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Kannen kuvassa Suomen Reumaliiton harvinaistoiminnan 20-vuotisjuhlaan Helsingissä osallistuneita vieraita venyttelemässä.
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VAPAAEHTOISUUS VOIMAANNUTTAA AMMATTILAISTAKIN

Harvinaisia vertaistukijoita.

Pääkirjoituksen kirjoittaminen herättää aina pohdintoja
siitä, mitä merkityksellistä yrittäisi sanoa. Kahdestakymmenestä vuodesta Suomen Reumaliiton harvinaistoimintaa voisi toki kirjoittaa pitkästikin. Pelkästään jo toiminnan
tavoitteesta, joka on tosin pysynyt samana: harvinaisia
reumasairauksia sairastavien tiedonsaamisen ja vertaistoiminnan edistäminen. Maailma vain on muuttunut. Jos
ennen ei tietoa ollut, niin nyt sitä on yllin kyllin tarjolla,
kunhan vain tietäisi, mikä on sitä luotettavinta. Vertaisen
löytäminen on edelleen tärkeää ja siihen on tullut keinoja
lisää. Ellei kotomaasta niin merien tuolta puolen kyllä joku
löytyy sähköisesti, mutta miten tehdä kynnyksestä
matalampi. Mitä juuri nyt haluan tehdä, on kuitenkin hyvin
selkeänä mielessäni – haluan kiittää.
Olen saanut vuoden aikana monia puheluita. Erityisesti
olen tykännyt niistä puheluista, joissa teistä muutama on
ehkä hiukan näreissään kysellyt, missä lehti viipyy – sitä
siis luetaan! Kutsu harvinaisjuhliin on myös inspiroinut
teitä soittamaan, kertomaan kuulumisia tai pohtimaan,
miten edetä oman asian kanssa. Jokainen yhteydenotto
on ollut arvokas.
On ollut ilo ja kunnia tehdä vuosien saatossa satojen
erilaisten ihmisten kanssa yhteistyötä harvinaistoimintamme tavoitteiden edistämiseksi, niin ammattilaisten
kuin vapaaehtoistenkin. Te vertaistukijat, jotka olette
löytäneet arjestanne vertaisen mentävän aukon. Erityi-

sesti näin juhlavuonna Sinikka, Jaana, Marja-Liisa, Katri,
Onerva, Maija, Leena, Oili ja Seija, jotka olette olleet
mukana alusta asti jo 20 vuotta. Te valtakunnallisten
yhdistysten vastuuhenkilöt, jotka olette aina valmiita
tulemaan ja tekemään, esimerkkinä Marjo, joka vastausviive sähköposteihin on keskimäärin neljä minuuttia, tosin
en vielä yöllä ole testannut ja Kirsi, joka vastaa yölläkin,
pyytämättä. Te alueellisten ryhmien vetäjät Saini, Reija,
Saila, Aune, Eeva ja Kielo sekä te kaikki 2073 postituslistallamme olevaa, jotka olette toimintamme syy ja sydän.
Entä te ammattilaiset, jotka olette löytäneet tilaa täysissä
kalentereissanne harvinaisuudelle erityisesti asiantuntijalääkärimme, professori Tom Pettersson ja Sirkku Ala-Peijari uskomattoman tiiminsä kanssa Apilasta, Harvinaisetverkoston osaavat kollegat sekä tietenkin työkamut
Leena, Jaana ja Mikko, joka olit sitä vielä alkuvuodesta.
Sydän on täynnä iloa yhdessä tekemisen mahdollisuuksista, vaikka Tom tiedemiehenä ehkä hyvin korrektisti
voisi sanoa, ettei se ole fysiologisesti mahdollista, sekä
lehtemme taittaja Heikki Hjelt, joka tälläkin hetkellä
tyynesti odottaa, että saisin tämän tekstin valmiiksi, jotta
lehti saadaan teille lukijoille.
Kiitos teille kaikille!
Jaana Hirvonen
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MERKITTÄVIÄ
EDISTYSASKELEITA
HARVINAISTEN
SAIRAUKSIEN
HOIDOSSA

Suomen Reumaliiton harvinaistoiminnan täyttäessä
20 vuotta on ilo todeta, että suhtautuminen harvinaisiin sairauksiin terveydenhuollon eri tasoilla on
määrätietoisen ja pitkäjänteisen työn ansiosta
kehittynyt selvästi myönteiseen suuntaan. Suomessa käytössä olevan määritelmän mukaan sairaus on harvinainen jos sitä sairastaa enintään viisi
henkilöä 10 000 asukasta kohti ja jos se haittaa
arkielämän sujuvuutta.
Kansallinen ohjelma laajan yhteistyön tuloksena
Laajan yhteistyön tuloksena luovutettiin vuoden 2013
lopussa harvinaissairauksien kansallinen ohjelma
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sosiaali- ja terveysministeriölle. Ohjelmaan sisältyy
kuusi prioriteettialuetta, joiden toteuttaminen vaatii
jatkoponnistuksia ja sopimista yhteisistä tavoitteista.
Nämä ovat harvinaissairauksien kansallisen koordinoivan keskuksen perustaminen, harvinaissairauksien
vaatimien erityistoimenpiteiden tunnustaminen lainsäädännössä, harvinaissairaiden hoitopolun selkeyttäminen, harvinaissairauksien yksiköiden perustaminen
yliopistosairaaloihin, harvinaislääkkeiden saatavuuden
edistäminen sekä sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen
kehittäminen. On toivottavaa, että nämä kunnianhimoiset tavoitteet päästään toteuttamaan jo lähivuosina.
Tiedämme hyvin, että moni harvinaista tautia sairas-

kuitenkin oikeus kunnolliseen diagnosointiin riippumatta siitä, onko tautiin olemassa hoitoa vai ei.
Oikealla diagnoosilla voidaan lievittää epävarmuutta
ja ahdistusta, suunnitella hoitoa ja seurantaa sekä
tarvittaessa antaa perinnöllisyysneuvontaa.
Kahden viimeisimmän vuosikymmenen aikana on
lääketieteen kehittymisen myötä monen harvinaisen
reumataudin diagnostiikassa ja hoidossa tapahtunut
merkittävää edistystä.
SLE:hen uusia lääkkeitä
Systeemisen lupus erythematosuksen (SLE) hoidossa jo vuosikymmeniä käytössä ollut hydroksiklorokiini on vakiinnuttanut asemaansa entisestään.
Hydroksiklorokiinilla on nivel- ja lihaskipua lievittävän
vaikutuksen lisäksi monta muuta hyödyllistä ominaisuutta. Alentamalla rasva-arvoja ja estämällä verihiutaleiden kasautumista se auttaa suojaamaan verisuonen seinämää ja estämään verisuonitukoksia. Vastoin
aikaisempaa käsitystä hydroksiklorokiini on osoitettu
turvalliseksi myös raskauden aikana. Sitä voidaan
hyvästä syystä pitää SLE:n peruslääkkeenä.

tava on joutunut kokemaan sairauden tunnistamisen
vaikeuksia sekä diagnoosin ja hoidon viivästymistä.
Näin on toisinaan tänäkin päivänä, mutta diagnostisten menetelmien kehitys ja lääkäreiden lisääntynyt
valppaus harvinaisten sairauksien suhteen ovat
parantaneet edellytyksiä päästä täsmälliseen diagnoosiin. Tarkemmat kuvantamis- ja laboratoriomenetelmät mukaan lukien geenidiagnostiikka luovat yhä
parempia edellytyksiä tautien tarkempaan määrittelemiseen. Tästä huolimatta joidenkin tautien täsmällinen määritys tuottaa edelleen vaikeuksia, puhumattakaan siitä, että monen sairauden perimmäinen syy
jää tänäkin päivinä tuntemattomaksi ja vain harvaan
tautiin on olemassa ns. täsmähoito. Jokaisella on

Munuaistulehdus on SLE:tä sairastavalla keskeinen
taudin vaikeusastetta määräävä tekijä. 1970-luvulta
alkaen on SLE:hen liittyvää vaikeata munuaistulehdusta hoidettu suuriannoksisen kortisonin lisäksi
pitkäaikaisella syklofosfamidilääkityksellä. Solunsalpaajiin luettava syklofosfamidi on tehokas, mutta
siihen liittyy runsaasti sivuvaikutuksia ja sen käyttö
alentaa hedelmällisyyttä. Tänä päivänä syklofosfamidin voi usein korvata mykofenolaattimofetiili, johon
liittyy vähemmän sivuvaikutuksia. Vain kaikkein
vaikeimmissa munuaistulehduksissa käytetään
syklofosfamidia. Lukuisten sivuvaikutustensa vuoksi
myös kortisonihoitoa pyritään lyhentämään.
Vuosikymmenten odotusten jälkeen on SLE:n
hoitoon rekisteröity uusi valmiste, biologinen lääke
belimumabi. Se on B-imusoluja stimuloivan tekijän
vasta-aine ja kehitetty nimenomaan SLE:n hoitoon.
Lumekontrolloidussa tutkimuksessa todettiin, että
belimumabi vähentää merkittävästi lihas- ja niveloireita SLE:ssä. Eniten näyttivät hoidosta hyötyvän ne
henkilöt, joilla oli taudin aktiivisuuden merkkinä
veressään suuri DNA-vasta-ainemäärä ja pieni
komplementtipitoisuus. Belimumabin mahdollisesta
tehosta vaikeamman SLE:n eli munuaistulehduksen
ja keskushermosto-oireiden hoidossa ei ole toistai-
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seksi tietoa. Toinen B-imusoluja estävä lääke rituksimabi on ominaisuuksiensa perusteella vähintään
yhtä lupaava SLE-lääke, mutta kahdessa lumekontrolloidussa tutkimuksessa sen tehoa ei voitu vahvistaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei rituksimabia voisi käyttää yksittäisissä tapauksissa.
Parantunut varhaisdiagnostiikka
sklerodermassa
Systeemisen skleroosin eli skleroderman diagnoosiin on tärkeää pyrkiä ennen kuin on kehittynyt
pysyviä elinmuutoksia. ”Punaiseksi lipuksi” on
nimetty Raynaud´n ilmiön, valkosormisuuden,
turvonneiden sormien ja tumavasta-aineiden yhdistelmä. Tämän yhdistelmän tulisi johtaa hyvin varhaiseen systeemisen skleroosin epäilyyn ja konsultaatioon erikoissairaanhoidossa.
Merkittävä edistysaskel systeemisen skleroosin
diagnostiikassa ja taudin seurannassa on ollut
sormien kynsivallien hiussuonten tutkiminen eli
kapillaroskopia, jolla pystytään tarkasti arvioimaan
pikkuvaltimoiden ja -laskimoiden sekä niiden muodostamien hiusverisuonilenkkien määrää ja muotoa
sekä uudisverisuonten määrää ja verenvuotoa.
Parantuneen vasta-ainediagnostiikan avulla voidaan
tänä päivänä systeemisen skleroosin eri alatyyppejä
erottaa toisistaan entistä tarkemmin. Vasta-aineita
määrittämällä on myös mahdollista arvioida
munuaiskomplikaation eli skleroderman munuaiskriisin riskiä.
Systeemisen skleroosin hoidossa ei toistaiseksi ole
tapahtunut varsinaista läpimurtoa, mutta taudin
aiheuttamia elinkomplikaatioita pystytään tänä
päivänä hallitsemaan paremmin ja usein jopa
ehkäisemään. Sormihaavojen uusiutumisen estämiseen on tullut käyttöön verisuonia laajentava lääke
bosentaani, jota sellaisenaan tai yhdessä muiden
verisuonia laajentavien lääkkeiden kanssa voidaan
menestyksellisesti käyttää myös tautiin joskus
liittyvän kohonneen keuhkovaltimopaineen hoitoon.
Skleroderman munuaiskriisin hoidossa on keskeistä
alentaa verenpainetta ja ehkäistä pysyvää munuaisvauriota angiotensiinikonvertaasin estäjillä tai
angiotensiinireseptorin salpaajilla. On opittu, että
munuaistoiminta voi tehokkaalla verenpainelääkityksellä vähitellen elpyä, vaikka tilanne on jo pitempään
vaatinut dialyysihoitoa.
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Vaskuliiteissa lyhentynyt diagnostinen viive ja
parantuneet hoitotulokset
Pienten suonten vaskuliittien nimistö muuttui vuonna
2012, jonka jälkeen Wegenerin granulomatoosi on
nyt granulomatoottinen polyangiitti ja Churg-Straussin oireyhtymä eosinofiilinen granulomatoottinen
polyangiitti. Valkosoluvasta-ainemäärityksen (ANCA)
yleistyttyä 1980-luvun lopussa granulomatoottiseen
polyangiittiin ja mikroskooppiseen polyangiittiin
liittyvä diagnostinen viive supistui merkittävästi.
Varhaisen diagnoosin, lääkeainekehityksen ja suurten kansainvälisten monikeskustutkimusten ansiosta
ANCA-vaskuliittien hoito on tarkentunut ja sairastuneiden ennuste selkeästi parantunut. Tuore ANCAvaskuliitti saadaan tänä päivänä lähes aina hyvään
hallintaan, mutta ongelmina ovat edelleen taudin
uusiutumistaipumus ja lääkitykseen liittyvät haitat.
Viimeisin edistysaskel ANCA-vaskuliittien hoidossa
on B-imusoluja salpaava rituksimabi, jolla vaskuliitin
elpymisvaihe, remissio saadaan aikaan yhtä usein
kuin perinteisellä syklofosfamidilla. Rituksimabin on
todettu jopa toimivan syklofosfamidia paremmin
uusiutuvassa taudissa. Siitä on tulossa ensisijainen
lääke hedelmällisessä iässä oleville ANCA-vaskuliittia sairastaville henkilöille. Rituksimabia tulee kysymykseen myös, mikäli sairastunut henkilö ei siedä
syklofosfamidia tai jos syklofosfamidin kokonaisannos on noussut liian suureksi. Vilkkaan tutkimuksen
aiheena on ANCA-vaskuliitin uusimisen esto, jossa
rituksimabilla voi myös olla sijansa.
Menestyksellistä tulehduksen hallintaa
autoinflammatorisissa sairauksissa
Kun 1990-luvun lopussa perinnöllisten jaksoittaisten
kuumeoireyhtymien taustalla olevat perintötekijät
löytyivät, paljastui kokonaan uusi tulehduksen
syntymekanismi. Opittiin tuntemaan, miten solut
tuottavat välittäjäainetta interleukiini 1:ä, jolla on
keskeinen merkitys kuumeen ja tulehduksen synnyssä. Perinnöllisen taustan ja tulehdusmekanismin
selvittyä ruvettiin kuumeoireyhtymien sijasta puhumaan autoinflammatorisista sairauksista, taudeista,
joissa tulehdus syntyy ilman tunnettua ulkoista
tekijää. Autoinflammatoriset sairaudet eroavat
autoimmuunitaudeista siten, ettei niissä muodostu
B-imusolujen tuottamia spesifisiä vasta-aineita. Kun
lisäksi lääkekehitys toi esiin interleukiini 1-estäjiä,
ensin anakinran ja myöhemmin kanakinumabin, on

Professori Tom Pettersson
kukitettiin harvinaiskatsauksensa jälkeen liiton harvinaistoiminnan 20-vuotisjuhlassa
Helsingissä.

tänä päivänä käytettävissä täsmälääkkeitä interleukiini 1-välitteisiin autoinflammatorisiin sairauksiin.
Rinnan perinnöllisten autoinflammatoristen sairauksien hoidon kehityksen kanssa on myös aikuisen
Stilin taudin hoidossa tapahtunut edistystä. Stillin
taudissakin interleukiini 1:n esto laskee varsin
tehokkaasti kuumetta ja lievittää tulehdusoireita.
Olennaista on myös, että aikuisen Stillin tautiin
aikaisemmin liittynyt diagnostinen viive näyttää
selvästi lyhentyneen.
Valoisampaa tulevaisuutta kohti
Lääketieteen kehitys viimeisten 20 vuoden aikana
on ollut huimaavan nopeaa. On ilmeistä, että kehitys
jatkuu kiihtyvää vauhtia. Diagnostisten menetelmien
parannuttua on todennäköistä, että tauteja pystytään
diagnosoimaan yhä varhaisemmin, jolloin myös
niiden hoitoon päästään vaikuttamaan riittävän
aikaisessa vaiheessa. Kun lääkehoidot tulevaisuudessa ovat entistä yksilöllisempiä ja kun niitä entistä
tietoisemmin räätälöidään myös harvinaisia reumasairauksia sairastavien hoidossa, on hyvä syy
uskoa, että tulevaisuus harvinaista tautia sairastavalle on aikaisempaa valoisampi.

Tom Pettersson, professori, LKT
Sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri
Helsingin yliopistollinen keskussairaala

Kaksi reumaprofessuuria
Helsingin yliopiston reumaprofessuuri on ollut
täyttämättä vuodesta 2012, jolloin tehtävää hoitanut
Marjatta Leirisalo-Repo jäi eläkkeelle. Lääkeyritys
Abbvie Oy on nyt lahjoittanut Helsingin yliopistolle
osa-aikaisen (35 prosentin) professuurin vuoteen
2019 saakka. Professoriksi on nimitetty dosentti,
osastonylilääkäri Kari Eklund. Reumatologian
professori vastaa reumatologian perusopetuksesta
ja erikoislääkärikoulutuksesta. Lahjoitusprofessuuri
varmistaa reumatologisen tutkimustyön ja opetuksen jatkumisen lääketieteellisessä tiedekunnassa.
Tampereen yliopistossa on ollut reumatologian
professuuri viimeksi 1990-luvulla. Päijät-Hämeen
sosiaali- ja terveysyhtymä on lahjoittanut Tampereen
yliopistolle sisätautien, erityisesti reumatologian
professuurin, johon on nimetty pitkään yliopistossa
dosenttina toiminut Markku Kauppi Päijät-Hämeen
keskussairaalasta.
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HEIKKI HJELT

VIRSTANPYLVÄITÄ

PÄIVI VALKONEN

Muiden ”virikkeiden” ansiosta se harvinainen
reumansukuinen on ollut aika takavasemmalla jo
jonkin aikaa. Harmaana marraspäivänä tuli
kuitenkin postia, joka katkaisi horroksen – tuli
kutsu juhlimaan liittomme 20-vuotista harvinaistoimintaa. Sairaan pitkä aika sekin, mutta kuinka
pitkä harvinaistautihistoria meillä itse kullakin
oikeasti mahtaa olla? Aikakone käynnistyi.
Varsinainen sairaushistoria alkaa monella jo vuosia
ennen diagnosointia sen tekemisen vaikeuden takia.
Useilla on todennäköisesti ollut tautiin liittyvää
oireilua jo huimasti kauemmin. Minullakin on käynyt
mielessä, josko lapsuuden kummalliset korvalehdet,
raajojen kolotukset ja lukuisat kurkkutulehdukset
parivuotisena tehtyine nielurisaleikkauksineen
menisivät nykydiagnoosin alle.
Sairaushistoriani vanhin ja muutoinkin ensimmäinen
eteerinen muistikuva on kellertävän eetterikopan
vetäminen naamalle leikkauspöydällä, ja myöhemmin kotiinpaluu samalta keikalta, äidin sylissä, verta
sylkien, kylän ruskealla Vanguard-taksilla.
Kenties jostain löytyisi tongittavia arkistoja linkin
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selvittämiseksi menneisyydestä nykyisiin sairauksiin? Ehkä niistä selviäisi, vaikkapa kuinka ahkerasti
on tullut antibiootteja napsittua vuosien saatossa?
Tieto olisi ehkä enemmän akateeminen, kuin arkeen
vaikuttava, sillä tätä tautia on pidetty aikuisiällä
puhkeavana, vaikka maailmalta kyllä löytyy jo
lapsena sairastuneitakin.
Hoitorumbaa pyörittänyt ei ole enää siitä kertomassa, eikä sen ajan somestakaan taida enää
mitään irrota, kun nämä entisen kyläkeskuksen
”santrat” lähestyvät jo ysikymppisiään. Ehkä he eivät
kuitenkaan ihan kaikkea salakuunnelleet.
Ensimmäinen puhelinnumeromme oli muuten ”48
kaksi soittoa” – puhelimen soidessa kerran tai kolme
soittoon vastasivat naapurustossa asuvat setäni.
Älypuheloinnin esiaste.
Kampipuhelin ja avolankapylväät vaihtuivat Telen
valintalevykoneeseen ja kaapelilinjoihin, kun kävin
kansakoulun ekaa luokkaa. ”Pikkulinnut” katosivat
myös langoilta – tai mistä sitä taas nykyään tietää.
Toistuvia antibioottikureja lukuun ottamatta tautihistoria oli melko tylsää vuosikausia, kunnes elämän

ollessa kaikin puolin mallillaan ilmestyi sitten vahvoja oireiluja, joista päästiin vuoden päästä diagnoosiin, joka on kantanut nyt jo yli 30 vuotta.
Siihen aikaan ”pylväättömät” puhelimet kehittyivät
huimaa vauhtia, mutta tiedon saanti oli suppeaa –
ainakin tästä harvinaisesta. Uudesta diagnoosista
löytyi reumatologilta yksi englanninkielinen paperi, ja
sen sisältö oli niin rankkaa, että se meni heti piirongin laatikon pohjalle. Onneksi paperi on osoittautunut liian pessimistiseksi tai perustui suppeaan, tosi
vaikeiden tapausten ryhmään menneessä maailmassa, mutta vielä se ilahduttaa netissä tiedonhakijoita.
Ennusteen unohtaminen onnistuikin yli kymmeneksi
vuodeksi, vaikka itse tauti oli arjessa koko ajan.
Tänä aikana matkapuhelimet pienenivät raahattavista kannettaviksi ja suurkoneet henkilökohtaisiksi
tietokoneiksi. Internetkin tuli tutuksi ja puhelinlangoille tuli taas enemmän painoarvoa modeemien
kautta.
Reumaliiton harvinaistoiminta oli lähtenyt liikkeelle
1994. Uutinen tästä ja kutsu uusille diagnooseille
tulla mukaan toimintaan sekä artikkeli ”Tietoa ja
ystävyyttä Internetissä” poistivat sitten silmälappuni.
Ensimmäinen samantautinen löytyi netin kautta
Amerikoista. Edellä mainitun artikkelin valveutunut
kirjoittaja laittoi pyynnöstäni ”seuranhakuilmoituksen” johonkin virtuaalipylvääseen rapakon takana ja
pian tärppäsi. Löytyi kollega ja hänen kauttaan uusi
yhteisö sekä lehtijutun lupaamat tiedot ja ystävyydet.
Vuosien saatossa mertentakaiset yhteydet ovat
aaltoilleet, mutta pysyneet. Se ensimmäinen täyttää
kohta tasakymmeniä, mutta kyläreissu Jenkkeihin
jää edelleen sitku-listalle.
Kotimaiset kontaktit löytyivät heti perään lehti-ilmoituksen ja keskussairaaloiden kartoituksen avulla ja
näin syntyi Rela-ryhmämme, nyt 18 vee.
Ryhmätapaamisia on ollut vuodesta 1998, useimmiten Apilassa, omatoimiset mukaan lukien yli 10
kertaa. Ensikohtaaminen on aina ikimuistoinen ja
osalle maistuvat myös uusinnat sekä toistot.
Kaikki eivät näitä kohtaamisia kaipaa. Olinhan
itsekin yli vuosikymmenen täysin muissa maailmoissa. Siihen aikaan se olikin helppoa tai voisiko
sanoa, ettei sille ollut vaihtoehtoa. Samoin uusia
diagnooseja hankittuani, en ole kaivannut samassa
tilanteessa olevien kohtaamisia tai ainakaan aktiivisesti hakeutunut niihin. Osa tykkää tavata kahden
kesken tai pienessä porukassa. Monelle riittää
virtuaaliyhteydet tai kokonaan muut harrastukset.

Vanha jengimme pyrkii hanakasti tulemaan tapaamisiin olosuhteiden salliessa. Onneksi uuttakin verta
on tullut – viimeksi kolmannes oli ensikertalaisia.
Pylväät katosivat entisiltä kotikonnuilta muutama
vuosi sitten maahan kaivetun valokaapelin myötä.
Vauhti sen kun kiihtyy ja tietotulva kasvaa. Mobiileilla
päästään miltei samaan milloin ja missä vain.
Haasteena on nykyään uuden ja osuvan tiedon
seulominen ja löytäminen ylitarjonnasta.
Meillä kansainvälisiä keskustelupalstoja on ollut
viime vuosituhannelta ja Facebook-ryhmiäkin viitisen
vuotta. Vasta diagnoosin saaneet saavat niiltä tietoa
ja neuvoja välittömästi. Onneksi on sellaisia, joiden
sosiaalinen akku riittää vuodesta toiseen toistuviin
kysymyksiin vastailuun.
Suomessa meitä on niin vähän, ettei se riitä aktiiviseen, jatkuvaan keskusteluun, kattavan kotisivun
luomiseen tai ylläpitoon eikä virallisen yhdistyksen
luomiseen.
Kaikilla on vähintään kännynumero, mutta tekstari ei
kuitenkaan tavoita kaikkia. Nettiyhteys on valtaosalla, mutta sähköposti ei sekään kulje kaikille tai
osa ei niitä aktiivisesti tarkista.
FB-tili on noin puolella meistä, mutta äijistä vain
yhdellä.
Twitter ja Instagram ovat korkkaamatta.
Vaihtoehtoja riittää lähes yhtä paljon kuin kuntovälinelaatikossa, mutta yhden nuotion savumerkeillä
tavoittaa aina vain osan.
Äskettäin oli Relaajat-sivuillamme viesti viime
kesänä diagnoosin saaneelta. Hän osoittautui
olevan kotikulmilta, Vehkalahen neitoi. Taustani
kuultuaan hän arveli meidän olevan sukuakin.
Heti tuli mieleen, että onkohan tämä sittenkin perinnöllistä. Pienen viestittelyn ja sukupuuhun piirrettyjen lisäoksien avulla ilmeni, että huolimatta lukuisista
molempien suvuissa esiintyvistä samoista sukunimistä, löytyi lähimpänä isäni pikkuserkku, joka oli
hänen isoäitipuolensa – siis ei ehkä ihan selvä
läpimurto.
Lisätiedon mukaan isoäiti ja isoäitipuoli olivat kuitenkin pikkuserkuksia.
Ööö… - jatkuu seuraavassa jaksossa, jos löydän
kynäni tuuhentuneen sukupuun rönsyistä.
Toistaiseksi: ”Ei sukuvika”. Syy edelleen tuntematon.

aaTee
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KAMPANJOINTIA
REUMATOLOGIEN MÄÄRÄN
RIITTÄVYYDESTÄ
Suomen Reumaliitto yhteistyökumppaneineen
toteutti syksyllä 2014 mediakampanjan, jonka
päätavoitteena oli saada erikoistumisalaa harkitsevia
lääkäreitä kiinnostumaan reumatologiasta. Kampanjan lähtökohtana oli huoli reumatologitilanteesta
tulevaisuudessa.
– Yhden arvion mukaan vuonna 2025 Suomessa on
38 reumatologia vähemmän kuin tällä hetkellä.
Nykyisin Suomessa on yhteensä 103 reumatologia,
joista virassa on 67, joten vähennys olisi huomattava, kiteyttää kampanjan ideoija, Suomen Reumaliiton toimitusjohtaja Maria Ekroth.
Kampanja toteutettiin valtakunnallisena radio- ja
julistekampanjana. Sen tavoitteena oli paitsi uusien
virkojen perustaminen sairaanhoitopiireihin ja alan
profiilin nostaminen erikoistumisalana myös reumatologian opetuksen kehittäminen ja suuren yleisön
tietoisuuden lisääminen.
Osana kampanjaa haluttiin selvittää reumatologien,
reumahoitajien ja tulehduksellisia reumasairauksia
sairastavien käsityksiä tilanteesta. Taustaselvitys
tehtiin Suomen Reumaliiton, Suomen Reumatologisen yhdistyksen ja Suomen Reumahoitajayhdistyksen yhteistyönä niiden jäsenille suunnattuina kyselyinä. Selvitykseen otti osaa 42 reumahoitajaa, 47
reumatologia ja 531 tulehduksellista reumasairautta
sairastavaa.
Yhteinen huoli tulevaisuudesta
Selvitykseen osallistuneilta kysyttiin, miten huolestuneita he ovat reumatologien määrän riittävyydestä
tulevaisuudessa. Asiaa arvioitiin viisiportaisella
asteikolla, jossa pistemäärä 1 tarkoitti ei lainkaan
huolestunutta ja pistemäärä 5 erittäin huolestunutta.
Käsitykset olivat hyvin yhteneväiset eri ryhmien
antamien pistemäärien keskiarvon vaihdellessa
3.6–3.78:n välillä. Kaikki ryhmät olivat selvästi
huolissaan tilanteesta.
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Taulukko 1. Huoli reumatologien määrän riittävyydestä
tulevaisuudesta pistemäärittäin jakautuneena.






  



 



 
















Annettujen pistemäärien keskiarvot: hoitajat 3.78,
reumatologit 3.6 ja reumaa sairastavat 3.71.

Osallistujia pyydettiin myös arvioimaan mahdollisia
reumatologien määrän vähenemiseen liittyviä
muutoksia sekä omasta näkökulmastaan sekä alalla
työskentelevänä tai reumaa sairastavana että
yleisemmällä tasolla.
Näkemykset eri ryhmien välillä olivat varsin samanlaiset. Mikäli resurssit vähentyvät, erikoissairaanhoitoon pääsy vaikeutuu, sinne päästään entistä
sairaampina ja myös potilasta kohden käytettävä
aika vähenee. Suurempi osa potilaista siirtyisi
avopuolen seurantaan. Se olisi vastoin potilaiden
toiveita, sillä he kaipaavat jo tälläkin hetkellä hoidon
jatkuvuutta ja hoitovastuun pysymistä samalla
lääkärillä. Reumatologin toimenkuva muuttuisi
todennäköisesti yhä konsultaatiopainotteisemmaksi, eikä reumatologi vastaisi enää hoidosta,
vaan diagnosoinnista. Yhteinen näkemys myös oli,
ettei perusterveydenhuollossa ole tälläkään hetkellä riittäviä resursseja, eikä osaamista ottaa
vastuuta reumasairaiden hoidosta. Haasteet lisääntyisivät mm. paikallishoitojen osalta. Huolta kannettiin myös siitä, että potilaiden eriarvoistuminen
lisääntyisi eri puolilla Suomea. Kaikki eivät tulisi
saamaan enää hyvää hoitoa. Kampanjoinnille

Yhteistyössä:
Suomen Reumatologinen Yhdistys ry sekä
Suomen Reumahoitajayhdistys ry

reumatologimäärän kasvattamiseksi on painavat
perusteet.
Nykytodellisuus ja mielikuvat reuman hoidosta
törmäyskurssilla
Yksi keskeinen löydös tehdyssä selvityksessä oli,
että kaikissa kolmessa ryhmässä yli puolet vastanneista oli sitä mieltä, etteivät mielikuvat reumasta ja
sen hoitomuotojen kehittymisestä vastaa nykytodellisuutta. Vanhojen mielikuvien vangeiksi mainittiin niin
maallikot kuin myös kollegat erityisesti perusterveydenhuollossa.
Niin reumatologit kuin hoitajatkin mainitsivat useimmin syyksi vallitsevaan tilanteeseen tiedon puutteen.
Reumahoidon kehitysaskelista ei puhuta mediassa,
koska teema ei ylitä uutiskynnystä niin kuin ”mediaseksikkäämmät” sairaudet. Vastauksissa muistutettiinkin reumakentän omasta vastuusta tuoda hoitojen kehittymistä pontevammin esiin. Muutoin reumasairaudesta tulee kiinnostava vasta, kun itse tai joku
läheinen sairastuu.

Tyytyväisyys omaan alavalintaan vankkaa
Kyselyyn vastanneet reumatologit olivat tyytyväisiä
valintaansa reumatologiaan erikoistumisalana, olipa
ura kestänyt alle 5 tai yli 15 vuotta. Yksi vastaaja
kiteytti monen muunkin esiin nostamat tyytyväisyyden
osatekijät: ”Hieno, monipuolinen ja kehittyvä ala.
Kaikenikäisiä, mukavia potilaita ja pitkät potilassuhteet. Hyvät mahdollisuudet auttaa.” Varsinkin alalla
pitkään työskennelleet ovat nähneet sen suuren
kehityksen, joka on mahdollistanut enenevissä
määrin hyvät hoitotulokset ja tehnyt työstä palkitsevaa. Useassa vastauksessa spontaanisti kommentoitiin alan kehitystä myös harvinaisia reumasairauksia
sairastavien hoidon osalta. Diagnosoinnin ja lääkehoidon kehittymisen myötä juuri harvinaisia reumasairauksia sairastavia voidaan auttaa entistä paremmin
ja se mainittiin tyytyväisyyttä lisäävänä tekijänä.
Kampanjointi reumatologien määrän riittävyydestä
jatkuu myös ensivuonna.
Jaana Hirvonen
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HARVINAISIA
SAIRAUKSIA
SAIRASTAVAT
HYÖTYVÄT
LÄÄKETIETEEN
JA YHTEISTYÖN
KEHITTYMISESTÄ

Tom Pettersson vastaamassa kuulijoiden kysymyksiin luentonsa jälkeen liiton
harvinaistoiminnan 20-vuotisjuhlassa
Helsingissä.

Reumatologi on useimmiten avainhenkilö harvinaisen reumasairauden diagnosoinnissa ja hoidossa.
Haastattelimme kolmea reumatologia Heidi
Mäkistä, Tom Petterssonia ja Timo Yli-Kerttulaa
siitä, miten harvinaiset reumasairaudet näyttäytyvät
heidän työssään.
Kun heitä pyysi muistelemaan, milloin he olivat
olleet ensimmäisen kerran tekemisissä harvinaista
reumasairautta sairastavan kanssa ja minkälaisesta
tilanteesta oli kysymys, asia muistui helposti mieleen. Ylilääkäri Timo Yli-Kerttula Satakunnan
sairaanhoitopiirin reumasairauksien yksiköstä
muistaa diagnoosinkin:
– Erikoistumisvaiheessa reumasairauksien osastolla
oli tutkimuksissa hyvin moninaisista oireista kärsinyt
keski-ikäinen potilas. Oireiden ja löydösten todettiin
sopivan harvinaiseen polyarteritis nodosa -vaskuliittiin, hän kertoo. Diagnoosin selviäminen oli potilaalle
suuri helpotus.
Pekkaa pahemmaksi ei jää Suomen Reumatologisen yhdistyksen puheenjohtaja Heidi Mäkinenkään,
joka kertoo sisätauteihin erikoistuessaan tavanneensa osastolla potilaan, joka oli kuumeillut jo
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jonkin aikaa. Potilasta oli tutkittu paljon ja hän oli
saanut monia antibioottihoitoja tuloksetta.
– Sitten heräsi epäilys aikuisen Stillin taudista,
aloitettiin kortisoni ja kuumeilu loppui. Se oli todella
hienoa, hän muistelee.
Professori Tom Pettersson kertoo tavanneensa
nuoren vakavasti sairaan potilaan IV sisätautien
klinikassa Helsingissä 1970-luvun lopussa sisätauteihin erikoistuessaan. Oireita ja löydöksiä oli
useassa elimessä ja diagnoosiin oli vaikeata päästä.
Tämä kohtaaminen vaikutti hänen uravalintaansa.
Moninaiset oireet ja niihin liittyvä vaativa diagnostinen työ herätti kiinnostuksen harvinaisiin, systeemisiin reumasairauksiin, joista sittemmin tulikin keskeinen osa hänen tutkimustyötään.
Timo Yli-Kerttulan työajasta hyvin pieni osa menee
potilastyöhön harvinaisia sairauksia sairastavien
kanssa. Useimmiten hän tapaa työssään ANCA-vaskuliitteja ja sklerodermaa sairastavia. Heidi Mäkinen
on tällä hetkellä vuorotteluvapaalla, mutta töissä
olleessaan on viikoittain tekemisissä harvinaisia
reumasairauksia sairastavien kanssa. Tom Petters-

Lääkärin näkökulmasta harvinaiset sairaudet ovat
kiinnostavia. Harvinaisia reumasairauksia on monia
ja useimmat niistä ovat systeemisairauksia, joiden
oireet ovat moninaisia. Diagnosointi ja hoito ovat
vaativia. Usein potilas on hakenut apua ja diagnoosia jo pitkään, kunnes diagnoosiin lopulta päästään.
Se on helpottavaa, vaikka tulevaisuus saattaa
pelottaakin.
Kaikki kolme ovat yhtä mieltä siitä, että hoito on
kehittynyt. Harvinaisten reumasairauksien diagnostiikka on parantunut. On tullut uusia kuvantamistutkimuksia ja laboratoriodiagnostiikkakin paranee
hiljalleen.
– Teen itse harvakseltaan videokapillaroskopiatutkimuksia, joista on apua systeemisen skleroosin
diagnostiikassa, Heidi Mäkinen kertoo.
Monien harvinaisten sairauksien hoito on vaikeaa, ja
ne antavat oireita useiden eri elinten taholta. Hoito
on kuitenkin kehittynyt aktiivisempaan suuntaan ja
moneen sairauteen on alettu käyttää myös uusia
biologisia lääkkeitä. Timo Yli-Kerttula summaa:
– Erityisesti vaskuliiteissa ja sklerodermassa on
omaksuttu aiempaa aktiivisempi hoitolinja, jota myös
tutkimustulokset tukevat.
Asiantuntijuutta tarvitaan
Suomessa harvinaisten reumasairauksien hoidon
haasteena ovat pienet potilasmäärät reumasairauksien yksikköä kohden. Väistämättä mieleen nousee
diagnostiikan ja hoidon keskittäminen ainakin ERVAalueilla, tietyissä sairauksissa ehkä vain yhteen,
kahteen keskukseen Suomessa.
Timo Yli-Kerttula toteaa, että potilaiden seurannassa
tarvitaan yhteistyötä eri erikoisalojen välillä ja kaikilla
hoidon portailla.
– Potilaat voisivat käydä harvakseltaan, joko vuosittain tai joka toinen vuosi arviossa harvinaisiin sairauksiin perehtyneessä keskuksessa ja perusseuranta
tilanteen mukaan toteutuisi oman alueen reumatologisella poliklinikalla tai perusterveydenhuollossa.
Tom Pettersson on samoilla linjoilla. Hänen mielestään jokaisen harvinaista reumasairautta sairastavan tulisi ainakin jossain vaiheessa tavata myös

TIMO YLI-KERTTULA

Harvinaisuus kiinnostaa

Ylilääkäri

HEIDI MÄKINEN

son puolestaan arvioi, että hänen potilastyöhönsä
käyttämästään työajasta jopa reilu kolmannes liittyy
harvinaisiin sairauksiin.

Heidi Mäkinen

Timo Yli-Kerttula
Satakunnan sairaanhoitopiirin reumasairauksien yksikkö.

Suomen Reumatologisen yhdistyksen
puheenjohtaja.

oman sairautensa erikoisasiantuntija, jonka kanssa
voisi tehdä hoitosuunnitelman.
– On tärkeää, että harvinaista sairautta sairastavat
tietävät, että on olemassa jokin taho, jossa he
tarvittaessa saavat asiantuntevaa apua.
Ajatus asiantuntijuuden ulottamisesta kaikkien
harvinaissairaiden saataville onkin tärkeä, ja vuoden
2013 lopussa valmistunut kansallinen harvinaissairauksien ohjelma edellyttää osaamiskeskusten
perustamista yliopistosairaaloihin.
Heidi Mäkinen muistuttaa myös tutkimuksen tärkeydestä ja olemassa olevan tiedon tehokkaasta
levittämisestä, jotta potilaat pääsisivät ajoissa
hoitoon.
– Tutkijalähtöistä tutkimusta tarvittaisiin ja kansainvälistä yhteistyötä, sillä onhan kyse harvinaisista
sairauksista.
Perustutkimus ja tulosten kliiniset sovellukset tuovat
lähivuosina aivan uusiakin hoitomahdollisuuksia ja
tulevat parantamaan harvinaisista sairauksista
kärsivien elämänlaatua.
Jaana Hirvonen
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VALTAKUNNALLISET
HARVINAISYHDISTYKSET ESITTÄYTYVÄT

Riikka Kauramäki
ja Marjo Mäkelä
suomen Skleroderma-yhdistyksestä suunnittelemassa ensivuoden toimintaa.

Suomen Reumaliitolla on kolme valtakunnallista
yhdistystä, jotka toimivat harvinaiskentällä: Suomen
Sklerodermayhdistys, SLE-yhdistys ja Suomen
Vaskuliittiyhdistys.
Suomen Sklerodermayhdistys
jalkautuu maakuntiin
Suomen Skleroderma yhdistys on vanhin Suomen
Reumaliiton harvinaisia reumasairauksia edustavista
jäsenyhdistyksistä. Vuonna 2007 järjestettiin sklerodermaa sairastavien viikonlopputapaaminen Apilassa. Mukana oli, nyt jo edesmennyt, Vesa Järvenreuna, joka ehdotti oman yhdistyksen perustamista.
Muutkin mukana olleet innostuivat asiasta ja yhdistys perustettiin siltä istumalta. Yhdistyksellä on
jäseniä tällä hetkellä 255 ja yhdistystä luotsaa
tehokas tiimi puheenjohtaja Marjo Mäkelä Salosta
ja sihteeri Riikka Kauramäki Keravalta. Yhdistys on
FESCA:n eli eurooppalaisten sklerodermayhdistysten kattojärjestön jäsen.
Yhdistyksellä on kotisivut, joilla on myös erillinen
keskustelupalsta jäsenille. Yhdistys järjestää kaksi
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kertaa vuodessa kaksipäiväisen tapaamisen, jonka
ohjelmassa on asiantuntijaluentoja, tuote-esittelyjä
ja vertaistukea. Samoin yhdistys julkaisee kaksi
kertaa vuodessa jäsenlehden, joka lähetetään
jäsenille sähköisesti. Yhdistys auttaa muissakin
asioissa ja sinne voi olla yhteydessä puhelimitse tai
sähköpostitse.
Ajankohtaista yhdistyksen toiminnassa juuri nyt on
synnyttää eri puolille Suomea vertaisryhmiä, joihin
ihmiset voisivat kokoontua lähialueilta vapaamuotoisesti tapaamaan toisiaan. Uranuurtajia tässä
toiminnassa on ollut Seinäjoen ryhmä, joka
kokoontuu Saini Knuutilan vetämänä noin kerran
kuukaudessa. Ryhmässä on ollut monipuolista
ohjelmaa teatteriretkiä, lääkärinluentoja ja vapaata
keskustelua. Maaliskuussa 18.3. klo 17.00 ryhmä
järjestää lääkäriluennon Järjestötalolla aiheena
skleroderman haasteet. Paikalliset ryhmät toimivat
myös Salossa ja Turussa Marjo Mäkelän vetämänä. Samanlaisia ryhmiä halutaan perustaa eri
puolille maata. Kaikilla ei ole mahdollisuutta matkustaa pitkiä matkoja, mutta vertaistukea tarvitaan
kaikkialla Suomessa.

Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta saa yhdistyksen
kotisivuilta www.sklero.org ja sen sivuilla kerrotuilta
hallituksen jäseniltä. Sivuilta löytyy myös lomake,
jolla voi ilmoittautua jäseneksi.
SLE-yhdistys nettituen pioneeri
Ryhmä SLE:tä sairastavia tutustui netissä 1990luvun loppupuolella ja päätti perustaa yhdistyksen,
joka toimisi pääasiassa netissä. Yhdistys halusi
luoda vertaistukea tarjoavia kanavia nettiin. Aluksi
se tarkoitti sivujen perustamista ja ylläpitoa sekä
netissä toimivaa keskustelupalstaa. Yhdistys perustettiin vuonna 2001. Jäsenmäärä pysyi pitkään noin
50:ssä, mutta nyt jäsenmäärän on noussut jo 120
henkilöön. Suomen Reumaliiton harvinaistoimintaan
yhdistys tuli mukaan parisen vuotta sitten, kun
toiminnan kriteereitä muutettiin.
Yhdistyksen voimanponnistus kuluneena syksynä
oli vastata Euroopan SLE- järjestöjen kattojärjestön
Lupus Europen Suomessa pidetyn yleiskokouksen
käytännön järjestelyistä. Samaisessa kokouksessa
SLE-yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Myllys valittiin
myös ensimmäisenä suomalaisena Lupus Europen
hallituksen jäseneksi.
Yhdistyksen toiminta on edelleenkin painottunut
nettiin. Verkkosivujen ja keskustelupalstan lisäksi
yhdistyksellä on julkinen Facebook -sivu (SLEyhdistys). Lisäksi yhdistys on perustanut suljettuja
ryhmiä, joista suurin on Siipien havinaa 203 jäsenellään. Muita ryhmiä ovat DLE-ryhmä, Vertaansa
vailla, joka on SLE:tä sairastavien lasten vanhempien ryhmä sekä englanninkielinen Lupus in Finland
-ryhmä. Yhdistyksellä on myös Twitter-tili @LupusFinland.
Tällä hetkellä yhdistyksen toiminnan painopisteitä
ovat yleinen toiminnan kehittäminen sekä uusien
jäsenien hankinta. Tavoitteena on, että yhdistyksen
jäsenmäärä olisi viiden vuoden kuluttua kivunnut jo
400 jäseneen ja yhdistys toimisi aktiivisessa vuorovaikutuksessa jäsentensä kanssa.
SLE-yhdistyksen toiminnasta saa lisätietoa yhdistyksen verkkosivuilta sle-yhdistys.fi tai sähköpostitse
yhteys@sle-yhdistys.fi. Yhdistyksen verkkosivuilla
voi täyttää jäsenhakemuksen.

-ryhmässä. Kesäkuussa 2013 työryhmä Saila
Aurinko, Inkeri Aalto-Setälä, Päivi Kalenius,
Reija Närhi ja Mailis Suhonen kävivät pohtimassa
asiaa Reumaliiton väen kanssa. Yhdistys perustettiin lopulta Apilassa marraskuussa 2013 viikonlopputapaamisen yhteydessä.
Yhdistyksellä on tällä hetkellä 53 varsinaista
jäsentä. Puheenjohtajana toimii Daniel Segerlöv ja
varapuheenjohtajana Kari Vainikka. Keskeinen
toimija yhdistyksessä on myös jäsenasioiden hoitaja
Mailis Suhonen.
Yhdistys toimii pääosin facebookin vertaistukiryhmässä vaskuliitti, jossa käydään vilkasta keskustelua.
Ajankohtaista yhdistyksen toiminnassa on kotisivujen
www.vaskuliittiyhdistys.fi täydentäminen. Sinne
pyritään saamaan kattavat tietopaketit eri vaskuliiteista, koulutettujen vertaistukijoiden yhteystiedot ja
vaskuliitteihin sairastuneiden omia kertomuksia
elämästä vaskuliitin kanssa. Lisäksi yhdistyksen
julkiset facebook -sivut (Suomen Vaskuliittiyhdistys)
avataan lähiaikoina. Yhdistyksellä on myös oma
esite, jota pyritään levittämään tehokkaasti. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa yhdistyksellä voisi olla
myös jäsentapaamisia, ehkä jopa alueittain, koska
yhdistys on valtakunnallinen.
Yhdistykseen voi liittyä kotisivuilla www.vaskuliittiyhdistys.fi olevan linkin kautta tai lähettämällä sähköpostia jäsenasioiden hoitajalle Mailis Suhoselle
mail.suhonen@kolumbus.fi tai facebookin vaskuliittiryhmässä yksityisviestinä Mailis Suhoselle.
Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta saa Daniel
Segerlöviltä puh. 044 558 7838 ja Kari Vainikalta
puh. 050 324 1270.
Yhdistysten yhteinen tapaaminen suunnitteilla
Suomen Reumaliiton harvinaistoiminta ja valtakunnalliset yhdistykset järjestävät yhteisen viikonlopputapaamisen sklerodermaa, SLE:tä ja vaskuliitteja
sairastaville 18.–19.4.2015 Pirkanmaalla. Lisätietoa
tapaamisesta saa yhdistysten sivuilta sekä Suomen
Reumaliiton harvinaisten omalta teemasivustolta
2.2.2015 alkaen. Paikkojen varaaminen etukäteen
tai ennakkoilmoittautumiset eivät ole mahdollisia.
Lähde mukaan yhdistystoimintaan

Joukon kuopus Suomen Vaskuliittiyhdistys
Suomen Vaskuliittiyhdistys on reilun vuoden ikäinen.
Sen perustamista oli kuitenkin mietitty jo aiemmin
esimerkiksi Wegenerin granulomatoosi-facebook

Ellet ole vielä liittynyt oman diagnoosiryhmäsi
yhdistykseen, niin se kannattaa tehdä nyt. Liittymällä jäseneksi tuet yhdistyksen toimintaa oman
sairausryhmäsi hyväksi.
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Marjo Mäkelä
Suomen Sklerodermayhdistyksen puheenjohtaja
Mottoni: ”Se, mikä ei tapa, vahvistaa.”
Olen ollut Sklerodermayhdistyksen puheenjohtaja vuodesta
2011. Sairastan sklerodermaa, crest-muotoa. Se on ollut hyvin
hallinnassa, mutta nyt on tullut uusia vaivoja, joita selvitellään.
Haastavinta yhdistystoiminnassa on, että toimimme valtakunnallisesti. Olisi ihanaa saada kaikki jäsenet paikalle yhtä aikaa,
mutta välimatkat ovat esteenä. Antoisinta on muiden tapaaminen, kuulla erilaisia tarinoita ja saada vinkkejä arkeen, niin
kotimaassa kuin FESCA:n tapaamisissakin, joissa kuulee, miten
asiat ovat muissa jäsenmaissa.
Yhdistystoiminta vie paljon aikaani, sillä olen Sklerodermayhdistyksen lisäksi Salon Reumayhdistyksen hallituksen jäsen ja
Suomen Reumaliiton Varsinais-Suomen aluetoimikunnan jäsen.
Se millä jaksan eteenpäin on Popedan keikat. Niissä käyn
yhdessä neljän lapseni kanssa. Jaksamista auttaa myös
pojanpoikani, joka syntyi kesäkuussa.
Muille harvinaisille haluan sanoa: Älkää luovuttako. Monesti
täytyy taistella saadakseen tutkimukset ja hoidon, jotka ovat
terveydentilalle tarpeellista. Älkää vähätelkö vaivojanne. Teillä
on vain yksi elämä elettävänä. Tehkää siitä niin helppo ja
kivuton, kuin se on mahdollista.
Kirsi Myllys
SLE-yhdistyksen puheenjohtaja
Mottoni: ” Meillä on vain tämä yksi
elämä ja sekin on lyhyt.”
Sain SLE-diagnoosin 21 vuotta sitten.
Tauti oli aktiivinen ensimmäisen
kymmenen vuoden ajan, mutta sitten
se hiljeni ja viimeiset kymmenen
vuotta se on ollut remissiossa. Vaikka
minulla on SLE, se ei määräile minua,
vaan kulkee kiltisti mukana.

DANIEL SEGERLÖV

PUHEENJOHTAJAT ESITTÄYTYVÄT
Daniel Segerlöv
Suomen Vaskuliittiyhdistyksen puheenjohtaja
Olen toiminut yhdistyksen puheenjohtajana sen perustamisesta lähtien eli
reilun vuoden. Minulla on granulomatoottinen polyangiitti eli Wegenerin
granulomatoosi. Vaikka veriarvot
kertovat muuta, niin olen tällä hetkellä
oireeton.

Minusta on hienoa olla mukana rakentamassa uutta yhdistystä
alusta asti. Nähdä miten se kasvaa hitaasti, mutta varmasti.
Yhdistystoiminta on minulle uutta, opettelen samalla, miten
näitä asioita hoidetaan. Mailis Suhonen on ollut siinä korvaamaton apu. Opin kokoajan lisää. Yksi lisähaaste on, että
hallituksemme jäsenet asuvat ympäri Suomea, eikä meillä ole
mahdollisuutta istua yhdessä keskustelemassa yhdistyksen
asioista, vaan joudumme hoitamaan asiat puhelimitse, sähköpostitse tai Skypen kautta.
Yhdistystoiminnan lisäksi olen karavaanari ja asuntovaunu on
kovassa käytössä kesät talvet. Harrastan myös mm. laskettelua,
musiikkia ja valokuvausta. Uutena lajina on tänä kesänä tullut
mukaan frisbeegolf, johon olen hurahtanut täysin!
Muille harvinaisille haluaisin sanoa, että vertaistukea kannattaa
aktiivisesti hakea. Varsinkin diagnoosin saamisen jälkeen voi
tuntua tosi raskaalta, koska omasta sairaudesta ei välttämättä
tiedä mitään, eikä tietoa saa aina lääkäriltäkään. On suuri
helpotus huomata, ettei tarvitse olla yksin taudin kanssa.
Kari Vainikka
Suomen Vaskuliittiyhdistyksen varapuheenjohtaja
Mottoni: ”Älä murehdi ja käytä
turhaan energiaasi sellaisiin asioihin,
jotka eivät ole ajankohtaisia.”

Olen toiminut puheenjohtajana kolme vuotta. Haasteeksi koen
ihmisten innostamisen ja uusien aktiivien löytämisen. Uusia
aktiivisia jäseniä pitää saada, muuten yhdistys näivettyy.
Antoisinta on nähdä oman työn tulokset. Kolmen vuoden ajan
jäsenmäärämme on noussut hitaasti koko ajan.

Olen toiminut varapuheenjohtajana
yhdistyksen perustamisesta lähtien.
Minulla Wegenerin granulomatoosi,
joka diagnosoitiin vuonna 2005. Se on ollut remissiossa yli kaksi
vuotta.

Toimin aktiivisesti myös Euroopan SLE-yhdistysten kattojärjestön, Lupus Europen hallituksessa. Siellä on menossa mielenkiintoisia projekteja, joista hyötyvät kaikki SLE:tä sairastavat.
Yhdistystoiminnan lisäksi harrasta sauvakävelyä ja olen tarinaaddikti eli luen paljon.

Toimin järjestökentällä muutenkin aktiivisesti. Olen toiminut mm.
Lionseissa 44 vuotta ja aloitan Pirkkalan kansalliset seniorit ry:n
puheenjohtaja vuoden 2015 alusta. Yhdistystoiminnan lisäksi
harrastan kuntoliikunta.

Haluaisin sanoa muille harvinaisille, että liittykää omaan
sairauskohtaiseen potilasyhdistykseenne, jos sellainen on. Se
ajaa teidän etuanne, vaikka ette olisi jäseniäkään. Liittymällä
jäseneksi kannatatte yhdistystä pyörittävien vapaaehtoisten
työtä. Kukaan heistä ei saa palkkaa. Ainoa palkka onkin kiitos,
se harvinainen sana. Jäseninä kannustatte heitä.
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Muille harvinaisille haluaisin sanoa, että eläkää päivä kerrallaan,
älkää pohtiko jatkuvasti olemassa olevaa sairauttanne.

PAIKALLISTA JA ALUEELLISTA HARVINAISTOIMINTAA
Valtakunnallisen toiminnan rinnalla on virinnyt mukavasti
paikallista ja alueellista toimintaa harvinaisia reumasairauksia sairastaville jo yhdeksällä paikkakunnalla. Toiminnassa voi tapahtua nopeastikin muutoksia, joten tilanne
kannattaa aina tarkastaa yhteyshenkilöiltä tai yhdistyksestä.

Salon reumayhdistyksen sidekudosryhmä
Kokoontumiset SYTY:n tiloissa, Helsingintie 6.
Vetäjänä toimii Marjo Mäkelä, puh. 040 738 3563,
marjo70.makela@gmail.com
Lisätietoa: http://www.salonreumayhdistys.fi/?s=ryhmat_
vertaistuki

Helsingin reumayhdistyksen harvinaisten ryhmä
Harvinaisia reumasairauksia sairastavien vertaistukiryhmä
kokoontuu yhdistyksen tiloissa Korppaan-mäentie 6.
Vetäjinä toimivat Reija Närhi,reijanarhi@hotmail. com ja
Saila Aurinko saila.aurinko@gmail.com
Lisätietoa:
http://www.helsinginreumayhdistys.com/

Seinäjoen reumayhdistyksen skleroderma-ryhmä
Kokoontuu Järjestötalolla, Kauppakatu 1, 2. krs. Tarkemmat tiedot tapahtumista ja mahdollisista muutoksista
ilmoitetaan Ilkan, ja Etelä-Pohjanmaa-lehden järjestöpalstoilla.
Vetäjänä toimii Saini Knuuttila saini.knuuttila@netikka.fi
Lisätietoa:
http://www.jarjestotaloseinajoki.net/jarjestot/sry.html#toiminta

Kuopion reumayhdistyksen harvinaisten ryhmä
Harvinaisia reumasairauksia sairastavien vertaistukiryhmä
kokoontuu Kuopion yhdistyksessä, Niiralankatu 17 B,
toimisto@kuopionreumayhdistys.fi.
Vetäjänä toimii Aune Oksman, puh. 045 238 8795
Lisätietoa:
http://www.kuopionreumayhdistys.fi/?page_id=434
Lahden reumayhdistys, harvinaisten ryhmä
Kokoontuu kuukauden 1. tiistai klo 18.00 yhdistyksen
tiloissa Vapaudenkatu 1 D 67 (2. krs).
Vetäjinä toimivat Eeva Louhevaara, puh.
050 5551392, eeva@louhevaara.net ja Kielo Berg,
puh. 040 5176873 kielo.berg@phnet.fi
Lisätietoa: http://www.lahdenreumayhdistys.fi/128218310
Lappeenrannan Reumayhdistyksen
harvinaisten ryhmä
Ryhmä on ollut tauolla. Mikäli kiinnostuneita ilmaantuu,
ryhmän toiminta käynnistyy uudelleen. Vetäjänä toimii
Reija Närhi reijanarhi@hotmail.com
Lisätietoa:
http://www.lappeenrannanreumayhdistys.fi/

Tampereen reumayhdistyksen SLE + harvinaiset ryhmä:
Ryhmä on toistaiseksi tauolla.
Lisätietoa:
http://tampereenreumayhdistys.fi/yhdistys/vertaistuki/
sle-harvinaiset
Turun seudun reumayhdistyksen Kilpikonna-klubi
(skleroderma + muut harvinaiset reumasairaudet)
Kokoontuu yhdistyksen toimistolla, Humalistonkatu 17 a
(katutaso).
Vetäjänä toimii Marjo Mäkelä puh. 040 738 3563
tai marjo70.makela@gmail.com
Lisätietoa:
http://www.turunreumayhdistys.fi/index.php/kerhot/
4-kerhot/kerhot/3-kilpikonna-klubi-skleroderma-muutharvinaiset-reumasairaudet
Oulun reumayhdistyksen Sle-Sjögren-ryhmä
Oulun reumayhdistyksessä on ollut Sle-Sjögren ryhmä.
Siitä saa lisätietoja osoitteesta:
http://www.oulunreumayhdistys.com/toiminta.htm

UUTISIA LYHYESTI
THL julkaisi Potilaan
oppaan

Harvinaisedustusta
Reuma-liiton luottamusjohtoon

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut Potilaan
oppaan, joka on tehty yhteistyössä potilasjärjestöjen
kanssa. Se kertoo mahdollisuuksista vaikuttaa hoidon
turvallisuuteen. Opas on jaettu neljään osaan: kun
hakeudut hoitoon, kun olet hoidossa, miten hoitosi
jatkuu ja potilaan läheisille. Mukana on myös 10
tärkeää vinkkiä turvallisen hoidon takaamiseksi ja
tietoa potilaan oikeuksista.
Oppaan löydät osoitteesta
http://potilaanopas.thl.hs.prewise.com/.

Marraskuussa pidetyssä Suomen Reumaliiton edustajakokouksessa valittiin liiton valtuusto puheenjohtajineen sekä liiton hallituksen puheenjohtajat seuraavalle
kolmevuotiskaudelle. Uudeksi valtuuston puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Tarja Filatov ja hallituksen puheenjohtajaksi fysioterapeutti Satu Gustafsson.
Valtuuston jäseneksi valittiin mm. Suomen Sklerodermayhdistyksessä aktiivisesti toiminut Emmi Myöhänen sekä varaedustajaksi Pääkaupukiseudun perhoset
-ryhmää vetävä Marjatta Sykkö. Valtuusto kokoontuu
valitsemaan hallituksen jäsenet tammikuussa.
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PARASTA MAHDOLLISTA
KUNTOUTUSTA
JARI VALKEEJÄRVI

Osa Apilan kuntoutuksen ammattilaisista saatiin hetkiseksi houkuteltua istahtamaan sisääntuloaulan upeille portaille ja
kertomaan pikaisimmat kuulumiset harvinaiskuntoutuksen tiimoilta. Kuvassa vasemmalta ylärivissä ovat ylilääkäri Heikki
Hinkka, sosiaaliohjaaja Sari Nousimaa, Apilan johtaja Sirkku Ala-Peijari sekä alarivissä psykologi Anne Vainio, fysioterapeutti
Terhi Rajamäki ja sairaanhoitaja Pirkko Aaltonen. Tästä porukasta ei ikinä arvaisi, että sillä on yhteensä jo 96 vuotta kokemusta reumakuntoutuksesta.

Muun kuntoutuksen lailla harvinaisia reumasairauksia sairastavien kuntoutus on muuttunut laaja-alaisemmaksi. Fyysisen puolen lisäksi psyykkinen ja
sosiaalinen puoli ovat entistä enemmän mukana.
Kuntoutujan omat kuntoutukselle asettamat tavoitteet ovat lähtökohtana, ja häntä tuetaan moniammatillisesti niiden saavuttamisessa.
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Tietojen ja kokemusten vaihtoa
Kuntoutus ja kuntoutuminen ovat suuressa määrin
vuorovaikutusta. Kun harvinaista reumasairautta
sairastava tulee kuntoutukseen, hänelle on suuri
tiedontarve niin ammatillisen kuin samaa sairautta
sairastavien kokemuksellisenkin tiedon näkökulmasta. Yhtälailla ammattilaiset tarvitsevat kokemuk-

sellista tietoa harvinaisen sairauden kanssa elämisestä. Kuntoutumiskeskus Apilan ammattilaiset
ovatkin yhtä mieltä siitä, että tärkeitä kouluttajia
heidän työssään ovat olleet kuntoutujat omalla
kokemustiedollaan.

sairausryhmäkohtainen kurssitoiminta palveli kuntoutujia paremmin, summaavat ylilääkäri Heikki Hinkka
ja johtaja Sirkku Ala-Peijari moniammatillisen tiimin
yhteisiä kokemuksia. Samanlaisia viestejä tulee myös
muilta kuntoutuspalveluja tuottavilta tahoilta.

Alusta asti harvinaistoiminnassa mukana ollut
fysioterapeutti Terhi Rajamäki muistelee toiminnan
alkuaikoja:
– Mieleen tulee ensimmäiset viikonlopputapaamiset
Apilassa. Niissä oltiin täysillä mukana oppimassa ja
jakamassa sitä tietoa, mitä oli löydetty ja vähäisestä
kokemuksesta opittu. Tapaamiset harvinaisia sairauksia sairastavien kanssa olivat minulle aina myös
oppimistilanteita.
Sairaanhoitaja Pirkko Aaltonen on samaa mieltä,
sillä hänkin on kokenut, että kuntoutujien kokemukset ovat tärkeä osa oman työn kehittämistä.
Pitkäjänteisen työn tuloksena toiminta on sisällöllisesti kehittynyt ja harvinaisten sairauksien erityispiirteet ovat selkiytyneet.
– Nyt on jo selvää, mitkä asiat on ainakin käytävä
läpi tiettyä harvinaista sairautta sairastavan kanssa,
Terhi Rajamäki naurahtaa.
Tietoa on tärkeää myös siirtää eteenpäin.
– On ollut hienoa huomata, että fysioterapeutit
soittavat ja kysyvät harvinaisten sairauksien kuntoutuksesta. Soittajilla on ollut halu oppia ja ottaa
asioista selvää kuntoutujan parhaaksi, hän jatkaa.

Tällä hetkellä tiimien haasteena on toteuttaa kurssi
sellaisena, että se palvelisi kaikkia eri diagnoosiryhmiä yhtä hyvin. Kuitenkin esimerkiksi jo skleroderma
ja myosiitit ovat erilaisia sairauksia, vaikka niissä on
myös samankaltaisuutta. Kun mukana on monia
diagnoosiryhmiä edustavia, ei asioita voida käsitellä
yhtä syvällisesti, kuin jos mukana olisi vain yhtä tai
muutamaa diagnoosiryhmää edustava kuntoutuja.
Paineet siirtyvät yksilötapaamisiin, joita ei välttämättä edes ole jokaisella jaksolla. Ammattilaiselle,
jolla olisi enemmänkin annettavaa, voi syntyä
kokemus siitä, ettei omaa työtä voi enää tehdä
parhaalla mahdollisella tavalla. Muutos heikentää
myös mahdollisuuksia vertaistukeen. Vertaistuki voi
jäädä saamatta, ellei mukaan satu toista samaa
sairautta sairastavaa.

Tiedon saannin ja vertaistuen varmistaminen
Vuoden 2014 alusta Kelan kuntoutuksessa alettiin
noudattaa laajempia sairausryhmämäärityksiä
kursseilla. Esimerkiksi eri sidekudossairauksia
sairastavat voivat nykyisin hakea samalle kurssille
sairauden harvinaisuudesta riippumatta. Osa diagnoosikohtaisista kursseista loppui kokonaan. Uutta
systeemiä on kokeiltu miltei vuosi.
Koska diagnoosipohja on laajentunut, se on avannut
kurssitoimintaa ryhmille, joille ei ole ollut aikaisemmin omia kursseja. Se on hyvä asia.
– Myös kuntoutuskurssien pitempi jaksotus antaa
paremmat mahdollisuudet omien tavoitteiden ja
elämäntapamuutosten toteuttamiselle, toteaa
psykologi Anne Vainio.
Kuitenkin myös pelot, joita uuden standardin suhteen on ollut, ovat osin realisoituneet.
– Yhteinen kokemus Apilassa on ollut, että aikaisempi

Paluu sairausryhmäkohtaiseen käytäntöön parantaisi
tiedonsaantia ja vertaistuki toimisi tehokkaammin.
– Kannattaisi harkita paluuta ainakin yleisempien
harvinaisten diagnoosien osalta takaisin diagnoosikohtaisiin kursseihin, jotta pystyttäisiin sisällöllisesti
keskittymään juuri sen ryhmän arjen haasteisiin.
Esimerkkinä skleroderma, MCTD, myosiitti ja vaskuliitit. Sitten todella harvinaiset voisi koota omalle,
yhteiselle kurssille, visioi Sirkku Ala-Peijari.
Jaana Hirvonen

Sari Nousimaa toimii Apilan harvinaistoiminnan vastaavana. Hän seuraa harvinaiskentän toimintaa ja infoaa siitä
harvinaiskuntoutujia.

Voit kääntyä sosiaaliohjaaja Sari Nousimaan puoleen, kun haluat lisätietoa kuntoutukseen hakeutumisesta. Sarilla on puhelinaika maanantaista torstaihin klo 11.30–12.30 ja perjantaisin 11.30–12.00
numerossa (03) 2716 293.
Lisätietoa Kelan rahoittamista kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseista löydät tämän lehden
sivulta 31 tai osoitteesta www.kela.fi. Kuntoutukseen voi hakeutua myös yksilöjaksolle.
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JARI VALKEEJÄRVI

mistä kohtaamisista oli naisen kanssa, jolle lääkäri
oli ennustanut vuosikymmeniä aikaisemmin nuorena
äitinä, ettei hän tule näkemään lapsensa koulun
aloittamista. Nainen oli kuitenkin saanut elää ja
nähdä vielä senkin vaiheen, kun lapsi sai valkolakin,
valmistui ammattiin ja perusti perheen.
– Pakko on kai myöntää, että välillä sitä miettii onko
”ammatillisuus” kateissa, kun itketään ja halataan
kuntoutujan kanssa. Tärkeämpää on kai kuitenkin
se, että ihminen kohdataan suruineen ja iloineen,
Pirkko pohdiskelee ja jatkaa:
– Monta kertaa sitä tuleekin sanoneeksi, että ihmisiä
sitä ollaan tiskin molemmin puolin.
Tavoitteena arjen sujuvuus

HOITAJA LUOTSINA
PAREMPAAN ARKEEN
Kuntoutukseen tulijalla on mielessään monia kysymyksiä, joihin hän toivoo saavansa vastauksia
kuntoutuksen aikana niin ammattilaisilta kuin samaa
sairautta sairastavilta.
Pirkko Aaltonen on yksi Kuntoutumiskeskus Apilan
harvinaistoiminnan avaintoimijoista. Onhan hän
työskennellyt Apilassa jo yli 20 vuotta, kauemmin
kuin siellä on ollut harvinaistoimintaa. Harvinaisryhmien kurssimuotoiset jaksot on Apilassa viime
vuosina keskitetty hoitotyön osalta hänelle ja vastaavalle sairaanhoitajalle Kaisa Aloselle.
– Harvinaiset reumasairaudet ovat olleet koko
Apilassa työskentelyni ajan sydäntäni lähellä ja
mielenkiintoni kohteena. Tästä syystä kokosin
reumahoitajakurssilla vuonna 2006 hoitajille suunnatun tietopaketin Ehlers-Danlos -potilaan hoidonohjauksesta, Pirkko Aaltonen kertoo.
Pirkko kohtaa työssään paljon harvinaisryhmiin
kuuluvia sekä itsehoidon ohjausryhmissä että
etenkin yksilötapaamisissa. Yksi sydämeen käyvim-
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Tiedon antamisen ja myötäelämisen rinnalla hoitajalla tulee olla valpas mieli ja tarkka silmä, sillä
kuntouttava työote on parhaimmillaan kaikessa
läsnä.
– Miten ne ostokset ihan oikeasti kulkevat sieltä
kaupasta kotiin, vai jääkö jotain ostamatta, kun ei
pysty käsittelemään tuotteita kylmäsormisuuden
vuoksi? Pystyykö syömään työpaikkalounaan ja
vieläpä lounastunnin puitteissa, jos on nielemisongelmia?
Arki koostuu pienitä asioista, Pirkko muistuttaa.
Osaamista ja tietoa käytetään tukemaan kuntoutujan asettamien tavoitteiden saavuttamista. Askel
kerrallaan, voimavaralähtöisesti. Tavoitteista keskustellaan kuntoutujan kanssa ja niistä pyritään
tekemään hyvin konkreettisia. Kuntoutusjaksoilla
pystytään myös seuraamaan tavoitteita kohden
pääsyä ja tarvittaessa tarkistamaan niitä, ehkäpä
myös kohottamaan jo välillä hiukan hiipunutta
motivaatiota. Kuntoutuksen tavoitteena on arjen
sujuvoittaminen.
Elämme enimmäkseen arjesta. Ihmisen itsetuntoon
vaikuttaa itsenäinen toimintakyky. Mikä on hankalinta tai haasteellisinta juuri sinun arjessasi? Mikä
antaa sinulle voimavaroja arjessasi? Kaksi kysymystä, monta vastausta. Niitä hoitaja etsii yhdessä
kuntoutujan kanssa.
Jaana Hirvonen

HEI

HEI HARVINAINEN NUORI,
Olen 14-vuotiaan SLE:tä
sairastavan Joonaksen äiti.
Joonas sairastui 6-vuotiaana eskarilaisena.

Ensimmäiset 7,5 vuotta elin
yksin lapseni sairauden
kanssa ilman vertaistukea.
Noiden vuosien aikana
Joonas sanoitti moneen
kertaan tuskaansa, kun ei
ollut tavannut ketään toista,
jolla olisi sama sairaus kuin
hänellä. Hän piti itseään
viallisena ja kummajaisena.
Minä ilmaisin tahtoani ja
kaipuutani vertaistuelle – itselle ja lapselleni. Hoidoissa ja
tutkimuksissa käydessämme puhuin varmaan joka kerta, kuinka
toivoisin hoitajan välittävän yhteystietojani muille sairastuneille
ja sairastaville, sillä sairauden harvinaisuudesta huolimatta
meille oli kerrottu, että Joonaksen sairastumisen jälkeen oli
Kysissä diagnosoitu muutama muukin SLE:tä sairastava lapsi.
Mutta koskaan ei kukaan minuun ottanut yhteyttä.
Noin kuukausi sitten jostakin selittämättömästä syystä otin
yhteyttä SLE-yhdistykseen nettisivujen kautta. Aiemmin olin
ajatellut, ettei ”helsinkiläisellä yhdistyksellä” ole meille mitään
annettavaa. Liityin kuitenkin jäseneksi, sillä halusin kuulua SLEyhdistykseen lapseni sairauden takia. Pyysin myös yhteydenottoa. Yhdistyksen puheenjohtaja Kikka Myllys soittikin sitten
minulle. Sen jälkeen onkin tapahtunut paljon!
Syntyi ajatus SLE:tä sairastavien lasten vanhemmille tarkoitetusta suljetusta keskusteluryhmästä Facebookiin. Niinpä
perustettiin ”Vertaansa vailla” -ryhmä! Nyt ryhmään on tiensä
löytänyt jo viisi äitiä ympäri Suomen. Sama tunne on siellä
keskuudessamme välittynyt – enää ei olla yksin lastemme
sairauden kanssa. Ja olemme siitä mielettömän onnellisia!
Toivon, että tieto ryhmästämme välittyisi kaikille muillekin
samassa tilanteessa oleville vanhemmille ja sitä kautta myös
vertaansa vailla olevat lapsemmekin kuulisivat toisistaan! Mitä
kaikkea voidaankaan vielä tehdä, kun olemme alkaneet löytää
toisiamme!
Facebookiin kuuluminen ei ole edellytys yhteydenotolle.
Meihin voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse
vertaansa.vailla@groups.facebook.com
Toisiamme varten – yhdessä olemme enemmän!
Vertaansa vailla -ryhmän puolesta
Tuula Loisa

Olen Venla, kohta 16 v.
Minulla on MCTD – sekamuotoinen sidekudossairaus. Sairastuin noin viisi
vuotta sitten, mutta sairauden diagnosoiminen kesti
useita vuosia. Tällä hetkellä
sairauteni on melko
aktiivinen, mutta se vaikuttaa
elämääni vain silloin, jos on
tulehduksia tai valkosormisuus tulee voimakkaana.
Olen jo pidempään ajatellut,
että haluaisin toimia
vapaaehtoisena Reumaliitossa. Sitten näin Reuma-lehdessä ilmoituksen, jolla haettiin
yhteyshenkilöitä vasta sairastuneille. Otin yhteyttä. Minulle
kerrottiin, että liitossa on omaa toimintaa myös harvinaisia
sairauksia sairastaville, ja liitto tekee Harvinaisia-lehteä, joka
lähetetään kaikille postituslistalaisille ja terveydenhuollon
yksiköihin. Minulle sanottiin, että jos toimin nopeasti, niin ehdin
saada vielä lehteen viestin muille harvinaisia reumasairauksia
sairastaville nuorille. Siitä on nyt noin vuorokausi aikaa!:)
Huomasin itse vertaistuen merkityksen vasta tavattuani muita
reumasairauksia sairastavia viime kesän Nuorten CAMP:illa.
En ollutkaan ainoa nuori, jolla on vaikeuksia sairauden kanssa.
Yksin ei saisi jäädä tällaisen asian kanssa, varsinkaan jos
vähääkään tuntuu siltä, ettei jaksa. Vertaistuen kautta voi myös
löytää uusia ystäviä, niin kuin minullekin on käynyt.
Harvinaisen sairauteni ja ikäni vuoksi toisten löytäminen on ollut
hankalaa. Haluan tehdä siitä muille helpompaa, että etenkin
juuri äskettäin diagnoosin saanut henkilö löytäisi nopeasti
ihmisiä, joiden kanssa jakaa tunteensa ja huolensa.
Sairastumisen myötä olen oppinut rohkeaksi ja itsevarmaksi.
Haluan aina kokeilla kaikkea uutta ja olen ennakkoluuloton.
Suhtaudun asioihin usein huumorilla. Olen sosiaalinen ja avoin.
Mielestäni elämässä on tärkeintä tavoitella unelmiaan ja
muistaa hymyillä, sekä jakaa raskaat taakat.
Jos olet harvinaista reumasairautta sairastava nuori, ota
yhteyttä. Yhdessä voimme vaihtaa kokemuksia, vinkkejä ja
verkostoitua. Me kaikki jaamme saman kokemuksen, millaista
on olla nuori ja harvinainen. Samanlaista yhteisöllisyyttä on
vaikea löytää muualta. Olisi mahtavaa, jos meillä olisi omaa
toimintaa! Tästä voi kehittyä mitä vain, jos saamme ihmisiä
mukaan.
Minut löytää Facebookista, tai voit lähettää minulle sähköpostia
osoitteeseen venla.karj@europemail.com
Terveisin
Venla Karjalainen
PS. Lupasivat Reumaliitosta, että jos meitä löytyy riittävästi, niin
voisivat järjestää meille vaikka oman tapaamisen!
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Kaksikymmentä vuotta
harvinaistoimintaa!
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Tuija Toivonen ja Jaana Hyvönen tarkastamassa,
että Helsingin juhlat voivat alkaa.
Ensimmäinen vieras saapumassa.
Järjestöjohtaja Lea Salminen avaamassa Helsingin
tilaisuutta.
Professori Tom Pettersson kertomassa hoidon
edistysaskelista.
Eeva-Liisa Hakala toimii vapaaehtoisena sekä
Lihastautiliitossa että Reumaliiton harvinaistoiminnassa.
Taukojumpassa mukana mm. Kirsi Myllys
SLE-yhdistyksestä.
Harvinaistoiminnan edistämisestä kukitettiin Helsingin
juhlissa Pirkko Hyvärinen, Arto Toikka ja Marjatta Sykkö.
Helsingin juhlissa vieraili myös Paula Koivuniemi,
siis Katri-Helena siis oikeasti monitaituri Marko Vainio ja
DIVET-show.
Tampereella vertaistukijat olivat vastaanottamassa
vieraita…
…jotka siirtyivät aluksi terveelliseen salaattijonoon.
Tilaisuuden avasi Liisa Alftan, Aluetoimikunnan
puheenjohtaja ja harvinaisaktiivi.
Tilaisuudessa kukitettiin uskomattomat 20 vuotta
vertaistukijoina toimineet Maija Simola, Onerva Ahonen,
Leena Sainio ja Seija Kyykoski.
Johtaja Sirkku Ala-Peijari kertoi mitä kuuluu kuntoutukselle.
Illuusioiden maailman juhlaväen johdatteli mentalisti
Pete Poskiparta.
ja sai yleisöstä valitun avustajansa seuraamaan tarkasti
korttitemppuaan.
Juhlavieraiden joukossa oli myös ystävykset Annette
Mathlin ja Leena Kauhanen.
…ja Apilasta mm. Seija Nousimaa, Sirkku Ala-Peijari
sekä Terhi Rajamäki.
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AJANKOHTAISTA LIITON
HARVINAISTOIMINNASSA
Suomen Reumaliiton harvinaistoiminnan juhlavuosi
on sujunut työn merkeissä. Järjestimme kuitenkin
kahdet 20-vuotissyntymäpäivät Helsingissä 29.11.
ja Tampereella 8.12. Helsingissä oli juhlijoita 90 ja
Tampereellakin 70. Oli mukava tavata. Kiitos kaikille
osallistuneille! Juhlien kuvasatoa on omassa jutussaan toisaalla lehdessä. Oulussa järjestetään vielä
kolmannet juhlat tammikuun 21. päivä. Jos asut
Pohjois-Suomessa, niin tulethan mukaan!
Diagnoosilistan päivitystä
Diagnoosilistamme on kaivannut päivitystä. Oheisessa taulukossa näet jo hiukan uusiutuneen listan,
mutta sekään ei ole vielä lopullinen. Myöhäisvaiheen borrelioosi on telakalla, kun mietimme sille
parempaa nimeä. Vaskuliittiperhe on myös mietinnässä siltä osin, että kaikki vaskuliitit eivät täytä
harvinaissairauden kriteerejä, mutta miten otamme
sen huomioon listallamme? Skleroderman nimi on
muuttumassa ja senkin osalta listamme tulee
seurata aikaansa.
Suurin muutos on kuitenkin ollut se, että yksittäiset
reumasairauksiin viittaavat oireet tai löydökset,
kuten vaikkapa sarkoidoosiin liittyvä niveltulehdus,
poistuvat listalta. Sarkoidoosi kuuluu Hengitysliiton
harvinaistoimintaan, ja niin kuin useissa harvinaisissa sairauksissa siinäkin voi olla erilaisia oireita
esimerkiksi nivelissä. Tarvittaessa juuri niveloireiden
osalta Hengitysliitto ja Reumaliitto voivat tehdä
yhteistyötä.
Ensivuonna päivitystyö jatkuu ja käymme läpi
erityisesti sellaisia diagnooseja, jotka ovat päällekkäisiä tai yhteisiä diagnooseja muiden Harvinaisetverkoston toimijoiden kanssa. Yhteistyötä voidaan
kohdentaa sen jälkeen paremmin.

Teemasivusto harvinaisia
reumasairauksia sairastaville
Toinen iso, mutta kiinnostava ponnistus on ollut
harvinaistoiminnan teemasivuston rakentaminen
liiton sivujen yhteyteen. Sivujen rakentamisen
visuaalisesta ilmeestä ja teknisestä puolesta on
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vastannut suunnittelija Jaana Hyvönen ja sisällöstä
kehitysjohtaja Jaana Hirvonen. Hyvän pohjatyön
ehti tehdä Mikko Väisänen ennen siirtymistään
muihin tehtäviin.
Teemasivujen ensimmäinen versio aukeaa vuodenvaihteeseen mennessä. Käy sinäkin kurkkaamassa
sitä parin viikon kuluttua. Mene liiton sivuille
www.reumaliitto.fi, klikkaa oikeassa yläkulmassa
olevaa Teemasivustot-nappulaa ja valitse listalta
Harvinaiset reumasairaudet.
Teemasivuille tulee kootusti tietoa harvinaisryhmille
suunnatuista palveluista, alueellisesta ja valtakunnallisesta toiminnasta, koulutettujen vertaistukijoiden
yhteystiedot sekä päivitetyt kuvaukset mukana
olevista sairauksista. Osasta sairauksia on sivujen
auetessa vasta lyhyet tiivistelmät käytettävissä,
mutta kuvauksia päivitetään asiantuntijalääkäreiden
työn edistyessä. Sivujen kehittämistyö jatkuu palautteiden ja kokemusten pohjalta. Toivomme, että koet
sivut hyödyllisiksi ja aineiston kertyessä ne palvelevat kaikkia postituslistalla olevia.
Tavataan ensivuonna
Tässä kohtaa vuotta katse suuntautuu jo ensi
vuoteen. Välivuoden jälkeen diagnoosikohtaiset
tapaamiset jatkuvat. Suomen Sklerodermayhdistys,
SLE-yhdistys ja Suomen Vaskuliittiyhdistys yhdistävät voimansa viikonlopputapaamisen järjestämiseksi
18.–19.4. Liiton omassa toiminnassa keskitytään
pienempiin ryhmiin ja erityisesti niihin, jotka eivät ole
pariin vuoteen tai koskaan tavanneet. Otamme
yhteyttä suoraa näihin ryhmiin kuuluviin postituslistalaisiin sitä mukaan, kun tapaamisia järjestetään.
Vertaistukitoiminta jatkuu aktiivisesti. Mukaan
otetaan mieluusti uusiakin toimijoita. Heti kun
kymmenen kiinnostuneen joukko on kasassa,

voidaan järjestää vertaistukitoiminnan peruskurssi.
Myös jo toiminnassa mukana olevat kutsutaan jatkokoulutukseen.
Ihan uutena toimintamuotona kevään vertaistukijoiden
peruskurssilla ideoitiin yhteyshenkilötoimintaa. Tehtävä
voisi olla sellainen, että lisäkoulutuksen saaneet
vertaistukijat voisivat toimia linkkeinä sairaanhoitopiireihin päin ja äskettäin diagnoosin saaneiden olisi heidän
avullaan helppo päästä mukaan paikalliseen ja valtakunnalliseen toimintaan. Mietitään tätä porukalla lisää
Järjestimme alkukesästä yhteisen tapaamisen
valtakunnallisten yhdistysten edustajien kanssa ja
totesimme, että tehdään siitä jokavuotinen tapa.
Valtakunnallisen toiminnan rinnalla yhdeksällä
paikkakunnalla vapaaehtoiset tekevät arvokasta
työtä pyörittäessään vertaistapaamisia kaikille
harvinaisille. Mielellämme tapaisimme myös tämän
ryhmän kanssa ensivuoden aikana voidaksemme
yhdessä miettiä toiminnan tukemista ja kehittämistä
esimerkiksi yhteistyössä OK-opintokeskuksen
kanssa. Tästäkin on postia tulossa asianomaisille.
Lähettäkää tekin meille postia ja olkaa yhteyksissä.
Jaana Hirvonen

Suomen Reumaliiton harvinaistoimintaan
kuuluvia diagnooseja
Aikuisen Stillin tauti
Eosinofiilinen granulomatoottinen polyangiitti, EGPA
(entinen Churg-Straussin oireyhtymä)
Behcetin tauti
Buergerin tauti
Coganin oireyhtymä
Dermatomyosiitti
Ehlers-Danlos oireyhtymä
Eosinofiilinen faskiitti
Essentiaalisen kryoglobulinemian vaskuliitti
Fosfolipidivasta-aineoireyhtymä
Goodpasturen oireyhtymä
Granulomatoottinen polyangiitti, GPA
(entinen Wegenerin granulomatoosi)
Hypokomplementeeminen urtikaria (HUVS)
Inkluusiokappalemyosiitti
Kawasakin tauti
MCTD (sekamuotoinen sidekudossairaus)
Mikroskooppinen polyangiitti
Pagetin luutauti
Polymyosiitti
Relapsoiva polykondriitti
SAPHO-oireyhtymä
Schnitzlerin oireyhtymä
Systeeminen lupus erythematosus, SLE (lupus)
Systeeminen skleroosi (skleroderma)
Takayasun arteriitti
Vaskuliitit

NAINEN LIITON
HARVINAISTEN
TEEMASIVUSTON
TAKAA

Verkkosivujen tekemiseen liittyy aina paljon taustatyötä,
miksi ja kenelle sivusto tehdään.
– Kiinnostavinta asiassa oli juuri tuo käytettävyyden
miettiminen, ulkoasun suunnittelu ja tärkeiden vinkkien
saaminen sairastavilta, hehän ovat asiantuntijoita siinä,
mitä odottavat sivustolta, Jaana kuvaa työn käynnistämistä.
– Toisaalta haastavinta oli saada rakenne sellaiseksi,
että tieto löytyy helposti, hän jatkaa.

Jaana Hyvönen on aikaisemmin työskennellyt Suomen
Reumaliitossa Kansainvälisen tules-vuosikymmen
hankkeessa projektiavustajana. Hänen työtehtäviinsä
kuului mm. hankesivujen päivittäminen. Samalla
hänellä heräsi kiinnostus siihen, voisiko asiaa opiskella
enemmänkin. Kun hanke loppui 2010, Jaana lähti
opiskelemaan Audiovisuaalisen Verkkoviestinnän
ammattitutkintoa pääpainoalueena verkkoviestintä ja
valmistui 2012.

Harvinaiset reumasairaudet ovat Jaanallekin tuttuja.
Hänen hyvä ystävänsä sai diagnoosin harvinaisesta
reumasairaudesta.
– Hänen kauttaan olen nähnyt tämän tiedon kirjavuuden.
Tietoa verkosta löytyy, mutta aina ei voi olla varma, onko
tieto oikeaa. Hänkin odottaa innolla sivujen aukeamista,
koska hänen sairaudestaan ei suomeksi löydy paljoakaan
tietoa, keskustelupalstoilta kylläkin, Jaana Hyvönen
kertoo.

Eipä ole ihme, että kun liitossa alettiin suunnitella harvinaisten reumasairauksien teemasivuja, tuli mieleen
houkutella Jaana tiimiin mukaan miettimään sivuston
teknistä toteutusta. Puolen vuoden pituinen projekti alkaa
olla loppusuoralla. Tavoitteena on ollut kehittää helppo ja
nopea tapa löytää ajantasaista tietoa omasta sairaudestaan sivustolta tai muualta verkosta.

– On ollut hienoa saada oppia tuntemaan henkilöitä
sairauden takana ja tehdä yhteistyötä heidän kanssaan,
Jaana vielä toteaa loppusuoralla sivujen rakentamista.
Toisaalta hyvät verkkosivut eivät ole koskaan valmiit, jos
ne halutaan pitää ajankohtaisin ja elävinä. Niinpä yhteistyö toivottavasti jatkuu Jaana kanssa myös sivustoa
kehitettäessä eteenpäin.
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HARVINAISETVERKOSTON
JUHLAVUOSI
KÄYNNISTYY

Harvinaiset-verkosto on 17 sosiaali- ja terveysalalla
toimivan liiton ja säätiön yhteenliittymä, joka tekee
yhteistyötä harvinaisten sairaus- ja vammaryhmien
hyväksi. Vuosi 2015 on verkoston 20-vuotisjuhlavuosi, jonka aikana tehdään näkyväksi verkoston
moninaisuutta ja pitkäjänteisyyttä harvinaistoiminnassa. Juhlavuoden teemoiksi on nostettu monimuotoisuus ja yhteistyö. Teemalla halutaan kuvata
sekä harvinaisten sairauksien ja vammojen laajaa
kirjoa että harvinaiskentällä toimivien järjestöjen,
säätiöiden, yhdistysten ja muiden organisaatioiden
monimuotoisuutta. Lisäksi teema korostaa yhteistyön merkitystä harvinaistyössä ja -arjessa.
Juhlavuosi näkyy Harvinaiset-verkoston toiminnassa
läpi vuoden. Kaikille avoin juhlavuoden tapahtuma
järjestetään lauantaina 13.6. Helsingissä, Narinkkatorilla. Tapahtumasta päivitetään lisätietoa Harvinaiset.fi-sivustolle kevään aikana.

-sivun, johon on koottu vinkkejä päivän viettoon.
Harvinaisten sairauksien päivän kansainväliset sivut
ovat osoitteessa http://www.rarediseaseday.org/
Harvinaisten sairauksien kansallinen ohjelma
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän keväällä 2014 julkaistun Harvinaisten sairauksien kansallinen ohjelma -raportin jatkotyöhön.
Työryhmän tavoitteena on suunnitella harvinaisten
sairauksien kansallisen ohjelman toimeenpanoa ja
seurantaa sekä koordinoida suunnitelman toimeenpanoa. Työryhmän toimeksiannosta löytyy lisätietoa
valtioneuvoston sivuilta. Harvinaiset-verkoston
edustajana työryhmässä toimii Jukka Sariola
(Lihastautiliitto) ja hänen varahenkilönään Jussi
Lindevall (Iholiitto, EB-yhdistys). Työryhmän työskentely jatkuu vuoden 2015 loppuun.
Vain harvinainen haluaa olla tavallinen

Harvinaisten sairauksien päivä 28.2.2015
Kansainvälisenä Harvinaisten sairauksien päivänä
järjestetään alueellisia, kaikille harvinaisryhmille
avoimia tapahtumia ympäri Suomea. Tapahtumajärjestelyt toteutetaan yhteistyössä vapaaehtoisten ja
alueellisten toimijoiden kanssa. Tapahtumiin on
mahdollista hakea avustusta Harvinaisetverkostolta. Tarkempia ohjeita tapahtumajärjestämiseen ja tuen hakemiseen saa Harvinaiset.fisivustolta tai ottamalla yhteyttä verkoston työntekijöihin. Harvinaisten sairauksien päivää voi juhlistaa
monella eri tavalla, vaikkei omaa tapahtumaa
järjestäisikään. Olemme avanneet harvinaiset.fisivustolle erillisen Harvinaisten sairauksien päivä
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Harvinaiset-verkosto on toteuttanut Vain harvinainen
haluaa olla tavallinen -mediakampanjan. Kampanja
on näkynyt julisteina suurimpien kaupunkien katukuvassa ja kuulunut koko Suomessa radiomainoskampanjana. Kampanjamateriaali löytyy Harvinaiset.fi-sivustolla, jossa voi myös antaa palautetta
kampanjasta. Kuulemme mielellämme koskettiko
kampanja sinua ja minkälaisia tunteita se herätti.
Kati Saari ja Lauri Kervinen,
Harvinaiset-verkoston työntekijät
(etunimi.sukunimi@harvinaiset.fi)

VAIN HARVINAINEN HALUAA OLLA TAVALLINEN.
Harvinainen sairaus tai vamma koskettaa yli 300 000 suomalaista.
Älä jätä heitä vaille kosketusta tavalliseen arkeen ja toiseen ihmiseen.
Harvinaisia tukee, auttaa ja ymmärtää harvinaiset.ﬁ

harvinaiset

.f i

HARVINAISET VERTAISTUKIJAT KÄYTETTÄVISSÄSI:
OLEMME SINUA VARTEN!
Haluatko keskustella samaa harvinaista sairautta sairastavan kanssa?
Voit ottaa yhteyttä meihin vapaaehtoisiin, koulutettuihin vertaistukijoihin.
Yhteydenotot ovat luottamuksellisia. Voit soittaa myös nimettömänä.

Ota yhteyttä vaikka jo tänään!
Vertaistukijoina toimivat:
Aikuisten Stillin tautia sairastaville

Tapio Mikkonen

040 5535 027

tapio.mikkonen@suursaimaa.com

Behcetin tautia sairastaville

Taina Laine

040 7344 967

taina.laine@pp.inet.fi

Borrelioosin kroonista muotoa
sairastaville

Sirkka-Liisa Aro
Anja Lappalainen

050 533 5587
050 3540554

Dermatomyosiittia sairastaville

Sinikka Pitkälä
Jaana Toivonen

(08) 474 365
(02) 7320 579

Ehlers Danlosin oireyhtymää
sairastaville

Minna-Kaisa Heinonen
Marja-Liisa Sedig
Arja Vuoni
Katri Ylimäki

050 3708 417 minttumantan@gmail.com
040 8615 794
040 5395 054
(03) 5143 153

Inkluusiokappale myosiitti
sairastaville

Eeva-Liisa Hakala
Tuomo Tenhunen

050 518 7388
040 5568 719

MCTD:tä sairastaville

Onerva Ahonen
Maija Simola

(03) 5434 252
040 574 1193

Polymyosiittia sairastaville

Oili Heiskanen
Sirpa Korpihuhta
Leena Sainio
Ritva Varjola

044 515 3952
(02) 7486 374
040 834 6880 hegele@dnainternet.net
050 3576 950

Relapsoivaa polykondriittia
sairastaville

Tuija Räisälä

0400 328 307

Sklerodermaa sairastaville

Saini Knuuttila
Seija Kyykoski
Marjukka Nurmela
Jari Väänänen

044 0391 220 saini.knuuttila@netikka.fi
(03) 5849 264
050 344 9500 marjukka.nurmela@tintti.net
050 3133 853 j.h.vaananen@gmail.com

SLE:tä sairastaville

Kirsi Myllys

050 3098 261

kirsi.myllys@iki.fi

Vaskuliitteja sairastaville

Saila Aurinko
Anna Heikkinen
Ulla Tuominen

050 5883 931
040 7789990
0400 555 382

saila.aurinko@gmail.com
heikkinenanna83@gmail.com
ulla.tuominen@kolumbus.fi

Wegenerin granulomatoosia /
Granulomatoottista polyangiittia
sairastaville

Elina Knaapi
Elisa Simola
Maija Sääskilahti

0400 142 754
050 554 772
0400 708 082

elina.knaapi@netikka.fi
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eeva-liisa.hakala@kymp.net
tuomo.tenhunen@hotmail.com

tuija.raisala@gmail.com

maija.saaskilahti@lshp.fi

TUETULLE LOMALLE VUONNA 2015?
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto (MTLH) ja Suomen Reumaliitto järjestävät
Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella ensi vuonna seuraavat tuetut lomajaksot:
Lomapaikka

Aika

Hakemusten
viimeinen
palautuspäivä

Loman
omavastuu

Loman teema

Kylpylä Kivitippu
Lappajärvi

6.4.–11.4.

5.1.

100 €

Lepoa hoivaamisesta
-loma omaishoitajille

Kunnonpaikka
Siilinjärvi

27.4.–2.5.

8.1.

100 €

Voimaa vertaisuudesta

Kylpylähotelli Sani
Kalajoki

3.5.–8.5.

3.2.

100 €

Voimaa vertaisuudesta

Runnin kylpylä
Iisalmi

2.8.–7.8.

2.5.

100 €

Meidän perheen loma

Härmän Kuntokeskus 13.9.–18.9.
Ylihärmä

13.6.

100 €

Voimaa vertaisuudesta

Kyyhkylä
Mikkeli

5.10.–10.10.

5.7.

100 €

Voimaa vertaisuudesta

Kylpylä Kivitippu
Lappajärvi

18.10.–23.10.

18.7.

100 €

Voimaa vertaisuudesta

Kylpylähotelli Sani
Kalajoki

15.11.–20.11.

15.8.

100 €

Voimaa vertaisuudesta

Hakulomakkeet palautetaan mainittuun päivään mennessä osoitteella: MTLH,
Mannerheimintie 31 B 20, 00250 Helsinki tai täytetään sähköisesti osoitteessa www.mtlh.fi.
Puhelinpalveluaika on arkisin klo 9.00–13.00 numerossa puhelin 010 2193 464.

Solaris-Lomat ry:n kanssa järjestetään vuonna 2015 kaksi tuettua lomajaksoa.
Ne ovat myös RAY:n tukemia.
Lomapaikka

Aika

Hakemukset
viimeinen
palautuspäivä
Reumaliittoon

Loman
omavastuu

Teema

Hotelli Kajaani
Kajaani

16.3.–21.3.

7.1.

80 €

Ikäihmisten hyvinvointiloma

Kylpylähotelli
Rauhalahti
Kuopio

20.9.–25.9.

17.6.

120 €

Ikäihmisten hyvinvointiloma

Hakemukset palautetaan mainittuun päivään mennessä osoitteella: Suomen Reumaliitto/ tuetut lomat Iso Roobertinkatu 20–22 A,
00120 Helsinki.
Huom! Voit hakea lomalle myös täyttämällä sähköisen hakemuksen osoitteessa www.solaris-lomat.fi
Lisätietoja: kurssisihteeri Leena Loposelta, puh. 040 504 4536 tai leena.loponen@reumaliitto.fi.
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SUOMEN EHLERS-DANLOS YHDISTYKSEN LOMA
Maaseudun Terveys- ja
Lomahuolto ry (MTLH)
järjestää RAY:n tukeman
loman yhteistyössä Suomen
Ehlers-Danlos Yhdistyksen
(Sedy:n) kanssa. Loma
järjestetään Ikaalisten
Kylpylässä 21.–26.6.2015
nimikkeellä Meidän perheen
loma. Lomaa hakeakseen ei
tarvitse olla yhdistyksen
jäsen.

Tuetut lomat ovat henkilöille, joilla ei ole muuten mahdollisuutta lomailla. Lomatukea
myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Tukea myönnettäessä huomioidaan hakijan ja puolison tulot ja menot sekä hakijan elämäntilanne ja
aikaisemmin saatu lomatuki.
Loman omavastuuosuus on 20 euroa/vrk aikuisilta, alle 17-vuotiailta ei peritä omavastuuta. Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus kahden hengen huoneessa, lomapaikan allasosaston ja kuntosalin käyttö, yleinen vapaa-ajan ohjelma ja ryhmän ohjelma.
Jokainen lomaa hakeva täyttää henkilökohtaisesti MTLH:n lomatukihakemuksen.
Hakemus löytyy osoitteesta www.mtlh.fi sekä sähköisenä että tulostettavana pdf-versiona. (Sedy ry:llä on myös jonkin verran hakemuslomakkeita. Niitä voi pyytää
osoitteesta pj.sedy@gmail.com.) Hakemus tulee toimittaa MTLH:lle 5.9.2014–
23.3.2015 välisenä aikana.

SKLERODERMALUENTO SEINÄJOELLA MAALISKUUSSA –
TULE MUKAAN!
Seinäjoen järjestötalolla (os. Kauppakatu 1, 2 krs.)
järjestetään 18.3.2015 klo 17.00 luento Skleroderman
haasteet. Alustajana on reumatologi Esa Rouhe. Sen
jälkeen on keskustelua ja mahdollisuus tehdä kysymyksiä. Alussa on kahvitarjoilu.

Tilaisuuden järjestäjänä on Seinäjoen Reumayhdistys.
Lisätietoja: Skerodermaryhmän vastaava Saini Knuuttila,
saini.knuuttila@netikka.fi ja puhelin 044 0391220.

OLETKO JO SLE-YHDISTYKSEN JÄSEN?
Sairastatko SLE:tä, DLE:tä, SCLE:tä tai määrittelemätöntä sidekudossairautta?
Liity SLE-yhdistyksen jäseneksi. Lisätietoa löydät sivuiltamme sle-yhdistys.fi.
SLE:tä sairastavien lasten vanhemmille keskusteluryhmä Facebookissa Vertaansa vailla – vertaistueksi, myötäelämään
mukana, ajatusten ja ideoiden vaihtoon https://www.facebook.com/groups/vertaansa.vailla/
Jos et ole Facebookissa, saat meihin yhteyden myös sähköpostitse vertaansa.vailla@groups.facebook.com
Olemme niin vertaansa vailla!

SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSEJA VUONNA 2015
Suomen Reumaliitto järjestää RAY:n tuella eri tavoin teemoitettuja
sopeutumisvalmennuskursseja reumatauteja sairastaville.
Myös harvinaisia reumasairauksia sairastavat voivat osallistua näille
kursseilla. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia.
Parikursseille voi tulla elämänkumppanin kanssa. Vuonna 2015 niitä on kaksi:
Kurssin nimi
Kun kipu ei näy
Mitä jos puolisoni sairastaa (+50)

Aika
23.–27.3.
21.–25.9.

Paikka
Härmän kylpylä, Ylihärmä
Härmän kylpylä, Ylihärmä

Yksilökursseja järjestetään kolme:
Kurssin nimi
Jaksamista ja voimia työelämään
Kun kipu ei näy
Nuoret aikuiset (18–30 -vuotiaat)

Aika
18.–22.5.
20.–24.4.
9. –13.11.

Paikka
Meri-Karina, Turku
Siuntion Kylpylä
Siuntion Kylpylä
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Lisätietoa ja hakulomakkeet saat
Suomen Reumaliiton sivuilta www.reumaliitto.fi tai Leena Loposelta puh.
040 504 4536 tai
leena.loponen@reumaliitto.fi. Hakemukseen tulee liittää lääkärintodistus
tai kopio esimerkiksi viimeisimmästä
hoitoselosteesta. Lääkärin B-todistusta
edellytetään, mikäli kurssin jälkeen
haluaa hakea Kelasta kuntoutusrahaa
tai matkakorvausta. Kurssien järjestäminen edellyttää RAY:n rahoituspäätöstä, joka ei ollut vielä tiedossa
lehden mennessä painoon.

Tasoitetaan tietä
tiedolla ja tuella

