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Portaan hengitys-teemaisen numeron kannessa esiintyvä Viki Vehviläinen on käyttänyt
hengityskonetta 18 vuotta ja liikkunut sen kanssa ympäri maailmaa. Mukana seuraava
työntekijä tarvitsee joskus omana apuvälineenä polkupyörän pysyäkseen vauhdissa mukana.
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Lihastautiliiton 50-vuotisjuhlavuonna lehden pääkirjoittajina toimivat kunkin lehden
teemaan liittyvät vierailijat. Ensimmäisenä vieraskynän käyttäjänä on Lihastautiliiton
kunniapuheenjohtaja ja Hengityslaitepotilaat ry:n puheenjohtaja Jukka Sariola.

PÄÄKIRJOITUS

Ilmaa elääksemme
Olen toiminut vammaisjärjestöissä
jo yli 30 vuotta erilaisissa luottamustehtävissä. Sinä aikana on järjestöaktiivisuus vaihdellut huomattavasti. Jäsenistön vähentyessä olen miettinyt peruskysymyksiä, kuten mikä
on vammaisjärjestön tehtävä. Ketkä
hyötyvät järjestön toiminnasta niin,
että haluavat liittyä yhdistykseen ja
jopa tulla toimintaan mukaan?
Näkemykseni on, että on kaksi isoa syytä kuulua vammaisjärjestöön, jotka voivat toteutua osittain
päällekkäin. Tiedonsaanti ja yhteyden saaminen toisiin samassa tilanteessa eläviin. Nämä tarpeet tulevat
esille useimmiten elämän muutosvaiheissa kuten diagnoosin saannin, oireiden lisääntymisen tai muuttuvan
elämäntilanteen kuten opiskelujen
aloituksen yhteydessä.
Lihastautiliitossakin on tärkeä tiedostaa, mitkä ovat jäsenistön kannalta sellaisia elämänmuutoksia, joissa
järjestön merkitys voi olla erityisen
suuri. Itsestäänselvyys on, että lihastautidiagnoosin yhteydessä liitolla on
paljon annettavaa.

Tämä Porras-lehti nostaa yhden
merkittävän kokonaisuuden jälleen
aiheellisesti esille: lihastaudit ja hengittäminen. Joidenkin lihassairauksien kohdalla ei valitettavasti ole liioiteltua todeta, että hengitykseen liittyvät asiat voivat olla elämän ja kuoleman kysymys. Tiedosta ja kokemusten välittämisestä on hyötyä monessa
eri vaiheessa.
Jokaisen lihassairaan kannattaa
selvittää omaan diagnoosiin liittyvä perustieto, tuleeko tauti vaikuttamaan jossakin vaiheessa hengitykseen. Mitkä ovat oireet, joihin on syytä kiinnittää huomiota? Sairauden
eteneminen monissa lihastaudeissa
on hidasta, jolloin on vaikea huomata, että jotain on muuttunut. Sen jälkeen, kun on huomannut muutoksia, ei ole yleensä ollenkaan yksinkertaista itselle myöntää, että pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin. Tiedän täysin omakohtaisesta kokemuksesta,
että ensimmäinen reaktio on kieltäminen: ei tämä aamupäänsärky johdu hengityksestäni.

Kun hengitys heikkenee, pahinta on olla tekemättä mitään. Huono
keuhkotuuletus vie voimat monella eri tavalla. Oman terveydenhuollon yksikön lisäksi Lihastautiliitto on
paikka, josta saa tietoa, mitä mahdollisuuksia hengityksen tukemiseen on
olemassa. Monet muutkin kuin minä
ovat kuvanneet hengityksen paranemiseen liittyvää tunnetta näillä sanoin: on kuin laittaisi valot päälle pimeään huoneeseen, kun löytyy sopiva tukitapa hengitykselle. Hengityksen tukemisen tuomat hyödyt silloin,
kun siihen on tarvetta, ovat paljon
suuremmat kuin ne laitteen tai harjoitusten tuomat lisävaivat.
Jokainen meistä tarvitsee ilmaa
elääksemme. Se oli myös Folkhälsanin projektin nimi 2000 – 2006, jossa Lihastautiliitto oli mm. mukana
joulukuussa eläkkeelle jääneen Ritva
Pirttimaan työpanoksen kautta. Riittävä ilman saanti mahdollistaa pidemmän ja laadukkaamman elämän
ja siitä nauttimisen.
Jukka Sariola
Lihastautiliiton kunniapuheenjohtaja
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Kaksoispaineventilaatiohoidon
toteutuminen motoneuronitaudin
saattohoitovaiheessa
Kuluneen kahden viime vuosikymmenen aikana kaksoispaineventilaatiohoito (2PV-hoito, engl. NIV) on vakiinnuttanut asemansa motoneuronitaudin aiheuttaman hengitysvajauksen oireenmukaisena hoitomuotona.
Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa 2PV-hoidon on havaittu helpottavan hengitystä, lievittävän hengenahdistusta, parantavan unen-, ja elämänlaatua sekä mahdollisesti myös elinajanennustetta motoneuronitautipotilailla. Näistä edellä kuvatuista lukuisista myönteisistä seikoista huolimatta
olen pannut merkille, että osa motoneuronitautia sairastavista potilaista
jättää 2PV-hoidon käyttämättä sairauden saattohoitovaiheessa. Miksi potilaat käyttäytyvät näin, vaikka kyse on
nimenomaan hengitystä helpottavasta laitteesta?
Muutama vuosi sitten päätin selvittää, miten Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueella motoneuronitautiin sairastuneet potilaat olivat käyttäneet heille tarjottua 2PV-hoitoa sairauden saattohoitovaiheessa vuosina 2004–2018. Kävi ilmi, että potilaat
4
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jakautuivat 2PV-hoidon käytön suhteen varsin tarkasti kahteen ryhmään;
niihin (45 % kaikista potilaista), jotka sopeutuivat laitehoitoon hyvin ja
käyttivät laitetta aktiivisesti sairauden saattohoitovaiheessa, ja niihin (55
% potilaista), jotka jättivät laitehoidon
loppuvaiheessa täysin käyttämättä.
Löytääkseni vastauksen alussa esittämääni kysymykseen kiinnitin huomioni jälkimmäisen ryhmän tarkasteluun.
Kävi ilmi, että kaikkein yleisin syy
2PV:n käyttämättä jättämiselle oli potilaan kokema nielemis- ja puhevaikeus (nk. bulbaarioire). Tavallista oli,
että useissa tapauksissa potilaat halusivat jopa ”pakokauhunomaisesti”
poistaa maskin kasvoilta jo heti ensikokeilun alkuvaiheessa. Tätä kielteistä reaktiota aloimme kutsua puhekielessä ”maskiahdistukseksi”, joskaan
meille ei tarkemmin selvinnyt mistä
ahdistus johtui. On mahdollista, että
ilmanpaine yhdessä suun ja nielun
toimimattomuuden kanssa aiheuttaa
voimakkaan tukehtumisen tunteen,
sillä potilas ei (nielun toimimattomuuden vuoksi) kykene hallitsemaan

suurta ilmanpainetta suussa ja nenänielussa. Toinen selitys ahdistukselle
saattaa olla tiukan maskin ja remmien
aiheuttama henkinen kuormitus. Tai
sitten nämä molemmat yhdessä selittävät reaktiota. Joka tapauksessa maskiahdistuksen helpottamiseksi lääkäri voi kokeilla toisenlaisia hengityskonesäätöjä tai muita maskivaihtoehtoja, esimerkiksi nenämaskia, joka ei
peittäisi kokokasvomaskin tavoin suuta ja nenää.
Mielenkiintoinen havainto bulbaaripainotteista motoneuronitautia sairastavilla potilailla oli kuitenkin se,
että sellaiset potilaat, joilla 2PV-hoito
(tai CPAP-hoito) oli ollut ennen motoneuronitaudin puhkeamista käytössä
esim. uniapnean hoitona, sopeutuivat
2PV-hoitoon ongelmitta. Siten näkisin,
että vaikeastakin nielun toimintahäiriöstä huolimatta 2PV-hoitoa kannattaa aina kokeilla, ja vasta sitten tehdä
päätös hoidon jatkamisesta.
Toiseksi yleisin syy 2PV-hoidon
käyttämättä jättämiselle oli potilaan
kielteinen suhtautuminen 2PV-hoitoa
kohtaan. Nämä potilaat erosivat edellä

mainitusta maskiahdistuksen vuoksi 2PV-hoidosta kieltäytyneistä potilaista siinä, että he kieltäytyivät edes harkitsemasta 2PV-hoitoa, eivätkä välttämättä edes saapuneet heille varatulle vastaanottoajalle. Merkille pantavaa oli lisäksi se, että he eivät myöskään muuttaneet kantaansa 2PVhoidon suhteen sairauden edetessä. Täsmällisempi syy hoidosta kieltäytymiselle ei tutkimuksessa selvinnyt, eikä sitä
luonnollisesti lähdetty potilailta myöskään kysymään. Ilmeistä kuitenkin on, että osa motoneuronitautiin sairastuneista potilaista vain yksinkertaisesti päätyy kieltäytymään
hoidosta ilman sen tarkempaa syytä. Tällaisessa tapauksessa läheisten ja hoitotahojen olisi tärkeää tiedostaa, että potilaalla on oikeus kieltäytyä hoidosta, eikä hänen tarvitse
perustella kielteistä päätöstä sen enempää. Mielestäni kaikkien tulisi kunnioittaa tätä päätöstä.
Kolmanneksi yleisin syy oli motoneuronitaudin aiheuttama aivojen otsalohkorappeuma (nk. frontotemporaalinen dementia, FTD). FTD-muotoista taudinkuvaa sairastaville motoneuronitautipotilaille oli ominaista, että he eivät lainkaan käyttäneet 2PV-hoitoa, vaikka osalle heistä oli
alkuaan sellainen aloitettu. Kävi ilmi, että nämä (FTD-potilaat) eivät kyenneet ymmärtämään 2PV-hoidon tarkoitusta, käyttämään laitetta, tai arvioimaan sen tuomaa hyötyä.
Päinvastoin heillä 2PV-hoito pikemminkin kuormitti paitsi potilasta, myös heidän läheisiään vaikeuttamalla hengitystä, yöunta ja aiheuttamalla jopa sekavuutta. Täten FTDmuotoinen motoneuronitauti on kokemukseni mukaan peruste pidättäytyä 2PV-hoidosta.
Muita syitä 2PV-hoidon käyttämättä jättämiselle olivat muun muassa kykenemättömyys käyttää 2PV-laitetta (yläraajojen kömpelyys, toimimattomuus), turvattomuuden tunne (yksin asuminen), huono motivaatio tai hoidon kokeminen tarpeettomaksi. Turvattomuuden tunteesta kärsivät potilaat pelkäsivät käydä illalla nukkumaan tiiviin maskin kanssa, mikäli heillä ei ollut mahdollisuutta irrottaa maskia tai hälyttää apua. Useimmiten heidän saattohoitonsa järjestettiin hoivakodissa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. Heidän kohdallaan 2PV-hoito aloitettiin uudelleen, mikäli se oli hoitopaikan toimesta mahdollista, mutta muussa tapauksessa hengitysvajauksen aiheuttamia oireita lievitettiin lääkkeellisesti morfiinilla ja/tai
bentsodiatsepiineilla.
Edellä kuvatut tulokset 2PV-hoidon toteutumisesta (tai
toteutumattomuudesta) kerättiin takautuvasti potilasasiakirjoista. Tulokset olivat melko lailla linjassa kansainvälisissä tutkimuksissa kerättyjen tulosten kanssa. Lukijan
on tässä yhteydessä hyvä tiedostaa, että tämänkaltaisista
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takautuvasti kerätyistä tutkimustuloksista ei voi tehdä johtopäätöksiä hoidon onnistumisesta yksittäisen potilaan
kohdalla tulevaisuudessa. Kokeellisten tutkimusten tekeminen 2PV-hoidon arvioimiseksi motoneuronitautia sairastavilla potilailla on kuitenkin jo vuosikymmen sitten katsottu epäeettiseksi, minkä vuoksi potilasasiakirjoihin perustuva takautuva tutkimustapa on ainoa tieteellisesti hyväksytty tapa arvioida 2PV-hoidon toteutumista ja vaikuttavuutta motoneuronitautipotilailla. Lisäksi on huomioitava, että nyt tehty tutkimus arvioi 2PV-hoidon toteutumista
vain Varsinais-Suomessa. Tulevaisuudessa olisikin tärkeää
selvittää, miten 2PV-hoito toteutuu (tai on toteutunut) laaja-alaisemmin Suomessa, ja onko toteutumisessa tai edellä
mainituissa tekijöissä havaittavissa eroavaisuuksia.
Henkilökohtaisesti haluan rohkaista kaikkia motoneuronitautia sairastavia potilaita kokeilemaan 2PV-hoitoa. Ne
potilaat, jotka sopeutuvat 2PV-hoitoon, sopeutuvat hoitoon
yleensä hyvin ja kokevat sen myönteisenä. On kuitenkin
tärkeää tiedostaa, että laitehoidon tuomista hyödyistä huolimatta osa potilaista ei joko sopeudu, halua käyttää tai kykene käyttämään 2PV-laitetta. Potilaan tai hänen läheistensä ei tule tällaisessa tilanteessa kokea huonommuuden tai
epäonnistumisen tunnetta, mikäli 2PV-hoidosta päädytään
pidättäytymään, sillä tällaisissa tilanteissa oloa voidaan
helpottaa muilla keinoin.
Waltteri Siirala
LT, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri,
osastonylilääkäri
Hengitystukiyksikkö, TYKS
Lähteet:
Bourke SC, Tomlinson M, Williams TL, ym. Effects of noninvasive ventilation on survival and quality of life in patients with
amyotrophic lateral sclerosis: a randomised controlled trial. Lancet
Neurol 2006;5:140-7, published in www February 01.
Carratu P, Spicuzza L, Cassano A, ym. Early treatment with noninvasive
positive pressure ventilation prolongs survival in Amyotrophic Lateral
Sclerosis patients with nocturnal respiratory insuffi-ciency. Orphanet J
Rare Dis 2009;4:10-, published in www March 10.
Non-invasive ventilation in amyotrophic lateral sclerosis. Ther Adv
Neurol Disord 2019;12:1756286419857040, published in www June 21.
Siirala W, Kaksoispaineventilaatiohoidon (2PV) toteutuminen
motoneuronitaudin aiheuttaman hengitysvajauksen
saattohoidossa: kokemuksia Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin
alueelta vuosina 2004 – 2018 (TUTKIMUSRAPORTTI). Lääkärilehti
2021; 3(76): 129 – 31, published in www January 21.
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Teksti Kati Kekkonen ja Annakaisa Suominen

Palko antaa suosituksia
terveydenhuollon palveluista
Moni on varmasti kuullut puhuttavan Palkosta esimerkiksi lääkehoidon
asioiden yhteydessä. Mutta mikä se on ja miten se toimii?
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto eli Palko antaa suosituksia
siitä, mitkä palvelut kuuluvat julkisin
varoin rahoitettavan terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Sosiaali- ja
terveysministeriön yhteydessä toimivan elimen toimikausi on kolmivuotinen ja se on aloittanut toimintansa syksyllä 2014. Palkolla on puheenjohtaja
sekä 15 jäsentä ja heidän varajäsenensä. Kaikilla Palkon jäsenillä on lääketieteen, hammaslääketieteen, hoitotyön,
oikeustieteen, terveystaloustieteen tai
terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmän asiantuntemusta. Palkosta löytyy edustus STM:stä, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksesta, Valvirasta, Kelasta sekä Suomen Kuntaliitosta. Palkolla on käytössään myös asiantuntijaverkosto sekä pysyvä sihteeristö.
Terveydenhuollon palveluvalikoimaa ja palveluvalikoimaneuvostoa ohjaavat terveydenhuoltolain asetukset. Terveydenhuoltolain säännöksiä ei sovelleta yksityiseen terveydenhuoltoon, joten sen puitteissa on mahdollista toteuttaa palveluvalikoimaan
kuulumattomia tutkimuksia ja hoitoja.
Palveluvalikoimaan kuulumattomasta hoidosta ja tutkimuksesta ei kuitenkaan saa Kela-korvausta.

Palkon tehtävät ja
merkitys potilaalle
Palko antaa suosituksia siitä, mitkä
terveyden- ja sairaanhoidon toimenpiteet sekä tutkimus-, hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat julkisin varoin rahoitettavaan terveydenhuollon palveluvalikoimaan ja mitkä eivät. Näitä menetelmiä voivat olla esimerkiksi lääkkeet, lääkinnälliset laitteet tai lääketieteelliset menetelmät.
Palkon tehtävänä on myös seurata ja
arvioida jo olemassa olevaa palveluvalikoimaa, seurata kansainvälistä kehitystä sekä osallistua yhteistyöhön ja
julkiseen keskusteluun.
Palveluvalikoimaneuvoston tekemien päätösten tavoitteena on
6
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varmistaa, että palveluvalikoimaan
kuuluvat palvelut ovat vaikuttavia, turvallisia sekä kustannuksiltaan hyväksyttäviä. Potilaan kannalta tämä merkitsee sitä, että häntä tutkitaan, hänen sairauksiaan hoidetaan
sekä ennaltaehkäistään ja häntä kuntoutetaan vaikuttavilla ja turvallisilla
menetelmillä.
Palveluvalikoiman tavoitteena on
myös yhdenmukaistaa palvelujen tarjontaa ja edistää yhdenvertaisuutta ympäri Suomen siten, että kaikille potilaille tarjotaan yhdenmukaiset
terveyspalvelut.
Palko määrittelee palveluvalikoimaa yleisellä tasolla, eikä päätä yksittäisen potilaan tutkimuksista tai hoidosta. Joskus yksittäisen potilaan kohdalla palveluvalikoimasta voidaan kuitenkin poiketa henkeä ja terveyttä vakavasti uhkaavan sairauden hoitamiseksi, mutta poikkeamisen tulee olla
lääketieteellisesti vankasti perusteltua.
Menetelmän kuuluminen palveluvalikoimaan ei myöskään takaa sitä,
että se olisi automaattisesti yksittäisen
potilaan käytössä. Päätöksen käytöstä
tekee aina hoitava lääkäri arviointiin,
potilaslakiin ja muuhun lainsäädäntöön perustuen.
Palveluvalikoimassa ei oteta kantaa terveydenhuollon palveluiden
tuottamiseen, järjestämiseen, johtamiseen tai käytännön toimintatapoihin.
Lääkkeiden myyntiluvat, terveydenhuollon valvonta, terveydenhuollon
henkilökunnan määrä tai terveydenhuoltopalveluiden esteettömyys tai
saavutettavuus eivät myöskään kuulu
palveluvalikoiman piiriin.

Miten asia etenee Palkossa?
Aihe-ehdotus Palkon käsiteltäväksi voi
tulla keneltä vain. Aihe-ehdotuksen
tulee kuitenkin kuulua Palkon tehtäväalueeseen ja ehdotuksesta tulee löytyä taustoitetut perustelut asian ottamiseksi käsittelyyn.
Aihe-ehdotuksen esivalmistelussa

neuvoston kokousta varten arvioidaan mm. terveysongelman yleisyyttä ja vakavuutta, menetelmän turvallisuutta ja taloudellisuutta sekä eettisiä kysymyksiä ja yhdenvertaisuutta. Neuvoston kokouksessa päätetään
joko suositusvalmistelun jatkamisesta tai sen hylkäämisestä. Jatkoon päässeiden suositusten valmistelua jatketaan ja valmisteluun tuodaan käytännön työn näkökulmaa. Käytännössä työskentelyyn osallistuu laaja joukko asiantuntijoita. Sihteeristö voi tehdä myös systemaattisia kirjallisuuskatsauksia suosituksen aihealueeseen
liittyen ja eettisten näkökohtien arvioinnissa apuna voidaan käyttää Etenen (Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta)
asiantuntemusta.
Kun suositusluonnos on saatu valmiiksi, viedään se jälleen palveluvalikoimaneuvoston käsittelyyn. Palko
päättää, jatketaanko suosituksen valmistelua vai päätetäänkö se. Jos Palko päättää jatkaa suosituksen käsittelyä, suositusta joko jatkotyöstetään tai
se viedään Ota kantaa -palveluun (otakantaa.fi).
Ota kantaa -palvelu on kanava
kaikkien eri tahojen näkökulmien saamiseksi suositukseen liittyen. Palko
julkaisee Ota kantaa -palvelussa suositusluonnoksen kaikkine liitteineen,
ja suositusluonnosta voivat kommentoida kaikki yksityishenkilöistä organisaatioihin ja poliittisiin päättäjiin. Aikaa kommentoinnille on yleensä muutamia viikkoja, joskus kommentit pyydetään nopeammassakin
aikataulussa.
Kommentointikierroksen päätyttyä suositus valmistellaan saatujen
kommenttien perusteella ja viedään
jälleen neuvoston kokoukseen, jossa päätetään sen julkaisusta tai jatkokäsittelystä. Palkon päättämä suositus
on voimassa toistaiseksi, jollei muuta
päätetä. Suositus, sen tiivistelmä sekä
valmistelumuistio julkaistaan Palkon
kotisivuilla.

Palkon antamia suosituksia
Lääkkeitä koskevat suositukset etenevät saman kaavan
mukaan kuin muutkin suositukset. Palko ei pääsääntöisesti anna suosituksia apteekista ostettaviin eli avohoidon
lääkkeisiin. Palko voi arvioida avohoidon lääkkeitä, jos lääke on osana lääkeyhdistelmää, jossa arvioinnin kohteena
on sairaalalääke (sairaalaolosuhteissa käytettävä lääke), tai
lääke on osana terveydenhuollon muuta menetelmää koskevaa arviota.
Palko hyödyntää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean laatimia arviointiraportteja tehdessään suosituksia lääkehoidoista. Arvioinnit ovat nähtävissä ja kommentoitavissa Fimean verkkosivustolla. Fimea siis tekee
ensin sairaalalääkkeestä arvioinnin, jonka jälkeen Palko tekee sairaalalääkkeestä suosituksen. Palko voi myös pyytää
Fimealta suositusta yksittäisestä sairaalalääkkeestä. Lihastautiliitto seuraa aktiivisesti Palkon toimintaa ja Ota kantaa- palvelua, ja kommentoi lihastauteja sairastavien asioita koskevia suositusluonnoksia.
Lihastautia sairastavia koskeva suositus "Onasemnogeeniabeparvoveekki (Zolgensma) SMA-taudin hoidossa" hyväksyttiin palveluvalikoimaneuvoston kokouksessa
27.10.21. Zolgensma on hyvin kallis geeniterapialääke, jolla pyritään vaikuttamaan sairauden alkusyyhyn. Hiljattain
Palko päivitti myös suositusta nusinerseenin käytöstä SMAtaudin hoidossa.

Suositusten käyttöönotto
– toteutuuko yhdenvertaisuus?
Palkon suosituksen jälkeen vastuu suosituksen käyttöönotosta on terveydenhuollolla. Suosituksesta riippuen vastuu on ollut joko perusterveydenhuollolla tai erikoissairaanhoidolla, tai näiden yhteistyönä tekemällä työllä.
Tällä hetkellä päätöksen esimerkiksi kalliin täsmälääkkeen käyttöönotosta tekee sairaala, joka vastaa lääkkeen
hankinnoista. Käytännössä tämä on voinut tarkoittaa sitä,
että eri sairaanhoitopiireillä on ollut vaihtelua palveluvalikoiman osalta, mikä on ollut potilaiden yhdenvertaisuuden
toteutumisen kannalta ongelmallista.
Ongelma on viranomaistasolla tiedostettu. Yhdenvertaisuuden lisäämiseksi on viime aikoina pyritty tukemaan
valtakunnallisia yhteishankintoja. Myös riskienjakosopimuksin on voitu hillitä sairaalalääkkeiden kustannuksia.
Potilaan kannalta ongelmallista voi olla myös se, että rakenteet eivät aina tunnista lääkkeisiin liittyviä yksilöllisiä

MEET
HALLA
the
sleeping
bear!

Suositus nusinerseenin käytöstä
SMA-taudin hoidossa päivitetty
Palveluvalikoimaneuvosto Palko on 4.2.2022 hyväksynyt nusinerseeni-lääkehoitoa koskevan suosituksen, joka korvaa aikaisemmat suositukset. Päivitetyssä suosituksessa nusinerseenihoidon aloittamisen ja jatkamisen kriteereitä on tarkennettu.
Nusinerseeni (Spinraza) on tarkoitettu spinaalisen lihasatrofian eli SMA-taudin hoitoon, ja se annetaan lannepistolla selkäydinnesteeseen 3–4 kertaa vuodessa. Nusinerseeni ei paranna tautia, mutta voi pysäyttää sen etenemisen.
Päivitetyn suosituksen mukaan nusinerseeni kuuluu edelleen julkiseen palveluvalikoimaan uusien diagnosoitujen
SMA1- tai SMA2- potilaiden hoidossa, kun potilaalla on kliinisesti ja geneettisesti todettu SMA1- tai SMA2- tauti, eikä hän
ole pysyvän hengitystuen tarpeessa eikä ole muuta lääketieteellistä estettä hoidon toteuttamiselle. Päivitetty suositus kattaa nyt myös ne alle 18- vuotiaat SMA3-potilaat, joiden oireet
ovat alkaneet lapsuusiässä, joilla tauti on varmistettu geenitutkimuksella ja joilla taudin kulku on nopeasti etenevä. Hoidon vaikuttavuus tulee arvioida vuoden hoitokokeilun jälkeen.
Nusinerseenihoidossa kaikkien potilaiden hoidon vaikutuksia tulee arvioida vuosittain, ja ensimmäisen hoitovuoden aikana on saavutettava varmistettu ja selkeästi toimintakykyä parantanut kliinisesti merkittävä hoitovaste. Hoitovasteen säilyminen on vähimmäisvaatimus, jotta hoitoa on lääketieteellisesti perusteltua jatkaa.
Palko on myös suosittanut perustamaan lastenneurologien ja aikuisneurologien yhteisen työryhmän valmistelemaan toimintakyvyn arviointikuvausta niiden SMA2-potilaiden hyväksi, jotka lähivuosina siirtyvät lastenneurologialta aikuisneurologian puolelle. Palko suosittaa, että työryhmä
laatisi validoituihin mittareihin perustuvan toimintakyvyn arviointikuvauksen, jota käytettäisiin hoidon vaikuttavuuden
seurannassa sekä hoidon jatkamisesta päätettäessä.
Lisäksi Palko ehdottaa, että Suomeen perustettaisiin kansallinen, erikoissairaanhoitopiirien muodostama asiantuntijaryhmä, joka päättäisi harvinaissairauksien hoidon jatkamiskriteereistä kunkin Palkon harvinaissairautta koskevan
suosituksen osalta.
Suositus on luettavissa kokonaisuutena Palkon internetsivuilla www.palveluvalikoima.fi

tarpeita. Nykyisen monikanavarahoituksen muutokset ja
uudet hyvinvointialueet tulevat tulevaisuudessa tähtäämään juuri siihen, että järjestelmästä saataisiin potilaan
kannalta entistä joustavampi. Hyvien ja vaikuttavien hoitojen saaminen kaikkien niitä tarvitsevien saataville on jokaisen toimijan yhteinen intressi.
Suositukset ja lisätietoja Palkon toiminnasta löydät osoitteesta
www.palveluvalikoima.fi

Koe Haltian näyttelyissä helposti ja esteettömästi koko Suomen luonto
ja lähde pyörätuolilla retkelle Haltian lähiluontopolulle.

Suomen luontokeskus Haltia
Nuuksiontie 84, Espoo I www.haltia.com, shop.haltia.com
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Teksti Manu Jokela

Risdiplaami-lääkitys saattaa
auttaa myös SMA-sairauden
lievemmissä alamuodoissa
SMN1-geenivikaan liittyvä spinaalinen lihasatrofia (SMA) johtuu SMN-nimisen valkuaisaineen puutteesta liikehermosoluissa. Sairaus luokitellaan
kolmeen vaikeusasteeseen, joista vaikein muoto (SMA1) alkaa jo vauvana
ja johtaa ilman hoitoa kuolemaan ennen kahden vuoden ikää. SMA:n hoitoon on viime vuosina kehitetty uusia, käänteentekeviä täsmähoitoja, jotka varhain aloitettuna ovat hyvin tehokkaita ja saattavat pysäyttää sairauden tai ainakin huomattavasti hidastaa sen etenemistä.
Aiemmin SMA:n geenihoitopuolella on ollut käytössä selkäydinnestetilaan neulalla annosteltava nusinerseeni-lääke sekä suoneen tiputettava
geenihoito. Jälkimmäinen hoitomuoto perustuu siihen, että SMN1-geeni
kuljetetaan hermosoluihin vaarattomien virusten sisällä. Näiden hoitojen
saatavuutta on monessa maassa, mukaan lukien Suomessa, rajattu niihin
potilasryhmiin, joissa tehokkuus on
pystytty tutkimuksissa vakuuttavasti
osoittamaan.
Pitkään kestäneissä, myöhään alkavissa ja lievissä tautimuodoissa
nämä uudetkaan täsmähoidot eivät
välttämättä tehoa tai niistä odotettavissa oleva hyöty on korkeintaan vähäinen. Jo menetetyt hermosolut ja lihakset eivät kasva ennalleen, eivätkä
esimerkiksi selän ja raajanivelten virheasennot korjaannu.
Uudentyyppisen, suun kautta otettavan risdiplaamin teho SMA1:ta sairastavilla vauvoilla on osoitettu jo aiemmin, mutta vastikään Lancet Neurology-lehdessä julkaistujen tutkimustulosten perusteella lääke näyttäisi
auttavan myös vanhemmilla lapsilla
8
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(SUNFISH-tutkimus). Tutkimuksen tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä
kävelykykyisiin potilaisiin, koska yksikään potilaista ei lähtötilanteessa pystynyt kävelemään yli 10 metriä ilman
apuvälineitä. SUNFISH-tutkimuksessa risdiplaamin teho verrattuna plaseboon osoitettiin vuoden seurannassa ensisijaisesti niin sanotulla MFM32toimintakykymittarilla. Mittarilla pisteytetään raajojen ja vartalon alueen
lihasten toimintaa erilaisissa suorituksissa, joita ovat mm. tuolista istumaan
nouseminen tai kolikoiden kerääminen pöydältä. Myös kahden muun
SMA-tutkimuksissa paljon käytetyn
toimintakykymittariston (HFMSE ja
RULM) tulokset olivat tilastollisesti
merkitsevästi parempia risdiplaamikuin plaseboryhmässä.

Hoitoon ei tässä tutkimuksessa
näyttänyt liittyvän vakavia haittavaikutuksia, mutta pienellä osalla risdiplaamia saaneista esiintyi lieviä
haittaoireita, kuten kuumetta, ripulia,
aftoja tai ihottumaa. Aikuispotilaiden
määrä risdiplaamia saaneiden potilasryhmässä oli varsin pieni (14 potilasta) ja tässä ikäryhmässä MFM32-pistemäärän paranemista ei havaittu. Selvin paraneminen nähtiin odotusten
mukaisesti kaikkein nuorempien eli
2-5-vuotiaiden lasten ryhmässä. Risdiplaami näyttäisi siis toimivalta hoitovaihtoehdolta ainakin tietyissä SMApotilasryhmissä. Sen etuna aiempiin
täsmälääkkeisiin verrattuna on suun
kautta annostelu, joten potilaat välttyvät ylimääräisiltä neulanpistoilta ja
sairaalakäynneiltä.

Pohjolan lääketieteen palkinto
tutkimusprofessori Helena Kääriäiselle
Tutkimusprofessori Helena Kääriäinen
on saanut Pohjolan lääketieteen palkinnon uraauurtavasta työstään perinnöllisten sairauksien parissa. Suomen
Lääketieteen Säätiön jakama 20 000
euron suuruinen palkinto myönnetään
suomalaiselle lääkärille huomattavasta kansallisesta ja kansainvälisestä elämäntyöstä lääketieteen alalla.
Perinnöllisyystieteen erikoislääkäri ja tutkimusprofessori Helena
Kääriäinen on yksi Suomen perinnöllisyyslääketieteen edelläkävijöistä. Kääriäinen on erikoistunut harvinaissairauksiin, geenidiagnostiikkaan ja ennustavaan geenitestaukseen. Hän on toiminut Helsingin ja Turun yliopistoissa
lääketieteellisen genetiikan professoriylilääkärinä ja tutkimusprofessorina
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa,
jossa hän on ollut edistämässä muun
muassa biopankkien toteuttamista ja
niihin liittyvää lainsäädäntöä.
Helena Kääriäinen on vaikuttanut myös monissa perinnöllisyyslääketieteen kansainvälisissä tehtävissä, muun muassa European Society of

Human Genetics -järjestön Public and
Professional Policy -komiteassa, järjestön pääsihteerinä ja sen presidenttinä. Hän on toiminut Suomen edustajana useissa EU-komission työryhmissä. Uransa aikana Kääriäinen on ollut myös aktiivisesti mukana genetiikkaa koskevassa yhteiskunnallisessa
keskustelussa.
Kääriäinen on nykyisin eläkkeellä, mutta toimii edelleen aktiivisesti erilaisissa tutkimus-, opetus- ja
asiantuntijatehtävissä.
– Harvinaisiin sairauksiin erikoistuminen oli sattumien summa. Ala innosti heti suuresti ja pääsin mukaan
sen ensiaskeliin Suomessa. Olen hyvin iloinen ja otettu tästä palkinnosta, ja toivon, että se tuo näkyvyyttä harvinaissairauksien parissa tehtävälle työlle. Harvinaisia tauteja on
luokiteltu noin 7 000–8 000 kappaletta, mutta parantavaa hoitoa on olemassa vain muutamaan kymmeneen.
Diagnostiikka ja tautien ymmärtäminen kuitenkin kehittyy jatkuvasti, ja sairauksien ympärille on myös

TREAT-NMD varoittaa Duchennen
lihasdystrofian kantasoluhoidoista
TREAT-NMD –verkosto varoittaa verkkosivuillaan tietoonsa
tulleista pelastavista ja parantavista kantasoluhoidoista, joihin se tietää joidenkin perheiden keräävän rahaa. Verkosto muistuttaa, että Duchennen lihasdystrofiaan ei tällä hetkellä ole olemassa kliinisesti hyväksyttyjä kantasoluhoitoja
ja hoitojen kehittäminen ja tutkimus on vasta alkuvaiheessa. Tarjolla olevien kantasoluhoitojen käyttöön liittyy myös
huomattavia riskejä.
Suomessa DMD Finland –yhdistys kertoo, että sen jäsenten tietoon ei ole suomalaisessa DMD-yhteisössä tullut tietoja siitä, että kukaan olisi kantasoluhoidoista kiinnostunut.
Kansainvälisessä DMD-yhteisössä asia on noussut esiin, ja
esimerkiksi Afrikassa sekä Makedoniassa hoitoja on ollut tarjolla. Tarjoukset hoidosta ovat olleet kalliita ja epämääräisiä.
Myös DMD Finland tuomitsee parantavien hoitojen tarjoamisen kalliilla hinnalla epätoivoisille vanhemmille ilman
näyttöä hyödyistä tai turvallisuudesta:
-Uusien hoitomenetelmien tai lääkkeiden pitää kulkea
kliiniset tutkimukset ennen kuin voidaan olla varmoja turvallisuudesta sekä mahdollisesta hyödystä. Väärin tai ilman
lääketieteellistä tutkimusta tehdyt hoitomenetelmät voivat
pahimmillaan viedä uusien hoitomuotojen kehitystä ajallisesti taaksepäin sekä asettaa potilaan vaaraan, toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Mikael Finell.

syntynyt vahvoja potilasjärjestöjä,
Helena Kääriäinen kertoo.
– Perheille voidaan usein kertoa
vain mistä on ja mistä ei ole kysymys. Silti kohtaamani potilaat ovat loputtaman kiinnostuneita ja kiitollisia
kaikesta tiedosta ja osallistuvat mielellään tutkimushankkeisiin, Kääriäinen toteaa.

Rare3k-tutkimushanke pyrkii tunnistamaan perinnöllisiä harvinaissairauksia
biopankkinäytteistä
Rare3k on Helsingin Biopankin, HUSin ja Blueprint Geneticsin pitkäaikainen tutkimushanke, joka pyrkii tunnistamaan
perinnöllisiä harvinaissairauksia Helsingin Biopankin näytteistä. Tavoitteena on myös kehittää diagnostinen algoritmi harvinaissairauksia sairastavien potilaiden tunnistamiseksi kattavia kliinisiä tietoja hyödyntämällä.
Nyt käynnistyvä hanke pyrkii tunnistamaan Helsingin
Biopankin näytteenantajien joukosta henkilöitä, jotka
sopivat oirekuvaltaan neljään harvinaissairauteen: Wilsonin tautiin, transtyretiini-amyloidoosiin, akondroplasiaan ja perinnölliseen verkkokalvon rappeumatautiin. Ensivaiheen kokemusten perusteella hanketta on tarkoitus
laajentaa uusiin harvinaissairauksiin ja yhteensä 3000
näytteeseen. Olennaista hankkeen menestymisen kannalta on harvinaissairauksia hoitavien HUSin asiantuntijalääkäreiden osallistuminen ja kliininen asiantuntijuus,
joka mahdollistaa tutkimuslöydösten siirtymisen terveydenhuollon käyttöön.
Hankkeessa hyödynnetään ainutlaatuisella tavalla HUSin laajan tietoaltaan kliinisiä aineistoja, biopankki-infrastruktuuria ja näytekeräysaineistoa sekä modernia genomianalyysia, jotta harvinaissairauksia sairastavien potilaiden sairauden diagnosointi nopeutuisi ja tarkentuisi.
Porras 1/2022
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Tunnista
hengitystukihoidon tarve
Osaan erityisesti etenevistä lihassairauksista voi liittyä hengitystukihoidon tarve.
Asiaan on hyvä tutustua ennalta, jotta tietää mitä voi olla tulossa ja tunnistaa alkavat oireet.

Elämää ylläpitävän hengitystukihoidon tarve syntyy hengitysvajauksesta,
jonka aiheuttaa heikentynyt hengityslihasten toiminta. Lihastauteja sairastavien hengitysvajaus kehittyy usein
vähitellen ja huomaamatta, ja juuri
sen takia siihen on kiinnitettävä herkästi huomiota.

Tunnista hitaasti
etenevä hengitysvajaus
Keuhkojen tehtävä on tuoda elimistöön happea ja poistaa sieltä hiilidioksidia. Toimiakseen hyvin tässä tehtävässä keuhkot tarvitsevat avukseen
10
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hengityslihaksia. Tapahtumaa, jossa
happipitoinen ilma saapuu hengityslihasten toiminnan seurauksena keuhkoihin ja hiilidioksidi poistuu, kutsutaan keuhkotuuletukseksi. Hengityslihakset toimivat palkeen tavoin.
Jos keuhkot yhdessä hengityslihasten
kanssa eivät pysty huolehtimaan riittävästä keuhkotuuletuksesta, syntyy
hengitysvajaus ja valtimoveren happipitoisuus voi vähetä ja hiilidioksiditaso kohota. Liika hiilidioksidi valtimoveressä on vaarallista, ja keuhkot tarvitsevat silloin tukea hiilidioksidin poistamiseen eli hengityslihasten paljetoiminnan avustamista. Liian

matala happipitoisuus yleensä liittyy
keuhkokudoksen sairastumiseen ja
hoidetaan antamalla lisähappea.
Lihassairauksissa itse keuhkot ovat
yleensä terveet, mutta joidenkin lihassairauksien kohdalla hengityslihaksien toiminta heikkenee, jolloin voi syntyä hengitysvajaus. Prosessi etenee
yleensä hitaasti.
Hitaasti kehittyvä hengitysvajaus aiheuttaa oireita yleensä ensin
yön aikana. Hengitys muuttuu vähitellen pinnallisemmaksi ja lihasjänteys vähenee, jolloin vaste veren kohonneeseen hiilidioksidipitoisuuteen
heikkenee.

Hengityslaite tuo
elämänlaatua
Elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttö kohentaa vointia hengitysvajeen vaivatessa.
Kun hengitysvaje kehittyy useimmiten hitaasti, siihen liittyvää uupumusta ei välttämättä huomaa
arjessa. Oireisiin tottuu. Oireiden poistumisen ja
jaksamisen lisääntymisen kuitenkin huomaa selvästi. ”Olisi pitänyt aloittaa koneen käyttö jo paljon aiemmin”, ”ihan turhaan lykkäsin aloittamista”, ja ”voi kun olisin tiennyt enemmän” ovat tyypillisiä kommentteja hengitystukihoidon käynnistymisen jälkeen.

Tutustu hyvissä ajoin
Lihassairauksia sairastavien onkin hyvä olla ennalta selvillä mahdollisesta tulevasta hengitystuen tarpeestaan. Hengitystuen asiantuntijoita ovat
keuhko- ja anestesialääkärit, joiden kanssa lihastautia sairastavan oman neurologin on tärkeä tehdä yhteistyötä.

Hengitysvajauksen ja hiilidioksidipitoisuuden nousun
oireita voivat olla mm. rasituksen siedon huononeminen,
hengenahdistus, aamupäänsärky ja tokkuraisuus, päiväaikainen väsymys, uneliaisuus, uupumus ja ärtyneisyys, keskittymiskyvyn heikkeneminen, huono ruokahalu, ruuan
meneminen toistuvasti väärään kurkkuun tai infektioalttiuden lisääntyminen esimerkiksi keuhkokuumeina.
Jos havaitsee näitä oireita, on hyvä pyytää selvitystä tilanteeseen. Pitkäaikaista hengitysvajausta epäiltäessä tutkitaan valtimoverikaasunäyte. Lisäksi tehdään useimmiten
keuhkojen toimintaa mittaava puhallustesti (spirometria)
ja yöllinen veren happikyllästeisyyden ja hiilidioksiditason
mittaus. Mikäli hiilidioksidi ei poistu verenkierrosta riittävästi, voi hengitystukilaitteesta olla apua.
Hyvin toimiva hengitystukihoito poistaa hengitysvajauksen oireet ja vähentää infektioherkkyyttä.

Elämää ylläpitävän
kotihengityslaitteen toiminta
Elämää ylläpitävässä hengitystukihoidossa avustetaan hengitystä paineilmaa puhaltavalla kaksoispaineventilaatiolaitteella. Laite puhaltaa ilmaa hengitysteihin siten, että puhallettavan ilman määrä vaihtelee hengitysvaiheen mukaan. Sisäänhengityksessä laite puhaltaa enemmän ja uloshengityksessä vähemmän. Uloshengityksessä pieni vastapaine pitää ylähengitystiet auki. Sisäänhengityksessä laite
tukee potilaan omaa sisäänhengitystä laitteeseen säädetyn
painetuen verran. Tämä painetuki voi olla aina sama tai
joissain tilanteissa myös vaihteleva.

Etenevän lihassairauden kohdalla kannattaa kysellä omalta lääkäriltä jo ennalta, tuleeko hengitystukilaite jossakin vaiheessa ajankohtaiseksi ja pyytää siitä ja hengitysvajauksen oireista tietoa. Näin
asia ei tule yllätyksenä eikä tila pääse kehittymään
vointia heikentäväksi, ja tietoa ehtii etsiä ja koota.
Hengityksen toimintaa ja veren hiilidioksiditasoa
tulisi myös ennakoivasti seurata riittävällä säännöllisyydellä ja vähintään silloin, kun oireita ilmenee.
Ennen hengitystukihoidon aloittamista on tärkeää
kysyä kaikesta mieltä askarruttavasta.

Oman hengityksen asiantuntijaksi
Elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttöön liittyy
alussa tutustumista, opettelua ja totuttautumista.
Millainen maski tai kanyyli on sopivin, entä trakeostomian kautta tehtävän liman imemisen letku?
Joku voi myös esimerkiksi jännittää ennalta hengityslaitteen ääntä - vaikuttaako se nukkumiseen?
Hengityslaitteen toimintaa säädetään seurannan
ja kokemusten perusteella, joten alussa on usein
pientä sopivien säätöjen hakemista. Oman hengityslaitteen toimintaan kannattaa tutustua, sillä se
auttaa ymmärtämään omia tuntemuksia ja viestimään laitteen säätöjen muuttamisen tarpeista.
Kokeilemalla, omista havainnoista kertomalla sekä
kyselemällä asiat kuitenkin etenevät ja jokaisesta
elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjästä on
mahdollista tulla oman hengityksensä asiantuntija.
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Pitkäaikaista hengityslaitteen avulla toimivaa hengitystukihoitoa toteutetaan kahdella tavalla: useimmiten
maskin eli naamarin taikka suukappaleen kautta toteutettavana osa-aikaisena tukea (non-invasiivinen hengitystuki), tai harvoin kaulalle tehtävän
avanteen (trakeostomia) kautta toteutettavana, yleensä ympärivuorokautisesti tarvittavana hengityksen tukena (invasiivinen eli kajoava hengitystuki). Huomattavan suuri osa hengitystuesta toteutetaan non-invasiivisesti
eli yleensä kasvoille asetettavan hengitysmaskin avulla.
Maskin kautta annettava hengitystuki riittää yleensä silloin, kun elimistöllä on jäljellä osittaisia omia voimavaroja ja edellytyksiä hengitykseen.
Usein tällöin riittää, että hengitystukihoito naamarilla on vain öisin. Tämä
voi kestää vuosia ja vuosikymmeniä
yksilöllisestä tilanteesta riippuen. Trakeostomian kautta annettavaan invasiiviseen hengitystukeen päädytään
yleensä silloin, kun elimistön voimavarat eivät enää riitä ylläpitämään ja
turvaamaan riittävää hengitystä, eikä
non-invasiivinen tuki enää riitä. Etenevän lihassairauden kohdalla invasiiviseen hengitystukeen siirtyminen
pyritään suunnittelemaan ennalta ja
trakeostomia tekemään suunnitellusti,
12
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Hyödynnä vertaistietoa
Muihin elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjiin saa yhteyden Hengityslaitepotilaat ry:n kautta. Arjen vertaiskokemusten vaihtaminen tarjoaa tukea
myös henkiseen jaksamiseen tulevassa tai uudessa tilanteessa. Trakeostomiaa suunniteltaessa ja tuoreen trakeostomian kanssa vertaistieto on tilanteen
harvinaisuuden takia poikkeuksellisen arvokasta.
Hengityslaitteen käyttäjillä on oma suljettu Facebook-ryhmänsä nimeltä
Henkkarit. Se on tarkoitettu vertaistukeen hengityshalvausstatuksen omaaville sekä elämää ylläpitävää hengityskonetta apuvälineenä käyttäville. Ryhmä löytyy osoitteesta https://www.facebook.com/groups/191377110601.
Lue Sampo Luumin bloggaus trakeostomian kanssa elämään opettelusta
https://hengityslaitepotilaat.fi/trakeostomian-kanssa-oppii-elamaan/
www.hengityslaitepotilaat.fi

sillä invasiivinen hengitystuki edellyttää hengityslaitteen toimintaan ja
hengitystukihoitoon perehtyneen ulkopuolisen henkilön läsnäoloa, apua
ja valvontaa. Valitettavasti joskus trakeostomia joudutaan tekemään myös
yllättäen.
Hengityslaitehoidon aloitus ja hoidon seuranta tapahtuvat erikoissairaanhoidossa. Kullakin sairaanhoitopiirillä on omat ohjeet hengityslaitehoidon järjestämisestä.

Kirjoittajat:
Ilka Haarni
Liisa Rautanen, hengityslaitteen käyttäjänä 28 vuotta
Jukka Sariola, hengityslaitteen käyttäjänä 38 vuotta
Hengityslaitepotilaat ry
Tekstin on tarkistanut
erikoislääkäri Irma Jousela.
Kirjoituksen lähteinä käytetty mm.
Terveyskylän Keuhkotaloa

Hengitystyön hankehistoriaa
Lihastautiliitossa
Lihastautiliitolla on ollut useita hengitykseen ja hengityksen tukemiseen liittyneitä hankkeita, kuten RAY:n rahoittamat Vasara-hanke 1990-luvulla ja
Mera Luft – Ilmaa Elääksemme -hanke
2000-luvulla. Molemmissa hankkeissa
Lihastautiliitto järjesti koulutusta ja jakoi tietoa hengitysfysioterapiasta.
Vasara-projektin sisälle perustetun
hengitystyöryhmän tavoitteena oli tiedon jakaminen lihastautiyhdistysten
jäsenille hengitysfysioterapiasta, hengitysvajeesta ja sen hoidosta sekä hengityskoneenkäyttäjien sosiaaliturvaja palvelujärjestelmistä. Tiedotustyötä tehtiin vuosina 1996–2000 Hengityksen Kiertokoulujen, vertaistapaamisten, sopeutumisvalmennuskurssien ja puhelinpalvelun avulla. Lisäksi terveydenhoidon ja kuntoutuksen
ammattilaisille järjestettiin koulutusta järjestön omin voimin sekä yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun
Terveys ja Hyvinvointi -yksikön kanssa. Ammattilaisilla, erityisesti sairaanhoitajilla, oli tarve saada tietoa ja lisää
koulutusta hengityksen tukihoidosta.
Monet sairaanhoitajista kokivat tekevänsä työtään työpaikoillaan aivan liian yksin.
Vasara-projektin viimeisenä vuotena tehtiin kysely lihastautiyhdistysten
jäsenille ja fysioterapeuteille. Kyselyillä haluttiin selvittää, mistä kukin oli
saanut tietonsa hengityksen tukihoidosta. Jäsenistöltä saadun palautteen
perusteella sopeutumisvalmennuskurssit olivat selkeästi ensisijainen tiedonsaantipaikka. Toiselle sijalle nousivat joko Lihastautiliiton tai paikallisyhdistyksen työntekijät ja kolmannelle oma lääkäri. Fysioterapeuteista
15 % ilmoitti, ettei heillä ollut mitään
tietoa hengityksen tukihoidosta. Vain
osalla vastanneista oli käytössään
hengitystoimintojen arvioimiseen ja
mittaamiseen tarvittavia välineitä.

Järjestöt yhteisessä
hankkeessa
Hengitystyöryhmän työn tulokset antoivat pohjan uudelle kolmen järjestön yhteistyöhankkeelle. Myös

Hengityslaitepotilaat ry oli kiinnostunut selvittämään hengityskoneen käyttäjien palvelujärjestelmän toimivuutta. Vuonna 1999 tehdyn kyselyn perusteella hengitystä tukevan laitehoidon
aloitus oli noin puolessa tapauksista ollut ”inhimillisesti dramaattinen ja yhteiskunnallisesti kallis” eli akuutin infektion seurauksena sairaalan tehohoitoyksikössä aloitettu ja toteutettu hoito. Hengityksen tukihoitoa tarvitsevia henkilöitä ei ollut havaittu ja hoidettu perusterveydenhuollossa. Vasta
äkillisen hengitystieinfektion seurauksena syntyneen hengityksen kriittisen
huononemisen kautta he olivat ajautuneet tehohoidon kautta hengityskoneen käyttäjiksi. Uuden, pelkästään
hengitystukea käsittelevän Mera Luft –
Ilmaa Elääksemme -projektin syntymiselle löytyi hyvät lähtökohdat sekä tehdyn asiakastyön että asiasta kiinnostuneitten ammattilaisten ja järjestöväen kohtaamisen kautta. Vuosina 2000–
2006 toteutettu projekti oli Samfundet
Folkhälsan i svenska Finland r.f./Folkhälsan Mittnyland Ab:n, Lihastautiliitto ry:n ja Hengityslaitepotilaat ry:n yhteistyöhanke. Projektin kohderyhmäksi
valikoituivat kroonista hengitysvajetta potevat henkilöt, joilla oli ilmatie- ja
ventilaatio-ongelma mm. lihastautien,
polion ja tuberkuloosin jälkitilojen, rintakehän epämuodostuneisuuksien ja
neliraajahalvauksen takia. Projektin
ammatillisena kohderyhmänä olivat
kuntoutuksen ammattilaiset ja kotiventilaatiohoidosta vastuulliset terveydenhuollon henkilöt. Hankkeessa kehitettiin neuvolamalli nimeltä Ilmatie, joka
toimi hankkeen ajan asiakkaita ja heidän fysioterapeuttejaan palvelevana
ohjausneuvolana. Ilmatie-neuvoloille
on edelleen tarvetta ja tilausta.
Lihastautiliiton 2017-2019 toteuttama Fylli-hanke kokosi yhteen paljon
hengitysfysioterapiaan liittyvää materiaalia ja tuotti Hyvässä hengessä –
hengitystoimintaoppaan sekä harjoiteoppaan. Stea-rahoitteisen valtakunnallisen hankkeen tavoitteena oli tukea lihastautia sairastavan osallisuutta ja aktiivista roolia oman fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa

50 vuotta

yhteistyössä fysioterapeutin kanssa
sekä mahdollistaa oikea-aikainen ja
toimintakyvyn fyysisiä edellytyksiä
edistävä fysioterapia.

Järjestöillä merkittävä
rooli uudistuksissa
Hengityshalvausstatuksella olevien ihmisten asemasta on käyty keskustelua säännöllisin väliajoin. 1950-luvulla asialla olivat hengityskoneen käyttäjät itse. He ajoivat vuonna 1956 perustamansa yhdistyksen voimin läpi lakimuutoksen, joka mahdollisti kotihoidon vuonna 1962. Lakiuudistusten johdosta Auroran sairaalassa olleet hengityskoneenkäyttäjät muuttivat omiin
koteihinsa ja hoitovastuuyksiköksi tuli
henkilön oma hoitava sairaala. Muutoksen johdosta alkoi samalla hengityskonehoidon osaaminen kadota. Yksittäisten sairaaloiden vastuulle tulleet hengityskoneenkäyttäjät hoidettiin, mutta uusia hoidonaloituksia ei
syntynyt. Kului lähes kaksi vuosikymmentä, kunnes vuonna 1981 koottiin
virkamiestyöryhmä, jonka tehtävänä
oli hengityshalvausstatuksella olevien
henkilöiden hoidonjärjestämisen selvittäminen. Hengityskoneen käyttäjien
tai hoitotyöntekijöiden arkityöhön ei
työryhmän tekemällä työllä ollut suurta vaikutusta. Kymmenen vuotta myöhemmin vammaisjärjestöt olivat taas
liikkeellä kun Kynnys ry palkkasi juristin, jonka keskeisenä työtehtävänä oli
hengityshalvausstatuksella olevien ihmisten oikeuksien ajaminen. Järjestöjen tekemää edunvalvontatyötä tarvitaan edelleen.
Lähteet: Mera Luft – Ilmaa elääksemme
–hankkeen loppuraportti, www.
hengityslaitepotilaat.fi, www.fylli.fi
Porras 1/2022
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Teksti Ulla Rytökoski, fysiatri LT, kuntoutuksen erityispätevyys, Ritva Pirttimaa, fysioterapeutti

Hengittämisen ihme
ja keuhkotuuletus
Keuhkojen perustehtävä on hapen ja
hiilidioksidin vaihto keuhkorakkuloiden ja verenkierron välillä. Jos tämä
vuorovaikutus häiriintyy, kehittyy ns.
hengitysvaje. Hengittämisen ihme on
tällä hetkellä koronapandemian riehuessa polttavan ajankohtainen. Yritämme nyt vaalia erityisen tarkasti
terveyttämme ja suojaamme maskeilla hengityselimistöämme.
Tiedämme, että lihastauteja sairastavilla on usein perusterveet keuhkot
ja syy hengitysongelmiin johtuu keuhkojen ulkopuolelta; rintakehän rakenteista tai heikoista lihaksista. Lihassairauksien yhteydessä puhutaan tällöin
keuhkotuuletuksen häiriöstä eli hengitys- ja ventilaatiovajeesta. Kaikkiin lihassairauksiin ei liity hengitystoimintojen ongelmia.
Ventilaatiovaje ilmenee oireina ja
lopulta löydöksinä monissa sairauksissa lihasheikkouden, rintakehän epämuotoisuuden, vaikean ylipainon tai
korkean selkäydinvamman seurauksena. Ventilaatiovaje voi kehittyä huomaamatta, eikä se aina ole yhteydessä liikuntakyvyn muutoksiin. Tämän
takia keuhkotuuletuksen häiriön eli
ventilaatiovajeen tunnistaminen voi
olla ongelmallista.

Hengityskuntoutus
terveydenhuollossa
Erikoissairaanhoidossa lihastautien
hoidosta ja kuntoutuksesta vastaavat
ensisijaisesti neurologit, mutta hengityshoidon asiantuntijoita ovat keuhkolääkärit ja anestesialääkärit työryhmineen. Hengitystoimintojen mittaaminen ja arviointi, varhaisen hengityskuntoutuksen käynnistäminen ja
mahdollinen hengitystukihoidon aloittaminen edellyttävät aina eri erikoisalojen hyvää, saumatonta yhteistyötä.
Erityisesti fysioterapeutin, joko
erikoissairaanhoidossa tai yksityisenä palveluntuottajana, tekemät havainnot, arvioinnit ja mittaukset
ovat lihastautia sairastavalle erittäin
14
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tärkeitä. Mikäli hengitystoimintojen perusmittauksien tulokset alittavat suositusarvot, tulee tutkittu henkilö ohjata erikoistutkimuksiin ja tarvittaessa hengitystukihoidon tarpeen
arviointiin.
Perusterveydenhuollon rakenteisiin tulisi kehittää seurantajärjestelmä hengitykseen liittyvien ongelmien
nopeammaksi havainnoimiseksi. Seurannan puuttuessa hengitykseen liittyvät ongelmat saattavat jäädä täysin
huomaamatta. Erityisesti lihastautia
sairastavien kohdalla hengityksen havainnoinnin ja mittauksien järjestelmällinen seuranta on tärkeää.

Miten hengitystoimintojen
riittävyyttä voidaan
arvioida?
Keuhkojen tilavuuden ja keuhkokudoksen joustavuuden arvioimiseen
soveltuvat puhallusmittaukset. Nopea vitaalikapasiteetti (FVC) on puhallusmittaus, jossa ilma puhalletaan
voimakkaasti ulos. Mittaus tulee tehdä sekä pystyasennossa että selinmakuulla, sillä yli 20 % ero pysty- ja makuuasennossa saaduissa mittaustuloksissa kertoo hengitysvajeesta. Jos
FVC-mittaus on liian vaativa tutkimus, voidaan tehdä vitalikapasiteetti
(VC) mittaus. VC-mittauksessa tutkittava puhaltaa ilmaa rauhallisesti ulos
syvän sisäänhengityksen jälkeen.
Yskimisvoimaa mitataan, koska sitä tarvitaan keuhkoeritteiden ulossaamiseksi. Voimaa mitataan yskäisyn huippuvirtaus (PCF,
Peak Cough Flow) –mittauksella

PEF-mittauslaitteen avulla. PCF-mittauksessa tutkittava yskäisee mittariin ja mittauksen aikana nenän tulee
olla suljettuna puristimella. Mikäli
spontaani tai avustettu PCF-arvo jää
alle 270-300 l/min, on vaarana, että
hengitystieinfektion aikana eritteitä
ei saada ulos riittävän hyvin.
Rintakehän joustavuutta ja liikkuvuutta mitataan mittanauhalla rintakehän ylä- ja alaosasta. Rintakehän liikkuvuus on hyvä, kun rintakehän liikelaajuus on sisään- ja uloshengityksen välillä yli viisi senttimetriä. Alle kahden senttimetrin tulos
kertoo rintakehän jäykkyydestä tai lihasvoiman heikkoudesta ja edellyttää
lisäselvityksiä.

Lihastautiliiton verkkosivuilta (lihastautiliitto.fi/
tietoa-ja-tukea/fysioterapia) löytyy lisää tietoa
ja videoita hengitysfysioterapiasta.

Hengitystiheys lasketaan minuutin mittaisesta lepohengityksestä. Tutkija pitää kättään tutkittavan rintakehällä
ja laskee hengityskerrat. Aikuisten ja yli 7-vuotiaiden lapsien hengitystiheys on normaalisti 12-16 kertaa minuutissa. Vastasyntyneet hengittävät 40–60 kertaa minuutissa ja
1–7 -vuotiaat lapset 20–30 kertaa minuutissa. Tihentynyt lepohengitys kertoo hengitystoimintojen häiriöstä. Yli 25 kerran minuuttitiheys aikuisilla vaatii avustavien hengityslihasten käyttöä, koska hengityksen tihentyessä myös uloshengitys muuttuu aktiiviseksi

Hengitysfysioterapian sisältö
on laaja kokonaisuus
Fysioterapeuteilla on tärkeä rooli hengitystoimintojen arvioinnissa ja seurannassa, sillä fysioterapeutin tekemät mittaukset ja arvioinnit auttavat kohdentamaan niitä suorituksia, joita terapian aikana hengitystoimintojen kohentamiseksi harjoitellaan.
Kyseessä on laaja työkokonaisuus: hengitystoimintojen mittaamisesta, arvioinnista ja havainnoinnista, hengitysharjoitusten, eritemobilisaation ja keuhkojen tehostettujen tyhjennysharjoitusten opettelusta, ohjauksesta omatoimiseen harjoitteluun, neuvonnasta, ventilaatiovajeesta johtuvien rajapintojen tunnistamisesta ennen hengityksen tukihoitoja sekä hengitystoimintojen tukemisesta hengitystukihoidon aikana.
Kuntoutujan omat arvioinnit ja havainnot ovat keskeisiä tiedonjyviä hengitysfysioterapiatyössä. Omat arviot unenlaadusta, heräämisestä, päivävireydestä sekä yskimisen ponnekkuudesta voi tehdä käyttämällä 10 senttimetrin mittaista VAS (Visual Analogue Scale) -janaa. Janalle (0 = huonoin mahdollinen tilanne ja 10 = paras mahdollinen tilanne) sijoitetut omat havainnot tuovat laitemittauksien rinnalle omakohtaiset kokemukset ja auttavat hahmottamaan omaa tilannetta. Kipukuva on toinen kätevä
työkalu itsearviointiin ja omien vaivanpaikkojen ja kipukohtien ilmaisemiseen.

Lue ja katso
Koska ammattiosaajia, kuten hengitysfysioterapiaan erikoistuneita fysioterapeutteja, ei välttämättä ole jokaisen ulottuvilla, on omatoimisuus hyvä tie edetä. Hengitysharjoituksista tarvitaan neuvot ja ohjeet, niin että harjoittelu hengityksen ja keuhkotuuletuksen parantamiseksi onnistuu.
Tehokkaamman keuhkotuuletuksen tavoittamiseksi on
olemassa tietoa: Lihastautiliiton opas ”Hyvässä hengessä” hengitystoimintojen tukemisesta. Fylli-hankkeen tuottama opas sopii lihastautia sairastavien lisäksi hyvin myös
fysioterapeuttien ohjekirjaksi ja ohjeeksi kenelle tahansa, joka haluaa parantaa keuhkotuuletustaan ja kuntouttaa
keuhkojaan.
Oppaassa käydään läpi hengitystoimintojen mittaamista, havainnointia sekä hengitystoimintoja tukevia menetelmiä. Kotiharjoituksia hengitystoimintojen ja hyvän
olon tueksi kannattaa opiskella ja ryhtyä harjoittelemaan
päivittäin.

Tuettu yskiminen
Yskiminen ja keuhkoeritteiden poissaaminen
keuhkoista saattaa olla lihastautia sairastavalle
ongelma. On olemassa erilaisia tekniikoita, joilla
on tarkoitus saada eritteet liikkeelle ja helpottaa
niiden yskimistä ulos keuhkoista. Keuhkoihin jääneet eritteet saattavat haitata hengitystä ja altistaa hengitystieinfektioille.
Ongelmia yskimiseen saattaa tulla:
• jos hengityslihasten voima on heikentynyt
• jos rintakehä on jäykkä, jolloin keuhkoilla ei ole
tilaa laajentua hengityksen aikana
• jos vatsalihasten voima on heikentynyt
• jos kurkunpään/äänihuulten sulkeminen on
vaikeaa
• jos eritemäärät lisääntyvät niin paljon, että niiden poistaminen alkaa olla uuvuttavaa
• jos nielu on kuiva
Jos oma yskiminen on vaikeaa, voi käyttää avustettua yskimistä seuraavalla tekniikalla:
Tuetussa yskimisessä avustaja asettaa kätensä
lihastautia sairastavan rintakehän alaosaan ja komentaa häntä hengittämään sisäänpäin. Syvän sisäänhengityksen jälkeen avustaja komentaa yskäisemään ja samalla painaa käsillään rintakehän alaosaa kylkiluiden liikkeen suuntaisesti. Painalluksen
ja yskäisyn tulee tapahtua samanaikaisesti, jotta yskäisy tehostuisi. Painalluskohta rintakehällä vaihtelee riippuen siitä, onko selässä ryhtimuutoksia, kuten skolioosi tai kyfoosi. Yskäisyn tukena voi käyttää myös esimerkiksi kaulaliinaa. Kaulaliina asetetaan selän takaa rintakehän alaosan ympärille ja liinan päät viedään vartalon edessä ristiin. Avustaja komentaa hengittämään sisään, jolloin rintakehä
laajenee ja kaulaliinan annetaan liukua rintakehän
liikkeen mukana. Sisäänhengityksen jälkeen avustaja komentaa yskäisemään ja kiristää samalla kaulaliinaa rintakehän alaosan ympärille.
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Teksti Susanna Hakuni • Kuvat Ahtiaisten kotialbumi

Hengessä mukana
Pietari ja Tuisku Ahtiaisen elämään hengitystuki on tuonut lisää jaksamista ja elämänlaatua.
Molemmat ovat sitä mieltä, että hengitystukiasioita hoidetaan Suomessa yleisesti ottaen hyvin avustajien saanti ja etenkin avustajien sijaisjärjestelyt tuottavat kuitenkin päänvaivaa.

Pietari ja Tuisku Ahtiaisen perheessä
hengitystuen käyttö on kiinteä osa arkea ja elämää. Tuiskulle hengityskone
tuli käyttöön trakeostomian kautta
vuonna 1999, ja se vaihtui kymmenen
vuoden kuluttua hengitystukeen maskin kautta. Pietari sai hengitystuen
vuonna 2005 keuhkokuumeen sairastamisen yhteydessä. Alkuun hengitystuki oli käytössä yöllä, mutta ensimmäisen vuoden jälkeen tuli tarve käyttää tukea myös päivällä.
– Minulle trakeostomia tehtiin äkillisen hengityksen romahtamisen yhteydessä, joten kokemus oli eri tavalla traumaattinen kuin nykyinen maskin kautta tuleva hoito. Maskin saaminen tuntui vapauttavalta ja toki helpommalta kuin trakeostomia, vaikka senkin kanssa pystyi elämään aika
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normaalia arkea esimerkiksi matkustelun ja koulunkäynnin suhteen, Tuisku Ahtiainen muistelee.
Päätös kevyemmästä hengityksen
tukihoidosta tehtiin hengitysfunktion
mittausten pohjalta yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
Asiaa pohtimassa olivat mm. keuhkolääkäri ja neurologi ja myös Tuiskun
omat tuntemukset ja toiveet otettiin
päätöksenteossa huomioon.
Pietarillakin hengitystuen käyttöönottoon vaikutti akuutti tilanne,
kun tarve hengitystuelle tuli yllättäen
keuhkokuumeen myötä. Hänen kohdallaan ei kuitenkaan tarvinnut turvautua trakeostomiaan.
– Muistan, että etenkin nukkuminen hengitystuen kanssa vaati alkuun opettelua. Itselleni oli kuitenkin

päivänselvää, että haluan elää vielä
vuosia – ja tässä sitä yhä ollaan, Pietari toteaa.

Elämänlaatua
Kysymykseen hengitystuen vaikutuksesta elämään nousee esiin ennen
kaikkea elämänlaatu ja jaksaminen.
Myös laitteiden kehitys on helpottanut arkea.
– Itselläni on ainakin huomattavasti paljon enemmän jaksamista, kun
hengitykseen ei tarvitse kuluttaa niin
paljoa ylimääräistä energiaa. Se taas
vaikuttaa suotuisasti mm. unenlaatuun, syömiseen ja arjessa jaksamiseen, Tuisku toteaa.
Pietarin vastaus kysymykseen on
lyhyt ja konkreettinen: ilman hengitystukea häntä enää olisi.
Hengitystuen käyttöä arjessa on
reilun kymmenen vuoden aikana helpottanut laitteiden koon pieneneminen ja parantunut akunkesto. Myös
maskit ovat molempien mielestä
muuttuneet mukavammiksi käyttää.
Vaikka hengitystukiasioissa on
edelleen kehitettävää, ovat molemmat
sitä mieltä, että perusasiat tuen suhteen ovat Suomessa kunnossa.
– Olemme monen asian suhteen
etuoikeutetussa asemassa Suomessa. Muualla maailmassa hengitystuen
saaminen ja näin hyvä hoito ei ole itsestään selvää tai terveydenhuollon
palvelut käyttäjälleen lähes ilmaisia,
Tuisku toteaa.
Avustaja-asioihin kaivattaisiin kuitenkin molempien mielestä
parannusta.

Kahden käyttäjän hyöty

Vaikuttamista lähellä

Pietarin ja Tuiskun avustajaringissä on avustajia yhteensä
seitsemän kappaletta. Molemmilla on omat avustajat päivällä ja yövuorossa on yksi yhteinen avustaja. Osa heistä
on työskennellyt Pietarille ja Tuiskulle jo vuosia.
Silloin, kun uusia avustajia on tarvittu, on avustajien löytyminen ollut haasteellista jo pidemmän aikaa. Hengitystuen käyttö asettaa myös avustajien valinnalle omat
vaatimuksensa.
– Luotettavuus ja hyvä paineensietokyky korostuvat.
Avustajan on osattava toimia antamieni ohjeiden mukaisesti ja myös reagoitava, jos kone vaikka hälyttää. Vastuu
on kuitenkin aina itsellä ja luottamus molemmin puolin on
oltava kunnossa. Kun avustaja voi luottaa siihen, että pidän
hengityspuolen asioista huolta ja kerron jos jokin muuttuu,
ei tule äkillisiä yllätyksiä, Tuisku toteaa.
Erityisen hankalaa on saada avustajalle sijainen, ehkä
pikaisellakin aikataululla. Sijaisreserviä ei ole olemassa
missään päin Suomea. Varasuunnitelmia kannattaa tehdä,
ja miettiä jo valmiiksi, miten pärjää, jos vuoroon tuleekin
täysin tuntematon ihminen. Tuiskun ja Pietarin tilannetta helpottaa hieman se, että pariskunnan avustajat pystyvät tiukan paikan tullen sijaistamaan toisiaan niin, että esimerkiksi päiväkin mennään yhdellä avustajalla.
– Avustajatilanteessa näkyy myös työn heikko arvostus,
vaikka nykyään palkkaus on hieman kohentunut. Tutuista
vakituisista työntekijöistä kannattaa pitää huolta, kuunnella vapaatoiveita ja muita. Tiukassa tilanteessa omat työntekijät joutuvat valitettavan usein joustamaan, eikä sitä kannata ottaa itsestäänselvyytenä, molemmat muistuttavat.
Avustajien läsnäolo pariskunnan kotona on niin normaalia, ettei kumpikaan osaa edes ajatella asiaa erityisemmin. Avustajien käytössä oma huone, joten omaa rauhaa
löytyy aina tarvittaessa.

Pietari on jo pitkään tehnyt Pietar.in-bloginsa kautta vaikuttamistyötä käsittelemällä blogissaan arkisten asioiden
lisäksi myös erilaisia epäkohtia. Nyt vaikuttamistyö on saanut uusia ulottuvuuksia Savonlinnan vammaisneuvostossa. Vammaisneuvoston lisäksi Pietari vaikuttaa Hengityslaitepotilaat ry:n hallituksessa.
Vammaisneuvoston tehtävänä on tehdä lausuntoja,
aloitteita ja esityksiä asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisessa osallistumisessa. Se ottaa kantaa mm. kaupunkisuunnitteluun ja rakentamiseen,
joukko- ja kevyen liikenteen suunnitteluun ja toteuttamiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuriin, opetustoimeen ja vapaa-ajan harrastamiseen.
– Vammaisneuvoston kokouksia on ollut vasta kaksi, joten totuttelu hommaan on vielä menossa. Toistaiseksi on
otettu kantaa talven tuomiin ongelmiin, kuten lumien auraamiseen invapaikoille ja käyty vammaispalveluihin liittyviä ongelmia läpi.
Tällä hetkellä Pietaria mietityttää esimerkiksi Sosterin
alueella toimivan Avustajakeskuksen toiminta, kun huhtikuun alussa keskuksen rekrytointiin, sijaisjärjestelyihin ja
lomakkeiden täyttämiseen liittyvä neuvonta on loppumassa. Yleisesti Pietari haluaa vaikuttaa vammaisten asioihin
lähellä, Savonlinnan alueella.
– Etenkin kevyenliikenteen väylät ovat huonossa kunnossa ja niiden kuntoon saaminen helpottaisi kaikkien liikkumista. Myös vammaisten harrastusmahdollisuudet kaipaisivat parannusta, Pietari toteaa.
Hengityslaitepotilaiden hallituksessa tavoitteena on erityisesti tietoisuuden lisääminen hengityslaitteista ja etenkin niiden positiivisesta vaikutuksesta elämänlaatuun.
– Liian moni on menehtynyt, kun ei ole saanut asianmukaista hoitoa tai tarpeeksi tietoa hengitystukiasioissa.
Toki myös hengityslaitteiden käyttäjien avustaja-asioihin
kaipaisi parannusta, Pietari toteaa.
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Teksti Eeva Pöyhönen • Kuva Lounais-Suomen lihastautiyhdistys

Aino Mäkinen on Vuoden Vapaaehtoinen 2021

Ihan paikalleen
ei pidä pysähtyä

Aktiivinen seniori Aino Mäkinen valittiin Lihastautiliiton Vuoden Vapaaehtoiseksi 2021. Vuosikymmenten
mittaiseen uraan vapaaehtoisena mahtuu monenlaista puuhaa Lounais-Suomen lihastautiyhdistyksessä:
Aino on toiminut mm. yhdistyksen sihteerinä, on edelleen hallituksen jäsen, järjestelee matkoja ja on
vertaistukija HMSN-sairastaville henkilöille. Vapaaehtoistoiminta on tuonut iloa Ainon elämään.

Aino kertoo, että kun hänellä todettiin 1977 HMSN-lihassairaus, siitä ei tiedetty paljonkaan. Työterveyslääkäri sanoi
tuolloin, että kuule likka, muista, että et saa pysähtyä. Aino
on pitänyt tämän ohjeen mielessään, ja säännöllinen fysioterapia, omatoiminen jumppaaminen ja ulkoilu ovat auttaneet pärjäämään arjessa. Ja yhdistysaktiivilla riittää touhua niin, ettei paikalleen pysähtymisestä ole ollut pelkoa.
Kun Aino 1980-luvulla kävi fysioterapiassa Lihastautiliitossa, liiton työntekijät innostivat mukaan erilaisiin
tapahtumiin.
– Totta kai menin kun sairaus oli minullekin outo, halusin lisää tietoa. Lihastautiyhdistyksen toimintaan minua
pyydettiin. Yhdistyksessä ja liiton tiedottajanakin toiminut
Ritva Lehtiö ja hänen miehensä Eki houkuttelivat, kun huomasivat, että minulla olisi aikaa, Aino muistelee. Ja pian
Aino olikin yhdistyksen sihteeri.
– Kaikkea oli kiva suunnitella yhdessä hallituksen
kanssa. Järjestettiin kursseja, luentotilaisuuksia ja monenlaisia vapaa-ajan tapahtumia. Yritettiin olla tietoisia
lihastaudeista.
Liiton ja yhdistyksen alkuvaiheista Ainolle on jäänyt
mieleen erityisesti innostus ja yhteistyö. Ihmisiä ohjattiin
liittoon kyselemään lihassairauksista, ja tehtiin yhteistyötä
liiton työntekijöiden kanssa.
– Oltiin kaikki innostuneita. Oli hyvä yhteishenki ja iloa
siinä touhussa. Olen saanut vuosien varrella tietoa, tuttuja
ja uusia taitoja yhdistyksessä. Korona-aikana olemme harjoitelleet porukalla Teamsin käyttöä, ja nyt kokouksiin osallistuminen sujuu verkossa.

”Aino on 80-luvulta asti antanut ison panoksen
lihastautityölle niin paikallistasolla kuin
valtakunnallisestikin. Edelleen hän toimii
vertaisena ja yhdistyksen hallituksessa. Hän
on toiminut koko ajan lihastautia sairastavien
etu sydämessään ja vapaaehtoisia tukien,
tunteja laskematta. Ilman Ainoa ei toiminta olisi
samaa kuin nyt. Hän tekee lihastautityötä koko
sydämellään.”
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Aino ei osannut kuvitellakaan, että hänet valittaisiin vuoden vapaaehtoiseksi. Tieto valinnasta yllätti ja ilahdutti. Lihastautiliitto kiittää
konkaria mahtavasta panoksesta vapaaehtoisessa lihastautityössä!

Aino Mäkinen on Lihastautiliiton seitsemäs Vuoden Vapaaehtoinen! Aiempia Vuoden Vapaaehtoisia ovat Sirpa
Ekblom Uudenmaan lihastautiyhdistyksestä, Pirkko ja Kalevi Nuutinen Etelä-Hämeen lihastautiyhdistyksestä, Tommi
Rantanen Keski-Suomen lihastautiyhdistyksestä, Bäckströmin perhe Uudeltamaalta sekä Jasmin Toropainen ja Erja
Simonen Lounais-Suomen lihastautiyhdistyksestä.
Vuoden vapaaehtoinen voi olla yhdistysaktiivi, vertaisryhmän vetäjä, sosiaalisen median vaikuttaja, blogikirjoittaja – kuka tahansa, joka tekee hyvää työtä lihastautia
sairastavien ihmisten hyväksi.

MASKU –
Se paras
vaihtoehto.

”Aino on kunnon teräsmummo, jota ei yksi lihastautikaan hidasta. Hän jos joku ansaitsee palkinnon tehdystä vapaaehtoistyöstä!”
Maailma on aikojen kuluessa muuttunut, ja myös yhdistystoimintaan suhtaudutaan nykyään eri lailla kuin ennen.
– Ihmisiä ei enää kiinnosta yhdistystoiminta niin kuin
silloin alkuun. Itse kyllä tykkään, enkä tekisi vapaaehtoistyötä, jos en nauttisi siitä. Auttamisen halu myös motivoi.
– En osaa olla, jos en yritä jonkun puolesta. Vapaaehtoistyö on myös muuttanut minua, en ole enää niin tosikko
kuin joskus nuorempana. ”Kyllä tämä tästä” on asenteeni.
Uusia ihmisiä olisi hyvä saada mukaan yhdistyksen toimintaan, koska väkeä ei ole liikaa.
– Yhdistykseen voi tulla tutustumaan ja katsomaan,
onko vapaaehtoistoiminta oma juttu. Jokainen voi tulla omana itsenään, ei tarvitse esittää mitään. Vapaaehtoistyöstä saa hyvää mieltä ja kyllä me muistamme yhdistyksessämme myös kiittää vapaaehtoisia.
Aino on ollut pitkään vertaistukihenkilö HMSN- sairastaville ihmisille. Vertaistuen antaminen on tuonut tunteen
siitä, että on pystynyt auttamaan. Keskusteluissa toisten samaa sairautta sairastavien kanssa on voinut jakaa iloista
mieltä ja positiivista näkökulmaa sairauteen ja elämään.
– Koska minulla on tällainen hitaasti etenevä lihassairaus, on ollut helppo kertoa, että sairauden kanssa pärjää, vaikka lääkettä ei ole. On vain tehtävä töitä sen kanssa lähes päivittäin, muun muassa jumppaan säännöllisesti.
Olen pysynyt suhteellisen hyvässä kunnossa, vaikka käsieni toiminta onkin heikentynyt. En enää osallistu harrastusryhmiin, joissa käsillä tekeminen on pääosassa. Mutta suu
toimii, Aino naurahtaa.
Jutussa käytetyt sitaattinostot ovat perusteluita
Vuoden Vapaaehtoisen ehdotuksista.

Aino on mukana jokaisessa yhdistystiimissä suunnittelemassa yhdistyksen toimintaa, luotsaa edelleen yhdistyksen joulu- ja kevätristeilyjä vuosittain
ja juontaa jokaisen joulujuhlan. Aino on ottanut
koronan pakottaman tekniikan haasteet vastaan, ja
osallistuu etäyhteyksilläkin toteutettaviin tapahtumiin ja koulutuksiin avoimin mielin. Ei ole tehtävää minunkaan aikana tullut vastaan, josta Aino
olisi kieltäytynyt.”

Meillä olet
osaavissa käsissä
Hae Kelan harkinnanvaraiseen moniammatilliseen
yksilökuntoutukseen, Suomen johtavaan
neurologiseen kuntoutuskeskukseen!
Järjestämme yksilökuntoutusjaksoille
diagnoosikohtaisen ryhmän siten, että
kuntoutuksessa on samanaikaisesti
muitakin samaa sairautta sairastavia.
IBM/HMSN-ryhmä: 1. osuus 19.4.–23.4.2022 ja
2. osuus 22.8.–1.9.2022
Tutustu netissä tai soita ja kysy lisää!
kuntoutuskeskus.fi/yksilokuntoutus

mnk-kuntoutustoimisto@neuroliitto.fi /
p. 040 133 7010 / www.kuntoutuskeskus.fi /
#munkuntsi
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Teksti Annakaisa Suominen

Kansainväliset yhteisöt tarjoavat
runsaasti tietoa harvinaissairauksista
ja lihastaudeista
Harvinaissairauksia, joihin lihastauditkin kuuluvat, sairastaa Euroopassa noin 30 miljoonaa ihmistä.
Vaikka sairastavien määrä yhteenlaskettuna on suuri, yksittäisissä sairauksissa samaa tautia saattaa olla
vain muutamalla henkilöllä. Harvinaiskentän haasteet ovat samalaisia kaikkialla: potilaiden tunnistaminen,
diagnosoinnin viiveet, hoitopolkujen sujuvuus ja etuuksien saatavuus. Näistä syistä johtuen tiedon
välittäminen korostuu juuri harvinaisten sairauksien kohdalla, ja monet kansainväliset yhteisöt tarjoavat
runsaasti lihastautitietoa siitä kiinnostuneille.
Harvinaisissa lihassairauksissa kansainvälistä yhteistyötä tehdään monella foorumilla. Euroopan tasolla tärkeitä ovat ERN (European Reference
Network) -osaamiskeskukset, joilla on
harvinaisten sairauksien tunnistamisessa ja erityisosaamisessa aivan erityinen roolinsa.
Osaamiskeskukset muodostavat
osaamisverkostoja, joissa asiantuntijat vaihtavat tietoa keskenään. Neuromuskulaarisairauksien osaamisverkoston (EURO-NMD) tavoitteena on
osaamisen vaihdolla nopeuttaa lihastautia sairastavien henkilöiden tutkimusta ja hoitoon pääsyä.
Suomessa lihastautien ERN-yksikkö (NM-ERN) on ollut Tampereen yliopistosairaalassa (TAYS) vuodesta
2017 lähtien, jolloin perustettiin ensimmäiset osaamisverkostot ympäri Eurooppaa. EURO-NMD -verkoston
jäsenyyden sai vuoden 2021 lopulla
myös Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) johtama yhteenliittymä yhdessä Oulun (OYS) ja Turun (TYKS) yliopistosairaaloiden kanssa.
Diagnoosit käsittävät harvinaiset synnynnäiset ja hankitut lihastaudit, harvinaiset ääreishermostosairaudet, synnynnäiset ja immuunivälitteiset hermolihasliitoksen sairaudet, motoneuronitaudit sekä mitokondriaaliset sairaudet.
Erityisosaamisen karttuminen
edellyttää yksiköiltä myös hyvää potilasyhteistyötä, sillä oikea ymmärrys potilaiden kokemuksista lisää harvinaisten asioiden asiantuntemusta.
HUS:ssa potilasosallisuutta lisätään
asiakasraadeilla.
- HUS neurokeskuksen asiakasraatiin kuuluu myös harvinaista
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neurologista ja neuromuskulaarisairautta sairastavia jäseniä, kertoo neurologian erikoislääkäri Mari Auranen
HUSista.
Vaikka ERN-verkoston pääasiallinen tarkoitus liittyy asiantuntijoiden
keskinäiseen tiedonvaihtoon, löytyy
verkoston sivuilta runsaasti kaikkien
saatavilla olevaa koulutusmateriaalia.
Sivustolta löytyy esimerkiksi englanninkielinen webinaari uudesta LGMDsairauden luokittelusta.

Kansainväliset
verkostot vaikuttavat
EU-lainsäädäntöön
Harvinaissairauksiin liittyvä tärkeä yhteistyöverkosto EURORDIS (European
Organisation for Rare Diseases), on eri
harvinaissairauksia edustavien eurooppalaisten järjestöjen yhteinen verkosto. Verkostossa mukana olevilla henkilöillä on monella oman tai läheisen kokemuksen kautta hyvä kosketuspinta eri harvinaissairauksien haasteisiin.
Mukana on kansainvälisiä diagnoosikohtaisia järjestöjä myös lihastautien

osalta. EURORDIS toimii kattojärjestönä yhteensä yli 900 harvinaissairauksien järjestölle. Lihastautiliitto liittyy
EURORDIS:iin suomalaisen Harvinaiset-verkoston jäsenyyden kautta.
EURORDIS:n tavoitteena on yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa toimia harvinaisia sairauksia sairastavien elämänlaadun parantamiseksi. Verkosto teettää esimerkiksi Rare Barometer -kyselyitä, joita se hyödyntää vaikuttamistyössä Euroopan tasolla. Monia harvinaissairauksien hoitoon vaikuttavia asioita yhdistää yhteinen eurooppalainen lainsäädäntö, joten kyselyihin vastaamalla on mahdollista
tuoda oma kokemus osaksi laajempaa
vaikuttamistyötä.

TREAT-NMD:n tavoitteena
lihastautien parempi hoito
Itse sairastavan näkökulmasta kenties
kaikkein tärkein kansainvälinen lihastautien tutkimukseen ja hoitojen kehittymiseen liittyvä yhteistyöverkosto
on TREAT-NMD. Se kokoaa maailmanlaajuisesti yhteen eri lihastauteihin

liittyviä sidosryhmiä. Verkoston toiminta alkoi alun perin
EU:n tukemana ja sen ensisijaisena tavoitteena on vauhdittaa hoitomenetelmien tutkimusta ja lihastautirekistereitä,
jotta myös hoitoon pääsy edistyisi.
Eurooppalaisista juuristaan huolimatta TREAT-NMD on
kasvanut globaaliksi verkostoksi, joka tuo yhteen lihastautien tutkijat, itse sairastavat henkilöt sekä lääketeollisuuden edustajat. Yhteisön jäseniksi voivat maksutta liittyä
sekä järjestöt että yksittäiset henkilöt. Lihastautiliitto on ollut verkostossa mukana jo vuosien ajan, ja jäsenyyttä päivitetään vuoden 2022 keväällä.
TREAT-NMD -yhteisössä toteutuu ainutlaatuisella tavalla
yhteistyö potilaiden, yritysten, tutkijoiden, järjestöjen ja viranomaisten kesken. Itse sairastavat henkilöt ovat muiden
asiantuntijoiden kanssa tasavertaisina pohtimassa sitä, miten lihastautia sairastavien hoitoja voidaan viedä eteenpäin.
Hoitojen kehittämisen lisäksi TREAT-NMD jakaa lihastautitietoa tuottamalla esimerkiksi diagnoosikohtaisia hoitosuosituksia sekä järjestämällä koulutuksia. Esimerkiksi spinaalisen lihastrofian (SMA) ja Duchennen lihasdystrofian (DMD) uudistetut oppaat on käännetty ja julkaistu Lihastautiliiton toimesta.

Tietoa ja tukea digitaaliselta alustalta
Share4Rare on verkosto aikuisille itse sairastaville henkilöille sekä lasten huoltajille. Share4Rare toimii harvinaissairauksien digitaalisena alustana, jota on kehitetty muutaman vuoden ajan EU-rahoitteisessa Horizon2020 -ohjelmassa. Projektissa on mukana useita eurooppalaisia yliopistoja
sekä järjestöjä, muun muassa World Duchenne Organization (WDO). Projektia johdetaan Espanjasta, joten mukana on
runsaasti espanjalaisia potilasjärjestöjä.
Share4Rare keskittyy tällä hetkellä kahteen harvinaissairausryhmään: neuromuskulaarisairauksiin sekä lasten
harvinaisiin syöpiin. Sen tarkoitus on auttaa lisäämään tietoa ja sitä kautta nopeuttaa näiden tautien tutkimusta.
Alustassa erityistä on se, että itse sairastavat henkilöt pääsevät rekisteröitymään sille, ja yhteisöön kirjautumalla on
mahdollista tavata muita saman diagnoosin saaneita henkilöitä muualta Euroopasta sekä osallistua tutkimukseen omien
tietojen luovuttamisen kautta. Koska rekisteröinti vaatii omien diagnoositietojen jakamisen, alusta on erittäin tiukasti säädelty ja toimii EU:n tietosuoja-asetusten mukaan.
Alustalta löytyy myös runsaasti tietoa tutkimuksista
sekä potilasvaikuttamisesta - vaikkei siis rekisteröityminen
ja omien tietojen jakaminen kiinnostaisikaan, kannattaa

verkkosivustolla vierailla ja tilata verkoston joka toinen
kuukausi ilmestyvä uutiskirje.

Vertaisryhmiä ja diagnoosikohtaisia
tapahtumia verkossa
Digitaalisuus tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia verkostoitua
ja vaikuttaa vertaisten kanssa globaalisti. Omaan diagnoosiin liittyen voi viiteryhmiä löytyä kansainvälisistä sosiaalisen median ryhmistä. Esimerkiksi monilla diagnoosikohtaisilla yhdistyksillä on Facebookissa omia sivuja, joita voi ottaa seurantaan.
Facebookista kannattaa hakutoiminnolla etsiä omaan
diagnoosiin liittyviä ryhmiä, joihin voi liittyä joko keskustelemaan tai vain seuraamaan keskustelua. Tällainen on
vaikkapa englanninkielinen Myofibrillar myopathy -ryhmä
(DES, CRYAB, MYOT, LDB3, FLNC, BAG3, FHL1, TTN, DNAJB6
- geenien mutaatiot).
Ryhmistä löytyy paitsi vertaistukea, myös tietoa
erilaisista diagnoosikohtaisista konferensseista ja
tietoisuuspäivistä.
Tietoisuuspäivät tai -kuukaudet saattavat hieman vaihdella ympäri maailmaa, ja lisäksi tapahtumissa kannattaa
aina huomioida aikaerot: Pohjois-Amerikassa järjestetyn tilaisuuden ajankohta voi olla hankalasti sopiva suomalaiselle osallistujalle. Yhdistysten verkkosivustoilta löytyy kuitenkin runsaasti linkkejä ja aineistoja, joihin kannattaa ehdottomasti tutustua oman kiinnostuksen mukaan.

Lisätietoa:
EURO-NMD: www.ern-euro-nmd.eu/
www.eurordis.org/, www.eurordis.org/voices
EURORDISin verkkosivustolta löytyy runsaasti tietoa paitsi harvinaissairauksista ja -politiikasta myös erilaisista
harvinaisten ryhmistä ja sairauksien kanssa elämisestä.
www.rare-diseases.eu/
Harvinaissairauksien Euroopan konferenssi ECRD (The
European Conference on Rare Diseases and Orphan Products) järjestetään 11. kerran tulevana kesänä kesä-heinäkuun vaihteessa. TREAT-NMD:n järjestämä seitsemäs kansainvälinen konferenssi järjestetään Vancouverissa kesällä 2022. Tarkempia tietoja löytyy konferenssin
verkkosivustolta
www.treat-nmd-conference.org/
TREAT-NMD -kokemuksista voit lukea jäsenen Kimmo Rasan blogikirjoituksesta Lihastautiliiton verkkosivustolta!

Henki-Fennia tarjoaa kaikki henki-,
eläke- ja säästöhenkivakuuttamiseen
liittyvät palvelut.
www.fennia.fi
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Teksti Lassi Murto

Lihastautiliiton 50-vuotisjuhlavuosi avattiin podcastilla

Sairaan normaalia – hetkiä
elämästä lihastaudin kanssa
Sairaan normaalia –podcastissa sukelletaan tavallisten lihastautia sairastavien ihmisten
henkilökohtaisiin, tunteita herättäviin ja voimaannuttaviin kokemuksiin. Luvassa on
mielenkiintoisia aiheita, ihmisiä ja hetkiä elämästä lihastaudin kanssa – toivottavasti myös uusia
ajatuksia! Sairaan normaalia -podcast on osa Vastaanottajasta vaikuttajaksi –hanketta ja sen kautta
juhlistetaan tänä vuonna 50 vuotta täyttävää Lihastautiliittoa.
Podcastin ensimmäinen jakso julkaistiin harvinaisten sairauksien päivänä 28.2. Spotifyssa, Apple ja Google podcasts -sovelluksissa, Soundcloudissa
sekä Youtubessa.
Ääneen podcastissa pääsevät potilasvaikuttajat ja eri alojen asiantuntijat. Jaksojen isäntänä keskustelua kuljettaa kokemustoimija ja yhdistysaktiivi Lassi Murto, jolle podcast oli uusi ja
mukaansatempaava kokemus:
”Äänenavauksella se lähtee joka
kerta liikkeelle: yks, kaks, kolme
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- kuuluuko? Ja sitten mennään: ”Moikka! Mahtavaa, että olet löytänyt Sairaan normaalia -podcastin pariin. Tässä sarjassa pääset jakamaan minun ja
mielettömien vieraideni kanssa hetkiä lihastautia sairastavien elämästä.
Minä olen Lassi Murto ja isännöin keskustelua. Tervetuloa mukaan!”
Kun minua kyseltiin mukaan suunnittelemaan Lihastautiliitolle omaa
podcastia, päätin lähteä mukaan projektiin, koska on hyvin mielenkiintoista päästä tuottamaan Lihastautiliitolle

jotain täysin uutta. Ne jotka minut paremmin tuntevat tietävät, että minun
on vaikea sanoa mihinkään EI - tämäkään kerta ei ollut mikään poikkeus.
Ei mennyt kauaa, kun minusta haluttiin tehdä tuotannon studioisäntä. En
ole koskaan aikaisemmin ollut mukana missään vastaavassa tuotannossa,
mutta koska äänityöt olivat jo aiemmin kiinnostaneet, sanoin tavoilleni
uskollisena kyllä siihenkin.
Minulle oli suuri kunnia päästä tekemään podcastia studioisännän

roolissa. Minusta tuntui aidosti, että liitossa haluttiin nimenomaan minut tähän rooliin ja se kyllä lämmitti mieltä. Toinen asia mikä kiehtoi alusta asti, oli päästä konkreettisesti tuomaan liittoa tähän aikaan - perinteiset järjestöt
eivät enää pärjää ilman, että toimitaan nykyaikaisia digitaalisia alustoja käyttäen. Vaikeinta projektissa oli ehkä se,
etten itse ollut se henkilö, joka päättää podcastin tyylin ja
luonteen. Myös uusi vastuu jännitti hyvin paljon ja sai aikaan sen, että tunsin sydämensykkeeni kuulokkeiden läpi,
kun aloitettiin nauhoittaa.
Alusta asti minulle itselleni oli tärkeää luoda sisältöä lihassairaiden arjesta eri elämäntilanteissa, niin vertaistuellista keskustelua, kuin yleistä asiaa. Podcastin nimi Sairaan
normaalia syntyi päässäni tuotannon loppupuolella ja nimi
kuvastaa minusta oikein hyvin sitä, että lihastautia sairastavat elävät diagnoosista huolimatta hyvin normaalia elämää. Elämässä on ihan samanlaisia haasteita ja haaveita
kuin niin sanotusti terveilläkin on. Podcastissä keskustellaankin esimerkiksi vanhemmuudesta, mielenterveydestä,
työelämästä ja harrastuksista.
Podcastin teko etänä tuntui välillä uhka vai mahdollisuus
–tarinalta ja matkan varrella oli monia asioita, jotka piti ottaa huomioon. Piti pitää huolta, että kaikilla osallistujilla on
soveltuva välineistö, kuten toimiva verkkoyhteys, tarpeeksi
laadukas mikrofoni sekä yksinkertaisesti nauhoitukseen soveltuva paikka. Kun itse tein nauhoituksia kotona, oli välillä
aina pelko siitä, soiko ovikello juuri väärään aikaan tai tuleeko juniori kotiin ja haluaisi osallistua projektiin. Kaikki sujui kuitenkin yllättävänkin hyvin eikä suurempia ongelmia
esiintynyt. Etätuotannossa oli myös etunsa: osallistujia oli
huomattavasti helpompi saada mukaan ympäri Suomen ilman ylimääräistä jumppaa matkustamisesta ja itsellekin oli
helpompi toimia kotoa käsin kuin mennä taksilla toimistolle.
Vieraat olivat lähes kaikki minulle ennestään tuntemattomia. Joidenkin kanssa kävin lyhyen keskustelun ennen
varsinaista äänitystä, jotta voitiin varmistaa, että ollaan samalla aaltopituudella tekemisen ja tavoitteiden suhteen.
Itse nauhoitustilanteet ja keskustelut soljuivat yllättävän hyvin, vaikka ainakin itseä jännitti aluksi. Jännitys kyllä laantui hyvin nopeasti kun päästiin keskustelemaan, ja intuitio
sekä improvisointi saivat ainakin omasta mielestäni keskustelun vieläkin aidommaksi. Oli huikeaa saada käydä keskustelua ihmisten kanssa, joilla on ollut samanlaisia haasteita ja kokemuksia. Se oli myös vertaistukea studioisännälle
ja sain oppia paljon uutta. Ammattilaisvieraita oli myös mukava päästä haastamaan ja kuulemaan heidän ajatuksiaan
teemoista, joista keskusteltiin itsesairastavien kanssa.
Asia, mikä henkilökohtaisesti yllätti tämän projektin aikana, oli ehdottomasti oma valmius toimia tämän tyylisessä puhujan pestissä. Yllätin itseni aika lailla ja olen henkilökohtaisesti tyytyväinen oman panokseeni. Lisäksi pienoisena yllätyksenä tuli se, kuinka paljon samantyylisiä kokemuksia muilla on kanssani. Jos aikaisemmin tunsin oloni
yksinäiseksi tiettyjen asioiden kanssa, niin en tunne samalla tavalla enää tämän tuotannon jälkeen. Kriittisyyteen taipuvaisena ihmisenä olen tietysti myös miettinyt, mitä olisin
voinut tehdä paremmin tai eri tavalla. Yritän kuitenkin olla
samalla itselleni armollinen, ja todeta että ei voi olla valmis
ammattilainen, kun tekee jotain ensimmäistä kertaa.
Tämä kokemus sai minut myös entistä enemmän kannustamaan itseäni lähtemään kohti niitä haasteita ja suunnitelmia, joita minulla on ollut takataskussa viime aikoina. Voin

Sairaan normaalia –podcastin lisäksi Lihastautiliiton
juhlavuonna ääneen pääsevät liiton työllisyysasiantuntija Liisa-Maija Verainen ja Elina Mäkikunnas Kaikki kentille ja saleihin –teemapodcastissa koululiikunnasta sekä erilaiset kirjoittajat Lihastautiliiton blogissa. Luvassa on myös videoita – seuraa siis liiton
viestintäkanavia!
Juhlavuoden kalenterista kannattaa
poimia ylös ainakin seuraavat päivät:
• 28.4. klo 14–17 avoimet ovet ja
pannu kuumana alueilla:
- Oulu: Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53
- Vaasa: Järjestökeskus, Korsholmanpuistikko 44
- Lappeenranta: Loma-ja kokoushotelli Marjola,
Mikonsaarentie 15
- Helsinki: Iiris-keskus, Marjaniementie 74
• 5.5. Tietoa lihastaudeista –ilta
• 19.8. Lihastautiliiton perustavan kokouksen
päivä Hämeenlinnassa 19.8.1972
• 2.9. Lihastautipäivä
• 12.11. Lihastautipäivät ja
liiton 50-vuotisjuhla Tampereella
• 24.11. Lihastautiliiton rekisteröintipäivä 24.11.1972
Juhlavuoden kursseilla tarjoamme
kurssilaisille myös kakkukahvit!

myös todeta, että jos striimaus, videoiden teko tai podcast
yhtään kiinnostaa, niin kannattaa ihmeessä kokeilla, mikäli
mahdollisuus eteen tulee. Ei kannata pelätä epäonnistumista - voi ainoastaan oppia tai onnistua. Haluan kiittää kaikkia,
jotka mahdollistivat Sairaan normaalia -podcast sarjan tekemisen, ja erityiskiitos lähtee tietysti kaikille meidän upeille
vieraille! Viimeisenä, mutta ei missään nimessä vähäisimpänä haluan kiittää kaikkia jo tähän mennessä podcastia kuunnelleita. Ja toivon suuresti, että mikäli et vielä ole kuunnellut
niin löytäisit meidän keskustelujen pariin!”
Sairaan normaalia -podcastin kuusi jaksoa lähetetään aina
maanantaisin 28.2. alkaen. Pääset kuuntelemaan sekä uudet
että aiemmin ilmestyneet jaksot osoitteessa www.lihastautiliitto.fi/lihastautiliitto/podcastit/
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Teksti Susanna Hakuni • Kuvat Susanna Ryynänen

Skumppajumpan
kautta eläkettä kohti
Fysioterapeutti Kristiina Rantakaislan 35-vuotisen työuran viimeistä työpäivää vietettiin 31.1. Lihastautiliiton keskustoimistolla Turussa. Tuskastuttavan pitkään elämää rajoittanut koronaviruspandemia toi mausteensa tähänkin päivään, kun osa työkavereista joutui altistumisen takia
osallistumaan Kristiinan juhliin etänä. Onneksi digiaikana tekniikka toimii, ja videoseinän välityksellä virtuaalinenkin osallistuminen onnistui!
Läksiäisjuhlan jälkeen Kristiina siirtyi
skumppajumpan kautta viettämään
hyvin ansaittuja vapaita ennen eläkkeelle siirtymistä. Työ Lihastautiliitossa jatkuu Nooran, Emman ja uuden fysioterapeutin Emmi-Juulian hyvissä
käsissä.
Kristiinan juhlissa muisteltiin työkavereiden kanssa pitkän työuran
varrelle mahtuneita lukuisia värikkäitä sattumuksia ja tapahtumia, ja
luettiin työkavereiden Kristiinalle

Kippis, kulaus ja kiitos! Kristiinan ja Katjan
yli 30 vuotta kestänyt fysioterapiasuhde tuli
päätökseen Kristiinan viimeisenä työpäivänä 31.1.
24
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lähettämiä muistoja matkan varrelta.
Puheissa ja muistoissa nousi toistuvasti esiin Kristiinan ammattitaito, osaaminen, poikkeuksellinen lihastautia
sairastaville omistautuminen ja ymmärrys asiakastyöstä. Liiton fysioterapeuttien Nooran ja Emman toimesta Kristiinalle oli eläkkeelle siirtymisen tueksi tehty myös Fylli-hankkeesta
tuttu itsearviointilomake uuden tilanteen kartoittamiseksi.

Ensimmäinen ja viimeinen
Kristiinan viimeinen työpäivä päättyi konkreettisesti ja kirjaimellisesti
samalla tavalla kuin työura aikanaan
alkoi: iltapäivällä hoitotiloihin asteli sama ihminen, joka oli Kristiinan
ensimmäinen asiakas 23.2.1987 kun
Kristiina oli juuri aloittanut työt liitossa. Ikää Katja Päivärinnalla oli tuolloin 16 vuotta, ja tilanne oli uusi sekä
asiakkaalle että fysioterapeutille. Kristiina muistelee, että yritti päästä selville taudin oireista, Katja ei muista ensimmäisestä tapaamisesta juuri mitään.
-16-vuotiaana oli tietysti kova perusangsti päällä, eikä vuosi sitten saatu HMSN-diagnoosi auttanut asiaa,
Katja muistelee.
Tuon helmikuun päivän jälkeen
muistikuvia ja muistoja on syntynyt
senkin edestä, ja yhteistyö on selkeästi
toiminut. Molemmat ovat sitä mieltä,
että kemiat ovat olleet kohdillaan.
-Kun asiakassuhde jatkuu yli 30
vuotta, ei joka kerta voi tietenkään
olla paras mahdollinen päivä. Joskus
on fysioterapian aikana ollut hiljaisempia päiviä, jos on joku asia ottanut
päähän, mutta koskaan en ole jättänyt
menemättä, Katja muistelee.
Reilun kolmenkymmenen vuoden
aikana on koettu monenlaista; Katja
on kasvanut teinistä aikuiseksi, avioitunut ja saanut lapsia. Katjan fysioterapian lisäksi on jaettu kaikki arkiset

Lihastautiliiton fysioterapeutit tekivät Kristiinalle eläköitymistä tukemaan Fylli-hankkeesta tutun itsearviointilomakkeen.

ja isommatkin ilot ja surut:
-Kun suhde nykyiseen mieheeni oli
vielä tuore, mietin kovasti, miten kertoisin hänelle lihastaudistani ja miten hän asian ottaisi. Yhdessä Kristiinan kanssa tultiin siihen tulokseen,
että jos asiasta aiheutuisi ongelmaa, ei
suhteen jatkokaan näytä kovin hääviltä, Katja muistelee.
Huoli oli turha, ja Kristiina pääsi
aikanaan todistamaan tarinan onnellista loppua Katjan häihin.

Toiminta- ja
työkyvyn ehdoilla
Lihastautien ymmärtämisessä ja fysioterapiassa on Katjan asiakkuuden
aikana tapahtunut iso muutos. Siinä
missä HMSN oli aikanaan yksi diagnoosi, on tultu erilaisten alatyyppien kirjoon, jossa oireet eri alatyyppien välillä vaihtelevat suuresti. Katjan
fysioterapiassa painopiste on vuosien varrella pysynyt työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja virheasentojen
ehkäisemisessä.

Kristiinan eläköitymisen myötä Lihastautiliitossa
aloittaa uusi fysioterapeutti Emmi-Juulia Hirviniemi.
Olen vuonna 2019 Turun Ammattikorkeakoulusta valmistunut fysioterapeutti. Lisäksi
olen käynyt hierojakoulun sekä urheilufysioterapeutin opintoja opintojen ohessa ennen
valmistumistani. Viimeisin täydentävä koulutukseni on liikunnan osaamisalalta. Olen
suorittanut liikuntaneuvojan ammattitutkinnon ja urheiluopistojen sertifioiman PT-tutkinnon. Työelämässä olen ollut valmistumisesta lähtien. Olen työskennellyt polikliinisessa vastaanottotyössä yksityisellä puolella sekä sairaalan kuntoutusosastolla julkisella puolella. Lisäksi olen tehnyt työn ohessa liikunnan ohjauksia ja pyöritän pienimuotoista yritystoimintaa. Kohtaan asiakkaat psykofyysisinä kokonaisuuksina ja huomioin
terapian toteutuksessa eri osa-alueiden kuormitustekijät. Olen myönteinen sekä huumorintajuinen ja vastaanotollani on innostava ja mukava ilmapiiri. Vapaa-ajalla urheilen
aktiivisesti ja tavoitteellisesti mm. kestävyyslajeissa. Lisäksi harrastan VPK:ta.

-Oma lihastautini on onneksi suhteellisen helppo, on olemassa huomattavasti hankalampiakin tautimuotoja. Sen vaikutukset arjessa täytyy toki
huomioida, ja ikä tuo omat lisäyksensä mukaan, mutta kaiken kaikkiaan
olen pärjännyt hyvin, Katja toteaa.
Kristiinalle fysioterapia on ollut tilaisuus päästä näkemään lihastaudin
luontainen kulku. Hän kiittelee Katjaa motivoituneeksi asiakkaaksi, jolle
omasta hyvinvoinnista huolehtiminen

on ollut tärkeää.
-Fysioterapian tavoitteina on ollut
pahojen virheasentojen välttäminen
ja ryhdin pitäminen hyvänä, fysioterapian lisäksi omaehtoisen kuntosaliharjoittelun avulla. Näissä tavoitteissa on onnistuttu, ja sen myötä vältetty
myös isommat ongelmat arjessa.
Eläkkeelle jääminen on aina iso
muutos, ja poikkeuksellisen pitkän
asiakassuhteen myötä muutos on
iso myös Katjalle. Henkistä irtiottoa

päästiin puolin ja toisin onneksi harjoittelemaan jo sinä aikana, jonka
Kristiina oli poissa asiakastyöstä Fyllihankkeen projektipäällikkönä.
-Kenraaliharjoitus Kristiinan eläköitymiseen on tehty jo kolmen Fylli-hankkeen vuoden aikana, ja liiton
muut fysioterapeutit tulivat tutuiksi jo
silloin. Haikealta silti tuntuu, meistä
molemmista, mutta Kristiina on eläkkeensä ansainnut, Katja toteaa.
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Kela-takseilla ongelmia vielä yksittäisissä
matkoissa – anna palautetta ongelmista
Kela-taksien palveluntuottajat vaihtuivat osittain 2022 alussa. Jokaisessa maakunnassa on nyt kaksi palveluntuottajaa, joilta asiakkaat voivat tilata
Kelan korvaamat taksimatkat.
Kela-taksien tammikuun alun
ruuhkat on saatu purettua ja taksien
saatavuus on Kelan mukaan tällä hetkellä hyvä. Yksittäisiä matkojen myöhästymisiä ja peruuntumisia tapahtuu kuitenkin edelleen, mikä aiheuttaa huolta sekä asiakkaille että terveydenhuollolle. Kela seuraa taksimatkojen toteutumista tarkasti ja puuttuu
ongelmiin.
– Vaikka tilanne on ollut paikoin vaikea, kahden palveluntuottajan malli on
taannut aikaisempaa paremmin, että
asiakkaat pääsevät hoitoon, sanoo vastaava suunnittelija Anne Giss Kelasta.
Matkojen myöhästymiset ja peruuntumiset ovat aiheuttaneet joillekin
asiakkaille kohtuuttomia tilanteita.
– Vaikka näitä tilanteita on matkojen kokonaismäärään suhteutettuna
vähän, jokainen matkan peruuntuminen on liikaa ja otamme Kelassa ne vakavasti, Giss toteaa.
Joillakin palveluntuottajilla myös
taksivälityksen puhelinpalvelun jonotusajat olivat aluksi liian pitkiä, enimmillään 10–15 minuuttia. Sittemmin jonotusajat ovat lyhentyneet keskimäärin alle minuuttiin.

Asiakkaalla oikeus
korvaavaan kyytiin
Tammikuun 2022 aikana Kelan korvaamia taksimatkoja tehtiin kaikkiaan noin
250 000 kappaletta. Näistä noin 99
prosenttia toteutui asiakkaan tilauksen
mukaisesti. Eniten vaikeuksia on ollut
Suomen Lähilogistiikka Oy:n tilausvälityksessä. Lähikyyti-aputoiminimellä
toimiva Suomen Lähilogistiikka Oy on
ilmoittanut Kelalle, että yrityksen puhelinpalvelussa on ollut ruuhkaa ja tilausvälityksessä ongelmia.
Kela edellyttää palveluntuottajilta,
että asiakkaiden taksimatkat toteutuvat Kelan kanssa tehdyn sopimuksen
mukaisesti. Kelalla on mahdollisuus
käyttää sanktioita, jollei palveluntuottaja täytä sopimuksen ehtoja.
Jos taksi ei tule toivottuna aikana,
asiakkaan tulee ensin ottaa yhteyttä
välityskeskukseen, josta hän on tilannut taksin. Jos taksia ei saa, asiakas voi
käyttää korvaavaa kuljetusta ja periä
kustannukset palveluntuottajalta, jolta
hän matkan alun perin tilasi.
Jos taksimatka ei toteudu tilauksen mukaisesti, asiakkaan kannattaa aina reklamoida ensisijaisesti palveluntuottajalle. Kelalle on tärkeää,
että reklamaatio on tehty tarkasti ja
siinä kerrotaan, mitä tapahtui, missä ja mistä matka oli tilattu ja minkä

palveluntuottajan tilauksesta oli kyse.
Palautetta voi antaa myös suoraan
Kelan asiakaspalveluun, jonka puhelinnumerot ovat osoitteessa www.kela.fi/
soita-kelaan. Kelaan voi antaa palautetta myös viestitoiminnolla OmaKelassa osoitteessa www.kela.fi/omakela.

Vammaistukien ja hoitotuen
hakemiseen muutoksia
Vammaistukien ja hoitotuen hakeminen muuttui 12.2. alkaen niin, että hakemukseen ei enää tarvita tarkkoja tietoja kustannuksista. Muutos helpottaa kaikkien vammaistukien hakemista, kun jatkossa tietoja ja liitteitä tarvitsee toimittaa vähemmän.
Suurimmat muutokset koskevat eläkettä saavan hoitotukea ja 16 vuotta täyttäneen vammaistukea. Näiden
tukien hakemuksissa ei jatkossa tarvitse ilmoittaa kustannusten tarkkoja
26
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euromääriä, eikä hakemuksen liitteeksi tarvita selvityksiä kustannuksista. Jatkossa riittää, että asiakas ilmoittaa hakemuksessa, mitä kustannuksia hänellä on. Jos näyttää siltä, että kustannuksilla voi olla vaikutusta tuen määrään,
Kela pyytää tarvittavat lisätiedot ja liitteet asiakkaalta puhelimitse, viestillä tai
kirjeitse. Asiakkaan kannattaa ilmoittaa
puhelinnumero ja antaa lupa viesteille
OmaKelassa, jotta Kelasta voidaan tarvittaessa ottaa yhteyttä näillä tavoilla.

Samalla Kela tekee muutoksia verkkohakemuksiin ja lomakkeisiin. Verkkohakemukset ja pdf-lomakkeet ovat
12.2. alkaen saavutettavia, eli niitä voi
käyttää apuvälineillä, kuten ruudunlukuohjelmilla. OmaKelassa voi hakea 16
vuotta täyttäneen vammaistukea (kela.
fi) ja eläkettä saavan hoitotukea (kela.
fi). Alle 16-vuotiaan vammaistukihakemus pitää postittaa osoitteeseen Kela,
PL 10, 00056 Kela, tai tuoda Kelan asiointi- tai palvelupisteeseen.

Tutkimus työkyvyttömyyseläkejärjestelmän
vaikutuksista vammaisen ihmisen elämään

Tutkimuksen tekijät ovat kiinnostuneet kuulemaan jokaisen
yksilöllisen tarinan ja näkemyksen työkyvyttömyyseläkkeistä.
Haastattelut toteutetaan vuoden 2022 aikana. Aikaa niihin
on syytä varata tunnista kahteen. Haastattelujen käytännön
toteutuksesta sovitaan jokaisen haastateltavan kanssa erikseen. Tutkimustulokset raportoidaan siten, ettei tutkimusjulkaisuista voi tunnistaa keitä haastateltavat ovat olleet.

Tutkimusaihe on ajankohtainen sosiaaliturvajärjestelmän
uudistamisen ja vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeuden vahvistamisen kannalta. Vammaisille henkilöille myönnetään Suomessa vammaisuutensa vuoksi työkyvyttömyyseläkettä. Monia vammaisia nuoria on ohjattu eläkkeelle heti
16-vuotiaana ilman, että heidän tosiasiallista työkykyään olisi arvioitu. Toisaalta jotkut vammaiset nuoret ovat joutuneet
kamppailemaan päästäkseen työkyvyttömyyseläkkeelle senkin jälkeen, kun heidän työkykynsä on arvioitu heikoksi. Vammaispolitiikassa työkyvyttömyyseläkejärjestelmään suhtaudutaan monin eri tavoin. Yhtäältä nykyisen työkyvyttömyys
eläkejärjestelmän on havaittu aiheuttavan kannustinloukkuja ja vaikeuttavan vammaisten työelämäoikeuksien toteutumista. Toisaalta työkyvyttömyyseläkettä kuvataan myös varsin myönteiseen sävyyn vammaisen perustuloksi.
Työkyvyttömyyseläkejärjestelmän vaikutuksesta vammaisten nuorten elämään on vain vähän tutkimustietoa.
”Vammaisuus ja ihmisarvo” –tutkimuksen on tarkoitus tuottaa aiheesta nykyistä tarkempi kuvaus. Syksyllä 2021 käynnistynyttä nelivuotista tutkimushanketta rahoittaa Suomen
Akatemia ja sen toteuttaa Itä-Suomen yliopisto professori
Eeva Nykäsen johdolla.
Jos olet kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen, ota
yhteyttä tutkija Roosa Ylikoskeen osoitteeseen roosa.ylikoski@uef.fi haastatteluajasta sopimikseksi.

Yhdenvertaisen koululiikunnan
podcast tulossa!

Työelämäilta 7.4.: Onko sinulla
haasteita jaksaa työssä?

”Vammaisuus ja ihmisarvo” –tutkimuksessa tarkastellaan
työkyvyttömyyseläkejärjestelmän vaikutuksia eri tavoin
vammaisten nuorten elämänkulkuun: erilaisista valinnoista,
joita eri tavoin vammaiset nuoret ovat tehneet peruskoulun
päättyessä tai toisen asteen koulutuksen aikana suhteessa
työkyvyttömyyseläkejärjestelmään. Tutkimuksessa selvitetään myös, millaisena vammaiset nuoret ja nuoret aikuiset
kokevat työkyvyttömyyseläkejärjestelmän.
Tutkimukseen etsitään eri tavoin vammaisia henkilöitä,
jotka:
• ovat vähintään 16 vuotta vanhoja ja enintään 35 vuotta
vanhoja
• ovat joko hakeneet työkyvyttömyyseläkettä alle 20-vuotiaana tai joille on ehdotettu työkyvyttömyyseläkkeen hakemista alle 20-vuotiaana
• sekä työkyvyttömyyseläkkeellä olevia haastateltavia että
työkyvyttömyyseläkkeen ulkopuolelle jättäytyneitä.

Lihastautiliiton Sairaan normaalia -podcastin lisäksi keväällä
ääneen pääsee myös podcast koululiikunnasta. Kaikki kentille ja saleihin! -podcast on yhdenvertaisen koululiikunnan äänitorvi, jossa Lihastautiliiton työllisyysasiantuntija Liisa-Maija Verainen ja Elina Mäkikunnas tempaisevat kaikki mukaan
koululiikunnan pyörteisiin. Seuraa ilmoittelua Lihastautiliiton tiedotuskanavissa!

Oletko kokopäiväisesti töissä, mutta jaksaminen ja työstä
palautuminen aiheuttaa haasteita? Harkitsetko osa-aikaista
tai kokoaikaista työkyvyttömyyseläkettä? Mitä seuraavaksi?
Mitä eri mahdollisuuksia on olemassa?
Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia Lihastautiliiton
työllisyysasiantuntijan Liisa-Maija Veraisen, Lounais-Suomen
Lihastautiyhdistyksen järjestösuunnittelijan Jasmin Toropaisen ja kokemuspuhuja Iita Makkosen kanssa työelämäillassa 7.4. klo 17–18.30.
Tilaisuuden järjestää Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys yhdessä Lihastautiliiton kanssa. Tilaisuus pyritään järjestämään hybriditilaisuutena, ja osallistua voi siis Teamsin välityksellä tai paikan päällä Turussa (Itäinen Pitkäkatu 68, Turku). Ilmoittaudu mukaan: yhdistys@lsly.fi tai 050 9133 517.
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Hae mukaan kevään
ja kesän kursseille!
Kevään ja kesän aikana Lihastautiliitto tarjoaa uusia kursseja kaiken ikäisille. Kursseilta saat tietoa
ammattilaisten johdolla, ohjausta ja vertaistukea - rentoa yhdessäoloa unohtamatta! Toiminta on
kaikille avointa ja maksutonta. Lääkärin suositusta ei tarvita.
Kurssikevään vertaiskurssina on tänä vuonna LGMD-diagnoosiryhmän kurssi, jonka haku päättyy jo 18.3. Kesän kursseilla pääosassa ovat lapset, perheet ja nuoret ja hakuajat
päättyvät huhti-toukokuussa. Katso tarkemmat ajat alta ja
hae mukaan!
Vertaiskurssi diagnoosiryhmälle LGMD
Kurssiaika: 16.–20.5.2022
Hakuaika päättyy: 18/3/2022
Paikka: Maskun neurologinen kuntoutuskeskus
Perheiden viikonloppu lapsiperheille,
jossa vanhemmalla on lihassairaus
Kurssiaika: 16.6.–19.6.2022
Hakuaika päättyy: 14/4/2022
Paikka: Lehtimäen opisto, Lehtimäki

Lihastautiliiton kurssit löydät nyt
myös Instagramista! Ota seurantaan:
lihastautiliitto_kurssit

Perheiden polku lapsiperheille,
joissa lapsella on lihassairaus
Kurssiaika: 28.6.–2.7.2022
Hakuaika päättyy: 25/4/2022
Paikka: Lehtimäen opisto, Lehtimäki
Lastenleiri 8–12-vuotiaille lihastautia sairastaville lapsille
Leiriajankohta: ti 12.7. – la 16.7. 2022
Hakuaika päättyy: 13.5.2022
Leiripaikka: Härmän kuntokeskus, Ylihärmä
Nuorten viikonloppukurssi kesäloman alkuun
13–17 vuotta täyttäneille lihastautia sairastaville
nuorille
Kurssiaika: to 9.6. – su 12.6.2022
Hakuaika päättyy: 8.4.2022
Paikka: Palvelu- ja toimintakeskus Iiris, Helsinki
Innostu ja innosta -kurssi 18–30 vuotiaille
lihastautia sairastaville nuorille aikuisille
Kurssiaika: ti 5.7. – la 9.7.2022
Hakuaika päättyy: 6.5.2022
Paikka: Tampere
Lisätietoja kursseista antaa kuntoutusasiantuntija Susanna
Ryynänen: 044 703 4657 tai susanna.ryynanen@lihastautiliitto.fi.

Kuntoutusrahaa ja matkakorvausta ei voi saada
veikkausvaroin rahoitetun kurssitoiminnan perusteella
Vuoden 2022 alusta Kela ei voi enää myöntää kuntoutusrahaa veikkausvaroin rahoitettujen kurssien ajalle. Myös matkojen
korvaaminen veikkausvaroin rahoitetuille kursseille päättyy. Muutos johtuu STEAn päätöksestä luopua sopeutumisvalmennus-termistä ja erottaa avustuksilla rahoitettu toiminta lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Kaikki Lihastautiliiton kurssit toteutetaan STEAn myöntämällä avustuksella.
STEAn avustuspäätöksen mukaan Lihastautiliitto voi kuitenkin korvata kurssilaisten matkakuluja tietyin edellytyksin, ellei kurssille tulija pysty esimerkiksi osallistumaan kurssille ilman matkojen tukemista tai julkisten kulkuvälineiden käyttö on
toimintakyvyn rajoitteiden tai yhteyksien takia kohtuuttoman vaikeaa. Tällöin matkan omavastuu on 25€/yhdensuuntainen
matka. Matka tulee tehdä halvimman kulkuvälineen mukaan ja oman auton tai taksin käyttö on perusteltava erikseen erillisellä hakemuksella ja sovittava erikseen ennen kurssin alkua kuntoutusasiantuntijan kanssa.
Lisätietoja kurssien matkakustannuksista antaa kuntoutusasiantuntija Susanna Ryynänen: 044 703 4657 tai susanna.ryynanen@lihastautiliitto.fi.
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Tietoa lihastaudeista -ilta 5.5.2022 klo 17–19.45
Tule mukaan Lihastautiliiton Tietoa lihastaudeista -iltaan! Illan aiheena on lihastaudit ja liikunta. Asiantuntijapuheenvuoroissa kuullaan asiaa soveltavasta liikunnasta ja liikunnan merkityksestä, kokemuspuheenvuoroja unohtamatta.
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille lihastauteja sairastaville, heidän
läheisilleen tai muuten asiasta kiinnostuneille. Tilaisuuteen voi osallistua verkon välityksellä kotoa tai yhteiskatselutilaisuudessa, joita
järjestetään neljällä paikkakunnalla.

Ohjelma:
17–17.15

Tervetulosanat
Kati Kekkonen, asiantuntija, Lihastautiliitto

17.15–18.15 Liikunnan merkityksestä ja soveltavasta liikunnasta
Regina Ekblom, neurologiseen fysioterapiaan
erikoistunut fysioterapeutti
18.15–18.30 Tauko
18.30–19

Kokemusluento: Näillä lihaksilla liikutaan!
Pia Pulliainen, Kaakkois-Suomen lihastautiyhdistys ry:n ja
Lappeenrannan Vammaiskeilailu ry:n puheenjohtaja

19–19.30

Kokemusluento: Mystinen myastenia ja liikunta
Maarit Sihvonen, fysioterapeutti, OUKALI liikuntavastaava

19.30–19.45 Loppusanat, kiitokset ja näkemiin

YHTEISKATSELUTILAISUUDET:
Yhteiskatselutilaisuudet järjestetään Covid 19 –pandemian tilanne
ja viranomaisten rajoitukset ja suositukset huomioiden seuraavilla
paikkakunnilla:
KUOPIO: Suokadun toimintakeskus, kokoustila Ryhmähuone 2 krs,
Suokatu 6, KUOPIO
JYVÄSKYLÄ: Kansalaistoiminnankeskus Matara, Hilla –kokoustila,
Matarankatu 6 A1, JYVÄSKYLÄ
KOUVOLA: Porukkatalo, kokoustila Toivo, Savonkatu 23, 3krs
KOUVOLA
LAHTI: Ravintola Wanha Herra, Laaksokatu 17, 15140 LAHTI
Ilmoittaudu mukaan iltaan viimeistään 29.4.2022 osoitteessa
www.lyyti.fi/reg/tietoalihassairauksista_kevat2022 tai ottamalla yhteyttä Kati Kekkoseen: 050 572 2784 tai kati.kekkonen@lihastautiliitto.fi. Lomakkeella voit ilmoittaa itsesi lisäksi myös muita osallistujia.
Ilmoittautumisen yhteydessä voit esittää etukäteen kysymyksiä
luennoitsijoille ja tilaisuuden aikana on mahdollista osallistua keskusteluun chatin välityksellä. Huomioithan, että tilaisuudessa ei voida ottaa kantaa yksittäisiin diagnooseihin tai niihin liittyviin henkilökohtaisiin kysymyksiin.
Ilmoittautuneille lähetetään tapahtumaviikolla sähköpostiin linkki, jota klikkaamalla pääsee seuraamaan tilaisuutta. Osallistumiseen riittää toimiva verkkoyhteys, eikä osallistuminen edellytä esimerkiksi tietyn ohjelmiston tai sovelluksen lataamista omalle koneelle.
Lisätietoja tilaisuudesta antaa Lihastautiliiton lihastautiasiantuntija Kati Kekkonen: 050 572 2784 tai kati.kekkonen@lihastautiliitto.fi.
Tervetuloa!
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Keski-Suomen
Lihastautiyhdistys
Vuosikokous 12.3.2022 klo 13.00
Kansalaistoiminnan keskus Matara (Talvikki)
ja verkkoyhteydellä (Teams)
Keski-Suomen lihastautiyhdistyksen kevätkokous järjestetään lauantaina 12.3.2022 klo 13 Jyväskylässä Kansalaistoiminnankeskus Mataran Talvikki kokoustilassa (Matarankatu
6 A 1, Jyväskylä).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (toimintakertomus ja tilinpäätös 2021, toiminnantarkastuskertomus, vastuuvapaus, sekä yksi varajäsen hallitukseen). Kokoukseen voit osallistua myös etänä, Teams-linkki lähetetään
ilmoittautuneille.
Ilmoittautuminen 5.3. mennessä verkkolomakkeella Tapahtumat - Keski-Suomen lihastautiyhdistys ry (yhdistysavain.fi) sähköpostitse osoitteeseen yhdistys@ksltyJi tai soittamalla numeroon 040 579 4165. Ilmoita samalla mahdolliset ruokarajoitteet ja jos osallistut etänä, ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi saat linkin kokoukseen. Kokouksessa noudatetaan yleisiä voimassa olevia kokoontumisrajoituksia ja
terveysturvallisuusohjeita.

Lounais-Suomen
Lihastautiyhdistys ry

VERTAISTAPAAMISET SATAKUNTA

KOKO ALUEEN TAPAHTUMAT JA TAPAAMISET

ALS-tapaamiset Porissa joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo 17.30–19. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Katja
Holmström, katjaholmstrom@gmail.com.

Vertaistapaaminen henkilöille, joilla määrittämätön lihassairaus ma 14.3. klo 17–18.30 yhdessä Uudenmaan lihastautiyhdistyksen kanssa Teamsissa. Ilmoittautumiset 9.3.
mennessä.
Kevätkokous to 31.3. klo 17–19 os. Itäinen Pitkäkatu 68, Turku tai Teamsin välityksellä.
IBM-tapaaminen hybridinä ke 6.4. klo 17.30–19.30 os.
Itäinen Pitkäkatu 68, Turku, tai etäyhteydellä Teamsin
välityksellä.
Onko sinulla haasteita jaksaa työelämässä? Tule kuulemaan
lisää to 7.4. klo 17–18.30. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Lihastautiliiton kanssa. Mukana työllisyysasiantuntija Liisa-Maija Verainen, järjestösuunnittelija Jasmin Toropainen ja
kokemustoimija Iita Makkonen.
Teamsin käyttö tutuksi ja Enemmän irti Teamsista -koulutukset to 21.4. klo 10–11 ja 11.30–13.
Kevätristeily ke 4.5. uudella Viking Glory -laivalla. Lähtö aamulla ja paluu samana iltana. Hinnat ja lisätiedot kirjeessä ja
www.lsly.fi. Ilmoittautumiset 4.4. mennessä.
HNPP-tapaaminen hybridinä ke 11.5. klo 15.30–17 os.
Itäinen Pitkäkatu 68, Turku tai etäyhteydellä Teamsin
välityksellä.
Apuvälinemessut Helsingissä pe 13.5. Yhteiskuljetus alueilta.
Yhdistystiimi ke 18.5. klo 10–12
HMSN-tapaaminen hybridinä ke 25.5. klo 17.30–19 os.
Itäinen Pitkäkatu 68, Turku tai etäyhteydellä Teamsin
välityksellä.
Järjestösuunnittelija tavattavissa alueilla maalis- ja toukokuussa. Katso ajankohdat kotisivuilta www.lsly.fi.
Yhdistyksen 40-vuotisjuhlat la 11.6. Naantalin kylpylässä klo
14–17.15. Varaa päivä jo nyt kalenteriin, viralliset kutsut lähetetään myöhemmin.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: yhdistys@lsly.fi tai 050 913
3517.
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ALS-tapaamiset Eurassa joka kuukauden viimeinen torstai
klo 13–15. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Tero Viilto, puh. 044
042 2269 (vain txt), tai sp tero.viilto@icloud.com.

Yleiset vertaistapaamiset Porissa ti 1.3. / ti 5.4. klo 18–20,
Otavatalossa (os. Otavankatu 5). Ilmoittautumiset: Erja Simonen, puh. 045 356 6344 tai sp erja.johanna.simonen@
gmail.com.
Yleiset vertaistapaamiset Raumalla ke 9.3. / ke 13.4. klo 18–
20, TulesTalolla (os. Aittakarinkatu 14). Ilmoittautumiset: Erja
Simonen, puh. 045 356 6344 tai sp erja.johanna.simonen@
gmail.com.

VERTAISTAPAAMISET VARSINAIS-SUOMI
ALS-tapaamiset Turussa joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai klo 15–17. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: yhdistys@
lsly.fi, tai puh. 050 913 3517.
Yleiset vertaistapaamiset Turussa ma 28.3. / ma 30.5. klo
16.30–18.30 Turun toimistolla (os. Itäinen Pitkäkatu 68). Ilmoittautumiset: yhdistys@lsly.fi, tai puh. 050 913 3517. Ryhmän vetäjänä toimii Sonja Lindholm.
Yleiset vertaistapaamiset Salossa to 28.4. klo 17.30–19 Salon
Sytyssä (os. Helsingintie 6). Ilmoittautumiset yhdistys@lsly.fi,
tai puh. 050 913 3517.
Yleiset vertaistapaamiset Loimaalla la 12.3. (Loimaan keilahalli, os. Kartanomäenkatu 2) / la 7.5. klo 13–15 (paikka ilmoitetaan myöhemmin). Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Eeva
Anttila, puh. 044 086 0426

LIIKUNTAA VARSINAIS-SUOMESSA
Vesijumppaa Turussa joka torstai klo 17.15–18.30 Palvelutalo Esikon altaalla (os. Uittamontie 7). Kertamaksu 3 €/hlö.
Avustaja paikalla.
Tuolijoogaa Turussa joka toinen maanantai klo 16–17 Turun
toimiston Pihlajasalissa (os. Itäinen Pitkäkatu 68). Kertamaksu 2 €/hlö. Ohjaajana Susanna Ryynänen. HUOM! Tarkistathan päivämäärät yhdistyksen kotisivuilta.
Ajankohtaiset tiedot, muutokset ja peruutukset tapahtumista
löytyvät yhdistyksen sivuilta www.lsly.fi tai puh. 050 913 3517.

Pirkanmaan
Lihastautiyhdistys

Pohjanmaan
Lihastautiyhdistys

TEEMAPÄIVÄ: Sairauden hyväksyminen ja sen
kanssa eläminen, TI 17.5. klo 14–16.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään lauantaina 26.3.2022 Hotelli Polariksessa (Hotellikuja 3, 68870
Edsevö, Pedersöre). Aloitetaan ruokailulla klo 11.30. Ravintolassa ei ole tuolloin muita asiakkaita kuin me, joten ruoat tilataan listalta. Kevätkokous aloitetaan ruokailun jälkeen noin
klo 13, ja siihen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Ilmoittautumiset ja tiedot allergioista sekä erityisruokavalioista puheenjohtaja Arja Jylhä-Ketolalle sunnuntaihin 20.3.
mennessä: arja.jylha-ketola@wippies.com tai 040 579 4165.

Kriisityöntekijä Kati Eisto, Kriisikeskus Osviitasta, luennoi aiheesta. Mukana myös kokemustoimija Marketta Ojala kertomassa oman tarinan. Kahvitarjoilu, ilmoittautumiset ruokavalioineen järjestösuunnittelija Marjo Luomaselle 10.5 mennessä: 040 754 9716 tai marjo.luomanen@lihastautiliitto.fi.
Mahdollisuus osallistua myös Teamsin kautta.

Pohjois-Savon
Lihastautiyhdistys
Sääntömääräinen kevätkokous keskiviikkona 30.3.2022 klo
14–16 Melankadun toimintakeskuksessa (Melankatu 10, Hilima-kahvila). Tervetuloa!

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 liikunta-asioista
vastaa järjestösuunnittelija Sirpa
Kälviäinen: 050 599 2472 tai sirpa.
kalviainen@lihastautiliitto.fi. Kysy liikunnasta –neuvonta vastaa liikuntaaiheisiin kysymyksiin kevätkaudella
perjantaisin 11.3. klo 13–15, 22.4.
klo 13–15 ja 13.5. klo 13–15

OUKALI,
POHJOIS-POHJANMAAN JA KAINUUN LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaava Maarit Sihvonen
maarit.sihvonen@dentfys.fi,
p .040 528 0622
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
varaliikuntavastaava Erja Simonen
erja.johanna.simonen@gmail.com,
p. 045 356 6344
KAAKKOIS-SUOMEN
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaava Minna Nivala
minna.nivala@mail.com,
p. 050 376 9621
PIRKANMAAN
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaavaa Mika Saarela
mika.saarela@hotmail.comm,
p. 0400 874 576

POHJANMAAN
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaava Päivi Pihakari
paivi.pihakari@gmail.com,
p. 050 573 8871
varaliikuntavastaava
Mirja Asikainen
mirja.asikainen@edu.vaasa.fi,
p. 0400 973 233
UUDENMAAN
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaava Atso Ahonen
atso.ahonen@gmail.com,
p. 050 308 6886
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
ETELÄ-HÄMEEN
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaava Pekka Sippo
p. 0400 407 136
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ALS-vertaistukihenkilöt
ALS-vertaistukihenkilöltä saat vertaistukea ja tietoa alueesi ALS-tapaamisista ja tukiryhmien toiminnasta.
ETELÄ-HÄMEEN
LIHASTAUTIYHDISTYS

LOUNAIS-SUOMEN
LIHASTAUTIYHDISTYS

Aki Rantanen
ajkrantanen@gmail.com,
p. 050 402 1051

Katja Holmström
katjaholmstrom@gmail.com

Kyllikki Lampinen (omainen)
ellikyllikki@gmail.com,
p. 040 089 3325

ITÄ-SUOMEN
LIHASTAUTIYHDISTYS
Riitta Saarelainen
rksaarelainen@gmail.com,
p. 050 517 6991

KYMENLAAKSON
LIHASTAUTIYHDISTYS

PIRKANMAAN
LIHASTAUTIYHDISTYS
Jari Lammela
lammelajari61@gmail.com,
p. 0400 331 738

POHJANMAAN
LIHASTAUTIYHDISTYS
Carita Ahlvik-Fors
carita.ahlvik@gmail.com,
p. 050 535 5428

UUDENMAAN
Pirjo Niemi
pirjo.hellevi.niemi@gmail.com, LIHASTAUTIYHDISTYS
p. 045 897 5255
toimisto@uly.fi,
p. 040 833 9430
LAPIN LÄÄNIN
LIHASTAUTIYHDISTYS

Auto-muovi Oy
Helsinki, www.automuovi.fi

Arkkitehtisuunnittelu Oy

eino nikka & knit

Espoo

Pekanpää, puh. 0400 785 844

Lahti, puh. 03 751 2122

kOnePAjA
trAmetA Oy

harjavallan Auto ja metalli ky

Turku,
www.trameta.fi

puh. 02 674 6309

ilomantsin
Betonituote kautto Oy

Lihastautiliiton toimintaa voit tukea
yksityishenkilönä tai yrityksenä.
Merkkipäivälahjoitukset
Merkkipäivää viettäessäsi voit esittää toivomuksen, että
lahjojen sijasta sinua muistavat tukisivat Lihastautiliiton
toimintaa. Myös muistokukkarahat voi ohjata liiton
toiminnan tukemiseen.

Testamenttilahjoitukset
Testamenttilahjoituksillä kehitetään Lihastautiliiton 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

ArkkitehtuuritOimistO
ePy-Ark
Mäntsälä,
puh. 050 346 9760,
www.epy-ark.fi

konekorjaamo riikonen Oy
Joensuu, www.konekorjaamoriikonen.fi

kuljetus j. koskela Oy
Saarenkylä, puh. 040 531 1677

mavor Oy
Nummela, www.mavor.fi

Oiva-Pelti Oy
Turku, www.oivapelti.fi

Pihahuolto Oy

Ilomantsi, puh. 040 595 9191

metsäPAlvelu
turunen Oy

Tampere, www.pihahuolto.fi

keuruun kuntoutus Oy

Eno, puh. 0500 278 828,
www.metsapalveluturunen.fi

www.koneurakointikempas.fi

www.keuruunkuntoutus.fi
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Tue toimintaa

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.

Mauno Korhonen (omainen)
maunokoo@saunalahti.fi,
p. 0400 181 102

hammaslääkäri Auli reijonen

www.lihastautiliitto.fi
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Liperi

Orimattilan
apteekki

AlAjärven Apteekki
Laivurinkatu 26, 92100 Raahe,
puh. 08 211 8100
www.harkatorinapteekki.fi

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

Vaasan Vanha apteekki
Gamla apOteket i Vasa
Vaasanpuistikko 13,
65100 Vaasa,
puh. 06 357 5300
www.vanha-apteekki.fi
Avoinna: ma-pe 8–20, la 10–18, su 12–18
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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 Emmi-Juulia Hirviniemi , 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

KYSY LIHASTAUDEISTA
-PALVELU
Kysy lihastaudeista -palvelu sisältää lihastauti
asiantuntijan sekä lääkäreiden puhelimitse antaman ohjauksen ja neuvonnan.
Asiantuntijan tavoittaa arkisin klo 9–15
numerosta 050 572 2784 tai
kati.kekkonen@lihastautiliitto.fi
Puhelinlääkäriaikoja on keskimäärin kaksi
kertaa kuukaudessa, heinäkuussa puhelin
lääkäripalvelu lomailee.
Kysy lihastaudeista –palvelun
Puhelinlääkäriajat kevät 2022

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/

Lihastautiliiton puhelinlääkärin tavoitat soittoaikana numerosta 044 0480 100. Linja aukeaa soittoajan alettua, ja se suljetaan soittoajan päätyttyä.
Puhelinaikoja ei voi varata etukäteen, eikä puhelinajan aikana jättää lääkärille viestiä, tekstiviestiä
tai soittopyyntöä linjan ollessa varattu. Puhelusta
peritään normaali matkapuhelinmaksu.

Ota yhteyttä: kuntoutusasiantuntija
Susanna Ryynänen, 044 703 4657
susanna.ryynanen@lihastautiliitto.fi

MAALISKUU

TYÖELÄMÄN, KOULUN
KÄYNNIN JA OPISKELUN
NEUVONTA- JA TUKIPALVELUT
Tukea koulunkäyntiin, opiskeluun, työllistymiseen,
yrittäjyyteen sekä työelämässä jaksamiseen liittyvissä
kysymyksissä. Palvelu sisältää yksilöllistä ohjausta ja
suunnittelua sekä tarvittaessa mukanaoloa koulupalavereissa ja työterveysneuvotteluissa.
Ota yhteyttä: Liisa-Maija Verainen, puh. 040 751
1081 tai liisa-maija.verainen@lihastautiliitto.fi

10.3. klo 17–18.30
neurologian erikoislääkäri
LT, dosentti
Mari Auranen

HUHTIKUU

5.4. klo 16–17.30
LT, perinnöllisyyslääketieteen ja lastenneurologian
erikoislääkäri
Hannele Koillinen

TOUKOKUU

13.5. klo 13–14.30
neurologian dosentti
Johanna Palmio

16.3. klo 17–18.30
neurologian erikoislääkäri
Manu Jokela
21.4. klo 14–15.30
professori
Bjarne Udd

30.5. klo 17–18.30
lastenneurologian
erikoislääkäri LT,
Pirjo Isohanni

KESÄKUU

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

SOSIAALITURVANEUVONTA
Sosiaaliturvaan liittyvää edunvalvontaa ja neuvontaa.
Ota yhteyttä: sosiaaliturva-asiantuntija
Katja Voltti, 044 736 1031
katja.voltti@lihastautiliitto.fi
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9.6. klo 17–18.30
neurologian erikoislääkäri
LT, dosentti
Mari Auranen
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
Tiedottaja
Susanna Hakuni, 050 591 5049
Talouspäällikkö
Sari Posio, 044 736 1033
Asiantuntija, lihastaudit
Kati Kekkonen, 050 572 2784
Kuntoutusasiantuntija
Susanna Ryynänen, 044 703 4657
Työllisyysasiantuntija
Liisa-Maija Verainen, 040 751 1081
Sosiaaliturva-asiantuntija
Katja Voltti, 044 736 1031
Järjestöassistentti
Monica Lahermaa, 044 736 1030

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

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
Emmi-Juulia Hirviniemi
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 toiminnanjohtaja Sari
Kuosmaselta sari.kuosmanen@lihastautiliitto.fi

Liity täyttämällä sähköinen liittymislomake
paikallisen lihastautiyhdistyksen verkkosivuilla.
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Jäsenyhdistykset
ETELÄ-HÄMEEN
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.etelahameenlihastauti
yhdistys.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.kaakkoissuomenlihastauti
yhdistys.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.kymenlaaksonlihastauti
yhdistys.yhdistysavain.fi/
Jouni Piirala (pj), 044 5655 347,
jouni.piirala@kymp.net
Anne Holmberg (siht., jäsenasiat),
040 765 5238,
anne_holmberg@msn.com

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
Rautatienkatu 40 as 4
90120 Oulu
www.oukali-lihastautiyhdistys.com
0440 434 323,
oukali.lty@gmail.com
POHJOIS-SAVON
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.pohjoissavonlihastauti
yhdistys.yhdistysavain.fi/
Silja Laituri (pj), 040 748 7160,
siljariitta.laituri@gmail.com
PIRKANMAAN
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.pirkanmaanlihastauti
yhdistys.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-to 9-13
050 9133 517,
yhdistys@lsly.fi
Porin seudun lihastautiklubi
ja Rauma ja ymbrystä
dystrofiaseor
Erja Simonen, 045 356 6344,
erja.johanna.simonen@gmail.com
Loimaan alue
Eeva Anttila
eeva.anttila@luukku.com
Avustajakeskus
02 251 8549
avustajakeskus@avustajakeskus.fi
www.avustajakeskus.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.pohjanmaanlihastauti
yhdistys.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

