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Johdanto
Vaikeaa sydämen va-
jaatoimintaa sairasta-
van potilaan ennuste 
on huono: akuutin sy-
dämen vajaatoiminnan 
vuoksi sairaalaan jou-
tuneista potilaista 30 
- 50 % kuolee vuoden 
kuluessa. Kroonista 
vajaatoimintaa sairas-
tavan potilaan neljän 
vuoden elinaikaennus-
te on 50 % (1).

Sydäntä ja veren-
kiertoa voidaan tukea 
mekaanisesti vaikeas-
sa, akuutissa tai kroo-
nisessa sydämen vajaa-
toiminnassa. Tällöin 
voidaan puhua ’sydä-
men apupumpusta’, jo-
ka on käytännössä sy-
däntä ja verenkiertoa 
mekaanisesti tukeva 
pumppujärjestelmä, ja 
se asennetaan potilaan 
verenkierron rinnalle 
joko suurten verisuon-
ten tai tarvittaessa suo-
raan sydämen kautta 
leikkaussaliolosuhteis-
sa sydänkeuhkokonetta apuna käyttäen. 

Apupumppuhoitoon joudutaan turvautumaan, mikäli poti-
laan henki on maksimaalisesta lääkehoidosta huolimatta uhat-
tuna, ja muita sydänkirurgisia tai kardiologisia hoitovaihtoeh-
toja ei ole käytettävissä eikä sopivaa sydänsiirrettä ole saata-
villa. Apupumppupotilaiden pitkäaikaisennuste on parantunut 
2000-luvulla merkittävästi. Syitä tähän ovat pumppujen tekni-

Sydämen apupumput – nykyaikainen 
pelastusrengas sydämensiirtoon

nen kehittyminen, pa-
rantuneet hoitokäytän-
nöt sekä oikein koh-
distettu potilasvalinta 
ja hoidon tarkentunut 
ajoitus. Koska elin-
luovuttajien määräs-
sä ei Suomessa ole vii-
meisten vuosien aika-
na tapahtunut oleellista 
muutosta parempaan, 
näyttää siltä, että apu-
pumppuhoitoon pää-
dytään tulevaisuudessa 
yhä useammin.

Apupumppu-
jen historiasta

Sydämen apupumppu-
hoitoa käytettiin ensim-
mäisen kerran lyhytai-
kaisesti vuonna 1969, 
jolloin 47-vuotiaan mie-
hen verenkiertoa tuettiin 
onnistuneesti 64 tunnin 
ajan ennen sydämen-
siirtoa (1). Pidempiai-
kaista apupumppuhoi-
toa kokeiltiin ns. siltana 

oman sydämen toipumiseen ensimmäisen kerran vuonna 1971 (2).
Ensimmäisen sukupolven laitteet suunniteltiin 1980-luvul-

la. Niiden toimintamekanismi perustuu paineilmalla tuotettuun 
virtaukseen, jolla saadaan aikaan oman sydämen toimintaa jäl-
jittelevä pulsoiva rytmi. Pumpuilla pystyttiin ylläpitämään riit-
tävää verenkiertoa ja -painetta varsin hyvin. Ongelmia kuiten-
kin aiheuttivat pumppujen huono kestävyys, pumppuyksikön 
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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
Vaisalantie 2-8, 02130 Espoo

www.astellas.fi
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Viime vuoden elokuun 1. päivänä astui voimaan uusi laki. Sen 
mukaan kuolleelta henkilöltä voidaan irrottaa elimiä, kudoksia 
ja soluja jos  vainaja ei ole elämänsä aikana vastustanut toimen-
pidettä. Henkilön elämänsä aikana ilmaisemaa tahtoa on kunni-
oitettava, eikä omaisten lupaa enää tarvita. Ennen Suomea täl-
lainen laki on ollut voimassa useissa Euroopan maissa.

Kun laki astui voimaan, on melko laajaltikin kansalaismie-
lipiteeseen pesiytynyt luulo ettei elinluovutuskorttia enää tar-
vittaisi. Luulo on väärä. Elinluovutuskortti on edelleenkin hyvä 
tapa varmistaa oma myönteinen tahto elinluovutuksille. Suo-
malaisesta aikuisväestöstä vain vajaat 20 prosenttia on kortin 
täyttänyt, vaikka yhdeksän kymmenestä suhtautuu elinluovu-
tuksiin myönteisesti. Nyt onkin jokaisessa perhepiirissä hyvä 
ryhtyä ”korttitalkoisiin”!

Uuden lain ei sinänsä uskota kokonaan ratkaisevan kroo-
nista elinpulaa. Lain uskotaan kuitenkin hieman lisäävän elin-
siirtoja. Siirtoelimistä on jatkuva pula. Suomessa on jatkuvasti 
200-300 ihmistä jotka odottavat elinsiirtoa.Valitettavasti heistä 
5-10 prosenttia vuodessa kuolee elinpulan vuoksi.

Tänä vuonna maaliskuun 28.päivään mennessä oli tehty 
kahdeksan sydän- ja kahdeksan keuhkosiirtoa. Mikäli siirtojen 
määrä jatkuisi tasaisesti pitkin vuotta, niin viime vuoden luvut 

Elinluovutuskortti 
edelleen tarpeellinen

22 sydäntä ja 15 keuhkoa ylittyisivät. Oltaisiin jo lähellä 90-lu-
vun alkuvuosien lukuja, jolloin sydänsiirtoja tehtiin vuositasol-
la 30-40 välillä. Tosin keuhkosiirroissa ei tuolloin päästy lähel-
lekään näitä lukuja.  

Uuden lain soveltamisessa ratkaisevaa on, kuinka hyvin sai-
raaloissa asiat organisoidaan. Sosiaali- ja terveysministeriö lä-
hettikin viime kesänä sairaanhoitopiireille kirjeen koskien uu-
den soveltamista.

Siinä korostetaan erityisesti päivystys- ja tehohoitoyksiköi-
den henkilökunnan koulutusta  sekä selkeää vastuuttamista luo-
vuttajasairaaloissa. Tämä edellyttää elinluovutustoiminnasta 
vastaavan lääkärin ja elinluovutuskoordinaattorin nimeämistä 
kuhunkin sairaalaan.

Yhdistyksenä olemme vaatineet yhdessä Munuais- ja mak-
saliiton kanssa että valtiovalta ottaa myös oman vastuunsa. Alu-
eellisen tasavertaisuuden turvaamiseksi jatkossa elinsiirrois-
ta ja –luovutuksista aiheutuvat kustannukset otettaisiin valtion 
budjettirahoista.

Seppo Lösönen

Kevätaurinko saa tunnetusti pienelle alulle lähes ihmeitä ai-
kaan. Tapahtuisiko näille parille päivänvaloon nostamalleni asi-
alle vuoden mittaan jotain vastaavaa? Puolet jäsenistämme on 
muita kuin elinsiirron saaneita. Useimmat heistä on toki siirrok-
kaiden perheenjäseniä tai muuten läheisiä ja rakkaita ystäviä. 
Yhdistyksemme sääntöjen mukaan he ovat ikäänkuin B-luokan 
kansalaisia vailla tiettyjä oikeuksia. Heistä yksikään ei voi olla 
hallituksemme jäsen tai varajäsen!

Kuukausi sitten Hämeenlinnan kevätkokouksessa kävimme 
tästäkin asiasta keskustelua. Ainakin useimpien kokouksessa 
paikalla olleiden mielestä 1 – 2 hallituspaikkaa voitaisiin avata 
ei-siirrokasjäsenille. Tällä evästyksellä sääntötyöryhmä sai val-
tuudet jatkaa valmistelutyötä.

Toinen kysymys, joka ansaitsee lisää kevään valoa, on 
useimmille yhdistyksille liiankin tuttu. Mitä toimintoja ja osal-
listumismahdollisuuksia tai -muotoja meillä on tarjolla uusil-
le jäsenille ja varsinkin nuorille ja nuorille aikuisille? Hallitus 
on keskuudessaan pohdiskellut asiaa ja käynnistänytkin joitain 

Puheenjohtajalta

valmisteluja sekä luvannut olla nöyrästi kuulolla. Meillä on 
kyllä valmiuksia tarvittaessa nopeastikin reagoida uusiin ehdo-
tuksiin ja avauksiin.

Jari Laurén 

Jari Laurén valittiin yhdistyken uudeksi puheenjohtajaksi.
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sekä kanyyleiden suuri koko ja infektio-ongelmat. Ensimmäi-
sen sukupolven laitteiden toimintaperiaate on kuitenkin hyvä, 
ja niistä onkin kehitetty toiminnaltaan luotettavampia, pienem-
piä ja kestävämpiä laitteita, jotka soveltuvat nykyään hyvin 
pitkäaikaiseen apupumppuhoitoon. Meilahden sairaalassa täl-
lä hetkellä käytössä oleva Berlin Heart -pumppujärjestelmä on 
modernisoitu ja erittäin luotettava versio ensimmäisen pump-
pusukupolven laitteista.

Toisen sukupolven pumpputekniikka perustui aksiaaliseen 
verenvirtaukseen eli eräänlaiseen Arkhimedeen ruuviin, jossa 
pumppukammion sisällä pyörivä ruuvikierre synnyttää jatku-
van verenvirtauksen ilman pulssia. Toisen sukupolven pumput 
olivat kooltaan melko pieniä, lähes äänettömiä, ja niihin näytti 
liittyvän vähemmän merkittäviä infektio-ongelmia kuin ensim-
mäisen sukupolven laitteisiin.

Kolmannen sukupolven apupumput on suunniteltu asen-
nettavaksi ohjainkaapelia lukuun ottamatta kokonaan rintaon-
telon sisään. Niiden toiminta perustuu myös joko aksiaaliseen 
tai sentrifugaaliseen pumpputekniikkaan, joilla saadaan aikaan 
jatkuva verenvirtaus ilman pulssia. Toisen sukupolven lait-
teista poiketen, uusimmissa kolmannen sukupolven laitteissa 
hyödynnetään esimerkiksi huippunopeissa junissa käytettävää 
magneettilevitaatiota. Tällä tekniikalla jatkuvan verenvirtauk-
sen synnyttävä siipipyörä saadaan vapaasti ”kellumaan” pump-
pukammiossa. Tällä ratkaisulla pyritään minimoimaan toisen 
sukupolven apupumppuihin liittyvä, pumppukammion ja siipi-
pyörän hankauksesta johtuva verisolujen hajoaminen ja pum-
pun osien kuluminen.

Milloin sydämen 
apupumppua harkitaan?

Valmiudet sydämen ja verenkierron mekaaniseen tukeen ja pit-
käkestoiseen apupumppuhoitoon ovat Suomessa vain HYKS:n 
Meilahden sairaalassa. Ennen sydämen apupumppuhoidon 
aloittamista tulee tarkoin harkita, mitä pumppuhoidolla tavoi-
tellaan ja minkälaisen pumppujärjestelmän potilaan sydänsai-
raus vaatii. Päämääriä on käytännössä kolme: apupumppua voi-
daan käyttää 1). siltana sydämensiirtoon, 2). siltana oman sy-
dämen toipumiseen tai 3). lopullisena hoitona sydämensiirron 
sijasta. Tavoitteen määrittely perustuu huolelliseen ja tarkkaan 
arvioon potilaan kokonaistilanteesta. Siihen vaikuttavat sy-
dänsairauden laatu ja ennuste, verenkierron kajoavat mittauk-
set, kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset, ikä, anatomia, vaa-
tivaan kirurgiaan liittyvät riskit sekä potilaan muut mahdolli-
set krooniset sairaudet. Erittäin tärkeä huomioitava asia on po-
tilaan oma mielipide ja suostumus pumppuhoitoon (jos se on 
mahdollista saada). Apupumppuhoitoon suunnitellun potilaan 
kohdalla kiinnitetään erityistä huomiota psykososiaalisiin ky-
symyksiin: on tärkeätä, että potilaan myöntyvyys pumppuhoi-
toon on riittävä, ja hän ymmärtää hoitoon liittyvät erityispiir-
teet. Riittävä sosiaalinen verkosto on välttämätön.

Sydänsairauden syystä ja sydämen vajaatoiminnan vaike-
usasteesta riippuen voidaan apupumpulla tukea joko pelkäs-
tään vasenta (LVAD, left ventricular assist device) tai oikeaa 
(RVAD, right ventricular assist device) kammiota tai molem-
pia kammioita (BiVAD, biventricular assist device). Vain tois-
ta kammiota tukeva järjestelmä toimii potilaan omaa sydäntä ja 
joko systeemi- tai keuhkoverenkiertoa tukevana apupumppuna. 
Molempia kammioita tukeva pumppujärjestelmä korvaa käy-
tännössä kokonaan oman sydämen toiminnan, jolloin voidaan 
puhua tekosydämestä.

Apupumppuhoidon tulokset suomessa
Meilahden sairaalassa on viimeisen vuosikymmenen aikana 
kokeiltu useita erilaisia pumppuja ja pumppujärjestelmiä. Täl-
lä hetkellä käytämme pitkäkestoista sydämen ja verenkierron 
mekaanista tukea tarvitsevilla potilailla saksalaisvalmisteista 
Berlin Heart -pumppujärjestelmää (Kuva 1). Se soveltuu se-
kä vasemman, oikean tai molempien kammioiden tukemiseen. 
Vuosien 2000 - 2010 välisenä aikana Berlin Heart -pumppu 
on asennettu Suomessa 26 potilaalle. Hoidon aihe on useim-
miten ollut krooninen dilatoiva tai iskeeminen kardiomyopatia 
tai massiivinen sydäninfarkti.  Pumppuhoidon aiheet ja potilas-
kohtaisia tietoja on esitetty taulukossa 1.

Verenkierron mekaaninen tuki aloitetaan käytännössä ai-
na päivystyksellisesti. Tilanteen kriittisyyttä kuvaa, että 20 % 
potilaista oli elvytetty 24 tunnin sisällä ennen mekaanisen tu-

Kotikäyttöön ja liikuteltavaksi tarkoitettu mobiiliyksikkö päältä (A) 
ja sivulta kuvattuna (B).

► jatkoa s. 1
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en aloittamista. Kriittisestä lähtötilanteesta huolimatta potilaat 
voitiin vieroittaa jo keskimäärin 5 vuorokauden kuluessa hen-
gityskoneesta. Keskimäärin potilaat ovat Berlin Heart -pumpun 
varassa tällä hetkellä noin 60 vuorokautta. Hoitoajat tulevat hy-
vin suurella todennäköisyydellä tulevaisuudessa tuntuvasti pi-
tenemään. Vuosien 2000 - 2005 ja 2006 - 2010 välisenä aikana 
leikattujen Berlin Heart-potilaiden elossaolo-osuudet ovat 14 % 
ja 79 %.

Seuranta poliklinikalla ja 
ongelmatilanteet

Kotiutetut apupumppupotilaat käyvät viikoittain kontrollis-
sa Meilahden sairaalan transplantaatiopoliklinikalla (Kuva 2). 
Pumppuhoidon aikana potilaan veri on jatkuvassa kontaktissa 
poikkeuksellisen laajaan vierasmateriaalipintaan, joka altistaa 
hyytymille, ja joka pahimmillaan voi aiheuttaa keuhkoembolian 
tai aivoinfarktin. Tämän vuoksi verenohennuslääkitys vähintään 
varfariinilla (Marevan®) ja asetyylisalisyylihapolla on välttämä-
töntä. Varfariinihoitoon liittyvä INR -tavoite on 2.8 - 3.5.

Ongelmatilanteissa potilaat voivat aina ottaa yhteyttä Mei-
lahden sairaalan sydänkirurgiselle teho-osastolle. Henkeä uh-
kaavat pumpun toimintahäiriöt ovat erittäin harvinaisia. Mikäli 
pumppuyksikön toiminta häiriintyy, voidaan verenkiertoa yllä-
pitää tilapäisesti käsipumpulla.

Lopuksi
Kokemuksemme vaikean sydämen vajaatoiminnan vuoksi aloi-
tetusta apupumppuhoidosta ovat erittäin kannustavia. Pump-
puhoito on tullut jäädäkseen muille hoidoille reagoimattoman 
akuutin ja kroonisen vaikean sydämen vajaatoiminnan hoito-
muotona myös Suomessa. Todennäköisesti tulevaisuudessa sy-
dämensiirtolistalla olevia potilaita joudutaan aikaisempaa use-
ammin siirtämään apupumppuhoitoon ennen sopivan sydän-
siirteen löytymistä. Ennusteen kannalta potilasvalinta ja hoidon 
ajoitus ja aloitus ovat kriittisimmät tekijät. Kokemuksemme 
mukaan pumppuhoito tulee aloittaa ennen muiden elinjärjes-
telmien, kuten maksan ja munuaisten vajaatoiminnan kehitty-
mistä.

Kun potilas on toipunut vaativasta välittömästä leikka-
uksenjälkeisestä vaiheesta, hänet voidaan kotiuttaa liikutel-
tavan pumppuyksikön kanssa (Kuva 2). Ne vajaatoimintapo-
tilaat, jotka eivät sovellu sydämensiirtoon esimerkiksi ikänsä 
tai vasta diagnosoidun, kuitenkin hyväennusteisen syöpäsai-
rauden vuoksi, voisivat olla kandidaatteja nykyaikaiselle kol-
mannen sukupolven pumppuhoidolle. Hoidon aloittamiseen on 
HYKS:n Meilahden sairaalassa valmiudet.
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Sidonnaisuudet
Janne Jokinen, Pekka Hämmäinen, Peter Raivio, Raili Suoja-
ranta-Ylinen, Jyri Lommi, Jorma Sipponen, Karl Lemström, 
Leena Mildh ja Catharina Yesil ovat osallistuneet Berlin Heart 
GmbH:n järjestämään koulutustilaisuuteen Berliinissä.

Taulukko 1. 2000-luvulla Meilahden sairaalassa hoidettu-
jen Berlin Heart -potilaiden leikkausta edeltäviä ja leikkauk-
senjälkeisiä tietoja.

Berlin Heart (n=26)
Sukupuoli
 miehiä 21 (81 %)
 naisia 5 (19 %)
Ikä (vuotta) 46.4 ± 10.5 [20.3-63.1]
BMI (kg/m2) 26.9 ± 5.2 [18.2-44.1]
Pumppuhoidon aihe
 dilatoiva kardiomyopatia 8 (31 %)
 iskeeminen kardiomyopatia 5 (19 %)
 akuutti sydäninfarkti 2 (8 %)
 myokardiitti 5 (19 %)
 1postkardiotomia / low output 3 (12 %)
 vaskuliitin jälkitila 1 (4 %)  
 synnynnäinen sydänvika 1 (4 %)
 synnytyksen jälkeinen
 kardiomyopatia 1 (4 %)
Hengityskonehoidon kesto (vrk) 5 [2-17] 
Apupumppuhoidon kesto (vrk) 60 [17-154]
Kuollut apupumppuhoidon aikana 7 (27 %)
Sydämensiirto pumppuhoidon jälkeen 14 (54 %) 
Odottaa sydämensiirtoa 4 (15 %)
Kuollut sydämensiirron jälkeen 3 (12 %)

  
Jatkuvat muuttujat on ilmoitettu keskiarvona, keskihajon-

tana ja vaihteluvälinä. 1Sydänleikkauksen tai sydämensiirron 
jälkeinen vaikea sydämen vajaatoiminta. BMI = painoindeksi.
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Sydänliiton valtakunnallinen jäsenjärjestö Sydän- ja keuhko-
siirrokkaat – SYKE ry vietti viime vuonna 20 toimintavuottaan. 
Vuosi huipentui lokakuun viimeisen lauantain juhlapäivään, jo-
hon mahtui juhlakokouksen lisäksi seminaari ja iltajuhla.

Helsingissä pidettyyn juhlapäivään osallistui lähes 150 hen-
kilöä heidän joukossaan mm. Helsingin yliopistollisen keskus-
sairaalan thorax-kirurgian ylilääkäri Jorma Sipponen sekä Eu-
roopan sydän- ja keuhkosiirrokasyhdistysten (EHLTF) puheen-
johtaja Arnulf Pohl Itävallasta ja entinen puheenjohtaja Terry 
Mangan Irlannista. Kotimaisten yhteistyökumppaneiden lisäksi 
läsnä olivat myös Sykkeen pohjoismaiset veljesjärjestöt.

Juhlapäivä alkoi syyskokouksella, jossa käsiteltiin ja hyväk-
syttiin vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Toi-
minnan painopistealueina ovat edelleen vertaistuki- ja sope-
kurssitoiminta, edunvalvonta, tiedottaminen, virkistys- ja alue-
toiminta. SYKE toimii jatkossakin aktiivisesti mukana kansain-
välisessä yhteistyössä.

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Jari Laurenin Jyväs-
kylästä. Viimeiset neljä vuotta yhdistystä johtanut Seppo Lösö-
nen oli aiemmin ilmoittanut ettei ole enää käytettävissä jatko-
kaudelle.

Yhdistyksen hallituksessa jatkavat Ilkka Vass Espoosta, 
Kirsti Permi Rovaniemeltä, Markku Suominen Tampereelta ja 
Mika Ahjolinna Lappeenrannasta. Uusina jäseninä hallitukseen 
valittiin Jaana Soppi Helsingistä ja Anna-Liisa Ilves Espoosta.

Varajäseninä jatkavat Milla Maaranen Varkaudesta, Mirva 
Holopainen Mikkelistä ja Pentti Virtanen Turusta. Uusiksi vara-
jäseniksi valittiin Tarja Häyrinen Helsingistä, Jorma Airaksinen 
Nilsiästä ja Reijo Hilli Lappajärveltä.

Yhdistyksen luottamustilintarkastajana jatkaa Pertti Mäki-
nen Helsingistä ja hänen varallaan Seppo Rouhento Tampereel-
ta.

Syyskokouksen jälkeen pidetyssä juhlaseminaarissa profes-
sori, osaston ylilääkäri Hannu Jalanko HYKS:n Lastenklinikal-
ta kertoi seminaariväelle lasten sydän- ja keuhkosiirroista Suo-
messa.

SYKE ry täytti 20 vuotta

Juhlapäivän aikana eri puolilta Suomea tulleilla sykeläisillä oli 
mahdollisuus tavata vanhoja tuttuja ja vaihtaa kuulumisia.

Seminaari keräsi lähes 140 kuulijaa.

Juhlaseminaarin väki kuunteli mielenkiinnolla seminaarialustuksia.

Juhlaseminaarin alustajat vastaamassa heille esitettyihin kysymyksiin 
seminaarin puheenjohtajana toimineen Jorma Sipposen (vas.) johdol-
la. Sipposen vieressä keuhkosiirroista alustanut Pekka Hämmäinen, 
lasten elinsiirroista alustanut Hannu Jalanko ja sydänsiirroista alus-
tanut Jyri Lommi.

Juhlaillan 
juontajina 
toimivat 
Ilkka Vass (oik.) 
ja 
Seppo Lösönen.
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SYKE ry täytti 20 vuotta
Dosentti, osaston ylilääkäri Jyri Lommi Meilahden sairaa-

lasta kertoi sydänsiirtojen tuloksista ja lääketieteen tohtori, eri-
koislääkäri Pekka Hämmäinen puolestaan kertoi keuhkosiirto-
jen tuloksista.

Alustukset kirvoittivat vilkkaan keskustelun ja runsaasti ky-
symyksiä alustajille. Seminaarin puhetta johti Jorma Sipponen.

Tunnustusta toiminnalle
Tominnallinen juhlapäivä päättyi iltajuhlaan, joka käynnistyi 
Finn Aspenin alias Jorma ja Aino Airaksisen taikashowlla.

Professori Markku S. Niemisen Helsingin yliopistollisesta 
keskussairaalasta totesi tervehdyksessään, että sydän- ja keuh-
kosiirtojen kehittämistyössä Suomessa keskeistä on ollut kar-
diologien ja sydänkirurgien saumaton yhteistyö. Myöhemmin 
myös keuhkolääkäreiden, kardiologien, sydänkirurgien ja tho-
raxkirurgien yhteistyö.

- Sydän- ja keuhkosiirrot ovat edelleen paras ratkaisu mo-
nelle vaikeasti sairaalle sydän- tai keuhkopotilaalle, hän muis-
tutti.

Niemisen mukaan Sydän- ja keuhkosiirrokkaat – SYKE ry:n 
toiminta on kaikkina näinä vuosina ollut vilkasta. Jo alkuvai-
heessa siihen kuului vertaistukitoimintaa, jossa sydän- ja keuh-
kosiirrokkaat valaisivat tuleville ja mahdollisesti jo sydän- tai 
keuhkosiirtoa odottaville potilaille sitä, millä tavalla sopeudu-
taan uuteen tilanteeseen siirron jälkeen.

SYKE ry on järjestänyt kuntoutuspäiviä, joihin aina on liit-
tynyt psyykkisen valmentautumisen lisäksi myös fyysistä kun-
toutusta suuren leikkausen jälkitilan huomioon ottaen. Tämä on 
hänen mukaansa ollut erittäin tärkeää, koska hyljinnän estoon 
käytettävät lääkkeet vaikuttavat luuston ja lihaksiston kuntoon.

Seppo Lösönen

Väki valmistautuu juhlaillalliseen.

Järjestöpäällikkö Timo Ruoko 
toi Sydänliiton tervehdyksen 
jäsenjärjestölleen.

Seppo ja Pirjo Rouhennolle (oik.) ja Iija ja Toni Ignatiewille lahjoitet-
tiin Syke-viirit vuosien mittaisesta aktiivisesta osallistumisesta yhdis-
tyksen toimintaan. Iija oli jo valmistautumassa illan esitykseen.

Syke-mitalilla palkitut.

20 v. juhlissa
palkittuja

SYKE ry:n 20-vuotisjuhlakokous päätti kutsua yhdistyk-
sen uusiksi kunniajäseniksi seuraavat henkilöt: Saila Sormu-
nen, Leena Saijets, Tuija Suvilehto, Martti Haapalainen, Han-
nu Jalanko, Jorma Sipponen, Jyri Lommi, Maija Halme, Pekka 
Hämmäinen, Tytti Avikainen ja Merja Kukkonen.

SYKE-mitalit saivat: Jorma ja Aino Airaksinen, Leo ja An-
ja Heikkinen, Tauno ja Soile Vähätalo, Simo Ylikarjula, Pirk-
ko Laisi, Johannes Alisto, Matti Siikala, Antero Pohjonen, Karl 
Lemström, Catharina Yesil, Ki Lindqvist, Ulla Sandholm, Timo 
Ruoko, Eeva-Riitta Piispanen ja Marja Kytömaa.

SYKE viirit: Seppo ja Pirjo Rouhento, Iija ja Toni Ingna-
tiew, Olavi ja Aila Kuokkanen, Osmo ja Aija Sironen, Jorma ja 
Riitta Seppäläinen sekä Kardiomyopatiapotilaat – Karpatiat ry.

Vuoden 2010 Taistelijan Maljalla palkittiin Sykkeen lento-
pallojoukkue, joka voitti Växjön kisoissa Ruotsissa kolmannen 
peräkkäisen EM-kullan.

Vuoden Liikuttajina palkittiin pääkaupunkiseudun Sykky-
rä-naiset.

►jatkoa s. 8Kuvat: Markus Mustonen
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EHLTF:n puheenjohta-
ja Arnulf Pohl toi terveh-
dyksen juhlivalle jäsenyh-
distykselle. Näin hauskaa 
on eurooppalainen yh-
teistyö!

Ennen juhlatansseja ”Armi, Danny and The Volleyballs” viihdyttivät 
yleisöä.

Sykkyrät kiittää.
 

Pääkaupunki-
seudun Sykkyrä-
naiset panivat 
juhlaväen 
taukojumpalle.

Pitkän ja menestyksekkään kansainvälisen uran taikuuden 
maailmassa tehneet Finn Aspen eli Jorma ja Aino Airaksi-
nen viihdyttivät yleisöä.

Pentti Virtanen 
(oik.) ja yhdis-
tyksen entinen 
puheenjohtaja 
Seppo Lösönen 
saivat Sydän-
liiton myön-
tävät kultaiset 
ansiomerkit.

Uudet kunniajäsenet perhepotretissa.

►

Olet
korvaamaton!

SINÄ PÄÄTÄT.
On lahjoja, joiden arvoa ei voi mitata rahassa. 

Niiden antaminen perustuu lähimmäisenrakkauteen ja 
vapaaehtoisuuteen. Niitä ei tule ajatelleeksi, ennen kuin tarve osuu 

omalle tai jonkun läheisen, korvaamattoman ihmisen kohdalle.

ELINLUOVUTUSKORTTI
Minä,

Pvm Allekirjoitus

luovutan elimeni elinsiirtoon kuolemani jälkeen.

Kerro päätöksestä myös läheisillesi.

Tilaa elinluovutuskortti  (www.lahjaelamalle.net) Kuvat: Markus Mustonen
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Melko harvassa yhdistyksessä kolmikymppinen kutsutaan kun-
niajäseneksi.  Meillä syksyn Juhlakokouksessa näin kuitenkin 
tapahtui. Perustelujakaan Tuija Suvilehdon (32) valinnalle ei 
ollut mitenkään vaikea löytää.

Oulussa vuonna -78 syntynyt Tuija oli jo pikkutyttönä mo-
nipuolinen ja innokas liikkuja. Aluksi voimistelu ja taitoluis-
telu tuntuivat mukavilta harrastuksilta. Hieman myöhemmin 
kuvaan tuli yleisurheilu. Sairastuminen 11-vuotiaana osoittau-
tui sydänlihastulehdukseksi, josta kehittyi vähitellen dilatoiva 
kardiomyopatia. Vajaassa kahdessa vuodessa sydämen toiminta 
heikkeni niin, että syksyllä 1991 Helsingin yliopistollisen kes-
kussairaalan lastenklinikalla hänelle tehtiin sydänsiirto. Tuija 
oli aivan ensimmäisiä lapsisiirrokkaita Suomessa.

Kuukausi leikkauksen jälkeen hän oli jo kotona. Tuija  muis-
taa hyvin, kun alkuaikoina kodin ulkopuolella liikkuessa piti 
käyttää hengityssuojainta infektioiden minimoimiseksi. Kunto 
koheni nopeasti ilman takapakkia ja kolmen kuukauden kulut-
tua koulunkäyntikin jatkui normaalisti. Hengästyminen ei enää 
tuntunut pahalta eikä aiempaan verrattuna aiheuttanut minkään-
laista kipua. Toimintakyky oli selvästi palautumassa ja muuten-
kin elämä tuntui mukavalta.

Opiskelua, työtä ja liikuntaa
Peruskoulun ja lukio-opintojen päätyttyä Tuija hakeutui Jyväs-
kylän yliopistoon opiskelemaan erityisopettajaksi. Valmistumi-
sen jälkeen työpaikkakin löytyi melkein naapurista. Tällä het-
kellä on takana jo seitsemän vuoden työkokemus Jyväskylän 
ammattiopistosta.

Monipuolinen liikuntaharrastus on jatkunut koko ajan mel-

Tuija 
poseeraa 
Pariisissa 
Eifel-torni 
taustanaan.

Tuija Suvilehdolle tehtiin sydänsiirto vuonna 1991. Koulun ja ammat-
tiinopiskelun ohella hän on kiertänyt ahkerasti elinsiirrokkaiden ur-
heilukipailuissa. Kuva vuodelta 2008 Vichyn sydän-ja keuhkosiirrok-
kaiden EM-kisamatkalta.

Urheilullinen Tuija  - Uusi kunniajäsen
ko säännöllisenä. Lajit ovat vaihdelleet vuosien saatossa. Näinä 
aikoina sulkapallo, lentopallo, sähly, kuntosali, hiihto ja lenk-
keily kuuluvat lähes luonnollisena osana elämään.

Todellinen kisakonkari
Vajaa vuosi siirron jälkeen Tuija osallistui ensimmäisiin 

EM-kisoihin kesällä 1992. Näitä sydän- ja keuhkosiirrokkai-
den EM- ja kaikkien siirrokkaiden MM-kisamatkoja hänelle on 
kertynyt yhteensä peräti 13. Eipä liene montakaan SYKE-ur-
heilijaa, jolla olisi vastaava kisakokemus ja kymmeniä mitale-
ja.  Australin Sydneyn MM-kisojen 4 yleisurheilun kultamita-
lia vuodelta 1997 hän itse pitää parhaana kilpailusaavutuksena.

Viime kesän Ruotsin EM-kisamenestyksestä Jyväskylän 
kaupunki muisti Tuijaa kakkukahvien lisäksi huomattavalla ur-
heilijastipendillä.

Aktiivinen sykeläinen
Liikuntaharrastusten ohella hän on ollut ja on edelleen monessa 
mukana alkaen siirrokaslasten perhekursseista vuosien takaa. 
Useat  tuntevat hänet nuorten vertaistukitilaisuuksista, pikku-
joulujen näytelmistä ja tarvittaessa vaikkapa vaativista solistin 
tehtävistä!

Keskustelumme lopuksi Tuija pohdiskelee nuorten ja nuor-
ten aikuisten asemaa tämän päivän yhdistyksessä ja kysäisee: 
”Onko Syke muuten jo Facebookissa”?

Jari Laurén

Toimintaamme 
tukee myös
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Sydän- ja keuhkosiirrokkaat-SYKE ry ry esittää, että tulevaan 
hallitusohjelmaan sisällytetään seuraavat pitkäaikaissairaiden, 
erityisesti sydän- ja keuhkopotilaiden sekä sydän-, keuhko- ja 
sydän-keuhkosiirtopotilaiden alueellisen tasavertaisuuden, hy-
vän hoidon, riittävän sosiaaliturvan ja elämän hallinnan kannal-
ta olennaiset asiat.

1. Elinsiirtotoiminta tulisi kustantaa 
valtion varoin, sosiaali- ja terveys-

ministeriöön olisi perustettava 
resurssiyksikkö elinluovutusten ja 

elinsiirtojen edistämiseen
Elinluovutus- ja elinsiirtotoiminnan kustantamisella valtion va-
roin olisi merkitystä erityisesti pienten kuntien ja sairaanhoi-
topiirien taloudelliselle kestokyvylle. Tämä vähentäisi sairaan-
hoitomenojen äkillisiä heilahteluja, joita nykyinen tasausjärjes-
telmä ei kykene riittävästi poistamaan. 

Elinsiirto on henkeä uhkaavan, erittäin vaikean sydän- ja 
keuhkosairauden ainoa hoitomuoto silloin kun lääkkeelliset ja 
muut konservatiiviset hoidot eivät enää riitä. Elinsiirrot ovat vaa-
tivaa erityistason sairaanhoitoa, joka on keskitetty Helsingin yli-
opistolliseen keskussairaalaan. Erityistason sairaanhoidon kus-
tannuksiin tulisi sisällyttää myös elinluovutuksista syntyvät kus-
tannukset, sillä ilman elinluovutuksia ei ole elinsiirtoja. 

SYKE ry toteaa yhdessä Munuais- ja maksaliiton kanssa, et-
tä elinluovutus- ja elinsiirtokustannusten rahoittaminen valtion 
varoin parantaisi elinsiirtotoiminnan toimintaedellytyksiä. Se 
edistäisi hoidon saatavuutta, hoitoa tarvitsevien kansalaisten ta-
savertaisuutta asuinpaikasta riippumatta sekä vähentäisi alueel-
lisia ja sosioekonomisia terveyseroja. Jokainen elinsiirto mer-
kitsee saajalle elämän jatkumista ja elämänlaadun paranemis-
ta sekä yhteiskunnalle merkittävää säästöä. Karkeasti voitaneen 
sanoa, että elinsiirron kustannukset alittavat sydän- tai keuhko-
potilaan terminaalivuoden hoitokustannukset.

Sosiaali- ja terveysministeriö aloitti syksyllä 2009 elin-
luovutustoimintaa edistävien lainsäädäntömuutosten valmiste-
lun. Tähän työhön myös elinsiirtojärjestöt osallistuivat.

1.8.2010 voimaan tulleilla muutoksilla ns. kudoslakiin us-
komme olevan merkittävää myönteistä vaikutusta elinten saa-
tavuuteen.

Lakimuutosten jälkeen on tärkeätä antaa väestölle oikeaa 
tietoa lakimuutoksista sekä elinluovutus- ja elinsiirtotoimin-
nasta. Kansalaisia on kannustettava keskustelemaan aiheesta ja 
miettimään omaa elinluovutustahtoaan jo silloin, kun asia ei ole 
mitenkään ajankohtainen. 

Sydän- ja keuhkosiirrokkaat-SYKE ry korostaa, että lain-
säädäntömuutosten lisäksi elinluovutustoiminnan kehittäminen 
luovutussairaaloissa on välttämätön edellytys elinten saatavuu-
den lisäämisessä. Luovuttajasairaaloihin on nimettävä luovu-
tustoiminnasta vastaava lääkäri ja elinluovutuskoordinaattori.

Tämä em. ohje sisältyy Sosiaali- ja terveysministeriön lain-
muutosten voimaanastumisen jälkeen sairaanhoitopiireille lä-
hettämään kirjeeseen, jossa esitettiin elinluovutustoiminnan te-
hostamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Näiden ehdotusten toteu-

Sydän- ja keuhkosiirrokkaat
-syke ry:n kannanotto vuosien 
2011 – 2015 hallitusohjelmaan

tumista on syytä seurata ja tarvittaessa ministeriöllä tulee ol-
la riittävät ohjauskeinot puuttua asiaan. Toiminnan tehostami-
seen tähtääville toimenpiteille on myös varattava taloudellisia 
voimavaroja. Sosiaali- ja terveysministeriöön tuleekin perustaa 
erityinen elinluovutus- ja elinsiirtotoiminnan resurssiyksikkö, 
joka yhdessä potilasjärjestöjen ja terveydenhuollon edustajien 
kanssa voisi suunnitella ja valvoa kehitystyötä. 

2. Pitkäaikaissairaiden aseman 
turvaaminen

Seuraavan hallitusohjelman painopisteiksi on valittava pitkä-
aikaissairaiden hyvinvointi, terveyserojen kaventaminen sekä 
köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisy. Hyvinvointipalvelujen 
saatavuus ja riittävyys on turvattava uuden terveydenhuolto-
lainsäädännön soveltamisessa.

SYKE ry yhtyy Sydänliiton, Diabetesliiton ja Aivoliiton 
kannanottoon että lääkekustannukset sekä kunnallisen sosiaali- 
ja terveydenhuollon asiakasmaksut lasketaan yhteen ja niillä on 
vuosittainen perhekohtainen maksukatto.

Tavoitteiksi on asetettava sosioekonomisten ja alueellisten 
hyvinvointierojen kaventaminen. Pitkäaikaissairaiden sosiaali-
nen ja taloudellinen tilanne on jo pitkään huonontunut sairau-
desta aiheutuvien omavastuukulujen jatkuvasti kasvaessa. Osa-
työkykyisten pitkäaikaissairaiden mahdollisuudet työllistyä tu-
lee ottaa erityisesti huomioon. Etenkin nuorten aikuisten syr-
jäytyminen työstä on lisääntynyt huolestuttavasti.  Työkokeilun 
mahdollisuuksia on lisättävä ja sitä koskevaan lainsäädäntöön 
on saatava lisää joustavuutta. 

Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista ja muita perheen 
tukimuotoja on kehitettävä niille perheille, joissa on pitkäai-
kaissairas lapsi tai nuori. 

3.  Perusterveydenhuollon ja erityissai-
raanhoidon työnjaon kehittäminen ja 

hoitoketjujen toiminnan varmistaminen. 
Elinsiirtoleikkauksesta hyötyvien sydän- ja keuhkopotilaiden 
hoitoketjua on kehitettävä niin että alueellinen tasavertaisuus 
toteutuu.

Lisäksi on todettava, että Suomessa tehdään väkilukuun 
suhteutettuna selvästi muita Pohjoismaita vähemmän sydän- ja 
keuhkosiirtoja.Tähän huolestuttavaan asiaintilaan ei löydy lää-
ketieteellisiä syitä.

Sairaanhoitopiirien ja viime kädessä erityissairaanhoidon 
yksiköiden tuleekin kiinnittää huomiota siihen, että ne potilaat 
jotka voisivat hyötyä sydän, keuhko- tai sydän-keuhkosiirrosta 
lähetettäisiin ajoissa siirtoselvityksiin. Tämä olisi sekä inhimil-
lisesti että kokonaistalouden näkökulmasta perusteltua.

Helsingissä 1.3.2011

Sydän- ja keuhkosiirrokkaat-SYKE ry
www.syke-elinsiirrot.fi 
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Joukko pääkaupunkiseudun sykeläisiä esitteli yhdistystä ja kertoi sy-
dän- ja keuhkosiirroista maaliskuun 19. päivänä Espoon Tapiolassa 
järjestetyillä sydänmessuilla. Ihmiset kuuntelivat kiinnostuneina syke-
läisten omatarinoita ja kyselivät elinsiirroista ja -luovutuksista. Myös 
sykeläisten jakamat elinluovutuskortit menivät kuin kuumille kiville. 
Kuvassa Syke-osaston talkoolaisia. Oikealta yhdistyksen kunniapu-
heenjohtaja Tapio Vesala, Taru Mustonen, Eila Hagman, messuille t-
paidat suunnitellut Lotta Pukkila, Anna-Liisa Ilves ja Pertti Mäkinen.  

Sydän- ja keuhkosiirrokkaiden seuraavat Euroopan mestaruuskilpai-
lut pidetään vuonna 2012 Hollannin Apeldoornissa. Käytännön järjes-
telyistä vastaa Sykkeen hollantilainen veljesjärjestö Harte Twee. Ku-
vassa kilpailujen järjestelytoimikunnan johtoa: oikealta talouspääl-
likkö Jaap Huizinga, toimikunnan puheenjohtaja Andre Lassooij, ja 
sihteeri Albert van Leijen. Kolmikko esitteli kisojen järjestelytilannet-
ta helmikuussa Euroopan sydän- ja keuhkosiirrokasyhdistysten liiton 
(EHLTF) hallituksen kokouksessa Brysselissä. Apeldoorinin kisojen 
kotisivut löytyvät osoitteesta www.apeldoom2012.nl.

Vuoden ensimmäinen kurssi on jo vuosia perinteisesti ollut KE-
LAn rahoittama sopeutumisvalmennuskurssi, jonne kutstuaan 
siirrokkaita joilla sydän- tai keuhkosiirrosta on kulunut kor-
keintaan kolme vuotta. Siuntion hyvinvointikeskuksessa järjes-
tetylle kymmenen päivän kurssille on mahdollisuus ottaa mu-
kaan myös puoliso.

Helmikuun alussa järjestetylle kurssille osallistui 13 henki-
löä. Joukossa oli viisi pariskuntaa.

Kurssin aikana käytiin paljon keskusteluja ryhmissä, mutta 
keskusteluihin oli mahdollisuus myös yksityisesti.

Perinteiseen tapaan kurssin ohjelmaan sisältyi runsaasti lii-
kuntaa kullekin voimien ja taitojen mukaan.

Parisuhdeluentojen lisäksi kuultiin myös sydän- ja keuhko-
lääkärien sekä elinsiirtokoordinaattorin puheenvuorot.

Yhteenvetokeskustelussa kurssilaiset olivat erityisen mielis-
sään siitä, että asiantuntijaluentojen lisäksi oli mahdollisuus tu-
tustua muihin siirrokkaisiiin ja puolisoihin. Runsaat keskustelut 
ja uusien ystävyyssuhteiden solmiminen antoivat myös eväitä 
ja rohkaisua tulevaisuuteen. Kurssi koettiin myös lomana pe-
rusarjesta.

Sope-kurssilta eväitä jaksamiseen

Aivan kaikki sopelaiset eivät ehtineet ryhmäkuvaan. Kuvassa eturi-
vissä toinen oikealta osastonhoitaja Tytti Avikainen, joka jo 90-luvun 
alusta lähtien on toiminut sopekursien vetäjänä.

Syke-mitali Mikko Halkosaarelle
SYKE ry:llä oli tammikuussa ilo luovuttaa Keski-Pohjan-
maan keskussairaalan sisätautien ylilääkäri Mikko Halko-
saarelle Syke-mitali hyvästä yhteistyöstä. Hän on  90-luvun 
alusta lähtien pitkäjänteisesti ja ammattitaitoisesti hoita-
nut sydänsiirtopotilaita. Tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan 
keskussairaalassa on jälkiseurannassa viisi sydän- ja neljä 
keuhkosiirrokasta.
Yhdistyksen puolesta Sykemitalin luovuttivat Keski-Pohjan-
maan alueyhdyshenkilö Antero Pohjonen (vas.) ja puheen-
johtaja Jari Laurén (kesk.).
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Elinsiirron ansiosta elämä 
voi jatkua täysipainoisena.

Novartis on uranuurtaja elinsiirto-
lääkkeiden kehittäjänä.

Päämäärämme on edistää 
elinsiirtopotilaiden terveyttä 
ja hyvinvointia.

Siksi jatkamme työtä uusien 
innovatiivisten elinsiirto-
lääkkeiden kehittämiseksi.

Novartis on uranuurtaja elinsiirto-
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