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SYKE ry:n ensimmäinen puheenjohtaja
Terho Luukkanen allekirjoittamassa
perustamisasiakirjaa.

Perustamisasiakirjan allekirjoitti 31 henkilöä.

Elämän sykettä jo 20 vuotta

”Lokakuun 27. päivänä 2000 Sydän- ja keuhkosiirrokkaatSYKE ry saavutti kunniakkaan kymme-nen vuoden iän.
Kymmentä vuotta pidetään yleensä häviävän lyhyenä aikana vuosien saatossa, mutta kun puhutaan sellaisten ihmisten elämästä, joilla on ollut onni saada elinsiirtoleikkauksen
avulla ns. jatkoaika tai uusi elämä, miten vaan, niin juhlimisen ja muistelemisen aihetta varmasti on.”
Näin aloitti tasan kymmenen vuotta sitten SYKEn sen aikaisen hallituksen jäsen Tauno Piilola yhdistyksen 10-vuotisjuhlahistoriikin.
Nyt juhlitaan juuri täyttynyttä 20 vuoden taivalta. Taunon
aikanaan esittämään ajatukseen on edelleen helppo yhtyä.
”Meitä sykeläisiä yhdistää yhteinen kokemus, joka on
niin voimakas, että se silottaa pois erot ja ennakkoluulot. Ja
siksi meillä onkin keskenämme aina verrattoman hauskaa
yhteisissä riennoissamme. Vakavassakin asiassa täytyy huumorilla aina olla oma sijansa.” Näin Tauno jatkoi, eikä sykeläisyyttä paremmin voi sanoiksi pukea!
Maailman ensimmäinen sydänsiirto Kapkaupungissa
Etelä-Afrikassa 1967 oli aikanaan suunnaton sensaatio. Sen
suorittaja Christiaan Barnard oli hankkinut tietoja elinsiirtotutkimuksista USA:n matkoillaan ja vieraillut mm Stan-

fordin yliopistossa Kaliforniassa. Myöhemmin on kuitenkin
epäilemättä aiheellisesti todettu, että professori Norman Shumwaylle, joka Stanfordin tutkimuksia oli johtanut, on annettava yhtä suuri tunnustus uraa uurtavasta toiminnastaan.
Sydän- ja keuhkosiirrot kuitenkin vakiintuivat varteenotettaviksi hoitomuodoiksi vasta 1970 ja 80-lukujen vaihteessa,
kun hylkimisen estoon käytettävä siklosporiini yleistyi kliinisessä käytössä.
Suomen ensimmäisen sydänsiirron teki 13.2.1985 professori Severi Mattilan johtama ryhmä, ja siirron saanut Heino
Pitkänen oli heti valtakunnan kuuluisuus, mutta valitettavasti
vain lyhyen aikaa. Tärkeä edellytys sydänsiirtojen aloittamiselle oli sydänlihaksen koepalatekniikan omaksuminen, missä
professori Markku S. Niemisellä oli keskeinen osuus. Suomen
ensimmäinen sydän-keuhkosiirto tehtiin 22.6.1988. Potilas
kuitenkin menehtyi muutama päivä leikkauksen jälkeen. Onnistunut yhden keuhkon siirto tehtiin professori Ari Harjulan
johdolla 25.2.1990 Martti Lehmukselle.
Sydän- ja keuhkosiirtojen tulokset ovat tätä nykyä erinomaisia ja kestävät mainiosti kansainvälisen vertailun.
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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
PL 13, 02611 ESPOO

Monipuolista
painopalvelua!
Mitä tuotteita teillä tarvitaan?
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Löydä loman tahti

Pyydä tarjous!

Lapin monipuolisimpana hotelliketjuna tarjoamme
käyttöösi 11 viihtyisää hotellia yhdeksässä tunnelmallisessa kohteessa. Suorin tie riemukkaaseen
Asiakkuuspäällikkö

Kirjapainopäällikkö

matti.knuutila@artprint.ﬁ
YLIVIESKA

esko.ostberg@artprint.ﬁ
YLIVIESKA

Matti Knuutila
Puh. 020 750 4537

Esko Östberg
Puh. 020 750 4535

Asiakkuuspäällikkö

Timo Karkia
Puh. 020 750 4511

timo.karkia@artprint.ﬁ
KOKKOLA

lomaan on buukata sellainen nettisivuillamme.
www.artprint.ﬁ
www.botniaprint.ﬁ

Saat parhaat edut.
Ja jotain vieläkin arvokkaampaa.
Etuohjelman avainasiakkuudesta on sinulle paljon hyötyä.
Paras etusi on henkilökohtainen pankkineuvoja, joka
tuntee sinut ja on perillä tavoitteistasi. Avainasiakkuus
tuo sinulle myös muita kullanarvoisia etuja tuotteista
ja palveluista. Tule konttoriimme keskustelemaan Etuohjelmaan liittymisestä. Soita 0200 3000 (pvm/mpm)
ma–pe 8–20 ja varaa aika.
Teemme sen mahdolliseksi

Nordea Pankki Suomi Oyj

Onnistuneelle lomalle on aina kysyntää. Ja kun
ottaa suunnaksi Lapin ja valitsee mukavan
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Palvelemme sinua numerossa 016 3232.
Osta lomasi online: Lappiin.fi
YLLÄS • SAARISELKÄ • LEVI • OLOS • ROVANIEMI • PALLAS • KILPISJÄRVI • HETTA • LUOSTO
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Elinsiirron ansiosta elämä
voi jatkua täysipainoisena.
Novartis on uranuurtaja elinsiirtolääkkeiden kehittäjänä.
Päämäärämme on edistää
elinsiirtopotilaiden terveyttä
ja hyvinvointia.
Siksi jatkamme työtä uusien
innovatiivisten elinsiirtolääkkeiden
kehittämiseksi.

Metsänneidonkuja 11
02130 Espoo
Puh. 010 6133 200
www.novartis.fi
CCC 955-10/09
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Aihetta
muistella ja
juhlia
Lokakuun 27. päivänä vuonna 1990 kokoontui Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan Meilahteen joukko sydämen siirron saaneita henkilöitä ystävineen perustamaan omaa yhdistystä. Yhdistykselle oli selkeä tarve, olihan
sydänsiirtoja Suomessa tehty jo viiden vuoden ajan ja ensimmäisestä sydänkeuhko- eli blokkisiirrosta oli kulunut
kaksi vuotta. Keuhkosiirrot oli juuri aloitettu.
Kuten tässä lehdessä olevasta historiikki-kirjoituksesta voi lukea, ajatus yhdistyksen perustamisesta ei syntynyt suinkaan yhdessä yössä, vaan se oli useamman vuoden suunnittelun tulos.
Perustavan kokouksen läsnäolopöytäkirjan allekirjoitti 31 sydänsiirrokasta ja joukko omaisia. Yhdistyksen perustamista tuki voimallisesti myös Meilahden sairaalan hoitohenkilökunta. Tänäkin päivänä lähes puolet jäsenistämme on omaisia, sairaaloiden hoitohenkilökuntaa tai muita elinsiirroista kiinnostuneita henkilöitä.
Yhdistyksen 20-vuotiseen historiaan liittyy paljon niin yksityisiä kuin yhteisöllisiä muistoja. Vaikka rennompien liikunnallisten, kulttuuristen yms. tapaamisten ohella kokoonnumme monesti vakavien asioiden äärelle, löytyy tapaamisissamme aina sijaa huumorille. Ehkä juuri tämä huumori on siivittänyt toimintaamme siten että jäsenemme haluavat vuodesta toiseen ahkerasti osallistua yhdistyksen tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Yhtenä todisteena
huumorista, tai pikemminkin sykeläisten elämänasenteesta, on pari vuotta sitten tehty elämänlaatuamme arvioinut kyselytutkimus. Vastausprosentti oli huimat yli 80 ja tutkimuksen yhteenvedossa todetaan sykeläisten kokevan elämänlaatunsa hyväksi. Aktiivinen jäsenistö on ollut se selkäranka, johon yhdistyksen valitsemat luottamushenkilöt ovat 20- vuoden ajan voineet tukeutua. Kuten tähän maalliseen vaellukseen kuuluu, olemme Sykkeessäkin vuosien varrella aika ajoin joutuneet hiljentymään menehtyneen ystävämme muistoksi. Mutta samalla kun
muistamme lämmöllä poisnukkuneita yhdistystovereitamme, olemme iloisia siitä että järjestäytymisasteemme on
säilynyt korkeana. Sydän- tai keuhkonsiirron saanut löytää edelleenkin yhdistyksen ja liittyy jäseneksi. Samalla
saattaa liittyä koko perhekunta.
Etenkin viime vuosina olemme kantaneet erityistä huolta elinsiirtojen määrästä Suomessa. Toivomme että elokuun alussa voimaanastunut uusi ns. elinluovutuslaki osaltaan lisää elinsiirtojen määrää. Olimme uuden lain aikaansaamisessa ja valmistelussa aktiivisesti mukana yhdessä hyvän yhteistyökumppanimme Munuais- ja maksaliiton kanssa. Työ edunvalvonnassa kuitenkin jatkuu. Olemme yhdessä vaatineet että luovuttajasairaaloissa mitä
pikimmiten nimettäisiin luovutuksista vastaava lääkäri ja elinluovutuskoordinaattori. Alueellisen tasapuolisuuden
turvaamiseksi vaadimme myös että elinluovutukset ja –siirrot kustannettaisiin valtion budjettivaroin.
SYKE ry on Sydänliiton valtakunnallinen jäsenjärjestö. Olemme omalta osaltamme rikastuttamassa maamme
vahvaa sydänkenttää. Liitolta olemme myös saaneet vuosien varrella monipuolista korvaamatonta tukea. Hengitysliitto Helin asiantuntemusta olemme puolestaan tarvinneet ja saaneet mm. järjestäessämme räätälöityjä keuhko- ja blokkisiirrokkaiden tapaamisia. Yhteistyömme em. mainittujen tahojen kanssa jatkukoon vähintään yhtä
tiiviinä jatkossakin! Haluan yhdistyksemme puolesta tässä yhteydessä osoittaa parhaat kiitoksemme myös muille
järjestökumppaneillemme. Lämpimät kiitokset ja halaukset myös niille tukijoillemme, jotka ovat taloudellisesti
tukeneet toimintaamme. Toivottavasti olemme olleet tukenne arvoisia.
Seppo Lösönen
puheenjohtaja
Sydän- ja keuhkosiirrokkaat – SYKE ry
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Jatkoa etusivulta.
SYKE syntyy

Varainhankintaa

Neljäs sydämensiirto Meilahdessa tehtiin toukokuussa 1986 Pari ensimmäistä kokousta järjestettiin Meilahden sairaalastuolloin 53-vuotiaalle Terho Luukkaselle. Odotellessaan siir- sa. Tukholmankadun KOP:iin avattiin tili ja konttori lahjoittoaan sairaalassa Terho jutteli häntä ennen siirron saaneen ti katajaisen puheenjohtajan nuijan, kahvipullat saatiin usein
Markku Hovin kanssa. Hovi ehdotti jo tuolloin yhdistyksen Primulasta ja kahvit kauppiastuttavilta. Kahvinkeittopuuhisperustamista sitten leikkauksen jälkeen: ”Rupea sinä puheen- sa häärivät tavallisesti ahkerat rouvat Leena Kautola, Soile
johtajaksi, niin minä alan sihteeriksi.” Hovista ei sihteeriä tul- Runn ja Tuula Luukkanen. Omaa toimistoa ei vielä pitkään
lut, sillä hän menehtyi keuhkokuumeeseen juhannuksen aikoi- aikaan ollut, joten toimistotyöt tehtiin alkuvuosina kotikonhin 1986, mutta Terholla jäi ajatus yhdistyksen perustamisesta stein, useimmiten sihteeri Vassin kotona. Toimistotila vuokkytemään.
rattiin Oltermannintien SydänSydänsiirrokkaiden yhtalosta syksyllä 1993.
distys pysyi kuitenkin suunAlusta saakka on saatu painitelma-asteella aina vuoteen
nia toiminnan rahoittamisen
1989 asti. Noiden välivuokanssa. Jäsenmaksutulot olivat
sien aikana asiasta oli toki
pienet eikä niillä katettu edes
keskusteltu eri porukoissa ja
postituskuluja. Yhdistyksen taMeilahden sairaalan väki tulous sai aivan uutta pontta kun
ki ajatusta.
vuonna 1993 tutustuttiin Reijo
Syksyllä 1989 muodosMäättään ja Tuire Vuorisaloon.
tettiin sitten pieni työryhmä,
Reijolla ja Tuirella oli vankkaa
joka alkoi hahmotella säänkokemusta varainhankinnasta
töjä ja lähestyi Suomen Syja he esittivät ajatuksen kirjeendäntautiliittoa tiedustellen
sulkijamerkkien puhelinmyynperusteilla olevan yhdistyknistä varainhankinnan muotosen mahdollisuuksia liittyä
na. Ajatus tuntui hyvältä ja soPerustamiskokouksen osanottajia äänestämässä
liiton jäseneksi.
pimus tehtiin. Tämän sopimukKeväällä 1990 kokoon- uudesta hallituksesta.
sen - joka edelleen on voimassa
nuttiin yhdistysasioissa Ho- turvin on yhdistys voinut huotelli Haagassa. Palaverissa päätettiin, että perustava kokous mattavasti monipuolisestaa ja kehittää toimintaansa. Monet täpidetään tulevana syksynä. Kesällä 1990 kokoonnuttiin vielä näänkin hyviksi ja tarpeellisiksi osoittautuneet toiminnot ovat
Jorma Seppäläisen kutsusta pienellä joukolla Joroisissa, jossa peräisin peräisin näiltä ajoilta.
täsmenneltiin perustamisajatuksia.
Koska julkinen rahoitus tuli selkänojaksi vasta 2000-luvulKun syksy eteni, olivat säännötkin tarkistamisvaiheessa. la, oli omalla varainhankinnalla siihen asti täysin ratkaiseva
Kaikki alkoi olla valmista ja kokouspäivä lähestyi.
merkitys. Eikä sen merkitys ole vähentynyt, sillä niin RahaKun hiukan ennakkoon mietittiin, ketkä uutta yhdistystä automaattiyhdistyksen kuin Kansaneläkelaitoksen ja vaikkapa
lähtisivät vetämään, ehdotti Erkki Kautola puheenjohtajaksi Opetusministeriön raha on aina ”korvamerkittyä” ja oman vaTero Savolaista, joka aluksi emmittyään, suostui. Terho Luuk- rainhankinnan tuotto on sitä minkä käytöstä voimme itse päätkasesta kaavailtiin tilintarkastajaa.
tää - omien sääntöjemme sekä lakien ja asetusten antamissa
Sydänsiirtokoordinaattori Maria Lindström ja professori rajoissa tietysti.
Markku S. Nieminen tukivat ajatusta voimakkaasti ja esittivät
keuhkosiirrokkaiden mukaan ottamista. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin Meilahden sairaalassa 27.10.1990. Sen läsToiminnan pääkohtia
näolopöytäkirjan allekirjoitti 31 sydänsiirrokasta ja omaisia.
Jo perustavassa kokouksessa päätettiin liittyä Suomen Sydäntautiliiton jäseneksi. Se tuntui järkevältä, sillä tosiasia oli Koko yhdistyksen perustaminen käynnistyi niiden keskusteluettä sydän- ja keuhkosiirrokkaat olivat niin pieni joukko, että jen yhteydessä, joita potilaat kävivät tavatessaan toisiaan saitukevaa selkänojaa tarvittiin. Erityisesti liiton silloinen puheen- raalassa. Lähes koko jälkihoito 80-luvun lopulla tapahtui Meijohtaja asessori Martti Salander suhtautui pyrkimyksiin suurella lahden sairaalassa Helsingissä ja sinne jokainen potilas tuli
kontrolleihin. Tätä seikkaa sairaalan väki käytti taitavasti hylämmöllä ja monet liiton toimihenkilöt antoivat auliisti apuaan.
väksi ja niinpä jokaisella uudella siirtokandidaatilla oli aina tilaisuus tavata ”vanhempi tieteenharjoittaja”- potilastoveri.
Tämä toiminta on jatkunut läpi vuosien ja on epäilemättä
Ensimmäiset valinnat
ollut korvaamattoman tärkeää kaikille potilaille ja heidän läheisilleen. Ensimmäinen Sydänliiton kanssa yhteistyössä järYhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Tero jestetty kurssi pidettiin vuonna 1995 ja syventävä kurssi pariSavolainen ja hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Esko Laine, sen vuotta myöhemmin.
Leena Setälä, Erkki Kautola ja Ilkka Vass sekä hallituksen vaRaha-automaattiyhdistys myönsi 2001 alkaen viisivuotisen
rajäseniksi
projektirahoituksen vertaistukitoiminnan kehittämiseen ja tuMartti Haapalainen, Jussi-Pekka Lehto, Leena Kylmälä kihenkilöiden kouluttamiseen. Tämä merkitsi sitä, että toimin(nyk. Saijets) ja Pertti Notkola. Tilintarkastajiksi valittiin Terho ta voitiin systematisoida ja koulutusta järjestää riittävästi eriLuukkanen ja Pertti Mäkinen. Heidän varatilintarkastajikseen laisille vertaistukijoille. Yhdistys on kouluttanut kaiken kaiktulivat Jouko Silvonen ja Erkki Nuuttila. Tuore hallitus valit- kiaan lähes 80 siirrokasta, puolisoa tai siirrokaslasten vanhemsi järjestäytyessään varapuheenjohtajaksi Esko Laineen, talou- paa varsin perusteellisella koulutuskokonaisuudella.
denhoitajaksi Jussi-Pekka Lehdon ja sihteeriksi Ilkka Vassin.
Projekti muuttui vuoden 2006 alusta kohdennetun RAY2
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Jo 90-luvun alussa perustetun ''Eskon talli'' kasvot ovat vuosien varrella muuttuneet, mutta hiihtotraditio elää yhä.

Päivän hiihtourakan jälkeen on mukava istahtaa palaveriin.

avustuksen toiminnoksi ja on nykyisin vakiintunutta. Vertaistukea annetaan siirtoa odottaville ja siirron saaneille. Uusimpana kohderyhmänä on henkilöt, joiden siirrosta on kulunut
jo vuosia mutta esim. pitkäaikaiskomplikaatioiden vuoksi tuen
tarve on uudestaan ajankohtaistunut.
Keuhko- ja blokkisiirrokkaille on luotu yhteistyössä Hengitysliiton kanssa oma toistuva vertaistukitapaaminen.
Yhteistyöstä sairaaloiden kanssa on muodostunut oleellinen osa vertaistukitoimintaa, sillä sairaaloiden toimintatapojen tunteminen ja vastavuoroisesti sairaaloiden tietämys omista toimintatavoistamme on ensiarvoisen tärkeää ja luottamuksen perusta.

suuksia nuorten yhteiselle toiminnalle muun muassa liikunnallisten tapahtumien muodossa.

Jäsentapaamiset
Vertaistukitoiminnalle hyvin läheistä sukua ovat olleet jäsentapaamiset kaikkine erilaisine kesä- ja talvipäivineen ja teatteriretkineen. Myös sääntömääräisen toiminnan, kuten vuosikokousten yhteyteen on useimmiten järjestetty muutakin yhteisiä. Pikkujoulujuhlat ovat tästä hyvä esimerkki. Kaikkien näiden tapaamisten punaisena lankana on ollut, että tavatessa on
mukavaa ja hyödyllistä kuulla naapurin kokemuksia ja saada
itse kertoa omista ongelmista ja niiden ratkaisemisesta. Kun
tapaamisissa on tutustuttu, on myös paljon helpompaa ottaa
yhteyttä ystäviin ja kysyä neuvoa ja apua. Jäsentapaamisissa
on syntynyt monia todella hyviä ystävyyssuhteita, jotka ovat
johtaneet perheidenkin tapailemiseen. Onpa silloin tällöin syntynyt oikeita romanssejakin: kaksi yksinäistä on saattanut löytää toisistaan jopa elämänkumppanin.
Yhdistyksen piiriin on vuosien mittaan syntynyt mukavia porukoita. Joku harrastus on kerännyt ympärilleen samalla tavalla ajattelevia jäseniä. Tämmöisiä ovat Lapin hiihtoretkiin erikoistunut joukko ”Eskon talli”. Toinen ihan vastaava
on kaukomatkailua harjoittava ”Sykerö-kerho”. Uusimpana
kannattaa muistaa pääkaupunkiseudun aktiivinen naisjoukko
”Sykkyrät”, jonka monipuolisiin tapaamisiin osallistuu aika
ajoin naisjäseniämme muualtakin maasta. Tärkeä vertaisjoukko on myös siirrokaspuolisonsa menettäneiden ryhmä, joka on
alkanut kokoontua muiden tapaamisten yhteydessä.
Nuorten jäsenten saaminen mukaan toimintaan ja erityisesti heidän ongelmiinsa paneutuminen on ollut vaikeata. Se ei
ole ihme, sillä muun jäsenistön keski-ikä on siinä määrin korkea, etteivät nuoret aina ole kokeneet sitä omakseen. Voimavarojen puute on toisaalta rajannut mahdollisuuksia runsaaseen
määrään ns. räätälöityjä tapahtumia. Viime vuosina on yhteistyö Munuais- ja maksaliiton (Musili) kanssa luonut mahdolli-

Aluetoiminta
Uraa uurtavaa toimintaa ovat olleet luomassa sekä Jyväskylän ja ympäristön että pääkaupunkiseudun jäsenet. Heidän
käynnistämä alueellinen toiminta on synnyttänyt samanlaista
alueellista aktiivisuutta muuallakin maassa. Vapaamuotoista
aluetoimintaa on ainakin Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa, Savossa, Pohjois- ja Etelä-Karjalassa, Keski-Pohjanmaalla, Turun seudulla, Satakunnassa ja Lapissa - satunnaisemmin myös
muualla. Näiden tapaamisten vetäjinä on joukko aktiivisia yhdyshenkilöitä, joiden toiminta on erittäin arvokasta.
Aluetoiminnan osaksi on myös kytketty vertaistukitoiminta, mikä mahdollistaa myös toiminnan rahoitusta silloin kun
teema on keskeisesti mukana.
Aluetapaamisten järjestämisessä on aina pyritty siihen, että
niitä olisi eri puolilla maata. Silloin mahdollisimman monella
jäsenellä on tilaisuus tulla mukaan, matka ei ole ylivoimaisen
pitkä ja kynnys osallistua on matala.

Kuntoutus- ja sopekurssit
Pelkät jäsentapaamiset ja vertaistukihenkilötoiminta eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä takaamaan sitä, että elinsiirron kaltaisen suuren leikkauksen jälkeen kaikki olisi hyvin ja elämä
sujuisi kitkatta.
Asiantuntijamme ovat osanneet alusta saakka ottaa huomioon sen, että leikkauksesta toipuminen on yksilöllistä. Se
on sitä myös henkisen kuntoutumisen näkökulmasta. Siksi jo
vuonna 1993 aloitettiin Kansaneläkelaitoksen tuella kuntoutus- ja sopeutumiskurssijärjestelmä, jonka turvin vuosittain n.
15 sydän- ja keuhkosiirrokasta läheisineen on päässyt kymmenpäiväiselle kurssille.
Näillä kursseilla on ollut tilaisuus kuulla asiantuntijaluentoja, keskustella ja vaihtaa kokemuksia kohtalotovereiden
kanssa.
Tätä kurssimuotoa on voitu jo 90-luvulta asti täydentää lyhyemmillä viikonloppukursseilla. Näiden kurssien osallistujina on ollut monenlaisia jäsenryhmiä: siirrokkaat ja puolisot
yhdessä ja erikseen, sinkut, nuoret aikuiset, veteraanit ja viimeisimpinä työelämään tai opintoihin suuntaavat. Yhdistyksellä oli 2000-luvulla muutamina vuosina myös mahdollisuus
Sydänliiton tuella järjestää sydänsiirtolasten perhekursseja,
3
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sia hyviä ystävyyssuhteita monista eri maista tulleisiin sydänja keuhkosiirrokkaisiin.

Yhteistyötä pohdittiin

Sope-kurssilaisia perhepotretissa Siuntiossa.
jotka olivat todella tarpeen. Tämän toimintamuodon rahoituksen soisi vielä järjestyvän, jotta toimintaa voitaisiin jatkaa. Yhteistyössä Musilin kanssa on parina viime vuonna järjestetty
vastaava KELAn rahoittama kurssi. Näihin täydentäviin kursseihin on rahoitusta saatu Sydänliiton kautta Raha-automaattiyhdistyksestä.

Liikunta ja urheilu
Liikunnalla ja urheilulla on yhdistyksen toiminnassa aina ollut
suorastaan poikkeuksellisen merkitsevä rooli. Meille siirrokkaille on jo toipumisvaiheessa korostettu liikkumisen merkitystä ja luonnollisesti monella jäsenellä on muodossa tai toisessa liikunnallisia harrastuksia. Sairaalan kuntoutusvaiheelle
on haluttu myös luoda jatkuvuutta. On kuitenkin hyvin suurelta osin puhdas sattuma, että erityisesti urheilusta ihan kilpailumielessäkin on tullut niin merkittävää.
Tapahtui näet seuraavaa: vuoden 1990 lopulla, pian yhdistyksen perustamisen jälkeen kuultiin, että muuan nuori sydänsiirrokas oli ollut Pariisissa siirrokkaitten urheilukilpailuissa ja
voittanut jopa mitalin uinnissa. Vähän myöhemmin puheenjohtaja ja sihteeri saivat Meilahden sairaalan kautta yhteydenottopyynnön. Tehtiin työtä käskettyä ja muutaman päivän kuluttua tavattiin Helsingissä Maurice Girod- niminen elegantti
ranskalaisherra, joka selvällä suomenkielellä kertoi olevansa
Ranskan sisarjärjestön puheenjohtaja.
Maurice oli toiminut Ranskan Helsingin suurlähetystössä
vuosikaudet ja oli naimisissa suomalaisen kanssa. Hän kertoi,
että edellisenä kesänä oli Pariisissa todellakin pidetty sydän- ja
keuhkonsiirtopotilaitten urheilukilpailut - jo toiset lajissaan.
Maurice muisti myös mainita suomalaismenestyksestä.
Hän mainitsi että seuraavat kisat oli tarkoitus järjestää kesällä 1991 Lontoossa. Maurice kehotti ottamaan yhteyttä englantilaisiin kisajärjestäjiin, siis Englannin sisaryhdistykseen.
Yhteystiedot saatuaan puheenjohtaja ja sihteeri kirjoittivat
pääsihteeri Geoff Finniganille kertoen haluavansa tarkempia
tietoja tulevasta. Kun ne oli saatu, pantiin osallistumishanke
välittömästi vireille.
Kisamatka seuraavana kesänä onnistui erinomaisesti. Mukana oli liki parikymmentä osallistujaa, joista yhdeksän kilpailijaa. Samalla päätettiin osallistua seuraaviin, Hollannin kisoihin oikein isolla porukalla. Hollannin matka onnistuikin jos
mahdollista vieläkin hienommin. Joukkueen 20 kilpailijaa saivat roppakaupalla mitaleja. Samalla sykeläiset solmivat lukui4

Hollannin kisojen yhteydessä maiden edustajat kokoontuivat
pohtimaan kisojen järjestämisen tulevaisuutta ja myös sitä, voiko yhdistysten yhteistoimintaa tiivistää ja kenties laajentaakin.
Yhdessä todettiin, että tarvetta varmasti olisi. Päätettiin, että seuraavat kisat, joita oli kaavailtu Sveitsiin pidettäisiinkin
vasta kahden vuoden kuluttua vuonna 1994.
Kun kävi ilmi, etteivät sveitsiläiset pystyneetkään vielä
kahden vuoden kuluttua kisoja järjestämään, kysyttiin meiltä
suomalaisilta, voisimmeko ajatella toimivamme vuoden 1994
kisaisäntinä.
Vielä samana iltana pidettiin pikainen SYKEn hallituksen
kokous - lähes kaikki jäsenet kun olivat matkalla mukana.
Uhkarohkeasti päätettiin ottaa tarjous vastaan. Olihan meillä
peräti kaksi vuotta aikaa!
Muusta yhteistoiminnasta eri maiden edustajat sopivat, että
kukin maa lähettää keväällä edustajat Brysseliin, jossa pidettäisiin kokous. Siellä esitellään suunnitelmat yhteistoiminnaksi ja sitten päätetään jatkosta.
Yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri matkasivat keväällä Brysseliin. Kokouksessa käytiin läpi laaditut suunnitelmat
ja alustava luonnos yhteistoiminnan säännöiksi. Siellä myös
sovittiin, että seuraavana kesänä Helsingissä, omien kisojemme yhteydessä perustetaan Euroopan sydän- ja keuhkosiirrokasyhdistysten liitto (EHLTF). Tämä sopi meille suomalaisille
tietenkin erinomaisesti ja esittelimme puolestamme miltei valmiit kisasuunnitelmamme.
Koitti kesäkuu vuonna 1994 ja kisavalmistelumme olivat loppusuoralla. Olimme puurtaneet kisojen onnistumiseksi
kaksi vuotta. Loppuvaiheessa meillä oli yhteensä sadan vapaaehtoisen joukko valmiina kisoja varten. Olimme saaneet Opetusministeriöstä kisoja varten tappiontakuupäätöksen siltä varalta, että jotain menisi poskelleen.
Opetusministeriön edustajat olivat kisa-hankkeesta kuultuaan ensin kauhuissaan: niin mittava oli projektimme ja niin
pieni ja tuntematon oli yhdistys. Mutta kun suunnitelmiimme
ja budjettiin oli tutustuttu, syntyi luottamus meihin ja avustuspäätös oli myönteinen.
Torstaiaamuna 30.kesäkuuta satoi vettä mutta iltapäivällä
alkoi aurinko paistaa ja sitä kesti miltei koko kesän. Kisat onnistuivat hyvin. Vielä nykyäänkin monet ulkomaiset kisavieraat muistavat kehua järjestelyjä ja kodikasta ilmapiiriä. Eikä
tappiontakuuseenkaan tarvinnut kajota.
Menestystä täydensi osaltaan se, että European Heart and
Lung Transplant Federation, uusi elinsiirtoväen kansainvälinen järjestö perustettiin kisojen aikana.
Euroopan sydän- ja keuhkosiirrokkaitten kisoja on sittemmin järjestetty joka toinen vuosi. Kisapaikkoina ovat olleet järjestyksessä Helsingin jälkeen olleet Sveitsi 1996, Saksa 1998, Norja 2000, Itävalta 2002, Irlanti 2004, Italia 2006,
Ranska 2008 ja Ruotsi 2010. Seuraavat kisat pidetään 2012
jälleen Hollannissa.

Elinsiirtourheilu yhdistyy
Vuoden 1994 keväänä, itse asiassa juuri valtionavustusneuvotteluihin liittyen alkoi yhteistyömme Munuais- ja maksaliiton kanssa. Oli näet niin, että kun sydän- ja keuhkosiirrokkailla oli ollut Euroopassa omia urheilukilpailuja, olivat
munuais- ja maksasiirrokkaat vastaavasti jo vuosia osallistuneet World Transplant Games- kisoihin, elinsiirtoväen MM-
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kilpailuihin.
Oli syntynyt tilanne, jossa OPM sai kaksi erillistä elinsiirtourheiluun liittyvää avustusanomusta. Ministeriön virkamiehet aivan oikein ajattelivat, että noin pienten ryhmien täytyy
pystyä sellaiseen yhteistyöhön, että vastaisuudessa ministeriöön tulee vain yksi yhteinen raha-anomus. Niinpä kutsuttiin
koolle kokous, jossa ministeriö painokkaasti esitti ajatuksen
järjestöyhteistyöstä. Molemmat yhdistykset saivat toki sinä
vuonna erikseen anomansa summat mutta sitoutuivat samalla
käynnistämään yhteistyöneuvottelut.
SYKEn edustajina tuloksellisissa neuvotteluissa olivat pj
Esko Laine, lakiasiantuntijana Timo Hämeranta ja sihteeri Ilkka Vass. Neuvottelujen tuloksena perustettiin jo seuraavana
syksynä Suomen Transplantaatioliikunnan Liitto, Elinsiirtoväen Liikuntaliitto ELLIn edeltäjä. Jo kesällä 1995 sykeläiset
osallistuivat ensimmäistä kertaa munuais- ja maksaväen järjestämiin elinsiirron saaneiden SM-urheilukilpailuihin. Ja saman vuoden syksyllä lähti Manchesterin MM-kisoihin myös
sydän- ja keuhkosiirrokkaita.
Yhteistyö niin järjestö- kuin liikunta-asioissa on jatkunut ja
kehittynyt. Liikunta- ja urheiluyhteistyö sai pitkien neuvottelujen tuloksena uusia muotoja kun vuoden 2010 alusta toimintansa aloitti Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry. Sen
piirissä on nyt lähes koko vammaisliikuntakenttä. ELLIn toiminta lakkautettiin kevään aikana.

Kisamenestyksestä
Mitalitilimme siis itseasiassa avattiin jo Pariisissa 1990. Menestys on jatkunut katkeamattomana ainakin Ruotsin kisoihin saakka ja on perusteltua uskoa menestyksen saavan jatkoa tulevinakin vuosina. Mitalisaaliit ovat tavallisesti olleet
niin runsaita, että muilla vammaisurheilijoilla, terveistä puhumattakaan on ollut nieleskelemistä. Mitalistiemme, edes menestyneimpienkään urheilijoiden luettelemiseen ei ole mahdollisuutta mutta kun suomalainen elinsiirtourheilija on saavuttanut lajinsa maailmanennätyksen tai valittu kisojen parhaaksi urheilijaksi, on se mainittava: Erkki Kautola saavutti
ensimmäisenä sykeurheilijana maailmanennätyksen lajinaan
kuulantyöntö yli 55-vuotiaiden sarjassa. Hänen esimerkkiään
seuraten mm. Leena Saijets, Tuija Helander, Teijo Hietanen ja
Pertti Salminen on valittu kisojen parhaaksi urheilijaksi tai ainakin parhaaksi keuhkosiirtourheilijaksi. Ja muita erinomaisia
menestyjiä on lukuisia.
Vielä kannattaa mainita Suomen lentopallojoukkue, joka
on kolmissa viimeisimmissä kisoissa mutta jo aiemminkin ollut paras joukkue. Taistelijan kakkulapio (myöh. Vuoden Taistelijan pokaali) on myönnetty vuoden urheiluteosta eli poikkeuksellisen hyvästä urheilu-suorituksesta kauden aikana. Lapion ovat itselleen taistelleet Veikko Järvinen (kahdesti), Erkki Kautola, Heikki Lehtinen, Iija Ignatiew ja Saila Sormunen.
Jorma Seppäläinen, Leena Kylmälä (nyk. Saijets), Juha Ojastenmäki (kahdesti), Krister Erlund, Teijo Hietanen ja Pertti
Salminen. Mainittakoon, että Tuija Helander valittiin vuoden
vammaisurheilijaksi Suomessa vuonna 2005.

Kunto- ja terveysliikunta
Liikunnan painopiste on entistä enemmän siirtynyt kunto- ja
terveysliikunnan puolelle, sillä se on tosiasiassa keino saada
jäsenet laajasti mukaan.
Jo ELLIn aikana kunto- ja terveysliikunnan merkitystä korostettiin mutta näyttää siltä, ettei tässäkään asiassa ”kannettu vesi kaivossa pysy”! Uuden VAU-yhteistyön myötä ja sen

aluetoimintaa oikein hyödyntäen on jäsenillämme entistä paremmat mahdollisuudet hakeutua itseään kiinnostavien kuntoja terveysliikunnan muotojen pariin. Voi olle, että myös yhdistyksen tulee jatkossa omaksua entistä aktiivisempi rooli. Ainakin alueiden yhdyshenkilöt voivat toiminnallaan edistää asiaa
olemalla mukana VAU:n alueiden toiminnassa vaikkapa vain
tiedonvälittäjinä. Viime kädessä kunto- ja terveysliikunta on
jokaisen jäsenen omista käsissä.
Yhdistys on vuodesta 1996 asti palkinnut myös liikunta- ja
urheilutoiminnassa ansioituneita.
Vuoden liikuttajaksi on nimetty henkilöitä, jotka paitsi itse liikkumalla, myös asenteillaan ja esimerkillään ovat kannustaneet muita jäseniä liikkumaan.
Liikuttajat ovat: Martti Haapalainen, Tuija Suvilehto, Veikko Koski, Esko Eronen, Paavo Keskinen, Iija Ignatiew, Heino
Junnilainen, Tuija Helander (kahdesti), Seppo Lösönen, Sirkka Murtojärvi, Merja Vuorio, Leena Jokinen ja Marika Kiikala
ja Antero Pohjonen.

Kansainväliset yhteydet
Kansainvälinen järjestöyhteistyö syntyi Euroopan kisojen yhteydessä ja konkretisoitui vuonna 1994 Helsingissä Euroopan
sydän- ja keuhkosiirrokasyhdistysten Liiton (EHLTF) perustamiseen. Liiton toiminta on vuosien mittaan laajentunut käsittämään myös muuta kuin urheiluyhteistyötä SYKE on perustajajäsenenä ollut aktiivisesti mukana. Ilkka Vass oli vuoteen
2008 saakka federaation hallituksen jäsen ja tällä hetkellä hallituksessa istuu Seppo Lösönen.
Pohjoismaisen yhteistyön käynnistyminen 1995 oli varsin
luonnollista, sillä maiden väliset erot ovat niin vähäisiä verrattuna yleiseurooppalaisiin eroihin. Tapaamiset ovat olleet vuosittaisia ja olemme voineet varsin syvällisestikin analysoida
eri maiden välisiä hoitokulttuurieroja ja niiden syitä, verrata
asioita tilastojen valossa ja saada monenlaisia vaikutteita toinen toisiltamme.

Tiedottaminen
Yksi yhdistyksen toiminnan keskeisiä toimintamuotoja on
alusta saakka ollut elinsiirtoja koskevan tiedon levittäminen
julkisuudessa ja siten elinsiirtojen toimintaedellytyksien edistäminen.
Tätä työtä on tehty monin tavoin. Useat yhdistyksen jäsenet
ovat suostuneet antamaan kasvot elinsiirtotoiminnalle lehdistössä ja sähköisissä tiedotusvälineissä. Tällä on ollut tärkeä
merkitys sille, että vähä vähältä on suhtautuminen sydän- ja
keuhkosiirrokkaisiin muuttunut. Enää me emme ole kummajaisia, joita kadulla melkein sormella osoitellaan.
Nyt monet ihmiset tietävät mistä elinsiirroissa on kysymys
ja osaavat suhtautua luontevasti siirrokkaisiin. Hyvä asenneilmasto elinsiirtoja kohtaan on entisestäänkin parantunut ja tätä
nykyä yhdeksän suomalaista kymmenestä on kysyttäessä valmiita luovuttamaan kuolemansa jälkeen elimiä ja yhtä moni
on myös valmis itse vastaanottamaan siirteen, jos vakava sairaus sitä vaatisi.
Elinluovutuskortti on tullut suomalaisille tutuksi, vaikka
suhteellisen harvat ihmiset allekirjoitettua korttia mukanaan
kantavatkin. Elinluovutuskortin tunnetuksi tulemista ja elinsiirtotoimintaa on edistetty yhdessä Munuais- ja maksaliiton
ja muiden kansanterveysjärjestöjen sekä elinsiirtoklinikoiden
yhteisessä ”Lahja elämälle” –projektissa, jota RAY on jo vuosien ajan tukenut.
Yhdistyksen omista tiedottamistoimenpiteistä kannattaa
5
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mainita vaikkapa Mahdollisuus-esite, jota olemme vuosien
mittaan jakaneet yli 15.000 kpl ilmaiseksi eri yhteyksissä sekä
Elämän lisäaika-kirjanen. Viimeisimpänä on tuotettu Vertaistuki -esite, vasta parisen vuotta sitten.
Oma osuutensa julkisuustyössä on ollut myös niillä monilla opisto- ja ammattikorkeakoulutason päättötöillä ja jopa
akateemisilla opinnäytteillä, jotka aihepiiriltään ovat liittyneet
elinsiirtoihin ja niitä sivuaviin asioihin.
2000-luvulle tultaessa siirtyi SYKEkin käyttämään sähköistä viestintää ja omat kotisivut internetissä ovat nykyisin
arkipäivää. Niitä päivitetään ja kehitetään jatkuvasti. Sivujen
osoite on www.syke-elinsiirrot.fi.
Nykyisin myös jäsenkirjeistä enenevä osa lähetetään sähköisessä muodossa. Aiemmin joka toinen vuosi ilmestynyt
SYKE-kisalehti - on vuodesta 2007 lähtien vakiintunut kahdeksi järjestölehden numeroksi vuodessa.

Jäsenistö
Perustavassa kokouksessa syksyllä 1990 liittyi heti 31 sydänsiirrokasta eli kaikki paikalla olleet yhdistyksen jäseniksi. Keuhkosiirrokkaista ei silloin vielä tiedetty muuta kuin että
HYKS:sta oli neuvottu ottamaan heidät huomioon säännöissä
ja siten myös yhdistyksen nimessä. Paikalla olleista omaisista
ja muista henkilöistä liittyi jäseneksi 18. Kaikkiaan yhdistyksellä oli siis perustamisen jälkeen 49 jäsentä.
Ensimmäinen keuhkosiirrokas, Martti Lehmus Lahdesta liittyi pian perustavan kokouksen jälkeen. Nopeassa tahdissa jäseniksi liittyivät useimmat elossa olevat siirrokkaat ja myös heidän läheisensä pitivät liittymistä tärkeänä. Alkuvuosina sydän-

Toimintaamme
tukee myös
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ja keuhkosiirtoja tehtiin ripeään tahtiin ja jäsenmääräkin kasvoi nopeasti. Parhaimpina vuosina 90-luvun alussa tehtiin liki
40 sydänsiirtoa ja useita blokki- ja keuhkonsiirtoja vuosittain.
Ensimmäinen Lastenklinikalla siirron saanut oli Tuija Suvilehto Oulusta, jonka jäsennumero on 66. Sadas varsinainen jäsen,
Heikki Pellinen Hankasalmelta, liittyi loppuvuodesta 1992.
Kaikkiaan voi arvioida, että noin kolme neljästä elossa olevasta siirrokkaasta kuuluu yhdistykseen. Se on niin korkea
”järjestäytymisaste”, että vain harva yhdistys siihen yltää. 20.
toimintavuoden lopulla varsinaisia jäseniä on noin 250 ja kannattajajäseniä kaikkiaan noin 160. Kahdenkymmenen vuoden
siirtoiän saavuttaneita on elossa parisenkymmentä.
Alkuvuosina jäsenistä ylivoimainen enemmistö oli sydänsiirron saaneita miehiä. Sadasta ensimmäisestä sydän- ja keuhkosiirrokkaasta naisia oli alle kymmenen prosenttia. Tämä on
vuosien mittaan roimasti tasoittunut sillä sepelvaltimotaudin
suhteellinen osuus perussairautena on vähentynyt ja niin kardiomyopatiapotilaissa kuin keuhkosiirrokkaissakin naisilla on
aiempaa suurempi edustus. Naisia on tätä kirjoitettaessa jäsenistä noin 30 %.
Kun yhdistys vuonna 1995 täytti viisi vuotta, se kutsui
ensimmäiset kunniajäsenensä. Kutsun saivat silloin Terho ja
Tuula Luukkanen, professorit Severi Mattila, Ari Harjula ja
Markku S. Nieminen. Ennen 20-vuotisjuhlia kunniajäseninä
ovat lisäksi Maria Lindström, Marja-Liisa Hellstedt, Merja
Vuorio, Pertti Mäkinen, Erkki Kautola sekä Esko ja Raili Eronen. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Tapio Vesala.

Luottamushenkilöt
Yhdistyksen ensimmäisen hallituksen kokoonpano todettiin
tämän historiikin alkukappaleissa.
Yhdistyksen puheenjohtajina ovat Tero Savolaisen jälkeen
toimineet Esko Laine, Pekka Naukkarinen, Tapio Rouru, Tapio Vesala sekä Seppo Lösönen.
Varapuheenjohtajina ovat vuorollaan olleet Esko Laine,
Martti Haapalainen, Pekka Naukkarinen, Tapio Rouru, Timo Viitamäki, Tapio Vesala, Seppo Lösönen, Martti Kuusisto, Markku Suominen, Ulla Rantanen (nyk. Portti), Kirsti Permi. Kuluvana kautena varapuheenjohtajina ovat Jari Laurén
(1. vpj.) ja Markku Suominen (2. vpj).
Hallituksessa ovat varsinaisina tai varajäseninä jo mainittujen lisäksi olleet (hiukan mielivaltaisessa järjestyksessä) Jorma Seppäläinen, Saila Sormunen, Pirjo Sairanen, Pekka Louhimies, Seppo Rouhento, Rune Nyvall, Keijo Moberg, Timo
Hämeranta Tauno Piilola, Veikko Koski, Iija Ignatiew, Olavi Kuokkanen, Simo Pohjalainen, Tuija Suvilehto, Risto Mikkonen, Jorma Aarnio, Onni Tamminen, Markku Jalo, Pertti
Salminen, Helge Ojanen, Pentti Virtanen, Mirva Holopainen,
Tuija Helander, Teijo Lindroos, Mika Ahjolinna, Milla Maaranen ja Jaana Soppi. Yhdistyksen sihteerinä on toiminut Ilkka Vass.
Tilintarkastajina ovat toimineet Terho Luukkasen, Pertti
Mäkisen, Jouko Silvosen ja Erkki Nuuttilan lisäksi Kari Nieminen, Timo Hämeranta. Martti Kuusisto ja Seppo Rouhento. Yhdistyksen tilejä ovat ammattitilintarkastajina tutkineet
KTM Elina Rytsölä, KHT Minna Riihimäki ja KHT Kai Salli sekä KHT Miika Karkulahti, jotka kaikki ovat edustaneet
KHT- tilintarkastusyhteisö KPMG (Wideri) Oy:tä.
Yhdistystä ovat erilaisissa ulkopuolisissa luottamustehtävissä edustaneet lukuisat sen jäsenet. Todettakoon tässä vain
muutamia keskeisimpiä tehtäviä: Elinsiirtoväen Liikuntaliiton
puheen- ja/tai varapuheenjohtajina ovat olleet Esko Laine ja
Tapio Rouru, Merja Vuorio, Ilkka Vass ja Tuija Helander. Liiton hallituksen varsinaisina jäseninä ovat olleet lisäksi Seppo
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jatkuvuutta ja hänen monipuolinen ammattitaitonsa on erittäin
arvokas lisä omaehtoisen toiminnan kehittämisessä.

Entäpä nyt?
Yhdistys on nyt toiminnan kolmannen vuosikymmenen alussa ja samalla myös kohtaamassa ”uusia haasteita”, kuten nykyään tavataan asia ilmaista! Mitenkä tämä tulee näkymään käytännön järjestötyössä?
Uskomme edelleen vahvasti että itsenäinen, vapaaehtoistyöhön turvaava ja omavaraisuuteenkin pyrkivä toimintatapa
on edelleen oikea. Yhteistyökyky, verkostoituminen ja käytännön yhteistyö alan muiden toimijoiden kanssa kuitenkin korostuu. Yhdessä saamme enemmän ja parempaa aikaan.

Sykeläisiä valmistautumassa Växjön EM-kisojen avajaismarssiin.

Lösönen, Markku Suominen ja Ilkka Vass sekä liiton varsinaisena tilintarkastajana Pertti Mäkinen. Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU:n valtuustossa ovat Ilkka Vass varapuheenjohtajana ja Tuija Helander varsinaisena ja Markku Suominen varajäsenenä.
Yhdistyksen puheenjohtajat ovat Tapio Rourusta alkaen
toimineet yhdistyksen äänivaltaisina ja I varapuheenjohtajat
varaedustajina Suomen Sydänliiton liittokokouksessa. Seppo
Lösönen on Sydäniiton viestintävaliokunnan jäsen.

Varainhankinta ja talous
Yhdistykselle on alusta pitäen ollut leimallista itsenäinen ja
omavarainen toimintatapa. Varsinaisen toiminnan itsenäisyys
oli tietoinen valinta vaikka Suomen Sydänliiton jäseneksi hakeuduttiinkin. Taloudellinen omavaraisuus oli pakon sanelemaa, sillä julkisen tuen piiriin yhdistys pääsi varsinaisesti vasta 2000-luvulla, kun vertaistukiprojekti sai RAY:n avustusta
vuosiksi 2001-2005. Kurssi- ja liikuntatoimintaan saatiin ”korvamerkittyä” tukea jossain määrin jo 90-luvulla mutta muuten
on toiminnan rahoitus omalla varainhankinnalla kerättyä.
Keskeinen keräystapa on ollut kirjeensulkijoiden sekä joulu- ja muiden korttien myynti. Eritoten kirjeensulkijamerkit
ovat käytännössä olleet se selkäranka, johon koko toiminta on
voinut tukeutua. Viime vuosina on omien kynttilöiden myynnistä muodostunut myös tuottoisaa. Kisa- ja muita paitoja on
myös myyty jäsenille.
Hyvin merkittävä osa varainhankintaamme on ollut myös
Syke-lehtien ilmoitushankinta, jota käytettiin hyväksi jo vuonna 1991 ja sen jälkeen joka toinen vuosi. Siinä toiminnassa on
oleellista ollut jäsenten oma aktiivisuus.
Novartis Finland Oy on lähes koko toimintamme ajan ollut
merkittävästi tukemassa toimintaamme. Astellas Pharma Oy ja
eräät muut ulkopuoliset tukijat ovat myös merkittävällä tavalla tukeneet toimintaa. Yleisradion alueellisen Sävellahjakeräyksen kohteena olimme vuonna 1996 Pirkanmaalla ja vuonna
2000 olimme valtakunnallisena Sävellahjakohteena.
Yksittäiset jäsenet ovat tavan takaa muistaneet yhdistystä
erisuuruisilla lahjoituksilla. RAY:n myönteisesti kehittyneen
yleisavustuksen turvin saatoimme 2007 palkata ensimmäisen
varsinaisesti ulkopuolisen toimihenkilön. Helena Keto-Kallunki on toimistonhoitajana osaltaan varmistamassa toiminnan

Vapaaehtoistyö
Vapaaehtoistoiminnan merkitys korostuu tulevaisuudessakin.
Valtiovaltakin näyttää sitä kaipaavan. Vapaaehtoistoiminta ja
niin sanottu kolmas sektori - järjestöt - eivät mielestämme
kuitenkaan saa korvata sellaisia toimintoja, jotka julkiselle
vallalle kuuluvat. Näinhän voi päätellä myös RAY:n avustusstrategian uusista linjauksista. Yhtä vähän järjestöt näyttävät
voivan toimia markkinaehtoisilla tehtäväalueilla.
Järjestöjen toimintakentässä korostuvat siten edelleen edunvalvontatyö, uusien toimintamallien kehittäminen sosiaali- ja
terveydenhuollon alueelle sekä ne tehtävät, joita kukaan muu
ei niiden puolesta voi suorittaa. Tällaisesta toiminnasta oivallinen esimerkki on vertaistukitoiminta. On kuitenkin selvää, että
jos järjestöjen vastuulle halutaan sälyttää muita tehtäviä, on pidettävä huoli myös voimavarojen riittävyydestä.
Jo kymmenen vuotta sitten korostimme sitä, kuinka hyvin
saamme nuorta ja tuoretta väkeä yhdistystoimintaan mukaan.
Sen asian miettimisen täytyy edelleen olla luottamushenkilöiden tärkeimpiä pohdiskelunaiheita. On selvä, että toimintatapojemme tulee kehittyä niin, että lyhytaikaisemmallekin sitoutumiselle yhdistystoiminnassa on sijaa. On uskallettava ajatella asioita projekteina, ei välttämättä aina vuosien kestoisena
puurtamisena.
Toinen hieman vastaava pohdiskelun ja mahdollisesti toimenpiteiden aihe on omais- ja kannattajajäsenten roolin vahvistaminen.
”Toiminnan monipuolistaminen ja aivan uusienkin toimintamuotojen luominen on niin ikään tarpeen sillä muuten ”kangistutaan kaavoihin” eikä niin toimien varmasti saada nuorta
polvea mukaan.”
Näin totesimme niin ikään jo kymmenen vuotta sitten. Se
pätee edelleenkin!
Ilkka Vass

Sykkeen pitkäaikainen
sihteeri Ilkka Vass (vas.)
keskustelemassa HYKS:n
thorax kirurgian ylilääkäri Jorma Sipposen
kanssa.
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Arja Pöhö pääsi blokkisiirron
jälkeen kiinni uuteen elämään
Liperiläinen Arja Pöhö vietti melkolailla normaalia elämää
90-luvun alkuvuosille saakka.
- Nuorimman lapsen syntymän jälkeen vuonna 1994 tuntui
ettei kunto palaa millään entiselleen. Olen luonteeltani puhelias ja jaksoin kyllä haastella mutta liikkuminen ei oikein sujunut. Etenkin ylämäet tuntuivat erittäin raskailta.
Arja oli vuonna 1986 valmistunut kodinhoitajaksi ja oli ollut töissä muutaman vuoden ennen lasten syntymää. 90-luvulla hän päätti jatkaa opintoja ja valmistui lähihoitajaksi. Sairaus
verotti kuitenkin voimia, eikä hän ehtinyt olla päivääkään varsinaisessa lähihoitajan työssä.
Jo lapsena alkanut jalkojen turpoaminen vain paheni ja
niinpä hänet passitettiin lääkärin tutkimuksiin keväällä 1996
eli samana keväänä kun hän valmistui lähihoitajaksi.
- Kuopion yliopistollisessa sairaalassa väsymyksen aiheuttajaksi diagnosoitiin keuhkovaltimon kohonnut verenpainetauti, muistelee Arja. Tautiin ei ollut tuolloin täsmälääkitystä,
joten sitä hoidettiin nesteenpoistolääkkeillä.
- Niiden avulla sitten elelin jotenkuten vuoden -97 elokuulle saakka. Sitten tuli käsky mennä tutkimuksiin Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan. Tutkimusten lopputulos oli, että syyskuussa minut astettiin sydänkeuhkosiirtojonoon.
Loppuvuoden Arja vietti kotona sopivaa siirrettä odotellen.
- Syksy kului kotona siirrettä odotellessa, mutta aika tuntui
matelevan. En pystynyt tekemään juuri mitään muuta kuin kevyttä askartelua. Jouluksi tein kaksi paperienkeliä.
- Toisten komentelu kyllä sujui vallan mainiosti, vaikkakaan ei niin kovalla äänellä, hän naurahtaa

Kotiinlähtö pitkittyi
Lopulta kutsu Helsinkiin tuli ja Arjalle tehtiin blokkisiirto uuden vuoden aattona 1997. Aluksi hän vietti kolme viikkoa teho-osastolla. – Appelsiinimehu jäillä oli minun mieleisin evääni. Muistan kuvitelleeni sitä elämän nektariksi.
Ylä-Savosta Varpaisjärveltä lähtöisin olevan Arjan toipuminen vaativasta siirto-operaatiota ei sujunut aivan kivutta.
Hän muistaa vielä elävästi että siirrosta kului kaksi kuukautta
ja yhdeksän päivää, kunnes pääsi takaisin kotiin perheen luokse Joensuun kupeeseen Liperiin.
- Kyllä minulla oli siirron jäläkeen kaekenlaista vaevoo.
Oli legioonalaistautia ja ilimarintoo molemmissa keuhkoissa,
hän kuvailee siirron jälkeisiä aikoja omimmalla murteellaan,
leveällä savon murteella.

Rakas perhe
Ehkäpä juuri rakas perhe ja oma koti olivat juuri ne tekijät,
jotka vauhdittivat hänen kuntoutumistaan. – Tuntui, että aloin
kunnolla toipumaan vasta kun pääsin kotiin. Oli hauska käydä kävelylenkillä ekaluokkalaisen tyttäreni kanssa kun hän oli
tullut koulusta.
Arja muistelee lämmöllä kuinka ihanaa hänestä oli yhdessä
tyttären kanssa katsella kevään etenemistä. Samalla hän tunsi
itse voimistuvansa päivä päivältä.
- Siirron aikaan lapset olivat vielä niin pieniä, että tunsin
vielä itseni tarpeelliseksi äitinä. Ajattelin että ukko kyllä pär8

Arja rakastaa lunnossa liikkumista ja eri vuoden
aikojen vaihteluita.
jää, vaikka minua ei olisikaan, mutta lapset..., Arja herkistyy
ja painottaa että perhe on ollut hänelle erittäin tärkeä kaikki
nämä vuodet.
- Ja tietysti ystävät, vaikka ystäväpiiri on kyllä aika paljon
vuosien myötä vaihtunut.
Hän toteaa saaneensa monta uutta ystävää Sykkeen piiristä.
Joidenkin kanssa hän on säännöllisessä yhteydessä viikottain
ja Sykkeen tilaisuuksissa tapaa aina mukavia vertaisia ja heidän puolisoitaan.

Vertaistukija
Arja on kohta neljä vuotta toimittanut yhdistyksen kotisivujen Sykepiiriä, joka on tarkoitettu vain jäsenistölle. Sykeläiset
lähettävät sinne omia arkisia kuulumisiaan, tarinoita, muistelmia, valokuvia yms.
- Toivottavasti jatkossa yhä useammat sykeläiset pistäisivät Sykepiiriin tarinoita ja kuvia. Aina minä yritän yhdistyksen tapaamisissa ”leikkiä toimittajaa” ja tarttua jonkun hihasta
kiinni ja pyydän kertomaan oman tarinansa ja pistän ne sitten
Sykepiiriin toisten sykeläisten luettavaksi.
Kahden tytön ja yhden pojan äiti sanoo elävänsä nyt hyvää
aikaa, vaikkaa kaikenlaista ”remppoo ja kolotusta” välillä onkin. – Olen päättänyt ottaa kaiken vastaan mitä elämä minulle
tarjoaa. Vertaistukijana toivon, että kukaan ei jäisi yksin hautomaan murheitaan, vaan ottaisi yhteyttä muihin samanmoisiin. Itselle oli vaikea läksy oppia pyytämään tukea tai apua
toisilta. Mutta olen onneksi oppinut ottamaan apua tarvittaessa vastaan.
- Lohduttava tieto on, että vahvuutta voi oppia olemalla ensin heikko, muistuttaa Arja Pöhö – meidän Arja.
Seppo Lösönen
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Sydänsiirtopotilaan nykyaikainen
hyljinnänestolääkitys
Karl Lemström, erikoislääkäri, dosentti ja
Jyri Lommi, osastonylilääkäri, dosentti
Sydän- ja keuhkonsiirto-ohjelma, Meilahden
sairaala, Helsingin yliopistollinen sairaala

Tiivistelmä
Viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana kehitys luovuttajan ja
vastaanottajan valinnassa, luovuttajan hoidossa, ja erityisesti hyljintälääkkeen siklosporiinin keksiminen ja käyttöönotto ovat vähentäneet ratkaisevasti siirtosydämen akuuttia hylkimistä ja parantaneet potilaiden eloonjäämistä. Uusista hyljinnänestolääkkeistä erityisesti takrolimuusi ja mykofenolaattimofetiili ovat vähentäneet akuuttia hylkimistä ja siirtosydämen sepelvaltimotaudin kehittymistä.
Uusien lääkeaineiden käyttöönotto saattaa auttaa vähentämään siklosporiinin munuaisille haitallisia vaikutuksia. Varovainen glukokortikoidista luopuminen voi estää sydän- ja verisuonikomplikaatioita ja parantaa pitkäaikaisennustetta. Statiinit vähentävät tulehdusta ja siksi niiden rutiinikäyttö saattaa vähentää akuuttia hylkimistä, siirtosydämen sepelvaltimotaudin kehittymistä ja parantaa potilaiden pitkäaikaisennustetta. Infektioiden ennaltaehkäisy lääkeaineilla on huomattavasti
vähentänyt opportunisti-infektioihin kuten sytomegalovirusinfektioon liittyvää sairastuvuutta.
Tämän kirjoituksen tarkoituksena on selvittää lukijalle
kuinka sydänsiirtopotilaan hyljintälääkitys tulisi räätälöidä
huomioiden potilaan ikä, hyljintäreaktiot, sydän- ja verisuonisekä sokeri- ja rasvaaineenvaihduntasairauksien riskitekijät ja
hyljinnänestolääkkeiden munuaisille haitalliset vaikutukset.

Johdanto
Hyljinnänestolääkityksen päämäärä on ehkäistä tai hoitaa hyljintää, mutta samalla riskit infektioiden, syövän ja muiden
haittavaikutusten kehittymiselle tulee minimoida. Hyljinnänestolääkkeiden valintaan vaikuttavat hyljinnän kehittymisen riski (potilaan ikä, siirteen iskemia-aika, kudostyyppisopivuus, vastaanottajan luovuttajan kudostyyppejä kohtaan kehittämät vasta-aineet ennen siirtoa tai siirron jälkeen, hyljintäjaksot), munuaisten ja maksan toiminta sekä sydän-, verisuonija aineenvaihduntasairauksien (sokeritauti, rasva-aineenvaihdunnan häiriö, luukato, liikapaino, verenpainetauti) riskitekijät. Lisäksi hyljinnänestolääkkeiden ja muiden lääkeaineiden
vaikutus toisiinsa tulee huomioida.
Elinsiirtopotilailla hyljinnänesto voidaan yleensä jakaa
kolmeen eri vaiheeseen eli sydänsiirron aikaiseen-, ylläpito- ja
hyljintälääkitykseen.

Sydänsiirron aikainen
hyljinnänestolääkitys
Sydänsiirron aikaisella hyljintälääkityksellä tarkoitetaan yleensä vasta-ainelääkitystä, joka tuhoaa hyljintään osallistuvat solut ensimmäisinä siirron jälkeisinä päivinä, jolloin hyljinnän
kehittymisen riski on suurin. Suomessa vuoteen 2002 saakka sydänsiirtopotilaiden aloitushoitoon kuului suuriannoksinen vasta-ainehoito. Suuriannoksisen hoidon aikana hyljinnän
esiintyminen on harvinaista, mutta riski infektioiden ja pahanlaatuisten kasvainten kehittymiselle voi olla suuri. Nykyisin vasta-ainehoidon annos on voitu puolittaa aikaisemmasta,
koska matala-annoksisen hoidon on todettu olevan myös tehokas akuutin hyljinnän ehkäisyssä ja peruslääkityksen teho
on parantunut mykofenolaattimofetiilin käyttöönoton myötä. Suomessa edelleen lähes kaikki sydänsiirtopotilaat saavat
vasta-ainehoidon, kun taas kansainvälisen rekisterin mukaan vain 50 % sydänsiirtopotilaista saa soluvasta-ainehoitoa.
Sen sijaan potilailla, joilla on heikentynyt puolustuskyky tai jotka ovat aikaisemmin sairastaneet syövän, tulisi pyrkiä välttämään vasta-ainehoitoa ja edetä
hyljintälääkityksessä suoraan ylläpitohoitoon.

Ylläpitohoito

Juuri sydänsiirron saanut potilas teho-osastolla.

Nykyisin sydänsiirtopotilaiden ylläpitohoito koostuu kalsineuriini-inhibiittorista (siklosporiini tai takrolimuusi), mykofenolaattimofetiilista, prednisolonista
ja statiinista (pravastatiini tai simvastatiini). Vuonna 2002 ylläpitohoidossa atsatiopriini korvattiin mykofenolaattimofetiililla ja metyyliprednisoloni prednisolonilla.
9

SYKE 20v
Hyljinnän hoito
Akuutti soluvälitteinen hyljintä hoidetaan pääasiallisesti jättiannoksella metyyliprednisolonia. Akuutissa vasta-ainevälitteisessä hyljinnässä tulisi harkita muita vaihtoehtoja. Lisäksi tulee varmistaa, että ylläpitolääkityksessä on mukana mykofenolaattimofetiili ja takrolimuusi. Jos potilaalla esiintyy useita
perättäisiä hyljintäepisodeja siklosporiinihoidon aikana, tulisi
harkita siklosporiinin korvaamista takrolimuusilla.

Glukokortikoidit
Glukokortikoidit ovat hyljinnänestolääkityksen kulmakivi,
koska niitä voidaan käyttää kaikissa lääkityksen vaiheissa. Sydänsiirtopotilaat voidaan vieroittaa glukokortikoideista 6 kuukauden kuluttua siirrosta. Edellytyksenä kuitenkin on, että potilaalla ei ole esiintynyt hyljintää, hyljinnän kehittymisen riski
on pieni ja munuaisfunktio hyvä siklosporiini- tai takrolimuusitavoitetasoilla. Kansainvälisen rekisterin mukaan vuoden
2006 jälkeen tehdyissä sydänsiirroissa yli 60 %:lla potilaista
oli ylläpitolääkityksenä prednisoloni vaikkakin sen käyttö on
viime vuosina voimakkasti vähentynyt. Vastaava luku Suomessa on jonkin verran pienempi.

Kalsineuriini-inhibiittorit
Kalsineuriini-inhibiittorit siklosporiini ja takrolimuusi estävät
hyljintään liittyvän tärkeimmän soluvälittäjäaineen tuotannon.
Siklosporiini on ollut immunosuppressiivisen hoidon kulmakivi sydänsiirtotoiminnan alusta lähtien. Kansainvälisen rekisterin mukaan viime vuosina takrolimuusista on tullut ensisijainen hyljintälääke 60 %:lla uusista sydänsiirtopotilaista mykofenolaattimofetiiliin ja glukokortikoidien rinnalla.
Takrolimuusi on selkeästi voimakkaampi kuin siklosporiini ja soveltuu käytettäväksi erityisesti nuoremmilla potilailla,
joilla on korkea riski hyljinnän kehittymiselle. Takrolimuusin
eduksi kliinisissä tutkimuksissa on havaittu sen vähäisempi
vaikutus verenpainetaudin, veren rasvojen, ienten liikakasvun
ja karvankasvun kehittymiseen. Näin ollen takrolimuusi soveltuu myös potilaille, joilla on vaikea siirtoa edeltävä verenpainetauti tai rasva-aineenvaihdunnan häiriö. Takrolimuusin ja
mykofenolaatin yhdistelmähoidolla saattaa olla edullinen vaikutus munuaisten toiminnan ja triglyseridemian suhteen.
Siklosporiinin soveltuu edelleenkin käytettäväksi perushyljintälääkitykseksi potilailla, joilla ei ole edellä mainittuja riskitekijöitä ja joille ei kehity edellä mainittuja siklosporiinin haittavaikutuksia. Siklosporiini sopii myös paremmin potilaille, joilla on siirtoa edeltävä sokeriaineenvaihdunnan häiriö. Iäkkäiden
potilaiden vähäisemmän hyljintätaipumuksen vuoksi siklosporiini voi olla edullisempi vaihtoehto myös näille potilaille.

Puriiniaineenvaihdunnan estäjät
Puriiniaineenvaihdunnan estäjiin kuuluvat mykofenolaattimofetiili, mykofenolaatin natriumsuola ja atsatiopriini. Ne ovat
yleisesti käytettyjä sydänsiirtopotilaan hyljintälääkkeitä ylläpitohoidossa. Mykofenolihapon vaikutus kohdistuu tehokkaampana hyljintäsoluihin kuin muihin soluihin ja sen vuoksi se onkin nykyään ensisijainen valinta puriiniaineenvaihdunnan estäjistä. Mykofenolin natriumsuola kehitettiin poistamaan mykofenolaattimofetiilin vatsaoireita, mutta se ei ole
toiminut odotetusti. Kuitenkin atsatiopriinin käyttöä tulisi harkita potilailla, joilla mykofenolaattimofetiilin vatsaoireita ei
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saada poistettua annosta pienentämällä. Atsatiopriinin käyttöä
voi myös harkita iäkkäillä potilailla ja niillä, joilla on toistuvia
opportunisti-infektioita, erityisesti sytomegalovirusinfektioita, mykofenolimofetiilin annoksen pienentämisestä huolimatta. Kihtiä sairastavilla allopurinolihoitoa tarvitsevilla potilailla
atsatiopriiniä ei voida käyttää, koska allopurinoli estää atsatiopriinin poistumista ja voi täten lamata luuytimen toimintaa.
Atsatiopriinin korvaamista mykofenolaattimofetiilillä tulisi
harkita potilailla, jotka kärsivät toistuvista rejektioista, vastaainevälitteisestä hyljinnästä, kroonisesta hyljinnästä, siirtosydämen sepelvaltimotaudista, munuaisten vajaatoiminnasta tai
joilla on allopurinolilääkitys.

Proliferaatiosignaali-inhibiittorit
Proliferaatiosignaali- eli mTOR (mammalian target of rapamycin) -inhibiittorit, sirolimuusi ja sen johdannainen everolimuusi, estävät hyljintään liittyvän tärkeimmän soluvälittäjäaineen
viestinnän soluissa. Yhdessä siklosporiinin kanssa käytettynä
niillä voitaneen hidastaa siirtosydämen sepelvaltimotaudin kehittymistä. Potilailla, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, kalsineuriini-inhibiittorin korvaaminen mTOR-inhibiittorilla yhdessä mykofenolaattimofetiilin kanssa saattaa parantaa
munuaisten toimintaa. Kalsineuriini- ja mTOR-inhibiittorihoidon välistä vertailevaa pitkäaikaistutkimusta ei ole vielä käytettävissä eikä hoitojen vaikutuksista mm. potilaan ennusteeseen tai hyljintätapahtumiin ole riittävästi tietoa. Siklosporiinin ja mTOR-inhibiittorin yhteiskäyttöön liittyy siklosporiinin
ja atsatiopriinin yhdistelmää useammin hyperlipidemiaa, infektioita ja munuaisten toiminnan heikkenemistä. Välittömästi käytettynä sydänsiirtoa seuraavassa hoidossa etenkin sirolimuusin ja vähäisemmässä määrin myös everolimuusin käyttöön liittyy hidastunut rintalastan luutuminen. Kansainvälisen
rekisterin mukaan proliferaatiosignaali-inhibiittoreiden käyttö
lisääntyi muutamasta prosentista yli 10 %:iin vuosien 20002003 välisenä aikana, mutta on sen jälkeen pysynyt muuttumattomana.

Iäkkäiden potilaiden immunosuppressio
Useissa tutkimuksissa on todettu, että yli 60-vuotiailla sydänsiirtopotilailla on vähemmän akuutteja rejektioita kuin nuorilla
potilailla. Toisaalta yli 60-vuotiaat potilaat ovat herkempiä sairastumaan infektioihin, munuaisten toiminta voi olla alentunut
ja kardiovaskulaariset ja metaboliset riskit ovat korkeammat.
Heillä on 2-20 kertainen riski sairastua syöpään verrattuna ikävakioituihin kontrolleihin. Näillä potilailla mykofenolimofetiilin ja atsatiopriinin haitallinen luuytimen toimintaa heikentävä
vaikutus on korostunut. Lisäksi yli 60-vuotiailla hyljinnänestolääkkeiden poistuminen elimistöstä ja solujen toiminta voi
olla hidastunut, joka altistaa liialliselle puolustuskyvyn alentamiselle. Tämän vuoksi yli 60-vuotiaiden sydänsiirtopotilaiden
hyljintälääkityksessä tulisi käyttää tarkkaa harkintakykyä.
Sydänsiirron aikaisista vasta-ainehoitojen hyödyistä yli
60-vuotiailla siirtopotilailla ei ole selkeää näyttöä hyljinnän
estossa. Oman kokemuksemme mukaan yli 60-vuotiaat, erityisesti naiset, joilla on kohtalaisesti huonontunut munuaisten
toiminta, herkistyvät mykofenolimofetiilin ja valgansikloviirin aiheuttamalle luuydinlamalle, jos lääkitys annostellaan rutiininmukaisesti eikä yksilöllisesti. Yli 60-vuotialilla potilailla, joilla diabeteksen kehittyminen on uhkana, siklosporiini
on suositeltavampi kuin takrolimuusi ja heidät tulisi vieroittaa
glukokortikoideista kuuden kuukauden kuluttua siirrosta.
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Elinluovutuslaki uudistui
Kuluvan vuoden elokuun alussa astui voimaan laki elinten, kudosten ja solujen lääketieteellisestä käytöstä. Tämän ns. elinluovutuslain keskeisenä periaatteena on oletettu suostumus eli
mikäli vainaja ei ole eläessään vastustanut tai ei ole syytä olettaa hänen vastustaneen elintensä irrottamista, voidaan toimenpide suorittaa.
Mahdollisen luovuttajan kanta ratkaisee ja hänen eläessään
ilmoittamaa kantaa on noudatettava.
Mikäli alaikäinen tai vajaavaltianen henkilö ei ikänsä, sairauden tai kehitystasonsa vuoksi ole kyennyt muodostamaan
omaa kantaa, ratkaisee huoltajan kanta. Elinten irrottamisesta
on aina ilmoitettava lähiomaisille ja selvitettävä sen merkitys.
Jokainen täysi-ikäinen kansalainen voi ilmaista oman
myönteisen elinluovutustahtonsa edelleen esimerkiksi elinluovutuskortilla, joita voi tilata mm. sähköpostilla www.lahjaelamalle.net tai Sydän- ja keuhkosiirrokkaat – SYKE ry:n toimistolta www.syke-elinsiirrot.fi.
Niitä on saatavilla myös apteekeista ja monista kauppakeskuksista sekä Minimoi- ilmaispostikorttien esitetelineistä.
Paras tapa ilmaista kielteinen elinluovutustahto on ilmoittaa siitä lähiomaisille mieluummin kirjallisesti.
On muistettava että yhtä ainoaa virallista tapaa elinluovutustahdon ilmaisemiseen ei ole. Tärkeää kuitenkin olisi että
ihmiset elinaikanaan keskustelisivat lähipiirinsä kanssa näistä asioista ja ilmaisisivat kantansa olipa se sitten myönteinen
tai kielteinen. Vainajan elinaikainen kanta on jokatapauksessa
mahdollisuuksien mukaan selvitettävä.
Parhaillaan rakenteilla on valtakunnallinen sähköinen potilastietoarkisto, johon jokainen voi ilmaista oman tahtonsa. Ennen kuin tällainen järjestelmä on voimassa, voit pyytää terveydenhoitohenkilökuntaa kirjaamaan elinluovutustahtosi terveysaseman tai sairaalan potilastietojärjestelmiin. Jos tahtoasi ei
tiedetä, sinun oletetaan suostuvan elintesi luovutukseen.
Kaikki vainajat eivät sovi elinluovuttajiksi. Luovuttajan on
oltava aivokuollut. Tämä tarkoittaa että vainajan aivotoiminnot ovat pysyvästi loppuneet. Aivokuolemaan voi johtaa kallovamma tai kallon sisäinen verenvuoto.
Vainajan sopivuus elinluovuttajaksi arvioidaan elinsiirtoyksikön arvion perusteella. Ikä ei ole este elinluovutukselle.

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.

Tämän vuoden syke-siirrot
Tämän vuonna tehtyjen sydän- ja keuhkosiirtojen määrät
Suomessa näyttävät olevan viimevuosien tasoa ellei loppuvuodesta tule todellista siirtopiikkiä.
Syyskuun loppuun mennessä aikuisille oli tehty tänä
vuonna sydämensiirtoja 17 ja lapsille yksi.
Keuhkosiirtoja yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana oli tehty 11. Kaikkia aikuisille.
Blokkisiirtoja (sydänkeuhko) ei tänäkään vuonna ole
toistaiseksi tehty yhtään. Niitä ei tehty myöskään viime
eikä toissa vuonna.
Viimevuosina sydänsiirtoja maassamme on tehty 1520 ja keuhkosiirtoja 10-15.

Transplantaatiotoimiston tilastojen mukaan Suomessa
oli syyskuun loppuun mennessä tehty kaikkiaan 5766 munuaissiirtoa. Maksansiirtoja on tehty 841, sydämen 466 ja
keuhkosiirtoja 134.
Blokkisiirtoja on tehty 35, haiman saarekesoluja on
siirretty 37 sekä haiman ja ohutsuolen siirtoja molempia
yksi.
Luvut pitävät sisällään myös lapsille tehdyt siirrot.
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Kisakuulumisia
Smålannista
Euroopan sydän- ja keuhkosiirrokasjärjestön (EHLTF) organisoimat urheilun 13. EM-kisat pidettiin kesällä 2010 kolmatta
kertaa pohjoismaissa. Vuonna 1994 Syke järjesti kilpailut Helsingin seudulla ja vuosituhannen vaihteessa oli norjalaisten
vuoro. Nyt vetovastuussa olivat ruosalaisten Viking-järjestö ja
pieni Växjön kaupunki. Lähes 250 siirrokasurheilijaa ja yhtä monta kannustajaa 20 Euroopan maasta kisailivat hyvässä
hengessä aurinkoisessa ja lähes helteisessä Etelä-Ruotsissa.
Syke lähti matkalle hieman vajaalukuisena (vain 19 siirrokasta) johtuen viime hetken harmittavista työ- ja terveysesteistä. Vuosien saatossa hioutuneella Syke-hengellä ja kokeneiden
kisakävijöiden opastuksella joukkueemme selviytyi mainiosti. Yksilölajeissa osallistuimme uintiin, golfiin, sulkapalloon,
maastojuoksuun ja yleisurheiluun. Näiltä areenoilta 12 sykeläistä rohmusi yhteensä 33 mitalia.
Sulkapallossa miesten nelinpelijoukkueemme otti kultamitalin. Pikaviestissä miehet joutuivat tällä kerralla tyyytymään
pronssiin. Unohtumattomimmat joukkuesuoritukset löytyvät

varmaankin petankista ja lentopallosta. Petankkiklubimme oli
kisojen paras ei-ranskalainen kolmikko! Lentopallon "dream
team" ei enää yllättänyt, vaan voitti kolmannen perättäisen
EM-kullan. Jo tutun Puolan ohella kovimman haasteen tarjosi
kisojen ensikertalainen Kreikka.
Kilpailujen ja oheisohjelmien lomassa kokoontui myös eurooppalainen alan järjestöväki. Federaation yleiskokouksessa
uudeksi puheenjohtakaksi valittiin yksimielisesti Arnulf Pohl
Itävallasta ja uudeksi hallituksen jäseneksi Öyvind Iversen
Norjasta. Meidän Seppo Lösönen jatkaa kolmatta vuotta hallituksen jäsenenä.
Kisamatka kaikkinensa sujui erinomaisesti. Joukkuehenki
oli totuttuun tapaan hyvä ja tunnelma tiivis niin itse kilpailupaikkakunnalla kuin myös kisabussissamme, jonka Suomen
Turistiauto oli ystävällisesti luovuttanut käyttöömme. Kuljettajamme Markus Mustonen ansaitsee erityiset kiitokset matkan onnistumisesta.

Sykkeen lentopallojoukkue (selin) taisteli jälleen EM-parketilla kunniakkaasti. Tuloksena kolmas peräkkäinen Euroopan mestaruus.
12
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Jämsänkosken soutajasta
Euroopan parhaaksi
EM-kisojen päättäjäisjuhlassa jaettiin muutamia erikoispalkintoja. Nykyisin Kotkassa asuva Pertti Salminen palkittiin kisojen parhaana miesurheilijana. Monipuolisuus ja hyvät tulokset olivat hänen vahvuuksiaan. Yleisurheilukentällä niin 100
m pikapyrähdys kuin 400 m ratakierros tuottivat kultaa. Uima-altaalla 50 m ja 100 m rintauinnissa Pertti kauhoi kultaa
ja hopeaa. Kilpailujen päätöslajissa, vaativassa 4 km:n maastojuoksussa hän oli omassa ikäluokassaan (60-64v) aivan ylivoimainen. Vain muutama nuori mies oli maalissa hieman hänen edellään.

Liikuntaharrastus
alkoi jo lapsena
Talviset hiihtomaastot, kesäinen urheilukenttä sekä kosken
partaan uimarannat ja hyvät soutumahdollisuudet tulivat jo
lapsuudessa Jämsänkoskella hyvin tutuiksi. Nuoruusvuosina soudusta kehkeytyi laji, jota Pertti innostui harjoittelemaan kilpailumielellä. Maajoukkuetason soutajaksi hän kohosi 1960-luvun alkupuolella. Ensimmäisen SM-kullan hän souti
pariairokaksikossa 16 vuotiaana parinaan jo aiemmin hiihdossa olympiamitalin voittanut Jorma Kortelainen.
Teollisuusautomaatio-opinnot Jyväskylän Tekulla ja niitä seuranneet vaativat työtehtävät eri puolilla maailmaa sekä
perheen perustaminen Leenan kanssa jättivät kilpaurheiluuran taka-alalle. Säännöllinen liikuntaharrastus kuitenkin säilyi. Vielä 90-luvun puolivälissä työkomennuksella Pietarissa
Pertti souti yksikön veteraanisarjassa avoimen Venäjän mestaruuden !

Suuri muutos
Vakava sydäninfarkti kesällä 1996 muutti kerralla monta asiaa ja johti lopulta tammikuussa 2001 sydänsiirtoon. Kevättalvi
meni toipuessa. Liikunta lisääntyi vähitellen painottuen aluksi
kävelyyn ja kuntosalille. Keväällä jäiden lähdettyä piti hyvien
soutukavereiden kanssa päästä jo veneeseen. Ensimmäiset elinsiirtoväen kisat minulle olivat ELLI:n SM-kisat Porissa kesällä 2003. Kestävyysurheilijalle tuolloin 3 km:n ratakävely oli
luonnollinen lajivalinta, tarinoi Pertti rauhalliseen tyyliinsä.

Pertti on ollut huipulla soudussa ennen ja jälkeen sydänsiirron.

Mitaleja ja muistoja
Sydän- ja keuhkosiirrokkaiden EM-kisoihin Pertti on osallistunut jo neljästi vuodesta 2004 alkaen. Tuliaisina näistä löytyy
yhteensä 13 mitalia. Myös elinsiirrokkaiden avoimiin MM-kilpailuihin hän on ehtinyt jo kolme kertaa ja kolmelle eri mantereelle. Vuoden 2005 kesäkisat olivat Kanadassa ja viime vuonna Australiassa. Suomi toimi järjestäjänä vuoden 2008 Rovaniemen talvikisoille. Palkintokaapissa komeilee MM-mitalejakin 4 kappaletta.
- Mutta mitalejakin tärkeämpää on ollut tapaamiset hienojen siirrokasurheilijoiden kanssa niin Suomesta kuin ympäri
maailmaa. Mukava on myös muistella kisamatkojen korkeatasoisia kulttuuri- ja oheisohjelmia, joista olemme Leenan ja lähiomaisten kanssa saaneet nauttia. Tyttären tytär Emma hankki kisakokemusta jo 5 kk:n ikäisenä kannustusjoukoissa Napolissa kesällä 2006.

Liikkua voi monella tavalla
Vanhassa rintamamiestalossa asuminen puutarhatöineen tarjoaa paljon arki- ja hyötyliikuntaa. Lisäksi pyrin harjoittelemaan 3-4 kertaa viikossa monipuolisesti vuodenaikojen mukaan. Uinti on osoittautunut ainakin minulle hyväksi ja nivelystävälliseksi liikuntamuodoksi. Rohkenisin suositella tätä
muillekin.
- Päivä ja vuosi kerrallaan mennään, mutta kyllä kesän
2012 Hollannin EM-kisat siintävät jo mielessä, mikäli vain
terveyttä riittää. Tuolloin olisi lempilajini soutu ensimmäistä
kertaa EM-kisojenkin ohjelmassa, toteaa Pertti.
Lopuksi hän toivottelee liikunnallista tulevaisuutta meille
kaikille sykeläisille ja toivoo, että vähitellen löytäisimme uuden liikuntajärjestö VAU:n valtakunnallisiin ja paikallisiin tapahtumiin.
Jari Laurén

Pertin tärkeimmät tukijat vaimo Leena ja tyttären tytär Emma.
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Tiesitkö että...
SYKE ry on potilasyhdistys jäsenten tukena. Vuosittain toimintamme käsittää vertaistukea, koulutusta, edunvalvontaa ja jäsentyötä sekä virkistystä
ja yhdessäoloa.
Tiesitkö että...
Sydän- ja keuhkosiirrokkaiden federaatio European Heart and Lung Transplant Federation (EHLTF)
on perustettu Suomessa vuonna 1994 täällä pidettyjen EM-kisojen yhteydessä. Sydän- ja keuhkosiirrokkaiden EM- kisoja järjestetään joka toinen
vuosi (parillisina vuosina). Tämän vuoden kisat pidettiin Ruotsin Växjössä ja vuoden 2012 kisat ovat
Hollannin Apeldoornissa.
Tiesitkö että...
Täällä kotimaassa olemme vuoden 2010 alussa toimintansa aloittaneen Vammaisurheilu- ja liikunta
(VAU) ry:n jäseniä. Järjestö on yksi suurimmista
Suomen Liikunta ja Urheilun (SLU) jäsenjärjestöistä.

22.-23.1.
01.-10.2.
13.- 14.3.
20.03.
16.-18.4.
28.4.
28.-29.5
7.- 11.6.
12.-13.6.
30.6.- 4.7.
30.7. -1.8.
13. – 15.8.
4. – 5.9.
17.- 19.9.
30.10

SYKE
tapahtumia
2010

20-vuotisjuhlaristeily Tallinnaan
Sopeutumisvalmennuskurssi Siuntio
VAU:n talviliikuntapäivät Jyväskylä
Kevätvuosikous Vaasa
Vertaistuen II-tason jatkokurssi Hyvinkää
Vertaispäivä siirtoa odottaville Oulu
Vertaistukikurssi ennen v. -92 siirron saaneille
Tampere
Elinsiirtolasten perhekurssi Imatra
VAU:n kesäliikuntapäivät Turku
Sydän- ja keuhkosiirrokkaiden EM-kisat
Växjö Ruotsi
Yhdistyksen kesäpäivät Huhmari Polvijärvi
Keuhko- ja blokkisiirrokkaiden
vertaispäivät Korpilahti
VAU:n SM-kisat Jyväskylä
Vertaiskurssi työssä käyville, opiskelijoille,
opiskelemaan tai työelämään aikoville Vantaa
Yhdistyksen 20-vuotisjuhlakokous ja juhlat
Helsinki
Siirtoa odottavien kurssi Hyvinkää

Tämänhän jo tiesitkin että...

26.-28.11.

SYKE ry on Sydänliiton
valtakunnallinen jäsenjärjestö.

Yhdistyksen aluetapahtumista löytyy tietoa www.syke-elinsiirrot.fi sivuilta.
Alueiden yhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät myös em. sivuilta.

Juhani Lindholmista 400. jäsen
Jyväskyläläisestä Juhani Lindholmista tuli Sydän- ja keuhkosiirrokkaat – SYKE ry:n 400. varsinainen jäsen kun hän alkusyksystä lähetti toimistoon liittymisilmoituksen.
Onnea Juhanille ja tervetuloa yhdistykseen!
SYKE ry:hyn varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä nykyisten
sääntöjen mukaan henkilö jolle on tehty joko sydän-, keuhkotai sydänkeuhkosiirto.
Tällä hetkellä lähes puolet jäsenistä on nk. kannattajajäseniä. He ovat joko siirrokkaiden puolisoita, muita perheenjäseniä, elinluovutusten ja –siirtojen parissa työskenteleviä am14

mattilaisia tai muita asian harrastajia. Yhdistyksessä on myös
jokunen yritysjäsen.
Nykysääntöjen mukan vain varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen sääntömääräisissä vuosikokouksissa.
Mikäli haluat liittyä jäseneksi, voit tehdä sen esimerkiki
sähköpostitse syke@syke-elinsiirrot.fi tai käymällä kotisivuillamme www.syke-elinsiirrot.fi ja napsauttamalla ensin toiminta ja sitten jäseneksi painiketta.
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Keuhko- ja blokkisiirrokkaiden
vertaistukea Korpilahdella
Vahvaksi perinteeksi jo muodostunut keuhko- ja blokkisiirrokkaiden ja heidän läheistensä vertaistukiviikonloppu pidettiin aiemmista vuosista poiketen Korpilahden Alkio-opistolla,
kauniissa Keski-Suomessa. Paikanvaihto Karkusta Korpilahdelle johtui siitä, että Hengitysliitto HELI oli luopunut ”Hoikasta”. Liekö uteliaisuutta uutta kurssipaikkaa kohtaan mutta
väkeä kurssilla oli ennätyksellisen paljon, yli 30 henkeä. Ja
mikä aina ilahduttaa, joukossa oli monta uutta ystävää!
Kurssin lääkäriasiantuntijaksi oli saatu siirtokirurgi Pekka
Hämmäinen, keuhkoväen varsinainen guru. Pekalla on taito
maustaa vakavatkin asiat leppoisalla huumorilla ja mikä tärkeintä, pitää esityksensä aina suomenkielellä, ei latinaksi. Esitys kirvoitti vilkkaan keskustelun ja runsaasti kysymyksiä.
Lauantain ohjelma jakoi porukan kahteen ryhmään, siirrokkaisiin ja omaisiin. Useimmille osallistujille jo entuudestaan
tutut asiantuntijat psykologi Maarit Mäntylä ja apulaisosastonhoitaja Merja Kukkonen Meilahden keuhkosairauksien klinikalta pitivät omat esityksensä vuorotellen kummallekin ryhmälle. Maaritin keskusteluryhmissä paneuduttiin voimavaraasioihin ja itsensä tuntemisen ongelmakenttään. Merja keskittyi kertomaan viimeisimpiä uusia asioita sairaalasta. Vilkasta
keskustelua käytiin muun muassa sikainfluenssaepidemiasta ja
rokotuksista sekä oman voinnin seurantaan ja kotihoitoon liittyvistä asioista.

Kurssin vetäjäpari Sirpa Isokoski Hengitysliiton harvinaisista ja SYKEn Ilkka Vass kertoivat omien järjestöjensä toiminnasta. Ilkka antoi pikakurssin uuden vast´ikään voimaantulleen elinluovutuslain ydinkysymyksistä. Sirpa teetti porukalla pienen ryhmätyön ja paljon aikaa käytettiin tulevan suunnitteluun. Pohdittiin muun muassa sitä, jatketaanko ensi vuonnakin Korpilahdella vai kierrätetäänkö kurssia eri paikkakunnilla. Alkio-opisto sai väeltä hyvää palautetta. Pikkumoitteita
tuli hiukan keskeneräisestä remontista, vaikkei se varsinaisesti
toimintaa haitannutkaan. Opistolla oli samaan aikaan iso joukko Vihreän liiton kansanedustajaehdokkaita. Siitä varmaankin
johtui lievä napina viikonlopun perin kasvisruokapainotteisesta ruokavaliosta. Epäiltiin, että jonkin hiukan konservatiivisemman puolueen kanssa olisi päästy syömään oikein kunnon läskisoosia! Tulevan vuoden asioita jäätiin vielä kypsyttelemään. Totuuden nimessä, rahoituskuviokin on avoin ja alkaa
varmentua vasta juuri ennen joulua.
Nämä keuhko- ja blokkisiirrokkaiden kurssit ovat osoittaneet tarpeellisuutensa. Ohjelmassa on aina tietyt peruselementit, jotka ovat uusille tulijoille kullan arvoisia. Veteraanikävijät
osaavat ne jo melkein ulkoa. Vertaistuki on kuitenkin se, minkä takia mukaan tullaan.
Ilkka Vass

Seija Sikala ja Osmo Sironen keskittyvät kuulemaan mitä Sirpa Isokoskella on sanottavaa.
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VAU on mittava
järjestö

Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry on neljän järjestön Elinsiirtoväen Liikuntaliitto ELLI ry:n, Näkövammaisten keskusliitto ry (NKL) Suomen Invalidien Urheiluliitto ry (SIU) sekä
Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu ry (SKLU)
muodostama järjestö.
Vuoden 2010 toimintansa aloittaneen VAU:n toimialoja ovat nuorisotoiminta, harrasteliikunta, kilpa- ja huippu-urheilu ja järjestötoiminta. Toimialojen tukitoimia ovat aluetyö,
koulutus ja viestintä.
SYKE ry liittyi järjestöön tämän vuoden alusta. SYKE
kuului aiemmin Elinsiirtoväen liikuntaliittoon, jonka se oli perustanut yhdessä Munuais- ja maksaliiton kanssa. ELLIn toiminta ajettiin alas alkukesästä.
VAU:lla on 17 päätoimista työntekijää, joista keskustoimis-

ELLIn
15-vuotisjuhlien
lomassa
syksyllä
2009
käytiin
vilkasta
keskustelua
tulevista VAUorganisaatioista.
tossa Helsingissä työskentelee 15 sekä yksi osa-aikainen. Alueilla työskentelee kaksi päätoimista henkilöä. Lisäksi VAU:lla
on kuusi osa-aikaista aluetyöntekijää.
Ylintä päätäntävaltaa käyttää joka kolmas vuosi kokoontuva jäsenistön edustajista koostuva liittokokous. Liittokokousten välisenä aikana päätäntävaltaa käyttää vuosittain kokoontuva 20 henkinen valtuusto. Toimeenpanevana elimenä liiton
asioita hoitaa hallitus, jossa on puheenjohtaja ja seitsemän jäsentä.

Sitä saa mitä tilaa!
Hyvin varusteltu linja-auto isolle ryhmälle, pikkubussi pienemmän ryhmän tarpeisiin, Kameli-bussi
1960-luvulta nostalgian nälkäisille, linja-auton
vuokraus ilman kuljettajaa; kaikille löytyy omannäköisensä tapa matkustaa bussilla. Suomen
Turistiauton kyydissä raiteet eivät lopu kesken.

SYKE LEHTI
2/2010

❤ Julkaisija: Sydänja keuhkosiirrokkaat
- SYKE ry
❤ Toimituskunta:
Seppo Lösönen
(vast.),
Ilkka Vass,
Jari Lauren
❤ Painopaikka:
Art-Print Oy, Ylivieska

Sydän- ja
keuhkosiirrokkaat
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Puh. 010 477 4543
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