden viikon ajan. Ko-
tiutettaessa vuodelepoa jatkettiin, ulkona 
sai käydä vain pyörätuolilla ja urheilemi-
seen määrättiin puolen vuoden täyskiel-
to. Pikkuhiljaa sydämen toiminta parani. 
Elokuussa annettiin lupa jatkaa urheilua 
ja Tuija pärjäsi siinä ihan hyvin. Hän 
osallistui myös vapaaehtoisena Oulussa 
järjestettävien Kalevan Kisojen palkin-
tojenjakotehtäviin. Samoihin aikoihin 
polvi kipeytyi, turposi ja oli punainen.

Syksyllä Tuija jatkoi urheilukoulus-
sa. Lokakuun lopulla hän sai infarktin 
kesken harjoitusten. Tuija vietiin tehol-
le ja hänet jouduttiin laittamaan hen-
gityskoneeseen pariksi vuorokaudeksi. 
Tilanne oli kriittinen. Tuijalla todettiin 
keuhkopöhö ja EKG:ssä näkyi infarktiin 
sopiva löydös.

Seurasi kolmen kuukauden sairaalajak-
so petipotilaana. Kävellä ei saanut, niin-
pä Tuijan aika kului sängyssä askarrellen.

– Kyllä niitä palapelejä syntyi hirviäs-
ti, samoin pipoja ja kermitvahasta muo-
toiltuja ötököitä, äiti Leena muistelee.

Korttipeleihin Tuija oli kärttämässä 
jokaista joka käytävällä sattui ohi kul-
kemaan. Kun lääkärit kyselivät Tuijalta 
miten hän jaksaa, kuului vastaus aina: 
”Ihan hyvin”.

Kaiken takana borrelioosi?
Tammikuussa 1991 Tuijan verikokeista 
löydettiin borrelioosin vasta-aineet. Ai-
emmin kesällä vaivannut polven tuleh-

duskin saattoi johtua borrelioosista. Myös 
koulun silmälääkäri huomasi silmänpoh-
jassa taudin kuvaan sopivia muutoksia. 
Jälkeenpäin borrelioosi onkin osoittau-
tunut ainoaksi tiedossa olevaksi selityk-
seksi sydänongelmille. Tuijan papereissa 
lukee että hän on sairastanut borrelia-in-
fektion, jota komplisoi myokardiitti, joka 
johti kongestiiviseen kardiomyopatiaan. 
Tuija oli todennäköisesti saanut taudin 
pari vuotta aiemmin New Yorkin osa-
valtion maaseudulta, missä Suvilehdon 
perhe oli vierailulla ja missä borrelioosia 
esiintyy runsaasti.

Kolmen kuukauden sairaalassa makoi-
lun jälkeen lääkärit totesivat, ettei Tuijan 
sydämen tila kohene vuodelevolla ja hä-
net päästettiin kotiin. Tuija sai luvan liik-
kua ja käydä koulua. Tilannetta seurattiin 
säännöllisissä kontrolleissa sairaalassa.

Syksyllä 1991 Tuija aloitti 7. luokan 
normaalissa aikataulussa, mutta muistaa 
miettineensä jo silloin aikuisuutta ja sitä, 
miten hän tulisi pärjäämään.  Hän jaksoi 
juuri ja juuri kävellä bussipysäkille. Välil-
lä rintakivut yltyivät koviksi, mutta aina 
Tuija ei maininnut niistä aikuisille, jottei 
joutuisi taas sairaalaan.

Tuijan sydämen tila heikkeni koko 
ajan ja vanhemmille otettiin puheeksi 
sydänsiirto. Heille kerrottiin, että se on 
uusi, mutta jo vakiintunut ja hyväksi ha-

vaittu hoitomuoto. Suomessa oli tuolloin 
kaksi sydänsiirron saanutta lasta, jotka 
molemmat voivat hyvin.

– Olihan se helpotus, kun kuuli, että 
jotain parantavaa oli tiedossa. Koska sy-
dämen toiminta oli koko ajan vain huo-
nontunut, ei siirtoa osannut edes pelätä, 
Tuijan äiti kertoo.

Tuija ehti olla siirtolistalla kolmisen viik-
koa, kun kutsu siirtoon tuli. Se oli taval-
linen lokakuun arkiaamu. Pikkusisko Ta-
ru oli eskarissa ja isosisko Terhi koulussa. 
Tuija ei ollut vielä ehtinyt lähteä kouluun. 
Vanhemmat tekivät vaadittavat järjeste-
lyt, ilmoittivat siskojen kouluihin ja sopi-
vat naapurien kanssa, että nämä katsovat 
tyttöjen perään heidän poissa ollessaan.

Reittikone Helsinkiin oli myöhässä, ja 
Tuija muistaa, että jännityksen aihe oli 
ennemminkin se, ehtivätkö he ajoissa.

Alkuiltapäivästä äiti Leena, isä Tapio 
ja Tuija pääsivät perille Meilahden Las-
tenklinikalle.

– Tuija istui paareilla ja hänelle teh-
tiin verikokeita, ja meille selostettiin mi-
tä seuraavaksi tullaan tekemään. Kaikki 
tapahtui niin kiireellä, ettei siinä oikein 
pystynyt ajattelemaan, mitä edessä oi-
kein on, äiti Leena muistelee.

Tuijan vanhemmat tapasivat sairaalas-
sa myös ensimmäisen sydänsiirron saa-
neen lapsipotilaan vanhemmat. 

7Syke 2 •2019
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Kahdelta iltapäivällä Tuija vietiin leik-
kaussaliin.

Vanhemmille oman lapsen vakava sai-
rastuminen on kova paikka. Tuijan äitiä 
haastatellessa huomaan, että asia kos-
kettaa vieläkin.

– Kummasti siinä kuitenkin sitten so-
peutuu tilanteeseen, Leena Suvilehto ker-
too omasta selviämisestään.

Siirron myötä vapaus
ja itsemääräämisoikeus
Sairauden aikana Tuijan paino oli laske-
nut ruokahaluttomuuden takia. Siirron 
myötä ruokahalu parani ja Leena muis-
taa, miten Tuijalta oli päässyt suorastaan 
itku, kun hoitaja ei ollut antanut lupaa 
syödä Helsingissä asuvan tädin tekemiä 
lihapullia. Ne kun olivat Tuijan suurta 
herkkua. Tuijan itkiessä lääkärit tulivat 
kierrolle ja kysyivät, mikä oli hätänä. 
Kuullessaan itkun syyn he katsahtivat 
toisiinsa ja totesivat, että eiköhän an-
neta Tuijan syödä lihapullat. Lihapullat 
tekivät kauppansa ja paraneminen pääsi 
vauhtiin.

Toipumisvaiheessa Tuija muistaa kä-
velleensä paljon Meilahden ympäris-
tössä. 

– Oli mahtavaa, kun ei tarvinnut apua 
liikkumiseen vaan voi kävellä itse ja päät-

tää, minkä kadun kulmasta kääntyy. Itse-
määräämisoikeus oli jo nuorelle teinille 
tärkeää, Tuija selittää.

Vasta nyt Tuija myös tajusi mitä oli ta-
pahtunut. Kunto oli ihan erilainen kuin 
ennen siirtoa. Patologi oli kertonut, että 
vanha sydän oli ihan ”kaputt”. Yhtäkkiä 
Tuijan valtasi ilo: Mähän voin kasvaa 
aikuiseksi!

Kotiin päästyä alkoi tavallinen koulu-
laisen arki. Vain opettajat ja läheiset ys-
tävät tiesivät sydänsiirrosta. Tuija halu-
si olla yksi muiden joukossa ja elää nor-
maalia elämää.

Teini-iässä Tuija muistaa kärsineensä 
jonkin verran ulkonäön muutoksista.  – 
Kun ennen siirtoa olin harmaa ja lom-
moposkinen, nyt olin kuin puolukka 
naama punaisena ja posket turvonnei-
na, Tuija kuvailee kortisonin vaikutuk-
sia. Kehonkuvan muutos oli teinille raju 
asia. Hoitohenkilöstön hokema ”se on 
vain väliaikaista” ei paljon lohduttanut.

Mitään suurempaa kapinaa Tuija ei 
muista kokeneensa. Sairaalassa oli use-
amman kerran varoiteltu, että myöhem-
min voi tulla valheellinen olotila, että 
pärjäisi ilman lääkkeitäkin.

– Kun nuori kasvaa ja kehittyy, ja 
tuntee itsensä ihan terveeksi, hänelle 
voi tulla kaikkivoipaisuuden ja kuole-
mattomuuden harha, erityisopettajana 
nuorten sielunelämään perehtynyt Tuija 

miettii ja on tyytyväinen, että asia otet-
tiin niin painokkaasti sairaalassa esille.

Tärkeintä kisoissa oli matka
ja hyvä porukka
Jo heti seuraavana kesänä 1992 siirto-
koordinaattori Riia Lindström usutti 
Tuijan mukaan Sydän- ja keuhkosiir-
ronsaaneiden EM-kisamatkalle Hollan-
nin Enchedeniin. Tuijaa matkustelu ja 
uusien paikkojen näkeminen kiinnosti, 
joten hän päätti lähteä mukaan, turis-
tiksi. Lenkkarit hän kuitenkin pakkasi 
laukkuun. Kisapaikalla juokseminen kui-
tenkin alkoi kiinnostaa. Tuija sai lainaksi 
Merja Vuorion sortsit ja asettautui 60 
metrin lähtöviivalle.

– Muistan elävästi, kun Tuija viiletti 
Adidaksen punaiset beckenbauerit pur-
jeina lepattaen, Merja nauraa.

Ilkka Vass muistaa liikuttuneensa ihan 
kyyneliin Tuijan tullessa ”tuulispäänä” 
pitkin etusuoraa.

Sortsit pysyivät kuin pysyivätkin jalas-
sa ja Tuija juoksi maaliin ensimmäisenä. 
Siitä alkoi elinsiirtourheilu-ura, joka tuli 
vuosien saatossa käsittämään 16 arvoki-
sat Australiaa myöden ja kymmenittäin 
mitaleja (enimmäkseen kultaisia) pika-
juoksuista, hypyistä ja muutamasta pal-
lonheitostakin.

Tuija ei pidä itseään urheilijana vaan 
ennemminkin innokkaana liikkujana, 

Växjö 2010.

Tuija Australian MM-kisoissa 1997.
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Tuija polkee päivittäin 4 km työmatkat.

Jukka ja Tuija kotitalonsa portailla.

jolle on tärkeintä, että kroppa pysyy ter-
veenä. Kisamatkoillakin hyvä porukka oli 
omia suorituksia tärkeämpi. Tunnelma, 
muiden kannustaminen ja mukana elä-
minen olivat reissujen parasta antia, mie-
lenkiintoisten nähtävyyksien ohella. Kun 
kisat sitten 1994 järjestettiin Suomessa, 
Tuija oli paikalla vain kannustajana.

– Ketä nyt kiinnostaa joku pituushyp-
py Suomessa, ajatteli tuolloin 15-vuotias 
teini.

Tuija oli joukkueen ”maskotti”, joka 
nuoresta iästään huolimatta viihtyi hy-
vin vanhempien siirrokkaiden seurassa.

– Olen aina tykännyt olla Syken poru-
kassa. Siinä on joukko ihmisiä, jolla ei ole 
muuta yhteistä kuin siirto. Muuten kaik-
ki ovat eri-ikäisiä, eri puolelta Suomea, 
eri ammattiryhmien edustajia ja muu-
tenkin erilaisia. Olen kasvanut sykeläis-
ten parissa ja nyt tajuan, miten paljon se 
on elämääni rikastuttanut, Tuija miettii.

Ehkä tämä erilaisuus ja sen tajuami-
nen on ollut osaltaan syynä, että Tuija 
myöhemmin hakeutui erityisopettajan 
ammattiin. Siinä erilaisuuden ymmärtä-
minen ja hyväksyminen on kaiken toi-
minnan lähtökohta. 

– Jokainen meistä pelaa niillä nappu-
loilla mitkä on. Huomio pitää kiinnittää 
siihen mikä on hyvin, eikä miettiä mitä 
puuttuu, Tuija pohtii.

Tuija on toiminut Jyväskylän ammat-
tiopistossa Gradiassa erityisopettajana 
valmistumisestaan 2004 lähtien.

Normaalielämää
Tuija asuu kihlattunsa Jukka Okkosen 
kanssa rintamamiestalossa Jyväskylän 
Lohikoskella. Jukka on Sotkamosta ko-
toisin oleva automaatioinsinööri, joka 
harrastaa bassonsoittoa muutamassa eri 
bändissä. Yksi niistä, Katutaiteilija, voitti 
pari vuotta sitten rockin Suomen mesta- 
ruuden.

Pariskuntaa yhdistää liikunta ja urhei-
lu. Yhteen otetaan milloin pöytätennik-
sessä, milloin sulkapallossa, molemmat 
kun tykkäävät kokeilla eri lajeja.

Tuija on pelaillut monta vuotta sali-
bandya työpaikan höntsäjoukkueessa ja 
kolmen vuoden ajan myös nelosdivaria 
jyväskyläläisessä O2-joukkueessa. Siirto-
sydämen kanssa ei ole ollut suurempia 
ongelmia, mutta viisi vuotta sitten Tui-
jalle tehtiin ablaatio rytmihäiriöiden 
vuoksi. Toimenpiteen jälkeen maksimis-
yke alentui, mikä toi omat haasteensa 
kovatempoiseen lajiin.

– Oli kuitenkin mahtava huomata, että 
kuntoa ja hapenottokykyä pystyi nosta-
maan harjoittelulla, Tuija sanoo.

Tällä hetkellä sarjapelejä ei ohjelmassa 
ole joukkueen hajottua viime keväänä. 
Tuija pelailee treenarina saman seuran 
kolmosdivarin joukkueessa. Hän miettii 
myös jonkin uuden lajin aloittamista tai 
vanhan lajin, kuten sulkapallon, uudel-
leen virittämistä.

Sykessä Tuija on osallistunut kisamat-
kojen lisäksi järjestötoimintaan hallituk-
sen jäsenenä 2000-luvun alkupuolella 
ja ollut aktiivisena ohjelmanumeroiden 
suunnittelijana tai toteuttajana yhdistyk-
sen tilaisuuksissa.

Tuijan toive kasvaa aikuiseksi on to-
teutunut hyvin, sillä hän täyttää joulu-
kuussa 41 vuotta. Lokakuussa siirtovuo-
sia tulee täyteen 28, joten Tuija on elänyt 
kolme neljännestä elämästään siirtosydä-
men tahdissa.

– Mulla ei ole ollut mitään ennen ja 
jälkeen -vaihetta, vaan olen kasvanut 
tähän jo niin pienestä, etten koe oleva-
ni lisäajalla. Elämä sydänsiirrokkaana 
on mulle ihan normaalia, Tuija selittää. 

Kiitollisuus luovuttajan perhettä koh-
taan on suuri. Elinluovutuslainsäädäntö 

oli tuolloin erilainen ja luovuttaminen 
on vaatinut omaisilta aktiivisen pää-
töksen.

– Se on ollut kova päätös, suoranaista 
sankaruutta.

Tuija Helander
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Jaa kokemuksesi
kisamatkalta!
Haluamme kannustaa uusia lähtijöitä 
mukaan ensi kesänä Espanjan Victo-
riassa järjestettäviin Sydän- ja keuh-
kosiirrokkaiden EM-kisoihin kokemaan 
liikkumisen riemua ja kansainvälistä 
vertaistunnelmaa. Pyydämmekin aiem-
piin kisoihin osallistuneita jakamaan 
kokemuksia:

1. Missä ja milloin osallistuit
 ensimmäisiin kisoihisi?

2. Mikä oli parasta kisamatkalla?

3. Mikä kannustaa sinua kohti
 seuraavaa kisareissua?

Lähetä muistosi Lotalle:
helmeilevasydan@gmail.com 

Julkaisemme niitä talven aikana 
voimella syke-facebook sivulla.

Voit liittää myös mukaan kuvan joltain 
kisareissulta. Muistosi voit jakaa myös 
ilman kuvaa ja nimimerkillä. 

Lähdetään ensi kesänä Espanjaan isolla 
joukolla tapaamaan eurooppalaisia 
”kollegoja” ja keräämään reissumuis-
toja!

Hakuohjeet yhdistyksen
tuetulle omalle 2020
Sydän- ja keuhkosiirrokkaat-SYKE ry:lle on myönnetty tu-
ettu loma ajalle 3.–8.5.2020. Lomapaikka on Kuortaneen 
Urheiluopisto. 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 ylenen vapaa-ajan ohjelma sekä lomapaikan 
allasosaston ja kuntosalin käyttö.

Hakuaika lomalle päättyy 3 kuukautta ennen lomaa, eli hakemukset 
pitää olla lomajärjestäjällä helmikuun alkuun 2020 mennessä.
Hakemus suositellaan tekemään sähköisesti osoitteessa 
www.mtlh.fi. Lomaa voi hakea jo nyt. Hae yhteistyökumppani 
valikosta Sydän- ja keuhkosiirrokkaat-SYKE ry ja klikkaa kohtaa 
Hae lomaa. Täytä hakemus huolellisesti. Puutteellisesti täytet-
tyjä hakemuksia ei käsitellä. 

Erityisen tärkeää on perustella lomatuen tarve. Lomatukea myön-
nettäessä otetaan huomioon hakijan ja puolison tulot ja menot 
sekä hakijan elämäntilanne ja aikaisemmin myönnetty lomatuki. 
Valinnat tehdään niiden perusteiden mukaan, jotka hakija on ha-
kemuksellaan ilmoittanut lomatuen tarpeelleen. Tuettua lomaa 
voi hakea korkeintaan joka toinen vuosi.

Hakemuksesta tulee ilmetä edellä mainittuun kohderyhmään kuulu-
minen. Avio-/avoparia kohden riittää yksi hakemus. Läheisen henkilö- 
tiedot tarvitaan hakemukseen, jos hän hakee lomalle. Hakemuk-
seen 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. 
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Asemakatu 8,  Jyväskylä 
p. 010 501 2000, ma-pe 9-20 ja la 9-18

www.uusiapteekki.com Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
pidetään lauantaina 23.11.2019 Seinäjoella.
Kokouspaikka on Scandic Hotelli Seinäjoki,
osoitteessa Kauppakatu 10, Seinäjoki. 

Päivän ohjelma alkaa kello 13.00 kokouskahveilla.
Kahvien jälkeen esitellään yhdistykselle laadittu
strategia.  
Syyskokous alkaa kello 15.00. Kokouksen jälkeen
kello 18.30 iltajuhla palkitsemisineen. 

Syyskokous käsittelee sääntöjen 10§
määräämät asiat: 

1 käsittelee ja vahvistaa hallituksen esittämän
 toimintasuunnitelman seuraavaksi kaudeksi;

2 vahvistaa jäsenryhmien jäsenmaksujen suuruudet  
 sekä tilintarkastajan, toiminnantarkastajan ja
 hallituksen jäsenten mahdolliset palkkiot;

3 käsittelee ja vahvistaa hallituksen esityksen
 talousarvioksi seuraavaksi kaudeksi;

4 valitsee tilintarkastajan ja varatilintarkastajan
 sekä toiminnantarkastajan ja varatoiminnan-
 tarkastajan seuraavaa tilikautta varten;

5 vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärän ja
 valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet
 seuraavalle kaudelle erovuorossa olevien tilalle;

6 valitsee edustajat ja varaedustajat Suomen
 Sydänliitto ry:n liiton kokouksiin sekä päättää
 yhdistyksen muiden edustajien valitsemisesta;

7 käsittelee muut kokouskutsussa mainitut asiat;  
 muissa kokousasioissa käsitellään ja päätetään
 hallituksen esittämästä yhdistyksen strategiasta.

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

Iltajuhlan buffetillallisen hinta 40 euro/henkilö. 
Majoituspaketin hinta yöpymiseen 23.–24.11. välille
kahden hengen huoneessa on 99 euroa/ henkilö.
Vastaava majoituspaketti yhden hengen huoneessa 
on 128 euroa/henkilö. Majoituspaketit sisältävät 
lauantain illallisen.

Ilmoittautumiset sekä illallis- ja majoitusvaraukset 
yhteystietoineen toimistolle 21.10.2019 mennessä 
sähköpostilla syke@syke-elinsiirrot.fi. 

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

Kokouskutsu yhdistyksen
sääntömääräiseen

syyskokoukseen Seinäjoelle 
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Edellisessä SYKE-lehdessä kerrottiin Syken strategiatyön 
käynnistymisestä. Työ on edennyt ripeästi ja strategia esi-
tellään jäsenistölle syyskokouksen yhteydessä hyväksyt-
täväksi. Käytännön työstä on vastannut työryhmä, jossa 
ovat olleet mukana Sari Männikkö, Juhani Ojanen, Esko 
Sohlo, Armi Sundström ja Ilkka Vass allekirjoittaneen toi-
miessa työryhmän vetäjänä. Ex-puheenjohtajilla vahviste-
tun hallituksen kanssa on pidetty kolme yhteistä työpajaa.

Strategian pohjaksi järjestettiin talvella 2019 jäsenky-
sely, jossa selvitettiin jäsenistön tyytyväisyyttä nykyiseen 
toimintaan sekä eri toimintamuotojen keskinäistä tärkeyt-
tä. Tilaa oli myös vapaalle sanalle, jota käytettiinkin ilah-
duttavan runsaasti. Kyselyyn saatiin 126 vastausta vähän 
yli 500 jäseneltä. Varsinaisten jäsenten osalta vastauspro-
sentti oli 40 % ja kannattajajäsenten osalta 8%. Muutaman 
muun järjestön vastaaviin jäsenkyselyihin verrattuna vas-
tausprosentti oli hyvä. 

Vastaukset vastasivat varsin hyvin jäsenistön ikä-, suku-
puoli- ja siirtotyyppijakaumaa (sydän/keuhko). OYS-alueen 
vastausprosentti oli muita yliopistosairaala-alueiden vasta-
usprosenttia alempi. Tiedon ja vertaistuen tarve koettiin 
tärkeimmiksi syiksi kuulua Syke:en. Myös sosiaalinen ver-
kostoituminen koettiin tärkeäksi. Sähköisistä medioista 
sähköpostia käytti 96%, Facebook:ia 63 %, Intagramia 18% 
ja Twitteriä 7% vastanneista.

Syken arvoja kysyttäessä ihmisen kunnioittaminen, ta-
savertaisuus, yhteisöllisyys, avoimuus ja luotettavuus ko-
ettiin jokseenkin yhtä tärkeiksi ja niiden toteutumiseen 
oltiin melko tyytyväisiä. Syken päämääristä toimiminen 
jäsenten yhdyssiteenä, edunvalvonta, elinsiirrokkaan hyvä 
elämänlaatu ja elinsiirtotoiminnan edellytysten paranta-
minen koettiin yhtä tärkeiksi ja niihin oltiin varsin tyyty-
väisiä. Liitännäissairauksien ehkäisytyössä koettiin kehit-
tämistarvetta.

Ilkka Vassin tavoin Martti ”Masa” Haapalaiselle (oik.) 
tuli tänä vuonna 30 vuotta sydänsiirrosta. Masa on 
myös ”raskaansarjan” yhdistysaktiivi toimittuaan 
monta vuotta Syken hallituksessa, Pohjois-Karjalan 
alueyhdyshenkilönä ja liikuntavastaavana. Tässä Ilkan 
kanssa Peurungan kesäpäivillä 2015.

Syken aluetoimintaa vahvistetaan
Toiminnasta kysyttäessä aluetoiminnan kehittämistarve nousi sel-

västi muiden yläpuolelle. Seuraavalla tasolla kehittämistarpeen osalta 
olivat viestintä ja tiedottaminen sekä jäsenistölle järjestetty toiminta.

Syken strategiatyöryhmä ja hallitus ovat yhdessä ja erikseen pohti-
neet, miten yhdistyksen toimintaa tulisi kehittää lähivuosin aikana, 
jotta kyselyn esiintuomiin tarpeisiin voitaisiin vastata. Johtava peri-
aate on ollut, että valitaan tarkasti muutama toiminta-alue, johon 
kehityspanokset kohdistetaan. Samalla pyritään säilyttämään kaikki 
muu hyvä toiminta. Näin strategisiksi kehityskohteiksi valikoituivat 
aluetoiminnan, viestinnän, johtamisen ja talouden kehittäminen.

Aluetoiminnan kehittämisessä pääperiaate on, että aluejaossa 
siirrytään suurempiin ja harvalukuisempiin, mahdollisesti viiteen 
ERVA-pohjaiseen alueeseen. Toinen tärkeä periaate on, että alueil-
la kehitetään yhteistoimintaa Syken sidosryhmäjärjestöjen kuten 
sydänyhdistysten, hengitysyhdistysten, munuais- ja maksayhdis-
tysten kanssa. Suuremmat alueet ja yhteistyö mahdollistaa sen, että 
alueet voivat toimia itsenäisemmin jäsenistölle suunnatun toimin-
nan järjestämisessä.

Viestinnän kehittämisessä tavoitteena on määrittää selkeästi, 
mitä medioita Syke käyttää, mitä kussakin mediassa julkaistaan ja 
kuka vastaa julkaisemisesta. Myös käytettävien medioiden tekniset 
alustat päivitetään.   

Taloudessa ja johtamisessa Syken tulee varautua siihen, että 
STEA:n rahoitus pienenee tulevaisuudessa. Toiminnan kehittämi-
sen edellytyksenä on, että toimintaa johdetaan tehokkaasti. Koska 
ainakaan lähivuosien aikana ei ole nähtävissä merkittävää oman 
rahoitusosuuden kasvua, tehokkaampaan johtamiseen päästään 
lisäämällä vapaaehtoistyön osuutta Syken toiminnassa. Tämä voi 
tarkoittaa mm. sitä, että hallituksen jäsenyyteen liittyy vastuu jon-
kin osa-alueen toiminnan johtamisesta, että alueiden edustus halli-
tuksessa huomioidaan paremmin, ja että vapaaehtoispohjalta toimi-
vien toimikuntien (vertaistuki, viestintä, liikunta, varainhankinta, 
virkistys ym.) vastuu ja toimintavapaudet virallistetaan.

Syke on tänä päivänä varsin aktiivinen, pieni potilasjärjestö.  
Meidän tulee jatkuvasti olla valmiina kehittämään toimintaamme. 
Vuosittain päivitettävä strategia ja sen pohjalta johtaminen tulevat 
olemaan tärkeässä roolissa. Tärkeää on myös, että jäsenistömme 
osaamista ja kokemusta hyödynnetään tulevaisuudessa laajemmin 
yhdistyksen toiminnassa. 

Esko Sohlo
Syken strategiatyöryhmän vetäjä


