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Kansallinen elinluovutusohjelma
pantava toimeen viipymättä
Elinsiirtoasian edistämiseksi työskentelevät järjestöt ovat huo- ta sitten voimaan astuneeseen kudoslakiin, todetaan järjestöjen
lissaan elinluovutusten järjestämisestä yliopisto- ja keskussai- kannanotossa.
raaloissa. Sydän- ja keuhkosiirrokkaat – SYKE ry on pitkään
Edelleen siinä todetaan, että munuaislääkärit haluavat myös
yhdessä Munuais- ja maksaliiton kanssa vaatinut kansallisen lisätä munuaisensiirtoja eläviltä luovuttajilta, koska siirtomuelinluovutusohjelman toimeenpanoa. Sosiaali- ja terveysminis- nuaisista on huutava pula.
teriö ei ole kuitenkaan nähnyt tähän perusteita, vaikka useissa
Euroopan maissa tällainen ohjelma on ollut jo vuosia voimassa.
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Elin- lähimmäisenrakkauteen ja
vapaaehtoisuuteen. Niitä ei tule ajatelleeksi, ennen kuin tarve osuu
luovutusten määrän lisäämiseksi on löydettävä
uusia keinoja.
Järjestöt muistuttavat myös parhaillaan valmisteilla olevasta
omalle tai jonkun läheisen, korvaamattoman ihmisen kohdalle.
Järjestöt ovat huolissaan luovuttajasairaaloiden tilantees- kuntauudistustuksesta, jonka osana STM:n työryhmä on valta, koska tällaisia vastuulääkäri/hoitaja-työpareja ei ole nimet- mistelemassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen
ty. Tämän vuoksi siirtokelpoisia elimiä
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menetetään turhaan.
Kuntien ja sote-alueiden yhteisiä kesKaikissa elinluovuttajia hoitaviskitettäviä tehtäviä varten suunnitelllaan
sa sairaaloissa on oltava ohjeistus elinviittä erityisvastuualuetta (erva). Nykyiset
luovutusprosessista. Koko henkilökunsairaanhoitopiirit yhdistettäisiin hallinnolnalle on myös järjestettavä säännöllilisesti erva-alueiksi.
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yhteisen kannanoton yliopisto- ja kesKannanotossa muistutetaan että vaikussairaaloiden johtajaylilääkäreille tikeassa taloustilanteessa kunnilla ei ole
lanteen parantamiseksi.
elinsiirtotoiminnan tarvitsemia resursseja.
Euroopan Unionin elinsiirtodirektiivi astui voimaa 27. elo- Elinsiirtojen kustannusvaikutukset näkyvät kuitenkin viiveellä,
kuuta. Sen toimeenpanon järjestely on parasta aikaa käynnissä mikä ei ole omiaan lisäämään tehtyjen siirtojen määrää.
Sosiaali- ja terveysministeriössä. Direktiivin keskeisenä tavoitSYKE ry ja Musili ilmaisevatkin huolensa elinluovutusvoiteena on varmistaa elinsiirteiden laatu ja sitä kautta elinsiirtopo- minnan järjestämisestä ja sen huomioimisesta sosiaali- ja tervetilaiden turvallisuus.
ydenhuollon palvelurakenteen uudistuksessa.
- Direktiivi ei koske elinten saatavuutta, eikä se ole tuomassa
Erva-sopimuksiin tuleekin kirjata elinluovutustoimintaan ja
STM:n mukaan olennaisia muutoksia nykytilanteeseen. Tämän sen lisäämiseen liittyvät tavoitteet, joilla turvataan tämän erivuoksi vetoamme kannanotossamme suoraan sairaaloiden joh- tyisryhmän palvelut.Kunnat tarvitsevat kohdennetusti resurssetajaylilääkäreihin, jotta jo aiemmin ministeriön taholta esitetty ja, jotta laadukasta ja turvallista elinsiirtotoimintaa voidaan liohjeistus niissä toteutettaisiin. Ohjeistus perustuu kaksi vuot- sätä Suomessa.
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Aikaa elämälle, vuosi vuoden jälkeen...
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Vahdinvaihdon aika
Syke-lehti on tämänmuotoisena ilmestynyt kahdesti vuodessa vuoden 2007 keväästä lähtien. Tuolloin hallitus katsoi
että tarvitsemme yhdistyksen ulkoiseen
kuin myös jäsentiedotukseen lisäpotkua.
Aiemmin yhdistyksen sisäinen tiedotus
oli hoidettu pääosin jäsenkirjeitse. Tosin
2000-luvun vaihteessa olimme saaneet
oma kotisivut www.syke-elinsiirrot.fi,
mutta niiden päivittäminen ja ylläpito oli
kovin sattumanvaraista.
Toki muutamana parillisena vuotena, jolloin järjestetään sydän- ja keuhkosiirrrokkaiden EM-kisat oli tehty ns. kisalehti,
mutta se toimi enemmänkin kisajoukkueen yhtenä rahoitushankintakeinona kuin informaatiokanavana. Kisoihin lähtijät saivat
myydä lehteen ilmoituksia ja kartuttivat näin ilmoitustuotoilla
matkakassaansa.
Eikä unohtaa sovi myöskään v. 2000 tehtyä yhdistyksen
10-vuotis juhlanumeroa. Samanlainen juhlanumero ilmestyi
viisi vuotta myöhemmin 15-vuotis synttäreiden kunniaksi.
Vuonna 2007 ryhdyimme kehittämään myös kotisivujamme
omien asiantuntijoidemme voimin. Sivuista onkin tullut melko
kattavat ja kävijämäärät ovat tasaisesti nousseet.
Mutta mikään ei ole koskaan täysin valmista. Nyt istuva hallitus onkin päättänyt että kotisivujen kehittäminen jatkuu. Hyvä niin.

Samoin toivon käyvän tämänkin lehden osalta, nyt kun olen
jättämässä lehden vetovastuun muille.
Näiden viiden vuoden aikana lehteä on niukoista resursseita
huolimatta pyritty kehittämään paitsi jäsenistön tarpeita ajatellen, myös kiinnostavaksi ulkopuolisille lukijoille.
Yhdistyksemme onnistuneesta verkostoitumisesta kertonee
jotain mm. se, että olemme saaneet lehteemme pyydettäessä
erityisesti HYKS:n Meilahden sairaalan asiantuntijalääkäreiltä mainioita artikkeleita liittyen elinsiirtoihin ja –luovutuksiin.
Tästä viimeisin esimerkki on professori Karl Lemströmin mainio artikkeli tässä numerossa.
Yhtä kauniit kiitokset kuuluvat jäsenistölle, joka on pyydettäessa lähettänyt kuvia lehden käyttöön ja on ollut aktiivinen
kotisivujen käyttäjä ja muonittaja mm. Sykepiirissä.
Kiitos kuuluu myös niille yhteistyötahoille, jotka ovat näinä
vuosina taloudellisesti olleet tukemassa yhdistystämme ja sitä
kautta mahdollistaneet myös tämän lehden ilmestymisen. Toivottavasti näin on jatkossakin.
Hyvää Joulun odotusta kaikille!
Seppo Lösönen
erityisavustaja

Toiminnan sykettä
Tätä otsikon lyhyttä ja nasevaa sanontaa
käytetään paljon kuvaamaan yhdistyksemme toimintaa. Kaikille jäsenille avoimia valtakunnallisia tapahtumia vuosittain ovat ainakin syyskokous pikkujouluineen ja muine oheisohjelmineen, kevätkokous usein myös laajennettuna, kesällä RAY:n tukema lomaviikko ja sen
yhteydessä virkistyspainotteiset kesäpäivät sekä jo vakiintuneen aseman saanut keuhko- ja blokkisiirrokkaiden vertaisviikonloppu. Näitä tilaisuuksia kierrätetään tarkoituksella
eri puolilla maata ja osallistujamäärät ovat vakiintuneet melko
suuriksi.
Maakunta- tai sairaanhoitopiirirajoja noudattava aluetoiminta on lähellä useimpia jäseniämme. Koska saavutettavuus
on valtakunnallisiin verrattuna selvästi helpompaa, niin näistä
kokoontumisista on monille tullut tärkein osallistumisen muoto
ja alueen yhdyshenkilöstä Syken kasvot. Toiminnan laajuus, sisältö ja muodot vaihtelevat suuresti jäsenistön lukumäärän, tarpeiden, aktiivisuuden ja toiveiden mukaan. Useilla alueilla on
yhteistyötä myös muiden potilasjärjestöjen kanssa. Jossain harrastetaan myös aktiivista omaa talkoopohjaista varainhankintaa, jolloin voidaan hieman tarjontaa laajentaa. Parilla alueella
toiminta vilkastuu parhaillaan, mutta vastaavasti parilla muulla
odotetaan uutta innokasta yhdyshenkilöä.
Viimeisen parin kolmen vuoden aikana on kokeiltu useamman tai laajemman alueen yhteisiä vertaistapaamisia hyvällä
menestyksellä. Etelän, pohjoisen, idän ja kaakon kokemusten
pohjalta seuraavana ovat vuorossa maan länsi- ja sisäosat.
Kaikkiin yllämainittuihin sisältyy vähintäänkin pieni pala
ryhmässä tapahtuvaa vertaistuen filosofiaa. Yhdistys on syn-

nyttänyt vuosien saatossa ehkä hyvinkin spontaanisti monia
vertaisryhmiä. Useimpien taustalla on jokin yhteinen harrastus. Kauko- ja lähimatkailuun erikoistunut ’’Sykerökerho’’ ja
kevättalvisille Lapin hangille suuntaavaa ’’Eskon talli’’ ovat jo
vanhaa perua. Liikunnan ympärillä vaikuttaa myös tuoreempia
ryhmiä. Lentopalloa harrastava ’’volleyballs’’ on mielenkiintoinen yhdistelmä vertaistukea ja kilpaurheilua. Samaten naissiirrokkaiden ’’Sykkyrät’’ löytävät naiseuden lisäksi voimaa vertaistuesta ja kuntoliikunnasta.
Muita kuin harrastuspohjaisia ryhmiä ovat selkeästi ikään
perustuvat. Työikäinen jäsenistö haluaa aina silloin tällöin kokoontua keskenään. Samaten nuorten siirrokkaiden keskinäinen kanssakäyminen on jälleen pienen tauon jälkeen viriämässä. Yhteiseksi koetun elämäntilanteen pohjalta käynnistyi jo jokin aika sitten siirrokaspuolisonsa menettäneiden yhteydenpito
ja tapaamiset. Myös tuoreimman ryhmän synty liittyy jotenkin
elämäntilanteeseen. Selkeästi ylipainoisten sykeläisten painonhallintaryhmän soisi onnistuvan ponnisteluissaan. Uusi ja nopeasti kasvava FaceBook-ryhmä on jo osoittanut tarpeellisuutensa. Ryhmä on sykeläisille avoin mutta muille vähemmän.
Monipuolinen ja värikäs on ollut myös tämän SYKE-lehden ensimmäinen kuusivuotiskausi 2007-2012. Kaksi numeroa vuodessa ja lisäksi lukuisat kisalehdet ovat syntyneet Seppo Lösösen johdolla. Taitavana päätoimittajana hän on kyennyt
rakentamaan järjestölehteemme kokonaisuuksia, joihin mahtuvat niin uutisointi omista tapahtumista kuin edunvalvontatyön
kiemurat ja hyvät asiantuntija-artikkelit. Yhdistyksen, jäsenistön ja lukijakunnan puolesta haluan esittää Sepolle KIITOKSET hienosta työstä.
Jari Laurén
puheenjohtaja
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Elinluovutukset
Professori Karl Lemström:

Proaktiivisuutta elinluovutukseen!
Maailmalla tehdään vuosittain n. 70000 munuaisen-, 20000
maksan-, 5500 sydän-, 4000 keuhkon-, 2000 haiman- ja 200
ohutsuolensiirtoa. Pohjoismaissa tehtiin 1160 munuaisen-, 352
maksan-, 127 sydän-, 141 keuhkon-, 56 haiman- ja 2 ohutsuolensiirtoa vuonna 2011. Elinsiirrot hyödyttävät yhteiskuntaa
kokonaisuutena ja elinsiirron saaneita potilaita yksilöinä. Elinsiirrot ovat erittäin kustannustehokas hoitomuoto ja esim. onnistuneen munuaisensiirron kokonaiskustannukset ovat jo ensimmäisen vuoden jälkeen huomattavasti pienemmät kuin munuaiskorvaushoidon. Vuoden mittainen sydämen mekaaninen
tukihoito maksaa 150 000-200 000 € ja on ainakin kaksinkertainen verrattuna onnistuneen sydänsiirron hintaan, 50 000-75
000€. Elinsiirron saaneet yksilöt voivat parhaimmillan palata
normaaliin elämään veronmaksajina. Näin monin tavoin elinsiirrot vähentävät terveyden- ja sosiaalihuollon kustannuksia.
Suomessa kaikkien elinsiirtojen lyhyt- ja pitkäaikaistulokset ovat kansainvälistä huippuluokkaa. Munuaisen-, maksan-,
sydän- ja keuhkonsiirron saaneista potilaista 90% on elossa
ensimmäisen vuoden jälkeen siirrosta ja 80-85% viiden vuoden jälkeen. Vuonna 2011 Suomessa tehtiin 177 munuaisen-,
56 maksan-, 18 sydän- ja 23 keuhkonsiirtoa ja 1 haimansiirto.
Tämän lisäksi 11 sydänsiirtoa odottavalle potilaalle asennettin
sydämen mekaaninen tukilaite henkeä uhkaavassa tilanteessa,
koska sydänsiirrännäistä ei ollut tarjolla. Muihin Pohjoismaihin
verrattuna Suomessa tehtiin maksansiirtoja lukuunottamatta
vähiten elinsiirtoja miljoonaa asukasta kohti. Kuluvan vuoden
helmikuussa 268 potilasta odotti munuaisensiirtoa, 10 potilasta
maksan-, 24 potilasta sydän- ja 5 potilasta keuhkonsiirtoa. Sydänsiirtoa odottavista potilaista 40%:lla oli sydämen mekaaninen tukilaite. Vuosittain 10-15% sydän- tai keuhkonsiirtoasiirtoa odottavista potilaista kuolee, koska sopivaa siirrännäistä ei
ole. Elinsiirtojen onnistumisen myötä yhä useampia potilaita
asetetaan jonoon odottamaan elinsiirtoa ja tärkein elinsiirtoja
rajoittava tekijä onkin elinsiirteiden pula. Aikaisempaan verrattuna elinluovutukseen johtavan aivokuoleman yleisin syy onkin nykyään aivoverenvuoto eikä liikenneonnettomuuden seurauksena syntynyt aivovamma.

Suomi yhteistyössä
Pohjoismaiden kanssa
EU:ssa elintenvaihdosta huolehtivat erilaiset elinluovutusorganisaatiot, joista mainittakoon Eurotransplant, UK transplant ja
Scandiatransplant. Suomi on jäsenenä pohjoismaisessa Scandiatransplantissa, joka huolehtii elintenvaihdosta, elinsiirtojen
laadusta ja turvallisuudesta ja ylläpitää rekisteriä elinsiirroista.
Toistaiseksi Scandiatransplant ei ole osallistunut elinluovutuksen järjestämiseen eri Pohjoismaissa vaan kukin maa on järjestänyt asiansa omalla tavalla. Suomessa ei ole kansallista elinluovutusorganisaatiota, joka vastaisi elinluovutusprosessin toteutumisesta, heinkilökunnan koulutuksesta, raportoinnista ja
laadun seurannasta kaikissa elinluovutukseen osallistusvissa
yliopisto- ja keskussairaaloissa.
Suomessa elinsiirtoja tehdään vain Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa (HYKS). HYKS:n Meilahden sairaalan elinsiirtotoimisto ja sen elinsiirtokoordinaattorit huolehti4

vat valtakunnallisesti elinluovutuksen logistiikasta vastaanottajapuolella. Suomessa elinluovutukseen osallistuu 21 yliopistoja keskussairaalaa. Pohjois-Savon, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Kainuun, Etelä-Savon ja
Itä-Savon
sairaanhoitopiirien
yliopisto- ja keskussairaalat olivat vuonna 2011 esimerkillisiä
elinluovuttajasairaaloita, joissa
jokaisessa oli yli 20 elinluovuttajaa miljoona asukasta kohti.
Kuitenkin 13/21 elinluovutukseen osallistuvasta sairaalasta jäi
selvästi alle maan keskitason, 17
luovuttajaa miljoonaa asukasta kohti. Vähäisintä elinluovutusaktiviteetti oli Helsingissä, Uudellamaalla ja Oulussa. Kärjistäen voikin todeta, että Suomessa elinluovutus on varsin sattumanvaraista ja melko riippuvaista henkilökunnan spontaanista aktiivisuudesta kulloisellakin hetkellä. Elinluovutus ei kuulu osana kenenkään lääkärin tai hoitajan viralliseen toimenkuvaan. Sosiaali- ja terveysministeriö on kylläkin ehdottanut, että
yliopisto- ja keskussairaaloihin nimettäisiin elinluovutuksesta
vastaavia henkilöitä.

Espanja mallimaa
Loppuvuodesta 2012 voimaanastuvan EU-elindirektiiviin liittyvän vapaaehtoisen toimintasuunnitelman (Action Plan) tavoitteellisena elinluovutuslukuna on 40 luovuttajaa miljoonaa
asukasta kohden. Espanja, jossa on 35 luovuttajaa miljoonaa
asukasta kohti, on ollut elinluovutuksen mallimaa jo toista vuosikymmentä. EU:n elinsiirtotoimintasuunnitelma perustuu ns.
Espanjan malliin. Monet Euroopan maat ovat oma-aloitteisesti tai EU:n elinsiirtotoimintasuunnitelman aloitteesta ottaneet
käyttöön Espanjan mallin elinluovutusten lisäämiseksi ja loistavia tuloksia on saavutettu Portugalissa, Italiassa, Kroatiassa,
Ranskassa, Belgiassa ja Itävaltassa. Ensimmäisenä Pohjoismaista mallin otti käyttöön Norja, jossa elinluovuttajien määrä
on tasaisesti noussut 15:sta 26 elinluovuttajaan miljoonaa asukasta kohti viimeisten 5 vuoden aikana. Suomessa vastaava luku oli 16-17 elinluovuttajaa miljoonaa asukasta kohti. Espanjan mallin soveltaminen Norjassa on muuttanut merkittävällä
tavalla myös munuaisensiirtojen profiilia. Aikaisemmin lähes
puolet Norjassa tehdyistä munuaisensiirroista tehtiin omaisluovuttajilta elinpulan vuoksi, mutta viimeisten kahden vuoden aikana omaisluovuttajilta tehtyjen munuaisensiirtojen lukumäärä
on lähtenyt laskuun. Merkille pantavaa on, että vuonna 2011
Norjassa tehtiin 60 munuaisensiirtoa miljoonaa asukasta kohti,
joista enää vain 25% tehtiin omaisluovuttajilta. Pohjoismaista
vähiten munuaisensiirtoja tehtiin Suomessa, 33 munuaisensiirtoa miljoonaa asukasta kohti, joista 7% tehtiin omaisluovuttajilta.
Suomessa elinluovuttajien määrän lisääntyminen 17:sta
25:een elinluovuttajaan miljoonaa asukasta kohti vuodessa

saattaisi merkitä munuaisensiirtojen lisääntymistä 40-60:llä,
sydänsiirtojen 8-12:lla ja keuhkonsiirtojen 8-12:lla siirrolla.
Tämä helpottaisi merkittävästi nykyistä jonotilannetta.

Mitä pitäisi tehdä?
Suomeen tulisi luoda valtakunnallinen elinluovutuksista huolehtiva organisaatio. Meidän tulisi monien muiden EU-maiden
tavoin osallistua EU:n elinsiirtoja koskevaan toimintasuunnitelmaan ja ottaa käyttöön esim. Norjan elinluovutusmalli. Toiminnan alkamiselle ja onnistumiselle pitää saada poliittinen tuki. Keskeisiä edellytyksiä elinluovutuksen onnistumiselle on,
että elinsiirroista tiedotetaan systemaattisesti ja kattavasti, että
jokaisessa yliopisto- ja keskussairaalassa on elinluovutuksesta vastaavia lääkäreitä ja hoitajia, että elinluovuttajat tunnistetaan jo teho-osaston ulkopuolella eri päivystyspisteissä ja ohjataan tehohoitoon ja että omaisia osataan lähestyä oikealla ta-

valla tässä heille vaikeassa tilanteessa. Elinluovuttajan hoito ja
elinluovutusleikkaus vaatii resursseja luovuttajasairaaloilta, ja
luovutuksesta aiheutuneet kulut tulisi korvata luovuttajasairaaloille. Tällöin voisi myös edellyttää elinluovutukseen osallistuvilta yliopisto- ja keskussairaaloilta vuosittaista raportointia
elinluovutuksen lisäämiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Valtakunnallinen elinluovutusorganisaatio voisi myös huolehtia henkilökunnan vuosittaisesta koulutuksesta ja luovuttajasairaaloiden vertaisarvioinnista ja tällä tavoin voitaisiin valita parhaan
luovuttajasairaalan käytäntöjä muihin sairaaloihin. Suomeenkin tulisi asettaa kansalliseksi elinluovutustavoitteeksi 40 elinluovuttajaa miljoonaa asukasta kohti.
Karl Lemström
elinsiirtokirurgian ja immunologian professori,
osastonylilääkäri
Sydän- ja thoraxkirurgian klinikka
Meilahden sairaala, HYKS ja Helsingin yliopisto

Arnulf vaihtui Davidiin
Sydän- ja keuhkosiirrokkasyhdistysten Euroopan liiton (European Heart and Lung Transplant Federation) EHLTF:n puheenjohtaja vaihtui kesällä Hollannissa järjestetyssä yleiskokouksessa. Ansiokkaasti viimeiset yhdeksän vuotta hallituksessa ja viimeiset neljä vuotta puheenjohtajana toiminut
Itävallan Arnulf Pohl luovutti kapulan Iso-Britannian David
Walkerille. Hallituksen jäseninä jatkavat Andre Lassooij Hollanti, Christian Pierard Belgia, Pelle Bo Christianssen Tanska
ja Brendan Gilligan Irlanti. Uusina jäseninä hallitukseen tulivat Romanian Andrei Mihail ja Iso-Britannian Judith Burgess, joka toimii myös sihteerinä.
Yleiskokous hyväksyi järjestön uudeksi täysjäseneksi
Liettuan. EHLTF:ssä on nyt 22 jäsenmaata.
SYKE ry:tä kokouksessa edusti puheenjohtaja Jari Laurén
ja tarkkailijana Seppo Lösönen.

Sydän- ja keuhkosiirrokkaat -SYKE ry
Oltermannintie 8, 00620 HELSINKI
www.syke-elinsiirrot.fi
syke@syke-elinsiirrot.fi
puh. (09) 752 75240 tai 040 502 2905
telefax (09) 752 75262
Pankki: Nordea 132830-423761
keräystili Nordea 2000318-4906

Alkuvuoden
elinsiirrot
Tämän vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden (tammi-syyskuu) Suomessa on tehty 18 keuhkosiirtoa, 16 sydänsiirtoa ja yksi blokkisiirto (sydän-keuhko).
Luvut ovat varsin tavanomaisia verrattuna aikeisempiin vuosiin.
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EM-kisat

Suomen joukue kannustajineen yhteispotretissa ennen avajaismarssille lähtöä.

EM-kisoissa mukana unt
Sydän- ja keuhkosiirrokkaiden Euroopan mestaruuskilpailija
on järjestetty vuodesta 1990 lähtien ja Suomen menestys on ollut aina hyvä ellei peräti loistava. Eikä tänä vuonna Hollannin
Apeldoornissa järjestetyt kisat tehneet tästä poikkeusta.
Sykkeen 19 urheilijan joukkue saavutti kaikkiaa 47 mitalia.
Lajiryhmittäin suurin mitalisaalis tuli kisojen viimeisenä päivänä yleisurheilusta. Mitalisaalis oli peräti 31.
Sykeläisiä osallistui yleisurheilun lisäksi pöytätennikseen,
sulkapalloon, uintiin, golfiin ja petankkiin. Vain viimeksi mainitussa kisassa sykeläiset jäivät mitalitta.
Melkeinpä muhkeaa mitalisaalista ilahduttavampi asia kuitenkin oli se että joukkueemme oli monimuotoinen. Mukana oli
konkareita, kuten 20 vuotta sitten edellisen kerran Hollannissa
järjestetyissä EM-kisoissa olleet Martti Haapalainen ja Erkki
Kautola. Neljästä naisurheilijastamme kolme oli nyt ensimmäisissä Euroopan karkeloissa.
Lentopallojoukkue puolestaan venyi jälleen kerran EM-parketilla nappaamalla kultaa jo neljännen kerran peräkkäin. Kul6

taputki käynnistyi vuonna 2006 Napolissa Italiassa, jatkui kaksi
vuotta myöhemmin RanskanVichyssä ja vuonna 2010 Ruotsin
Växjössä. Apeldoornin lentopalloon osallistui Suomen lisäksi
kuusi kansallista ja kaksi kansainvälistä joukkuetta. Tämänkertaisessa joukkueessa pelasivat kapteeni Juha Ojastenmäen lisäksi, Reijo Hilli, Jaana Soppi, Markku Suominen, Seppo Lösönen, Jari Laurén, Iija Ignatiew ja Martti Haapalainen.
Golfissa puolestaan palattiin Jari Vihanteen hopean ja Esa
Pommelinin pronssin ansiosta muutaman vuoden tauon jälkeen
mitalikantaan.
Yksittäisistä urheilijoista eniten mitaleja kahmivat Reijo
Hilli, joka nappasi viisi henkilökohtaista mitalia ja pelasi vielä
lentopallon kultajoukkueessa. Juha Ojastenmäen kaulaan pujotettiin sama määrä mitaleja (sisältää lentopallokullan ja sulkapallon 4-peli pronssin Martti Haaplaisen kanssa).
Viisi henkilökohtaista mitalia saavutti myös Pertti Salminen.

EM-ensikertalainen Päivi Janhunen vaihtamassa maastojuoksun
jälkeen kokemuksia brittiläisen kilpakumppaninsa kanssa.

Tapio Vesala (oik), Matti Ylikitti ja Erkki Kautola seuraamassa
petankkikentällä kuinka slovenialaisen kilpakumppanin heitto sujuu.

untuvikkoja ja konkareita
Naiset loistivat
Erityisen ilahduttavaa oli EM-kisojen ensikertalaisten Jaana
Sopin, Päivi Janhusen ja Tarja Häyrisen menestys. Lentopallojoukkueen oivana passarina toiminut Jaana otti puhdasta kultaa
sulkpalloon 2-pelissä, kuulassa ja pallonheitossa. Päivi huuhtoi
kultaa pituudessa ja 100 metrillä ja oli maastojuoksun hopealla.
Tarja puolestaan otti kultaa satasella ja maastojuoksussa.
Jo EM-kisojen konkarikävijöihin luettava Iija Ignatiew oli
korkeudessa ja pituudessa korkeimmalla pallilla ja 100 metrillä pronssilla.
Elinsiirrokkaat ovat perinteisesti ”moniottelijoita”. EM-kisasääntöjen mukaan kilpailija saa osallistua maksimissaan viiteen henkilökohtaiseen lajiin sekä viestiin tai lentopalloon.
Apeldoornin kisoihin osallistui 244 urheilijaa 20 maasta.
Vuoden 2014 kisajärjestäjä on vielä auki.

EM-kisojen jälkeen noin puolet joukkueesta jäi vielä tutustumaan Amsterdamin kanavakaupunkiin. Ohjelman ”pakollinen” osuus oli kiertoajelu, juustotilalla vierailu ja lähtöillallinen. Muutoin porukat kävivät omien aikataulujensa ja halujensa mukaan museoissa, kanavaristeilyillä ja tietenkin shoppailemassa.
Seppo Lösönen
Kuvat: Timo Tervo, Pentti Salminen, Seppo Lösönen

Jatkuu s.8

►
7

► Jatkoa s. 7

Päivi Janhunen,
Pertti Salminen,
Tarja Häyrinen,
Matti Ylikitti,
Reijo Hilli ja
Erkki Kautola
valmistautumassa
kisojen ensimmäiseen
lajiin maastojuoksuun.

Martti Haapalainen (oik.) kirimässä kilpakumppaninsa ohi tiukassa
100 merin taistossa.

Tapio Vesala, Leena Salminen, Markku Suominen ja Seppo Lösönen
tutustumassa juustotilan antiin, joka oli huomattavasti runsaampi mitä kuva näyttää. Tilan isäntä näytti Syke-vieraille myös puukenkien
valmistusta.

Amsterdam on paitsi lukuisien kanavien myös
satojentuhansien polkupyörien kaupunki.

Pirkko Laisi ja Heikki Pasanen istahtivat polkupyörätaksin
kyytiin tutustuessaan Amterdamiin.
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Kulttuuri

Sydänsiirron saaneen Joni Saarelan
tarina on nyt näyttämöllä
Meitä sykeläisiä on moneen lähtöön. Vaikka valtakunnallinen
yhdistyksemme jäsenmäärä on melko pieni, niin hyvällä syyllä voi todeta että jäsenistömme on kuin Suomi pienoiskoossa.
On lapsia, koululaisia, opiskelijoita, entisiä ja nykyisä kauppamiehiä, virkamiehiä, maanviljelijöitä, yrittäjiä, eläkeläisiä jne.
Joukossamme on myös kulttuurin ammattilaisia tai harrastajia. Yksi näistä kulttuurityöläisistä on Kuusankoskella 43-vuotta sitten syntynyt näyttelijä Joni Saarela. Nyt hän on valmistanut yhdessä dramaturgi Jani Mannisen kanssa monologinäytelmän Irtolainen, joka sai ensi-iltansa elokuussa. Se on tarina Jonin omasta elämästä ennen ja jälkeen sydänsiirron.
Sydän on ruumiin kuningas, sen tärkein elin. Miltä tuntuu
kun synnyinlahjaksi saatu hiljainen puurtaja sairastuu? Muuttuuko ihminen? Muuttuuko persoona uuden sydämen myötä?
Näytelmä pyrkii antamaan vastauksen näihin kysymyksiin,
kertoo vuonna 2003 siirron kokenut näyttelijä..
Hänen mukaansa näytelmä kertoo yhden miehen matkasta
Kuusankoskelta Helsinkiin. Se kertoo irtolaisuudesta, kodittomuudesta ja unelmista.
- Se kertoo myös unelmien romuttumisesta terveysongelmien vuoksi, mutta myös uudesta mahdollisuudesta.

Reppu selässä Helsinkiin
Joni Saarelan teatterikipinä syttyi Kuusankoskella 90-luvun
alussa. – Menin mukaan Kuusankosken teatteriin ja kiersimme
esiintymässä mm. kouluissa. Sain siitä pikkuisen palkkaakin,
vaikka Kuusaalla teatteri toimii harrastajapohjalla.
Vuonna 1997 Joni suuntasi reppu selässä Helsinkiin Ylioppilasteatterin pääsykokeisiin.
- Nukuin pari ensimmäistä yötä Kisahallin yömajassa. Vakinaista kämppää ei tahtonut löytyä, joten asunnottomuuteen löytyi apu Pelastusarmeijan yömajoista.
Eivätkä teatterin pääsykokeetkaan ensimmäisellä kerralla
menneet putkeen. Pääsykoelautakunnan mielestä hänen valmistelemansa koenäytäntö oli liian agresiivinen.
Seuraavaksi mies suuntasi kuitenkin Koko-teatteriin ja sai
roolin Nostradamuksesta kertovaan näytelmään. Mutta samaan
aikaan sydämen rytmihäiriöt ilmaantuivat ensimmäisen kerran.
Joni joutui tutkimuksiin ja sai tautiin lääkkeet. Vuonna 1999
ovet avautuivat Ylioppilasteatteriin, mutta ajan myötä sydänoireet eivät enää talttuneet lääkkeillä ja lopulta v. 2002 hänelle
asennettiin tahdistin. Lopullinen tuomio tuli 2003 alussa, jolloin todettiin vajaatoiminnan olevan niin vakavan, että ainoa
mahdollisuus oli sydämensiirto.

Uusi alku
- Irtolaisessa yritän kuvailla mitä sairastuminen, sydänsiirto ja
sen jälkeinen elämä ovat miehelle ja mielelle tehneet. Myönnän
että siirron jälkeen pari ensimmäistä vuotta menivät hieman hakusessa, mutta sitten huomasin että tämähän on uusi alku!
- Kun syksyllä 2011 Myllyteatterin näytelmäharjoitusten
yhteydessä sydänsiirtoni tuli puheeksi, niin Jani Manninen sanoi että tehdään näytelmä. Viime talvena kirjoitimme kumpikin
asioita paperille ja keskustelimme paljon. Keväällä käsikirjoitus oli valmis.

Näyttelijä Joni Saarelalle tehtiin sydänsiirto vuonna 2003. Tänä syksynä valmistui hänen yhdessä dramaturgi Jani Mannisen kanssa työstämä näytelmä Irtolainen. Se kertoo Jonin elämästä ennen ja jälkeen
siirron. Kuvassa Joni istuskelemassa Tallinnan Toompean mäellä.
Kuva: Joni Saarelan kotialbumi

Joni myöntää olleensa etenkin pari viimeistä viikkoa ennen
torstaina 30.8. esitettyä ensi-iltaa vereslihalla. - Muistot tulvivat voimakkaina mieleen ja muutama yö meni sängyssä pyöriessä ja valvoessa.
- Vaikka kysymys on vaikeista asioista, en usko että näytelmä on mitenkään ahdistava. Siinä on myös toivoa ja uskoa paremmasta. Nyt on kuitenkin hyvä mieli kun saa tärkeän asian
kerrottua ulos. Toivottavasti tämä myös lisää tietoa elinsiirroista ja siitä miten tärkeitä elinluovutukset ovat.
Hänen mielestään näytelmä on tarkoitettu kaikille niillä joilla on SYDÄN. Varmaankin se kiinnostaa myös muita elinsiirron kokeneita tai heidän läheisiään. Ehkä myös hoitohenkilökuntaa ja lääkäreitä.
Irtolainen-näytelmä on ns. kiertävä esitys eli sitä voi tilata
erilaisiin tilaisuuksiin tai laitosteattereihin. Näytelmän kesto on
n. 1 tunti.
Näytelmän voi tilata tuottaja Kaisa Suhoselta p. 041-522
6315 tai sähköpostilla kaisa.suhonen@hotmail.com.
Seppo Lösönen
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Vertaistuki

Timo Tervo (vas.), Tarja Häyrinen, Leila Ahokas, Esa Pommelin ja Timo Saijets osallistuivat aktiivisesti
keuhko- ja blokkisiirrokkaille järjestettyyn vertaisviikonloppuun.

Vertaistukea Kaisankodissa
Keuhko- ja blokkisiirrokkaiden omat keskinäiset tapaamiset
käynnistyivät viime vuosikymmenen puolen välin tienoilla. Alkuperäinen aloite oli peräisin jo 1990-luvun lopulta, jolloin yhdistyksen puheenjohtajana toiminut keuhkosiirrokas Tapio Rouru herätti ajatuksen, jota alettiin jo valmistellakin. Tapio menehtyi vuonna 2002 ja hanke jäi vielä silloin toteutumatta.
Muutamaa vuotta myöhemmin yhteistyö Hengitysliiton
harvinaisten hengityssairauksien yksikön ja yhdistyksen välillä konkretisoitui. Samanaikaisesti keuhkosiirtojen määrän lisäännyttyä merkittävästi syntyi jäsenistön keskuudessa uudestaan ajatus keuhko- ja blokkisiirrokkaiden omien tapaamisten
tarpeellisuudesta. Erityisen aktiivisesti tätä ajoivat Anna-Liisa
Björninen ja Maire Åkerman. Nyt loksahtivat palaset kaikin
osin yhteen ja ”Hoikan kurssit” käynnistyivät.
Nykyisen Sastamalan Karkussa sijaitseva Hoikan kurssikeskus, jonka Hengitysliitto omisti, valikoitui itsestään selvästi
kurssipaikaksi. Kurssikeskus myytiin jokunen vuosi sitten, jol10

loin Hoikan kurssi joutui evakkotaipaleelle. Sen jälkeen on kokoonnuttu Korpilahdella, Tampereella ja tänä syksynä Kaisankodissa Espoossa.
Tapaaminen järjestettiin 7.-9. syyskuuta, hivenen totuttua
myöhemmin. Ilmoittautuneita oli alun perin yli 30 mutta muutama tulija joutui perumaan tulonsa. Viikonvaihde käynnistyi
osanottajien esittäytymisellä ja omien tarinoiden kertomisella.
Siihen käytettiin runsaasti aikaa mikä kuitenkin oli palkitsevaa
sillä sunnuntaina palautekeskustelua käydessä juuri tämä osio
loi hyvän pohjan sille, mitä lauantaina ja sunnuntaina seurasi.

Monipuolinen anti
Ohjelmassa oli siirtokirurgi Janne J. Jokisen erinomainen esitys siirtohistoriasta ja siirtotoiminnan nykytilasta. Mielenkiin-

Siirtokirurgi
Janne J. Jokinen
kertoi kurssilaisille
kuinka tärkeää ja
hyödyllistä
säännöllinen liikunta
on elinsiirtopotilaille.

Vaikka kurssiviikonloppuna syyskuinen sää ei koko ajan suosinutkaan,
päästiin sentään välillä ulos liikkumaan ja hassuttelemaan. Psykologi Pia Kaulio (vihreässä mekossa) rohkaisi väkeä ”sokkotreffeille”.

Marika Kiikala-Siuko (seisomassa) Hengitysliitosta on ollut kurssien
yhtenä vastuuvetäjänä lähes alusta alkaen. Takana istumassa Merja
Kukkonen.

toinen osio oli tutkimustieto liikunnan merkityksestä sydän- ja
keuhkosiirrokkaille.
Psykologi Pia Kaulio alusti ja johdatti keskustelua peloista,
aggressioista ja avuttomuuden tunteesta ja siitä miten on hyvä joskus antaa tunteiden ryöpsähtää esille niiden hautomisen
sijaan. Mielenkiintoista ja monelle varmaan uuttakin näkökulmaa.
Näiden tapaamisten vakiotuttu, sillä vieraasta ei voi puhua,
AOH Merja Kukkonen HUS:n keuhkosairauksien klinikasta
kertoi ajankohtaisia asioita kotihoidosta ja jälkiseurannasta. Sivuttiinpa myös lääkkeiden sivuvaikutuksia ja luontaistuotteita. Tälläkin kerralla - kuten nykyisin aina - myös puolisot tai
kumppanit saattoivat olla mukana ja heille oli järjestetty osin
myös omat ryhmät. Ohjelma sisälsi vain lievää liikuntaa, mikä osaltaan johtui siitä että säät eivät ihan koko aikaa suosineet
vaikka aurinko välillä paistelikin. Olennaisen tärkeää viikonlopussa oli tietenkin mahdollisuus ohjelman lisäksi istua yhdessä

iltaa ja vaihtaa kokemuksia sekä tietenkin tavat sekä vanhoja
tuttuja että tavata uusia ystäviä.
Kurssin vetäjinä toimivat Marika Kiikala-Siuko Hengitysliitosta ja Jaana Soppi sekä Ilkka Vass SYKE:stä. Kurssipalaute
antoi hyviä eväitä vastaisten tapaamisten kehittämiseen. Päivän
selvää kaikille kuitenkin oli, että ensi kesänkin yksi odotetuimpia tilaisuuksia tulee jälleen olemaan Hoikan kurssi, missä se
sitten pidetäänkin.
Ilkka Vass
Kuvat Arja Pöhö
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Tiesithän että...
SYKE ry on potilasyhdistys jäsenten tukena. Vuosittain toimintamme käsittää vertaistukea, sopeutumisvalmennusta,
koulutusta, edunvalvontaa, jäsentyötä sekä virkistystä ja yhdessäoloa niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti.

Tiesithän 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).

Toimintaamme
tukee myös

Tiesithän että...
Täällä kotimaassa olemme vuoden 2010 alussa toimintansa
aloittaneen Vammaisurheilu- ja liikunta (VAU) ry:n jäsenjärjestö. Järjestö on yksi suurimmista Suomen Liikunta ja Urheilun (SLU) jäsenjärjestöistä.

Tämänhän jo tiesitkin että...
SYKE ry on Sydänliiton valtakunnallinen jäsenjärjestö. Lisätietoa SYKE ry:n toiminnasta saat mm. netistä www.sykeelinsiirrot.fi.

Loppuvuodesta
tapahtuu
Vaikka vuosi on lopuillaan, on yhdistystoimintaa vielä
runsaasti niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti.
Kuopiossa järjestetään 23.-24.11. teemakurssi siirrokkaille ja puolisoille. 24.11. samassa kaupungissa pidetään
myös yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous ja pikkujoulu. Kuopioon matkaaville on luvassa myös teatteriesitys.
Hyvinkäällä puolestaan pidetään 16.-18. 11. siirtoa odottavien kurssi.
Alueilla toimintaa on ainakin Helsinki-Uusimaalla, jossa perinteiset tiistaikahvit jatkuvat joulun alusviikolle asti
Itäkeskuksen Cafe Bulevardissa klo 13.00.
Luvassa on myös joululounas, josta alueen sykekäisille
ilmoitetaan erikseen.
Pirkanmaalla perjantain perinteiset tapaamiset + kuntosali jatkuvat myös joulukuulle.
Keski-Suomen aluetapaaminen on 14.11. Vieraaksi saapuu apteekkari.
Satakunnan aluetapaaminen on 13.11.
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Etelä- ja keski-savolaiset tapaavat 12.11.
Lisätietoja valtakunnallisista ja aluetapaamisista löytyy
SYKE ry:n kotisivuilta www.syke-elinsiirrot.fi. Alueiden yhdyshenkilöiltä voi myös kysyä oman alueensa tapahtumista.

