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Selailet juuri vuoden 2013 ensimmäistä Harvinaisia-tiedotetta. Siinä on
juttuja viime vuoden tapahtumista niin kotomaan kamaralla kuin
eurooppalaisesta yhteistyöstäkin. Tänäkin vuonna tapahtuu. Harvinais-
ten iltaa vietetään yhteistyössä Helsingin reumayhdistyksessä 28.1.,
joten tämän lehden kopsahdettua postiluukkuusi ehdit vielä mukaan.
Lisätietoa löydät sivulta 19.

Apila on ollut pitkään ”kotipesämme”, mutta tänä vuonna
jalkaudumme turuille ja toreille alueellista toimintaa tukeaksemme.
Aikataulun ja paikkakuntien selvittyä lähestymme suoraa lähialueilla
asuvia, eli muistathan päivittää osoitetietosi, myös sähköpostin, jos ne
ovat muuttuneet. 

Vaikka tämä vuosi on alussa, niin tulevat vuodet ovat jo mielessä. Leh-
den sivuilla 17 ja 18 löydät kyselyn kokemuksistasi harvinaistoimin-
nasta sekä toiveistasi sen kehittämiseksi. Anna palautetta. Leikkaa sivu
irti, vastaa kysymyksiin ja jätä se postin kuljetettavaksi. Postimaksu on
maksettu valmiiksi. Jokainen vastaus on meille arvokas ja käsitellään
luottamuksellisesti. Nimi ja sähköpostiosoite kysytään, sillä arvomme
kaikkien vastaajien kesken tuotepalkintoja, mutta voit vastata myös
nimettömästi. Jos vastaat mieluummin sähköisesti, niin lähetä minulle
sähköpostia, niin lähetän sinulle vastauslinkin paluupostissa.  

Tätä kirjoittaessani Etelä-Suomessa on paljon lunta ja Pohjois-Suo-
messa paljon pakkasta, joten tasan  eivät mene onnenlahjat vanhaa
sanontaa mukaillen. Mutta kaikkien kalentereissa on sama tieto – tämä
on viimeinen talvikuukausi, joten siihen vedoten: 
Mukavaa kevään odotusta

Jaana Hirvonen

PS Muistathan vastata kyselyyn!

KANNEN KUVA HEIKKI HJELT
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Systeeminen lupus erythematosus (SLE) on
harvinaisista reumasairauksista yleisin. Se
on krooninen tulehduksellinen autoimmuu-
nisairaus, jolle on ominaista ihoa, niveliä ja
munuaisia sekä elimistön muita kudoksia ja
elimiä kohtaan suuntautuvien autovasta-
aineiden esiintyminen. Tautia luonnehtivat
oireiden suuri vaihtelevuus sekä pahenemis-
vaiheiden ja elpymävaiheiden vuorottelu.

Perinteinen hoito
SLE:n synnyssä luuytimen ja imukudoksen
B-imusoluilla on keskeinen rooli. Ne vas -
taavat autovasta-aineiden tuotannosta, ja
niiden aktivaatio aiheuttaa myös muita
immuunijärjestelmän häiriöitä. SLE:n lääke-
hoito tähtää immuunijärjestelmän tasapai-
non palauttamiseen. Hoidon kulmakivenä
ovat kortisonivalmisteet, jotka tehokkaasti
lievittävät taudin oireita ja parantavat SLE:tä
sairastavan elämänlaatua. Pitkäaikaiseen
kortisonihoitoon liittyy kuitenkin yleisesti
tunnettuja ongelmia, kuten infektioherkkyy-
den lisääntyminen, luukato ja diabeteksen
vaara. Tämän vuoksi SLE:n hoidossa käyte-

Edistysaskel SLE:n hoidossa   

tään muita immuunivastetta ja tulehdusta
vaimentavia lääkkeitä, kuten malaria- ja
tulehduskipulääkkeitä sekä solunsalpaajiksi
luokiteltuja lääkkeitä. Malarialääkkeitä,
erityisesti hydroksiklorokiinia, käytetään
laajasti taudin iho- ja niveloireiden hoi-
dossa. Solunsalpaajia on kortisonin lisäksi
käytetty taudin vakavammissa ilmenty-
missä, kuten vaikeassa munuais- ja verisuo-
nitulehduksessa. 

B-imusoluja vastaan suunnattu hoito
Viime vuosina on kertynyt kokemuksia
lymfooma- ja nivelreumalääkkeenä tunnetun
rituksimabin tehosta SLE:ssä. Tämän biologi-
sen B-imusoluja tuhoavan lääkkeen on
todettu hyödyttävän monia vaikeata SLE:tä
sairastavia. Kahdessa tuoreessa kontrolloi-
dussa tutkimuksessa ei kuitenkaan nähty
eroa rituksimabin ja lumelääkkeen välillä,
kun ne lisättiin aktiivisen SLE:n tavanomai-
seen hoitoon.

Nyt SLE:n hoitoon on kehitetty ja hyväksytty
uusi lääke, belimumabi. Biologisiin lääkkei-
siin lukeutuva belimumabi on BLyS-nimistä
B-imusoluja aktivoivaa tekijää vastaan
suuntautuva vasta-aine. BLyS:lla on tärkeä
rooli B-imusolujen kypsymisessä ja erilaistu-
misessa vasta-aineita tuottaviksi plasmaso-
luiksi. SLE:tä sairastavien veressä kiertää
lisääntyneitä määriä BLyS:ia ja näiden mää-
rien on todettu korreloivan taudin aktiivi-
suuteen. Estämällä BLyS:n sitoutumista B-
imusoluihin belimumabi vähentää solujen
erilaistumista ja lyhentää niiden elinikää
elimistössä. Seurauksena on vasta-aineiden,
myös autovasta-aineiden, tuotannon vähen-
tyminen. Lääkkeellä on hyvät edellytykset
vaikuttaa SLE:n oireisiin ja taudin kulkuun.

Belimumabin tehoa SLE:ssä on tutkittu
kahdessa maailmanlaajuisessa lumekontrol-
loidussa tutkimuksessa, jotka yhdessä
käsittivät 1684 SLE:tä sairastavaa. Kaikilla
oli aktiivinen tauti tavanomaisesta lääkityk-
sestä huolimatta. Tutkimukseen ei otettu
mukaan henkilöitä, joilla oli vaikea munu-
aistulehdus tai SLE:hen liittyviä keskusher-
mosto-oireita.   

Professori Tom Petterssonille myönnettiin 
Medcare-säätiön tunnustuspalkinto merkittävistä
ansioistaan reumasairauksien genetiikan ja
immunopatologian aloilla tehdystä pitkäjäntei-
sestä ja laaja-alaisesta tutkimustyöstä Suomen
Reumatologisen yhdistyksen vuosikokouksessa
tammikuussa 2013.



4 Tavanomaisen hoidon lisäksi annettiin
suonensisäisesti joko belimumabia tai
lumelääkettä alkuun kolme kertaa kahden
viikon välein ja tämän jälkeen kerran kuu-
kaudessa. Toinen tutkimus kesti 52 viikkoa
ja toinen 76 viikkoa.

Näitä kahta tutkimusta varten kehitettiin uusi
SLE-vasteindeksi (SRI, SLE Responder Index),
joka yhdistää kolme aikaisempaa taudin
aktiivisuutta, eri elinten toimintahäiriöitä ja
sairastavan yleistä vointia kuvaavaa mittaria.
Käyttämällä tätä uutta vasteindeksiä voitiin
belimumabia saaneilla osoittaa selvä oireiden
ja tautiaktiivisuuden lieventyminen lumelää-
kettä saaneisiin verrattuna. Belimumabilla
hoidetuilla voitiin laskea kortisoniannosta
merkittävästi enemmän kuin lumetta saa-
neilla. Lisäksi belimumabia saaneilla oli
seuranta-aikana selvästi vähemmän taudin
pahenemisvaiheita, ja SLE:n aktiivisuutta
kuvaavissa laboratorioarvoissa, eli DNA-vasta-
aineiden määrässä ja komplementti C3:n ja
C4:n pitoisuuksissa, nähtiin korjautumista.

Belimumabi osoittautui hyvin siedetyksi.
Lääkettä käyttäneillä ei ollut sen enempää
infektioita kuin lumelääkettä saaneilla, eikä
muidenkaan sivuvaikutusten esiintymisessä
ollut eroa. Belimumabia ei sivuvaikutusten
takia tarvinnut lopettaa lumetta useammin.

Miten tästä eteenpäin?
SLE:n hoitoon rekisteröity belimumabi
tarjoaa uuden hoitomahdollisuuden niille
SLE:tä sairastaville, joilla on aktiivinen tauti
perinteisestä hoidosta huolimatta. Lääkkeen
käyttöönotto on merkittävä edistysaskel,
sillä uusia lääkkeitä SLE:n hoitoon ei ole
hyväksytty moneen vuosikymmeneen.
Belimumabin teho on parhaiten dokumen-
toitu SLE:n iho-, limakalvo-, nivel- ja lihasoi-
reissa. Lääkkeestä näyttävät hyötyvän
eniten ne, joilla on lähtötilanteessa labora-
torioarvoista päätellen aktiivinen tauti.
Tutkimusnäytön puuttuessa belimumabia ei
toistaiseksi voida suositella vaikeamman,
esimerkiksi munuaistulehduksena tai kes-
kushermosto-oireina ilmenevän SLE:n hoi-
toon. Tulevaisuudessa toivottavasti ratkea-
via kysymyksiä myös ovat, soveltuuko
belimumabi parhaiten SLE:n elpymävaiheen
saavuttamiseen vai ylläpitoon vai kenties
molempiin.

Mikä ihmeen SLE? 

           

Osallistu taidekilpailuun kertomalla kaikille, miten SLE vaikuttaa sinun tai lähipiirisi 
elämään. Voit ilmaista asian valokuvalla, piirustuksella, maalauksella, runolla tai vaikka 
neuletyöllä. Lyhyt videokin käy (dvd, tai linkki esim. YouTubeen)! 

Lähetä työsi 30.6.2013 mennessä  

sähköpostitse osoitteeseen: yhteys@sle-yhdistys.fi 

kirjeitse osoitteeseen: Mikä ihmeen SLE?/Suomen Reumaliitto, Iso 
Roobertinkatu 20–22 A, 00120 Helsinki.  

Liitä mukaan lyhyt kuvaus työstäsi ja lisäksi yhteystietosi (nimi, osoite, sähköpostiosoite, 
puhelinnumero). Sinun ei tarvitse olla SLE-yhdistyksen jäsen osallistuaksesi kilpailuun. 

Voittajan valitsee raati, joka julkistaa voittajan elokuussa 2013 SLE-yhdistyksen 
verkkosivuilla www.sle-yhdistys.fi. Voittajalle ilmoitetaan myös henkilökohtaisesti. 

Voittajan työ lähetetään syyskuussa Lupus Europen raadille, joka valitsee koko 
Euroopan voittajan. Kilpailun englanninkielinen nimi on Unmasking Lupus. Euroopan 
voittaja julkistetaan lokakuussa 2013, sillä lokakuu on SLE-kuukausi. 

Tom Pettersson,
Professori, sisätautien ja 
reumatologian erikoislääkäri
Helsingin yliopistollinen 
keskussairaala

Postituslistalle voi
liittyä verkossa

Kerrothan harvinaisia
reumasairauksia sairasta-
ville, että Suomen Reu-
maliiton harvinaisten 
postituslistalle voi ilmoit-
tautua nykyisin myös
verkon kautta osoit-
teessa:
http://www.reumaliitto.fi
/teemasivustot/
Listalle liittyminen on
paras tapa saada tietoa
harvinaistoiminnasta.



5Lämpöä ja tietoa Nikosiassa
Lupus Europen yleiskokous Kyproksella 14.–18.11.2012

Alhaalla vasemmalta: Chryso Yiasoumi (Kypros), Davide Mazzoni (Italia), Foula Markidou (Kypros), Anne
Charlet (Ranska, sihteeri), Simone Müller-Pretis (Saksa, webmaster), Yvonne Norton (Iso-Britannia), Peter
Norton (Iso-Britannia). Keskellä vasemmalta: Cathrine Hjelmeset (Norja), André Harmon (Ranska), Kirsi
Myllys (Suomi), Bernadette Van Leeuw (Belgia), Augusta Canzona (Italia, vara-pj), Britta Krismer (Sveitsi),
Kirsten Lerstrøm (Tanska, uusi pj), Bernard Charlet (Ranska).   Takana vasemmalta: Ineke Boomker (Alan-
komaat), Maria Kasimati (Kreikka), Kristi Mustkivi (Viro), Tove Cassøe (Tanska), Toomas Lepik (Viro),
Blanca Rubio (Espanja, jäsensihteeri), Stalo Christophorou (Kypros)

Lupus Europe (entinen ELEF) on 25 
SLE-ryhmän kattojärjestö 23 maasta. 
Se ajaa SLE:tä sairastavien asiaa
Euroopassa. Kun Suomen ja seitse-
män muun maan edustajat perustivat
Elefin Lontoossa, elettiin vuotta
1988. Vuonna 1997 Suomi isännöi
järjestön yleiskokousta.

Taksi nouti minut kotoa Helsingissä klo
4.30 marraskuisena keskiviikkoaamuna.
Samana iltana klo 18.20 astuin sisään Hilton
Park -hotelliin Nikosiassa, Kyproksella.
Muistan kysyneeni aulassa ”Lupus Europe?”

ja minua tulivat halaamaan Foula Marki-
dou ja Stalo Christophorou Kyproksen
SLE-yhdistyksestä. Käteeni ojennettiin
keltainen paperikassi, jonka kyljessä luki
Cyprus ja vesipullo. Suomen edustaja oli
saapunut yleiskokoukseen. Ohjelma jatkui
tiiviinä seuraavat neljä päivää.

Näyttävät avajaiset
Kypros avasi yleiskokouksen näyttävästi.
Avajaisissa olivat mukana terveysministeri,
hallituksen jäsen terveyskomiteasta ja
Kyproksen edustaja Euroopan neuvostosta.
Lupus Europen puheenjohtaja Yvonne
Norton sanoi hyvin avauspuheenvuoros-
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saan, että toivottavasti muut avajaispuheen-
pitäjät ovat myös tutustuneet johonkin
SLE:tä sairastavaan, eivätkä vain valmistel-
leet puhetta avajaisiin.

Tietoa lupusnefriitistä ja raskaudesta
Yleiskokouksen aikana kolme lääkäriä
pitivät luennon. Ensimmäisenä luennoi
kyproslainen nefrologi ja sisätautilääkäri
Alkis Pierides, jolla on kokemusta lupus-
nefriitin, SLE:hen liittyvän munuaissairau-
den hoidosta. Hän keskittyi esityksessään
vaikeaan munuaissairauteen osana SLE:ta.
Lupusnefriittiä esiintyy etenkin silloin, kun
SLE on ilmaantunut teini-iässä. Noin 50–60
prosenttia teini-iässä sairastuneista saa
lupusnefriitin. Vielä 1970-luvulla lupusnef-
riittiä sairastaneet joutuivat yleisesti dialyy-
sihoitoon, mikä ennen pitkää johti munuais-
siirtoon. Nykyään lupusnefriittiä hoidetaan
lääkeyhdistelmillä ja sairastunut menettää
enää harvoin munuaisensa. Nykyiset hoito-
muodot eivät varsinaisesti paranna oireita,
mutta niistä seuraa useimmiten remissio-
vaihe, sairauden hiljeneminen. 

Pierides puhui lisäksi SLE:tä sairastavien
raskauksista. Suurin osa niistä sujuu suu-
rimmitta ongelmitta. Myös munuaissiirrän-

näisen saaneen raskaus on mahdollinen,
vaikkakin haastava. 

Lisäksi hän korosti, että raskausaikana
SLE:tä sairastava ei saisi joutua odottamaan
erikoislääkärille pääsyä pitkään, vaan hoi-
toon tulisi päästä välittömästi minkä
tahansa oireilun takia. Mielenkiintoista on,
että Kyproksella synnytys käynnistetään 36.
raskausviikolla, sillä sen jälkeen komplikaa-
tioriski kasvaa niin lapsella kuin äidilläkin.

Uusia lääkkeitä SLE:n hoitoon
Reumatologi Scoutellas Vasos Nikosian
keskussairaalasta luennoi SLE:n uusista
lääkkeistä ja tutkimuksista. Kyproksella on
350–500  SLE:tä sairastavaa. Vasos kertoi
eurooppalaisesta Biolupus-projektista, jota
Euroopan tiedesäätiö tukee. Tutkimuksessa
SLE:n diagnosointiin ja seurantaan yritetään
löytää biologisia indikaattoreita eli biomark-
kereita.   

Vasos kertoi SLE-oireiden ja tautiaktiivisuuden
mittaamisesta SLEDAI-mittarilla. Lisäksi hän
kehotti meitä potilasjärjestöjen edustajina
kannustamaan jäseniämme ottamaan osaa
lääkeainetutkimuksiin. Ilman tutkimuspoti-
laita uudet lääkkeet eivät pääse markkinoille.

Entinen puheenjohtaja Yvonne Norton ja uusi puheenjohtaja Kirsten Lerstrøm päässään Lupus Europen
puheenjohtajahattu.
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7Lopuksi hän kertoi belimumabista, uudesta
SLE:en hoitoon tarkoitetusta biolääkkeestä.
Muita parhaillaan tutkittavia biolääkkeitä ovat
tabalumabi, atasisepti ja blisibimodi.

Tiedettä ja käytännön vinkkejä arkeen
Kolmannen lääkäriluennon piti kreikkalai-
nen SLE:hen erikoistunut reumatologi ja
tutkija Dimitrios T. Boumpas. Hän on
mukana Eularin asiantuntijatyöryhmässä,
joka on luonut suositukset SLE:n diagno-
sointiin, etenemisen arviointiin (prognoo-
siin), taudinkulun seuraamiseen ja hoitoon.

Boumpas kertoi, missä SLE:n tutkimus ja
hoito ovat tänä päivänä, ja mihin ollaan
mahdollisesti menossa. Hänen mottonsa oli,
että pitkäaikaissairaan hoidossa päämää-
ränä on laadukas elämä sekä mielen että
kehon suhteen.

Hänen arvionsa on, että SLE:n syntyyn vai-
kuttavat 70-prosenttisesti ympäristötekijät ja
30-prosenttisesti geneettiset tekijät. SLE:tä
sairastavan sisaruksilla on noin 30 prosentin
mahdollisuus sairastua SLE:hen.

Boumpasin mukaan on hyvin tärkeää, että
SLE:ta hoidetaan alkuvaiheessa tehokkaasti,
muutoin hoidon kustannukset saattavat
nousta myöhemmin korkeiksi. Lisäksi hän
korosti, että SLE:tä sairastavien tulisi aina
ottaa kausi-influenssarokote. Hänen
mukaansa rokote on turvallinen ja vain
erittäin harvoin SLE:tä sairastavan tauti
aktivoituu rokotteesta.
Lopuksi hän puhui ruokavaliosta ja etenkin
rasvoista, sillä SLE:tä sairastavat saavat
usein myös valtimonkovettumataudin eli
ateroskleroosin. Kreikkalaisena Boumpas
ylisti oliiviöljyn käyttöä. Hänen mukaansa

omega-6-rasvahappoa sisältäviä kasviöljyjä
tulisi välttää paistamisessa ja käyttää
omega-3-rasvahappoa sisältäviä kasviöljyjä.

Lääkäriluentojen lisäksi kuulimme ravinto-
terapeuttia, jalkahoitajaa ja psykologia 
sekä teimme Tai chi -harjoituksia mestari
Vasilious Firippisin johdolla. 

GlaxoSmithKlinen edustaja Saksasta esitteli
meille älypuhelimen tai internetin avulla
käytettävää MyLupus sovellusta, joka on
eräänlainen tautipäiväkirja. Katsotaan,
saammeko tulevaisuudessa sovellutuksen
myös Suomeen.  

Lupus Europen hallitus uusiutui
Lupus Europen yleiskokouksessa käsiteltiin
myös järjestön viralliset asiat. Kaikki jäsen-
maat esittelivät maaraporttinsa ja uusiksi
jäsenmaiksi hyväksyttiin Kreikka ja Viro.
Lisäksi saimme uuden puheenjohtajan
Tanskasta, varapuheenjohtajan Italiasta,
sihteerin Ranskasta ja rahastonhoitajan
Belgiasta, eli käytännössä kaikki 
avainpaikat Lupus Europen hallituksessa
vaihtuivat. 

Kyproksen yleiskokous oli erittäin tiivis,
mutta lämmin ja ystävällinen tilaisuus.
Meitä kaikkia yhdisti SLE. Ystävystyimme
nopeasti ja juttelimme keskenämme
vapaina hetkinä. Sain muilta rutkasti hyviä
ideoita omaan toimintaamme Suomessa.
Jatkamme keskustelua yhä Facebookissa.
Hetkittäin tuntuu, että pääsen takaisin
Kyproksen hyvään tunnelmaan, lämpimään
marraskuuhun 2012. 

Illanviettoa muiden maaedustajien kanssa

Linkkejä:
http://www.lupus-europe.org/
http://www.lupusresearch.org/
http://www.eular.org/
http://ard.bmj.com/content/67/2/195.full  
(Eularin suositukset SLE:n hoitoon)

Kirsi Myllys,
puheenjohtaja
SLE-yhdistys
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88 Tavoitteena Behcet-yhteisön kotisivut

Lokakuussa 2012 verkossa julkaistiin "Beh-
cet-yhteisö" nimeä kantava sivusto Behcetin
tautiin liittyen. Tämä on meidän tekijöiden
lyhyt kertomus siitä, mitä kaikkea matkan
varrelle mahtui ennen kuin sivut olivat
olemassa.

Idea!
Idea verkkosivuston luomisesta syntyi
syyskuussa 2011 Kangasalla Apilassa

Katja Naukkarinen ja Tuire Peurala esittelivät Behcet-
yhteisön kotisivuja Reumaliitossa.

Behcet-viikonlopussa. Illalla virallisen ohjel-
man jälkeen kokemuksia jaettaessa ja
jutustelun lomassa tuli ilmi tarve sivustolle,
josta löytyisi helposti ja suomenkielellä
tietoa taudistamme. Tarvittiin enää vain
tekijät. Vastuu projektin toteutuksesta siirtyi
luontevasti meille nuoremmille, joilta löytyi
tarpeellinen tietotekninen ja kirjallinen
osaaminen. Me kaksi asumme molemmat
samalla suunnalla ja tämä edesauttoi valin-
taamme tähän mielenkiintoiseen tehtävään.
Hanke käynnistyy...

Tämänkaltainen projekti oli meille molem-
mille aivan uusi kokemus, joten lähdimme
liikkeelle vain jutustelemalla ja keräämällä
ajatuksia mahdollisesta sisällöstä. Ensim-
mäisen tapaamisen jälkeen muistiinpanoi-
himme oli kertynyt muun muassa seuraa-
vanlaisia haaveita sivuston sisällöksi:
lääketieteellinen esittely taudista ja sen
oireista, vertaiskokemuksia, vertaistukijan
esittely, ajankohtaista tietoa sekä tietoa
lääkkeistä.

Projektin vielä ollessa alkutekijöissä kävi
myös niin onnekkaasti, että Harvinaiset
-verkostosta oltiin yhteydessä sairausryh-
mämme vertaistukijaan Taina Laineeseen
ja yhteydenoton aikana tuli puhetta mah-
dollisia verkkosivuista. Taina oli mukana
juonessa ja vinkkasi tästä meille ja saimme-
kin siten heti alkuun kontaktin Reumaliiton
väkeen.

Tapasimme Jaana Hirvosen ja Mikko
Väisäsen huhtikuussa 2012 projektin
esittelyn ja kahvittelun merkeissä. Esitte-
limme aivoriihessämme syntyneitä loistavia
ajatuksia, jotka olivat jo tässä vaiheessa
osittain jalostuneet konkreettiseksi materi-
aaliksikin. Tiedustelimme avustusta synty-
viin kuluihin ja mahdollista julkaisukanavaa.
Päädyimme lopulta sijoittamaan sivuston
ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelimelle,
mutta meidät luvattiin linkata Harvinaiset-
sivustolle. Tapaamisessa sovimme myös
seuraavan tarkastusajankohdan, jossa
esittelisimme valmiimpia tuloksia.

Tutustu myös valtakunnallisten yhdistysten
toimintaan: Suomen EDS-yhdistys (Sedy):
http://www.ehlers-danlos.fi/, Suomen Sklero-
dermayhdistys: http://sklero.org/, Suomen SLE-
yhdistys: http://www.sle-yhdistys.fi
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99Tapaamisen jälkeen projekti lähti kunnolla
käyntiin. Työnjaoksi muodostui teknisen ja
sisällöllisen osuuden eriyttäminen. Tuire
puuhaa työkseen tietokoneiden kanssa ja
Katja oli innostuneempi sisällön tuottami-
sesta, joten roolien valinta oli helppoa. Kesä
meni suurelta osin omissa kiireissä, erityi-
sesti sisällöntuottaja-Katjalla kului aikaa
häähumuun ja onnessa hykertelyyn, mutta
syksyn viileyden lähestyessä tapasimme
keskenämme ja koostimme omilla tahoil-
lamme työstämistämme tuotoksistamme
tulevan sivuston rungon. Sähköpostien
välityksellä täydensimme sivustoa kunnes
koitti totuuden hetki Reumaliiton toimis-
tolla.

Maaliviiva lähestyy
Jaana ja Mikko olivat hämmästyneitä edis-
tyksestämme, kun esittelimme jo lähes
valmiin sivustomme heille syyskuun 2012
puolessavälissä. Mukavahan siinä oli mutus-
tella viinirypäleitä, kun projekti eteni tuki-
joukkomme silmissä kuin rasvattu salama.
Tapaamisessa varmistui myös Reumaliiton
avustus ja saimme vinkkejä muista toimi-
joista, joiden kanssa voisimme ristiinlinkit-
tää sivustoamme.

Lähtiessämme tapaamisesta ilmoitimme
itsevarmasti, että sivusto julkaistaan heti
seuraavan viikon aikana, kun verkko-osoite
ja palvelinkin olivat jo valmiina. Lopullinen
julkaisu viivästyi kuitenkin huomattavasti
teknisen henkilön, Tuiren, vuorostaan leijail-
lessa pää pilvissä omissa häissään. Viimein
lokakuussa Tuire palautui maan pinnalle ja
sivusto saatiin julkiseksi. Täydennyksiä on
jo tehty julkaisun jälkeen ja tarkoituksena
onkin päivittää sivustoa säännöllisesti. 

Olimme Behcet-viikonlopussa vaihtaneet
yhteystietoja ja levitimme valmiiden sivujen
ilosanomaa sähköpostissa tälle rajalliselle
joukolle kommenttien toivossa. Vastaanotto
oli kovin tyytyväistä, joten saatoimme
huokaista helpotuksesta.

Loppusaldo
Julkaisun jälkeen pohdimme sitä, mitä
vuodessa oli tapahtunut ja mielestämme
olimme onnistuneet hyvin. Saavutimme
asetetun tavoitteen ja vähän enemmänkin.
Meillä on nyt suomenkieliset ja selkeät

verkkosivut harvinaisesta sairaudestamme.
Tämän lisäksi olimme vuodessa saaneet
aikaan kahdet häät, monet naurut ja hienon
kokemuksen.

Kaikille omaa verkkosivusto-projektia suun-
nitteleville voimme todeta, että antakaa
mennä vain! Kun suhtautuu projektiin sopi-
van rennosti ja hiljaisemmat vaiheet hyväk-
syen, niin tuloksia syntyy melkein huomaa-
matta. Oma kiinnostus ja innostus sivuston
toteuttamiseen on kuitenkin oltava, eikä
tietoteknisestä osaamisestakaan haittaa ole.

Ja se tärkein, projektimme konkreettinen
lopputulos on nähtävillä osoitteessa
www.behcet.fi.

Tuire Peurala ja Katja Naukkarinen
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10 Myötäelämisen taitoa:

Vertaistukija kuuntelee ja rohkaisee

Suomen Reumaliiton kouluttamat harvinais-
ten vertaistukijat kokoontuivat
tammikuussa jatkokoulutukseen. Alun perin
näitä sitoutuneita vapaaehtoisia kutsuttiin
”tukihenkilöiksi”. Nyt on otettu käyttöön
nimike ”vertaistukija”, joka kuvastaa parem-
min heidän rooliaan vertaistoimijoina.
Monet heistä ovat olleet mukana jo kymme-
niä vuosia, mutta motivaatio jatkaa on yhä
korkealla. Uusiakin toimijoita toivotaan
mukaan.
– Silloin kun itse sain Behcet-diagnoosin,
olisin halunnut soittaa vertaistukijalle.
Koska sellaista henkilöä ei vielä ollut, päätin
itse ryhtyä sellaiseksi, kertoo Taina Laine.
Puheluja toivotaan lisää. Osa saa muutaman
puhelun vuodessa. Nämä harvinaiset yhtey-
denotot ovat sitäkin tärkeämpiä. Vertaistuki-
jat ovat säästyneet häirikkösoitoilta.
– Myöhäisvaiheen borrelioosiin liittyen tulee
joitain kymmeniä soittoja vuodessa. Tämä
johtuu siitä, että punkkien levittämästä
sairaudesta kerrotaan paljon mediassa,
sanoo Anja Lappalainen.
– Omalla kohdallani kännykkään siirtyminen
on lisännyt yhteydenottajien määrää, koska
minut tavoittaa paremmin kuin lankanume-
rosta, kertoo MCDT:tä sairastava Maija
Simola.

Yhteydenottaminen on tehty helpoksi
Aiemmin kokeiltiin päivystysaikoja, jotka

ilmoitettiin Reuma-lehdessä ja diagnoosiryh-
mäkohtaisissa kirjeissä. Palvelu ei kuiten-
kaan tavoittanut tukea tarvitsevia, joten
siitä päätettiin luopua. Nykyisin vertaistuki-
joista tiedotetaan omalla nimellään ja yh-
teystiedoillaan ilman erillistä soittoaikaa.
Muutamat vertaistukijat ovat myös ilmoitta-
neet sähköpostiosoitteensa.
– Puhelimessa keskustelu on itselleni luon-
tevampaa, koska sähköpostissa voivat
painotukset ja sävyt jäädä tunnistamatta.
Silti sähköposti toimii joidenkin kohdalla
ensikontaktin saamisessa, toteaa Seija
Kyykoski.

Moni saattaa löytää tukea verkon keskuste-
lupalstoilta ja facebook-ryhmistä. Kuuntele-
valle korvalle langan toisessa päässä on
kuitenkin yhä tilaus.

Läsnä ihmisenä ihmiselle 
Kaikki jatkokoulutukseen osallistuneet
vertaistukijat rohkaisevat ihmisiä ottamaan
yhteyttä. Osana koulutusta muotoiltiin uusi
ilmoitus ryhmäkuvineen ja teksteineen.
Palvelusta tiedotetaan myös verkossa.
Vertaistukijat tietävät omasta kokemukses-
taan kuinka voimaannuttavaa ja helpottavaa
on voida keskustella toisen samaa sairautta
sairastavan kanssa, etenkin silloin kun voi
luottaa, että toimija tietää rajansa, on vaitio-
lotaitoinen, osaa ja haluaa kuunnella.
– Terveydenhuollon ammattilaiset auttavat
sairastunutta hoidon ja kuntoutuksen
osalta. Meidän roolimme on olla läsnä
ihmisenä ihmiselle, sanoo EDS:ää sairastava
Arja Vuoni.

Myötäelämisen taito on keskeistä. Skleroder-
maa sairastava Marjukka Nurmela muis-
tuttaa, että vertaistukitoiminta on palkitse-
vaa myös tekijöilleen. 
– Usein puhun soittajien kanssa ihan arki-
sista asioista ja siitä miten sairauden kanssa
voi vähitellen oppia tulemaan sinuiksi.
Tuntuu hyvältä, kun puhelin soi ja voi olla
avuksi. Siitä saa itsekin paljon, sanoo Mar-
jukka Nurmela.

Vertaistukijat suunnittelevat omaa viestintästrate-
giaansa. 
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Harvinaiset vertaistukijat käytettävissäsi: 
Olemme sinua varten!

Behcetin tautia sairastaville        Taina Laine 040 7344 967
taina.laine@pp.inet.fi

Borrelioosin myöhäisvaihetta sairastaville Sirkka-Liisa Aro 06) 8314 084
Anja Lappalainen 050 3540 554  

Dermatomyosiittia sairastaville    Sinikka Pitkälä (08) 474 365

Ehlers-Danlosia sairastaville    Marja-Liisa Sedig 040 8615 794
Katri Ylimäki (03) 5143 153
Arja Vuoni 040 5395 054

MCTD:tä sairastaville        Onerva Ahonen (03) 5434 252
Mirjam Lindqvist (09) 7281 274
Maija Simola 040 5741 193

Polymyosiittia sairastaville    Sirpa Korpihuhta (02) 7486 374
Leena Sainio 040 8346 880

hegele@dnainternet.net
Ritva Varjola (09) 3236 564

Relapsoivaa polykondriittia sairastaville Tuija Räisälä 0400 328 30
tuija.raisala@gmail.com                     

Sklerodermaa sairastaville    Seija Kyykoski (03) 5849 264
Marjukka Nurmela 050 3449 500

marjukka.nurmela@tintti.net
Saini Knuuttila 044 0391 220

Wegenerin granulomatoosia
(granulomatoottista polyangiittia) Elina Knaapi 0400 142 754
sairastaville elina.knaapi@netikka.fi

Elisa Simola 050 5547 725

Haluatko keskustella samaa harvinaista sairautta sairastavan kanssa? Voit ottaa yhteyttä
vapaaehtoisiin, koulutettuihin vertaistukijoihin luottamuksellisesti. Useilla on pitkä kokemus

vertaistukitoiminnasta. Voit soittaa myös nimettömänä.

Älä epäröi, ota yhteyttä jo tänään!
Vertaistukijoina toimivat:

Haluatko itse ryhtyä harvinaisten vertaistukijaksi? Koulutuksia järjestetään noin kerran vuo-
dessa. Ota yhteyttä Leena Loposeen: leena.loponen@reumaliitto.fi tai 040 504 4536.

Suomen Reumaliiton kouluttamat harvinaisten vertaistukijat tapasivat tammikuussa Tampereella. 
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12 Harvinaisten vuosi 2012 

Suomen Reumaliiton harvinaistoiminnalla
on vilkas tapahtumavuosi takanaan. Vuoden
kuluessa kokeilimme eripituisia ja -sisältöi-
siä vertaistapaamisia riippuen diagnoosiryh-
mien koosta ja toiveista. Odotetusti keskei-
simmäksi anniksi tapaamisissa koettiin
mahdollisuus tavata muita samaa harvi-
naista sairautta sairastavia. 

Toteutimme viime vuonna viisi diagnoosi-
kohtaista tapaamista Ehlers-Danlosia,
Wegenerin granulomatoosia (granuloma-
toottista polyangiittia), Relapsoiva poly-
kondriitia, sklerodermaa ja Churg Straus-
sia (allergista granulomatoottista polyan-
giittia) sairastaville. Lisäksi järjestettiin
vertaistukijoiden jatkokoulutus sekä
kaikille harvinaisten postituslistalaisille
suunnattu paritapaaminen elämänkump-
panin kanssa.

Osa tapaamisista tehtiin yhteistyössä
Hengitysliiton harvinaistoiminnan sekä
Reumaliiton valtakunnallisten jäsenjärjes-
töjen, Suomen Ehlers-Danlos yhdistyksen
(SEDY) ja Suomen Sklerodermayhdistyksen
kanssa. Tapaamisiin saattoi ensikertaa
ilmoittautua verkossa. Tämä näkyi myön-
teisesti suurina osallistujamäärinä. Enim-
millään tapaamisiin osallistui yli viisikym-
mentä henkeä. 

Sklerodermaviikonlopputapaamisen sisältö
ja painopisteet rakennettiin verkkokyselyn
avulla. Kyselyyn vastasi 50 sklerodermaa
sairastavaa ja tapaaminen suunniteltiin
kyselyn tulosten pohjalta.

Karkauspäivän 28.2. tiedotuskampanja 
Harvinaisten päivänä 28.2.12 koko Harvinai-
set-verkosto rummutti mediassa harvinais-
ten sairauksien kansainvälistä nimikkopäi-
vää. Me reumaliiton harvinaistiimissä hyö-
dynsimme päivän tuottamaa huomioarvoa
tiedottamalla terveydenhuollon yksiköihin
harvinaistoiminnan palveluista etenkin
postituslistalle liittymisestä. Lisäksi järjes-
timme yleisöluennot Apilassa sekä itse
sairastaville että ammattilaisille. Myös

Relapsoivaa polykondriittia sairastavia on posti-
tuslistallamme noin 30. Heistä osa tapasi Apilassa
syksyllä.

Suuren suosion saanut Sklerodermatapaaminen toteutettiin yhdessä Suomen Sklerodermayhdistyksen kanssa.
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Tampereen yliopistollisessa sairaalassa ja
Helsingin Reumayhdistyksessä pidettiin
Harvinaisten päivän tapahtuma. Vuoden
mittaan Apilassa järjestettiin kymmenen
tietoiskuja harvinaistoiminnasta kuntoutus-
kursseilla. Tapahtumista ja tempauksista
kerrottiin Harvinaisia-lehdessä sekä harvi-
naisten sähköpostilistalla. 

Diagnoosikuvaukset yksi tärkeimmistä
tehtävistä
Diagnoosikuvausten (40) uudistamista
varten kartoitettiin asiantuntijoiden ja itse
sairastavien mielipiteitä mm. vertaistapaa-
misissa. Vanhojen kuvausten päivitystarve
arvioidaan uuden karttuneen tiedon
valossa. Erityisesti kiinnitetään huomiota
kuvauksien selkokielisyyteen. Tavoitteena
on, että diagnoosikuvaukset löytyvät ver-
kosta, jotta niitä on helppo ajantasaistaa ja
tulostaa. Verkossa tieto on niin ammattilais-
ten kuin itse sairastavienkin ulottuvilla.
Diagnoosikuvauksien teko jatkuu ainakin
ensivuoteen saakka.

Onnea arvonnan voittajille – kerro
meille sähköpostiosoitteesi
Viime numerossa innostimme lehden luki-
joita lähettämään sähköpostisoitteensa,
jotta tavoittaisimme harvinaisten postitus-
listalla olevat myös lehtien ilmestymisen
välillä ja voimme lähettää yhä ajankohtai-
sempaa tietoa tapahtumistamme. Vasta
noin kolmannes listan 1873 harvinaisesta
on lähettänyt meillä sähköpostiosoitteensa.
Kaikkien sähköpostiosoittaneensa ilmoitta-
neiden kesken arvottiin kolme jalkojenhoi-
tosarjaa. Arpaonnen suosimille on ilmoitettu
asiasta henkilökohtaisesti. 

Myös tänä keväänä on mahdollisuus voittaa
arvonnassa tuotepalkintoja, lähetä siis oma
sähköpostiosoitteesi mahdollisimman pian
Leena Loposelle osoitteeseen: leena.lopo-
nen@reumaliitto.fi. Muistathan ilmoittaa myös
sähköpostiosoitteen muutoksesta meille.  

Ota yhteyttä!

Harvinaistiimi 
Jaana Hirvonen
Mikko Väisänen
Leena Loponen
etunimi.sukunimi@reumaliitto.fi
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Postituslistalaisten lukumäärät 
diagnoosi ryhmittäin 2012
Behcet 57
Borrelioosi (myöhäisvaihe) 52
Dermatomyosiitti 85
Ehlers-Danlos 177
Granulomatoottinen polyangniitti 101
(ent. Wegenerin Granulomatoosi)
Inkluusiokappale myosiitti 6
MCTD 208
Polymyosiitti 105
Relapsoiva polykondriitt 32
Sapho 13
Skleroderma 257
Skleroderma crest 103
Skleroderma Morphea 20
SLE 446
Stillin tauti 50
Vaskuliitit 137
Muut 24

Yhteensä 1873

Suomen Reumaliiton 
harvinaistoiminta

Vertaistuen ja tiedon saannin merkitys korostu-
vat harvinaisia sairauksia sairastavien
kohdalla. Suomen Reumaliitto on yksi Harvinai-
set-verkoston (www.harvinaiset.fi) jäsenistä,
jonka harvinaistoiminnan tavoitteena on mm.
tuottaa tietoa, kouluttaa vertaistoimijoita ja
järjestää tapaamisia. Suomen Reumaliiton
harvinaistoiminnan piiriin kuuluu noin 
40 diagnoosia. 

Suomen Reumaliiton harvinaistoimintaan kuuluu
mm. RAY:n rahoittamana:

� Vertaistukitoiminta
� Harvinaistiedon tuottaminen (oppaat ja

diagnoosikuvaukset)
� Harvinaisia-lehti (ilmestyy kaksi kertaa

vuodessa)
� Neuvonta ja tiedottaminen esimerkiksi

harvinaistoiminnasta ja kuntoutuspalveluista
� Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

(Kelan rahoittamia)
� Viikonlopputapaamiset eri ryhmille
� Muita tapahtumia kuten paritapaamiset ja

koulutukset
� Harvinaisten sairauksien päivän viettäminen
� Uusien toimintamuotojen kehittäminen mm.

vertaistoiminnan eri keinot
� Tiivis yhteistyö Harvinaiset-verkoston

kanssa mm. STM:n tavoiteohjelmassa
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"Kyllä paljon on risteillyt ajatuksia päässä
tänään. Miten ihmeessä ihminen selviää
näissä lääkäri- sairaala ym. viidakoissa, ellei
ole täysipäinen? Mitä tekee sellainen ihmi-
nen, joka ei osaa etsiä tietoa, jaksa soittaa
miljoonaan eri paikkaan, kysyä oikeita
kysymyksiä ja vaatia vastauksia? En viitsi
edes ajatella..."
Tämä oli tautikollegan vuodatusta akuuttiti-
lanteessa loppuvuoden välipäivinä, vieras-
kielisen terveyskeskuslääkärin inspiroimana.
Ajankohta oli hankala, mutta tässä, kuten
varmaan muissakin harvinaisissa sairauk-
sissa kertomuksia ja hoitokäytäntöjä on
monia, sairaanhoitopiirinkin sisällä, jopa
samassa sairaalassa eri lääkäreillä.

Kansantauti harvinaisen rinnalle
Tasan 30 vuotta sitten oli itselläni vilkas
tutkimusvuosi. Löytyihän se diagnoosikin
vihdoin, kun yksi lääkäri hoksasi kahden
erilaiselta tuntuvan palan kuuluvan samaan
palapeliin.
”Juhlavuoden kunniaksi” nytkin on vähän
enemmän tutkimuksia työn alla, vähän
palapelin kaikilla nurkilla.
Näyttää siltä, että olisin parin harvinaisen
rinnalle saamassa kansantaudin. Onko se
sitten makean elämän seuraamuksia vai
pitkän lääkityksen kiroja?
Uusimman taudin ensihavainto tehtiin
reumapolilla, mutta jatkot ohjattiin sitten
terkkariin.
Palapelini tuntuu melko monimutkaiselta ja
oma tk ei ole niitä parhaimmassa huudossa
olevia: täyttämättömiä virkoja, vaihtu-
vuutta, vaillinaisia vuorovaikutustaitoja
tiskin molemmin puolin.
Kovin usein en ole paikan päällä tk-lääkäri-

palveluja käyttänyt, viimeksi parisen vuotta
sitten vanhan ”viäräleuan” eläköitymisen
alla. Hänen huumorinsa jakoi vahvasti
asiakkaiden mielipiteitä, mutta ainakin
minulla jatkuvuus, tunnollisuus ja välittämi-
nen painoivat vaa´assa enemmän. Viimei-
nen auki oleva asiammekin hoitui puheli-
mitse hänen eläkkeelle jäämistään seuraa-
vana lauantaina.

Valoa terkkarin tunnelin päässä?
Uuden sairauteni tunnistus alkoi melko
nopeasti hoitajan toimesta, mutta lääkärien
loppuvuosi, lähes kaksi kuukautta, oli
loppuunmyyty.
Ilmoitukseni kotimittausten reippaista
lukemista hoitajalle johti kuitenkin lääkärin
soittoon ja ilmeisesti ylimääräiseen aikaan
juuri ennen joulua.
Huolimatta kymmenien vuosien lääkäreillä
juoksemisesta sitä yhä edelleen odottaa
vastaanotolla käymiseltä enemmän kuin
pitäisi, ja pettymys on turhan usein päällim-
mäisenä kotimatkalla.
Tällä kertaa tilanne oli aivan päinvastainen –
hoitosuunnitelma nytkähti eteenpäin, jatkot
ovat tiedossa. Bonuksena eräs pitkään
labroilla tsekattu asia tutkittiin konkreetti-
sesti, pintaa syvemmältä, käden käänteessä.
Kenties tämä pala kuuluukin toiseen palape-
liin?
Uudesta diagnoosista huolimatta käynnistä
jäi hyvä maku - ainakin suuhun. Tieto, että
terkkarissakin osataan ja tapahtuu, oli kuin
ennenaikainen joululahja.
Onhan niitä yksittäisiä tuttuja, jopa sta-
dissa, jotka kehuvat erinomaista terkkari-
suhdettaan, ”Tk:ssa mulla on oma – ja hyvä
– lääkäri…”, jotkut jopa lykkäävät muutto-
aan alueelta sen takia. 
Maakunnissa lienevät kiminkiset kumppa-
neineen monin paikoin toimivaa arkea.
Vanhalla isälläni on kaakonkulmilla erittäin
huolehtivainen heimoveli-lääkäri, täällä
omalla terveysasemalla kuulee, kun jotkut
asiakkaat vonkaavat pääsyä suomenkieli-
selle lääkärille.
Aika näyttää, oliko minulla vain onnenkan-
tamoinen vai olisiko terkkarin tunnelin
päässä valoa. 

Harvinaisia hoitokäytäntöjä 



15Postinumeroalueellamme on alkamassa
kokeilu terveysaseman hoitamisesta yksityi-
sin voimin. Nyt saamme uuden, vaihtoehtoi-
sen hoitomuodon: yksityislääkäri julkisen
hinnalla.
Palvelun tuottaja on jo kuulemma valittu,
mutta muut yksityiskohdat ovat vielä rah-
vaalle tuntemattomia, paitsi ettei vastaan-
otto sijaitse terveyskeskuksen tiloissa. 
Ovatkohan säännöt niin laupeat, että voisi
vielä käydä jatkoilla sillä pätevänoloisella
lääkärillä vanhan aseman puolella?

Kokonaisvastuuta ja irrallisuutta 
Hoidon kokonaisvastuun keskittäminen on
aina ollut toiveissani. Joskus se on melko
lailla toiminutkin. Sairauden alkumetreillä ja
diagnoosin ollessa hakusessa, kuvio toimii.
Kun sivujuonet ja juonteetkin lisääntyvät,
taitaa koko käsikirjoitus mennä uusiksi tai
sitä ei enää ole.
Hoitopaikkoja voi hyvinkin kertyä tusina ja
säännöllisiä käyntikohteita puolet siitä.
Vielä jos hakeutuu lisäksi yksityisiin erikois-
palveluihin, niin luulisi ainakin kokkien
määrän riittävän.
Uusi sairauteni näyttäisi olevan seurausta
vanhasta tai sen lääkityksestä, mutta tutki-
mukset tuntuvat täysin irrallisilta. 

Kansallisia ja kansainvälisiä suhteita 
Vuodenvaihteessa tulee aina päivitettyä ja
pyyhittyä pölyjä vanhoista toiveista ja
suunnitelmista.
Kokonaisvastuun ja harvinaisen sairauden
nimikkolääkärin lisäksi on vuosia ollut työn
alla kotoisen Rela-ryhmän ja kansainvälisten
RP-suhteiden kehittäminen, tai edes ylläpi-
täminen.
Tällä erää niissä olisikin paljon petrattavaa
ja päivittämistä, valtaosin itse aiheutettua,
mutta on myös yleistä: viestiin ei vastata tai
vastataan varsin valikoiden – itse mukaan
lukien.
Viikatemies on myös katkonut yhteyksiä
läheisiin kontakteihin.

…ja tieteentekoa
Reilun kolmenkymmenen harvinais-porukka
lienee sellainen sirpaleryhmä, ettei se riitä
tieteen tekoon?
Hieman kateellisena luin parin tutuhkon
lääkärin tutkimushenkilöiden hakuilmoi-
tusta – vierestä vietiin.

Jenkeissä tehtäisiin ”meidän” tutkimusta,
mutta miten ihmeessä sinne saisi verinäyt-
teet kasaan ja lähetettyä?
Maailman johtavan RP-tutkijan työhuone-
naapuri ois Suome Turust. Olen joskus
hänen kanssaan hieman meilaillut tutkimuk-
sista. Olisikohan tuore diagnoosini riittävä
aasinsilta sokeritautitutkijan keittiön oveen
koputtamiseen, tavoitteena siis kahvipöytä-
keskustelujen välityksellä ryhmämme ja
koko Euroopan kollegojen noteeraaminen
paremmin heidän tutkimuksissaan.

Meillä, kuten varmaan muissakin harvinai-
sissa aina toisinaan joku heittää kysymyk-
sen, kenellä on ollut joskus vaikkapa mai-
torupea tai angiina tai kuka on altistunut
joskus kasvimyrkyille jne.
Missä on pahan alku ja juuri? Läpimurto on
vielä saavuttamatta.

Untuvikkojen auttamista
Pitkään ”alalla olleelle” sosiaalisen toimin-
nan suora hyöty on vähän kuin lukisi joltain
autopalstalta vanhan autonsa vika- ja kor-
jaustarinoita. Onhan niitä uusia lääkkeitä ja
hoitomenetelmiä ym. aina silloin tällöin ja
niitä voi sitten yrittää ”myydä” lääkärille
seuraavalla polikäynnillä.
Antoisinta tässä tuntuu olevan untuvikkojen
auttaminen. Tämäkin tarina viivästyi, kun
yksi tsekkimies kyseli illalla palstalla neu-
voja sairautensa jämähtäneen tilanteen
edistämiseksi.
Hän ja korvalääkärinsä eivät tiedä muita 
RP-läisiä maassaan. Ironista kyllä, tautimme
”keksittiin” Prahassa tasan 90 vuotta sitten.
Oikein tai ei, mutta runsas maallikkoraa-
timme on joukolla opastamassa Jiříä laajan
kokemuksemme osoittamalle tielle. 
Päällimmäisenä toki muistutus siitä, että
olemme kaikki yksilöitä ja mitään yksiselit-
teistä patenttiratkaisu ei ole.

Uudenvuoden pyrkimykseni on (taas kerran)
keskittyä paremmin asioihin ja viedä ne
myös loppuun asti.
Pitäisi varata aika myös toimintaterapeutille.
Saisikohan sieltä vinkit ja menetelmät
omaan niskaan tarttumisen tehostamiseksi? 

aaTee
aatee111@gmail.com

Rela-ryhmä = relapsoivaa polykondriittia sairastavien verkosto
RP = relapsoiva polykondriitti, uusiutuva monirustotulehdus



16 Kohtaamisia Tampereella 
– Churg-Straussit ensikertaa koolla 

Viime marraskuussa osana Hengitysliiton ja
Suomen Reumaliiton harvinaistoimintaa
järjestettiin yhteistyössä ensimmäinen
vertaistapaaminen allergista granuloma-
toottista polyangiittia eli tutummalta nimel-
tään Churg-Straussin oireyhtymää sairasta-
ville. Tapaamista oli toivottu pitkään ja
siihen osallistui kahdeksan henkeä. Koska
tulijoita oli vain pieni joukko, päätettiin
vertaistapaaminen toteuttaa yksipäiväisenä.
Osallistujista moni oli jo löytänyt toisensa
sosiaalisen median kautta, mutta kaikki
eivät olleet nähneet toisiaan kasvotusten.

Päivän aikana tutustuttiin harvinaistyön
mahdollisuuksiin ja mietittiin millaisia
keinoja yhteydenpitämiseen on olemassa.
Lääkärin kyselytunnin piti keuhkosairauk-
sien dosentti, ylilääkäri Seppo
Saarelainen. Pienen osallistujamäärän
ansiosta saatettiin kokoontua saman pöy-
dän ääreen lääkärin kanssa, jolloin kysely-
tunti muotoutui leppoisan keskustelevaksi. 

Toisten näkeminen tärkeintä
Toisen samaa kokeneen kohtaaminen antaa

tilaisuuden peilata muiden kertomaa omaan
elämäntilanteeseen. Churg-Straussienkin
tapaamisessa korostui halu kuulla toisten
selviytymistarinoita, saada vertaistukea ja
vaihtaa ajatuksia kohtalotovereiden kanssa. 

Palautteissa yhden päivän tapaaminen 
jakoi mielipiteet kahtia. Osa piti päivän
tapaamista sopivana, jonkun taas tiedettiin
jääneen pois, koska päivä oli tuntunut
lyhyeltä. Kaikkien osallistujien mielestä
tapaaminen oli kuitenkin ollut merkityk-
 sellinen.

Tapaamisen tuloksena perustettiin osallistu-
jien oma sähköpostilista ja Churg-Straussin
facebook-ryhmä, johon myös muut ovat
tervetulleita liittymään. Ryhmän löytää
hakusanalla: ”Churg-Straussin oireyhtymä”.
Voit myös lähettää kaveripyynnön fb-ryh-
män ylläpitäjälle (Reija Närhi), joka liittää
sinut mukaan ryhmään.

Marika Kiikala-Siuko, Hengitysliitto 
Mikko Väisänen, Suomen Reumaliitto 

Harvinaisten tapaamisia vuonna 2013

Syksyllä järjestetään viikonlopputapaamiset 31.08.–01.09. myosiitteja sairastaville ja
09.11.–10.11. vaskuliiteja sairastaville. Tapaamiset ovat maksuttomia.

Syyskuussa 14.09.–15.09 järjestetään kaksipäivänen seminaari teemoina SLE ja MCTD.
Osallistumismaksu on 50 euroa. Se sisältää ohjelman, ruokailut sekä majoituksen kah-
den hengen huoneessa. Seminaari järjestetään SLE-yhdistyksen ja Suomen Reumaliiton
yhteistyönä. 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset
Viikonlopputapaamisiin ja SLE/MCTD-seminaarin tulee ilmoittautua etukäteen. Viikonlop-
putapaamisten ilmoittautumislomake sekä tapahtumatiedot löytyvät Suomen Reumalii-
ton verkkosivuilta www.reumaliitto.fi osiosta Koulutukset ja tapahtumat alkaen
1.8.2013. SLE/MCTD-seminaarin esite valmistuu huhtikuun lopussa, jonka jälkeen se on
saatavissa Suomen Reumaliiton ja SLE-yhdistyksen verkkosivuilta www.sle-yhdistys.fi.
Mikäli et käytä verkkoa, voit tilata lisätietoa tapaamisista kurssisihteeri Leena Loposelta
puh. 040 5044 536 tai leena.loponen@reumaliitto.fi mainittujen aikataulujen puitteissa.



Kysely Suomen Reumaliiton harvinaisten postituslistalla oleville

Vastaajan nimi __________________________________ Sähköpostiosoite _______________________________

Diagnoosi _________________________________________________________________________________________

Mihin harvinaisten toimintaan olet osallistunut?  

Ei Kyllä Jos olet osallistunut toimintaan, 
miten hyvänä olet sitä pitänyt?

Diagnoosiryhmän tapaamiseen � � huono   1     2     3     4      5 hyvä
Paritapaamiseen � � huono   1     2     3     4      5 hyvä
Kelan kustantamalle kuntoutusjaksolle � � huono   1     2     3     4      5 hyvä
Olen ollut yhteydessä vertaistukijaan � � huono   1     2     3     4      5 hyvä
En ole käyttänyt mitään palveluita � � huono   1     2     3     4      5 hyvä
Muuta, mitä: _____________________________ � � huono   1     2     3     4      5 hyvä

Miten toivoisit Suomen Reumaliiton kehitettävän harvinaisia reumasairauksia ja tulehduksellisia lihassai-
rauksia sairastavien palveluita? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
Vietämme vuonna 2014 Suomen Reumaliiton harvinaistoiminnan 20-vuotisjuhlaa. Miten toivoisit meidän
viettävän juhlavuotta? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
Toivotko, että harvinaistoiminnasta voisi anoa pieniä avustuksia esimerkiksi oman diagnoosiryhmän tai
alueellisten tapaamisten järjestämiseksi? � Kyllä � Ei 
Minkälaisissa edunvalvontakysymyksissä toivoisit tukea?

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
Haluaisitko, että sosiaalisen median keinoja hyödynnettäisiin harvinaistoiminnassa? 

Kyllä, miten: ________________________________________________________________________________________
� Ei

Haluaisitko koulutusta sosiaalisen median hyödyntämisessä vertaistuen välineenä? � Kyllä � Ei

Haluaisitko ryhtyä vertaistukijaksi? � Kyllä � Ei

Millaisia aiheita toivot käsiteltävän Harvinaisia-lehdessä?

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Palauta lomake 31.3.2013 mennessä.
Taita ja sulje lomake esimerkiksi palalla teippiä ja jätä sen jälkeen postin kuljetettavaksi. 

Voit palauttaa lomakkeen myös postimerkillä varustetussa kirjekuoressa osoitteella 
Suomen Reumaliitto ry/Leena Loponen Iso Roobertinkatu 20–22  A 00120 Helsinki tai skannata ja lähettää 

osoitteeseen leena.loponen@reumaliitto.fi.



VASTAANOTTAJA

MAKSAA

POSTIMAKSUN

Suomen Reumaliitto ry./
Leena Loponen
Vastauslähetys

Tunnus  5005163
00003 VASTAUSLÄHETYS
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Tule viettämään Harvinaisten iltaa 28.2. 
Helsingin Reumayhdistykseen 

Suomen Reumaliitto ja Helsingin Reumayhdistys järjestävät yhteistyössä 
tapaamisen harvinaisia reumasairauksia ja tulehduksellisia lihassairauksia 
sairastaville 

Tapaaminen on tarkoitettu Suomen Reumaliiton harvinaistoiminnassa
mukana oleville. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, mutta ilmoittaudu ennak-
koon tarjoilujen järjestämiseksi (ilmoita samalla mahdollinen ruokavalio).
Samalla voit esittää kysymyksiä lääkärille, joka käsittelee yleisesti kiinnos-
tavimmat kysymykset esityksessään. Paikkoja on 60 hengelle.

Ilmoittautumisen: Kurssisihteeri Leena Loposella Suomen Reumaliittoon,
leena.loponen@reumaliitto.fi tai puh. 040 5044 536 (ma–to)

Helsingin Reumayhdistys ry, Kotkankatu 9 A 15, Helsinki. Tulo-ohjeet
löytyvät yhdistyksen verkkosivulta www.helsinginreumayhdistys.com. 

Tervetuloa!

Korkeaa keuhkoverenpainetta sairastavien ja heidän
läheisten vertaistapaaminen
6.–7.9.2013 Kuntoutumiskeskus Apila, Kangasala.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 9.8.2013 mennessä
Sami Kaivos sami.kaivos@sydanliitto.fi tai puh. (09) 7527 5228 tai
Marika Kiikala-Siuko marika.kiikala-siuko@hengitysliitto.fi tai puh. 020 757 5176

17.30–18.00 Kahvi ja pientä suolapalaa tarjolla

18.00–18.30 Tervetuloa 
Pirkko Hyvärinen, Helsingin reumayhdistys
Harvinaistoiminnan kuulumisia
Mikko Väisänen, suunnittelija, Suomen Reumaliitto 

18.30–20.00 Ajankohtaista harvinaisista reumasairauksista ja 
tulehduksellisista lihassairauksista
Professori Tom Pettersson, HUS




