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PÄÄKIRJOITUS

Hyvää alkanutta vuotta
kaikille lukijoille!
Uusi vuosi on alkanut, ja toivon mukaan se tuo viime vuoteen verrattuna parempia uutisia myös koronarintamalta. Uuden vuoden myötä myös
Porras-lehti on kokenut pienen uudistuksen rakenne- ja taittouudistuksen myötä. Lehden uusi ilme on Roihu Incin käsialaa, ja tavoitteena oli
tuoda lehden ilmettä nykyaikaan,
kuitenkin vanhaa tuttua säilyttäen.
Mennyt vuosi on ollut harmillinen
kaikkien rajoitusten ja itse sairauden
pelon vuoksi. Tässä vaiheessa varmasti kuitenkin mieluummin kestämme rajoitukset ja uskomme niiden
tuomaan apuun - koska toinen vaihtoehto on elää samojen rajoitusten kera
tilanteessa, joka on jo toivoton.
Kaikille ihmisille liikkuminen, sosiaalinen elämä ja virikkeet harrastusten parissa ovat tärkeitä sekä
henkisen että fyysisen vireystilan ylläpitäjinä. Lihastautia sairastaville
liikkuminen on usein myös selkeästi toimintakykyä ylläpitävä tekijä.
Vuoden 2020 osalta kokoontumiset,
harrastusmahdollisuudet ja yhteinen tekeminen, etenkin liikkumista tukevien harrastusten parissa, on
jäänyt vähemmälle. Samalla kentältä on kantautunut ikävää viestiä siitä, että mm. Kelan kustantama fysioterapia tuntuu vähentyneen. Lihastautia sairastava tarvitsee sekä liikuntaa että kuntoutusta fysioterapian muodossa. Onkin harmillista,
että kaikki toimintakykyyn vaikuttavat muutokset tuntuvat kasaantuvan samaan ajanjaksoon.

Vaikka omaehtoinen liikkuminen ja
harrastetoiminta ryhmissä on rajoitusten vuoksi vähentynyt, on se onneksi asia, johon jollakin aikajänteellä voidaan odottaa muutosta.
Nyt onkin hyvä hetki pysähtyä miettimään omia liikuntatottumuksia
ja suunnitella tulevaisuutta – miten
minä itse voin oman toimintakykyni mukaan jatkossa harrastaa liikunnallisia aktiviteetteja. Tämän lehden
teema antaa toivottavasti jokaiselle
jotain ajatuksenpoikasta siitä, mikä
voisi jatkossa sopia itselle. Apua ja
tietoa voi saada myös suoraan Lihastautiliiton omalta liikuntavastaavalta Sirpa Kälviäiseltä.
Omaan liikkumiseen toimintakyvyn
tukemiseksi voi jollakin tasolla vaikuttaa itse, mutta yhteiskunnan kustantamien etuuksien ja sote-palveluiden vähenemiseen, tässä nimenomaisessa tapauksessa fysioterapiassa havaittuun vähenemiseen, tarvitaan selvittely- ja vaikuttamistukea. Tämän
tuen ja edunvalvonnan tarve on liitossa tiedostettu. Asian tarkempi selvittäminen ja tarpeellisten muutosten
aikaansaaminen on otettu ja otetaan
kuluvan vuoden aikana työn alle.
Jaksamista, hyvää vointia ja uskoa
tulevaisuuteen kaikille toivottaen –
onneksi asioilla on yleensä taipumus
korjaantua, välillä hitaammin ja välillä nopeammin.
Sari Kuosmanen
Toiminnanjohtaja
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Teksti Jaana Lähdetie, Annakaisa Suominen

Miten uusi hoito päätyy potilaalle?

Lääkehoidot ja tutkimus
Porras-lehden numerossa 5/2020 kerrottiin lääkekeksinnön taustalla olevasta perustutkimuksesta.
Tarkoitus on saada selville taudin syntymekanismit, jotta löydetään sellainen lääkehoito, jolla
päästään vaikuttamaan sairausprosessin vaiheisiin. Juttusarjan toisessa osassa käsitellään
perustutkimuksen jälkeen tapahtuvaa lääketutkimusta.

Lääkkeitä on ollut olemassa kautta aikojen. Ne ovat pitkään olleet luonnon
kasveista ja yrteistä uutettuja, paljolti tutkimattomia ainesosia sisältäviä tuotteita. Siten niiden vaikutukset
ovat olleet enemmän tai vähemmän
sattumanvaraisia. Nykyaikana tutkimattomia tuotteita ei voida hyväksyä
lääkkeiksi. Niitä saa myydä apteekissa
luontaistuotteina tai luonnonlääkkeinä, mutta ne eivät ole läpäisseet lääkkeiltä vaadittua tiukkaa seulaa eduista
ja haitoista. Myös niiden sisältämien
ainesosien ilmoittaminen saattaa olla
puutteellista.
Lääkkeellä voidaan vahvistaa elimistön omaa kykyä suojautua taudilta
ja taistella ulkopuolista taudinaiheuttajaa vastaan. Tällaisiin lääkkeisiin
kuuluvat rokotteet, antibiootit ja immunoglobuliinit. Osa syöpälääkkeistä
avustaa omia soluja taistelussa syöpäsoluja vastaan
Lääkkeiden vaikutus voi kohdistua
yhteen solutyyppiin tai kaikkiin soluihin. Se voi kohdistua jopa yhteen geeniin ja sen toimintaan, kuten nusinerseeni SMA:ssa, kohteena SMN2-geeni,
tai eteplirseeni Duchennen lihasdystrofiassa, kohteena dystrofiinigeenissä oleva aivan tietyn tyyppinen virhe.
Toisaalta näistäkään lääkkeistä ei vielä ole täyttä varmuutta, etteivätkö ne
voisi vaikuttaa myös vähäisessä määrin joihinkin muihin geeneihin soluissa. Lääkkeen vaikutus voi myös kohdistua tiettyyn valkuaisaineeseen tai
entsyymiin solussa, joka on keskeinen
tautiprosessissa. Lääkemolekyyli voi
olla suunniteltu soveltuvaksi solussa
4
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olevaan kohteeseen aivan kuten avain
lukkoon. Klassinen esimerkki voisi
olla neostigmiini ja hermo-lihasliitos
myasthenia graviksessa.
Syövän hoidon suuria edistysaskeleita viime vuosina on ollut tiettyihin,
tarkasti määriteltyihin syöpätyyppeihin kohdistuva lääkehoito. Nivelreumassa ja sen sukuisissa autoimmuunitaudeissa on saatu taas paljon tuloksia ns. biologisilla lääkkeillä, joilla tautiprosessiin voidaan vaikuttaa.
Lääkkeen vaikutus voi kohdistua laajaan maaliin, mistä hyvänä esimerkkinä on kortisoni (prednisoloni). Se hillitsee useiden solujen, mutta etenkin tulehdussolujen toimintaa,
ja samasta syystä sillä on sivuvaikutuksia eri elimissä. Kortisonilääkitystä
verrataan usein tykillä ampumiseen.
Lääketieteessä tavoitteena on vähentää tällaisten järeiden tykkien käyttöä
ja päästä täsmälääkkeisiin.

Lääketutkimus
laboratoriossa
Uuden lääkkeen kehittäminen alkaa
niin kutsutulla prekliinisellä vaiheella, jossa perustutkimuksessa löydettyjä lupaavia lääke-ehdokkaita tutkitaan laboratoriossa tai tietokonemallinnuksen avulla. Tietokonesimulaation avulla tapahtuvassa mallinnuksessa (in silico) nähdään mallinnettuina
solun kohde (geeni, entsyymi tai muu)
ja sen kanssa reagoiva lääkeaine. Tavoitteena on edistää solun normaalia
toimintaa tai estää virheellistä toimintaa lääkemolekyylin avulla.

Uusi lääkemolekyyli voi olla vanhan lääkkeen kehittyneempi muunnos, jolla on jotain parempia ominaisuuksia jo olemassa olevaan lääkeaineeseen verrattuna (antotapa, vaikutusaika, sivuvaikutukset, hinta tms).
Uusi molekyyli voidaan suunnitella
sen perusteella, mitä sen vaikutuskohtana olevassa solun rakenteessa on
sitä vastaanottamassa. Tätä voidaan
suunnitella puhtaasti molekyylien kemiallisen rakenteen eli kemiallisen
kaavan perusteella. Käytännössä monen keksityn molekyylin soveltuminen lääkkeeksi voi kuitenkin olla epävarmaa, sillä se saattaa olla mahdoton
annostella ihmisille tai jopa myrkyllinen. Tästä syystä lääkeaihioiden kemiallisia reaktioita on tutkittava huolellisesti vaihe vaiheelta laboratoriossa.
Lääkeaineen sitoutumista kohdemolekyyliinsä voidaan selvittää soluissa (in vitro eli elimistön ulkopuolella). Eri kudoksista lähtöisin olevia
soluja osataan elättää soluviljelmässä,
ja soluja voidaan myös tehdä erilaistumattomista kantasoluista haluttuun
tarkoitukseen. Viljellyissä soluissa on
mahdollista seurata tarkasti lääkkeen
erilaisia vaikutuksia, mutta niiden
avulla ei saada riittävästi selville, mitä
tietyssä elimessä (esim. lihas) tai koko
eliössä tapahtuu.
Yleisempien systeemisten vaikutusten arvioimiseksi on tehtävä eläinkokeita (in vivo eli elimistössä tehty
tutkimus). Eläinten käyttöä lääketutkimuksissa pyritään vähentämään,
mutta vaihtoehtoisten menetelmien
avulla ei vielä voida täysin arvioida

farmakologista vaikutusta. Eläinmalleissa käytetään useimmiten hiiriä ja rottia, joskus myös koiria, esim.
ALS:ia ja Duchennen lihasdystrofiaa
mallinnettaessa.
Koe-eläinten geenejä on mahdollista manipuloida geenitekniikalla, jolloin saadaan tiettyä ihmisen perinnöllistä sairautta muistuttava sairaus
koe-eläimelle. Kun geenivirhe tiedetään, se voidaan yrittää erilaisin menetelmin korjata tai korvata ja palauttaa terve tilanne lääkeaineella.
Laboratoriomenetelmät ovat
2000-luvulla kehittyneet uusien genetiikan ja molekyylibiologian saavutusten ansiosta huimaavaa vauhtia. Apuna ovat myös tietotekniikan, ns. bioinformatiikan, saavutukset, joilla voidaan suurta määrää dataa käsitellä
nopeasti ja tehokkaasti.

Laboratoriosta
kliinisiin kokeisiin
Lääkeaineita voidaan tutkia ihmisillä vasta sitten, kun solu- ja eläinkokeiden tulokset ovat myönteisiä. Lääkeaihioiden on oltava riittävän turvallisia ennen ihmisillä testaamista

eli kliinisiä kokeita. Jatkotutkimuksiin valitaan sellainen lääkeainemolekyyli, jonka imeytyminen, jakautuminen, muokkautuminen ja poistuminen elimistöstä on eläinkokeiden
perusteella sopivaa. Terveiden henkilöiden ja potilaiden osallistuminen
lääketutkimuksiin on aina vapaaehtoista, eikä ihmisiä saa käyttää tutkimuksissa koehenkilöinä muuten kuin
erikseen sovitulla yhteisellä sopimuksella ja suostumuksella.
Perinteinen kliininen lääketutkimus jaetaan kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen (faasi 1) kliinisissä kokeissa tutkittavaa lääkeainetta
annetaan vapaaehtoisille koehenkilöille. Huomiota saa silloin eniten turvallisuus, eli se, aiheutuuko aineesta
jotain haittoja koehenkilöille. Tutkittavien joukko on pieni, ja tutkimuksessa keskitytään haittavaikutuksiin
ja parhaan annoksen ja antotavan
löytämiseen.
Toisen vaiheen (faasi 2) kliinisissä
kokeissa pyritään osoittamaan ensimmäistä kertaa potilailla lääkkeen teho.
Lääkettä annetaan eri annoksina, jotta
löydetään sopiva annostustaso tehoa

ja haittoja ajatellen. Tehoa ja turvallisuutta tutkitaan tässä vaiheessa hieman suuremmalla potilasjoukolla. Tällä tutkimusvaiheella halutaan varmistaa lääkkeen hyöty.
Kolmannen vaiheen (faasi 3) kliinisissä tutkimuksissa on kohteena kaksi erillistä isoa joukkoa potilaita, joilla
halutaan varmistaa edellä kuvattujen
pienempien tutkimusten tulokset. Tässä tutkimusvaiheessa verrataan uutta
lääkehoitoa tunnettuun hoitoon tai lumelääkkeeseen. Jos se todetaan näissä tutkimuksissa turvalliseksi ja tehokkaaksi, lääkkeelle voidaan hakea
myyntilupaa. Tutkimuksen päätyttyä
tutkimus myös julkaistaan.
Lääketutkimuksissa on kolmannessa vaiheessa tuhansia potilaita,
mutta harvinaissairaudet muodostavat poikkeuksen: niihin kehitettävillä
lääkkeillä on vähemmän vaatimuksia
kuin muilla lääkkeillä nimenomaan
siksi, että potilasmäärät ovat pieniä
ja testaaminen tuhansilla potilailla
on mahdotonta.

• Lääkeainemolekyylin kehitys laboratoriosta potilaan käyttöön on pitkä prosessi. Polkua pyritään lyhentämään.
• Kun solu- ja eläinkokeet osoittavat kehitetyn lääkemolekyylin turvalliseksi, ihmisillä kokeet tehdään kolmessa
vaiheessa eli faasissa:
⸰ Faasi I: lääkettä testataan terveillä ihmisillä, jolloin selvitetään, miten lääke imeytyy ja jakautuu elimistöön
ja onko se vaaraton
⸰ Faasi 2: lääkkeen tehokkuutta, eli sitä, auttaako lääke, testataan pienellä joukolla potilaita
⸰ Faasi 3: lääkkeen harvinaisiakin haittavaikutuksia ja tehoa tutkitaan suuressa potilasjoukossa
• Moni lupaava lääkeaihio karsiutuu pois, eikä tule koskaan lääkkeeksi.

Miksi lääkekehitys
usein lopahtaa?
Lääkeaineen kehittäminen on pitkä prosessi, ja se voi pysähtyä jo
molekyylin etsimisvaiheessa. Ennen ensimmäisen vaiheen kliinistä
tutkimusta on aikaa saattanut kulua jo yli viisi vuotta, ja onnistumistodennäköisyys on vain muutaman prosentin luokkaa (Salonen R. Lääkekehitys eilen, tänään ja huomenna. Sic! Lääketietoa Fimeasta 2014;4:711.). Kolmannen vaiheen tutkimuksista noin puolet johtaa myyntiluvalliseen tuotteeseen.
Projektien pysähtyminen tapahtuu todennäköisimmin toisessa vaiheessa, kun lääkkeen teho puuttuu tai lääkkeestä tulee haittavaikutuksia. Kyse on myös rahasta. Tutkimuksia ei kannata jatkaa, jos riittävän hyvän vaihtoehdon löytyminen on epätodennäköistä. Koko kehitysprosessin kesto ja vaadittavien tutkimusten määrä tekee lääkeaineen kehitystyöstä hyvin kallista.

Lääkemolekyyli voi olla suunniteltu soveltuvaksi solussa
olevaan kohteeseen aivan kuten avain lukkoon.
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Teksti ja kuva Julius Järvilehto, Sandra Harjuhaahto, Emil Ylikallio

Aikuisiän spinaaliselle
lihasatrofialle etsitään
biomarkkereita
Biomarkkeri on objektiivisesti mitattavissa oleva tekijä, joka kuvastaa tutkittavan sairauden
aktiivisuutta. Erityisesti verestä mitattavat biomarkkerit ovat herättäneet viime aikoina
lisääntyvissä määrin mielenkiintoa erilaisten sairauksien paremman ymmärtämisen ja
tehokkaamman diagnostiikan kannalta. Parhaimmillaan biomarkkerien mittaaminen onkin hyvin
kustannustehokas ja luotettava keino saada selville erilaisia asioita tutkittavan terveydentilasta.
Jokelan spinaalinen lihasatrofia
(SMAJ), joka tunnetaan myös nimellä
Late Onset Spinal Motor Neuronopathy (LOSMoN), on suomalaiseen tautiperintöön kuuluva lihassairaus (Jokela et al. 2011). SMAJ-tauti alkaa yleensä noin 40 vuoden iässä, ja sen aiheuttaa mutaatio geenissä CHCHD10 (Penttilä et al. 2015). Siihen kuuluvat liikehermojen vauriosta johtuvat lihasten
krampit ja etenevä alaraajoihin painottuva lihasheikkous. SMAJ-tautiin ei
toistaiseksi ole tarjolla taudinkulkuun
vaikuttavaa lääkehoitoa. Biomarkkerien löytäminen voisi edesauttaa sairauden diagnostiikkaa ja seurantaa.
Jos tulevaisuudessa löytyy mahdollisia hoitoja, niin biomarkkereita voisi
myös käyttää hoitojen vaikutuksen arvioimiseen. SMAJ-taudissa tiedetään
lihasvauriota kuvaavan kreatiinikinaasin (CK) tason nousevan osalla potilaista (Jokela et al. 2011), mutta muita mahdollisia biomarkkereita ei toistaiseksi tiedetä. CK on siitä huono biomarkkeri, että se nousee myös muissa
lihasta vaurioittavissa tautitiloissa, ja
toistaiseksi ei tiedetä, miten hyvin sen
taso kuvastaa oireiden voimakkuutta.
Hermosolujen viejäulokkeiden vauriota kuvastavan neurofilamentin kevytketjun (NFL) kohoaminen veressä on dokumentoitu monessa neurologisessa sairaudessa (Khalil ja Teunissen 2018). Tämän markkerin käyttäytymisestä SMAJ-taudissa ei toistaiseksi ole tietoa.
Suomalainen tutkija- ja lääkäriverkostomme haluaa selvittää, miten
6
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tietyt biomarkkerit ja kasvutekijät
ovat muuttuneet SMAJ-potilaiden verinäytteissä verratessa niitä neurologisista sairauksista tautivapaisiin kontrollinäytteisiin. Lisäksi haluamme selvittää, miten SMAJ-taudissa mutatoitunut geeni CHCHD10 vaikuttaa liikehermosolujen toimintaan. Työ tehdään Helsingin yliopiston kantasolumetabolian tutkimusohjelmassa, apulaisprofessori Henna Tyynismaan
tutkimusryhmässä.
Olemme laboratoriossamme pystyttäneet soluviljelymalleja tutkiaksemme
CHCHD10-geenin toimintaa solun sisällä. Uusilla soluviljelytekniikoilla pystymme luomaan indusoituja pluripotentteja kantasoluja (iPS-soluja), joita
pystymme edelleen soluviljelmässä erilaistamaan liikehermosolun kaltaisiksi
soluiksi. Näitä soluja käytämme malleina tarkastamaan, miten CHCHD10-geeni säätelee liikehermosolua. Onnistuimme CRISPR-genominmuokkausmenetelmää käyttäen poistamaan iPS-soluista CHCHD10-geenin ja sen sukulaisgeenin CHCHD2, jonka mutaatiot aiheuttavat harvinaista perinnöllistä Parkinsonin taudin muotoa. Havaitsimme, että näiden geenien puutos ei estä
liikehermosolujen erilaistamista. Totesimme kuitenkin mitokondrioiden toiminnan muuttuvan geenien puutoksen
seurauksena (Harjuhaahto et al. 2020).
Mitokondriot ovat solun sisäisiä organelleja, joilla on keskeinen rooli solun
aineenvaihdunnassa ja energian tuotannossa. CHCHD10-geenin tuottama
proteiini sijoittuu mitokondrion sisään,

jossa se vaikuttaa säätelevän mitokond
rion toimintaa aineenvaihdunnassa.
Mitokondrion toiminnan muutoksen lisäksi havaitsimme poistogeenisissä liikehermosoluissa muutoksia myös synapsien muodostukselle tärkeiden geenien ilmentymisessä (Harjuhaahto et
al. 2020).

Julius Järvilehto (oikealla), Sandra Harjuhaahto ja Emil Ylikallio tekevät tutkimustyötä Helsingin yliopiston kantasolumetabolian tutkimusohjelmassa Biomedicumissa. Emil Ylikallio työskentelee myös Helsingin yliopistollisen keskussairaalan neurologian klinikalla.

Seuraavaksi tutkimme SMAJ-tautimutaation vaikutuksia CHCHD10geenin toimintaan liikehermosolumallissa. Olemme onnistuneet luomaan
potilaskohtaisista iPS-soluista liikehermosoluja, joita käytämme nyt tutkimukseen. Tautimutaatio saattaa aiheuttaa muutoksia solujen aineenvaihdunnassa. Aineenvaihduntatuotteiden muuttuneet tasot voisivat siten
toimia biomarkkereina.

Biomarkkerien etsimiseksi olemme keränneet aineiston, joka sisältää noin 50 vapaaehtoisen SMAJ-potilaan verinäytteet. Analyyseissa olemme keskittyneet erityisesti
mitokondrioiden ja lihassolujen toimintaa kuvastaviin aineenvaihduntatuotteisiin, sekä esimerkiksi hermosolujen
viejäulokkeiden tilaa kuvaaviin valkuaisaineisiin ja erinäisiin kasvutekijöihin. Selvitimme näitä asioita vertaamalla potilaiden verinäytteitä biopankista hankittuihin kontrollinäytteisiin. Tässä projektissa emme kutsuneet potilaita kliiniseen tutkimukseen, vaan arvioimme oireiden voimakkuutta sairaskertomusmerkintöjen perusteella. Erilaisia mitattavia asioita olivat käsien ja jalkojen lihasten toiminta, etenkin hienomotoriikka ja kävelykyky.
Olemme selvittäneet CK:n ja muiden lihasten tilaa kuvaavien markkerien tasoja potilaiden verestä. Sen lisäksi olemme mitanneet NFL:n ja mitokondriaalisissa lihassairauksissa kohoavien merkkiaineiden tasoja. Tämän lisäksi
suoritimme solujen aineenvaihduntatuotteiden määrityksen potilaiden näytteistä, joita vertasimme jälleen kontrollinäytteisiin. Mittaus suoritettiin yhteistyössä Kuopion metabolomiikkalaboratorion kanssa. Kohdentamattomassa
metabolomiikan mittauksessa saadaan yhdellä mittauksella käsitys jopa satojen eri aineenvaihduntatuotteen tilasta. Tällä analyysilla pystyimme erottamaan aineita, jotka
muuttuvat SMAJ-taudissa, ja jotka näyttävät korreloivan oireiden voimakkuuden kanssa. Tarkemmat tulokset tullaan
julkaisemaan osana tieteellistä artikkelia.
Tutkimus on tuottanut uutta tietoa SMAJ-taudin syntymekanismista, ja avannut samalla uusia kiinnostavia kysymyksiä. Tuloksien perusteella lihas on keskeisessä asemassa vaurion synnyssä, mutta myös mitokondrioiden muuttunut aineenvaihdunta muuntuneen CHCHD10geenin takia on tärkeä taudin synnyn kannalta. Tutkimustyömme jatkuu aktiivisena sisältäen mm. tarkempia analyyseja soluviljely- ja eläinmalleista sekä potilasnäytteistä.
Kiitämme SMAJ-tautia sairastavia halukkuudesta osallistua tutkimusprojektiin.
Lähteet:
Jokela M, Penttilä S, Huovinen S, Hackman P, Saukkonen AM,
Toivanen J, Udd B.
Late-onset lower motor neuronopathy: a new autosomal dominant
disorder.
Neurology. 2011 Jul 26;77(4):334-40. doi: 10.1212/
WNL.0b013e3182267b71. Epub 2011 Jun 29.
PMID: 21715705
Penttilä S, Jokela M, Bouquin H, Saukkonen AM, Toivanen J, Udd B.
Late onset spinal motor neuronopathy is caused by mutation in
CHCHD10.
Ann Neurol. 2015 Jan;77(1):163-72. doi: 10.1002/ana.24319. Epub
2014 Dec 12.
PMID: 25428574
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Meillä olet
osaavissa käsissä
Hae harkinnanvaraiseen moniammatilliseen
yksilökuntoutukseen, Suomen johtavaan
neurologiseen kuntoutuskeskukseen!

Khalil M, Teunissen CE, Otto M, Piehl F, Sormani MP, Gattringer T,
Barro C, Kappos L, Comabella M, Fazekas F, Petzold A, Blennow K,
Zetterberg H, Kuhle J.
Neurofilaments as biomarkers in neurological disorders.
Nat Rev Neurol. 2018 Oct;14(10):577-589. doi: 10.1038/s41582-0180058-z.
PMID: 30171200

Järjestämme yksilökuntoutusjaksoille
diagnoosikohtaisia ryhmiä siten, että
kuntoutuksessa on samanaikaisesti
muitakin samaa sairautta sairastavia
• HMSN-ryhmä 10.–14.5. & 23.8.–2.9.2021
• IBM-ryhmä 24.–28.5. & 13.–23.9.2021.

Harjuhaahto S, Rasila TS, Molchanova SM, Woldegebriel R, Kvist
J, Konovalova S, Sainio MT, Pennonen J, Torregrosa-Muñumer R,
Ibrahim H, Otonkoski T, Taira T, Ylikallio E, Tyynismaa H.
ALS and Parkinson's disease genes CHCHD10 and CHCHD2 modify
synaptic transcriptomes in human iPSC-derived motor neurons.
Neurobiol Dis. 2020 Jul;141:104940. doi: 10.1016/j.
nbd.2020.104940. Epub 2020 May 11.
PMID: 32437855

Tutustu netissä tai soita ja kysy lisää!

mnk-kuntoutustoimisto@neuroliitto.fi /
p. 040 133 7010 / www.kuntoutuskeskus.fi /
#munkuntsi
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Kehittyvien lääkehoitojen tilanteesta tulee
säännöllisesti kysymyksiä liiton diagnoosineuvontaan ja puhelinlääkäreille.

Kysymyksiä ja
vastauksia lihastaudeista
Lihastautiliitossa on jo usean vuoden ajan ollut tapana tarjota erilaisten asiantuntijaluentojen ja tapahtumien yhteydessä mahdollisuus esittää
kysymyksiä asiantuntijoille etukäteen.
Jatkossa näistä kysymyksistä tehdään
Porras-lehteen säännöllisin väliajoin
kooste sellaisten kysymysten osalta,
joista uskomme olevan hyötyä laajemminkin kuin kysyjälle itselleen. Tämän
koosteen vastaukset on koottu pääosin
Lihastaudit ja COVID-19 –luennon yhteydessä saatuihin kysymyksiin, ja kysymyksiin vastaa Lihastautiliiton Vastaanottajasta vaikuttajaksi –hankkeen
asiantuntijalääkäri, neurologian erikoislääkäri Manu Jokela.

Mitokondriaaliset lihastaudit
Voivatko mitokondriot uusiutua? Jos
voivat, niin miten?
Kyllä voivat. Mitokondriot ovat hyvin
muuntuvaisia soluelimiä, joita on lähes kaikissa elimistön soluissa, useimmiten satoja tai tuhansia jokaista solua
kohden. Mitokondrioiden yhdistymistä sekä jakautumista tapahtuu soluissa jatkuvasti. Muun muassa liikunta ja
tietyt ravintoaineet voivat lisätä (lihas)
solujen mitokondriomassaa ja mitokondrioiden hengitysketjun toimintaa.
8
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SMAJ
Voiko SMAJ (entinen nimi LosMon) -lihassairauteen liittyä pallealihaksen
halvaus/palleakaaren nousua?
Hengityslihasten heikkenemistä voi
liittyä harvinaisena ilmiönä pitkälle edenneeseen SMAJ-tautiin, mutta täysin toispuolinen palleahermon/
lihaksen halvaus johtuu todennäköisemmin muista syistä, eikä sellaiseen
yleensä liity mitään oireita. Halvaantunut pallea ei varsinaisesti paina mitään rakenteita, mutta pallealihaksen
toiminnan puuttuessa sen puoleinen
keuhko ei pääse laajenemaan normaalisti sisäänhengityksessä. Sen sijaan
palleatyrässä vatsansisältöä voi siirtyä
keuhko-ontelon puolelle painamaan
keuhkoa, mutta palleatyrä-alttiutta ei
SMAJ-taudissa myöskään ole todettu.

Myosiitit
Mitä dermatomyosiittia sairastavan
sairaalahoidossa/tehohoidossa tulisi
ottaa erityisesti huomioon?
Myosiittiin liittyvän lihasheikkouden vuoksi tehohoitoon joutuminen
on harvinaista, mutta mikäli myosiittia sairastavalle tulee jokin muu vakava sairaus, kuten infektio, olennaisimmat toipumiseen vaikuttavat asiat

ovat myosiitin vaikeusaste ja sairauteen mahdollisesti liittyvä hengitysvajaus, keuhkokudoksen sairaus (interstitiaalinen keuhkosairaus) sekä kortikosteroidin tai muiden immuunijärjestelmään liittyvien lääkkeiden käyttö. Potilaan osalta tärkeintä on tietää
perussairaudet ja ajankohtainen lääkitys, mutta muuten sairaala- tai tehohoitoon joutumiseen ei tarvitse erityisemmin varautua.
Miksi jotkut IBM:ää sairastavat on ohjattu neurologille, jotkut reumalääkärille? Mikä ero on näiden lääkäreiden
suhtautumisessa kyseisiin sairauksiin
ja potilaiden saamaan hoitoon?
Tämä uskoakseni liittyy paikallisesti vakiintuneisiin käytäntöihin näiden harvinaisten sairauksien hoidossa. Silloin tällöin inkluusiokappalemyosiittipotilaat ovat alkuvaiheessa
saaneet polymyosiitin diagnoosin, jolloin seurantaa saatetaan jatkaa tutussa reumatologian yksikössä senkin jälkeen, kun diagnoosi on tarkentunut
inkluusiokappalemyosiitiksi. Taudinkulkuun suotuisasti vaikuttavia lääkehoitoja inkluusiokappalemyosiittiin ei kuitenkaan tällä hetkellä ole ja
sairaus etenee hitaan lihasrappeumataudin tapaan, minkä vuoksi useissa

sairaaloissa IBM-potilaiden hoito on
keskitetty neurologian puolelle ei-tulehduksellisten lihassairauksien
tapaan.
Mikä on IBM-lääkehoitojen tilanne?
Muutama kuukausi sitten julkaistiin tuloksia tutkimuksesta, jossa 22
IBM-potilasta sai sirolimuusi-nimistä lääkeainetta ja 22 sai lumelääkettä. Etukäteen sirolimuusilla oli arveltu olevan tehoa sekä tulehduksen että
IBM-lihassolujen poikkeavien proteiinikasaumien vähentämisessä. Ensisijaisen päätetapahtuman osalta tutkimus oli negatiivinen, mutta muilla mittareilla viitettä mahdollisesta tehosta saatiin, ja näin ollen isompi 3.
vaiheen jatkotutkimus arvioitiin perustelluksi. Toisesta lupaavasta lääkehoidosta, arimoklomolista, odotellaan alustavia tutkimustuloksia isosta
3. vaiheen tutkimuksesta helmikuussa 2021. Sen vaikutus perustuu lämpösokkiproteiinien tuotannon lisääntymiseen, jonka toivotaan vähentävän
poikkeavien valkuaisaineiden kasautumista lihassolujen sisälle.
Lääketutkimusten negatiiviset tulokset liittyvät todennäköisesti siihen,
että joko IBM:ssä olennaisiin tekijöihin (tulehdus, poikkeavien valkuaisaineiden kasautuminen soluihin) ei
ole vaikutettu tarpeeksi tehokkaasti
tai mahdollisesti siitä, ettemme vielä
kunnolla ymmärrä mistä IBM pohjimmiltaan johtuu, eikä hoitoja siksi osata kohdentaa oikein. Joskus tutkimuksen kesto on liian lyhyt muutoksen havaitsemiseksi hitaasti etenevässä taudissa tai tutkimuksen päätetapahtuma
(esim. lihasvoima, 6 minuutin kävelytesti) voi jälkikäteen arvioituna olla
epätyydyttävä valinta. Lopputuloksen
kannalta epäonnistuneetkin lääketutkimukset lisäävät ymmärrystä IBM:n
taudinkulusta ja siitä, mitkä taudin
syytekijät ovat mahdollisesti enemmän ja mitkä vähemmän tärkeitä.
Liittyykö IBM:ään silmäoireita?
Pienellä osalla IBM-potilaista on liitännäissairautena Sjögrenin syndrooma,
jonka keskeinen oire on silmien kuivuminen kyynelrauhasten tulehduksen seurauksena. Lisäksi pitkäkestoinen kortikosteroidi (”kortisoni”) -hoito
voi lisätä kaihiriskiä. Kortikosteroidit
eivät ole IBM:n käypää hoitoa, mutta
joissakin tapauksissa niitä on käytetty
siinä vaiheessa, kun diagnoosi ei ole
vielä varmentunut. Muita silmäsairauksia IBM:ään ei tiedetä liittyvän.

CMT/HMSN
Mikä on CMT-lääkehoitojen tilanne?
HMSN-tauteihin ei vielä ole tutkitusti
tehokkaita lääkehoitoja. Pharnext-lääkeyhtiö kehittää PXT3003-nimistä lääkeainetta CMT1A (HMSN1A) -alatyypin hoitoon. PXT3003 on yhdistelmä
kolmesta aiemmin turvalliseksi tiedetystä ja/tai lääkkeeksi hyväksytystä ainesosasta (sorbitoli, naltreksoni
ja baklofeeni). Lupaavien tehotulosten
perusteella lääkkeelle yritettiin jo hakea myyntilupaa, mutta koska isomman lääkeannoksen osalta lääkevalmisteen säilyvyydessä oli havaittu ongelmia, edellyttivät lääkeviranomaiset
vielä uuden 3. vaiheen tutkimuksen
tekemistä tulosten varmentamiseksi.
Kyseisen tutkimuksen on kerrottu alkavan tänä keväänä.

Lihassairaan hoito
ja diagnosointi
Miten hitaasti etenevää lihassairautta
sairastavan hoidon seuranta ja vastuu
on järjestetty?
Tähän asiaan ei ole täysin yleispätevää
vastausta, koska seurannan, hoidon ja
kuntoutuksen tarve ja optimaalinen toteutustaho riippuvat sairauden laadusta ja vaikeusasteesta. Lihassairauksien diagnostiikka joka tapauksessa toteutetaan erikoissairaanhoidossa ja olisi perusteltua, että neurologian puolelta annettaisiin hyvät ohjeet myös jatkohoidon toteuttamista ajatellen, mikäli
seuranta erikoissairaanhoidossa ei jostain syystä ole mahdollista tai tarpeen.
Tällä hetkellä lihassairauksien ja muiden harvinaissairauksien kuntoutus ja
hoito on jossain määrin epäyhtenäistä
ja hajautuneena moneen eri paikkaan
(perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, kunnan sosiaalitoimi, potilasjärjestöt, Kela). Hoitoketjuissa ilmi tulevat
ongelmat on hyvä tuoda esille, jotta tilannetta voidaan parantaa.
Miten usein tutkimuksiin kannattaa
hakeutua määrittämättömän lihassairauden kohdalla?
Kysymykseen ei voi antaa yleispätevää vastausta, mutta mikäli lihassairaus on tarkemmin määrittelemätön,
ehdottaisin että esimerkiksi 3–5 vuoden välein voisi olla paikallaan tiedustella, onko mahdollisesti uusia tutkimuksia tai hoitokeinoja saatavilla. Mikäli sairaus on nopeasti etenevä tai
muuten vaikeaoireinen, kannattaa
lääkäriin luonnollisesti hakeutua matalammalla kynnyksellä.

Tehdäänkö kaikille lihassairauksia sairastaville hermoratatutkimus?
ENMG on melko helposti saatavilla
oleva lihastautipotilaan perustutkimus, mutta aina se ei ole diagnostiikassa välttämätön. Esimerkiksi lihastulehduspotilaita saatetaan seurata
pelkästään lihasten magneettikuvauksella ja verikokeilla niin, ettei koskaan
ole tehty ensimmäistäkään ENMG-tutkimusta. ENMG-tutkimus näyttää kuitenkin hyvin esimerkiksi hermovaurion ja myotonian, joita magneettikuvasta tai lihaskoepalasta ei näy.
Mitä tapahtuu, jos oireista huolimatta
löydöksiä ei ole riittävästi diagnoosin
saamiseksi?
Joskus valitettavasti käy niin, että tutkituille oireille ei löydy tyhjentävää
selitystä, vaikka joitakin poikkeavuuksia normaaliin tai viitearvoihin verrattuna todettaisiinkin esimerkiksi lihasnäytteessä tai verikokeissa. Joissakin tapauksissa tutkimusten jälkeen
voi olla selvää, että kyseessä on lihassairaus, mutta tarkempaan diagnoosiin ei päästä. Toisinaan taas lihaskoepalassa nähdään lieviä poikkeavuuksia, jotka eivät kuitenkaan ole niin
mittavia, että lihaksen voitaisiin arvioida olevan sairas tai sitten kyse on
ollut esimerkiksi ohittuneesta kertaluonteisesta lihasvauriosta. Epäselvissä tapauksissa kannattaa olla yhteydessä hoitavaan lääkäriin, joka osaa
tulkita löydökset ja niiden merkityksen oirekuvan kannalta.
Kuinka yleisiä hengitysongelmat ovat
LGMD2L –sairaudessa ja mitä keuhko-oireisiin yleensä kuuluu?
Alkuvaiheessa LGMD2L arvioitiin varsin lieväksi lihassairaudeksi, eikä siihen ollut havaittu liittyvän hengityslihasten heikkoutta. Sittemmin on käynyt ilmi, että hyvin pienelle osalle
LGMD2L-potilaista voi tulla myös hengityslihasten heikkoutta ja hengitystuen tarvetta. Pääsääntöisesti kävelykyvyttömät (pyörätuolilla liikkuvat) lihasrappeumasairauksia sairastavat
potilaat ovat suurentuneessa riskissä
myös hengityslihasten heikkouden kehittymiselle. Lisäksi jotkin harvinaisemmat lihassairaudet, kuten Pompen
tauti, voivat aiheuttaa hengitysvajausta vielä kävelykykyiselle potilaalle.
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Teksti Susanna Hakuni

Voiko ammatti
altistaa ALS-taudille?
Laajassa rekisteritutkimuksessa löytyi ammattiryhmiä, joissa ALS-taudin riski on kohonnut.

ALS-taudin riskitekijät ovat heikosti tunnistettuja, mutta ympäristötekijät, ammatti mukaan lukien, ovat nykytiedon mukaan potentiaalisia riskitekijöitä. Ammattien
ja ALS-taudin yhteyttä tutkiva rekisteritutkimus osoittaa,
että ALS-taudin riski on tavallista suurempi muun muassa
pesu- ja silitystyössä sekä matkustajien palvelutyössä. FT,
tutkija Peppiina Saastamoisen tutkimus on Suomessa ensimmäinen laatuaan.
Ammatit, joissa riski oli kohonnut, poikkesivat osittain miesten ja naisten välillä. Tämä johtuu todennäköisesti mm. siitä, että jotkin ammatit ovat tai ovat olleet selkeästi mies- tai naisvaltaisia. Lisäksi ammattiryhmän sisälläkin
miehet ja naiset voivat työskennellä eri ammateissa.
Peppiina Saastamoisen tutkimuksen tarkoituksena oli
saada tietoa ALS:n, ammatin ja ammattialtisteiden välisistä
yhteyksistä Suomessa sekä tutkia, onko ALS:n esiintyvyydessä ja ilmaantuvuudessa ammattikohtaisia eroja. Tutkimus tuotti pohjatietoa ammattiryhmistä, joissa ALS:n riski
on koholla. Tällaista tietoa ei tähän mennessä ole Suomessa
ollut saatavilla ja se mahdollistaa tunnistettujen ammattiryhmien altisteiden merkityksen jatkoarvioinnin. Riskiammateissa on eroja sukupuolten ja syntymäkohorttien välillä, joista jälkimmäinen viittaa siihen, että ammatit ja altisteet ovat muuttuneet ajassa.
Erilaisten työssä esiintyvien fysikaalisten ja kemiallisten altisteiden on arveltu voivan olla ammattiryhmittäisten sairastuvuuserojen taustalla. Ammatti- ja ympäristöaltisteiden yhteyksistä ALS:iin on olemassa jonkin verran tutkimustietoa. Vahvinta näyttöä on ALS:in ja lyijyn yhteydestä (Meng et al. 2020; Dickerson et al. 2019; Gunnarsson and
Bodin 2018; Wang et al. 2017). Viitteitä on myös muiden
metallien (esim. elohopea), kemikaalien (esim. hyönteismyrkyt, formaldehydi ja kuivapesuaineet), matalataajuisten elektromagneettisten kenttien ja palamistuotteiden yhteyksistä ALS:iin (Fang et al. 2009; Zhou et al. 2012; Beard
and Kamel2015; Fischer et al. 2015; Koeman et al. 2017;
Seals et al. 2017; Visser et al. 2019).Koska ympäristö -ja ammattialtisteilla arvioidaan olevan vaikutusta taudin puhkeamiseen, merkittävien altisteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää ALS:n etiologiaa. Keskeistä olisi tunnistaa ne työssä esiintyvät ALS:n riskiä lisäävät tekijät, joihin voidaan vaikuttaa ja siten ehkäistä työntekijöiden sairastuvuutta. Jotta ammattiin liittyviä altisteita voidaan tunnistaa, täytyy ensin tunnistaa
ne ammattiryhmät, joissa sairastuvuus on keskimääräistä
10
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Tutkimuksessa havaittiin, että ALS-taudin riski on tavallista suurempi muun muassa pesu- ja silitystyössä sekä matkustajien palvelutyössä. Ammatti on kuitenkin luultavasti vain yksi tekijä erilaisten altisteiden kumulatiivisessa ketjussa.

yleisempää. Olemassa oleva tutkimustieto riskiammateista
on vielä puutteellista ja lisää tutkimustietoa tarvitaan.
Ongelma ammattien ja ALS:n välisten yhteyksien tutkimuksessa on edelleen se, että ei tiedetä kuinka pitkä altistus tarvitaan, jotta sillä on vaikutusta ALS:iin sairastumiseen, ja vaihteleeko tämä ammateittain. Myöskään ei ole
tiedossa, kuinka pitkä aika altistumisesta kuluu ALS:n puhkeamiseen. ALS:n ajatellaan olevan monitekijäinen sairaus,
joten on hyvin mahdollista, että ammatti on vain yksi tekijä erilaisten altisteiden kumulatiivisessa ketjussa. Tämän
vuoksi tulisi tutkia myös mahdollisten riskitekijöiden yhtäaikaista tarkastelua. Muita mahdollisia tekijöitä voivat olla
esimerkiksi geneettiset tekijät, muut sairaudet ja virustaudit sekä tupakointi (Ingre et al. 2015).
Tutkimuksesta saatu pohjatieto mahdollistaa nyt tunnistettujen ammattiryhmien altisteiden merkityksen sekä
mahdollisten yhteisten tekijöiden jatkoarvioinnin. Tutkimuksessa havaitut sukupuolittaiset ja syntymäkohorttierot
ovat myös mielenkiintoisia ja ne on syytä tulevissa tutkimuksissa huomioida.
Altistaako työ ALS-taudille? –loppuraportin hankkeessa ovat Saastamoisen lisäksi olleet mukana neurologian erikoislääkäri Hannu Laaksovirta, emeritusprofessori Ossi Rahkonen sekä vanhempi tutkija, LT, dosentti Päivi
Leino-Arjas.

Teksti Susanna Hakuni • Kuva FC Inter Powerchair

Korona pysäytti treenit
sähköpyörätuolijalkapallossa
Koronan leviämisvaiheen rajoitukset
ovat haitanneet kevään ja loppuvuoden aikana etenkin joukkuelajeja. FC
Inter Powerchairin kahdessa joukkueessa kulunut vuosi on ollut melkoisen pätkäinen: maaliskuussa treenit
jouduttiin keskeyttämään rajoitusten
takia, kesällä harjoituksia päästiin jatkamaan, ja joulukuussa treenit laitettiin jälleen tauolle.
Valmentaja ja joukkueenjohtaja
Erik Lundell harmittelee tilannetta,
mutta toteaa ettei sille voi mitään.
– Päätökset tauoista ovat tietysti
olleet sellaisia, mitä ei haluaisi joutua
tekemään, koska tiedän miten paljon harjoitukset ja futis merkitsevät
meidän pelaajille. Vaikeaa päätöksen
tekeminen ei kuitenkaan ollut, koska pelaajien terveys menee kaiken
muun edelle.
FC Inter Powerchairissä on tällä
hetkellä 11 pelaajaa ja heidät on jaettu
kahteen joukkueeseen, Mustiin ja Valkoisiin. Kaikki pelaajat ovat ymmärtäneet tilanteen, vaikka olisivatkin halunneet jatkaa treenejä.
– Eritysesti kauden päätösgaalan peruuntuminen oli sekä pojille
että valmennukselle todella iso pettymys, koska olimme tehneet todella paljon töitä sen eteen, että voisimme tarjota mahtavan illan sähköpyörätuolijalkapallon pelaajille, Lundell
harmittelee.
Kesällä rajoituksia höllennettiin sen verran, että harjoituksia saatiin jatkettua tiukkojen turvatoimien
avulla.

– Treeneihin sai tulla vain ehdottomasti terveenä ja ilman minkäänlaisia oireita. Muulloin kuin pelatessa
kaikki harjoitusalueella olevat käyttivät hengityssuojaimia, ja pelaajia kohti sallittiin saattajia vain yksi saattaja pelaajaa kohti. Myös turvaetäisyyksien kanssa oltiin tarkkana, Erik Lundell luettelee.
Joulukuussa harjoitukset päättyivät taas ja harjoitukset ovat katkolla
määrittelemättömän ajan, eikä Lundell osaa sanoa, koska harjoituksiin
palataan.
– Pojat ovat viimeksi pelanneet viime vuoden maaliskuussa turnauksessa Turussa. Lajin Champions cup siirrettiin elokuusta tämän vuoden syksyyn – se on seurajoukkueiden turnaus, johon FC Inter Powerchair Mustilla on edustusoikeus hallitsevana
Suomen mestarina. Sitä ei ole vielä peruttu virallisesti, mutta aika käy vähiin. World cupia on siirretty eteenpäin vuodella, se piti pelata Australiassa tänä vuonna, Lundell luettelee.
Pelitaitojen ylläpitämiseksi joukkueen valmennus on harkinnut virtuaalitreenien aloittamista, jos harjoitustauko edelleen venyy.
– Tiedän että muutama pelaaja käy pallottelemassa vanhemman
kanssa. Pelisilmää kehittäviä harjoitteita pystyisi vaikka Teamsin kautta
tekemään, hyödyntämällä erilaisia
videoklippejä pelin sisällä tapahtuvien asioiden tunnistamiseen. Emme
ole vielä ryhtyneet tähän mutta jos
tauko vielä pitkittyy, niin varmasti

FC Inter Powerchairin riveissä toivotaan,
että koronatilanne helpottaa ja pallo saadaan takaisin peliin mahdollisimman pian.

aloitamme "virtuaalitreenit", Lundell pohtii.
Molempien joukkueiden perustavoitteena tänä vuonna on kehittyä entistä paremmiksi.
– Mustalla joukkueella on lisäksi tietysti Champions cup edessä, kun
se on turvallista järjestää. Sinne joukkue lähtee nälkäisenä parantamaan
viime kerran sijoitusta. Valkoinen
joukkue lähtee seuraavaan SM-kauteen parantamaan omaa peliä ja taistelemaan SM-mitaleista. Lajina Suomessa tarvitsemme lisää pelaajia,
seuroja ja joukkueita mukaan toimintaan, Lundell toteaa.
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Teksti Susanna Hakuni • Kuvat Kati ja Teemu Huovinen

Tutustu! Jere Instagramissa:
@fishingboywithwheelchair

Kalamies Jere
– kireitä siimoja
ja lajien keräilyä
13-vuotias vaasalainen Jere Huovinen on kalastajana jo vanha tekijä: kalastusharrastus alkoi jo
1-vuotiaana, silloin tosin vasta isän perhokalastusta rinkasta seuraillen. Noista päivistä vapa on siirtynyt
tukevasti omiin käsiin, ja kaikista kalastusmuodoista perhokalastus on nykyään Jerenkin suosikki.

Kalastusharrastus on siirtynyt Jerelle
perintönä useamman sukupolven takaa, koko perhe isovanhempineen on
äiti Katin mukaan harrastanut kalastusta ”aina”. Kiinnostus kalastukseen
on siirtynyt isältä pojalle jo useassa sukupolvessa. Koko Huovisen perheelle myös luonnossa liikkuminen on
elämäntapa.
– Koko perhe viihtyy luonnossa kalastuksen, metsästyksen, sienestyksen
ja marjastuksen parissa. Kaikki nuo
kuuluvat myös Jeren harrastuksiin,
ja metsän ulkopuolella Jere harrastaa
myös sähkärisäbää ja tietokonepelejä,
Kati Huovinen luettelee.

Apuvälineiden
kanssa onnistuu
Esteetön kalastaminen ei Suomessa
ole vielä kovin järjestäytynyttä, eikä
sillä ole esimerkiksi virallista yhdistystä tai taustajoukkoa. Laji on tällä hetkellä pääosin aktiivisten toimijoiden ja esteettömien kalastusreissujen järjestäjien varassa. Myöskään
kalastukseen kehitettyjä apuvälineitä ei juuri ole saatavilla, mutta Huovisen perheessä apuvälineasiat on
saatu ratkaistua selvittelyllä ja omilla ideoilla.
– Malike on ollut isona apuna ja
aktiivisesti mukana auttamassa löytämään Jerelle sopivan apuvälineen
maastossa liikkumiseen. Kalareissuja
varten Jere sai viime syksynä Malikelta lainaan maastopyörätuolin, joka on
valtavasti helpottanut saavuttamaan
12
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Kelluntarenkaalla kalassa Isojoella.

erilaisia kalapaikkoja. Lisäksi Jerellä
on käytössä kelluntarengas, joka mahdollistaa kalastuksen vedestä sekä veneessä 360 astetta kääntyvä tukeva
penkki, Kati Huovinen kertoo.
Malikelta lainaan saatua pyörätuolia lukuun ottamatta Jeren kalastuksen apuvälineet on ideoitu ja hankittu itse. Talven kalareissuja varten isovanhemmat teettivät Jerelle ahkion,
jossa Jerellä on mittatilaustyönä tehty
suojaisa ja tukeva laidallinen istuin.

Tavoitteena 40 lajia
Kalastaminen ei ole pelkkää laiturilla
tai pilkkijäällä istuskelua, vaan monipuolinen harrastus, jonka parissa pääsee kokemaan sopivassa suhteessa jännitystä ja rentoutumista.
Bonuksena pääsee vielä kokemaan
luontoelämyksiä, ja mukaan saattaa
saada seuraavan aterian ainekset. Jeren mielestä kalastuksessa parasta ovatkin erilaiset kalastusreissut ja
luonnossa oleminen.

Kalalajifongausta yön pimeydessä.

Kuhasaalis kotikaupungista.

– Ja harrastuksenahan kalastus on sellainen, että se todellakin sopii ihan kaikille ihmisille. Mukaan on tosi helppo päästä ilman aiempaa kokemusta, ja jos intoa ja kunnianhimoa riittää, voi myös kilpailla monilla eri tavoilla,
Jere luettelee.
Jeren oma suosikkikalastusmuoto on perhokalastus, ja
sen myötä myös perhonsidonta ja perhonsidontakoneen
käyttö on tullut tutuksi. Orange Tageilla on vakiintunut
paikka Jeren luottoperhorasiassa.
Virkistyskalastuksen lisäksi Jere harrastaa tavoitteellisesti kalalaji-fongausta eli lajikalastusta. Siinä tavoitteena
on kalastaa mahdollisimman monta eri kalalajia, eikä lajeilla tai kalojen koolla ole merkitystä. Myös tyyli on vapaa
– saaliin voi pyydystää millä tahansa välineellä. Fongaukseen kuuluu oma kalastusmuoto, lirkkiminen. Lirkkimällä
ongitaan pieniä kalalajeja lyhyen vavan, siiman, koukun ja
syötin avulla, usein pimeällä otsalampun valossa.
– Viime vuonna sain 37 eri kalalajia, joten tänä vuonna
nostetaan tavoitetta: minulla on nyt tavoitteena kalastaa
Suomesta 40 eri kalalajia. Saalismielessä parhaat saaliini
ovat kuitenkin isot kuhat, joita olen saanut, Jere toteaa.

tyyppisiä juttuja ilon ja onnistumisten kautta, Kati Huovinen kertoo.
– Saan todella paljon positiivista palautetta Instagram-
tilistä ja tekemisistäni. Itse seuraan suomalaisia kalastusvälinevalmistajia, erilaisia kalastajia Suomessa ja ulkomailla ja muita yksityisiä henkilöitä, myös julkisuudesta tuttuja
erähenkilöitä, Jere luettelee.
Myös äiti Kati toteaa, että esteetön kalastus kiinnostaa
ja tilistä tulee hyvää palautetta ulkomaita myöten. Instagram-tili on myös poikinut Jerelle runsaasti kutsuja tulla
kalastamaan eri tahojen kanssa ja tekeminen on herättänyt
ihmisissä positiivisia tunteita.
– 40 kalalajin kalastamisen lisäksi toisena tämän vuoden tavoitteena on kokeilla, kuinka vaikeisiin kalastuskohteisiin pääsemme. Tarkoitus on mennä ensi kesänä Lappiin
rautuvesien äärelle kauas tunturiin – kannattaa siis seurata Instaa, Jere vinkkaa.
Lajin tunnetuksi tekeminen on koko Huovisen perheen
mielestä tärkeää myös siksi, että esteettömiä kalapaikkoja
on Suomessa melko vähän, eivätkä ne ole ihmisten tiedossa.
– Olemme kalastaneet kymmenissä paikoissa ja on ilo
jakaa niitä kokemuksia ja paikkoja muille samassa tilanteessa oleville ja esitellä tätä hienoa harrastusmuotoa, äiti
Kati toteaa.
Jeren vinkki saman ikäisille lapsille, jotka haluaisivat
löytää jonkun kivan harrastuksen, on yksinkertainen: uskalla kokeilla!
– Pitää käydä vaan rohkeasti kokeilemassa ja olla avoin
harrastustarjonnalle, koska mahdollisuuksia on paljon. Itsekin olen elämäni aikana ehtinyt kokeilla monia harrastuksia ja sieltä löytänyt ne omani.

Esteetön kalastus maailmankartalle
Esteetön kalastus ei ole vielä kovin tunnettua, mutta tähän asiaan on tulossa muutos, mikäli Jere voi siihen vaikuttaa. Alku näyttää lupaavalta: Jere perheineen on toiminut jo konsulttina esteettömien kalastusreissujen kalastusoppaille, ja tuo esteetöntä kalastusta esiin mm. Jeren Instagram-tiliin @fishingboywithwheelchair kautta.
– Haluamme Instagram-tiliin kautta näyttää ihmisille,
että liikuntarajoitteista huolimatta pystyy tekemään tämän
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Teksti Helena Oravasaari ja Susanna Hakuni

Bujo toi ryhtiä
tekemiseen ja
liikkumiseen
Helena Oravasaaren mitokondriotaudin oireilu lihasten väsymisenä ja lihaskipuna
vei pitkäksi aikaa halun liikkua, mutta motivaatio löytyi uudelleen perheeseen
otetun koiran myötä. Koiran lisäksi liikkumaan kannustaa bujo eli bullet journal.
Bujo on kalenterin, tehtäväluetteloiden ja päiväkirjan yhdistelmä, johon voi omalla
tyylillään koota oman elämän tärkeät asiat, tapahtumat ja suunnitelmat.

”

Perheeseeni kuuluu neljä jo aikuista lasta, joista kolme on naimisissa ja heillä kaikilla on lapsia,
nuorinkin on vakituisessa suhteessa.
Lapset asuvat suhteellisen kaukana,
joten en näe heitä kovin usein. Olen
työskennellyt omalla maatilalla vuodesta 1985, jolloin puolisoni vanhempien tilalla tehtiin minun ja puolisoni
kanssa sukupolvenvaihdos.
Lihastaudin ensimmäiset oireet alkoivat vuonna 2006 polvikivuilla ja
lihasten väsymisenä. Lihaksissa oli
myös sellaisia tuntemuksia, että tuntui kuin niissä olisi popcornit paukutelleet. Oireitani tutkittiin Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa useaan
otteeseen.
Uudelleenkouluttauduin Ilmajoella elintarvikeagrologiksi ja valmistuin vuonna 2014. Saman vuoden syksyllä tuli diagnoosi mitokondriotaudista. Valmistuttuani agrologiksi etsin
uutta työpaikkaa, kuitenkaan siinä onnistumatta ja jatkoin samalla navetassa lypsykarjan hoitamista. Työ on fyysisesti raskasta, ja usein tuli eteen tilanteita, jolloin puolisoni joutui auttamaan minut navetasta sisälle kotiimme. Navettatyö vei kaikki voimani ja
päivisin jaksoin suoriutua vain pienistä askareista.
Vuonna 2015 hain työkyvyttömyyseläkettä, koska fyysinen kuntoni oli täysin romahtanut ja minulla oli
14
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jatkuvia kipuja. Vasta kolmannella hakukerralla pääsin eläkkeelle keväällä
2016. Keväällä 2018 luovuimme omasta karjasta. Vaikea päätös kypsyi arjessa jaksamisen takia: kun puolisoni
joutui hoitamaan yksin karjaa, pahensi se hänen olkapäänsä nivelrikkoa
ja teki navettatyön sekä arjen ja tilan
pyörittämisen niin raskaaksi, että karjasta luopuminen oli mielestämme ainoa vaihtoehto.
Vaikka en ollut tehnyt töitä navetassa vuoteen, oli lehmistä luopuminen minulle kova pala. Kun samoihin
aikoihin vielä seitsemäntoistavuotias
koiramme kuoli, tuntui elämä tyhjältä.
En oikein osannut haaveilla mistään
tai suunnitella tulevaisuutta. Oma
kuntoni rajoitti liikkumistani autolla,
ja koska asumme syrjässä, jätti se aukon sosiaaliseen verkostoon. Olin kuitenkin saanut itselleni hyvät terapeutit, joiden kanssa oli mahdollista miettiä tulevaa kuntoutusta ja tavoitteita.
Puheterapeutillani on kerran vuodessa täytettävä kyselylomake, jossa pitää pohtia mm. vuoden aikana
ruokailuun liittyneitä ongelmia. Vuoden aikaiset tapahtumat jäävät harvoin mieleen, eivätkä vastaukset siksi olleet mielestäni ihan tarkkoja. Mieleeni juolahti, että voisin aloittaa päiväkirjan/bujon pitämisen ja aloin bujoilla huhtikuussa 2019. Bujoon laitan
terapeuttien kanssa sovitut tavoitteet

ja niille seurantataulukot. Bujossani
on koottuna myös mm. unipäiväkirja, terveystiedot, käyttämäni lääkkeet
ja kaavioita päivittäisestä kunnostani. Olen myös tehnyt viikkoaukeamat,
johon kirjaan joka päivälle omat tehtävät sekä hyvät ja huonot asiat mitä
päivän aikana on tapahtunut. Yksi bujovihko on puoleksi vuodeksi kerrallaan, ja kuun lopussa teen aukeamat
aina seuraavaan kuukauteen.
Bujon ansiosta olen saanut uutta potkua elämään. Kun kirjaan tehtävät ylös bujoon, niin ne tulevat myös
toteutettua. Bujosta ei ole ollut hyötyä
pelkästään minulle, myös puhe- ja fysioterapeutit ovat voineet hyödyntää
sitä esimerkiksi palautteiden kirjaamisessa ja kuntoutuksen suunnittelussa.
Talvinen ulkona liikkuminen on
ollut vähäistä, koska en ollut keksinyt itselleni tekemistä ulkona. Fysioterapeutin kanssa mietimme tähän
ongelmaan erilaisia ratkaisuja. Olimme puolisoni kanssa sopineet, ettemme hanki uutta koiraa vanhan tilalle,
mutta kun vuosi oli kulunut edellisen
koiran kuolemasta, haikailimme jo
uutta koiraa. Syksyllä 2019 päädyimme hankkimaan beaglen pennun. Koska beagle on vilkas ja aktiivinen koirarotu, oli pennun kanssa tietysti ulkoiltava. Talven aikana kävin jopa
viisi kertaa päivässä ulkoiluttamassa koiraa, oli sää sitten minkälainen

hyvänsä. Vähitellen alkoi kuntokin kasvaa, ja jaksoin kävellä rollaattorin avulla lähimpään metsään, johon en ollut
pariin vuoteen jaksanut mennä. Aloin vuosi sitten merkitä
askeleita bujoon, ja tarkoituksena on ollut, että askeleiden
määrä olisi noin 4000–5000 askelta vuorokaudessa. Autolla
olen nykyään myös jaksanut ajaa lyhyitä matkoja. Nyt kun
koiramme on kasvanut ja voimistunut, on sen ulkoiluttaminen haastavaa, joten se jää yleensä puolisoni tehtäväksi.

Tee oma bujo!
Bujo on kalenterin, tehtäväluetteloiden ja päiväkirjan yhdistelmä, johon voi omalla tyylillään koota oman elämän tärkeät asiat, tapahtumat ja suunnitelmat. Se on amerikkalaisen suunnittelijan Ryder Carrollin kehitelmä, ja käyttöön yhdistyy ajatus
mindfulnessista – asiat ylös kirjaamalla ne siirtyvät
pois kuormittamasta ajattelua, ja vapauttavat ajatuksia muihin asioihin.
Bujon tekemiseen tarvitaan minimissään vain vihko
ja kynä. Muuten tyyli on vapaa, ja bujosta voi tehdä
juuri itselleen sopivan ja sellaisen kuin haluaa. Erilaisia kyniä, värejä, piirroksia tai vaikka tarroja käyttämällä bujosta saa tehtyä oman näköisen. Bujoiluun on saatavilla myös vihkoja, joihin on valmiikJyry-koiralla oli iso rooli Helena Oravasaaren paluussa liikunnan pariin. Sittemmin myös bujoilusta on ollut hyötyä liikunnan tavoitteiden asettamisessa ja niihin pyrkimisesssä.

Pelkästään koiran kanssa liikkuminen ei ole ollut syynä
kuntoni paranemiseen, olen myös aloittanut ruokapäiväkirjan pitämisen vuosi sitten. Alkusysäys syömisten seuraamiseen oli astmahoitajan kehotus pudottaa painoa, joka hänen mukaansa auttaisi astman lisäksi minun lievään uniapneaani. Vuodessa olen pudottanut painoa noin 19 kiloa.
Ratkaisut, joita olen tehnyt parin vuoden sisällä, ovat
mielestäni olleet omaa elämänlaatuani parantavia. Koen
että olen jälleen aktiivisempi, optimistisempi ja jaksan
suunnitella elämää eteenpäin. Olen myös ollut siinä mielessä onnekas, että olen onnistunut saamaan kannustavat terapeutit, joiden kanssa on ollut helppo toimia yhdessä.
Kannustaisin muitakin bujon pitämiseen. Eniten aikaa
vie uuden bujon aloittaminen, mutta kun sen saa mieleisekseen, niin täyttäminen ei vie paljoa aikaa päivässä. Itse
täytän bujon aamuisin, jolloin edellisyön unimäärä ja unta
haittaavat tekijät ovat tuoreessa muistissa. Samalla laitan
ylös päivän askareet ja tiedot edelliseltä päivältä. Aikaa tähän menee noin 10–15 minuuttia – aika pieni panostus
omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen!

si tehty sisällysluettelo, kalenteri, taulukkoja tai esimerkiksi pisteytys pitämään tekstit suorassa,
Bujon varsinaisessa tekemisessä pääsee alkuun
miettimällä, mitä kokee bujolta haluavansa ja millaisia asioita olisi hyvä kirjata ylös. Perusideana on kirjata vuoden kulku kalenterimaisesti, isoista asioista pienempiin siirtyen, mutta tätäkin ajatusta voi
soveltaa oman tarpeen mukaan. Bujossa kannattaa käyttää pieniä symboleja, jotka piirretään omien
muistiinpanojen yhteyteen erottamaan erilaisia tapahtumia toisistaan.
Googlen kautta löytyy bullet journal –hakusanalla
valtava määrä ohjeita ja ideoita bujon tekemiseen,
ja blogeista ja Instagramista löytyy myös malleja ja
inspiraatiota bujon ulkoasuun. Liikaa paineita ei kuitenkaan kannata ottaa – bujon tarkoituksena on
helpottaa elämää, eikä olla visuaalisesti täydellinen
mestariteos!
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Teksti Elina Mäkikunnas ja Susanna Hakuni • Kuvat Susanna Hakuni ja Janne Peltoniemi

Koululiikunta
kuuluu kaikille
Koululiikunta on isossa roolissa muodostamassa lihastautia sairastavan lapsen
mielikuvaa liikunnasta ja sen mielekkyydestä. Koululiikuntaan liittyvät kysymykset
ovat osa Lihastautiliiton koulunkäynnin ja työelämän ohjausta ja neuvontaa, ja liitto
pyrkii aktiivisesti myös vaikuttamaan siihen, että lihastautia sairastavat lapset olisivat
koululiikunnassa samalla viivalla luokkatovereidensa kanssa.

Suurin osa lihassairaista lapsista ja
nuorista käy lähikoulua ja osallistuu normaaliopetukseen ilman erillisiä erityiskouluja ja erityisluokkia.
Kaikkien oppilaiden osallisuutta korostavat järjestelyt nousevat usein
esiin erityisesti liikuntatunneilla ja
taitoaineissa.
Lihastautiliitto oli vuonna 2018
mukana kehittämässä yhdenvertaisia koululiikunnan tuntimalleja Liikkumisrajoitteinen oppilas liikuntatunnilla –kurssilla yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Maliken kanssa. Yhteistyön tuloksena syntyi Kaikki kentille ja saleihin! –opas, johon pääsee
tutustumaan liiton verkkosivustolla. Oppaan pohjana toimi Lihastautiliiton toteuttama koululiikuntakysely,
jolla kartoitettiin lihassairaitten lasten
osallistumista ja kokemuksia liikuntatunneilla vuonna 2017.

Soveltavaa liikuntaa jo
opiskeluvaiheessa
Liikkumisrajoitteinen oppilas liikuntatunnilla –kurssin tavoitteena oli auttaa kääntämään haasteet mahdollisuuksiksi niin, että kaikilla on mahdollisuus nauttia koululiikunnasta.
Kurssin ohjaajana ja opettajana toimi tuolloin vielä liikuntatieteitä opiskellut Patrik Pakkala. Lihastautiliitto
palkitsi kurssin jälkeen Pakkalan kunniakirjalla yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämisestä soveltavassa
koululiikunnassa. Liitossa pidettiin
tärkeänä sitä, että soveltava liikunta
tulee liikunnanopettajaksi opiskeleville tutuksi jo opintovaiheessa.
16
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Lihastautiliitto palkitsi Patrik Pakkalan kunniakirjalla yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämisestä soveltavassa koululiikunnassa vuonna 2018.

Patrik Pakkala on nykyään töissä
Turun Seudun Urheiluakatemialla urheiluyläkoulutoiminnan kehittäjänä.
– Työpäivät kuluvat opetus- ja valmennustöissä sekä muita hallinnollisia tehtäviä hoitaen. Vapaa-aikana tulee pelailtua jalkapalloa ja liikuttua
puolison ja koiran kanssa lähialueen
metsissä, Pakkala kertoo.
Patrik Pakkalalle lihastaudit olivat
jo opiskeluaikoina tuttuja Lihastautiliiton kurssitöistä monen kesän ajalta.
Oman kokemuksen kautta soveltavan
liikunnan merkitys oli helppoa nähdä
myös liikuntatieteitä opiskellessa.
– Kurssityö Lihastautiliitossa tarjosi aikanaan huikeiden kokemuksien
ja ystävien lisäksi paljon ammatillista
osaamista. Kurssikesät opettivat niin
toiminnan organisointia kuin myös
perinteistä ryhmätyössä vaadittavaa
joustavuutta. Nuorena opiskelijana
heräsin myös pohtimaan koko omaa
ammatti-alaani ja oikeastaan koko
elämää aivan uusista näkökulmista,

Pakkala toteaa.
Vaikka Pakkalan nykyinen työ ei soveltavaan liikuntaan suoranaisesti liitykään, soveltavan liikunnan parissa
saadut kokemukset seuraavat mukana.
– Tiedostan nykyään paremmin soveltamisen tarpeen erilaisten ryhmien
kanssa ja takataskusta löytyy jo muutama veivaus, jolla toimintaa voidaan
muokata kaikille sopivaksi. Yleisesti
voin sanoa, että soveltavan liikunnan
kokemukset ovat herättäneet minut
ajattelemaan asioita laajemmin, Pakkala toteaa.

Luottamus on avainasemassa
Lihastautiliitto palkitsi toukokuussa
2016 oululaisen Laanilan koulun liikunnanopettaja Janne Peltoniemen
Vuoden ope -arvonimellä. Huomionosoitus myönnettiin palkinnon perusteluiden mukaisesti opettajalle,
joka esimerkillään ja toiminnallaan
on saanut luotua hyvän oppimisilmapiirin lapselle tai nuorelle, jonka elämää lihassairaus jollain lailla koskettaa. Janne Peltoniemi toteaa, että palkinnolla oli aikanaan iso merkitys
omaan työhön.
– Päällimmäisenä oli sellainen olo,
että tuntuu hyvältä saada arvostusta.
Ajattelin kuitenkin myös, että tuskin
meidän koulu on ainoa, jossa asioita tehdään oikein ja hyvin. Aktiivinen
oppilaan vanhempi taisi olla kiitollinen työstämme ryhmän mukana kulkevan avustajan kanssa ja aktiivisesti
haki tätä kunnianosoitusta, Peltoniemi muistelee.
Opettajan työssä on Peltoniemen

mielestä tärkeintä luoda turvallinen
ilmapiiri ja luottamussuhde jokaisen
oppilaan kanssa, ja tämä pätee myös
koululiikuntaan.
– Jos oppilaan on kiva tulla tunnille ja olla tunnilla, on mahdollista saada aikaan jotain kipinää elinikäiseen
liikkumiseen. Erityisesti jos on ongelmia toimintakyvyssä tai asenteessa liikkumista kohtaan, luottamussuhteen merkitys on iso. Lihassairaiden
oppilaiden kohdalla oppilaan, fysioterapeutin ja huoltajan kanssa käydyn
vuoropuhelun perusteella on tärkeää
suunnitella toimintaa tunneille niin,
että se motivoi ja luo uskoa nähdä liikkumisen mahdollisuuksia heikommallakin toimintakyvyllä. Liikunta on
niin paljon muutakin kuin vaikkapa
kovaa juoksemista, Peltoniemi toteaa.
Peltoniemellä on omaakin kokemusta liikkumista haittaavista asioista pitkäaikaisten rasitusvammojen
kautta.
– Rasitusvammoja ei voi verrata lihastautiin, mutta ne ovat opettaneet
kuuntelemaan ja luottamaan oppilaan kertomiin vaivoihin lähtökohtaisesti aina. Omituisiltakin tuntuvat vaivat ovat usein totta ja oppilas ei aina
tiedä miten ne pitäisi ottaa huomioon:
voinko liikkua, uskallanko liikkua,

mitähän muut ryhmässä ajattelevat?
Jos oppilaan tuntemuksiin ja vaivoihin kohdistuu epäilyjä, on vaarana
myös luottamussuhteen katkeaminen.
Janne Peltoniemi pitää Lihastautiliiton tekemää työtä kaikille yhteisen
koululiikunnan mahdollistamiseksi
tärkeänä, ja kannustaa kaikkia lihastautia sairastavia löytämään oman tapansa liikkua:
– Haaveilkaa siitä mitä haluaisitte tehdä ja tehkää kaikkenne, että se
onnistuisi. Haaveilu ja tavoitteet pitävät mielen virkeänä - osa niistä voi
jopa toteutua!

Kuva: www.tukiliitto.fi/malike/

Talviliikunnan
mahdollistava
kelkka tarjolla!
Lihastautiliitto on saanut mahdollisuuden lahjoittaa eteenpäin Snow
Comfort –kelkan talviliikunnan mahdollistamiseen. Mikäli sinun perheessäsi tai lapsellasi olisi kelkalle tarvetJanne Peltoniemi kannustaa
kaikkia löytämään oman tapansa liikkua.

ta, laita asiasta vapaamuotoinen hakemus perusteluineen Lihastautiliittoon osoitteeseen lihastautiliitto@lihastautiliitto.fi 30.3. mennessä. Lihastautiliiton oma raati valitsee kelkan saajan perustelujen pohjalta, ja
useiden tasavertaisten perusteiden

Jos koululiikunnasta on kysyttävää tai jokin koululiikunnassa askarruttaa, asioita ei kannata jäädä pohtimaan yksin.
Lihastautiliiton työllisyysasiantuntija Liisa-Maija Verainen
on apuna myös koululiikuntaan liittyvissä kysymyksissä:
040 751 1081 tai liisa-maija.verainen@lihastautiliitto.fi.

sattuessa suoritetaan arvonta. Lisätietoja kelkasta antaa Liisa-Maija Verainen: 040 751 1081 tai liisa-maija.verainen@lihastautiliitto.fi.

Henki-Fennia tarjoaa kaikki henki-,
eläke- ja säästöhenkivakuuttamiseen
liittyvät palvelut.
www.elähetkessä.fi
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Teksti Esko Mälkiä, professori emeritus • Kuva David Bering

Evald Krog 1944–2020

Kansainvälinen edelläkävijä ja vaikuttaja
Evald Krog oli merkittävässä roolissa Suomen Lihastautiliiton synnyssä
ja sen toiminnan ideoinnissa. Hän oli
myös esimerkki inhimillisen ja monipuolisen kuntoutuksen toteutumisesta. Siksi hänen pitkä elämänsä ansaitsee aukeaman Porras-lehdessä.
Evald Krog vieraili Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 1977. Tapasin hänet avustajansa kanssa Turussa
Suomen Dystrofia-yhdistyksen edustajana, ja siitä alkoi 43 vuotta kestänyt ystävyys. 1970- luvun alussa ei ollut vielä paljoakaan tietoa lihastautien
taustasta ja lääkehoidoista. Muskelsvinfonden perustettiin Evaldin aloitteesta Tanskassa vuonna 1971 auttamaan lihastauteja sairastavia elämään mahdollisimman hyvää elämää.
Evald oli tiiviisti mukana kehittämässä EAMDA:n (European Alliance of
Neuromuscular Disorders Association) toimintaa ja myös sen presidentti
vuosina 1993–1996. EAMDA:n toiminta oli tällöin hyvin merkittävää lihastautia sairastaville, ja myös Lihastautiliitto liittyi jo varhaisvaiheessa EAMDA:n toimintaan ja sai sitä kautta tietoa sekä käytännön kokemusta etenkin kuntoutustoimintaan.
Evald Krog syntyi 1944 Sejlingissä
Tanskassa. Hänellä todettiin heti lihasheikkous, jonka diagnoosi vähitellen
vahvistui; vanhemmat saivat ennusteen poikansa menehtymisestä lihasdystrofiaan alle 4-vuotiaana. Tämä

”Elämisen ja lihasten heikkouden hankaluutena on lähinnä elämän epäkäytännöllisyys. Elämän järjesteleminen vie aikaa käytännön asioiden ja askareiden kanssa.”
aikanaan realistinen arvio ei toteutunut, vaan Evald eli pitkän ja täysipainoisen elämän. Evaldin vanhemmat
ja hänen isoveljensä eivät keskittyneet fyysisiin rajoituksiin, vaan loivat
hänelle mahdollisuuksia osallistumiseen. Erilaiset tekniset ratkaisut, avustaminen ja hänen oma mielikuvituksensa mahdollistivat osallistumisen,
ehkä joskus uhmakkaastikin.
Evald valmistui ylioppilaaksi ja
opiskeli lakia Århusin yliopistossa.
Muutaman vammaisasumiskokeilun
jälkeen asunnoksi ja toiminnan keskukseksi tuli Jyllannissa Århusin kaupungin lähellä Ajstrupissa suuri maatalo. Hän asui esteettömäksi muokatussa talossa silloisen toimintaterapeuttipuolisonsa kanssa ja vuonna
1977 perhe kasvoi Marie-tyttärellä. Taloon muodostui alkuun yhteisö, jossa asuivat heidän lisäkseen sokea juristi lääkäripuolisonsa kanssa. Myöhemmin Evald asui suuressa talossa
vaihtuvien avustajien kanssa ja keräsi taloon vaikuttavan taidekokoelman
ja musiikin kuunteluun soveltuvan

”Lihassairaus ei ole ammatti. Tärkeintä on
elämä eikä vamma. Apua on vastaanotettava, mutta se ei tarkoita avuttomuutta,
heikkoutta tai nöyryyttä. Apua tulee saada
sopivassa määrin tulematta avuttomaksi.”
18
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laitteiston. Talossa isännöitiin myös
usein kansainvälisiä tapaamisia, joissa vieraili maailman johtavia tutkijoita. Jazz- ja swingmusiikkia rakastanut
Evald julkaisi myös cd:n ”No matter
what” vuonna 1996.
Laulu tarjosi musiikkinautinnon
lisäksi hengitysharjoitusta parhaalla
mahdollisella tavalla, ja hengityksen
tuki olikin Evaldille tärkeä asia. Muskelsvinfonden taisteli 70-luvun alusta
asti erityisesti sen puolesta, että lihassairaille myönnettäisiin käyttöön hengityskone riittävän ajoissa. Evald itse
alkoi käyttää hengityskonetta 2000-luvun alussa, ja se toi hänelle lisää voimia palata työhönsä puheenjohtajana muutaman vuoden tauon jälkeen.
Myös henkilökohtainen apu oli Evaldille tärkeä asia, ja Muskelsvinfondenin esimerkit antoivat pontta molempien toimintojen kehittämiseksi myös
Suomessa, jossa ne olivat vielä hyvin
harvinaisia 70-luvulla.
Suhteestaan kuolemaan Evald totesi joskus itselleen tyypillisellä mustalla huumorilla, että monet hänen kuolemaansa ennustaneet ovat epäonnistuneet ja vieneet ennustuksensa mukanaan hautaan. Hänen realistinen
suhtautumisensa elämään synnytti aikanaan ajatuksen perustaa säätiö auttamaan lihastautia sairastavia elämänsä järjestämisessä ja toimintakyvyn tukemisessa. Fysio- ja toimintaterapia, hengityshoito, selkäleikkaukset, avustusohjelmat, apuvälineet ja

”Kaikilla on
elämässä ongelmia,
mutta sen ei tule
estää elämää.”

”Tärkeätä on olla itsenäinen alusta alkaen,
eikä jättää vastuuta muille. Emme anna itsenäisyyttä lapsille, joilla on lihassairaus,
jos suojelemme heitä liikaa.”
monet muut asiat tulivat säätiön toimintaan. Tutkimustyö ja lääketiede olivat tärkeä toiminnan osa jo varhain. Säätiön työ ja koko ideologia lihastautien aiheuttamien ongelmien
hallinnasta ja yksilön itsetunnon vahvistamisesta kannusti elämään monialaisesti ja itsenäisesti tilanteen, tieteen
ja teknisen kehityksen mukaan. Muskelsvinfonden-säätiön keskuspaikka ja

lihastautien kuntoutuskeskus sijaitsevat Århusissa, mutta organisaatio kattaa koko Tanskan useiden keskusten
verkostona. Säätiön rahoitus perustuu
Grön Concert -konserttien järjestämiseen. Evald kävi usein itse avaamassa
konsertit ja osoitti samalla paikallaolijoille, että vammaisuus ei ole este toiminnalle. Evaldista tuli Tanskassa hyvin tunnettu henkilö erityisesti Grön

Concert-toiminnan kautta, ja kuningatar myönsi hänelle Dannebrogin ritarikunnan ritarin arvon vuonna 1992
ja ensimmäisen asteen ritarimerkin
vuonna 2003.
Vuonna 1998 Evald sai myös toteutettua pitkäaikaisen haaveensa lomakeskuksesta, kun Musholm Center
avattiin Musholm-lahden rannalle lähelle Iso-Beltin siltaa. Kaikille soveltuvan loma-, urheilu- ja kongressikeskuksen rakentamisessa on toteutettu
taiteellisia visioita ja keskus on tavallaan muistomerkki Evaldin uskomattomalle elämälle.
Evald oli monille roolimalli, joka
käytännössä näytti, mitä voi oikeasti tehdä lihasheikkoudesta huolimatta. Hän käytti itseään ja omaa kehoaan esimerkkinä asian edistämisessä,
ja ajatteli että kehot ovat kauniita - oli
sinulla lihasdystrofiaa tai ei. Hän vahvisti tätä käsitystään värikkäillä vaatteilla, eivätkä turhamaisuus tai huoliteltu ulkonäkö olleet hänelle paheita. Oma poikani, jolla oli lihassairaus,
oppi Evaldilta huolitellun ulkonäön
merkityksen ja minun ja avustajien
tuli auttaa siinä. Evald hankki myös
pyörätuolin, joka nosti häntä ylöspäin,
jotta hän oli muiden tasolla. Tämä
”turhamaisuus” ei kuitenkaan ollut
nirppanokan käyttäytymistä, vaan
auttoi kaikkia suhtautumaan häneen
vakavasti. Hän piti jo varhain myös
kansainvälisiä esityksiä vammaisten
seksuaalisuudesta. Aikanaan ne herättivät huomiota, mutta aikojen kuluessa on käynyt ilmi, että esitykset olivat
tarpeen. Nykyään näihin asioihin suhtaudutaan kuten Evald 1970-luvulla.
Evaldin elämän antama oppi lienee siinä, että hän näytti, että vaikeastikin vammainen voi ja hänen pitääkin olla valmis elämään itsenäisesti käytettävissä olevan avun ja tiedon
varassa. Evald oli kuollessaan 76-vuotias, mutta kokenut enemmän kuin
useimmat. Æret være Evalds minde!
Kunnia Evaldin muistolle.
Jutun sitaattinostot ovat Evald Krogin ajatuksia vammaisena elämisestä.
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Teksti Susanna Hakuni • Kuvat Pietari Ahtiainen

Pietar.in keittokirja
kannustaa kokeilemaan
Aika vähän kuulee koronapandemiasta olleen kenellekään iloa tai hyötyä, mutta Pietari Ahtiaisen
elämään se toi ainakin välillistä apua, kun lisääntyneen kotiajan myötä jo kuusi vuotta tekeillä
ollut keittokirja näki päivänvalon viime vuoden lopulla. Pietar.in keittiössä -kirjan sivuilta löytyy
50 erilaista reseptiä keitoista kakkuihin ja lihasta kasviksiin. Arki- ja lähiruoan nimeen vannova
kirjailija toivoo teoksen tuovan arkeen sekä helpotusta että vaihtelua.

Arjen ruokahuollon kompastuskivet
ovat tuttuja kaikille: ruoan valmistaminen vie liikaa aikaa ja usein on kiire, ja
niinpä samat reseptit ja ruokalajit pyörivät ruokalistalla päivästä toiseen. Koronapandemian aikana ilmiö on monessa perheessä vahvistunut entisestään, kun etätöiden takia työpaikalla
ruokailu on tauolla, ja kotona syödään
useampia aterioita kuin ennen.
– Pietar.in keittokirjan kaikki reseptit ovat arki- ja kotiruokaa, eli kirjasta löytyy toivottavasti uusia vaihtoehtoja ruokalistalle. Oma kiinnostukseni ruoanlaittoon heräsi aikanaan nimenomaan kotiruoan kautta, kun jäin
asumaan yksin ja halusin kotona tehtyä ruokaa, Pietari Ahtiainen kertaa
ruokataipaleensa alkua.
Pietarilla on käytössään henkilökohtainen avustaja ympäri vuorokauden, ja alkuun avustajista oli suuri
apu ruoanlaittoa opetellessa, kun Pietari pääsi seuraamaan heidän tekemisiään keittiössä. Taitojen kartuttua
osat ovat vaihtuneet, ja nykyään moni
avustaja onkin käynyt Pietarin ”kokkikoulun”. Avustajat toimivat ruoanlaitossa Pietarin käsinä, mutta reseptiikka ja valmistustavat ovat tiukasti Pietarin hallinnassa.
Helppous ja nopeus ovat tärkeitä
asioita Pietarin ruokafilosofiassa, koska ruoanlaiton täytyy olla mukavaa.
Pietarille ruoanlaitto on rentouttavaa,
ja sen aikana pystyy unohtamaan kaiken muun. Liian itsekriittinenkään ei
kannata olla – tekemällä oppii, ja aina
joskus jotain menee pieleen.
– Noudatan itse gluteenitonta ja
laktoositonta ruokavaliota, ja kun
20
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Siinä se on! Keittokirjan kokoaminen oli pitkä projekti, mutta vaivannäkö kannatti.

aikanaan siirryin gluteenittomaan
ruokavalioon, tuli mokailtua paljonkin. Mutta ei se mitään, uudelleen
vaan yrittämään!
Kaikki kirjasta löytyvät reseptit on
koekokkailtu ja valmistettu useasti, ja
koemaistajana on toiminut Pietarin
vaimo Maiju.
– Reseptit kirjaan on valittu puhtaasti sen mukaan, mistä meillä tykätään ja mitä meillä useasti syödään.
Kaikki annokset ovat helppoja ja nopeita valmistaa, ja onnistuvat myös
gluteenittomana ja laktoosittomana,
Pietari kertoo.

Tuunaamalla uutta
Mukavuuden lisäksi Pietarille keittiössä on tärkeää ennakkoluulottomuus ja
kokeileminen. Kokeilun kautta ruokalistaa on myös helppo uudistaa: vanhaan ja tuttuun ruokalajiin saa uutta
twistiä vaikka mausteita vaihtamalla,
eikä kuitenkaan tarvitse perehtyä kokonaan uuteen reseptiin.
– Reseptien tuunaaminen vaatii
pientä rohkeutta ja uskallusta kokeilla erikoisiltakin tuntuvia asioita, mutta kannustan kokeilemaan rohkeasti itselle tuntemattomia mausteita.

Hassulta kuulostavat yhdistelmät voivat olla toimivia ja yllättää, Pietari toteaa.
Pietari itse on ennakkoluuloton ja kaikkiruokainen, tällä
hetkellä aasialainen ja intialainen keittiö ovat omissa ruokamieltymyksissä pinnalla. Etenkin intialaisilla mausteilla saa
Pietarin mielestä yllättäviä ja uusia makuja tavallisiinkin
ruokiin. Yhtä lempiraaka-ainetta Pietari ei osaa nimetä.
– Oikeastaan lähes kaikki ruoka käy minulle ja olen valmis kokeilemaan kaikkea uutta. Yhtä suosikkia raaka-ainesta on vaikeaa nimetä, mutta parhaat raaka-aineet ovat
ehdottomasti kotimaisia ja lähellä tuotettuja, Pietari toteaa.
Idea oman keittokirjan julkaisuun syntyi jo vuonna
2015, mutta reseptien saaminen yksien kansien väliin oli
yllättävän työläs projekti.
– Reseptejä oli kertynyt vuosien ajan, mutta aina löytyi
syitä olla kasaamatta kirjaa – ehkä mukana oli hiukan laiskuuttakin. Koronan iskiessä jäi niin paljon ylimääräistä aikaa, että päätin viedä homman loppuun ja julkaisuun asti,
Pietari toteaa.
Motivaatioita lisäsi myös kirjan kustannuksiin saatu
apuraha Hilkka ja Eino Lindströmin rahastosta.
– Oikein hienot tunnelmat oli, kun sain kirjan valmiiksi. Reseptien kirjoittaminen oli hidasta ja välillä tuli jopa
vuosien taukoja tekemiseen ja meinasi usko loppua kesken,
mutta lopulta kirja valmistui!
Pietar.in keittiössä -keittokirjan voit tilata tekijältä sähköpostitse osoitteesta pietari02@gmail.com hintaan 18,90 € + toimituskulut. Kirjaa myyvät myös mm. Adlibris ja e-kirjana
esimerkiksi Elisa Kirja.

Esillepano on puoli ruokaa – pienellä vaivannäöllä myös asettelulla
saa ruokiin uutta potkua.

Pietarin vinkki arkikeittiöön: Jos tuntuu että
ruokaa laittaessa on kiire, kannattaa ruokaa
valmistaa paljon kerralla silloin, kun aikaa on.
Samaa ruokaa voi tuunata hieman erilaiseksi
useampana päivänä ja sitten pakastaa osan.
Kovassa kiireessä pasta pelastaa: se valmistuu
nopeasti ja pikakastikkeen saa esimerkiksi kinkkusuikaleista, kermasta ja mausteista.
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Teksti Jonna Marttinen ja Susanna Hakuni • Kuva Petri Tamminen

Erja Simonen on Lihastautiliiton Vuoden Vapaaehtoinen 2020

”Se, että on voinut auttaa toista,
on kyllä voittamaton fiilis”
Tammikuun lopulla Lihastautiliiton järjestösuunnittelijoista koostunut raati vuoden 2019 Vuoden Vapaaehtoisella Jasmin Toropaisella vahvistettuna kokoontui valitsemaan Vuoden 2020 Vapaaehtoista. Kokous oli lyhyt, ja sen päätteeksi Vuoden Vapaaehtoiseksi vuonna 2020 valittiin yksimielisesti Nakkilassa asuva Erja Simonen Lounais-Suomen
lihastautiyhdistyksestä.
Erja Simonen on Lounais-Suomen
lihastautiyhdistyksen hallituksen varajäsen ja toimii vertaisryhmän ohjaajana Satakunnassa. Vertaisohjaajana
toimiminen nousi Vuoden Vapaaehtoisen perusteissa esiin voimakkaasti, samoin kuin luotettavuus, kyky tukea ja
auttaa sekä yhdistystyön tekeminen
suurella sydämellä. Valinta oli Erjalle
iso, mutta erittäin mieluinen yllätys.
– Oli todella iso yllätys, ja tuntuu
todella hienolta. Olen siis tehnyt jotain
oikein, kun olen tällaisen palkinnon
saanut, Erja toteaa.
Palkinnon perusteet osuvat Erjan
mielestä kohdilleen ja niistä tunnistaa
itsensä. Hän arvelee erityisesti tiiviin
kanssakäymisen lihastautiyhdistysten
jäsenten kanssa olleen isossa roolissa
valinnassa.
-Kyllä se varmaan tulee siitä, että
olen niin paljon tekemisissä jäsenten
kanssa ja kyselen mitä he tarvitsevat.

Autan heitä niin hakemusten täytössä
kuin vapaa-ajallakin, kaivan esiin jäsenten tarvitsemat tiedot. Olen sanonut, että olen tarvittaessa heidän käytettävissään 24/7, Erja analysoi.

Heti mukaan toimintaan
Erja Simosen oma yhdistystaival alkoi
lihastautidiagnoosin saamisen myötä
vuonna 2014. Tieto yhdistyksestä tuli
vastaan tietoa lisätaudeista etsiessä.
-Löysin tiedon Porin lihastautiklubista ja lähdin rohkeasti mukaan. Tuohon aikaan Matti Nevanpää oli lopettelemassa lihastautiklubin vetäjänä
ja kun minua kysyttiin vetäjäksi, lupauduin tuolloin. Yhdistystyö on minun juttuni, olen jäsenenä myös Invalidiliitossa ja Harneksessa, ja toimin
myös niiden puitteissa täällä Porissa,
Erja toteaa.
Yhdistystoiminnassa tehdään yhteistyötä myös muiden paikallisten
yhdistysten, kuten Neuroliiton ja Invalidiliiton kanssa järjestämällä yhteisiä tapahtumia. Tärkeää toimintaa yritetään yhteisellä joukkovoimalla saada näkyväksi yrityksille ja kuntapuolelle, jotta yhdistystoiminnan merkitys vammaisille tulisi näkyväksi ja
ymmärretyksi.
-Tykkään myös etsiä tietoa ja selvittää asioita sekä tiedottaa niistä

eteenpäin. Olen hyvin aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja jaan tietoa sitä
kautta, Erja kertoo.

Yhteistä voimaa
yhdistyksestä
Yhdistystoiminnassa Erjan mielestä parasta on yhdistyksen jäsenten tapaaminen läsnäolotapaamisissa, ja koronatilanteen rajoitukset harmittavat.
-Heiltä kuulumisten saaminen ja se
vertaistuki, jota muilta jäseniltä saa se on varmaan se paras anti. Se tunne,
kun on voinut auttaa toista, on kyllä
voittamaton fiilis, Erja toteaa.
Toinen Erjalle tärkeä asia on yhdistystoiminnan tarjoama voima – sekä
yhdistyksen jäsenille että toimijoille.
-Yhdistystoiminta antaa ihmiselle tosi paljon voimavaroja, jo ihan pelkällä mukana olemisella ja osallistumisella. Toisen ihmisen pyyteettömästä auttamisesta saa myös itselle paljon
hyvää mieltä, Erja toteaa.
Porin seudun lihastautiklubin parhaiksi puoliksi Erja mainitsee sujuvan yhteistyön ja jäsenten läheiset välit. Auttaminen ja omien kokemusten
jakaminen antavat hyvinvointia kaikille, ja kun kaikki tuntevat toisensa, tuntuu yhdistystoiminta siltä kuin
kaikki olisivat oikeasti yhtä suurta
perhettä.

Vuoden Vapaaehtoinen
Vuoden Vapaaehtoinen voi olla kuka tahansa merkittävää vapaaehtoistyötä lihastautia sairastavien hyväksi tehnyt henkilö
ja valinnan suorittaa perustelujen pohjalta vuosittain vaihtuva raati. Vuonna 2020 muita Vuoden Vapaaehtoiseksi ehdotettuja olivat Marketta Ojala Pirkanmaan lihastautiyhdistyksestä, Eeva-Liisa Hakala Kymenlaakson lihastautiyhdistyksestä ja Riitta
Vesikukka OUKALI:sta.
Lihastautiliiton Vuoden Vapaaehtoinen valittiin nyt kuudetta kertaa. Aiempia Vuoden Vapaaehtoisia ovat Sirpa Ekblom Uudenmaan lihastautiyhdistyksestä, Pirkko ja Kalevi Nuutinen Etelä-Hämeen lihastautiyhdistyksestä, Tommi Rantanen Keski-Suomen lihastautiyhdistyksestä, Bäckströmin perhe Uudeltamaalta sekä viime vuonna Jasmin Toropainen Lounais-Suomen lihastautiyhdistyksestä.
22
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Näin Erjaa ehdottaneet
perustelivat ehdotustaan:
”Erja tekee huiman paljon työtä Satakunnan alueella. Erja aloitti vertaisvetäjänä vuonna 2016, ja on siitä asti
saanut Satakunnassa kokoon itsenäisesti toimivat vertaistukiryhmät. ”
”Erjaan on helppo luottaa asiassa kuin asiassa. Erjaa on esim. pyydetty mukaan jäsenen toimesta mukaan tueksi vammaispalveluihin, jossa päätettiin jäsenen palveluista. Minusta se jo kertoo Erjan luotettavuudesta ja siitä tuesta, jota hän on aina
valmis antamaan.”
”Erja tekee hurjan paljon selvitystyötä Satakunnassa sekä ilmoittaa ja tiedottaa paljon erilaisia tapahtumia ja
tietoa jäsenistölle niin somessa kuin
jäsenkirjeessäkin. Erja osallistuu
mielellään erilaisiin tiedotus- ja messutilaisuuksiin ja edustaa niissä hienosti niin yhdistystä kuin liittoakin”
”Erja on ollut mieletön apu Lounais-Suomen Lihastautiyhdistykselle. Iloinen ihminen, vaikka vakavien
asioiden äärellä joskus ollaan. Auttaa kaikkia.”
Erja Simonen tekee vapaaehtoisena töitä suurella sydämellä. Mitä luvataan, se myös pidetään.

Vaikka Vuoden Vapaaehtoisen ehdotukset tulevat yhdistyksiltä, on Erjan tekemä ansiokas työ huomattu
myös liitossa: Erja on syksyn aikana
järjestänyt haastavassa koronavirustilanteessa Porin lihastautiklubin tapaamisia kokoontumis- ja hygieniarajoitukset huomioiden, ja vuosien aikana toteuttanut liiton verkossa järjestämiin tapahtumiin ns. etäkatsomoita niille, jotka eivät ole muuten pystyneet seuraamaan tapahtumia kotoaan.
Liitoon on myös saatu Erjan toiminnasta todella hyvää palautetta yhteistyökumppaneilta, kuten Satasairaalalta ja Satakunnan yhteisökeskukselta.

Tuki on tärkeää
Yhdistystoiminnan kriisistä on puhuttu jo monta vuotta, ja Erja tunnistaa ilmiön myös lihastautiyhdistysten
kentältä. Suuntaus on kuitenkin hänen mielestään yhdistystoiminnassa
yleinen.

-Kyllähän sen olen huomaa, että
kriisiä on, mutta sitä on muillakin yhdistyksillä kuin vain lihastautiyhdistyksillä. Tuntuu, että kaikki kamppailevat sen kanssa, mistä saisi uusia jäseniä ja uusia vapaaehtoisia toimintaan, Erja toteaa.
Erjan mielestä toimijoiden saamisessa ja toiminnassa mukana pitämisessä tuki ja koulutus on tärkeää, etenkin uusien toimijoiden kohdalla.
-Vertaistukikoulutus ja toisten vertaistukihenkilöiden tapaaminen ovat
niitä asioita, joita toivoisin lisää. Itse
olen itsenäisesti ja kokemuksen kautta
oppinut vertaistuen antamista, mutta
varsinkin aloittelijoille vertaistukikoulutus toisi varmuutta omaan tekemiseen. Yksi vertaistukikoulutus on käyty, ja siinä oli ihan loistavaa antia. Lisää sellaista!
Erja itse osaa omassa yhdistyksessä antamisen lisäksi myös vastaanottaa apua ja tukea ja sekin auttaa
jaksamaan.

– Puolisoni tuki ja rinnalla pysyminen sairastumiseni jälkeen on ollut suuri voimavara näiden vuosien
aikana. Hänen kannustuksensa aloittaessani vapaaehtoisena sekä mukanaolonsa vertaistapaamisissa sinä aikana, kun olen yhdistystyötä tehnyt,
on ollut iso apu, josta olen kiitollinen,
Erja toteaa.
Myös Lihastautiliitolta on tarvittaessa löytynyt apua esimerkiksi puhujien hankkimisessa erilaisiin tapahtumiin tai tietoa etsiessä.
-Jo pelkkä yhdistystyö antaa niin
paljon, etten suostuisi lopettamaan.
Saan voimaa palautteesta ja kiitoksista ja se kannustaa jatkamaan, ja kun
on voinut auttaa toista ihmistä saa
myös itselleen lisää voimavaroja jatkaa. Myös tämä palkitseminen kannustaa eteenpäin, sillä tiedän tehneeni oikeita asioita!
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LIHASTAUTIPÄIVÄT 2021
17.4.2021 klo 10.30–17.35

Teemana yhteistyö ja yhdessä tekeminen
Lihastautipäivät järjestetään vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi poikkeuksellisesti
verkkotapahtumana. Tapahtuman teknisestä kokonaisuudesta vastaa Liveto Oy. Tänä vuonna välimatka ei siis ole este osallistumiselle, vaan osallistua voi vaikka omalta kotisohvalta!
Päivän avaa kaikille yhteinen osio, jonka jälkeen rinnakkaisohjelmatarjonnasta voi valita itseään kiinnostavan vaihtoehdon. Tapahtuman alusta on suomenkielinen, joten navigointi on helppoa ja ohjeistusta alustan toiminnasta löytyy hyvissä
ajoin ennen Lihastautipäivää liiton verkkosivustolta.
Kaikille yhteinen osio

Klo 12.45–13.45 Lounastauko

Klo 10.30–11.30 Tervetuloa Lihastautipäiville!
Lihastautiliitto ry:n toiminnanjohtaja
Sari Kuosmanen ja puheenjohtaja Raila
Riikonen

Klo 13.45–14.45 Lihastautien diagnostiikka
Lihastautien tutkimuskeskuksen johtaja,
dosentti Johanna Palmio

Avaussanat ja terveiset
Lihastautipäiville
Kansanedustaja Ville Kaunisto
Klo 11.45

24

Porras 1/2021

Läheisten merkitys sairauden
mukanaan tuomaan yksinäisyyteen
Psykologi, psykoterapeutti, filosofian
lisensiaatti, entinen Suomen
Mielenterveysseuran pitkäaikainen
toiminnanjohtaja Pirkko Lahti

Kokemuksia elämästä määrittämättömän
lihassairauden kanssa
Kokemustoimija Janika Wahlberg
Rinnakkaisohjelmat
Klo 15.00–16.00 Synnynnäiset myopatiat, Lihastautiliiton
Vastaanottajasta vaikuttajaksi -hanke
Perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri
Carina Wallgren-Pettersson

Klo 15.00–16.00 Työn imu
– mahdollisuudet ja haasteet
Keskustelemassa ja kokemuksia
jakamassa Neotide Oy:n toimitusjohtaja
Johan Kullas, esteettömän matkailun
asiantuntija & matkabloggaaja sekä
vertaistoiminnan koordinaattori Sanna
Kalmari ja diplomiravintoneuvoja Hanna
Varjonen
Klo 15.00–16.00 Perheille voimavaroja arkeen
-keskusteluryhmä perheille
Laura Huuskonen, Parisuhdekeskus
Kataja ry
Klo 15.00–16.00 ”Vakavasta diagnoosista huolimatta,
ei se elämä siihen päivään pysähdy”
Uudenmaan Lihastautiyhdistyksen ALS
ja elämä-hanke, hankkeessa nousseita
kokemuksia ja kehitettyjä vertaistuen
malleja
Klo 15.00–16.00 SMA, sairauden lääkehoito ja
muuta ajankohtaista
SMA Finland ry
Klo 16.15–17.15 Hengitystuki tuo elämänlaatua
Hengityslaitepotilaat ry
Klo 16.15–17.15 ”Alax olee?” – seurusteluun liittyvä
keskusteluryhmä nuorille
Seksuaalikasvattaja Raila Riikonen
klo 16.15–17.15 Distaaliset myopatiat, Lihastautiliiton
Vastaanottajasta vaikuttajaksi -hanke
Neurologian erikoislääkäri Manu Jokela
Klo 16.15–17.15 Sairaus koskettaa myös läheisiä
-keskusteluryhmä läheisille
Aiheina sairaudesta kertominen ja
läheisten sopeutuminen, parisuhde,
läheisille tarjottavat palvelut ja yhdistys
läheisen tukena.
Keskustelua vetämässä Lihastautiliiton
järjestösuunnittelija Raija Similä
Klo 16.15–17.15 Miten minä rakentaisin
terveydenhuollon omassa
kotimaassani, kun kyseessä
on harvinainen sairaus?
DMD Finland ry
Klo 17.20–17.35 Päätössanat
Lihastautiliiton toiminnanjohtaja
Sari Kuosmanen ja puheenjohtaja
Raila Riikonen
Pää- ja rinnakkaisohjelmat toteutetaan omissa
verkkosaleissaan. Ohjelmaosuuksien lisäksi verkkoalustalla
on koko tapahtuman ajan avoinna posterisali, jossa on
mahdollista tutustua Lihastautiliiton oman toiminnan ja
yhteistyökumppaneiden posteri- ja infoesityksiin.

Työn imu
-mahdollisuudet
ja haasteet
Vuosi 2021 on Lihastautiliiton
työllisyystoiminnan 25-vuotisjuhlavuosi!
Juhlavuoden tunnelmiin päästään jo Lihastautipäivillä, kun Johan Kullas, Sanna Kalmari sekä Hanna Varjonen johdattavat kokemuksillaan työn ja tekemisen imuun.
Työn imu luo mahdollisuuksia moneen sekä toimii liikkeelle panevana voimana. Saamme kuulla, mitä työn imu
tarkoittaa keskustelijoiden elämässä; mitä he ovat saaneet aikaan ja mitä kaikkea on vielä luvassa. Myös omasta jaksamisesta on tärkeä pitää huolta ja joskus myös rajojen vetäminen on paikallaan – miten tämä mahdollistuu
työn imussa? Saamme kuulla myös vinkkejä haasteiden
kohdatessa.
Keskustelemassa ja kokemuksia jakamassa Neotide
Oy:n toimitusjohtaja Johan Kullas, esteettömän matkailun asiantuntija & matkabloggaaja sekä vertaistoiminnan koordinaattori Sanna Kalmari ja diplomiravintoneuvoja Hanna Varjonen. Keskustelun fasilitaattorina toimii Liisa-Maija Verainen Lihastautiliitosta.
Tarjolla vinkkejä, kokemuksia,
rohkaisua olla juuri sinä!

Kutsu
Liittokokoukseen
Lihastautiliitto ry:n liittokokous pidetään sunnuntaina
25.4.2021 COVID19 -pandemiasta johtuen asiamieskokouksena Lappeenrannassa. Tarkka kokouspaikka varmistuu myöhemmin. Kokouksessa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat. Liittohallitus on toimittanut jäsenyhdistyksille tarkemmat ohjeet kokoukseen osallistumisesta.
Tervetuloa!
Liittohallitus

Ilmoittautuminen:
Lihastautipäiville ilmoittaudutaan sähköisesti Lyyti-linkistä
www.lyyti.in/lihastautipaivat2021. Ilmoittautuminen päättyy
ke 7.4.2021
Ilmoittautumisen sulkeutumisen jälkeen ilmoittautujille
lähetetään viikon 15 aikana sähköposti, jossa on linkki
tapahtumaan kirjautumiseen sekä ohjeet tunnusten
luomiseen.
Jos sinulla on kysyttävää tai kaipaat lisätietoja,
laita sähköpostia osoitteeseen
lihastautiliitto@lihastautiliitto.fi
Tervetuloa Lihastautipäiville!
Porras 1/2021
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Saisiko sinua
haastatella?
Porras-lehteen kaivataan säännöllisesti haastateltavia erilaisista lihastautia
sairastavien elämään liittyvistä asioista, ja liittoon tulee myös säännöllisesti kyselyitä haastateltavista niin valtakunnalliseen kuin paikallismediaankin. Olisitko sinä valmis kertomaan
kokemuksistasi Porras-lehdessä tai
muussa mediassa?
Jos olet kiinnostunut, kerro sähköpostitse millaisissa asioissa tai aiheissa
olisit käytettävissä ja mihin medioihin
sinua saisi haastatella. Kiinnostuksen
osoittaminen ei sido mihinkään, eikä
yhteystietojasi luovuteta eteenpäin.
Yhteydenotot tehdään aina Lihastautiliiton kautta, ja kaikista haastatteluista neuvotellaan ja sovitaan erikseen.
Kiinnostuksensa voi myös koska tahansa peruuttaa.
Jos tuntuu, että haluaisit kertoa kokemuksistasi muillekin, ota yhteyttä tiedottaja Susanna Hakuniin ja kerro itsestäsi lisää: susanna.hakuni@lihastautiliitto.fi.

Sosiaaliturvaneuvontaa
chatissa
Lihastautiliiton sosiaaliturva-asiantuntija ottaa käyttöön uuden tavan
neuvoa lihastautia sairastavia ja heidän läheisiään sosiaaliturva-asioissa.
Kevään aikana toteutetaan neljä tukinet.net -sivuston kautta järjestettävää Sosiaaliturva-chattia ryhmämuotoisena kirjallisesti käytynä keskusteluna. Mukana chatissa on liiton sosiaaliturva-asiantuntija Katja Voltti vastaamassa kysymyksiin. Chattiin ei tarvitse etukäteen ilmoittautua ja keskustelu käydään anonyymisti kirjoittaen.
Chattiin voi osallistua nimettömästi
nimimerkillä, eikä keskusteluja tallenneta. Keskustelu on osallistujien tarpeista ja toiveista nousevaa.
Kevään chat-ajat ovat to 25.3., ti 13.4.,
to 6.5. ja ti 25.5. klo 16–17.45. Linkki chattiin tulee näkyville chatin alkamisajankohtana. Chat löytyy verkko-osoitteesta https://tukinet.net/toimijat/
lihastautiliitto-ry/.

Helsingin
aluetoimisto
uudessa
osoitteessa
Lihastautiliiton Helsingin aluetoimisto muutti tammikuun lopussa uusiin tiloihin ja sijaitsee nyt Itäkeskuksen kauppakeskuksen kupeessa sijaitsevassa Iiris-keskuksessa osoitteessa Marjaniementie 74, 00930 Helsinki.
Helsingin aluetoimisto sijaitsee 5.kerroksessa ja samalla käytävällä on mm.
Vammaisfoorumin toimistotilat. Iiris-keskus sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä ja sieltä on mahdollista
saada käyttöön neuvottelutiloja erilaisille kokouksille sekä liikuntatiloja kuten kuntosali ja uima-allas. Lisäksi Iiris-keskuksessa on kohtuuhintaisia ja
esteettömiä yöpymistiloja.

Tietoa ja vertaistukea! Haku auki Lihastautiliiton vuoden 2021 kursseille ja leireille
Lihastautiliitto järjestää tavoitteellista ryhmätoimintaa läsnäolo- ja verkkokursseina sekä leiritoimintana
eri elämäntilanteissa oleville lihastautia sairastaville aikuisille, nuorille ja lapsille sekä heidän läheisilleen.
Kurssin aikana saat tietoa lihastaudeista, niiden kuntoutuksesta ja sosiaaliturvapalveluista. Ammattilaisten
ohjaamissa vertaisryhmissä on mahdollista jakaa kokemuksia ja saada käytännön vinkkejä.
Tänä vuonna uusina kursseina verkkokurssit aikuisille ja perhekurssi yläkouluikäisille.
Hakuajat päättyvät noin 2 kuukautta ennen kurssien/leirien alkua. Perhekurssin ja kesäleirien hakuajat päättyvät huhti- ja toukokuussa, eli niille kannattaa hakea jo nyt!
Tutustu tarjontaan Porras-lehden 5-2020 keskiaukeaman kurssiliitteessä tai Lihastautiliiton verkkosivustolla osoitteessa www.lihastautiliitto.fi/tietoa-ja-tukea/kurssitoiminta/kurssit-vuonna-2021/
Lisätietoja kursseista ja kursseille hakemisesta antaa kuntoutusasiantuntija Susanna Ryynänen: 044 703
4657 tai susanna.ryynanen@lihastautiliitto.fi.
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Teksti Suvi Ranta-aho ja Jasmin Toropainen

Hyvää oloa
ja rentoa
meininkiä
Viikolla 50 vietettiin Nuorisotoimikunta NuoLin järjestämää nuorten Hyvinvointiviikkoa. Viikko sisälsi neljänä peräkkäisenä iltana hyvinvoinnin asiantuntijoiden pitämiä luentoja siitä, miten voisimme elää terveellisemmin ja
jaksaa paremmin.
Viikko starttasi maanantaina, jolloin
luennoi ravitsemusneuvoja Hanna Varjonen. Hän kertoi muun muassa ravinnon vaikutuksesta hyvinvointiin, sen
vaikutuksista esimerkiksi kipuun, ja hyvän ravinnon merkityksestä jaksamiseen. Saimme kuulla, miten useat ihmiset eivät saa tarpeeksi proteiinia tai
hyviä rasvoja, ja miten lisätty sokeri on
yksi suurimmista ongelmista ruokavaliossa. Hyvänä oppina jäi mieleen esimerkiksi lihassairaiden proteiinin saantisuositus, joka on 1,5-kertainen terveen ihmisen saantisuositukseen nähden sekä piilosokerin osuus esimerkiksi mehuissa tai välipalakekseissä. Opimme myös, että pieniä asioita
muuttamalla voi saada jo paljon hyviä
vaikutuksia elimistöön.
Tiistaina rullaava psykologi Tuomas
Hakamäki tuli kertomaan meille psyykkisestä hyvinvoinnista. Hän kertoi mitkä
tekijät psyykkisesti vaikuttavat siihen,
miten hyvä meillä on olla, miten ihmissuhteet vaikuttavat mieleen ja miten
voimme itse vaikuttaa siihen. Myös itsemyötätunto on yksi tekijöistä, joka vaikuttaa psyykkiseen hyvinvointiin tänä
päivänä paljon. Tuomas antoi myös hyviä vinkkejä yhteystiedoista ja paikoista, jonne voi soittaa tai mennä matalalla kynnyksellä, jos esimerkiksi kotona ei
ole ketään kenelle voisi puhua.
Keskiviikkona vuorossa oli fyysinen
hyvinvointi, josta luennoimassa oli Lihastautiliiton fysioterapeutti Emma
Velling. Myös Lihastautiliiton toinen fysioterapeutti Noora Kärkkäinen oli mukana esityksen tekemisessä. Emma
kertoi meille muun muassa unen merkityksestä fyysiseen hyvinvointiin,
se vaikuttaa koko kehon toimintaan,

kuten keskushermostoon ja aivojen aineenvaihduntaan. Myös fyysinen aktiivisuus ja palautuminen kuormituksesta ovat tärkeitä. Vahvasti mieleen
jäi esimerkiksi se, että pienikin liike voi
olla liikuntaa: tuolilta nouseminen työtai koulupäivän aikana, pienet käden
liikkeet/heilautukset tai ihan vain painonsiirto puolelta toiselle istuessa. Liikuntaa voi olla myös lyhyt matka vaikkapa lähikauppaan tai roskien ulos vieminen. Myös ulkoilma vaikuttaa hyvinvointiin, ja ulkoilmasta voi nauttia vaikka omalla pihalla tai istumalla hetken
avonaisen ikkunan äärellä.
Torstaina seksuaalikasvattaja Raila
Riikonen kertoi meille seksuaalisuudesta. Seksuaalisuus on sitä mitä ihmisenä olemme, kehomme käyttäytyminen
ja tunteet. Hän kuvasi kuinka seksuaalisuus vaikuttaa meihin läpi elämän ja voi
myös elämän aikana muuttua. Saimme kuulla, miten seksuaaliterveydessä
olennaista on fyysinen, emotionaalinen,
henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi.
Keskustelimme muun muassa kaikkien
oikeudesta oikeus seksiin ja siitä, miten
avustaja voi tehdä sen mahdolliseksi

lihassairaalle, joka ei välttämättä pysty
toimimaan yksin.
Jokaisen luennon päätteeksi oli Lihastautiliiton fysioterapeuttien Emman
ja Nooran tekemä rentoutusharjoitus.
Harjoituksissa päästiin omaan turvapaikkaan rauhoittumaan, laitettiin hetkeksi murheet syrjään, rentoutettiin lihaksia ja keskityttiin hengittämään.
Hyvinvointiviikon aikana myös NuoLin Instagram-tilillä (@lihastautiliittonuoret) esiteltiin huima määrä erilaisia lajeja videoiden muodossa, joita voi
edelleen käydä katsomassa. Esittelyissä tutustuttiin muun muassa pyörätuolitanssiin, ampumaurheiluun, paragility
ja istumalentopalloon.
Viikko oli erittäin onnistunut! Uutta ja hyödyllistä tietoa omasta hyvinvoinnista tuli paljon, ja näillä eväillä on
hyvä jatkaa uuteen vuoteen. Koska hyvinvoinnista puhuminen on tärkeää,
on NuoLi päättänyt järjestää Hyvinvointiviikon myös vuonna 2021 syksyllä! Ajatuksia ja ideoita luentojen aiheista voi laittaa tulemaan sähköpostiin
jonna.marttinen@lihastautiliitto.fi.
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Keski-Suomen
Lihastautiyhdistys

Keski-Suomen lihastautiyhdistyksen
kevätkokous järjestetään lauantaina
27.3.2021 klo 13 Jyväskylässä Kansalaistoiminnankeskus Mataran Talvikki-kokoustilassa (Matarankatu 6 A1,
Jyväskylä).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (toimintakertomus ja
tilinpäätös 2020, toiminnantarkastuskertomus, vastuuvapaus) ja päätetään
uudesta puheenjohtajasta.
Kokouksen yhteydessä aloitetaan
yhdistyksen 40-vuotisjuhlavuosi täytekakun merkeissä. Nyt siis iloisin mielin juhlistamaan alkavaa juhlavuotta ja tuomaan omia juhlaideoita hallitukselle. Kokoukseen voit osallistua
myös etänä, Teams -linkki lähetetään
ilmoittautuneille.
Ilmoittautuminen 18.3. mennessä
sähköpostitse osoitteeseen yhdistys@
kslty.fi tai soittamalla numeroon 044
582 2418. Ilmoita samalla mahdolliset
ruokarajoitteet ja jos osallistut etänä,
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ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi saat
ajankohtaistietoa nopeasti.

Pirkanmaan
Lihastautiyhdistys

Pirkanmaan lihastautiyhdistys toivottaa kaikille hyvää alkanutta vuotta. Toivomme kaikki, että korona hukkuisi tämän talven lumiin! Myosiitti, Pilari sekä
Verrokit ovat tauolla, ja kaikista uusista
asioista ilmoitamme omilla nettisivuillamme. Koitetaan pärjätä, lämmin koronaton halaus!
Puheenjohtaja Marketta Ojala

Lounais-Suomen
Lihastautiyhdistys

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistyksen
verkkotapahtumia keväällä:
• SMA-tapaaminen yhdessä Uudenmaan lihastautiyhdistyksen kanssa 10.3. klo 17.30. SMA Finlandista
mukana kertomassa uusista tuulista
Raila Riikonen ja Lassi Murto

• Perhetapaaminen 27.4. klo 18,
mukana perhevertaisvetäjä Eeva
Anttila. Tapaamisen aihe selviää
myöhemmin.
• Esteetön kotimaanmatkailu
11.5.2021 klo 17, Sanna Kalmari Palmuasemalta tulee kertomaan meille
esteettömästä matkailusta.
• IBM-tapaaminen 18.5. klo 17.30.
Mukana Lihastautiliiton palvelusuunnittelija Ritva Pirttimaa.
• Vertaistapaamiset kaikille 2.3. klo
17.30 ja 4.5. klo 17.30
• Yleiset Teams-koulutukset 2.2., 9.3.
ja 4.5. klo 13–14. Ilmoittaudu mukaan: avustajakeskus@avustajakeskus.fi tai palvelunumeroon 02 2518
549 ma-to klo 13–15 välillä.
Ilmoittautuminen tapahtumiin viikkoa
ennen tapaamista: jasenasiat@lsly.fi tai
050 913 3517. Lisää tapahtumia jäsenkirjeessä ja yhdistyksen verkkosivuilla!

IN MEMORIAM

Jarl Olof Ekblom
8.7.1941–18.12.2020

Vahva vaikuttaja ja vapaaehtoistoiminnan pitkän linjan
mies on poissa.
Lihastautiyhdistyksen perustajajäsen, Olof, ”Olle”,
”pappa” Ekblom, syntyi Pernajan koululla maanviljelijäperheeseen yhdeksän vuotta Marita-siskoa myöhemmin.
Olle yritti jo pienenä olla mukana eri töissä perheen maatilalla, jossa oli lehmiä ja hevosia. Maitoa myytiin naapureihin ja meijeriin.
Yrittäjyys oli nuoren miehen mielessä jo varhain. Ensimmäinen, oma Ford-merkkinen traktori Ollella oli
15-vuotiaana. Varsinainen yrittäjyys alkoi 1960-luvulla tekemällä traktoritöitä yksityisyrittäjänä Loviisan kaupungille. Samoihin vuosiin mahtui omakotitalon rakentaminen,
perhe ja kaksi lasta. Myöhemmin hän sai kolmannen lapsen ja tämä uusperheen myötä teini-ikäiset sisarukset.
Kansakoulussa koululääkärin tarkastukseen osallistunut helsinkiläinen lastenlääkäri kiinnitti huomion 11-vuotiaan pojan lihassairaille tyypilliseen kävelytyyliin, kysyen
kauanko hän on kävellyt noin? Lihasvoimia hitaasti heikentävästä, harvinaisesta sairaudesta, kerrottiin Famulle ja
Farelle. Vanhemmat eivät 1950-luvulla vain tyytyneet kuulemaansa, vaan Fare matkusti Ollen kanssa Ruotsiin hakemaan lisätietoa sairaudesta. Sairauden olemassaolo ei vaikuttanut Ollelle mieluisten traktorihommien tekoon. Hän
kertoi kehittäneensä itselleen erilaisia apuvälineitä ja keinoja nousta traktorin pukille lihassairauden edetessä.
Olle otti liikkumisen apuvälineeksi manuaalisen pyörätuolin 1974. Tulevaisuutta yrittäjänä oli suunniteltava uudesta pyörätuolinäkökulmasta. Pyörätuoli ei Ollelle tarkoittanut työkyvyttömyyseläkeläisen boccia- tai keilakerhoa.
Päätös hakeutua Kolmirannan invalidien kauppakouluun uudelleenkoulutukseen käynnisti toisen jakson Ollen elämässä. Merkkiuskollisena hän ajoi Ford Taunuksella
viikoittain Loviisa – Espoo väliä. Vuonna 2015 hän sai Autoliiton kunniakirjan pitkäaikaisesta jäsenyydestä. Opiskelu kiinnosti ja se jatkui Järvenpäässä, Invalidiliiton kauppaopistossa. Olle valmistui uuden oppilaitoksen ensimmäiseltä kurssilta laskentatoimen merkonomiksi 31.5.1981.
Omassa elämässä koettua fyysisten voimavarojen heikkenemistä seurasi syventyminen pohdiskelemaan asioita,
joilla on merkitystä erityisryhmien ja erityisesti liikuntarajoitteisten ihmisten elämään.
Käpylän kuntoutuskeskuksessa ollessaan Olle sai kipinän perustaa Itä-Uudellemaalle oman yhdistyksen. Niinpä hän oli vuonna 1979 perustetun Loviisan seudun Invalidit – Lovisanejdens Invalider ry:n perustajajäsen ja jäsen numero yksi. Hänestä tuli yhdistyksen ensimmäinen
puheenjohtaja. Olle sai viirin numero kuusi yhdistyksen
20-vuotisjuhlassa.
Merkonomiksi valmistuttuaan Olle muutti asumaan
pääkaupunkiseudulle, toteuttaen vielä yrittäjäunelmansa perustamalla Oy Olof Ekblom Ab Samhab -nimisen apuvälineyrityksen, josta jäi eläkkeelle 65-vuotiaana.

Apuvälinemessuilla useat meistä kävimme uteliaina katsomassa mitä lihassairaan arkea helpottavaa hän on löytänyt
osastolleen.
Olle toimi aktiivisena vaikuttajana monessa järjestössä.
Tämä työ perustui omiin elämänkokemuksiin, etenevän lihassairauden kanssa, selviytymisestä ”omin voimin” sekä
vertaisystäviä kuunnellen kerättyihin kokemuksiin.
Olle oli perustamassa, vuonna 1982, Helsingin seudun
lihastautiyhdistystä, jonka hallituksessa hän oli 2000-luvulle asti. Hän toimi myös yhdistyksen ruotsinkielisenä yhdyshenkilönä. Useat lukijat muistavat Ollen kymmenien vuosien ajalta lihastautipäiviltä, Uudenmaan lihastautiyhdistyksen liittokokousedustajana. Lihastautiliitto palkitsi Olofin yhdistyksen ja liiton hyväksi tehdystä ansiokkaasta
työstä liiton kultaisella ansiomerkillä Uudenmaan lihastautiyhdistyksen 30-vuotisjuhlassa vuonna 2012.
Usean vuoden Olle oli mukana asiantuntijajäsenenä
ruotsinkielisen vammaisjärjestön FMA:n hallituksessa sekä
venekerho Skipperin toiminnassa.
Hengityslaitepotilaat ry:n hallitukseen Olle valittiin
1990-luvulla, kun sähköpyörätuolin lisäksi hänen apuvälineekseen tuli hengityskone.
Vantaan vammaisneuvostoon hänet valittiin vuonna
1991 ja sen rakennustyöryhmään vuonna 2000. Vantaan invalideissa hän vaikutti vuodesta 2014.
Kaikki Ollen tuntevat muistamme hänen sydämestä tulevan hymynsä sekä rauhallisen, harkitsevan lähestymistavan asiaan kuin asiaan. Jokaiselle löytyivät kauniit sanat.
Ollen rikas elämä päättyi 79-vuotiaana. Rakasta Pappaa jäivät ikävoimään puoliso, viisi lasta ja seitsemän lastenlasta
sekä sukulaiset ja ystävät.
Liisa Rautanen
Uudenmaan lihastautiyhdistyksen puheenjohtaja
Jukka Sariola
Lihastautiliiton kunniapuheenjohtaja
Porras 1/2021
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IN MEMORIAM

Ville Vahtera
Vuosi on kulunut. Kotkalainen matematiikan yo Ville Vahtera nukkui pois 28 -vuotiaana kesken opintolukukauden
marraskuussa 2019.
Ville oli perheen esikoinen, kahden sisaren isoveli. Villellä todettiin jo varhain vaikea, etenevä lihastauti. Ville oli
luonteeltaan valoisa, lämminsydäminen ja kaikille ystävällinen, nokkelaa tilanne- ja huumorintajua unohtamatta.
Hän oli siskoille kuuntelija ja kannustaja, tarvittaessa myös
elävä tietokirja ja matemaattisten aineiden tukiopettaja.
Usein pohdittiin maailmaa ja juteltiin eri kulttuureista. Ennen kaikkea Ville oli pikkusiskoille esikuva ja paras ystävä.
Koulut Ville kävi Kotkassa lähikouluissa, joissa liikkumisen haasteet huomioitiin hyvin jo etukäteen. Lukion Ville kävi suunnitellusti viidessä vuodessa. Hän valitsi aluksi lyhyen matematiikan linjan, josta siirtyi pian pitkän matematiikan opiskelijaksi. Niinkin voi tehdä. Lukion suoritus viidessä vuodessa osoittautui hyväksi suunnitelmaksi ja
Ville kirjoitti pitkästä matematiikasta arvosanaksi L:n, täysin pistein ja tunnustuksin.
Jatko-opintoina Villeä kiinnosti Itä-Aasian tutkimus,
mutta opintopaikaksi valikoitui Helsingin Yliopiston Matematiikan laitos. Asunto löytyi Helsingistä VAMLAS:n ylläpitämästä avustetusta opiskelija-asuntolasta Lauttasaaressa. Opiskelijan elämä Haahkakujan asunnossa avustajien ja
vanhempien tukemana kulki sujuvasti ja turvallisesti. Lomat Ville vietti kotona Kotkassa perheen parissa.

Opintoja Ville ehti suorittaa
seitsemättä vuotta kandityötä
aloitellen ja maisteriopintoja suorittaen. Yliopiston ja pääkaupunkiseudun monet luento- ja esitelmätilaisuudet eri kulttuureista
ja uskonnoista tulivat tutuiksi opiskelulukukausien aikana.
Itämaisten kulttuurien lisäksi Villeä kiinnosti eri maiden
kulinaariset tavat. Kun perheen kanssa syötiin ulkona, valikoitui paikaksi useimmiten Lauttasaaren nepalilainen tai
muu etninen ravintola.
Opiskelu lukiossa ja yliopistossa olivat oppimateriaalin
ja kokeiden sekä myöhemmin tenttien osalta tietotekniikan
tuomia tärkeitä mahdollisuuksia. Tämä avasi Villelle paljon ovia ja tasavertaisuutta osallistua moniin elämän kiintoisiin asioihin.
Ville suhtautui suojelevasti luontoon ja sen eläimiin,
pienimmät ötökät mukaan lukien. Viimeiseksi jääneenä kesänä iloa tuotti pihapiirin lokinpoikasten seuraaminen; pesän munista rantakiveltä maailmalle lentäviksi.
Villen rauhallisuus, sinnikkyys, kypsyys ja viisaus säilyy
muistoissamme esimerkkinä elämän haasteista selviämisessä ja uuteen sopeutumisessa.
Villeä ikävöiden
äiti, isä, Sini ja Emma

Tue toimintaamme
Merkkipäivälahjoitukset

Testamenttilahjoitukset

Merkkipäivää viettäessäsi voit esittää toivo
muksen, että lahjojen sijasta sinua muistavat
tukisivat Lihastautiliiton toimintaa. Myös
muistokukkarahat voi ohjata liiton toiminnan
tukemiseen.

Testamenttilahjoituksillä kehitetään Lihas
tautiliiton toimintaa sairastavien ja heidän
läheistensä hyväksi. Lahjoittaja voi halutessaan
määritellä lahjoituksensa käyttötarkoituksen.
Testamenttilahjoitukset ovat verovapaita.

Lahjoita tilille: Nordea FI17 1590 3000 2011 50
Lisätietoja lahjoituksista talouspäällikkö Sari Posio, 044 736 1033,
sari.posio@lihastautiliitto.fi
Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa RA/2020/587 Lihastautiliitolle on voimassa 1.8.2020 alkaen koko Suomen
alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään Lihastautiliitto ry:n järjestämän vertaistuki-, harrastus- ja
virkistystoimintaan. Rahankeräyslupa on myönnetty 19.5.2020.
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Lihastautiliitto ry

Jäsenyhdistysten liikuntavastaavat
Oman alueesi liikunta-asioissa ota
yhteyttä jäsenyhdistyksissä toimiviin liikuntavastaaviin. Liikuntavastaavat toimivat yhteyshenkilöinä
yhdistyksen ja alueella toimivien
yhteistyökumppaneiden välillä
sekä koordinoivat ja kehittävät
jäsenistölle sopivia terveysliikuntapalveluita.
Lihastautiliitossa liikuntavastaa
vana toimii järjestösuunnittelija
Sirpa Kälviäinen,
sirpa.kalviainen@lihastautiliitto.fi, p.
050 599 2472

OUKALI, POHJOIS-POHJANMAAN
JA KAINUUN
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaava Maarit Sihvonen
maarit.sihvonen@dentfys.fi

LOUNAIS-SUOMEN
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaava Antti Virta
antti.k.virta@gmail.com,
p. 040 743 8489
varaliikuntavastaava
Hannu Mikkola
hannu-mikkola@luukku.com,
p. 050 336 2895
KAAKKOIS-SUOMEN
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaava
Marjut Ropo-Lyytikäinen
marjut.ropo@gmail.com,
p. 050 372 3190
varaliikuntavastaava Minna Nivala
minna.nivala@gmail.com,
p. 050 376 9621
PIRKANMAAN
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaava Mika Saarela
mika.saarela@hotmail.com,
p. 0400 874 576

POHJANMAAN
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaava Päivi Pihakari
paivi.pihakari@gmail.com,
p. 050 573 8871
varaliikuntavastaava Mona Nordlin
mona.nordlin@netikka.fi,
p. 040 822 4117
UUDENMAAN
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaava Atso Ahonen
atso.ahonen@gmail.com
ITÄ-SUOMEN
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaava Liisa Piiparinen
liisa.piiparinen@wippies.fi,
p. 050 431 7100
varaliikuntavastaava
Aila Laakkonen
laakkonen.aila@gmail.com,
p. 050 301 0864

ALS-vertaistukihenkilöt
ALS-vertaistukihenkilöltä saat vertaistukea ja tietoa alueesi
ALS-tapaamisista ja tukiryhmien toiminnasta.
ITÄ-SUOMEN
LIHASTAUTIYHDISTYS
Riitta Saarelainen
rksaarelainen@gmail.com,
p. 050 517 6991
UUDENMAAN
LIHASTAUTIYHDISTYS
toimisto@uly.fi, p. 040 833 9430
LOUNAIS-SUOMEN
LIHASTAUTIYHDISTYS
Sinikka Sokero
sinikka.sokero@gmail.com,
p. 0400 128 921
Eija Helminen
eijunposti@gmail.com,
p. 040 721 2177

PIRKANMAAN
LIHASTAUTIYHDISTYS
Jari Lammela
jari.lammela@kolumbus.fi,
p. 0400 331 738
Anne Kairimo
anne.kairimo@gmail.com,
p. 040 729 1535
ETELÄ-HÄMEEN
LIHASTAUTIYHDISTYS
Aki Rantanen
ajkrantanen@gmail.com,
p. 050 402 1051
Kyllikki Lampinen (omainen)
ellikyllikki@gmail.com,
p. 040 089 3325

POHJANMAAN
LIHASTAUTIYHDISTYS
Ritva Saranpää
ritva.saranpaa@netikka.fi,
p. 050 353 5839

LAPIN LÄÄNIN
LIHASTAUTIYHDISTYS
Mauno Korhonen (omainen)
mauno.a.korhonen@luukku.com, p.
0400 181 102
Ruotsinkieliset
Carita Ahlvik-Fors
carita.ahlvik@gmail.com,
p. 050 535 5428
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Lihastautiliiton palvelut
FYSIOTERAPIA
Lihastautiliiton fysioterapiapalvelutoiminta on erikoistunut lihastautia sairastavien lihastaudin erityispiirteet sekä yksilöllisen kokonaistilanteen huomioivaan
fysioterapiaan. Fysioterapiayksikkö tarjoaa yksilöllistä
fysioterapiaa, allasterapiaa, hengitysfysioterapiaa ja
etäkuntoutusta.
Fysioterapeutit Kristiina Rantakaisla, Emma Velling ja
Noora Kärkkäinen. Fysioterapian vastaanotto: Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku (ei liikuntaesteitä).
Ajanvaraus arkisin klo 9–15, 044 736 1030
fysioterapia@lihastautiliitto.fi

KURSSITOIMINTA
Kursseja lihassairaiden ja heidän läheistensä elämäntilanteen kohentamiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi
lapsille, nuorille, perheille, työikäisille ja eläkeläisille,
verkkokursseja aikuisille. Tarkempia tietoja
kursseista: www.lihastautiliitto.fi/tietoa-ja-tukea/kurssitoiminta/
Ota yhteyttä: kuntoutusasiantuntija
Susanna Ryynänen, 044 703 4657
susanna.ryynanen@lihastautiliitto.fi

TYÖELÄMÄN, KOULUN
KÄYNNIN JA OPISKELUN
NEUVONTA- JA TUKIPALVELUT
Yksilöllistä tukea koulunkäyntiin, opiskeluun, työn
hakuun ja työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä.
Lihastautiliiton työllisyysasiantuntija on apuna työnhakuasiakirjojen laadinnassa, erilaisten tukimuotojen
selvittämisessä ja haastatteluun valmistautumisessa.
Koulunkäyntiasioissa työllisyysasiantuntija on tukena
pohdittaessa kouluvalintoja, koulunkäyntiavustajaa,
koulumatkoja ym. tukevia toimia.
Ota yhteyttä: Liisa-Maija Verainen, puh. 040 751
1081 tai liisa-maija.verainen@lihastautiliitto.fi

SOSIAALITURVANEUVONTA
Sosiaaliturvaan liittyvää edunvalvontaa ja neuvontaa.
Ota yhteyttä: sosiaaliturva-asiantuntija
Katja Voltti, 044 736 1031
katja.voltti@lihastautiliitto.fi

KYSY LIHASTAUDEISTA
-PALVELU
Kysy lihastaudeista -palvelu sisältää palveluasiantuntijan sekä lääkäreiden puhelimitse antaman
ohjauksen ja neuvonnan.
Palveluasiantuntijan tavoittaa arkisin klo 9–15
numerosta 050 572 2784 tai
ritva.pirttimaa@lihastautiliitto.fi
Puhelinlääkäriaikoja on keskimäärin kaksi
kertaa kuukaudessa, heinäkuussa puhelin
lääkäripalvelu lomailee.
Kysy lihastaudeista –palvelun
PUHELINLÄÄKÄRIAJAT KEVÄT 2021
Linja aukeaa soittoajan alettua, ja sulkeutuu soittoajan päätyttyä.Puhelinaikoja ei voi varata etukäteen,
eikä puhelinajan aikana jättää lääkärille viestiä,
tekstiviestiä tai soittopyyntöä linjan ollessa varattu.
Puhelusta peritään normaali matkapuhelinmaksu.
SOITA 044 0480 100
MAALISKUU

Ma 15.3. klo 17.30–19

Ke 24.3. klo 17–18.30

neurologian erikoislääkäri neurologian erikoislääkäri
Hannu Laaksovirta

HUHTIKUU

Manu Jokela

To 8.4. klo 17–18.30

Ke 14.4. klo 16–17.30

neurologian
erikoislääkäri, LT, dosentti

perinnöllisyyslääketieteen
erikoislääkäri, dosentti

Mari Auranen

Carina Wallgren-Pettersson

Pe 23.4. klo 13–14.30
neurologian dosentti
Johanna Palmio

JURIDINEN NEUVONTA
Maksutonta neuvontaa vammaispalveluihin,
vakuutus-, eläke- ja kuntoutuslainsäädäntöön sekä
perusoikeuksiin liittyvissä asioissa.
Puhelinaika torstaisin klo 9–12 ja 13–16
lakimies Mika Välimaalle 045 7731 0105
mika.valimaa@kynnys.fi
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TOUKOKUU

Ma 17.5. klo 17–18.30

Pe 21.5. klo 13–14.30

lastenneurologian erikois- neurologian dosentti
lääkäri LT, dosentti
Johanna Palmio
Pirjo Isohanni
HUOM! Puhelinlääkäreiden soittoaikoihin saattaa tulla
muutoksia, ajantasainen lista löytyy Lihastautiliiton
verkkosivuston tapahtumakalenterista.

Lihastautiliitto ry
Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku
Keskustoimisto avoinna ma–pe klo 9–15
Puhelin 044 736 1030, faksi (02) 273 9701
lihastautiliitto@lihastautiliitto.fi
Toiminnanjohtaja
Sari Kuosmanen, 044 064 9494
Järjestöpäällikkö
Eija Eloranta, 044 038 6614
Tiedottaja
Susanna Hakuni, 050 591 5049
Talouspäällikkö
Sari Posio, 044 736 1033
Palveluasiantuntija
Ritva Pirttimaa, 050 572 2784
Kuntoutusasiantuntija
Susanna Ryynänen, 044 703 4657
Työllisyysasiantuntija
Liisa-Maija Verainen, 040 751 1081
Sosiaaliturva-asiantuntija
Katja Voltti, 044 736 1031

Järjestösuunnittelija
Sirpa Kälviäinen (liikuntatoiminta)
Lappeenrannan aluetoimisto
Perillistenkatu 3,
53100 LAPPEENRANTA
050 599 2472
Järjestösuunnittelija
Marjo Luomanen
(kokemustoiminta)
Vaasan aluetoimisto
Korsholmanpuistikko 44,
65100 VAASA
040 754 9716
Järjestösuunnittelija
Raija Similä
(lomatoiminta ja
+65-ikäisten toiminta)
Oulun aluetoimisto
Kansankatu 53, 90100 OULU
050 591 4244

Järjestöassistentti
Monica Lahermaa, 044 736 1030

Liity
jäseneksi!
HENKILÖJÄSENEKSI
Lihastautiliiton paikallisyhdistyksiin
Lihastautiliitto toimii kattojärjestönä 12 alueelliselle
lihastautiyhdistykselle eri puolilla Suomea. Yhdistysten varsinaisiksi henkilöjäseniksi voivat liittyä
lihastautia sairastavat.

www.lihastautiliitto.fi

Järjestösuunnittelija
Jonna Marttinen
(nuorisotoiminta ja perhetoiminta)
Helsingin aluetoimisto
Marjaniementie 74,
00930 HELSINKI
050 599 2473
Fysioterapeutti
Emma Velling
040 775 3148
Fysioterapeutti
Kristiina Rantakaisla
050 591 5043
Fysioterapeutti
Noora Kärkkäinen
044 711 7127
Vastaanottajasta vaikuttajaksi
-hankkeen projektisuunnittelija
Annakaisa Suominen
044 019 0454
Sähköpostit
etunimi.sukunimi@lihastautiliitto.fi

VARSINAISEKSI JÄSENYHDISTYKSEKSI
Lihastautiliittoon
Lihastautiliiton jäsenyhdistyksiksi voivat liittyä
muutkin kuin paikalliset lihastautiyhdistykset.
Edellytyksenä on liiton sääntöjen mukainen
toiminta ja tarkoitus.
TUKIJÄSENEKSI Lihastautiliitoon

Yhdistysten kannattajajäseniksi voivat liittyä omaiset, läheiset, ystävät tai kaikki lihastaudeista kiinnostuneet.

Lihastautiliiton tuki- ja asiantuntijajäseniksi
voivat hakeutua henkilöt, organisaatiot ja
muut yhteisöt.

Jäsenmaksut ovat yhdistyskohtaisia, lisätietoa jäsenmaksusta saat oman alueesi yhdistyksestä.

Kysy lisää yhdistysjäseneksi liittymisestä
ja liiton tukijäsenyydestä järjestöpäällikkö
Eija Elorannalta eija.eloranta@lihastautiliitto.fi, tai toiminnanjohtaja Sari Kuosmaselta
sari.kuosmanen@lihastautiliitto.fi

Liity täyttämällä sähköinen liittymislomake
paikallisen lihastautiyhdistyksen verkkosivuilla.
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ALAJÄRVEN APTEEKKI
Keskuskatu 14,
62900 Alajärvi,
puh. 06 557 2249
www.alajarvenapteekki.fi

ORIMATTILAN
APTEEKKI
Erkontie 16,
16300 Orimattila,
puh. 03 887 430
www.orimattilanapteekki.fi

EUROMASKI OY
Kaarina,
www.euromaski.fi

I APOTEKET I KRISTINESTAD
KRISTIINANKAUPUNGIN
I APTEEKKI

Tornion Apteekki

Keuruun Kuntoutus Oy

www.tornionapteekki.fi

www.keuruunkuntoutus.fi

Kauppatori 3, 64100 Kristiinankaupunki,
puh. 06 221 1007
www.krs1apotek-apteekki.fi

Tmi Ari Jortikka
Köyliö, www.matkajortikka.fi

Taksi J. Korsi
Aidot invataksit

VAASAN VANHA APTEEKKI
GAMLA APOTEKET I VASA

Eino Nikka & Knit

ET Sähkö Oy

Pekanpää, puh. 0400 785 844

Espoo, puh. 040 524 7147

Vaasanpuistikko 13,
65100 Vaasa,
puh. 06 357 5300
www.vanha-apteekki.fi
Avoinna: ma-pe 8–20, la 10–18, su 12–18

Konekorjaamo Riikonen Oy

Kuljetus J. Koskela Oy

Joensuu, www.konekorjaamoriikonen.fi

Saarenkylä, puh. 040 531 1677

Pihahuolto Oy

Portin telakka
/ Portens båtslip

Tampere, www.pihahuolto.fi

FOCUSPLAN OY
Pitkämäenkatu 6, 20250 Turku,
puh. 010 424 0400,
www.focusplan.fi

Forssa, www.taksiforssa.fi

RKW Finland

Parainen, www.portintelakka.fi

Sähköpalvelu Keskitalo Ky
Kempele, puh. 044 262 7499

Venekorjaamo
Jouko Lindgren Oy

KONEPAJA
TRAMETA OY

TURUN
VAPAAVARASTO OY

Helsinki, www.joukolindgren.fi

Turku,
www.trameta.fi

puh. 075 326 7999,
www.turunvapaavarasto.fi

www.koneurakointikempas.fi
Liperi

METSÄPALVELU TURUNEN OY
Linnankatu 9, 20100 TURKU,
puh. 02 23 23 23 5,
www.hautaussaarinen.fi

Kauppatie 11, 81200 Eno, puh. 0500 278 828
tuomo.turunen@metsapalveluturunen.fi
www.metsapalveluturunen.fi

VANTAAN LUONNONKIVI OY
puh. 040 513 8419
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Jäsenyhdistykset
ETELÄ-HÄMEEN
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.etelahameenlihastautiyhdistys.
yhdistysavain.fi/
Timo Välimaa (pj), 040 508 8173,
ehlyry@gmail.com
Ruut Heikkilä (jäsenasiainhoitaja)
044 510 8449,
ruuthannehelmi@gmail.com
Lahden lihastautikerho
Sinikka Puolanne, 040 739 9454,
sinikka.puolanne@saunalahti.fi
ITÄ-SUOMEN
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.itasuomenlihastautiyhdistys.yhdistysavain.fi/
Timo Kontturi (pj), 050 462 3816,
tkontturi@hotmail.com
Leena Kontturi (siht)
lkontturi@hotmail.com
KAAKKOIS-SUOMEN
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.kaakkoissuomenlihastautiyhdistys.
yhdistysavain.fi/
Pia Pulliainen (pj), 045 8403 696,
kaakonlihastautiyhdistys@
gmail.com
Alla Kähärä (siht.) 0400 485 850
allakahara75@gmail.com
Savonlinnan seudun yhteyshenkilö
Kirsi Luostarinen
kluostarinen@hotmail.fi
KESKI-SUOMEN
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.kslty.fi
yhdistys@kslty.fi
Jäsenasiat ja web
Tommi Rantanen, 050 097 5615
KYMENLAAKSON
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.kymenlaaksonlihastautiyhdistys.
yhdistysavain.fi/
Jouni Piirala (pj), 044 5655 347,
jouni.piirala@kymp.net
Anne Holmberg (siht.), 040 765 5238,
anne_holmberg@msn.com
Eeva-Liisa Hakala (jäsenasiat),
050 518 7388,
eeva-liisa.hakala@kymp.net

LAPIN LÄÄNIN
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.lapinlaaninlihastautiyhdistys.yhdistysavain.fi/
Seija Nikumaa (pj), 040 562 6848,
snikumaa@gmail.com
Sanna Niemi (siht)
niemelle@msn.com
OUKALI, POHJOIS-POHJANMAAN
JA KAINUUN LIHASTAUTI
YHDISTYS RY
www.oukali-lihastautiyhdistys.com
0440 434 323,
oukali.lty@gmail.com
POHJOIS-SAVON
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.pohjoissavonlihastautiyhdistys.
yhdistysavain.fi/
Ann-Lis Riikonen (pj), 040 734 8458,
annlisriikonen@gmail.com
Martti Riikonen (siht), 040 541 5553,
martti.savonia@gmail.com
PIRKANMAAN
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.pirkanmaanlihastautiyhdistys.
yhdistysavain.fi/
Marketta Ojala (pj), 040 751 1523,
s.marketta.ojala@gmail.com
Taru Leino (siht), 0400 777 592,
tarulei23@gmail.com
Hämeenkyrön
vertaistukiryhmä Pilari
Hannele Hietanen, 050 4031 140,
hannele.hietanen@hotmail.com
Myosiittikerho Tampereella
Marketta Ojala, 040 751 1523,
s.marketta.ojala@gmail.com
Valkeakosken Verrokit
Marketta Ojala, 040 751 1523,
s.marketta.ojala@gmail.com

Ota rohkeasti
yhteyttä ja
tule mukaan
toimintaan!

LOUNAIS-SUOMEN
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.lsly.fi
Toimisto (Itäinen Pitkäkatu 68)
avoinna ma-ke 9-13
(02) 2518 550, 050 9133 517,
yhdistys@lsly.fi
Porin seudun lihastautiklubi
ja Rauma ja ymbrystä
dystrofiaseor
Erja Simonen, 045 356 6344,
erja.johanna.simonen@gmail.com
Salon ja Loimaan
lihastautikerhot
Eeva Anttila
eeva.anttila@luukku.com
Avustajakeskukset
02 251 8549
www.avustakeskus.fi
UUDENMAAN
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.uly.fi
Toimisto Väinö Auerin katu 10,
00560 HELSINKI
Järjestökoordinaattori
Kristiina Miettinen, 040 833 9430,
toimisto@uly.fi
Liisa Rautanen (pj), 0500 974 794,
liisa.rautanen@uly.fi
Hanna Bäckström (siht),
040 832 2681,
backstrom.hanna2@gmail.com
POHJANMAAN
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.pohjanmaanlihastautiyhdistys.
yhdistysavain.fi/
Arja Jylhä-Ketola (pj), 040 579 4165,
arja.jylha-ketola@wippies.com
Elina Levijoki (siht.), 040 517 7243
elinalevijoki@gmail.com
Pietarsaaren seudun
lihastautikerho – Jakobstads
nejdens muskelhandikappgrupp
Carita Ahlvik-Fors, 050 535 5428,
carita.ahlvik@gmail.com
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