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Hyvä lukija,
Seuraatko tohtori Housea? Minä seuraan. Muutama jakso sitten tuo diagnostiikan ihmemies
loihe lausumaan tutkimusryhmän käydessä läpi erinäisiä potilaalle sopivia diagnooseja, että
voisiko kyseessä olla Henoch-Schönlein, joka on niin paha tauti, että sille on tarvittu peräti
kaksi saksalaista antamaan nimensä. Sairauksien nimeämiseen liittyy monia kiehtovia tarinoita, joita molemmat vakikirjoittajamme Tom Pettersson ja aaTee pohtivat toisistaan tietämättä omissa jutuissaan.
Itsekin olen silloin tällöin pohtinut lupusta, joka on myös teemana tällä kertaa.
Miksi sairautta on alettu kutsua lupukseksi, sudeksi? Mitä se kertoo sairauden nimen syntyhistoriasta? Kun aikoinaan aloittelin työtäni Suomen Reumaliitossa opetettiin, että lupus
erythematosus disseminatusta eli LED:ä pitäisi mieluummin kutsua systeemiseksi
lupus erythematosukseksi, SLE:ksi. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Vaikka sairautta
kutsutaankin enenevissä määrin SLE:ksi, kuulee myös LED-termiä käytettävän. Euroopassa termi lupus on taas yleisempi. Lisää tietoa SLE:stä löydät sivulta 6 ja sieltä selviää
sekin, miksi sairaudesta ehkä alettiin aikoinaan käyttää lupus-nimeä.
Mukavia lukuhetkiä
Jaana Hirvonen
PS Huumorimies tuo House, Henoch-Schönleinin purppuraan sairastunut toipuu
yleensä ennalleen.
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Harvinaista työtä kohta 20 vuotta
Vuonna 1993 nyt jo edesmenneeseen
Stakesiin nimettiin pienryhmien aseman
kehittämistyön koordinaattori. Yhdeksän
järjestöä, mukana Suomen Reumaliitto
aloittivat Stakesin koordinoimana palveluiden kehittämisen pieniin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluville. Tavoitteena oli etenkin
luotettavan ajantasaisen tiedon tuottaminen
harvinaisista sairauksista ja vammoista sekä
tarjota vertaistukea. Suomen Reumaliiton
kohderyhmäksi sovittiin harvinaiset reumasairaudet ja tulehdukselliset lihassairaudet
(ks. diagnoosilista sivulta 18). Nykyisin
mukana on noin 40 diagnoosia.
Tiheää verkko- ja verkostoaikaa
Sen jälkeen on tapahtunut paljon. Kun 1990luvun alussa tietolähteenä oli kirjaston
lääkärikirja ja sähköistä mediaa edusti faksi,
voi nyt miltei kuka tahansa googlata itsensä
aiheesta kuin aiheesta infoähkyyn asti.
Perushaaste on kuitenkin edelleen sama: Jos
ennen ei tietoa ollut, niin nykyisessä tietotulvassa voi olla vaikeaa paikallistaa se luotettavin tai ymmärrettävin tieto. Toisaalta on
monia harvinaisia sairauksia, joista ei edelleenkään löydy paljon tietoa. Internet on
merkittävästi parantanut myös vertaistuen
mahdollisuuksia. Voit perustaa nettisivut,
blogata, twiitata ja perustaa facebook-ryhmän, mutta tärkeää on päästä kohtaamaan
myös face to face, kasvotusten.
Yhdeksän toimijan harvinaisverkosto on
laajentunut kuluneina vuosina 18 liiton ja
säätiön yhteenliittymäksi, jolla on kaksi
omaa työntekijää, verkkosuunnittelija ja
suunnittelija-tiedottaja. Harvinaiset-verkoston pitkäaikainen toive on myös toteutumassa: STM:n nimeämän harvinaisia sairauksien sairastavien ohjausryhmän työ
alkaa syyskuussa. Työryhmän tehtävänä on
laatia kansallinen ohjelma vuoden 2013
loppuun mennessä.

Postituslista kasvaa
Tällä hetkellä Suomen Reumaliiton harvinaisia sairauksia sairastavien postituslistalla on
reilu 1800 henkilöä. Vuoden alusta 100 uutta
ihmistä on liittynyt sille. Ehkäpä voimme
ensivuonna todeta, että luku on alkuvuosien
200:sta jo kymmenkertaistunut? Postituslistalle mukaan tulo on helppoa, se on maksutonta eikä edes edellytä liiton jäsenyhdistysten jäsenyyttä, vaikka moni liittyy myös
niiden jäseneksi. Postituslistalla voi ilmoittautua osoitteessa www.kuntoutumiskeskusapila.fi > harvinaistoiminta tai lähettämällä
vapaamuotoisen viestin, jossa kertoo yhteystietonsa ja diagnoosinsa. Tarkka diagnoosi
tarvitaan, jotta postituslistalaisia voidaan
tavoittaa myös ryhmäkohtaisista palveluista
sekä ottaa ryhmien koko huomioon palveluita suunniteltaessa. Tietoja ei luovuteta
ulkopuolisille.
Reumaliiton harvinaistoimintaan
kuuluu mm. RAY:n rahoittamana:
G Vertaistukitoiminta
G Harvinaistiedon tuottaminen
(oppaat ja diagnoosikuvaukset)
G Harvinaisia-lehti
(ilmestyy kaksi kertaa vuodessa)
G Neuvonta ja tiedottaminen esimerkiksi
harvinaistoiminnassa ja kuntoutuspalveluista
G Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit (Kelan rahoittamia)
G Viikonlopputapaamiset eri ryhmille
(tänä vuonna kuusi tapaamista)
G Muita tapahtumia kuten paritapaamiset ja
koulutukset
G Harvinaisten sairauksien päivän viettäminen
G Uusien toimintamuotojen kehittäminen
mm. vertaistoiminnan eri keinot
G Tiivis yhteistyö Harvinaiset-verkoston kanssa
mm. STM:n kansallisessa ohjelmasssa
Ota yhteyttä!
Harvinaistiimi

Jaana Hirvonen
Mikko Väisänen
Leena Loponen
etunimi.sukunimi@reumaliitto.fi

Harvinaisia-tiedotteen toimitus
Kehitysjohtaja Jaana Hirvonen
puh. (09) 4761 5601
jaana.hirvonen@reumaliitto.fi
Visuaalinen suunnittelu ja taitto Heikki Hjelt,
Markkinointipörssi Oy, Helsinki
KANNEN KUVA HEIKKI HJELT
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Granulomatoottinen polyangiitti
– Wegener kastettiin uudestaan
MIKKO VÄISÄNEN

nauttia myös yleistä arvostusta. Sen vuoksi
on perusteltua, että tunnustuksen yhteydessä arvioidaan henkilön eettistä ja moraalista asennoitumista. Niin ikään voidaan
pitää perusteltuna, että eponyymin saaneiden henkilöiden tutkimustoiminta sekä
heidän muut tekonsa olisivat hyväksyttäviä
myös jälkimaailman silmissä.

Moni harvinainen sairaus on nimetty sen
henkilön mukaan, joka lääketieteellisessä
kirjallisuudessa on alun perin kuvannut sen.
Näihin ns. eponyymeihin liittyy ongelmia,
sillä vain harvoin ne antavat hyvän käsityksen taudin luonteesta tai synnystä. Ne ovat
kuitenkin säilyneet osana lääketieteellistä
perinnettä ja muistuvat kieltämättä helpommin mieleen kuin usein pitkät ja monimutkaiset nimet, joissa on lueteltu eri oireita ja
löydöksiä. Esimerkkejä harvinaisten reumasairauksien eponyymeistä ovat Takayasun
arteriitti, Wegenerin granulomatoosi, ChurgStraussin oireyhtymä ja Behcetin tauti.

Tapaus Wegener
Vaskuliittien eponyymeistä on virinnyt
ajankohtainen keskustelu. Tutkittaessa
Wegenerin granulomatoosille nimensä
antaneen saksalaisen patologin Friedrich
Wegenerin elämänuraa (1908–1990) tuli
esille, että ennen toista maailmansotaa ja
sodan aikana hän oli ollut kansallissosialistisen puolueen aktiivinen jäsen. Sodan jälkeen häntä syytettiin sotarikoksista. Hän oli
vangittunakin, mutta varmojen todisteiden
puuttuessa häntä ei koskaan tuomittu.
Vuoden 2011 alussa eurooppalaiset ja
amerikkalaiset reumatologit yhteistyössä
amerikkalaisten nefrologien kanssa ehdottivat Wegenerin granulomatoosin uudeksi
englanninkieliseksi nimeksi granulomatosis
with polyangiitis (Wegener’s). Termi ja sen
lyhenne GPA levisivät nopeasti ja olivat
laajassa käytössä jo samana vuonna Lontoossa pidetyssä eurooppalaisessa reumakongressissa. Tarkoitus on, että suluissa
oleva viite Wegeneriin jätettäisiin pois
muutaman vuoden kuluttua, kun uusi termi
tulee laajemmin tutuksi.

Nimikkosairaus kunnianosoituksena
Eponyymi on merkittävä tieteellisen yhteisön tunnustus. On suuri kunnia saada liittää
nimensä sairaustilaan, jonka on ensimmäisenä havainnut ja kuvannut. Henkilön, joka
saa tämän kunnian, tulisi luonnollisesti

Voidaan kysyä miten vakavasta rikoksesta
pitää olla kysymys, jotta henkilö poistettaisiin eponyymien listalta. Tästä ei ole toistaiseksi olemassa kansainvälisiä sopimuksia,
mutta on ilmeistä, että ihmisoikeuksien
loukkaukset ja tutkimusmateriaalin kerää-

Tom Pettersson reumakongresissa kesäkuussa
2012, Berliinissä.

Eponyymillä tarkoitetaan sen henkilön nimeä, jonka mukaan jokin ilmiö, asia tai esine on nimetty. Esimerkiksi lämpötilan yksikkö, celsiusaste on nimetty ruotsalaisen astronomin Anders Celsiuksen mukaan ja Parkinsonin tauti on
nimetty englantilaisen lääkärin James Parkinsonin mukaan. Parhaillaan tiedemaailmassa keskustellaan siitä, että historiallinen maine jakautuu usein epäoikeudenmukaisesti ja epätasaisesti. Tieteellisesti merkittävät havainnot ja periaatteet nimetään usein kauan niiden keksimisen jälkeen, eikä välttämättä alkuperäisen keksijän mukaan. Eponyymit eivät
siten ole aina todenperäisiä, vaan usein asiat on nimetty jonkun muun kuin niiden oikean keksijän tai löytäjän mukaan.

minen epäeettisiä menetelmiä käyttäen
kuuluvat tähän kategoriaan.
On muitakin syitä pohtia eponyymien
käytöstä luopumista. Historia ei tunnetusti
aina ole oikeudenmukainen, eikä kunniaa
suinkaan aina saa oikea henkilö. Itse asiassa
saksalainen Hans Klinger kuvasi ensimmäisenä taudin, joka sittemmin kantoi
Wegenerin nimeä. Behcetin taudin kuvasi
kreikkalainen silmälääkäri Benedictos
Adamantiades jo useita vuosia ennen
turkkilaista Hulusi Behçet:iä, ja japanilainen silmälääkäri Michishige Takayasu
kuvasi nimeään kantavan taudin silmäpohjamuutokset, mutta ei taudille ominaista
suurten valtimoiden tulehdusta.
Wegenerin granulomatoosin uusi nimi granulomatoottinen polyangiitti ei sekään riittävän
kattavasti kuvaa moni-ilmeistä systeemisairautta, mutta valaisee sen kahta pääilmentymää, mikroskoopin alla kudoskoepalassa
näkyviä granuloomamuodostumia sekä eri
elinten ja kudosten hapenpuutetta aiheuttavaa verisuonien tulehdusta. Uusi termi on
myös linjassa läheisen sukulaistaudin, mikroskooppisen polyangiitin nimen kanssa.
Lisäksi on ehdotettu, että kolmannesta
ANCA:han liittyvästä vaskuliitista eli ChurgStraussin oireyhtymästä ruvettaisiin englannin kielellä käyttämään nimitystä allergic
granulomatosis with polyangiitis.

saada jalansijaa, ei vain lääketieteellisessä
kirjallisuudessa, vaan myös laajemmissa
yhteisöissä kuten potilasyhdistyksissä.
Englanninkielisten termien soveltaminen
muihin kieliin ei sekään ole aivan yksinkertainen tehtävä, mutta ainakin granulomatoottinen polyangiitti taipuu suomen kieliopin sääntöjen mukaan. Vastaavasti allerginen granulomatoottinen polyangiitti sopisi
hyvin Churg-Straussin oireyhtymän suomalaiseksi nimeksi.
Eponyymien täydellinen poistuminen ei
liene realistista, sillä kansainvälisessä tautiluokituksessa niitä on varsin suuri määrä.
Ne ovat juurtuneet oppikirjoihin, Internetiin
ja jokapäiväiseen keskusteluun. Arjen
työssä ne ovat kieltämättä käteviä. Lisäksi
ne antavat väriä lääketieteelle ja ovat osa
yhteistä perinnettämme ja kulttuurihistoriaamme. Vaikka uusia eponyymejä ei enää
ehkä virallisesti luoda, niitä voi syntyä ikään
kuin itsestään uusien tautien havaitsemisen
myötä. Joka tapauksessa riippumatta tautinimistön kehityksestä keskustelu eponyymin saaneiden tutkijoiden tieteellisen eheyden ja eettisen loukkaamattomuuden vaatimuksesta on ollut tarpeellinen.
Tom Pettersson,
Professori, reumatologian
erikoislääkäri
Helsingin yliopistollinen
keskussairaala

Uudelleennimeäminen vie aikaa
Sairauden nimen muuttaminen ei ole koskaan helppo tehtävä. Uuden nimen pitäisi
Pieni sanasto
ANCA = neutrofiilien sytoplasmavasta-aine, ANCA-vasta-aineisiin liittyviä sairauksia ovat granulomatoottinen
polyangiitti, mikroskooppinen polyangiitti ja allerginen granulomatoottinen polyangiitti
Granulooma = makrofageista ja lymfosyyteistä koostuva tulehdussolukertymä
Lymfosyytti = imusolu, joka osallistuu elimistön immuunijärjestelmän ylläpitoon
Makrofagi = syöjäsolu, joka syö elimistössä vieraiksi tunnistettuja mikrobeja
Neutrofiili = yksi leukosyyttien eli valkosolujen muoto, granulosyyttien eli jyvässolujen yleisin muoto
Polyangiitti = usean verisuonen tulehdus, monisuonitulehdus

Wegenerin granulomatoosi = granulomatoottinen polyangiitti
Churg-Straussin oireyhtymä =allerginen granulomatoottinen polyangiitti
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SLE – harvinaisista suurin?

Suomen Reumaliiton harvinaistoiminnassa ollaan
siirtymässä Pohjoismaisesta harvinaisuuden määritelmästä Eurooppalaiseen. Sen mukaan sairautta pidetään
harvinaisena, jos sitä sairastaa korkeintaan viisi
henkilöä 10 000 henkilöä kohden eli Suomen kokoisessa maassa enintään reilut 2700 henkilöä. Ajankohtainen pulma onkin, kuuluuko SLE harvinaisiin sairauksiin vai ei, sillä sen esiintyvyydestä on eri tutkimuksissa saatu sangen erilaisia tuloksia aina 0.4 henkilöstä
25 henkilöön 10 000 asukasta kohden. Tapani Helve
päätyi aikoinaan väitöstyössään vuonna 1985 arvioon,
että SLE:n esiintyvyys voisi olla Suomessa 2.8 henkilöä
10 000 asukasta kohden. Tällä hetkellä aika suuri
yksimielisyys vallitsee siitä, että Suomessa on runsaat
2000 SLE:tä sairastavaa. SLE:tä voidaankin pitää
Suomen Reumaliiton harvinaistoiminnan suurimpana
diagnoosiryhmänä.
Monimuotoinen autoimmuunisairaus
SLE eli systeeminen lupus erythematosus, suomenkieliseltä nimeltään hajapesäkkeinen punahukka on
autoimmuunisairaus. Siinä elimistön puolustus- eli
immuunijärjestelmä toimii virheellisesti ja tuottaa
vasta-aineita elimistön omia soluja ja kudoksia vastaan. Seurauksena on autoimmuunireaktio, joka
aiheuttaa SLE-taudissa eri elimiin kohdistuvan tulehduksen. Syytä autoimmuniteettiin ei tiedetä, mutta
koska SLE:tä sairastavista valtaosa on naisia, epäillään
sukupuolihormoneilla olevan yhteys sairastumisalttiuteen. SLE:hen myös sairastutaan yleensä nuorempina.
Samoin jotkut lääkeaineet ja kemikaalit sekä auringon
UV-säteily voivat käynnistää sairauden.
SLE voi aiheuttaa monenlaisia oireita. Tavallisia yleisoireita ovat väsymys, laihtuminen ja kuumeilu. Tyypillisiä
ovat myös erilaiset iho- ja niveloireet, kuten kasvoihin
nenän ympärille tuleva perhosta muistuttava ihottuma,
jonka perusteella perhosesta onkin tullut kansainvälisen SLE-toiminnan symboli. Monilla esiintyy ihottumaa
myös auringonvalolle altistuvilla kehon alueilla tai
muita iho-oireita. Nivelten kipuja ja turvotuksia tai
nivelreuman kaltaista niveltulehdusta erityisesti käsien
alueella esiintyy lähes kaikilla SLE:tä sairastavilla
jossain vaiheessa sairautta. Nivelet eivät kuitenkaan
SLE:n luokittelukriteerit
G Perhosihottuma (ihottuma poskipäissä ja nenänselässä)
G Diskoidi lupus (hilseilevä ihottumaläiskä muualla)
G Valoherkkyys, esimerkiksi auringonvaloihottuma
G Suun limakalvon haavaumat
G Niveltulehdus
G Keuhko- tai sydänpussin tulehdus
G Munuaistauti
G Neurologiset oireet
G Verisolumuutokset kuten esimerkiksi anemia
G Tumavasta-aineet ja muut immunologiset verimuutokset
kuten esimerkiksi DNA- tai Sm-vasta-aineet

yleensä vaurioidu kuten nivelreumassa, mutta sormiin
voi kehittyä virheasentoja.
SLE:n diagnostiikka perustuu oireisiin ja laboratoriotutkimuksiin. Sille on sovittu 11 luokittelukriteeriä. Jos
niistä on ollut neljä tai useampi jossakin sairauden
vaiheessa, SLE:n diagnoosi täyttyy.
Merkkinä tulehduksesta lasko kohoaa, mutta CRP voi
olla normaali. Lähes kaikilla sairastuneilla esiintyy
veressä tumavasta-aineita ja muita autovasta-aineita.
Niiden tutkiminen on tärkeää diagnoosia tehtäessä.
DNA-vasta-aineiden määrällä on merkitystä myös
sairauden vaikeusasteen arvioinnissa.
Itsehoito keskeistä
Suurin osa SLE:tä sairastavista pystyy elämään normaalia elämää ilman lääkitystä tai kevyellä lääkityksellä.
Terveellisten elämäntapojen noudattaminen sekä
auringonvalon välttäminen auttavat pysymään kunnossa. Mikäli lääkkeitä tarvitaan, tavallisin yhdistelmä
on pieni annos kortisonia ja hydroksiklorokiinia.
Vaikeissa tapauksissa joudutaan käyttämään erityyppisiä solunsalpaajia ja ehkä suuriakin kortisoniannoksia.
Verisuonitukosten ehkäisyyn käytetään asetyylisalisyylihappoa ja valkosormisuutta hoidetaan verisuonia
laajentavilla lääkkeillä ja tietenkin lämpimällä vaatetuksella. Biologisistakin lääkkeistä alkaa olla kokemusta,
ja ne ovat tulossa SLE:nkin hoitoon.
SLE elämänkumppanina
SLE:lle on tyypillistä aaltoilu oireettomien ja aktiivisten
kausien välillä. Tautimuodot vaihtelevat lievistä vaikeisiin, mutta vaikeitakin tautimuotoja voidaan nykyisin
hallita. SLE:n ennuste on koko ajan parantunut ja
useimmiten sen kanssa voi elää täysipainoista, hyvää
elämää. Vanhemmiten sairauden aktiivisuus yleensä
myös lievenee.
Jaana Hirvonen
Lähteet ja lisätietoa SLE:stä
Heikki Julkunen: SLE. Jukka Martio (toim.) Reuma (2007)
Kustannus Oy Duodecim
Pertti Mustajoki SLE (yleistynyt punahukka) Lääkärikirja
Duodecim (2012) www.terveyskirjasto.fi/
Reuma-aapinen http://www.reumaliitto.fi/reuma-aapinen/
SLE-ensitieto-opas, SLE-yhdistys www.sle-yhdistys.fi
Pediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO)
www.printo.it
Mistä lyhenne SLE tulee?
Nimi SLE, systeeminen lupus erythematosus, on peräisin
1900-luvun alkupuolelta. Systeeminen tarkoittaa koko
elimistöön liittyvää. Sana lupus on latinaa ja tarkoittaa sutta.
Perimätiedon mukaan lupus-sanan käytöllä nimessä on
parikin selitystä. Yhden tarinan mukaan SLE:hen liittyvä ns.
perhosihottuma kasvoilla muistutti suden raatelujälkiä.
Toisen tulkinnan mukaan perhosihottuma muistutti suden
kuonon valkoisia alueita. Erythematosus on puolestaan
kreikkaa ja viittaa ihottuman punaisuuteen.

PROFESSORI TOM PETTERSSON ON TARKASTANUT JUTUN LÄÄKETIETEELLISEN SISÄLLÖN.
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Always look on the bright side of life
ELINA VATTULAINEN

SLE-yhdistys on ollut
vuoden 2012 alusta
Suomen Reumaliiton
jäsenyhdistys. Kirsi
Myllys on yhdistyksen uunituore puheenjohtaja, mutta SLE:stä
hänellä on kokemuksia jo 1980-luvulta,
vaikka hän ei sitä
silloin vielä itse tiennytkään.
– SLE:ni diagnosoitiin
samana vuonna 1993,
kun täytin 30 vuotta,
mutta oireet olivat
alkaneet jo kahdeksan
vuotta aiemmin, kun
sairastin ensimmäisen
keuhkokuumeeni.
Lääkäri pohti silloin
LED-sairautta, mikä ei
tuolloin merkinnyt
minulle mitään, enkä
ottanut asiasta selvää,
Kirsi kertaa sairauden
alkuvaiheita.

mailtakin.
Foorumilla eli keskustelupalstalla on lähes
viisinkertainen määrä
rekisteröityneitä käyttäjiä jäsenmäärään
verrattuna.
– Nyt syksyllä saamme
vihdoin ja viimein
uudet nettisivut,
odotan niitä innokkaasti. Keskustelupalsta säilyy, sillä se
tuntuu olevan meidän
tärkein juttumme.
Uusien sivujen myötä
aloitamme myös
nettitapaamiset skypessä, ennakoi Kirsi.

Vertaistukitoiminnan
kehittämisen rinnalla
uusi puheenjohtaja
näkee keskeisinä
tavoitteina jäsenmäärän kasvattamisen ja
SLE-tietouden levittäKirsi Myllys on SLE-yhdistyksen uusi puheenjohtaja, misen.
mutta konkari SLEn kanssa.
Nyttemmin SLE on
– Perustimme yhdisrauhoittunut ja viimeisestä niveltulehduktyksen parantamaan SLE-ihmisten asemaa
sestakin on niin monta vuotta, ettei Kirsi
Suomessa. Tämä on tärkeä asia, ja isona
enää edes muista milloin se oli. Silti hän on
joukkona mahdollisuutemme tulla kuulluiksi
ollut mukana SLE-toiminnassa pitkään ja
paranevat, Kirsi kaipaa toimintaan mukaan
jatkaa aktiivisesti.
uusia ihmisiä.
– Taisin käydä Reumaliiton SLE-jaoston
kokouksissa muutaman kerran 1990-luvun
Myös yhdistyksen hallitukseen toivotaan
alkuvuosina, mutta aktivoiduin vasta tyttäehdolle uusia edustajia.
reni syntymän jälkeen vuonna 1995, Kirsi
– Olemme valtakunnallinen yhdistys, siksi
muistelee.
pidän tärkeänä, että myös koko Suomi
olisi edustettuna hallituksessamme.
Vuorovaikutteinen yhteys muihin
Olemme olleet liian pääkaupunkikeskeisiä.
SLE-yhdistys perustettiin syksyllä 2001.
Onneksi meillä on hallituksessa yksi KuoAlusta asti tavoitteena oli yhdistys, joka
piosta, yksi Eurasta ja tietenkin yksi Pietatoimisi pääasiassa netissä. Hallituksen
rista, vaikkakin hänen varsinainen asuinkokoukset pidettiin chatissa ja keskeinen
paikkansa on Espoo. Toivottavasti saamme
toimintamuoto oli vertaistuen antaminen
ensi vuoden hallitukseen mukaan jonkun
nettisivujen välityksellä. Lähtökohtana oli,
Pohjois-Suomesta ja keskisen Suomenkin
että Internetin kautta toimiminen helpotedustus olisi tärkeä, herättelee Kirsi.
taa osallistumista niin Suomesta kuin ulko-
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kielen mahdollisimman hyvin. Toive toteutui
ja englanninkielestä tuli hänen ammattinsa
ja rakas harrastuksensa.

Hieno näyttö vapaaehtoispohjalta toimivan yhdistyksen työstä tietoisuuden
lisäämiseksi on uusi SLEensitieto-opas. Opas kertoo
paitsi SLE:n diagnosoinnista, oireista ja hoidosta,
myös siitä minkälaisia
tunteita ihminen käy läpi
sairastuessaan SLE:n kaltaiseen pitkäaikaissairauteen.
– Opas on sellainen, jonka olisin itsekin
halunnut käteeni, kun sairastuin, toteaa Kirsi.

Suuri yllätys ei liene, että myös Kirsin tunnuslause on englanninkielinen, tai pitäisikö
sanoa molemmat tunnuslauseet:
– Anteeksi englantini, mutta se on ehdottomasti: " Always look on the bright side of
life...", (Elämällä on aina valoisakin puoli)
vai onko se "Don't panic!" (Ei paniikkia!)
Kumpikin aina tilanteen mukaan, Kirsi
sanoo valloittavasti hymyillen.
RIITTA KATKO
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SLE-yhdistyksen hallitus Suomen Reumaliiton
Hymyhuulet-risteilyllä eturivissä vasemmalta
Marjatta Sykkö (Espoo), Marja-Leena Ollikainen
(Helsinki), Elina Eklund (Siilinjärvi) ja takarivissä
vasemmalta: Tiina Sarste (Oulu), Kirsi Myllys
(Helsinki) ja Marita Vanhanen (Espoo/Pietari).

Kansainvälinen yhteistyöverkko
SLE-yhdistys on alusta asti toiminut myös
kansainvälisesti. Yhdistys on tehnyt yhteistyötä Viron Reumaliiton ja virolaisten SLE:tä
sairastavien kanssa. Yhdistys jopa perustettiin Tallinnassa ja siellä vietettiin myös sen
10-vuotisjuhlia viime vuonna. Tästä eteenpäin SLE-yhdistys edustaa Suomea eurooppalaisessa SLE-yhdistysten kattojärjestössä,
Lupus Europessa, joka toimi aikaisemmin
nimellä ELEF. Sekin on Kirsille tuttu, sillä
ELEF:n vuosikokous pidettiin Suomessa 1997
ja Kirsi oli aktiivisesti mukana järjestelyissä.
– Lähden marraskuussa Kyprokselle Lupus
Europen vuosikokoukseen kertomaan terveisemme. Toivon saavani tällä matkalla paljon
uusia kontakteja muista maista, Kirsi kertoo.
Kansainväliset kontaktit sopivatkin hyvin
brittiaksentilla englantia puhuvalle Kirsille.
Englanti-kärpänen pisti häntä jo 8-vuotiaana, kun isä vei hänet kolmeksi viikoksi
Englantiin juna-laiva-juna -seikkailulle. Siellä
pikku-Kirsi päätti, että haluaa oppia tuon

Lopuksi Kirsi haluaa vedota kaikkiin Harvinaisia-lehteä lukeviin SLE:tä sairastaviin:
– Kuin kuiskaus tuuleen, jota kannattaa aina
toisinaan pysähtyä kuulemaan. Jos sinulla
on piirustuksia, runoja, kirjoitelmia, mitä
vain omia tuotoksia, jotain, mikä liittyy
elämääsi SLE:n kanssa (tai vierellä!), niin
lähetä niitä minulle joko postitse tai sähköisesti. Marraskuussa 2012 julkistetaan
eurooppalainen kilpailu ja siitä löydät lisätietoa yhdistyksen sivuilta www.sle-yhdistys.fi. Psst, kuiskaa tämä seuraavalle.
Jaana Hirvonen
Kirsin yhteystiedot
Kirsi Myllys
Susitie 2-6 G 76
00800 Helsinki
kirsi.myllys@iki.fi
Ajankohtaista SLE-yhdistyksessä
SLE-ensitieto-opasta voi tilata yhdistyksestä ja se löytyy
myös verkosta: http://www.reumaliitto.fi/reuma-aapinen/reumataudit/systeeminen_lupus_erytematosus_s/
SLE-puhelin on käynnistymässä, seuraa yhdistyksen
sivuja.
Jäsentapaaminen Kuopiossa keväällä 2013
Kansainvälinen SLE-päivä 10.5.2013
Katso vuoden 2012 Kansainvälinen SLE-päivän videotervehdys youtubessa:
http://www.reumaliitto.fi/?x2286=771672

Käy kurkkaamassa SLE-yhdistyksen sivuille www.sleyhdistys.fi. Sivuilla toimii keskustelupalsta SLE FORUM,
joskin sen nimi tule muuttumaan uusien sivujen myötä.
Sivuille pitää kirjautua, mutta se ei edellytä yhdistyksen
jäsenyyttä.
SLE-ryhmä löytyy myös facebookissa osoitteesta:
https://www.facebook.com/pages/SLE-yhdistysry/134250096671394

Paritapaaminen
3.–4.11.2012
Viikonloppu harvinaisen elämänkumppanin kanssa
Apilassa, Kangasalla
Tervetuloa toista kertaa järjestettävään harvinaisten paritapaamiseen. Viikonloppu on
suunnattu harvinaisia reumasairauksia sairastavien postituslistalaisille elämänkumppaneineen. Etusijalla ovat ne, jotka eivät osallistuneet viimevuonna järjestettyyn tapaamiseen.
Alustava

ohjelma

Lauantai
10.30 Tervetuloa Apilaan!
Mikko Väisänen
11.00 Johdatus harvinaisiin sairauksiin
Tom Pettersson, professori,
reumatologian erikoislääkäri
Harvinainen kyselytunti – lääkäri vastaa
12.30 Lounas kahvin kera Vesijärvisalissa
14.00 Sairauden vaikutus parisuhteeseen ja
seksuaalisuuteen
Seksologi Tarja Santalahti
15.30 Keskustelua ja kysymyksiä alustuksen pohjalta
17.00 Päivällinen Vesijärvisalissa
Illalla aikaa vapaalle yhdessäololle porukalla tai kumppaniin
keskittyen
Rantasaunalla mahdollisuus vapaamuotoiseen illanistumiseen,
tarjolla iltapalaa
Sunnuntai
08.00 Mahdollisuus aamualtaaseen (erillinen ilmoittautuminen)
09.00 Aamupala Vesijärvisalissa
10.00 Kehonhallintaharjoituksia
Fysioterapeutin ryhmä
11.00 Leikinomaisia liikekokeiluja yhdessä ja erikseen
Feldenkrais-ohjaaja Anneli af Ursin
12.15 Yhteenveto ja palaute tapaamisesta auditoriossa
12.30 Lounas ja läksiäiskahvit Vesijärvisalissa

Tapaamisen verkkoilmoittautuminen löytyy Apilan ja Suomen Reumaliiton sivuilta. Postitse
lähetettäviä ilmoittautumislomakkeita voi pyytää kurssisihteeri Leena Loposelta puh. 040
5044 536 tai leena.loponen@reumaliitto.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä voit myös esittää
ennakkokysymyksiä lääkärille tai seksologille, jotka poimivat yleisesti kiinnostavia aiheita
yhdessä käsiteltäväksi. Ilmoittautumisaika päättyy 3.10.
Viikonlopputapaamisen omavastuuosuus on 40 euroa henkilöltä. Loput kustannukset katetaan RAY:n avustuksesta. Ohjelma ja muuta käytännön tietoa lähetetään osallistujille noin
viikko ennen tapaamista. Apilaan mahtuu majoittumaan 25 paria.
Lisätietoja saa suunnittelija Mikko Väisäseltä mikko.vaisanen@reumaliitto.fi
tai puh. (03) 2716 341.
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Harvinaisuus tekee näkyväksi
olennaisimman järjestötyössä
Toiminnan ja verkostojen takaa löytyy aina
ihminen. Terveystieteiden maisteri, suunnittelija Marika Siuko-Kiikala aloitti työnsä Hengitysliitossa fysioterapeuttina vuonna 1998.
Paria vuotta myöhemmin hän oli jo mukana
järjestämässä harvinaista hengityssairautta
sairastavien viikonlopputapaamista Hoikassa. Vuodesta 2007 lähtien hän on toiminut Hengitysliiton harvinaistoiminnan suunnittelijana ja ollut Hengitysliiton edustaja
Harvinaiset-verkostossa. Hengitysliiton
harvinaistoiminta on valtakunnallista, mutta
sen toimipiste ja Marikan asemapaikka
sijaitsevat Tampereella.
Muista hengittää
Hengitysliitto tekee työtä edistääkseen
suomalaisten hengitysterveyttä ja ehkäistääkseen sairauksia. Harvinaistyössä liiton
tavoite on pitkälti sama. Se tuottaa vertaistapaamisia harvinaisia hengityssairauksia
sairastaville ja heidän läheisilleen sekä
ensitietoa ja oppaita harvinaisista hengityssairauksista. Marika kuvaa harvinaistoimintaa mukavalla lailla haasteelliseksi. Hänestä
on palkitsevaa pystyä olemaan avuksi.
– Työni tarkoittaa jatkuvaa tiedon kokoamista, jäsentämistä ja uuden hakua. Mitään
valmista ei ole olemassa. Harvinaistoiminnassa mielestäni korostuvat vertaistuen
tarve ja kunkin yksilölliset lähtökohdat.
Harvinaisia hengityssairauksia sairastaville
liitto järjestää mm. ohjausta sekä omia
keskusteluryhmiä, jotka antavat voimavaroja arkeen, Marika kuvaa.

Liiton harvinaistoiminnan piiriin lasketaan
lähes 50 harvinaista hengityssairautta.
Määrittävinä tekijöinä luonnollisesti korostuvat oireet hengityselimissä tai vaikeudet
hengittämisessä. Esimerkiksi keuhkofibroosi, korkea keuhkoverenpainetauti ja
kystinen fibroosi kuuluvat harvinaisten
hengityssairauksien joukkoon.
Useille harvinaisille sairauksille on tyypillistä, että ne ovat systeemisiä eli koko
elimistöä koskettavia ja niiden hoidossa
tarvitaan laaja-alaista lähestymistapaa. Siksi
Harvinaiset-verkostossa tarkastellaan diagnooseja monen eri toimijan näkökulmasta.
Yhteisiä diagnooseja esimerkiksi Suomen
Reumaliitolla ja Hengitysliitolla ovat relapsoiva polykondriitti, Wegenerin granulomatoosi ja Churg-Straussin oireyhtymä.
– Wegenerin osalta olemme tehneet hyvää
yhteistyötä alkukevään viikonlopputapaamisessa, joka tavoitti yli 40 osallistujaa. Muiden sairausryhmien tapaamiset järjestämme
syksyllä. Olemme toiveikkaita, että voisimme yhteisvoimin tavoittaa erityisesti
vaskuliitteihin kuuluvia pienempiä harvinaisryhmiä, joilla on oireita hengityselimissä
muiden oireiden lisäksi, Marika kertoo.
Konkreettisuutta ja tietoisuutta
Vuosien saatossa muutamiin suurempiin
harvinaisiin sairausryhmiin kuuluvat ovat
löytäneet toisensa ja muodostaneet vertaisryhmiä. Näin ollen myös kokemusta ja
tietoa sairauden hoidosta on kertynyt suuremman ryhmän ansiosta.

Suunnittelijan roolissa Marika jalkautuu
usein kentälle, sillä harvinaistoimintaan
kuuluu keskeisesti ajankohtaispäivien ja
tapahtumien toteuttaminen itse sairastaville
ja heidän läheisilleen.

– Sitten on aniharvinaisia, joita saattaa olla
vain yksi koko maassa, jolloin tietoa ja
kokemusta ei kerry. Tällöin on hyvä miettiä,
että tulisiko toteuttaa maan rajat ylittävää
hoitoa, Marikaa miettii.

– Harvinaisasiantuntemuksemme on mm.
kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssien käytettävissä, sanoo Marika.

Harvinaisuustoiminnassa korostuu ihmislähtöisyys. Marika pitää ajatuksesta, jossa ei
niinkään oteta harvinaisuutta itseisarvona.

Tärkeintä on pyrkimys tukea elämään harvinaisen sairauden kanssa, sairasti mitä
sairautta tahansa.

MIKKO VÄISÄNEN
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– Yleiskielisen, helposti saavutettavan
tiedon tuottaminen ja välittäminen mm.
harvinaisrekisterin kautta on perustehtäviämme. Ilman tietoa toiminnalla ei ole
pohjaa, samoin kuin ilman ihmisiä ei ole
toimintaa, Marika kiteyttää.
Liitto tuottaa sähköisiä opaskirjasia myös
terveydenhuollon avuksi.
– Näen joskus asiantuntijan roolin ikään
kuin itse sairastavan tai häntä hoitavan
kaksiteholaseina. Silloin ei katsella todellisuutta pelkästään sairauden, vaan arkielämän ja rakenteiden sujuvuuden kautta.
Yritämme taata samat mahdollisuudet
sairauden hoitoon ja kuntoutukseen sekä
oikoa ontuvia hoitoketjuja. Varmistua, että
tieto tavoittaa niin ammattilaiset kuin asianomaisetkin ja vieläpä oikeaan aikaan,
Marika kuvaa.
Marika toivoo, että Hengitysliiton harvinaistoiminta olisi käytännöllistä ja käyttäjiensä
näköistä.
– Konkreettisuus on aina ollut olennainen
lähtökohta kaikessa tekemisessämme,
sanoo Marika.
Mikko Väisänen

Lisätietoa Hengitysliiton harvinaistoiminnasta:
Suunnittelija Marika Kiikala-Siuko
Hengitysliitto ry
puh. 020 757 5176
marika.kiikala-siuko@hengitysliitto.fi

Marika Kiikala-Siukon työpaikka on aivan Tampereen ydinkeskustassa Tammerkosken partaalla.
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JARI VALKEEJÄRVI

Yksilökuntoutuksessa sovit ajankohdan itse
valta lääkäriltäsi, joka tietää tämän hetkisen
tilanteesi ja voi tehdä hyvin perustellun
lausunnon, opastaa Apilan sosiaalityöntekijä Riitta Heikkilä.
Etusijalla ovat ensikertalaiset. Aiemmin
kuntoutuksessa olleiden edellisestä jaksosta
olisi hyvä olla muutama vuosi, ellei kuntoutuksen tarpeessa ole tapahtunut lääkärin
toteamaa muutosta. Kuntoutus on harkinnanvaraista. Myös eläkkeelle siirtyneet ovat
saaneet kuntoutuspäätöksiä, joskin Kela
painottaa työikäisiä ja työssä olevia.

Apilan sosiaalityöntekijä Riitta Heikkilä opastaa
mielellään kuntoutuksen hakemisessa.

Kurssimuotoisen kuntoutuksen lisäksi harvinaista reumasairautta sairastavat voivat
hakea myös yksilölliseen kuntoutukseen
etenkin silloin, kun kurssiajankohta ei sovi,
kurssi on täynnä tai omalle diagnoosiryhmälle ei järjestetä kurssia. Yksilölliseen
kuntoutukseen haetaan lähettämällä kuntoutushakemus oman kotikunnan Kelan paikallistoimistoon. Hakemuksen lyhenne on KU
102. Hakemuksen löytää helposti esimerkiksi Apilan tai Kelan verkkosivuilta.
Kuntoutuksen tarpeellisuus kuvattava
Kuntoutusjakson sisältö suunnitellaan
yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa
vastaamaan omia kuntoutustarpeita. Yksilöllisen kuntoutusjakson edellytyksenä on,
että kuntoutus on tarpeellista työ- tai toimintakyvylle. Kela tähdentää, että yksilöllisen kuntoutusjakson tulee perustua sen
hetkiseen kuntoutustarpeeseen.
– Täytä hakemus tarkkaan, ettei jaksoa
evätä puutteellisten tietojen vuoksi. Pyydä
tarvittaessa apua hakemuksen täyttämisessä esimerkiksi Kelan toimistosta. On
tärkeää, että muistat liittää hakemukseen
lääkärin kuntoutusta puoltavan B-lausunnon. Lausuntoa voit pyytää omalta hoita-

Yksilölliset kuntoutusjaksot kestävät enintään
18 vuorokautta. Kuntoutukseen kuuluu 4–5
vuorokauden aloitusjakso. Jälkiosa toteutetaan tarpeiden mukaisesti jaksotettuna.
Lääkärin puoltava lausunto tärkeä
Kelan mukaan lääkärinlausunnon pitää
kertoa mikä sairaus tai vamma sinulla on ja
sen aiheuttamat rajoitukset, mitä kuntoutusta lääkäri siihen suosittaa, perustelut,
miksi kuntoutus on sinulle tarpeellista, mitkä
ovat kuntoutuksen tavoitteet sekä sairauden
tai vamman todennäköinen kehitys.
– Hyvästä lääkärin B-lausunnosta käy selkeästi
ilmi, miksi sinun työ- tai muulle toimintakyvyllesi on eduksi päästä laitoskuntoutukseen
ja onko tilanteessasi mahdollisesti tapahtunut
jokin keskeinen muutos aiempaan, jonka
seurauksena laitosjaksolle on erityisesti
tarvetta, Riitta neuvoo.
Kela tekee päätöksen kuntoutuksesta ja
ilmoittaa asiasta kirjallisesti noin viiden viikon
kuluttua. Yksilöllisessä kuntoutuksessa jakson ajankohdan voit sopia joustavasti oman
tilanteesi mukaan Apilan kanssa.
Kysy lisää kuntoutukseen pääsystä
Voit soittaa sosiaalityöntekijä Riitta Heikkilälle
maanantaista torstaihin klo 11.30–12.30 ja
perjantaisin klo 11.30–12.00 numeroon (03)
2716293. Lisätietoa kuntoutuksesta saat myös
osoitteesta: www.kuntoutumiskeskusapila.fi.

Hae ajoissa kuntoutukseen!
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Harvinaisten kuntoutuskurssit Apilassa vuonna 2013
Hakuaika
päättyy

Kurssinumero

Behcet

peruskurssi:
jatkokurssi:

21.10.–01.11.13
31.03.–04.04.14

05.08.2013

46254

Ehlers-Danlos

peruskurssi:
jatkokurssi:

12.08.–23.08.13
03.03.–07.03.14

27.05.2013

46242

MCTD

peruskurssi:
jatkokurssi:

09.09.–20.09.13
20.01.–24.01.14

12.06.2013

46256

Myosiitti

peruskurssi:
jatkokurssi:

26.08.–06.09.13
13.01.–17.01.14

03.06.2013

46253

peruskurssi:
jatkokurssi:

23.09.–04.10.13
27.01.–31.01.14

10.06.2013

46246

peruskurssi:
jatkokurssi:

06.05.–17.05.13
25.11.–29.11.13

11.02.2013

46235

peruskurssi:
jatkokurssi:

07.10.–18.10.13
10.03.–14.03.14

29.07.2013

46237

peruskurssi:
jatkokurssi:

06.05.–17.05.13
18.11.–22.11.13

25.02.2013

46245

peruskurssi:
jatkokurssi:

11.02.–22.02.13
05.08.–09.08.13

46238

peruskurssi:
jatkokurssi:

09.09.–20.09.13
17.02.–21.02.14

46239

peruskurssi:
jatkokurssi:

22.04.–03.05.13
04.11.–08.11.13

11.02.2013

46240

peruskurssi:
jatkokurssi:

21.10.–01.11.13
17.03.–21.03.14

05.08.2013

46241

Relapsoiva
polykondriitti

Skleroderma

Stillin tauti

SLE

Vaskuliitti

Näin haet kursseille
Huomaathan, että harvinaisten kursseille haetaan 3 kuukautta ennen kurssin alkua lukuun
ottamatta SLE-kursseja, joilla ei ole viimeistä hakupäivää. Muille kuin SLE:tä sairastavien
kursseille kuntoutushakemus (KU 102) ja lääkärin B-lausunto lähetetään esivalintaa varten
Apilaan osoitteella: Kuntoutumiskeskus Apila, ”Harvinaisten esivalinta”, Reumantie 6, 36200
Kangasala. Kela tekee lopullisen kuntoutuspäätöksen Apilan suosituksen pohjalta. SLE:tä sairastavien kurssille haettaessa kuntoutuslomake toimitetaan suoraan Kelan paikallistoimistoon.
Sosiaalityöntelijä Riitta Heikkilän haastattelusta löydät tietoa kuntoutushakemuksen täyttämisestä ja hyvästä lääkärin B-lausunnosta, joka pätee yksilölliseen ja kurssimuotoiseen
kuntoutukseen hakeutumisessa.
Tarkemmat kurssikuvaukset löytyvät Kelan sivuilta: www.kela.fi > kuntoutus

PÄIVI VALKONEN
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Harvinaisia tautinimiä
”Kuka tämänkin nimen keksi?” – vuodattaa
”Prinsessa ilman kruunua” blogissaan ja
jatkaa: ”Pälvikalju. Nimi on niin ruma,
ällöttävä ja vastenmielinen, että ihan puistattaa. En tiedä, mistä se johtuu.”
”Itse käytän usein mieluummin nimitystä
alopecia. Se kuulostaa ihan oikealta sairaudelta ja vaivalta, eikä miltään kummajaiselta. Tuntuu, että ihmiset suhtautuvat
asiaan paljon vakavammin silloin, kun
puhutaan alopeciasta.”
Yhteys alopeciaan syntyi aikanaan kreikkalaisen tautikollegani kautta, jolla oli myös
tämä αλωεκία. Hän poistui viime vuonna
keskuudestamme – paitsi Facebookista,
joka näyttää jatkavan läsnäoloamme iankaikkiseen.
Uusiutuva monirustotulehdus ei kuulosta
yhtä karsealta kuin pälvikalju, mutta silti
relapsoiva polykondriitti tuntuu oikeammalta tautinimeltä – ainakin minusta.
Sillä nimellä diagnoosini annettiin lähes 30
vuotta sitten ja sillä tiellä olen pysynyt,
edistämättä suomettumista, paitsi selitysosassa, jos kuvailen jollekin sairauttani:
Uusiva – toistuva – siirtyvä – atrofinen
– systeeminen ym.
Relapsoiva ei monellekaan kerro mitään,
mutta silti.
Muitakin nimiä löytyy, esimerkiksi Meyenburg-Altherr-Uehlingerin syndrooma – siinä
jäisi Ehlers-Danlosin syndrooma komeasti
kakkoseksi? Tämä EDS kuuluu olevan itänaapurissa Tschernogonowin syndrooma –
olisiko tasapeli von Meyenburgin taudin
kanssa?
Voisikohan EDS:n kotoistaa Ehola-Tannisen
oireyhtymäksi, ETO:ksi?
Tulla sinuksi oman taudin kanssa tarkoittaa
joissain reumasairauksissa sitä, että osaa
lausua ja kirjoittaa oikein sairautensa
nimen. Skleroderma lienee näistä legendaarisin. Myös Behcetin tauti on väärin kirjoitettuna kenties useammin kuin oikein – lääkärit ja liittommekin toisinaan.
Maat ja paikkakunnat esiintyvät usein sairauksien nimissä, samoin tutkijoiden nimet.

Kuinkahan suu pannaan lännessä sitten kun
eksoottisista maista ehdotetaan vaikkapa
Ekenedilichukwun tautia tai Thiruvananthapuramin syndroomaa?
Aikanaan, ennen persoonakohtaisten kompuuttereiden läpilyöntiä, työpaikallani oli
keskitetty tekstinkäsittely. Dokumenteissa
käytettiin tunnuksena tilaajan etu- ja sukunimen kahta alkukirjainta. Minulle sattui
tulemaan etunimeni, mutta oli siellä joku
SeKo, KaKo, MaMu jne.Tunnus tuli näkyviin
kaikkiin töihin aiheuttaen kummastusta
ulkopuolisissa paperin vastaanottajissa.
Samalla logiikalla relapsoivalle polykondriitille saataisiin tunnus, ja äskettäin emeroituneelle, tunnetulle reumatologille nimikko-

tauti. Hän hoiti meitä relaajiakin mieleenpainuvasti monta vuotta.
Omissa pikku ympyröissämme ovat Relaajat
ja RELA-ryhmä vakiintuneita käsitteitä ja
pienimuotoista RELA-sponsorointiakin on
saatu aikaiseksi.
Harvinaisten tautimaailmassa yhteydet ja
tiedot ovat kansainvälisiä. Meillä jyrää
”relapsing polychondritis” tai sen johdannainen useilla kielialueilla. Siksi tunteiden
lisäksi on järkisyitäkin pysyä RP:ssä – lyhennekin osuu kohdalleen.
Joidenkin tautien päänimet ovat kirjainyhdistelmiä, kuten MCTD, vai onkohan ”sekamuotoinen sidekudostauti” niskan päällä?
Sairauksien nimien suomettuminen ei ole
yhteen suuntaan etenevää. Luuvalo on
sanana tuttu, entäpä leini?
Lakitekstissä puhutaan täristyshalvauksesta,
siis parkinsonista.
Monesta kansannimestä on tullut epäkorrekti. ”Mille vuosikymmenelle sinä olet jäänyt? On loukkaavaa käyttää kaatumatautia.”
En ole ottanut selvää, minkälaisia pyrkimyksiä
ja komiteoita on olemassa sairauksien nimien
luomiseksi ja kehittämiseksi, mutta kaikkia
tyydyttäviä nimiä on mahdotonta luoda.

Olisikohan sairauksien numerointi ratkaisu
tähän haasteeseen?
IDC-10 -tautiluokituksen mukaan ”toistuva
monirustotulehdus” on M94.1.
”Mulla on ämysineljäpisteyks.”
Muistaisikohan sen ilman tatuointia? (Hihamerkkiä on parempi olla mainitsematta.)
”Toistuva monirustotulehdus” löytyy nettihaulla viideltä sivulta, ”relapsoiva polykondriitti” yli tuhannelta.
Nimiä ja numeroita on taas pyöritetty sen
verran, että voisi virittää antennit keltaiselle
ja painua metsään.
Siis heti tämän ”tutkielman” jälkeen: kantarelleja löytyy enemmän kuin kanttarelleja,
keltavahveroista puhumattakaan,
656000–359000–18700 hakutulosta googlettamalla.
Mausteeksi sitten sanana oikeaoppisesti
timjamia, vaikka tinjami sanana tuntuu
paremmin sopivan ihmisten suuhun. Kotimainen tarha-ajuruoho onkin promilleluokan harvinaisuus, 361000–686000–3560
tulosta, tai mitä turhia lisukkeita – suola ja
sipuli ovat hyviä, vakiintuneita käytäntöjä.
aaTee
aatee111@gmail.com

Harvinaisia reumasairauksia sairastavien tukihenkilöt:
Behcet:
Taina Laine 040 7344 967
taina.laine@pp.inet.fi
Borrelioosin myöhäisvaihe:
Sirkka-Liisa Aro (06) 8314 084
Anja Lappalainen 050 3540 554
Dermatomyosiitti:
Jaana Toivonen (02) 7320 579
Sinikka Pitkälä (08) 474 365
Ehlers-Danlos:
Marja-Liisa Sedig 040 8615 794
Katri Ylimäki (03) 5143 153
Arja Vuoni 040 5395 054
MCTD:
Onerva Ahonen (03) 5434 252,
Maija Simola 040 5741193
Mirjam Lindqvist (09) 7281 274

Polymyosiitti:
Leena Sainio (02) 8236 145,
Oili Heiskanen 044 5153 952
Sirpa Korpihuhta (02) 7486 374
Ritva Varjola (09) 323 6564
Relapsoiva polykondriitti:
Tuija Räisälä (03) 317 8877 tai
0400 328 307
Skleroderma:
Seija Kyykoski (03) 5849 264,
Marjukka Nurmela 050 344 9500
Saini Knuuttila 044 0391 220
Wegenerin granulomatoosi:
Elisa Simola 050 554 7725
Elina Knaapi 0400 142 754,
elina. knaapi@netikka.fi
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Tiedonkeruuseikkailu
sklerodermakongressiin
MARJO MÄKELÄ

Kuulijat saivat sklerodermakongressissa mm. kokemustietoa kantasoluhoidosta alustajana Gabriella
Verzi. Oikealla session puheenjohtaja, FESCAN puheenjohtaja Ann Tyrrell Kennedy.

Kuvaus siitä, kuinka kaikki vaikuttaa kaikkeen: lentoyhteydet, kieli,
ohjelma, järjestelyt ja ennen muuta
kohdatut ihmiset ja into omaksua
uutta.
Tammikuisena lauantaina uutisten pääaiheena oli Spanair-lentoyhtiön konkurssi.
Harmillista, koska yhdistyksemme sihteeri
Riikka Kauramäki oli varannut meille
Madridin lennot juuri Spanairin kautta.
Olimme lähdössä Kansainväliseen Sklerodermakongressiin, joten matkustusajankohtaa
ei voinut muuttaa.

Kun selvisimme yksitoikkoisesta matkanteosta, meillä oli kolme tiedontäyteistä
päivää edessä. Torstaina pienen etsimisen
jälkeen löysimme kongressikeskuksen.
Osasimme matkan varrella toki kysyä neuvoa, mutta paikallisten englanninkielen
taidoissa oli toivomisen varaa – kuten myös
meidän espanjankielen osaamisessamme.
Kongressikeskuksessa me itse sairastavat
saimme sinisellä raidalla varustetun nimilapun, kun taas lääkärit saivat punaraitaisen.
Värejä seuraamalla tunnistimme toisemme
ja osasimme suunnistaa oikeaan auditorioon.

Epätoivo jo valtasi, sillä jouduimme jännittämään viime tippaan saammeko korvaavia
lentoja. Odotimme Munchenin kentällä
lähes viisi tuntia. Se tuntui lopulta pieneltä
murheelta päästyämme matkaan.

Huomattava edustus ympäri maailman
Euroopan Sklerodermayhdistysten kattojärjestö FESCA, Federation of European Scleroderma Associations, järjesti tilaisuuden
Espanjan sklerodermayhdistyksen kanssa.
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Kokouksia ja luentoja veti FESCA:n puheenjohtaja Ann Tyrell Kennedy. Kongressiin
osallistui 261 sklerodermaa sairastavaa 59
maasta.
Ensimmäisenä päivänä oli "Pyöreän pöydän
kokous" jossa kaikki paikalla olevat saivat
esitellä itsensä. Se olikin tarpeen, koska
osallistujia oli Euroopan lisäksi mm.
USA:sta, Kanadasta, Australiasta ja Argentiinasta. Saimme paljon tietoa muiden maiden
yhdistyksistä ja jäsenhankinnasta.
Arvokasta antia – kielestä huolimatta
Toisena ja kolmantena päivänä kuulimme
toinen toistaan mielenkiintoisempia luentoja sekä lääkärien että itse sairastavien
pitäminä. Itseäni kosketti ehkä eniten nuoren naisen puheenvuoro. Hän oli saanut
diagnoosin 15-vuotiaana. Sairaus oli edennyt niin nopeasti, ettei hän enää suoriutunut arkiaskareista. Hänelle annettiin kantasoluhoitoja, jonka ansiosta nainen elää nyt
lähes normaalia elämää. Se oli liikuttava
esimerkki selviytymisestä, mutta kiinnostava myös siksi, että kantasoluhoitoja ei
Suomessa tiettävästi vielä anneta.
Kongressin pääkielenä oli englanti. Etukäteen mietitytti ymmärtääkö englanninkielisistä luennoista mitään, sillä tulkkaus oli
järjestetty vain ranskaksi ja espanjaksi.
Tuntuuhan välillä koti-Suomessakin, ettei
lääkärien suomenkielisiäkään puheita ihan
sisäistä. Yllättävän vähän oli tilanteita,
jolloin ei käsittänyt kuulemaansa. Huomasimme, että sairaudessamme on paljon
lääketieteellisiä termejä, joita ei ole suomennettu, joten sanasto olikin tuttua entuudestaan.
Auringonkukkia ja vertaisuutta
Viimeisenä iltana meillä oli juhlaillallinen.
Toistasataa sklerodermaa sairastavaa, hyvää
ruokaa ja paljon puhetta eri kielillä. Pöydässämme istui delegaatiot Isosta-Britanniasta
ja Norjasta. Taas Riikka ja minä saimme

uusia näkökulmia yhdistystoimintaan,
varainhankintaan ja vertaistukeen. Esimerkiksi Australian sklerodermayhdistys oli
teettänyt pieniä auringonkukka-pinssejä.
Kukka symboloi halua kääntyä aurinkoa
kohti lämmittelemään. Illallisen aikana
yhdistyksen puheenjohtaja toi minulle
pussillisen pinssejä. Hän halusi tukea meitä,
kun olemme niin köyhä yhdistys. Varainkeruu vaikuttaa Australiassa olevan hiukan eri
mittasuhteissa. Tuli hyvä mieli; joku joka
asuu toisella puolen maapalloa, halusi
auttaa.
Kaikki tieto verkossa
Vaikka kotimatkaan tuhraantui yli neljä
tuntia koneenvaihdon takia, ei se silti ollut
riittävä aika tiedon sulatteluun. Kaikki
kuulemamme luennot löytyvät FESCA:n
nettisivuilta osoitteesta: www.fesca-scleroderma.eu/. Jo muutaman kerran olen
perehtynyt niihin uudelleen ja ajatuksissani
palannut Madridiin. Niin teen varmaan
seuraavaan kongressiin asti, joka pidetään
Pariisissa helmikuussa 2014.
Marjo Mäkelä
Suomen Sklerodermayhdistyksen
puheenjohtaja
Yhdistys on Suomen Reumaliiton ja FESCA:n
jäsenyhdistys
Lisätietoa Suomen Sklerodermayhdistyksen verkkosivuilta:
http://sklero.org/ajankohtaista
Suomen Reumaliitto ja Suomen Sklerodermayhdistys järjestävät yhdessä 29.–
30.9.2012 sklerodermaa sairastavien
viikonlopputapaamisen. Tapaamisen
ohjelma on suunniteltu verkkokyselyyn
saatujen ehdotusten pohjalta. Kyselyyn
vastasi 50 sklerodermaa sairastavaa. Voit
kysyä mahdollisia vapaita paikkoja Mikko
Väisäseltä puh. 040 5107 488.
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Harvinaisia reumasairauksia
Aikuisen Stillin tauti
Aivoverisuonten vaskuliitti
Allerginen granulomatoottinen polyangiitti
(Churg-Straussin oireyhtymä)
Behcetin tauti
Borrelioosin myöhäisvaihe
Bürgerin tauti
Coganin oireyhtymä
Dermatomyosiitti
Ehlers-Danlos -oireyhtymä
Eosinofiilinen faskiitti
Essentiaalisen kryoglobulinemian
vaskuliitti
Fosfolipidivasta-aineoireyhtymä
Goodpasturen oireyhtymä
Granulomatoottinen polyangiitti
(ent. Wegerin granulomatoosi), GPA
Hemofiliaan liittyvä nivelsairaus
Hemokromatoosiin liittyvä nivelsairaus
Henoch-Schönleinin purppura
Hypokomplementeeminen urtikaria
Inkluusiokappalemyosiitti
Kawasakin tauti
Keuhkoverenpainetauti
Kideartriitit (muut kuin kihti)
Lesch-Nyhanin oireyhtymä
Marfanin oireyhtymä*
Mikroskooppinen polyangiitti
Niveltaudit kertymäsairauksien
yhteydessä (esim. AL-amyloidoosi, okronoosi)
Pagetin luutauti
Perinnölliset autoinflammatoriset
sairaudet
Polyarteritis nodosa
Polymyosiitti
Relapsoiva polykondriitti
SAPHO-oireyhtymä
Sarkoidoosiin liittyvä niveltauti
Schnitzlerin oireyhtymä
Sekamuotoinen sidekudossairaus (MCTD)
Skleroderma
Systeeminen lupus erythematosus, SLE
Systeemioirein alkava juveniili
idiopaattinen artriitti
Takayasun arteriitti
Whipplen tauti
Lista elää ja toimintaan voi tulla mukaan uusia
diagnooseja.
* Harvinaiset-verkoston yhteistyössä Marfanin
oireyhtymä kuuluu Invalidiliiton vastuulle.

Harvinaisia tapaamisia
syksyllä 2012
MCDT:tä sairastaville järjestetään
tapaaminen 10.–11.11.2012 Kuntoutumiskeskus Apilassa, Kangasalla. Ohjelmassa on mm. asiantuntijalääkäri Heikki
Julkusen kyselytunti. Muu ohjelma painottuu harvinaistoiminnan esittelyyn
sekä vertaisuuteen ja toisten samaa
sairautta sairastavien tapaamiseen.
Tapaaminen on kaksipäiväinen.
Relapsoivaa polykondriittia sairastaville järjestetään tapaaminen
22.9.2012 Kuntoutumiskeskus Apilassa,
Kangasalla. Postituslistalla oleville on
mennyt tilaisuudesta erillinen info.
Ilmoittautumisaika on jo umpeutunut
lehden ilmestyessä, mutta voit kysyä
vielä vapaita paikkoja Mikko Väisäseltä
(03) 2716 341. Tapaaminen järjestetään
yhteistyössä Hengitysliiton kanssa.
Churg-Straussin oireyhtymää sairastaville (Allerginen granulomatoottinen
polyangiitti) järjestetään tapaaminen
yhdessä Hengitysliiton kanssa
17.11.2012 Hengitysliiton tiloissa
Tampereella.
Relapsoivaa polykondriittia ja ChurgStraussin oireyhtymää sairastavien
tapaamisten pääpaino on vertaistuessa.
Lisäksi päivän ohjelmaan kuuluu mm.
asiantuntijalääkärin kyselytunti.
Ilmoittautuminen tapaamisiin
Tapaamiseen tulee ilmoittautua etukäteen. Tapaamisten ohjelmat löydät
netistä osoitteista www.kuntoutumiskeskusapila.fi ja www.reumaliitto.fi. Sieltä
löytyy myös verkkoilmoittautumislomake. Ilmoittautumisaika MCTD- ja
Churg-Strauss -tapaamisiin päättyy 3.10.
Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta
täyttää ilmoittautumislomaketta netissä,
voit tilata ohjelman ja ilmoittautumislomakkeen kurssisihteeri Leena Loposelta
puh. 040 5044 536 tai
leena.loponen@reumaliitto.fi.
Muutokset mahdollisia.

SÄHKÖPOSTI – ETSINTÄKUULUTUS
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Osallistu samalla arvontaan
Suomen Reumaliiton harvinaisten postituslistalla
on mukana tällä hetkellä 1325 henkilöä sekä
omalla SLE-postituslistallaan 454 henkilöä. Noin
kolmannes harvinaisten (34 prosenttia) postituslistalla olevista on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa harvinaistiimille, SLE- postituslistalaisista
vajaa viidennes (18 prosenttia).
Toivomme, että mahdollisimman moni ilmoittaisi
meille sähköpostiosoitteensa, jolloin voisimme
informoida eri diagnoosiryhmiä akuuteissa
asioissa myös sähköpostitse. Sähköpostiosoitteita ei luovuteta ulkopuolisille.
Kaikkien jo aiemmin ja 30.10.2013 mennessä
sähköpostiosoitteensa ilmoittaneiden kesken
arvotaan tuotepalkintoja. Voittaneille ilmoitetaan
henkilökohtaisesti.
Ilmoita sähköpostiosoitteeseesi osoitteeseen
leena.loponen@reumaliitto.fi
Reumaliiton harvinaiset-tiimi

Harvinaiset-verkossa toimivat
tällä hetkellä:
Epilepsialiitto
Hengitysliitto
Iholiitto
Invalidiliitto
Invalidisäätiö Orton
Kehitysvammaisten Tukiliitto
Kuuloliitto
Lihastautiliitto
Munuais- ja maksaliitto
Näkövammaisten keskusliitto
Rinnekoti-Säätiö ry:n Lasten kuntoutuskoti
Suomen Kuurosokeat
Suomen MS-liitto
Suomen Parkinson-liitto
Suomen Potilasliitto
Suomen Reumaliitto
Suomen Sydänliitto
Väestöliiton perinnöllisyysklinikka

Harvinaista tietoa ammattilaisille!
– haluatko ajankohtaista tietoa harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien tilanteesta Suomessa?
Harvinaiset-verkosto järjestää julkisella, yksityisellä sekä järjestösektorilla toimiville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja alan opiskelijoille seminaarin 17.10.2012 Tamperetalossa klo 9.30–16.00.
Seminaari tarjoaa ajankohtaista tietoa harvinaisia sairauksia
sairastavien ja vammautuneiden tilanteesta Suomessa. Ohjelmassa mm. STM:n Kansallisen ohjelman tilannekatsaus, lääketieteellistä näkökulmaa harvinaisten sairauksien ja vammojen kohtaamisesta terveydenhuollossa, tietoa Harvinaisetverkoston toiminnasta sekä harvinaista sairautta sairastavien
kokemuksia. Päivän aikana on mahdollisuus tutustua myös
eri järjestöjen harvinaistoimitaan. Seminaarin päättää asiantuntijoiden paneelikeskustelu. Seminaarin omavastuu on 30
euroa ja se sisältää aamukahvin, lounaan sekä päiväkahvin.
Lisätietoa ja ennakkoilmoittautumiset:
harvinaiset@harvinaiset.fi
Marika Kiikala-Siuko, suunnittelija,
Hengitysliitto ry
marika.kiikala-siuko@hengitysliitto.fi
Anita Malkamäki, suunnittelija, tiedottaja,
Harvinaiset-verkosto
anita.malkamaki@harvinaiset.fi
Harvinaiset-verkosto on kahdeksantoista sosiaali- ja terveysalan järjestön ja säätiön muodostama yhteistyöverkosto, joka
tekee työtä harvinaisten sairaus- ja vammaryhmien hyväksi.
Toimintaa tukee RAY.
www.harvinaiset.fi

