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Nuoresta äidistä mummiksi lahjasydämellä

SYKE ry

25

vuotta

Timo ja Leena Saijets
keväisissä pihapuuhissa
Järvelän kodissaan.

Leena Saijetsin selviytymistarina on rohkaisuksi meille kaikille. Leena oli neljän pienen lapsen yksinhuoltaja, kun lääkäri
kertoi, että hänelle pitäisi tehdä sydänsiirto. Leena ei ollut
koskaan kuullutkaan moisesta,
mutta ajatteli, että kunhan sen
verran tulisi jatkoaikaa, että
lapset saisi isoiksi. Nyt siirtosydämellä on elelty 25 vuotta,
lapset ovat kasvaneet ja lastenlapsiakin on jo kaksi.
Leenan sairastelu alkoi nuorimman lapsen Lauran syntymän jälkeen kesällä
1989. Hän kävi useampaan otteeseen

terveyskeskuksessa, mutta siellä hänen
epäiltiin potevan vain normaalia synnytyksen jälkeistä väsymystä. Viimein eräs
nuori naisläääkäri lähetti Leenan PäijätHämeen sairaalaan tarkempiin tutkimuksiin. Siellä Leenan sydän todettiin niin
laajentuneeksi ja vajaatoimiseksi, että
hänet laitettiin heti teholle. Diagnoosiksi
annettiin dilatoiva kardiomyopatia. Kolmen viikon kuluttua Leenan ollessa jo
osastolla istahti lääkäri sängyn reunalle
ja kertoi Leenan sydämen olevan niin
huonossa kunnossa, että sydänsiirto oli
ainut vaihtoehto.
Leenan lapsista nuorin Laura oli vasta
yhdeksän kuukauden vanha, pojat Jarkko 5 ja Marko 6, vanhin lapsista Mari 11
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kävi jo koulua. Leenaa oli kielletty nostamasta maitotölkkiä raskaampaa. Hänen
apunaan kävi kodinhoitaja päivisin ja
iltaisin apuna oli Leenan luona tuolloin
asunut äiti. Maaliskuun lopulla 1990
Meilahdesta sitten soitettiin. – Onneksi
olin kotona, kännyköitä ja piippareita ei
silloin vielä ollut, Leena muistelee. ››

Sydän- ja keuhkosiirrokkaat – SYKE ry

Leenan äiti ja vanhin tytär olivat tuolloin Kyproksella, mutta
Leena ei halunnut soittaa heille. – Ei pilata niiden lomaa, hän
ajatteli. Kun nämä sitten saapuivat, oli Leenan veli vastassa
lentokentällä ja kertoi, että Leenalla on uusi sydän!

Munuaiset romahtivat
siirron jälkeen
Leena kotiutui reilun kuukauden kuluttua leikkauksesta. Kotona odotti normaali yksinhuoltajaäidin arkirumba. Eräänä keväisenä päivänä Leena polki pyörällä Laura takatarikalla mummilaan, kun räntäsade yllätti. Jyrkkä ylämäki ja räntäsade olivat juuri leikkauksesta toipuneelle elimistölle liikaa. Leenalle
nousi korkea kuume. Ei muuta kuin Meilahteen, missä hänellä todettiin cytomegalovirusinfektio (CMV), johon määrättiin
vahvat antibiootit.
Juhannuksena Leena siirrettiin toipumaan lähemmäs kotia
Päijät-Hämeen keskussairaalaan. Kunto ei kuitenkaan parantunut. Leenalla itsellä on hatarat muistikuvat noista ajoista, mutta
sen hän muistaa, ettei hänestä irronnut pisaraakaan nestettä. Siskon patistuksesta Leena lähetettiin takaisin Meilahteen, missä
häneltä poistettiin kahdeksan litraa nestettä.
Voimakas hyljinnänestolääkitys yhdessä vahvojen antibioottien kanssa oli romahduttanut Leenan munuaiset täysin. Hän
muistaa näyttäneensä ihan michelin-ukolta, ja krea-arvokin
oli huimat 800. Leena kävi dialyysissä, kunnes munuaisten
toiminta palautui ja hän pääsi lähtemään kotiin. Kesä oli silloin jo pitkällä elokuussa.
Sen jälkeen Leenalla ei ole ollut vakavampia ongelmia. Jos
nyt sellaisiksi ei lasketa sappikiven ja umpilisäkkeen poistoa.

Leena Saijets (tuolloin vielä nimeltä Kylmälä) pääsi maailmankuulun Christian Barnardin kainaloon Manchesterin
MM-kisoissa 1995.
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Leena toivoi
sydänsiirron tuovan
hänelle lisäaikaa
sen verran, että
saisi lapset isoiksi.
Nyt hänellä on jo
kaksi lastenlastakin,
sylissä Vilma 3kk.
Jotain pientä flunssaa tietysti oli, kotona kun riitti pieniä pöpöpesäkkeitä. Leena ei kuitenkaan pöpöjä ehtinyt miettiä. –
Lastenhoito piti niin kiireisenä, että hyvä kun muisti lääkkeet
ottaa, Leena toteaa.

Urheilua, uusi kumppani ja uusi työ
Syke perustettiin samana vuonna kun Leenalle tehtiin siirto,
ja hän onkin yksi sen perustajajäsenistä. Hän muistaa osallistuneensa alkuaikoina lähes kaikkiin sydän- ja keuhkosiirrokkaiden EM-kisoihin ja myös muutamin MM:iin. Mitaleja
niistä on kertynyt runsaasti kuulantyönnössä, pallonheitossa,
maastojuoksussa, uinnissa ja sulkapallossa. Klagenfurtin EMkisoissa 2002 Leena valittiin kisojen parhaaksi naisurheilijaksi.
Vuonna 1996 Leenan elämään astui myös uusi kumppani.
Syke vietti pikkujoulujuhlaa Hämeenlinnan Aulangolla, ja Leena
etsi sopivaa pöytää mihin mahtuisi kahden lapsensa kanssa.
Eräässä pöydässä istui tumma lapin mies, Timo Saijets, joka
sanoi että tässä teille varatut paikat. Timolle oli tehty keuhkonsiirto saman vuoden alkupuolella. Yhteistä juttua piisasi, ja
kymmenen vuoden seurustelun jälkeen Leena ja Timo päättivät
virallistaa suhteensa menemällä naimisiin 2006, heti Napolin
EM-kisareissun jälkeen.
Leenan urheilu alkoi jäädä vähemmälle 2000-luvun puolivälin jälkeen hänen aloittaessaan opiskelun lähihoitajaksi, joksi hän valmistui 2009. Leena työskentelee nykyisin Kärkölän
kunnan kotihoidossa vanhusten hoitajana. Hänen tehtäviinsä
kuuluu mm. lääkkeiden antoa, suihkutusta, verikokeiden ottoa,
verenpaineen ja sokerin mittausta, insuliinin ja antibioottien
pistämistä. Ja työ on juuri niin hektistä kuin television dokumenteissa on esitetty. Esimerkiksi viikonloppuaamuina koko
kunnan alueesta vastaa kaksi hoitajaa, joilla kummallakin on
17 paikkaa. – Siinä ei kauaa ehdi yhden asiakkaan luona olla
kun pitää jo lähteä seuraavan luo. Töistä kotiin tullessa tuntee
kyllä jotain tehneensä, kertoo Leena.
Leenan lapset ovat lentäneet pesästä ja hänellä on kaksi suloista lastenlasta, Väinö 4 v ja Vilma 3 kk. ”Vanha” pari asustelee talvet Järvelän talossa ja kesät lapin mökillä Nellimissä.
Leena on ottanut virkavapaata tämän vuoden loppuun ja pariskunta lähtikin heti vapun jälkeen pohjoiseen. Kesä lapissa
kuluu kalastellen, klapihommissa, saunan ja mökin lämmityksessä, marjassa ja sienessä. Ja mikäpä siellä on elellessä, lapin
luonnosta nauttien. Leenan sydänsiirrosta tuli keväällä täyteen
25 vuotta, Timon keuhkonsiirrosta 19.
Tuija Helander
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25 vuotta arkea
ja elämän juhlaa

Kuinka kaikki alkoi
Asioin ensimmäisen kerran Meilahden sairaalassa potilaana helmikuussa 1986. Pekka Peltokallio oli järjestänyt minut sinne ”nuoren
lupaavan kirurgin” paikattavaksi. Sisäkumi oli puhjennut, toisin
sanoen keuhko oli lytyssä ja virallinen diagnoosi oli ilmarinta. Peltokallio oli sitä mieltä, että vaiva uusii urheilijalla herkästi, parasta
leikata heti. Tuo lupaava kirurgi oli Ari Harjula, maajoukkuelääkärinäkin toiminut entinen seiväshyppääjä, joka samana keväänä lähti
Stanfordiin opiskelemaan keuhkonsiirtoja.
Minä jäin Meilahden torniin laskemaan imuletkuista tulevia ilmakuplia ja odottamaan vuodon loppumista. Silloin ei tiedetty vielä mitään taudista, joka jo tuolloin jäyti keuhkojani. Ei ollut TT- eikä magneettikuvauslaitteita, joilla heti olisi nähty että keuhkoissa oli paljon
muutakin vialla kuin reikä pinnassa. Minullahan oli vain ”nuoren
hoikan ihmisen valuvika”, kuten ilmarintaa silloin kuvailtiin. – Ei
tämä tauti kuolemaksi, oli Harjulakin lohduttanut lähtiessään.
Sittemmin Ari Harjulasta tuli yksi suomalaisen sydän- ja keuhkonsiirtotoiminnan uranuurtajista. Hän teki Suomen ensimmäisen
keuhkonsiirron vuonna 1990, samana vuonna jolloin perustettiin
SYKE ja oma aitajuoksijan urani päättyi keuhko-ongelmien takia Splitin EM-kisoihin. Kaksi vuotta myöhemmin valuvikani diagnosoitiin
TT-kuvien avulla lymfangioleiomyomatoosiksi, lyhyesti LAM. Olin
kolmas diagnoosin saanut Suomessa.
Sydän- ja keuhkonsiirrot kehittyivät Suomessa samaa tahtia kuin
omien keuhkojeni kunto hiipui. Enpä olisi silloin keväällä 1986 dreeniletkujen päässä makoillessani osannut kuvitella, että reilun neljäntoista
vuoden kuluttua makaan saman sairaalan leikkauspöydällä vaihdattamassa keuhkojani uusiin. Se oli se kevät, jolloin Palme murhattiin
ja Tshernobylissä pamahti. Uskomattomia juttuja vain tapahtuu.
Noista ajoista on nyt melkein kolmekymmentä vuotta ja omasta
siirrostakin kohta viisitoista. Ari Harjula ei ole enää nuori lupaava
apulaislääkäri vaan maailman mainetta niittänyt professori, joka on
jäämässä eläkkeelle ensi vuonna. Elämä jatkuu, ja me uuden elämän
saaneet siirrokkaat nautimme kiitollisina jokaisesta päivästä.

Lokakuun 27. päivänä vuonna 1990 Meilahden
sairaalassa kokoontui 30 silloista sydänsiirrokasta,
maamme ensimmäinen keuhkosiirrokas ja 13 heidän läheistään ja sairaalan henkilökuntaan kuuluvaa yhdistyksemme perustavaan kokoukseen. Asiaa valmistelevia kokouksia oli jo aiemmin pidetty
ainakin Helsingissä ja Joroisilla.
Vertaisten tapaaminen ja toistensa tukeminen
muodostivat heti alusta lähtien yhdistystoiminnan perustan. Vuosien myötä vertaistuen muodot
ja tavat ovat hieman vaihdelleet ja näin tullee käymään jatkossakin, mutta itse toiminnan ydin on
ja pysyy. Vain saman kokeneet voivat keskenään
jakaa saman kokemuksen!
Yhdistyksenä haluamme vaikuttaa sekä nykyisten siirrokkaiden asemaan että tuleviin elinsiirtoihin maassamme. Viimeisenä hoitokeinona elinsiirto on useiden eri alojen asiantuntijoiden mukaan
todettu lääketieteellisen menestyksen lisäksi myös
taloudellisesti hyvin kustannustehokkaaksi hoitomuodoksi. Meidän sydän- ja keuhkosiirrokkaiden
henkilökohtaiset ja läheistemme kokemukset tästä asiasta tukevat vahvasti toiminnan jatkamista ja
edelleen kehittämistä.
Hiljattain sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä sai valmiiksi meidänkin jo pitkään vaatiman
”Elinluovutusta ja elinsiirtoja koskevan kansallisen
toimintasuunnitelman vuosille 2015 – 2018”. Tämä
yhdessä onnistuneen luovuttajasairaaloiden henkilökunnan täydennyskoulutuksen kanssa luo lievää
optimismia paremmasta. Toivottavasti
myös Suomessa saadaan keuhkosiirtojen vuotuinen lukumäärä kansainvälisen trendin mukaiselle vakaalle kasvuuralle.
Jari Laurén
puheenjohtaja

Tuija Helander
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Puheenjohtajien tapaaminen
SYKEn 25-vuotistaipaleen aikana yhdistyksellä on ollut seitsemän puheenjohtajaa, joista neljä elossa olevaa tapasivat
Juhlavuoden merkeissä. Lehden toimitus
kyseli kultakin oman puheenjohtajakauden ominaispiirteitä.
Tero Savolainen Espoosta valittiin yhdistyksen perustamiskokouksessa loka-

kuussa 1990 Erkki Kautolan esityksestä
SYKEn ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Hänen toimikautensa kesti vuoden
1993 loppuun. Alkuinnostus oli suurta ja Teron mukaan monta hyvää asiaa
lähti käyntiin.
Siirtolistalla oleville henkilöille saatiin
hyvien yhteistyösuhteiden kautta No-

kialta modernit hakulaitteet ja Elisalta
käyttöliittymät. Näiden ansiosta yhteydenpito Meilahden siirtokoordinaattoriin parani huomattavasti. Potilaan ei
enää tarvinnut jatkuvasti päivystää kotonaan lankapuhelinta. Tuolloinhan ei ollut vielä kännyköitä. Toinen merkittävä
avaus oli kirjeensulkijamerkkien myyn-

Tero Savolainen vas., Seppo Lösönen, Jari Lauren ja Tapio Vesala.

www.tullintorinapteekki.fi
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nin aloittaminen tärkeänä osana yhdistyksen omaa varainhankintaa.
Hallituksen rohkeutta alkuvuosina kuvaa hyvin Teron muistelema kolmas tärkeä seikka. Kesällä 1992 suuri joukko sykeläisiä oli jo mukana EM-kisoissa Hollannissa. Kisojen aikana kävi ilmi, että
Sveitsi ei pystykään järjestämään haluamiaan vuoden 1994 kisoja. SYKEn hallitus päätti Hollannissa päätösvaltaisessa pikakokouksessa, että kisoja anotaan
Suomeen. Ne myönnettiin ja myös onnistuneesti aikanaan pidettiin.
Jo vuoden 1991 EM-kisojen alla tehtiin
ensimmäinen Kisaohjelma kannatusilmoituksineen. Tästä käynnistyi yli 20
vuotta jatkunut Kisalehti -traditio, jolla
tiedotustehtävän ohella on ollut huomattava taloudellinen merkitys SYKEn
kisajoukkueille.
Teron jälkeiset kolme 90-luvun puheenjohtajaa Esko Laine, Pekka Naukkarinen ja Tapio Rouru ovat valitettavasti
jo menehtyneet.

Toiminta vakiintuu
2000-luvulla
Nykyisen kunniapuheenjohtajamme Tapio Vesalan kausi ajoittuu vuosille 20022006. Näinä vuosina RAY:n tukema vertaistukikoulutus yhteistyössä Sydänliiton
kanssa vahvistui. Yhdistyksen perustamisesta lähtien tämä tärkeä toimintamuoto
jatkuu tälläkin hetkellä.
Aluetoiminnan systemaattinen kehittäminen pääkaupunkiseudun, Jyväskylän ja Tampereen kokemusten pohjalta
eteni nopeasti useimpien sairaanhoitopiirien alueille. Sairaalakierrosten aikana luotiin luontevat yhteydet hoitohenkilökuntaan.

Vertaistukitoiminnan ohella alueyhdyshenkilöt, hallituksen jäsenet, tilapäinen toimistoapu ja monet muut toimivat vapaaehtoisvoimin, muistuttaa
Tapsa lopuksi.
Kuudennen puheenjohtajan kausi
osuu vuosille 2007–2010. Seppo Lösönen oli tuoreena siirrokkaana viestintätehtävissä kylläkin jo 1994, kun SYKE järjesti Suomessa EM-kisat sydän- ja
keuhkosiirrokkaille. Heti Sepon puheenjohtajakauden alussa SYKE-lehdestä tehtiin hänen johdollaan kahdesti vuodessa
ilmestyvä ja monipuolinen. Myös kotisivujen kehitystyö eteni.
Yhdistyksen toimintaan tuli Sepon
kaudella vahvasti vaikuttamisen ja edunvalvonnan piirteitä. Erityisesti yhteistyö Munuais- ja maksaliiton kanssa yhteisessä eduskunnan tukiryhmässä sekä
päätökset lähteä mukaan Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmien toimintaan
elinsiirrokkaille tärkeiden asioiden osalta,
nostivat yhdistyksemme profiilia ja vahvistivat potilasnäkökulmaa.
RAY:n vertaistukitoimintaan kohdentama avustus laajeni käyttötarkoitukseltaan ja myös hieman kasvoi. Yhdistyksen
toimistoon pystyttiin ensimmäisen kerran palkkaamaan toimistonhoitaja Helena vastaamaan lukuisista päivystysluonteisista tehtävistä ja taloushallinnosta.
Kauden lopulla SYKE liittyi juuri perustetun Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n jäseneksi.
Nykyinen puheenjohtaja Jari Laurén
aloitti vuosikymmenen alussa 2011 hieman epätavallisissa oloissa, kun molemmat varapuheenjohtajat sekä kaikkien
puheenjohtajien hyvänä työparina toiminut sihteeri/ toiminnanjohtaja Ilk-

ka olivat sairauslomilla. Useat, vuosien
varrella hyviksi havaitut toiminnat kuitenkin jatkuivat. Myös uudet luottamushenkilöt pääsivät melko nopeasti sisään
tehtäviinsä tuoden mukanaan tuoreita
uudistushankkeita.
Viime vuosina erityisesti työikäisten
naissiirrokkaiden entistä aktiivisempi
rooli yhdistyksen kaikilla toiminta-alueilla on vahvistunut. Myös nuoret aikuiset hakeutuvat mielellään vertaistensa pariin.
Jarin kauden jäljellä olevaa puoltatoista vuotta värittää varmasti heinäkuun
2016 EM-kisahanke Vantaalla. Järjestelyjen päävastuu on toki VAU:lla, mutta potilasjärjestönä meillä on lukuisia tehtäviä
vapaaehtoisille niin sosiaalisten tapahtumien järjestelyissä kuin elinluovutus- ja
siirtotoiminnan tunnetuksi tekemisessä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Loppukeskustelussa kaikki neljä puheenjohtajaa totesivat, että lähivuosien
keskeisinä tehtävinä yhdistyksellä on
huolehtia toimintojen jatkuvuudesta,
jäsenistön tyytyväisyydestä, hyvästä taloudenpidosta ja myös aivan uusista toimintatavoista.
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Osmo Sironen on blokkisiirrokkaiden nestori

Reikä sydämessä hidasti Osmon vauhtia
Osmo Sironen muistaa jääneensä jo pienestä pitäen jälkeen muista juoksuissa ja pallopeleissä. Sisukkaasti hän
kuitenkin sinnitteli mukana ja
taivalsi seitsemän kilometrin
koulumatkatkin talvella hiihtäen ja keväällä ja syksyllä kävellen. Vaikka koululääkäri huomasi sydämessä ”hämäriä”
sivuääniä, ei asiaa sen kummemmin selvitetty ennen kuin
Osmon ollessa parikymppinen.
Raskaissa varastomiehen töissä hän sai niin rajun oksennuskohtauksen, että hänet lähetettiin Savonlinnan sairaalaan
tutkimuksiin.

Osmo Sironen syntyi kerimäkeläiseen
pienviljelijäperheeseen pian sodan päättymisen jälkeen 1945. Hän oli perheen
ainut lapsi, josta luonnollisesti odotettiin
perheen tilalle jatkajaa. Raskaisiin maataloustöihin Osmo ei kuitenkaan koskaan
päätynyt. Hän muistaa jo lapsena hengästyneensä ja väsyneensä helposti, eikä tämä
suinkaan helpottunut hänen kasvaessaan
isommaksi. – Miksi minä oon aina näin
huono, muistaa hän vain ajatelleensa.
Koulun Osmo aloitti vasta kahdeksan
vuotiaana, sillä häntä ei haluttu laittaa
taivaltamaan yksin seitsemän kilometrin koulumatkaa. Kun vuotta nuorempi
naapurintyttö aloitti oman koulutiensä,
lyöttäytyi Osmo tämän matkaan.
Koulun terveystarkastuksessa lääkäri
totesi Osmon sydämestä kuuluvan ou-

toja sivuääniä ja epäili sydämessä olevan
jotain vikaa, mutta sen tarkempaa tutkimusta tai ohjeistusta ei tuolloin annettu.
Armeijan kutsunnoissakaan tätä ei noteerattu ja Osmo laitettiin muiden sekaan
marssimaan. Parissa viikossa huomattiin,
että marssit eivät suju ja hänet lähetettiin
Lahden sotilassairaalaan. Siellä ei tehty
juuri muuta kuin laskettiin Osmon kuntoisuusluokka kakkoseen ja hänet sijoitettiin RUK:n esikuntaan varastonhoitajan apulaiseksi.
Armeijasta päästyään Osmo meni töihin Itä-Savon osuusliikkeeseen varastomieheksi. Tehtäviin kuului kaikenlaisen tavaran kantaminen apulannasta
sementtiin. – Kestin sitä kolme vuotta,
kunnes tilttasin kunnolla ja aloin oksentaa, kertoo Osmo. Vasta nyt häntä

– Eräs lääkäri sanoi minulle, etten tule elämään 30 vuotta vanhemmaksi. Vaan tässäpä sitä vielä elellään, hymyilee
blokkisiirron 21 vuotta sitten saanut ja syksyllä 70 vuotta täyttävä Osmo Sironen vierellään vaimo Aija.
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alettiin tutkia paremmin Savonlinnan
sairaalassa ja syykin oireisiin löytyi: Osmon sydämessä oli sormen mentävä reikä. Haitta-asteeksi määriteltiin 30 % ja
Osmo kirjattiin eläkkeelle.

sa oppilaitoksessa opiskeli myös hänen
tuleva vaimonsa Aija. Valmistuttuaan
Osmo sai työpaikan armeijan hienomekaanikkona Katajannokan Optisella korjaamolla Helsingissä 1972. Seuraavana
vuonna Osmo ja Aija muuttivat yhteen.
Osmo työskenteli lasihiomossa valmistaen linssejä ja muuta optiikkaa armeijan
kiikareihin, kaukoputkiin ja pimeänäkölaitteisiin. Syksyllä 1976 Osmo alkoi
oksentaa verta kesken työpäivän. Hänet
vietiin tutkittavaksi Meilahteen, missä havaittiin, että Osmon keuhkot ovat
vaurioituneet. Keuhkovaltimon paine
oli kohonnut ja Osmolle määrättiin sydänlääkkeen lisäksi verenohennuslääke.
Vuotta myöhemmin Osmon työpaikka
muutti Lievestuoreelle ja perhe, joka oli
tässä välin kasvanut yhdellä poikalapsella, muutti perässä.
Reilu kymmenen vuotta Osmo sinnitteli sairaan sydämen ja keuhkojen
kanssa, kunnes 1988 hän sai niin rajun
hengenahdistuskohtauksen, että joutui
Kinkomaan keuhkosairaalaan. Siellä häneltä poistettiin vajaa litra nestettä keuhkosta ja asennettiin poistoletku ja pussi
kylkeen. – Seuraavien kuuden vuoden
aikana Osmo asui enemmän sairaalassa kuin kotona, muistelee vaimo Aija.
Osmo alkoi kysellä lääkäreiltä sydänsiirron mahdollisuudesta, ja tämä hänelle
tarjottiin kun hänet viimein lähetettiin
Meilahden sairaalaan siirtoselvityksiin.
Vuoden 1994 alussa kirurgikolmikko
Harjula, Heikkilä ja Sipponen alkoi suunnitella Osmolle blokkisiirtoa, joka sitten
toteutuikin saman kevään toukokuussa.

Ammatti ja vaimo
samalta reissulta

Näyttävä siirtoon lähtö
pesäpallokentältä

Osmo halusi kuitenkin hankkia ammatin
ja hakeutui Järvenpään Invalidiammattioppilaitoksen kelloseppäkouluun. Samas-

Osmo ja Aija muistavat vielä hyvin toukokuisen maanantain, jolloin puhelinsoitto Meilahdesta tuli. Koordinaattori

Osmo Sironen huomasi jo pienenä poikana ettei pysynyt mukana ikäistensä
vauhdissa. Syyksi paljastui myöhemmin reikä sydämessä.

Kaupintie 10
00440 Helsinki
ma-to 9 -19, pe 9-18, la 9 -14

kertoi lähettävänsä helikopterin Osmoa
hakemaan ja kyseli onko paikkakunnalla urheilukenttää, minne kopteri voisi
laskeutua. Urheilukenttä löytyi kyllä,
mutta siellä oli juuri naisten pesäpalloottelu käynnissä.
Eipä siinä muuta kuin ottelu seis siksi aikaa, kun helikopteri poimi Osmon
ja Aijan kyytiin. Yleisö hurrasi Osmolle
tämän siirtyessä kopteriin. Hänestä tuli
saman tien Lievestuoreen julkkis, jonka
vointia paikkakuntalaiset kyselevät tänäkin päivänä.
Osmolla tuli muutama viikko sitten
21 vuotta siirrosta täyteen. Vuodet ovat
sujuneet mukavasti. Heti siirron jälkeen
Osmo tosin sai epilepsian, mutta se on
pysynyt lääkkeillä oireettomana. Sydänja keuhkoblokki toimii hyvin, eikä Osmolla ole ollut hyljintää eikä infektioita.
Pariskunnan yhteiset lenkit ovat viimeisen puolen vuoden aikana jääneet vähemmälle Osmon iskiasvaivojen takia.
Muutoin elämä sujuu mukavan rauhalliseen tahtiin. Aijalla on paljon harrastuksia, joihin hän on voinut hyvillä mielin
lähteä, kun kotona on kaikki kunnossa.
Lapsenlapsiakin on jo viisi. Tästä haastattelusta Osmo ja Aija suuntasivat junalla Tampereelta Jyväskylään, missä auto
odotti pestynä ja renkaat vaihdettuina.
Pikkuapulaiset Osku, Inka ja Mila siellä jo odottivat ukkia ja mummia kotiin.
Tuija Helander

puh. 09 562 1022
fax 09 562 1235
www.lassilanapteekki.com
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Sydän- ja keuhkonsiirrot Suomessa
kansainvälistä huipputasoa
Sydän- ja keuhkonsiirrot ovat
nykyään vakiintunut hoitotoimenpide vaikeiden sydän- ja
keuhkosairauksien hoidossa.
Vaikka leikkaukset sujuvat jo
lähes rutiinilla, on toimenpide potilaalle kuitenkin niin iso
operaatio, ettei sitä tehdä ennen kuin kaikki muut keinot on
kokeiltu. Suomessa hoitotulokset sydän- ja keuhkonsiirroissa ovat nykyään kansainvälistä
huipputasoa.
Siklosporiini ratkaisi
alun ongelmat
Ensimmäisen onnistuneen sydänsiirron
teki etelä-afrikkalainen Christian Barnard vuonna 1967. Nykyisen leikkaustekniikan samoin kuin muun sydänsiirtohoidon uranuurtaja oli kuitenkin amerikkalainen Norman Shumway. Vuosina
1967–1971 maailmalla tehtiin yhteensä
170 sydänsiirtoa, mutta vain 15% potilaista eli yli vuoden. Suurin ongelma oli
hylkiminen. Tämän takia siirtotoiminta
ei alkuinnostuksesta huolimatta päässyt
kunnolla käyntiin ennen kuin 1980-luvulla, jolloin siklosporiini keksittiin ja
hylkimisreaktiot saatiin paremmin hallintaan.
Suomessa sydänsiirtotoiminta alkoi
1980-luvun puolivälissä Severi Mattilan
johdolla. Sydänsiirtoja harjoiteltiin ensin
sioilla. Kenraaliharjoitus aivokuolleelta
aivokuolleelle potilaalle tehtiin vuonna
1984, ja ensimmäinen elävälle ihmiselle
tehty onnistunut sydämensiirto tehtiin
vuonna 1985. Potilas eli kuitenkin vain
12 päivää ja menehtyi hylkimisreaktion
aiheuttamaan sydämen pumppaustehon
romahtamiseen.
Sydänsiirrosta kohistiin valtavasti tuolloin. Kysymys oli myös poliittinen. Esimerkiksi Helsingin kaupungin johtaja
Heikki S. von Hertzen oli sitä mieltä, ettei HYKS:illä ei ole varaa sydänsiirtotoimintaan. – Ei Suomen tarvitse olla sydänsiirtojen edelläkävijänä, hän perusteli.
Pikkuhiljaa siirrot kuitenkin yleistyivät,
kun huomattiin, että ne ovat myös taloudellisesti järkevä hoitomuoto.
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HUS:n sydän- ja keuhkokeskuksen tutkimusjohtaja Ari Harjula (kuvassa oik.)
oli mukana sydänsiirtotoiminnassa alusta asti. Vuonna 1986 hän sai amerikkalaisen Graham Fellowship -stipendin ja
matkusti Yhdysvaltoihin vuodeksi opiskelemaan keuhkonsiirtoja. Harjula oli
”siirtoguru” Norman Schumwayn opissa
Stanford Medical Centerissä, jonka blokkisiirtotiimi suoritti maailman ensimmäisen blokkisiirron. Suomessa ensimmäinen blokkisiirto tehtiin pari vuotta
tämän jälkeen vuonna 1988.
Suomen ensimmäisen keuhkonsiirron teki Ari Harjula tiimeineen 1990.
Keuhkonsiirrot poikkeavat sydänsiirroista, sillä keuhkokudos on immunologinen ”magneetti” eli se hylkii herkästi.
Kun keuhkot vielä ovat jatkuvasti alttiina ilmassa välittyville taudinaiheuttajille, on hyljinnän eston ja infektioiden
hoidon kanssa taiteilu keuhkonsiirtojen
yhteydessä haasteellisempaa kuin sydänsiirtojen. Lääkkeiden kehityksen ja
kokemuksen myötä nämä ongelmat on
saatu hyvin hallintaan ja keuhkonsiirron
ennusteet ovat parantuneet radikaalisti.

Viimeaikaisin kehitys
apuvälineissä
– Itse leikkaustekniikassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, kertoo
Ari Harjula Meilahden sydän- ja keuhkokeskuksesta. Suurin kehitys siirroissa
lääkkeiden ohella on tapahtunut mekaanisissa apuvälineissä, joiden avulla
potilasta pystytään ”pitämään hengissä”
ja jopa kuntouttamaan siirtoa varten. Ecmo, Berliner Heart, Heartware, luettelee
Harjula apulaitteita.
Jopa irrotettuja, vanhoja ja huonokuntoisia elimiä pystytään kuntouttamaan
ns. bioboxeissa siirtoa varten. Tästä on
ollut merkittävä apu, kun siirteistä on
jatkuvasti huutava pula maailmalla.
Akuutissa keuhkon vajaatoiminnassa
keuhkoa voidaan tukea hengityskoneella ja/tai sydänkeuhko – koneella, joka
huolehtii veren hapetuksesta (Ecmo) ja
on suljettu järjestelmä. Hyvin toimiessaankin sitä voidaan käyttää kuitenkin
vain muutamia viikkoja.

Sydämen akuutissa vajaatoiminnassa
tukemiseen tarvitaan hapetuksen lisäksi pumppu. Jos potilaan oma hapetus
toimii, pelkkä pumppu riittää. Nykyiset
apupumput ovat tulitikkulaatikon kokoisia muovilaatikoita, jotka toimivat patterilla tai akulla, joka ladataan rintakehästä
ulos tulevan piuhan avulla. Tulevaisuudessa siintää jo induktiolieden tavoin
(magneettisesti) toimiva akku, jolloin
rintakehästä tulevaa piuhaa ei enää tarvita. Kudoksen kuumeneminen on vielä
ongelma, joka pitää ratkaista.
Joskus pumppu on vaihtoehto siirrolle,
sillä toimenpiteenä sen asennus on huomattavasti pienempi kuin siirtoleikkaus.
Vanhemmille potilaille sekä niille, jotka
eivät täytä siirtokriteerejä, pumppu voi
tuoda jopa vuosia jatkoaikaa.
Viimeisimpänä kehitysaskeleena asennettiin Suomen ensimmäinen tekosydän
huhtikuun puolivälissä Meilahdessa Karl
Lemströmin johdolla. Tekosydän on

aina väliaikainen ratkaisu ja toimii siltana sydänsiirtoon. Tekosydän voi tulla kysymykseen, kun potilaan omassa
sydämessä on niin vakavia apupumpun
toimintaa häiritseviä rytmihäiriöitä, että sydän pitää poistaa. Sen avulla potilas
voi odottaa siirtoa 3 -12 kuukautta. Tänä
aikana hän voi elää normaalia elämää
kotona ja liikkua vapaasti, harrastaa jopa kevyttä liikuntaa, kuten kävelyä tai
pyöräilyä. Tekosydän ei kuitenkaan ole
mikään rutiinitoimenpide, ja maailmassakin niitä on asennettu vain viitisen
kymmentä kappaletta.

Viime vuosina Suomessa keskimääräinen odotusaika sydän- tai keuhkonsiirtoon on ollut nelisen viikkoa. Keuhkonsiirtoja on tehty vuosittain 15 -25 ja
sydänsiirtoja noin 20, mutta niitä voitaisiin tehdä enemmänkin, sillä Suomesta lähetetään elimiä myös ulkomaille.
Siirron saaneista 80 % on elossa viiden
vuoden jälkeen, mikä on kansainvälistä
huipputasoa.
On puhuttu eläimiltä saatavista siirteistä vaihtoehtoina nykyisille. On myös
puhuttu ja saatu jo lupaavia tutkimustuloksia kantasolusiirroista. Ehkä sairaat

elimet saadaan korjaamaan itse itsensä
niiden avulla? Tekosydän on viimeisin
saavutus mekaanisen laitteiston puolella. Nähdäänkö tulevaisuudessa myös
tekokeuhko, jää nähtäväksi. Toistaiseksi
mikään ei kuitenkaan vielä täysin korvaa
ihmiseltä saatua siirrännäistä.
Teksti ja kuva:
Tuija Helander

Syke on aloittanut yhdessä Meilahden sairaalan kanssa vertaistukitoiminnan apupumpun kanssa sydänsiirtoa odottaville. Kuvassa joukko ”pumppukerholaisia” fysioterapeutti Linda Uleniuksen (vas.) ja Ilkka Vassin sekä kuvasta puuttuvan Arja Sundströmin vetämässä tapaamisessa huhtikuun lopulla.

Asemakatu 8, Jyväskylä
puh. 010 501 2000, ma-pe 9 -20 ja la 9 -18
www.uusiapteekki.com
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Odotusajan muistoja
Minulle tehtiin keuhkosiirtoleikkaus 23
vuotta sitten. Koska Syke-lehti muistelee
menneitä yhdistyksen juhlavuoden kunniaksi, muistelen minäkin tässä siirron
odottamisen ajan tunnelmia.
Kaikki tapahtui nopeasti. Siitä kun sain
diagnoosin (keuhkovaltimopainetauti) ja
pääsin kotiin, kului vain viikko, kun piti
tulla sairaalaan takaisin. Olin pyörtyillyt. Nyt ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin
keuhkosiirtoleikkaus. Oli selvää, että haluan leikkaukseen. Kun tilanne on aivan
äärirajoilla, päätös on helppo tehdä.
Suurimman osan odotusajastani vietin kirurgisen osaston siirtopotilaille tarkoitetussa huoneessa. Minut kytkettiin
laitteeseen, joka hälytti, jos saturaatio
tai pulssi meni asetettujen raja-arvojen
ali tai yli. Vieläkin muistan laitteen kovan äänen.
Kun ensimmäisenä aamuna menin
vessaan, alkoi oloni tuntua omituiselta
ja palasin sänkyyn. Mietin, pitäisikö soittaa kelloa. Kaikki hoitajat olivat minulle outoja ja minua ujostutti soittaa, että
jos soitankin turhasta. En tiedä soitinko,
mutta olin pyörtynyt. Herättyäni tuijotin
suoraan ylleni kumartuneen hoitajan silmiin ja havahduin siihen, että huone on
täynnä valkopukuisia naisia. Hengittämistäni oli autettu laitteella, jota hoitajat
kutsuivat ambuksi. Se jätettiin takanani
olevalle hyllylle vastaisuuden varalta ja
sitä kyllä vielä tarvittiinkin.
Pelkäsin tajunnanmenetyksiä ja hoitajatkin joutuivat olemaan niiden kanssa
varuillaan. Saattoi käydä niin, että laitteeni hälyttäessä hoitaja tuli juosten paikalle, kun olin vain kohentamassa peittoani. Minulla oli koko ajan happiviikset
tai maski, joiden ansiosta ehkä tajunnanmenetykset saatiin alkuvaiheen jälkeen
vähenemään. Turvallisuudentunteelleni
oli tärkeää, että huoneen ovi oli auki.
Yhtäkkiä minut, 30-vuotias nainen, oli
kiskaistu normaalielämästäni sairaalan
petille epävarmana siitä, selviydynkö.
Vielä muutama viikko sitten kävin töissä. Minulla ei ollut lapsia, mutta kyllä
ajatus siitä, että joutuisin jättämään 10
-vuotiaan pikkuveljeni riipi sydäntäni.
Puhuin paljon ystävieni kanssa puhelimessa. Mielelläni puhuin ja kerroin
kaikki vaiheet. Minulle soitti ja luonani
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vieraili sellaisiakin ihmisiä, joiden kanssa en normaalisti seurustellut. Alussa kolmen hengen huoneessa kuulin verhojen
takaa, kun huonekaverinani olleen vanhan naisen mies kysyi: ”Hur är det med
telefonflickan?”, johon vaimo vastasi:
”Hon ringer fortfarande.”
Aloin kuitenkin väsyä seurusteluun.
Tuntui, että ulkokohtaisesti vain raportoin tilanteestani. Minua vaivasi tämä ja
päätin rajoittaa vierailuja ja soittoja. En
jaksanut kuunnella puhelimen pirinääkään enää, joten puhelut käännettiin
kansliaan. Annoin luvan kertoa tilanteestani soittajille. Eihän tätä helppoa ollut
tehdä, mutta se helpotti oloani. Kun en
tiennyt, mikä minua kohtaa, kuolema
vai leikkaus, halusin valmistautua siihen.
Oli minulla onneksi joitain ihmisiä,
joita halusin nähdä ja he käydä. Näihin
kuului minua 15 vuotta vanhempi työkaveri. Emme aikaisemmin olleet vapaaaikana tapailleet toisiamme ja siirtoleikkauksen jälkeenkin yhteydenpitomme
loppui runsaan vuoden päästä, mutta
tänä odotusaikana hän oli juuri sopiva
ihminen minulle. Toinen tärkeä vierailija oli eräs hoitaja osastolta, jossa aikaisemmin olin ollut. Hän piipahti luonani,
kun pyysin. Hän oli kiireinen, mutta ne
lyhyetkin vierailut olivat tärkeitä. Tärkeiksi tulivat myös jotkut minua odotusaikanani hoitavat hoitajat.
Myöhemmin ymmärsin, että turvauduin hoitajiin ja ei niin läheiseen työkaveriin itseäni varjellakseni. Läheiseni
olivat minusta luonnollisesti huolissaan
ja hätääntyneitäkin. Jotkut saattoivat
kavahtaa jo sairaalan hajua, laitteita ja
tutkimuksia, saati sitten tilaani. Hoitajat tuntuivat turvallisilta, koska he hallitsivat sen todellisuuden jossa olin, sairaalaelämän.
Ystävät saattoivat kuitenkin yllättää.
Olin suhtautunut varautuneesti kahden
ystäväni suunnitelmaan vierailla luonani. Kun he sitten sänkyni vieressä istuivat, tunnelma oli kyllä vakava ja hiljainen, mutta ei raskas. Totesin apeana,
että loogisestihan tämä menee kuolemaan, johon ystäväni hymähti, että ei
se elämä aina niin loogisesti mene. Hänen toteamuksensa lohdutti minua jälkeenkinpäin.

Mieleni oli raskas. Eräs kirurgi tuli huoneeseeni kierron jo käytyä. Hän ehdotti, että minun olisi hyvä vaikka lukea tai
kirjoitella niin saisin ajatukseni muuhun.
Minä kuuntelin tätä uupuneena. Kaikki
hänen sanomansa tuntui kauhealta vaatimukselta minulle. Kääntyessään lähtemään hän puuskahti turhautuneen oloisena, että hän yritti piristää. Hänen vilpitön puuskahduksensa huvitti minua
sitten, hän todella piristi minua hetkeksi.
Suurimman osan ajasta istuin tai makailin sängyllä ja katselin ikkunasta ulos.
Hermojani raastoi, en pystynyt keskittymään mihinkään. Televisiosta en pystynyt katsomaan kuin musiikkiohjelmia.
Joskus hoitajien nauru käytävällä ärsytti kauheasti. Päiväkirja oli minulle tärkeä seuralainen, johon välillä lyhyesti
tunnelmiani purin: pelkoa, vihaa, pettymystä, toivoa.
Luonani tuli käymään nainen, jolle oli
tehty siirto puoli vuotta aiemmin. Hän
oli osastolla potilaana. Teki hyvää, kun
sai kysellä siirrosta ja ylipäänsä nähdä
ihminen, jolle se on tehty. Hän oli muutenkin kovasti kannustava. Minusta tuntui, että jos pääsen siirtoon, selviydyn.
Toisen viikon lopulla tuli kirjastokärry, josta yllättäen halusinkin lainata kirjoja. Kysyin epäröivänä hoitajalta,
voisiko sängynpäätyä nostaa. En ollut
sitä aikaisemmin pyörtymisten pelossa
antanut nostaa. Hoitaja nosti sen heti.
Mietin kuitenkin vielä, että pyörrynköhän minä. Hoitaja tuumasi, että se on
nyt ylhäällä etkä ole pyörtynyt. Hän oli
yksi lempihoitajistani. Tyydyin tähän ja
aloin lukea.
Olin lukenut koko päivän keskittyneesti. Ihmeellisesti mieleni oli rauhoittunut.
Olin soitellut läheisillenikin, mistä he
olivat olleet iloisen yllättyneitä. Illalla
hoitaja tuli huoneeseen. En ensin kiinnittänyt häneen huomiota, koska olin
tottunut huoneessani pyörähtäviin ihmisiin. Hoitaja jäi kuitenkin seisomaan
sänkyni viereen, joten laskin kirjan alas
ja odotin, oliko hänellä asiaa. Hetken
hiljaisuuden jälkeen hän sanoi: ”Kuule
Saila, voi olla että tulee siirto!”

Saila Sormunen

Digiajan
siirrokkaat
”Herään verhojen raosta pilkottavaan
auringonpaisteeseen. Suljen älylaitteen
jo ennen kuin se ehtii pärähtää soittamaan tuttua sävelmää ja avaan samalla
ohjelmasovelluksesta yhteyden hoitoyksikköön. Nousen venytellen istumaan ja
yritän muistella päivän ohjelmaa. Älylaite kertookin, että illalla on vertaistukiryhmän virtuaalikokous.
Lasken käteni älylaitteen pinnalle, jonka biotunnistin mittaa happisaturaation,
sykkeen ja verenpaineen. Nappaan yöpöydältäni verensokerimittaria muistuttavan laitteen, jolla napautan sormeni
päähän pienen piston. Tipautan veripisaran valkoiselle liuskalle ja syötän sen älylaitteeseen. Nappaan älylaitteen mukaani
yöpöydältä ja matkalla kylpyhuoneeseen
puhallan PEF-mittariin. Mittarin tulokset
siirtyvät automaattisesti älylaitteelle analysoitavaksi.
Löntystän keittiöön aamiaiselle, samalla älylaitteen näytölle läjähtää aamun
mittaustulokset. Tulokset tallentuvat automaattisesti sähköiseen tietokantaan ja
tieto välittyy myös suoraan sairaanhoidon yksikköön. Tilanne vaikuttaa varsin
hyvältä. Pika-analyysi kertoo, että tulehduksia ei ole. Sen sijaan veren kolesteroli- ja sokeritasapaino kaipaavat pientä
justeerausta eilisen herkuttelun jälkeen.
Laite suosittelee aamiaiseksi kaurapuuroa, pähkinöitä ja marjoja. Suolaakin tuli
eilisen illallisen kylkiäisenä liikaa, se näkyy heti verenpainemittauksen kohonneena arvona. Tänään täytyy siis kiinnittää huomiota suolan määrään.
Kohonnut verenpaine kielii myös liiallisesta stressistä. Samasta kertovat unenlaadun mittaukset, jotka tallentuvat äly-

laitteelle yön aikana patjan alle asennettujen tunnistimien kautta. Uneni on
ollut katkonaista ja rauhatonta. Laite
suosittelee iltaan rauhallista liikuntaa,
venyttelyä ja kamomillateetä. Teen saman tien älylaitteelle muistutuksen osallistua ennen nukkumaanmenoa rauhalliseen, venyttelevään virtuaalijoogaan.
Samalla lisään kamomillateen kauppalistalle ja lähetän listan napin painalluksella lähikaupan toimitettavaksi.
FEV1-mittauksen tulos on ennallaan,
laite suosittaa täksi päiväksi joogan lisäksi 45 minuuttia kävelyä. Laitteen mukaan
hengästyttävämpi aerobinen liikunta on
tämän päiväisten puhallustulosten valossa tarpeen vasta huomenna. Älylaite
ja siihen synkronoitu rannekello tulevat
toki muistuttamaan siitä huomenna useaankin kertaan.
Laitan kaurapuuron isoäitini ikivanhassa Tupperware-kulhossa tekeytymään
jo aikansa eläneeseen mikroaaltouuniin
ja tsekkaan vielä lääketasapainon älylaitteen antamasta analyysistä. Kalium
ja natrium-arvot ovat ookoo. Sen sijaan
elimistölle tekisi pieni magnesium- ja
kalkkilisä hyvää. Analyysin tiedot siirtymät automaattisesti tuoremehukoneelleni tiedoksi, joka pyöräyttää minulle
hetkessä tarvitsemallani magnesium- ja
kalsiumlisällä olevan avokado-banaanismoothien.
Vilkaisen vielä lääkepitoisuusanalyysiä älylaitteen näytöltä ja huomaan, että ihoni alle asennetusta lääkekapselista
riittää enää kuukauden tarpeisiin. Muistelen kauhulla aikoja, jolloin lääkkeet
piti muistaa ottaa päivittäin tarkalleen
tiettynä kellonlyömänä. Nykyisin elintärkeät medisiinit imeytyvät elimistöön
ihonalaisen kapselin kautta. Tänään on
näköjään myös virtuaaliaika hoitavalle lääkärille. Voin varmistaa, että uutta
implantin asennusta varten on huomat-

tu varata aika hoitoyksikkööni. Poimin
mikroaaltouunista höyryävän kaurapuuron ja ryhdyn selaamaan päivän uutisia
älylaitteeltani…”
Elinsiirron saaneen arki saattaa tulevaisuudessa hyvinkin alkaa yllä kuvatulla tavalla. Kaikkialle levittäytyvä digiteknologia tuo varmasti paljon hyvää
tullessaan ja se tulee vaikuttamaan myös
siirron saaneiden hoitoon. Etäyhteyksien
ja kotimittauslaitetekniikan kehittyminen tulevat vähentämään poliklinikkakäyntien määrää. Lisäksi tieto tulee siirtymään nopeasti ja tehokkaasti potilaan
ja hoitoyksikön välillä.
Joustava tiedonsiirto on tarpeen kun
sosiaali- ja terveysalan palvelut tulevat
keskittymään entistä suurempiin yksiköihin. Yhteiskunnassamme, jossa tulevaisuudessa ison kakun sote-palveluista
vie ikääntyvän väestön hoito, digiteknologian kehittyminen lisää erikoissairaanhoidon kustannustehokkuutta. Kehittyvä ja arkipäiväistyvä digitekniikka tulee
mahdollistamaan paremmin myös syrjäseuduilla asuvien potilaiden hoidon seurannan. Niin ikään mahdollistuu vertaistuen tarjoaminen koko maan kattavasti
digitaalisten virtuaalitapaamisten kautta.
Voidakseen hyvin ihminen tarvitsee
kuitenkin myös aitoja sosiaalisia kontakteja ja fyysistä kosketusta. Kannustava
hymy, taputus olalle ja lämmin halaus
lisäävät stressiä lievittävän ja mielihyvää
lisäävän oksitosiini-hormonin erittymistä elimistössämme. Vaikka teknologian
jatkuva kehittyminen tulee varmasti vaikuttamaan elinsiirtopotilaiden hoitoon
ja muuttamaan vertaistuen muotoa, tarvitaan myös tulevaisuudessa perinteisiä
tapoja kohdata. Tämä koskee niin hoitohenkilökuntaa kuin elinsiirron koskettaneita vertaistuettavia ja -tukijoita.
Mila Gustavsson-Lilius

Allekirjoita elinluovutuskortti.
Kerro tahtosi läheisillesi.

www.kyllaelinluovutukselle.fi
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Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi palkitsi HUS Elinluovutustoiminnan verkoston Laatupalkinnolla. Oik. Markku Mäkijärvi, Raija Malmström, Helena Isoniemi, Anna-Maria Koivusalo, Johanna Kaartinen, Paula Rautiainen, Kirsi Rantanen,
Karl Lemström ja Kukka Nurmi.

EM-kisat
Vantaalla 2016
VAU järjestää ensi vuoden heinäkuussa sydän- ja keuhkosiirrokkaiden EM-kisat sekä munuais- ja
maksasiirrokkaiden ja dialyysipotilaiden EM-kisat Vantaalla.
Toivomme sykeläisiltä mahdollisimman runsasta osanottoa
tähän historialliseen tapahtumaan. Tässä joukkueemme marssimassa viime vuoden EM:issä
Vilnassa.

Tulevia tapahtumia
25.–26.7. Yhdistyksen Kesäjuhlat,
		 Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa
3.–8.8. Tuettu loma, Hotelli Kajaani, Kajaani
21.–23.8. Keuhko-blokki-viikonloppu,
		 Hotelli Rauhalahti, Kuopio
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23.–30.8. Elinsiirron saaneiden MM-kisat,
		 Mar del Plata, Argentiina
12.–13.9. Siirron jälkeistä elämää, Siikaranta Espoo
		 (Sope -kurssi siirrokkaille, joilla siirtoikä yli 15 v.)
10.10. SYKE 25v seminaari ja juhla Helsinki

