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Aikaa elämälle…

Elinsiirtopotilas on saanut uuden elämän. 
Uuden elämän, joka on paljon muutakin kuin 
vain sairaus ja että muistaa ottaa lääkkeensä. 

Lyhyesti sanottuna elämän, jota elää!

Astellas Pharma 
Markkinoija Suomessa: Algol Pharma Oy 
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Elinsiirron ansiosta elämä 
voi jatkua täysipainoisena.

Metsänneidonkuja 11
02130 Espoo
Puh. 010 6133 200
www.novartis.fi

CCC 955-10/09

Novartis on uranuurtaja elinsiirto-
lääkkeiden kehittäjänä.

Päämäärämme on edistää 
elinsiirtopotilaiden terveyttä 
ja hyvinvointia.

Siksi jatkamme työtä uusien 
innovatiivisten elinsiirtolääkkeiden 
kehittämiseksi.
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Järjestyksessään 13. Sydän- ja keuhkosiirrokkaiden EM-kilpailut Växjössä osuvat juuri sopivasti juhla-
vuotemme puoliväliin. Aloitimme 20. toimintavuotemme juhlaristeilyllä Tallinnaan. Ensimmäisellä vuo-
sipuoliskolla olemme järjestäneet mm. sopeutumisvalmennuskurssin, kouluttaneet uusia vertaistukijoita, 
pitäneet kevätkokouksen ja kautta Suomen on järjestetty lukuisia aluetapaamisia. Veteraanisiirrokkaille 
(siirrosta yli 18 vuotta) järjestimme vertaisviikonlopun ja jäseniämme on osallistunut myös Vammaisur-
heilu ja –liikunta ry:n talvi- ja kesäkisoihin. Monipuolista toimintaa on siis jälleen ollut runsaasti ja näin 
tulee olemaan myös toisella vuosipuoliskolla.

Liikunta lisää elämänlaatua. Säännöllinen liikunta on tärkeää paitsi fyysisen, myös henkisen kunnon 
kohottajana. Tämä on varsin monissa tutkimuksissa todistettu.

Sykeläisiä on ollut mukana Euroopan sydän- ja keuhkosiirrokkaiden kisoissa vuodesta 1990 lähtien, jo-
ten siinäkin mielessä tuo juhlavuotemme luku 20 nousee jälleen positiivisella tavalla esille. 

Ruotsin kisoihin meiltä lähtee 33 henkinen joukkue, joista 21 osallistuu kilpailuihin. Emme urheile 
keskenämme sillä Växjö´hön odotetaan noin 450 osanottajaa 21 maasta. Ilahduttavaa on, että mukana on 
nyt muutama uusi maa lähinnä itäisestä Euroopasta. Näitä ovat mm. Liettua, Slovenia, Kroatia, Bulgaria 
ja Romania sekä Kreikka.

Tämä osoittaa että Syke-perheemme laajenee jatkuvasti. Näin kisojen lomassa voimme tutustua jälleen 
uusiin vertaisiimme ja samalla vaihtaa mielipiteitä ja kokemuksia.

Arvoisa lukija.

Kädessäsi on juhlavuoden ensimmäinen SYKE-lehti. Tämä numero painottuu elämänlaatuun ja liikun-
taan. Syksyllä – 20-vuotisjuhlamme alla – ilmestyy toinen numero, jonka sisältö muodostuu paitsi histo-
riasta myös nykypäivästä.

Kiitän lämpimästi yhdistyksemme puolesta kaikkia yhteistyötahojamme ja tukijoitamme, jotka olette 
omalla tärkeällä panoksellanne olleet myötävaikuttamassa tämän lehden syntymiseen ja kuljette rinnal-
lamme.

Seppo Lösönen
puheenjohtaja

Sydän- ja keuhkosiirrokkaat – SYKE ry  

Juhlavuotena myös liikutaan
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Nyt tähtäimessä Växjön EM-kisat

Monipuolisesta SYKE-perheestämme löytyy osaajia mo-
nelle eri alueelle. Yhdistyksemme kotisivujen tekninen 
vastaava Juha Ojastenmäki (41) hallitsee melkoisen mää-
rän myös eri urheilulajeja. Elinsiirtoväen kilpailuissa hä-
net voi bongat keilaradalta,uima-altaalta, sulkapallo- tai 
yleisurheiluareenalta. Hän on myös lentopallojoukkueem-
me kapteeni.

Mistä sitten juontaa juurensa näin laaja lajikirjo? – No 
yleisurheilua ja uintia olen harrastanut ihan pienestä pitä-
en. Siskoni hyppäsi aikanaan kilpaa korkeutta,joten siihen 
lajiin tutustuin hänen kauttaan. Lenkkeilin paljon ja har-
joittelin lyhyitä vetoja, joten juokseminen on taas tullut sitä 
kautta. Heittolajit ovat jääneet vieraammiksi.

Lentopallon Juha kertoo aloittaneena siinä 15-vuoden 
iässä Äänekosken Urheilijoiden riveissä. Kun hän oli muu-
taman vuoden töissä Kivijärvellä, vaihtui seuraksi Kivijär-
ven Kivekäs. Kimmoisa ATK-tukihenkilö pelasikin useita 
vuosia lentopalloa sarjatasolla.

- Sulkapallo taas tuli kuvioihin mukaan siinä kaksi-
kymppisenä, kun tänne Äänekoskelle perustettiin lajin eri-
koisseura.

Kisoissa mahtava tunnelma

Aktiiviliikuntaan tuli pakosta tauko vuosituhannen vaih-
teessa, kun tuolloin kolmekymppisen miehen kaatoi sän-
kyyn mystinen sydänsairaus. – Sairaus eteni pahanlaatui-

Juha taitaa monta lajia
seksi varsin nopeasti ja vuonna 2000 minulle tehtiin sydä-
men siirto. Vähän aikaa siinä meni ihmetellessä ja totutel-
lessa uuden elämän alkuun. Sairaalassa aloitetiin kuitenkin 
heti siirron jälkeen kuntoutus ja annettiin hyvät  kotihoito-
ohjeet.

- Liikunnan kipinää sydänsiirto ei vienyt. Halu liikkua 
palasi hyvin pian siirron jälkeen. Syksyllä 2002 palasin ta-
kaisin työelämään. Seuraavana vuonna osallistuin elinsiir-
rokkaiden SM-kisoihin ja vuonna 2004 ensimmäisen kerran 
sydän- ja keuhkosiirrokkaiden Euroopan mestaruuskilpai-
luihin. Ne pidettiin Dublinissa Irlannissa.

- Oli todella mielenkiintoista tavata vertaisiaan eri puo-
lilta Eurooppaa. Suomen joukkueen henki oli tosi mahtava. 
Heti oltiin kuin vanhoja tuttuja. Uuden ”urheilu-uran”  ansi-
osta olen saanut hirveästi uusia tuttavia ja hyviä ystäviä.

Irlannin kisojen jälkeen Juha onkin ollut mukana kaikis-
sa joka toinen vuosi järjestettävissä EM-kisoissa. Lisäksi 
hän on osallistunut kaksiin elinsiirrokkaiden MM-kilpailui-
hin, Kanadassa vuonna 2005 ja Australiassa viime vuonna. 
Miehen palkintokaapissa onkin koko joukko arvokisamita-
leja. Hän laskeskelee että niistä neljä olisi MM-mitalia ja 18 
EM-mitalia. Tuoreimmat ovat viime vuodelta Australiasta, 
josta tuliaisina oli kaksi pronssia sulkapallosta ja pronssia 
korkeushypystä.

SM-mitalien määrää hän ei ryhdy edes arvaamaan.

Saavutukset huomattu

Juha Ojastenmäen urheilusuoritukset on huomattu muualla-
kin kuin Sykkeen piirissä. Kotikaupunki Äänekoski ja Kes-
ki-Suomen Liikunta ry ovat muistaneet häntä palkinnoin. 
Elinsiirtoväen Liikuntaliitto (ELLI) puolestaan valitsi hänet 
viime vuoden Suomen elinsiirtourheilijaksi.

Mahdollisia tulevia palkitsijoitaan Juha varoitteleekin 
huumorin pilke silmäkulmassa. Niin Äänekoski kuin EL-
LIkin tulivat tiensä päähän hänet palkittuaan. Kotikaupun-
gissa tapahtui kuntaliitos ja ELLIn toiminnot sulautuivat 
vuoden 2010 alussa uuteen Vammaisurheilu ja Liikunta 
ry:hyn.

Tänä vuonna ovat kuitenkin jälleen edessä uudet haas-
teet, joten palkintoraatien pitää olla valppaana.

Växjössä Ruotsissa järjestetään kesä-heinäkuun vaih-
teessa sydän- ja keuhkosiirrokkaiden EM-kilpailut. Juha 
nähdään jälleen tutuilla areenoilla sulkapallossa, lentopal-
lossa, uinnissa ja yleisurheilussa.

Sääntöjen mukaanhan Syke-kisoissa kilpailija voi osal-
listua viiteen henkilökohtaiseen lajiin plus joukkuelajeihin, 
joihin lentopallon lisäksi lasketaan viestit.

Jari Lauren, 
Seppo Lösönen 

Juha Ojastenmäki lähdössä kiidättämään Markku Suomisen 
luovuttamaa Sykkeen kapulaa miesten 4 x100 metrin viestissä 
elinsiirrokaiden EM-kisoissa Vichyssä vuonna 2008.
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Janne J. Jokinen, LT, erikoislääkäri 
Sydän- ja thoraxkirurgian klinikka, Meilahden sairaala, 
Helsingin yliopistollinen sairaala, HUS

Työryhmä
Pekka Hämmäinen, LKT, erikoislääkäri, Karl Lemström, 
dosentti, erikoislääkäri, Catharina Yesil, elinsiirtokoor-
dinaattori Marja-Liisa Hellstedt, elinsiirtokoordinaattori, 
Merja Kukkonen, ESH, apulaisosastonhoitaja, Jyri Lom-
mi, dosentti, osastonylilääkäri, Maija Halme, dosentti, 
osastonylilääkäri, Jorma Sipponen, dosentti, ylilääkäri, Ari 
Harjula, professori, ylilääkäri

Kirurgisen hoidon tuloksia ja leikkaushoidon onnistumis-
ta on perinteisesti mitattu objektiivisilla suureilla kuten 
leikkauksen vaikutuksella elinaikaennusteen ja leikkauk-
seen liittyvillä riskeillä kuten kuolleisuudella ja kompli-
kaatioiden tai uusintaoperaatioiden lukumäärällä. Syy tä-
hän lienee alun alkaen puhtaasti käytännön sanelema, sillä 
kyseiset parametrit ovat helposti ja yksiselitteisesti mitat-
tavissa, analysoitavissa ja vertailtavissa eri kirurgien, sai-
raaloiden, sairaanhoitopiirien, maiden ja jopa maanosien 
välillä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on kuitenkin 
ymmärretty, että pelkästään näitä objektiivisia mittarei-
ta tarkastelemalla ”lapsi huuhtoutuu pesuveden mukana”, 
ja kirurgisen(kin) hoidon tärkein päämäärä hämärtyy. Ku-
ten minkä tahansa kirurgisen intervention, erityisesti elin-
siirtojen tärkein tavoite on parantuneen elinaikaennusteen 
ohella tuottaa maksimaalinen subjektiivinen hyöty poti-
laalle. Sydän-, keuhkon- ja blokkisiirtojen yhteydessä tä-
mä tarkoittaa vaikean, poikkeuksetta kuolemaan johtavan 
sydämen ja/tai keuhkojen vajaatoiminnan aiheuttamien 
normaalia elämää rajoittavien oireiden mahdollisimman 
tehokasta lievittämistä ja siten subjektiivisesti parantunut-
ta elämänlaatua. Kärjistäen voidaankin todeta, että vaikka 
kirurginen toimenpide parantaisi elinaikaennustetta ja vä-
hentäisi krooniseen sairauteen liittyvää kuolleisuutta, olisi 
se turha, ellei potilas kokisi hyötyvänsä toimenpiteestä.   

Elämänlaatu on käsitteenä abstrakti ja sen potilaskoh-
tainen mittaaminen ja vertailu potilaiden ja potilasryhmien 
välillä on huomattavan monimutkaista edellä mainittuihin 
objektiivisiin mittareihin verrattuna. Maailman terveysjär-
jestö (WHO) on vuonna 1948 määritellyt elämänlaadun 
käsitteen seuraavasti (1): terveyteen liittyvä elämänlaatu 
ei ole vain tietyn sairauden ja sen aiheuttamien ongelmien 
olemassaoloa tai puuttumista, vaan määritelmän mukaises-
ti elämänlaatu koostuu fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaali-
sista elämän osa-alueista, joihin vaikuttavat keskeisesti yk-
silön omat kokemukset, uskomukset, odotukset, toiveet ja 
havainnot. Elämänlaatua arvioitaessa on huomioitava, että 
subjektiivisesti koettu elämänlaatu on aina kiinteässä suh-

Suomalaisten sydämen-, 
keuhkon- ja blokkisiirto-
potilaiden elämänlaatu

teessa potilaan ikään, sukupuoleen, sosiaaliseen taustaan, 
koulutustasoon ja ympäröivään kulttuuriin. Elämänlaatuun 
sydämen-, keuhkon- ja blokkisiirtojen yhteydessä liitty-
vä tutkimus on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Ennen vuotta 
1990 Yhdysvaltain terveysviraston (NIH) lääketieteellisiä 
tutkimustuloksia yhteen kokoavasta PubMed-tietokannas-
ta (2) löytyi 68 sydämen-, 12 keuhkon- ja 6 blokkisiirtoja 
ja elämänlaatua käsittelevää artikkelia, kun vastaavat luvut 
18.5.2010 olivat 487, 259 ja 54. Useissa kansainvälisissä 
sydämen- ja keuhkonsiirtotuloksia käsittelevissä artikke-
leissa on otettu yksiselitteinen kanta, että elämänlaadun 
mittaaminen tulee liittää pysyväksi osaksi elinsiirtotulos-
ten arviointia (3, 4, 5).

Kenen elämänlaatua 
mitattiin?

Suomalaisten elinsiirtopotilaiden elämänlaadun selvittämi-
seksi vuoden 2006 lopussa kaikille vuosien 1986 - 2006 
välisenä aikana leikatuille elossa oleville aikuisille sydä-
men-, keuhkon- ja blokkisiirtopotilaille lähetettiin SF-36 
(Short-Form 36) elämänlaatukysely. Siirrosta oli kysely-
hetkellä kulunut vähintään kolme kuukautta. Kysely mittaa 
yleisesti subjektiivisesti koettua elämänlaatua kahdeksalla 
keskeisellä elämänlaatuun vaikuttavalla osa-alueella (1. 
fyysinen ja 2. sosiaalinen toimintakyky, 3. fyysinen ja 4. 
tunneperäinen rooli, 5. kivut ja säryt, 6. vireys ja 7. mielen-
terveys sekä 8. yleinen terveydentila). SF-36 on kansain-
välisesti laajasti käytetty elämänlaadun mittari ja se on va-
lidoitu ja standardoitu myös Suomessa. Vertailun pohjaksi 
on käytettävissä suomalaisen ikä- ja sukupuolivakioidun 
verrokkiväestön viitearvot.

Kyselyyn vastasi 167 sydämen-, 30 keuhkon- ja 8 blok-
kisiirtopotilasta. Potilaiden demografiset ja kliiniset tiedot 
on esitetty taulukossa 1. Tutkimuksessa verrattiin sydä-
men-, keuhkon- ja blokkisiirtopotilaiden ja verrokkiväes-
tön kokemaa elämänlaatua eri ulottuvuuksissa siten, että 
elämänlaatu arvioitiin merkitsevästi paremmaksi jos po-
tilas sai vähintään 5 pistettä enemmän (>5 pistettä) kysei-
sessä ulottuvuudessa kuin verrokkiväestön keskiarvo oli. 
Vastaavasti elämänlaatu tulkittiin huonommaksi kuin ver-
rokkiväestöllä, jos potilas sai vähintään 5 pistettä vähem-
män (<5 pistettä) kuin verrokkiväestön keskiarvo oli. Elä-
mänlaatu tulkittiin yhtä hyväksi kuin verrokkiväestöllä, jos 
potilaan saamat pisteet mahtuivat edellä mainittuun ±5 pis-
teen marginaaliin. Kuvissa 1, 2 ja 3 on esitetty sydämen-, 
keuhkon- ja blokkisiirtopotilaiden saamat pisteet kullakin 
SF-36 mittarin elämänlaatua kuvaavalla osa-alueella ver-
rattuna ikä- ja sukupuolivakioituun suomalaiseen verrok-
kiväestöön.
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Sydänsiirtopotilaiden
elämänlaatu

Suurin osa sydämensiirtopotilaista pärjäsi jokaisella elä-
mänlaadun osa-alueella yhtä hyvin tai paremmin kuin suo-
malainen ikä- ja sukupuolivakioitu verrokkiväestö. Sydä-
mensiirtopotilaat saivat yhtä hyvät tai paremmat keskiarvot 
elämänlaatua kuvaavissa ulottuvuuksissa seuraavasti: fyy-
sinen toimintakyky (62 %), sosiaalinen toimintakyky (69 
%), fyysinen rooli (69 %), tunneperäinen rooli (78 %), ki-
vut ja säryt (63 %), vireys (69 %), mielenterveys (72 %) ja 
yleinen terveydentila (65 %). Merkittävää on, että vastan-
neista potilaista 87 % oli erittäin tyytyväisiä ja 13 % tyy-
tyväisiä sydämensiirron lopputulokseen. Yhtä potilasta lu-
kuun ottamatta (0.6 %) kaikki kyselyyn vastanneet potilaat 
olisivat tarpeen vaatiessa valmiita uuteen sydämensiirtoon 
(Kuva 1).

Keuhkonsiirtopotilaiden
elämänlaatu

Keuhkonsiirtopotilaiden siirronjälkeinen elämänlaatu on 
hyvä ja se korreloi hyvin sydämensiirtopotilaiden elämän-
laadun kanssa. Subjektiivinen arvio yhtä hyvästä tai parem-
masta elämänlaadusta suomalaiseen verrokkiväestöön ver-
rattuna jakautui keuhkonsiirtopotilailla seuraavasti: fyysi-
nen toimintakyky (47 %), sosiaalinen toimintakyky (70 %), 
fyysinen rooli (67 %), tunneperäinen rooli (73 %), kivut ja 
säryt (57 %), vireys (70 %), mielenterveys (80 %) ja ylei-
nen terveydentila (62 %). Näin ollen fyysistä toimintaky-
kyä lukuun ottamatta yli puolet kaikista keuhkonsiirtopoti-
laista sai vähintään yhtä hyvät tai merkitsevästi paremmat 
pisteet kuin suomalainen ikä- ja sukupuolivakioitu verrok-
kiväestö elämänlaadun eri osa-alueilla. Myös keuhkonsiir-
topotilaat olivat kysyttäessä joko erittäin tyytyväisiä (87 %) 
tai tyytyväisiä (10 %) keuhkonsiirron lopputulokseen. Yksi 
potilas (3 %) ilmaisi tyytymättömyytensä lopputulokseen, 
mutta siitä huolimatta kaikki potilaat (100 %) olivat erik-
seen kysyttäessä valmiita uuteen keuhkonsiirtoon tarpeen 
vaatiessa (Kuva 2).

Blokkisiirtopotilaiden
elämänlaatu

Blokkisiirron saaneet potilaat olivat keskimäärin nuorem-
pia kuin sydämen- tai keuhkonsiirtopotilaat ja pääosin mie-
hiä (7/8). Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että blok-
kisiirtopotilaiden elämänlaatu osoittautui sekä sydän- ja 
keuhkonsiirtopotilaiden että vastaavan ikäisten fyysisesti 
aktiivisten suomalaismiesten elämänlaatua jonkin verran 
huonommaksi. Blokkisiirtopotilaiden arvio merkitsevästi 
paremmasta tai yhtä hyvästä elämänlaadusta verrokkiväes-
töön verrattuna jakautui eri osa-alueittain seuraavasti: fyy-
sinen toimintakyky (38 %), sosiaalinen toimintakyky (50 
%), fyysinen rooli (50 %), tunneperäinen rooli (63 %), ki-
vut ja säryt (63 %), vireys (50 %), mielenterveys (50 %) ja 
yleinen terveydentila (13 %). Tämän tuloksen perusteella 
blokkisiirtopotilaiden elämänlaatuun liittyvät ongelmat oli-
vat pääosin fyysisessä suorituskyvyssä esiintyviä rajoittei-
ta, jotka heijastuivat yleiseen terveydentilaan sitä heikentä-
en. Tästä huolimatta kaikki blokkisiirtopotilaat olivat joko 
erittäin tyytyväisiä (63 %) tai tyytyväisiä (37 %) lopputu-
lokseen, ja tarpeen vaatiessa valmiita (100 %) uuteen blok-
kisiirtoon (Kuva 3).

Yhteenveto

Suomalaisten sydämen-, keuhkon- ja blokkisiirtopotilaiden 
elinsiirron jälkeistä subjektiivista elämänlaatua voidaan pi-
tää objektiivisestikin arvioiden hyvänä. Kaikissa kolmessa 
potilasryhmässä subjektiivisesti koettu elämänlaatu on ver-
tailukelpoinen ikä- ja sukupuolivakioituun suomalaiseen 

keuhkonsiirtopotilailla fyysistä toimintakykyä lukuun ottamatta. Blokkisiirtopotilaat pitivät lähinnä fyysiseen suorituskykyyn 
ja yleiseen terveydentilaansa liittyvää elämänlaatuaan jonkin verran huonompana kuin sydämen- ja keuhkonsiirtopotilaat 
ja vastaava ikä- ja sukupuolivakioitu suomalaisväestö. 
  
Suomalaisten ja kansainvälisten tutkimustulosten perusteella sydämen- ja keuhkonsiirrolla on pidentyneen 
elinaikaennusteen ohella merkittävä positiivinen vaikutus vaikeaa sydän- tai keuhkosairautta sairastavan potilaan 
elämänlaatuun. Vuosien 1986 - 2006 aikana Suomessa leikattujen potilaiden tulokset osoittavat, että sydän- ja 
keuhkonsiirrolla saavutettu hyvä elämänlaatu on kestävää ja vertailukelpoista ikä- ja sukupuolivakioituun 
suomalaisväestöön verrattuna. Tätä taustaa vasten sydämen- ja keuhkonsiirto puoltaa hyvin paikkaansa vaikeaa 
sydämen- tai keuhkojen vajaatoimintaa sairastavan potilaan konservatiivisen hoidon luontevana jatkumona. Sydän- ja 
keuhkosiirtojen määrää tulisikin Suomessa merkittävästi lisätä.   
 
 

Taulukko 1. SF-36 elämänlaatukyselyyn vastanneiden sydämen-, keuhkon- ja blokkisiirtopotilaiden demografiset ja kliiniset tiedot 
elinsiirron jälkeen. 
 
   Sydämensiirtopotilaat (n=167) Keuhkonsiirtopotilaat (n=30) Blokkisiirtopotilaat (n=8) 
 
Sukupuoli 
 miehiä  134 (80 %)  12 (40 %)  7 (88 %) 
 naisia  33 (20 %)  18 (60 %)  1 (12 %) 
Ikä siirtohetkellä (vuotta) 46.9 ± 12.1  46.2 ± 11.3  40.6 ± 9.5 
Seuranta-aika (vuotta) 8.8 ± 5.1 [0.4 – 20.0] 3.6 ± 3.7 [0.5 - 14.0] 7.3 ± 4.6 [0.5 - 14.0] 
BMI (kg/m2)  26.5 ± 4.6  24.2 ± 3.8  23.3 ± 3.8 
Naimisissa  115 (69 %)  17 (57 %)  6 (75 %) 
Lääkitys 
 syklosporiini 161 (96 %)  30 (100 %)  8 (100 %) 
 atsatiopriini  71 (43 %)  6 (20 %)  2 (25 %) 
 steroidi  32 (19 %)  8 (27 %)  2 (25 %) 
 takrolimuusi  4 (2 %)  -  - 
 everolimuusi 2 (1 %)  -  - 
 mykofenolaattimofetiili 76 (46 %)  18 (60 %)  3 (38 %) 
 rapamysiini  1 (1 %)  -  - 
Työllisyys 
 opiskelija  1 (1 %)  -  - 
 työelämässä 23 (14 %)  5 (17 %)  1 (13 %) 
 eläkkeellä  135 (81 %)  24 (80 %)  6 (75 %) 
 työkyvytön  6 (4 %)  1 (3 %)  1 (13 %) 
 työtön  2 (1 %)  -  - 
Osteoporoosi  30 (18 %)  6 (20 %)  3 (38 %) 
Diabetes  24 (14 %)  2 (7 %)  - 
Hypertensio  143 (86 %)  22 (73 %)  8 (100 %) 
1Maligniteetti  12 (7 %)  3 (10 %)  - 
NYHA-luokka 
 I  145 (87 %)  21 (70 %)  4 (50 %) 
 II  20 (12 %)  8 (27 %)  3 (38 %) 
 III  2 (1 %)  -  - 
 IV  -  -  - 
 
1Ihomaligniteetit mukaan lukien; BMI = Body Mass Index; NYHA = New York Heart Association. 
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verrokkiväestöön muutamin poikkeuksin: sydämensiirto-
potilaista yli puolet arvioi elämänlaatunsa merkitsevästi 
paremmaksi tai vähintään yhtä hyväksi kuin verrokkiväes-
tö niin fyysisillä, psyykkisillä kuin sosiaalisillakin elämän-
laadun osa-alueilla. Vastaava tulos saatiin myös keuhkon-
siirtopotilailla fyysistä toimintakykyä lukuun ottamatta. 
Blokkisiirtopotilaat pitivät lähinnä fyysiseen suoritusky-
kyyn ja yleiseen terveydentilaansa liittyvää elämänlaatu-
aan jonkin verran huonompana kuin sydämen- ja keuh-
konsiirtopotilaat ja vastaava ikä- ja sukupuolivakioitu suo-
malaisväestö.

 Suomalaisten ja kansainvälisten tutkimustulosten pe-

rusteella sydämen- ja keuhkonsiirrolla on pidentyneen 
elinaikaennusteen ohella merkittävä positiivinen vaiku-
tus vaikeaa sydän- tai keuhkosairautta sairastavan poti-
laan elämänlaatuun. Vuosien 1986 - 2006 aikana Suomes-
sa leikattujen potilaiden tulokset osoittavat, että sydän- ja 
keuhkonsiirrolla saavutettu hyvä elämänlaatu on kestävää 
ja vertailukelpoista ikä- ja sukupuolivakioituun suomalais-
väestöön verrattuna. Tätä taustaa vasten sydämen- ja keuh-
konsiirto puoltaa hyvin paikkaansa vaikeaa sydämen- tai 
keuhkojen vajaatoimintaa sairastavan potilaan konservatii-
visen hoidon luontevana jatkumona. Sydän- ja keuhkosiir-
tojen määrää tulisikin Suomessa merkittävästi lisätä. 

Kuva 3. Blokkisiirtopotilaiden (n = 8) ja 
ikä- ja sukupuolivakioidun suomalaisen 
verrokkiväestön vertailu SF-36 mittarin 
elämänlaatua kuvaavissa ulottuvuuksis-
sa. Kuvassa on esitetty blokkisiirtopoti-
laiden suhteelliset prosenttisuudet, jotka 
saivat kyselyssä joko merkitsevästi kor-
keammat (>5 pistettä) tai matalammat 
(<5 pistettä) pisteet kuin verrokkiväestö, 
tai vastasivat verrokkiväestön keskiar-
voa (±5 pistettä) tai jättivät vastaamatta. 
Palkeissa on esitetty potilaiden lukumää-
rät kussakin ryhmässä. 

Kuva 1. Sydämensiirtopotilaiden (n = 
167) ja ikä- ja sukupuolivakioidun suoma-
laisen verrokkiväestön vertailu SF-36 mit-
tarin elämänlaatua kuvaavissa ulottuvuuk-
sissa. Kuvassa on esitetty sydämensiir-
topotilaiden suhteelliset prosenttisuudet, 
jotka saivat kyselyssä joko merkitsevästi 
korkeammat (>5 pistettä) tai matalammat 
(<5 pistettä) pisteet kuin verrokkiväestö, 
tai vastasivat verrokkiväestön keskiarvoa 
(±5 pistettä) tai jättivät vastaamatta. Pal-
keissa on esitetty potilaiden lukumäärät 
kussakin ryhmässä. 

Kuva 2. Keuhkonsiirtopotilaiden (n = 30) 
ja ikä- ja sukupuolivakioidun suomalai-
sen verrokkiväestön vertailu SF-36 mitta-
rin elämänlaatua kuvaavissa ulottuvuuk-
sissa. Kuvassa on esitetty keuhkonsiir-
topotilaiden suhteelliset prosenttisuudet, 
jotka saivat kyselyssä joko merkitsevästi 
korkeammat (>5 pistettä) tai matalammat 
(<5 pistettä) pisteet kuin verrokkiväestö, 
tai vastasivat verrokkiväestön keskiarvoa 
(±5 pistettä) tai jättivät vastaamatta. Pal-
keissa on esitetty potilaiden lukumäärät 
kussakin ryhmässä. 

KUVA 1. 
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Pitkistä välimatkoista huolimatta pitkälti toistakymmentä 
Lapin alueen sykeläistä kokoontui huhtikuun lopulla alue-
tapaamiseen Peräpohjolan opistolle Tornioon. Kauimmat 
osanottajat tulivat Sodankylästä.

Tällä kertaa tapaaminen sujui normaalia juhlavammis-
sa merkeissä. Kouvolassa viime marraskuussa pidetty yh-

Eroset palkittiin Lapissa
distyksen syysvuosikokous nimittäin päätti yksimielisesti 
nimetä Raili ja Esko Erosen Torniosta yhdistyksen kunnia-
jäseniksi ja varsinaisen palkitsemisen aika oli nyt, koska he 
olivat estyneitä saapumaan vuosikokoukseen.

Eroset olivat etenkin 90-luvulla aktiiviseti mukana yhdis-
tyksen eri toiminnoissa. 

Käsinkaiverretut kunniajäsenyysplakaatit Erosille luo-
vutti Sykkeen hallituksen jäsen Kirsti Permi.

Juhlahetken lisäksi sykeläisille kerrottiin maittavan lou-
naan lomassa Peräpohjola opiston vaiherikkaasta satavuoti-
sesta historiasta.

Lisäksi lappilaisilla oli päivän aikana mahdollisuus kes-
kustella niin oman alueen kuin yhdistyksenkin toiminnasta. 
Lappilaisten edellinen aluepalaveri pidettiin viime heinä-
kuussa Levillä.

Matti Björnisen ottamassa kuvassa oikealta lukien Erkki 
Eronen, Raili ja Esko Eronen, Hilkka Eronen, Reino Kaik-
konen, Raija ja Matti Ylikitti, Päivi Sorsa, Kirsti Permi, An-
na-Liisa Björninen, Paulus Mäntylä ja äitinsä Helena sekä 
Matti ja Annikki Tikkanen.

Keskiviikko  30.6. 

Joukkueiden saapuminen ja
ilmoittautuminen

klo 17 Avajaismarssi
klo 19 Avajaiset

Torstai  1.7.

klo 8.30 Uinti
klo 9.00 Tennis
klo 9.00 Golf  (harjoitukset)

 13. Euroopan mestaruus-
kilpailujen lajiohjelma

Perjantai  2.7.

klo 8.30 Sulkapallo
klo 8.30 Petankki
klo 9.00 Golf

Lauantai  3.7.

klo 8.30 Pöytätennis
klo 9.00 Pyöräily
klo 14.00 Lentopallo

Sunnuntai 4.7.

klo 8.30 Yleisurheilu
klo 15.00 Maastojuoksu
klo  19.00 Kisojen päättäjäiset

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan sykeläisiä ko-
koontui kevättalvella yhteiseen aluepalaveriin 
Kotkan Merimuseoon. Palaverin aluksi tehtiin 
tunnin opastettu kierros Merimuseon mielen-
kiintoisiin näyttelyihin. Museokierroksen jälkeen 
maukkaan lounaan lomassa yhdistyksen puheen-
johtaja Seppo Lösönen (oik.) kertoi juhlavuoden 
toiminnasta.Vilkkaan keskustelun tuloksena väki 
päätti järjestää yhteisen Viipurin risteilyn kevääm-
pänä. Se toteutuikin lähes 20 sykeläisten voimin 
toukokuussa. Väkeä tuli aina Savoa myöten.
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Vammaisurheilujärjestöjen kaksi vuotta kestänyt yhdisty-
misprosessi saatiin päätökseen 17. syyskuuta 2009, kun 
Elinsiirtoväen Liikuntaliitto ELLI ry, Näkövammaisten 
Keskusliitto ry (NKL), Suomen Invalidien Urheiluliitto ry 
(SIU) sekä Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urhei-
lu ry (SKLU) perustivat uuden yhteisen järjestön: Suomen 
Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry. Toiminta käynnistyi 
1.1.2010.

VAU:n varsinaisia jäseniä ovat vammaisten henkilöi-
den liikuntaa järjestävät rekisteröidyt yhdistykset ja seu-
rat, liitolla ei ole henkilöjäseniä. VAU toimii jäsenistönsä 
valtakunnallisena yhdyssiteenä vammaisten henkilöiden 
urheilu- ja liikuntatoiminnassa noudattaen yleisesti hyväk-
syttyjä urheilun ja liikunnan eettisiä periaatteita. Sydän- ja 
keuhkosiirrokkaat-SYKE ry hyväksyttiin VAU:n varsinai-
seksi jäseneksi 8. maaliskuuta 2010. 

VAU:n tehtävänä on lähes 40 lajin monilajiliittona mo-
nipuolisen vammaisliikunnan ja -urheilun toimintaedelly-
tysten edistäminen - yhdessä ja erikseen. VAU:n toimisto 
sijaitsee Länsi-Pasilassa, Helsingissä.

VAU:n paikalliset 
liikuntatoimikunnat

VAU on perustanut 19 paikallista liikuntatoimikuntaa, joi-
hin on kutsuttu paikallisyhdistykset ja seurat mukaan toi-
mintaan. Liikuntatoimikunta kerää yhteisen pöydän ää-
reen vammaisten henkilöiden liikuntaa järjestävät paikal-
lisyhdistykset, seurat, kunnan liikuntatoimen sekä muut 
toimijat. Tarkoituksena on pyrkiä luomaan uusia liikunta-
mahdollisuuksia ja -tapahtumia yhteisen toiminnan kaut-
ta. Liikuntatoimikunnat toimivat pääsääntöisesti kunto- ja 
terveysliikunnan (harrasteliikunnan) lähtökohdista, mutta 
myös VAU:n koulutusten ja tapahtumien tiedotuskanava-
na.

Liikuntatoimikunnassa toimiminen ja kokouksiin  osal-
listuminen on maksutonta kaikille VAU:n yhteistyötahoil-
le. Vaikka yhdistys ei olisikaan vielä liittynyt VAU:n jäse-
neksi, voi VAU:n liikuntatoimikuntaan kuitenkin osallis-
tua. Tavoitteena on luoda avoin keskustelukenttä ja palve-
leva yhteistyöverkko kaikille vammaisten liikuntaa järjes-
täville tahoille.

Aluetoiminnan suunnittelijat tai alueelliset yhteyshen-
kilöt toimivat liikuntatoimikuntien kokoonkutsujina ja ko-
kousten sihteerinä. Hän myös auttaa luomaan yhteyksiä ja 
avustaa erilaisten hakemusten ja tilavarausten tekemisessä 
yhteisiä uusia tapahtumia ja liikuntaryhmiä järjestettäessä. 
Aluetoiminnan suunnittelija tai alueellinen yhteyshenkilö 
ei kuitenkaan ole liikunnanohjaajana liikuntaryhmissä tai 
–tapahtumissa.

Suomen Vammaisurheilu 
ja –liikunta VAU ry:n toiminta 

käynnistyi 1.1.2010  -  SYKE 
mukana yhteistyössä

VAU:n aluetoiminta
Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry:n toiminta on 
valtakunnallisesti jakautunut neljään alueeseen: eteläiseen, 
läntiseen, itäiseen ja pohjoiseen. Jokaisella alueella toimii 
vähintään yksi aluetoiminnan suunnittelija tai alueellinen 
yhteyshenkilö. Jokaiselle alueelle pyritään ensimmäisessä 
vaiheessa perustamaan viisi VAU:n paikallista liikuntatoi-
mikuntaa suurimpiin kaupunki- ja kuntakeskittymiin.

Vertaistoiminta on paikallisyhdistysten kulmakivi. Jo-
kaisella liikkujalla on oikeus valita missä ryhmässä liikkuu 
ja VAU haluaa kannustaa myös yhdistysten omaa toimin-
taa. Jo olemassa olevat vertaisryhmät jatkavat toimintaan-
sa kuten ennenkin. VAU kannustaa yhteiseen toimintaan 
ja ovien avaamiseen myös muille liikkujille. Mikäli avaat-
te ovet muille, he myös todennäköisesti tekevät sen teille, 
jolloin tulee uusia mahdollisuuksia liikkua ja harrastami-
sen tarjonta kasvaa.

VAU:n muu toimintaa
VAU:lla on myös valtakunnallista lasten ja nuorten toimin-
taa sekä kilpa- ja huippu-urheilutoimintaa. VAU toimii val-
takunnallisesti ja paikallisesti liikuntapoliittisena vaikutta-
jana ja viestii monin eri tavoin 
jäsenistölleen. Lisätietoa ko. toi-
minnoista saa osallistuessa lii-
kuntatoimikuntaan tai yhdistyk-
sen liittyessä VAU:n jäseneksi.

Kilpa- ja huippu-urheilutoiminta

VAU suunnittelee, järjestää, kehittää ja koordinoi 37 lajin 
harraste- ja kilpailutoimintaa. Sekä joukkue- että yksilöla-
jeissa kaikilla on mahdollisuus harrastaa tai kilpailla omal-
la tasollaan. Harraste- ja kilpailutoimintaa järjestetään lii-
kunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron saa-
neille harrastajille ja urheilijoille.

Liikunnan harrastaminen sen monissa eri muodoissaan on 
yksi suomalaisten suosituimmista vapaa-ajanviettotavoista. 
VAU tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden löytää oma harraste-
ryhmä tai kilpailulaji. Harrastaja voi toimia myös avustajana, 

Teemu Lakkasuo
harrasteliikunnan ja 
aluetoiminnan toimialapäällikkö
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Paikalliset liikunta-
toimikunnat alueittain

Eteläinen alue
Turku, Lahti, pääkaupunkiseutu, 
Kouvola ja Hämeenlinna                                    

Läntinen alue
Tampere, Pori, Vaasa, Seinäjoki, Jyväskylä ja Kokkola

Itäinen alue
Kajaani, Joensuu, Kuopio, Mikkeli ja Lappeenranta

Pohjoinen alue
Oulu, Kemi, Rovaniemi

Yhteystiedot
Eteläinen alue
Tiina Siivonen, aluetoiminnan suunnittelija
Radiokatu 20, 5.krs, 00240 Helsinki
puh. 050 596 6501, tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi

Marleena Leskinen, alueellinen yhteyshenkilö (Turku)
puh. 040 504 1227, 
Marleena.leskinen@vammaisurheilu.fi

Läntinen alue
Timo Pelkonen, aluetoiminnan suunnittelija
Kuninkaankatu 8 A 7, 33210 Tampere
puh. 050 596 5015, timo.pelkonen@vammaisurheilu.fi

Maarit Kaari, alueellinen yhteyshenkilö (Kauhajoki)
puh. 040 594 1466, maarit.kaari@vammaisurheilu.fi

Itäinen alue
Petri Räbinä, aluetoiminnan suunnittelija
Minna Canthin katu 4 C, 3. krs., 70100 Kuopio
puh. 050 596 5014, petri.rabina@vammaisurheilu.fi

Marko Suhonen, alueellinen yhteyshenkilö (Mikkeli)
puh. 040 768 0950, marko.suhonen@vammaisurheilu.fi

Pohjoinen alue
Jarmo Koivisto, alueellinen yhteyshenkilö (Rovaniemi)
puh. 040 572 2123, jarmo.koivisto@vammaisurheilu.fi

Sari Kuivas, alueellinen yhteyshenkilö (Oulu)
puh. 0400 285 530, sari.kuivas@vammaisurheilu.fi

Valtakunnallinen koordinointi ja toiminta
Teemu Lakkasuo, toimialapäällikkö
Radiokatu 20, 5.krs, 00240 Helsinki
puh. 040 565 1001, 
teemu.lakkasuo@vammaisurheilu.fi

ohjaajana, valmentajana, oman yhdistyksen vammaisten 
liikuntapalvelujen edunvalvojana tai penkkiurheilijana. 

Elinsiirtoväen kansainvälinen 
kilpaurheilutoiminta jatkuu

Kilpailutoimintaan osallistuvilla tulee olla kansallinen tai 
kansainvälinen luokittelu, jonka tekevät laji- tai vamma-
kohtaiset koulutetut luokittelijat. VAU:n valitsemat urhei-
lijat osallistuvat joka toinen vuosi elinsiirron saaneiden 
Maailmankisoihin ja EM-kisoihin. Muut vammaisryhmät 
osallistuvat mm. kehitysvammaisten Special Olympics 
-kilpailuihin ja Inas Fid EM- ja MM-kilpailuihin, näkö-
vammaisten IBSA World Games kilpailuihin sekä muihin 
VAU:n vastuulla olevien lajien kansainvälisiin arvokil-
pailuihin. Suomen Paralympiakomitea valitsee ja lähet-
tää urheilijat Paralympialaisiin. Integraatiolajeissa laji-
liitto vastaa urheilijoiden lähettämisestä arvokilpailuihin.  
Lajitoiminnoista VAU:ssa vastaavat kilpa- ja huippu-ur-
heilun toimialapäällikkö yhdessä lajikoordinaattoreiden 
sekä eri vammaryhmien edustajista koostuvien lajijaos-
tojen kanssa. Jaostot tekevät lajien toiminta- ja kehittä-
missuunnitelmat. 

Lajivalikoima on todella runsas ja käsittää  seuraavat 
lajit: alppihiihto, ampumaurheilu, bocce, boccia, curling, 
golf, hiihto, istumalentopallo, jalkapallo, jousiammunta, 
judo, keilailu, kelkkajääkiekko, lentopallo, lumikenkäi-
ly, maalipallo, melonta, petanque, purjehdus, pyöräily, 
pöytätennis, pyörätuolicurling, pyörätuolikoripallo, pyö-
rätuolirugby, pyörätuolitanssi pyörätuolitennis, ratsas-
tus, rytminen voimistelu, salibandy, shakki, sokkopingis, 
soutu, sulkapallo, sähköpyörätuolisalibandy, taitoluis-
telu, tennis, uinti, unified lentopallo, unified jalkapallo, 
voimanosto ja yleisurheilu.

Hannele Pöysti
kilpa- ja huippu-urheilun toimialapäällikkö

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
Radiokatu 20, 5. krs.   00240 Helsinki
www.vammaisurheilu.fi
toimisto(at)vammaisurheilu.fi
Verkkovaraani 2009
Teksti: Ilkka Vass
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Savon ja Karjalan sykeläisille on muodostunut jo traditi-
oksi kokoontua aika ajoin yhteen tapaamaan vertaisia ja 
vaihtamaan kuulumisia. Maaliskuussa parikymmentä Poh-
jois- ja Etelä-Savon sekä Pohjois-Karjalan sykeläistä ko-
koontui Kuopion Rauhanlahteen.

Illan päävieras oli Kuopion yliopistollisen sairaalan kar-
diologian dosentti Anu Turpeinen. Hän kertoi ensin ylei-
sellä tasolla sydän- ja keuhkosiirtojen tilanteesta maas-
samme ja lopuksi KYS:n alueen siirrokkaiden hoidosta.

Sykkeen puheenjohtaja Seppo Lösönen puolestaan ker-
toi yhdistyksen 20. juhlavuoden tapahtumista. Hän kertoi 
mm. uuden elinluovutuslain työn etenemisvauhdista. Mi-
käli kaikki sujuu eduskunnan valiokuntakäsittelyssä hy-
vin, pääsee eduskunta päättämään uudesta elinluovutus-
laista vielä ennen kesälomia.

Puheenjohtaja mainitsi myös, että yhdistyksen pääjuh-
lassa 30.lokakuuta esiintyy Pohjois-Savon aluevastaava 
Jorma Airaksinen vaimonsa Ainon kanssa. Taikuriparis-
kunta on esiintynyt vuosikymmeniä maailman merkittä-
vimmillä estradeilla, joten on suuri kunnia saada heidät 
oman yhdistyksen pääjuhlaan. Sykkeessä riittää osaajia 
monille estradeille.

Savo ja Karjala
kohtasivat Kuopiossa

 SYKE-tärppejä
 loppuvuodelle
30.6.-4.7. Syke EM-kisat Växjö
30.7.-1.8. Kesäpäivät  Huhmari
13.-15.8. Keuhko- ja blokkisiirrokkaiden 
 vertaisviikonloppu Korpilahti
20.-21.8 Pohjoismaiden Syke-järjestöjen 
 kokous Kööpenhamina
17.-19.9 Työelämässä olevien, työelämään 
 aikovien ja opiskelijoiden
 vertaiskurssi Vantaa
30.10.  Yhdistyksen 20-vuotisjuhlat ja
 juhlakokous Helsinki
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