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Suomen Reumaliiton harvinaistoiminta

Kohdistuu harvinaisia reumasairauksia ja tulehduksellisia lihassairauksia sairastaviin.
Mukana on noin 40 diagnoosia ja postituslistalla 2041 henkilöä.

Toimintaan kuuluu:
� Vertaistukitoiminta

� Harvinaistiedon tuottaminen

� Harvinaisia-lehti

� Neuvonta ja tiedottaminen

� Tapaamiset eri harvinaisryhmille ja muita tapahtumia

� Harvinaisten sairauksien päivän viettäminen

� Uusien toimintamuotojen kehittäminen

� Tiivis yhteistyö Harvinaiset-verkoston kanssa

Liiton harvinaistiimi:
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Lisäksi Kuntoutumiskeskus Apila järjestää yhteistyössä Kelan kanssa sopeutumisvalmennus- ja
kuntoutuskursseja harvinaisia reumasairauksia ja tulehduksellisia lihassairauksia sairastaville.
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3Hyvä lukija, 

Tätä kirjoittaessani tulee nostalginen olo.
Reilu 20 vuotta sitten sain tehdä ensimmäi-
sen Raha-automaattiyhdistyksen projekti-
hakemuksen: Harvinaisen Hyvää – palveluita
harvinaisryhmiin kuuluville. Muistan vieläkin
riemun tunteen, kun RAY hyväksyi hakemuk-
semme. Siitä käynnistyi Suomen Reumaliiton
harvinaistoiminta, joka jatkuu edelleen.    

Merkittävin työkalu – postituslista
Tärkein pääomamme toimintaa käynnistäes-
sämme oli postituslista, jolla oli 200 harvi-
naista reuma- ja tulehduksellista lihassai-
rautta sairastavan yhteystiedot. Nyt posti-
tuslistalla on 2041 ihmistä, kymmenen
kertaa enemmän kuin aloittaessamme.
Heistä 41 prosenttia on tavoitettavissa
myös sähköpostitse, mistä 1990-luvulla 
ei osattu vielä uneksiakaan. 

Kun aloitimme, suurimmat odotukset liittyi-
vät ajantasaisen tiedon saamiseen ja samaa
sairautta sairastavien tapaamiseen. Kun
teimme viime keväänä kyselyn postituslista-
laisille, ne koettiin yhä tärkeiksi asioiksi. Esiin
nousivat myös sosiaaliturvaan, etenkin kun-
toutuspalveluihin, vaikuttaminen ja alueelli-
nen verkostoituminen – harvinaistoimintaa
toivottiin lähemmäksi omaa elämänpiiriä.

Toiveet on helppo ymmärtää ja niiden
mukaan suuntaamme toimintaa. Ensivuonna
on tarkoitus saattaa loppuun pitkä prosessi,
jossa keskeiset diagnoosikuvaukset saa-
daan päivitettyä ja vietyä verkkoon kaikkien
saataville. Kuntoutuspalvelutkin ovat muut-
tuneet, kun Kela on kehittänyt omaa toimin-
taansa. Löydät siitä lisätietoa sivuilta 10–11,
samoin kuin myös ensivuoden kurssitiedot.

Löydä vertainen
Toisen harvinaisen löytäminen vaatii tie-
toista toimintaa. Onneksi keinot ovat lisään-
tyneet. Aikoinaan sairaala- tai kuntoutus-
jakso oli oikeastaan ainoa tapa tavata toi-
nen harvinaista reumasairautta sairastava.
Mahdollisuudet kasvoivat harvinaisviikon-
loppujen käynnistyttyä. Nykyisin toimintaa
on myös valtakunnallisissa harvinaisyhdis-
tyksissä ja enenevissä määrin Reumaliiton

jäsenyhdistyksissä sosiaalisen median
keskusteluryhmiä unohtamatta. Löydät
Väisäsen Mikon tekemän koosteen ver-
kostoitumismahdollisuuksista sivuilta 
14–16. Yksi erityinen ylpeydenaiheemme
ovat vapaaehtoiset harvinaista sairautta
sairastavat vertaistukijamme. Jos itsekin
harkitset vertaistukijaksi ryhtymistä, niin
saat helmikuussa järjestettävästä perus-
kurssista tietoa sivulta 17.   

Juhli Harvinaisten päivää
Verkostoitumisen ei tarvitse jäädä omaan
ryhmään, sillä hyvinkin erilaisia ryhmiä
yhdistävät monet samanlaiset kokemukset
harvinaisuudesta. Harvinaiset-verkosto
haluaa edistää eri ryhmien yhteistyötä
tukemalla Harvinaisten sairauksien
päivän 28.2.2014 viettoa eri paikkakun-
nilla. Jos yhteisen tilaisuuden järjestäminen
muiden kanssa kiinnostaa, niin tehkää
ehdotus Harvinaiset-verkostolle 9.2. men-
nessä sivulla 19 kerrotulla tavalla.   

Ensivuosi on juhlavuosi. Vuoden aikana
ilmestyy Harvinaisia-lehden erikoisnumero,
mutta jo sitä ennen myös vuoden ensim-
mäisessä Reuma-lehdessä erityisteemana
ovat harvinaiset sairaudet. Lehti lähetetään
kaikille postituslistalla oleville. Lisäksi liiton
harvinaistiimi pyrkii jalkautumaan erityisesti
niille paikkakunnille, joilla on tai viritellään
harvinaistoimintaa.  

Toivomme tapaavamme vuoden aikana
mahdollisimman monia postituslista-
laisiamme – olette edelleen tärkein yhteis-
työkumppanimme ja syy toiminnallemme. 

Jo talvisin terveisin  

Jaana Hirvonen

PS Etsimme henkilöitä, joilla on lääkärin
diagnosoima Morbus Dercum (E88.2).
Tavoitteena on kartoittaa ryhmän kokoa
sekä siihen kuuluvien toiveita vertaistuesta
ja verkostoitumisesta



4 Lihasharjoittelulla ja liikunnalla hyviä
tuloksia myosiittien hoidossa    

Aikuisten tulehdukselliset lihassairaudet
jaetaan polymyosiittiin, dermatomyosiittiin
ja inkluusiokappalemyosiittin. Polymyosiitti
ja dermatomyosiitti ovat harvinaisia tiloja,
jotka ilmenevät lihasten toimintavajauk-
sena, yleisenä väsymyksenä ja usein myös
keuhko-oirein. Lihasheikkoutta ja -väsy-
vyyttä esiintyy eniten hartioissa, olkavar-
sissa, lantiossa ja reisissä. Lihasheikkouden
seurauksena nouseminen istumasta tai
portaita sekä käsivarsien kohottaminen
pään yläpuolelle vaikeutuvat ja käsien
puristusvoima heikkenee. Keuhkofibroosi
voi edelleen huonontaa suorituskykyä.
Polymyosiittia ja dermatomyosiittia hoide-
taan kortisonivalmisteilla sekä muilla tuleh-
dusta ja immuunivastetta vaimentavilla
lääkkeillä. Hoitovaste on yleensä hyvä,
mutta lääkityksen tarve on pitkäaikainen,
usein pysyvä.

Harvinaisuudestaan huolimatta inkluusio-
kappalemyosiitti on iäkkäiden ihmisten
todennäköisesti tavallisin lihassairaus. 
Se aiheuttaa heikkoutta ja surkastumista
erityisesti polven ojentajiin sekä ranteiden,
sormien ja nilkkojen koukistajiin. Inkluusio-
kappalemyosiitille on tyypillistä huono
vaste lääkehoidolle ja suuresti vaihteleva
etenemisnopeus.

Lihasharjoittelun hyödylliset 
vaikutukset 
Kaikki tulehdukselliset lihassairaudet ovat
pitkäaikaisia tiloja, jotka voivat olennaisesti
haitata sairastuneen arkielämän sujuvuutta
ja heikentää hänen elämänlaatuaan. Toimin-
tarajoitukset ilmenevät kävelyvaikeuksina,
käsien toiminnan ongelmina ja muissa
normaalia lihastoimintaa vaativissa tehtä-
vissä. 

On luonnollista ajatella, että lihasharjoitte-
lulla voitaisiin ehkäistä tai lykätä lihastuleh-
duksen seuraamuksia ja vähentää toiminta-
rajoitusten syntymistä. Kuitenkin vielä pari
vuosikymmentä sitten tulehduksellista

lihastautia sairastavia kehotettiin pidätty-
mään harjoittelusta, sillä ajateltiin sen
voivan pahentaa lihastulehdusta. 

Nyt on vähitellen kertynyt tietoa lihashar-
joittelun monista hyödyllisistä vaikutuk-
sista. Ruotsalaistutkijat raportoivat 1990-
luvulla kotona toteutettavasta lihasharjoitte-
luohjelmasta, jolla kroonista polymyosiittia
ja dermatomyosiittia sairastavien lihaskunto
ja yleiskunto paranivat merkittävästi ilman
viitteitä lisääntyneestä tulehdusaktiivisuu-
desta. Ohjelma sisälsi yläraajojen, alaraajo-
jen, niskan ja vartalon lihasten voimaharjoit-
telun sekä yläraajojen liikeharjoittelun ja
kevyen venytyksen. Lihasharjoittelu kesti
15 minuuttia, sen jälkeen seurasi 15 minuu-
tin kävely viitenä päivänä viikossa 12 viikon
ajan. Yhtä myönteinen tulos saatiin, kun
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5juuri diagnosoitua ja edelleen tulehdukselli-
sesti aktiivista polymyosiittia ja dermato-
myosiittia sairastavat kävivät läpi saman
ohjelman. Heilläkään ei esiintynyt viitteitä
lihastulehduksen pahentumisesta. 

Myöhemmin on muualtakin saatu vakuutta-
vaa näyttöä lihasharjoittelun ja liikunnan
edullisista vaikutuksista myosiittia sairasta-
vien lihasvoimaan, yleiskuntoon sekä sydä-
men ja keuhkojen toimintaan. Aerobisen eli
hapen käyttöön perustuvan harjoittelun
kuten kuntopyörällä polkemisen on todettu
selvästi parantavan heidän lihaskuntoaan ja
hapenottokykyään. 

Ruotsalaisessa tutkimuksessa inkluusiokap-
palemyosiittiakin sairastavat näyttivät hyöty-
vän lihasharjoittelusta. Kotiharjoitteluoh-
jelma paransi heidän suorituskykyään mer-
kittävästi. He sietivät harjoittelun hyvin, eikä
heilläkään nähty pahenemisen merkkejä
lihastulehduksessa. Myös vaikeasti sairastu-
neissa lihasryhmissä nähtiin paranemista. 

Hapenpuute syynä lihasheikkoudelle
Lihasheikkouden syyt myosiiteissa ovat
moninaiset. Eräänä keskeisenä mekanis-
mina pidetään tulehdukseen liittyvistä
paikallisista aineenvaihdunnallisista muu-
toksista johtuvaa lihasten hapenpuutetta.
Polymyosiittia ja dermatomyosiittia sairasta-
villa on todettu terveisiin henkilöihin näh-
den pienempi määrä hapesta riippuvaisia
tyypin 1 lihassäikeitä. Harjoittelun myötä
niiden määrä lisääntyy samalla kun lihasten
toiminta paranee. 

Terveistä henkilöistä ja muista tulehdukselli-
sista sairauksista tiedetään, että säännölli-
nen liikunta voi vähentää tulehdusarvojen
pitoisuutta veressä. Alustavaa viitettä on
siitä, että samat mekanismit toimisivat
myös myosiiteissa, joissa harjoittelu on
geenitasolla vähentänyt tulehdusta käynnis-
tävien ja ylläpitävien välittäjäaineiden
ilmentymistä. Lihasharjoittelu voi tuleh-
dusta vähentämällä myötävaikuttaa lihasten
hapenkäytön ja toiminnan paranemiseen. 

Oikein suunniteltu lihasharjoittelu
kannattaa 
Kertyneen tiedon perusteella on päädytty
siihen, että oikein suunniteltu lihasharjoit-

telu on hyödyllistä ja turvallista myosiittia
sairastavalle. Jo sen vuoksi, että hoidossa
käytettävät kortisonivalmisteet aiheuttavat
lihasmassan pienenemistä ja luukatoa,
voidaan myosiittia sairastavalle suositella
yhtä paljon fyysistä harjoittelua kuin ter-
veelle henkilölle eli 30 minuuttia liikuntaa
päivässä. 

Harjoittelun intensiteetti tulisi sopeuttaa
sairauden aktiivisuuteen ja lihasvaurion
asteeseen. Harjoittelu aloitetaan vähemmän
kuormittavana ja lisätään intensiteettiä
lihasvoiman parantuessa. Aktiivista, tuoreel-
taan todettua myosiittia sairastavat sietävät
kevyttä tai kohtalaista lihasharjoittelua
hyvin, mutta harjoittelun olisi tapahduttava
fysioterapeutin valvonnassa ja tiiviissä
yhteistyössä potilasta hoitavan lääkärin
kanssa. Kroonista myosiittia sairastavat
sietävät hyvin jopa verrattain intensiivistä
lihasharjoittelua ja heille sopii itsenäinen
harjoittelu esimerkiksi kuntosalissa hyvin. 

Uuden tutkimustiedon mukaan myosiittiin
sairastuneiden kannattaa aktiivisesti osallis-
tua sairautensa hoitoon sisällyttämällä
lihasharjoittelu ja liikunta jokapäiväiseksi
osaksi arkeaan. 

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

Ajankohtaista reumataudeista 
-seminaari
10.–11.4.2014 Kuopiossa

Kohderyhmänä: terveydenhuollon
ammattilaiset
Aiheina: mm. lastenreuma, harvinaiset
reumasairaudet ja nivelsairaudet.

Tilaa lisätietoa leena.loponen@reuma-
liitto.fi.
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Euroopan reumajärjestöjen kattojärjestön,
Eularin, vuosittainen kongressi järjestettiin
tänä vuonna Madridissa, Espanjassa, 12.–
15.6.2013. Osallistujia oli kaikkiaan 14 000
ja abstraktiesityksiä pidettiin 3 050, joko
luentona tai posterina, julisteena. Suurin
osa abstraktin tekijöistä tuli Yhdysvalloista,
Ranskasta, Isosta-Britanniasta, Espanjasta ja
Saksasta.

Osallistuin Eularin kongressiin ensimmäistä
kertaa. Olin siellä Eularin kutsumana poti-
lasjärjestöjen edustajana esittelemässä
oman posterini. 

Valtava kongressi veti pienen ihmisen
hiljaiseksi. Kongressialue IFEMA – Feria de
Madrid oli iso. Sillä oli oma metroasema,
Campo de las Naciones. Silmämääräisesti
kongressialue oli kooltaan Helsingin messu-
keskus kymmenkertaisena. Minun posterini
esiteltiin hallissa 10, joka oli kooltaan
yksinään jo Messukeskuksen kokoinen.

Ensimmäinen wikikirja SLE-termeistä
Miksi sain kutsun Eulariin? Kaikki lähti
ideastani perustaa jokin SLE:hen liittyvä
wikikirja. Sain idean sisällöstä toiselta SLE:n
kanssa vuosikymmeniä eläneeltä Lauralta
Facebook-ryhmässämme Siipien havinaa.
Perustin wikikirjan SLE-terminologiaa. 

Pieni ihminen suuressa kongressissa  

Joulukuussa 2012 sain tietää Eularin potilas-
järjestö Paren yhdeksi vuoden 2013 tee-
maksi Sosiaalisen median, jonka alle wiki-
kirja kuuluu. Jätin abstraktiehdotukseni
Eulariin tammikuun lopussa ja sain huhti-
kuussa kutsun osallistua posterilla. Abstrak-
tini myötä myös wikikirjani muotoutui
sellaiseksi kuin se nyt on.

Wikikirja SLE-terminologiaa on ”potilailta
potilaille” -projekti ja jatkuu edelleen. Kir-
jassa on tällä hetkellä 37 suomenkielistä
SLE:hen liittyvää lääketieteellistä termiä
selitettynä selkeällä suomen kielellä. Wiki-
kirjan alkutekstissä kerron, että SLE:hen
liittyvät termit ovat hankalia lainasanoja,
harvoin selkeitä suomennoksia. Kirjaan
kerätään ajan myötä termien selityksiä,
joissa on mukana linkkejä aiemmin julkais-
tuihin suomenkielisiin määritelmiin ja ellei
niitä löydy, niin linkkejä voi olla englannin-
kielisiin sivustoihin.

Selitettävät termit olen kerännyt Siipien
havinaa -vertaistukiryhmästämme. Wikikir-
jan tekoon saa osallistua kuka tahansa,
mutta minä pitelen lankoja kirjan perusta-
jana. Kaikki muutosehdotukset tulevat
minulle sähköpostina, jonka jälkeen voin
joko hyväksyä tai hylätä ne. Toistaiseksi
vain yksi aktiivi on korjannut yhden kirjoi-
tusvirheen. Olen siitä suuresti kiitollinen.
Tekevälle sattuu ja tapahtuu. Nyt tiedän,
että kirjan etenemistä seurataan ja mahdol-
liset virheet korjautuvat lukijoiden kom-
menteilla. Wikikirja toimii avoimuuden
periaatteella ja ”vertaistarkastuksella”,
vaikka toivon, että joku reumatologikin
kävisi kirjan sivuilla.

Wikikirjan oletuksena oleva kirjainkoko on
pieni, aivan kuten Wikipediassa, mutta
kirjainkokoa voi helposti muuttaa omasta
selainohjelmasta. Wikikirjan voi kätevästi
tulostaa omaan käyttöön. Silloinkin oletuskir-
jainkoko on pieni, mutta tulostettavan ver-
sion voi avata omassa tekstinkäsittelyohjel-
massa ja muuttaa tekstikoon sopivaksi. 
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7Perustamani wikikirja on ensimmäinen
suomenkielinen potilasopas wikikirjastossa.
En ole löytänyt vastaavaa vielä englannin-
kielisestäkään wikikirjastosta. Viestini
Eularin kongressissa potilasjärjestöille oli:
Perustakaa potilasoppaita wikikirjoina. Niitä
on helppo luoda ja käyttää, ja niitä voi
tehdä pienin kustannuksin. Tarvitaan vain
tekijöitä.

Uutta lääkehoidosta
Kongressissa kävin kuuntelemassa pari
SLE:hen liittyvää reumatologin luentoa
uusista hoitomuodoista. Esimerkiksi R. F.
Van Vollenhoven Karoliinisesta instituutista
keskittyi luennossaan SLE:n hoitoon kehitet-
tyihin biologisiin lääkkeisiin. Belimumabia
käytetään jo ympäri maailmaa. Sitä tutkitaan
paljon, mutta reumatologit ovat olleet siihen
hieman pettyneitä, sillä lääke ei ole osoittau-
tunut niin tehokkaaksi kuin on oletettu.
Toisaalta luennolla muistutettiin, että kenties
belimumabi tarvitsee enemmän vaikutusai-
kaa kuin tutkimuksissa on voitu sille antaa.
Ensi vuoden Eularin kongressissa saadaan
tähän varmaan lisäselvitystä. Belimumabia
testataan laajasti, jotta selviäisi millaisille
SLE-ihmisille se erityisesti sopii. 

Belimumabi on ensimmäinen SLE:n hoitoon
kehitelty lääke. Nyt testataan kahta muuta,
lupuzorinia ja abataceptiniä. Kongressissa
esiteltiin niiden tutkimustuloksia. Toivotta-
vasti kuulemme niistä lisää tulevina vuo-
sina. Vanhaa tuttua hydroksiklorokiinia
tutkitaan edelleen paljon. Näin useita poste-
reita, joissa sen vaikutuksia SLE:tä sairasta- Kirsi Myllys posterinsa luona Eularin kongressissa

Eular, European Leaque Against Rheumatism, on reumajärjestöjen kattojärjestö, jonka
päämaja on Zürichissä, Sveitsissä. Järjestöön kuuluu reumatologeja, terveydenhuollon
ammattilaisia ja reumaa sairastavia edustavia kansallisia yhdistyksiä. Näkyvintä maail-
manlaajuista toimintaa on sen vuosittain järjestämä reumakongressi, jonka osallistuja-
määrä on nykyisin yli 14 000 henkilöä. Lisätietoa: www.eular.org. 

villa oli tutkittu eri puolilla maailmaa. 
Mieleeni jäi päällimmäisenä, että kaikissa
tutkimuksissa se on todettu edelleenkin
hyväksi lääkkeeksi. 

Ensi vuonna Eularin kongressi pidetään
Pariisissa. Olisi hienoa päästä sinne taas
ihmettelemään. 

Kirsi Myllys
SLE-yhdistyksen puheenjohtaja

Lisätietoa: 
SLE-terminologiaa http://fi.wikibooks.org/
wiki/SLE-terminologiaa

SLE-vertaistukiryhmä Siipien havinaa 
Facebookissa 

https://www.facebook.com/groups/17674
1655794865/

Mikä ihmeen SLE? -kilpailun voittaja on selvinnyt
Edellisessä lehdessä kerrottiin Mikä ihmeen SLE? -taide-
kilpailusta. SLE:tä sairastavia pyydettiin kuvailemaan
valokuvalla, piirustuksella, maalauksella, runolla tai
neuletyöllä, miten SLE vaikuttaa omaan tai lähipiirin
elämään. Kilpailun voitti Auli Meronen Jyväskylästä. Työ on nyt lähtenyt Suomen edus-
tajana Iso-Britanniaan kilpailemaan voitosta Euroopan tasolla. Pidetään peukkuja!
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Raha-automaattiyhdistyksen tuella toteute-
tun harvinaistoiminnan käynnistymisestä
Suomen Reumaliitossa tulee ensi vuonna
kuluneeksi 20 vuotta. Sitä ennenkin kun-
toutuspalveluita oli jo järjestetty harvinais-
ryhmiin kuuluville 1980–1990-luvun vaih-
teesta lähtien, kun ensimmäiset sidekudos-
sairauksia sairastavien kuntoutuskurssit
järjestettiin Reumaliiton Kuntoutumislai-
toksessa, nykyisessä Kuntoutumiskeskus
Apilassa. Lisäksi Suomen Reumaliitto
järjesti sidekudossairauksia sairastavien
lasten perheille sopeutumisvalmennuskurs-
seja yhteistyössä HYKS:n kanssa 1990-
luvun alkupuolella.
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Harvinaista kuntoutusta ja toimintaa
Apilassa yli 20 vuotta

Harvinaisen hyvää
Kokemus harvinaisryhmille järjestetyistä
palveluista olikin edellytys mukaanpääsylle
Stakesin vuonna 1993 käynnistämään
hankkeeseen, jossa joukko potilas- ja vam-
maisjärjestöjä otti vastuulleen palveluiden
järjestämisen, kuten tuolloin sanottiin,
pieniin ja vähemmän tunnettuihin sairaus-
ja vammaisryhmiin kuuluville. Yhteistyö
jatkui järjestöjen omana toimintana vuo-
desta 1995 eteenpäin. Suomen Reumaliitto
oli yksi ryhmän alkuperäisjäsenistä. 

Kun harvinaistoiminta aluksi käynnistyi
Harvinaisen hyvää -projektina, oli itsestään

Kuntoutuskenttä on tällä het-
kellä hyvin haastava, mutta
Apila on selvinnyt suhteellisen
hyvin kilpailutuksissa. Koskaan
ei kuitenkaan voi tietää, mitä
seuraavat vuodet ja kilpailutuk-
set tuovat tullessaan.  Ehkä
Apila on yhtiöittämisen jälkeen
ketterämpi reagoimaan jatku-
vaan muutokseen pohdiskelee
Apilan johtaja Sirkku Ala-Peijari.



9selvää, että palveluita toteutettaisiin kes-
kustoimiston projektisihteerin ja Apilan
yhteistyönä. Olihan Apilassa jo kokemusta
harvinaisia reumasairauksia sairastavien
kuntoutuksesta. Sen jälkeen harvinaisryh-
mille suunnatun Kela-kuntoutuksen lisäksi
Apilassa on järjestetty lukuisia viikonloppu-
tapaamisia eri harvinaisryhmiin kuuluville,
vertaistukijoiden koulutusta ja tapaamisia
sekä ammattilaisten seminaareja.  

Yksiköstä yhtiöksi ja yksilöstä
yhdessä tekemiseen
Lokakuun 2013 alussa Apila muuttui osake-
yhtiöksi. Monivuotisen työn tuloksena syntyi
Kuntoutumiskeskus Apila oy, johon Suomen
Reumaliiton kuntoutustoiminta siirrettiin.
– Luulen, ettei yhtiöittäminen näy kuntoutu-
jien arjessa millään tavalla. Apila on edel-
leen Suomen Reumaliiton 100 prosenttisesti
omistama ja henkilökunta on sama kuin
ennen yhtiöittämistäkin, kertoo Apilan
johtaja Sirkku Ala-Peijari.

Sirkulla on oiva näköalapaikka reumakuntou-
tuksen kehitykseen, sillä syksyllä hänellä tuli
täyteen 30 vuotta Apilassa eri tehtävissä.
Tänä aikana suurin muutos kuntoutustoimin-
nassa on ollut kurssimuotoisen kuntoutuk-
sen lisääntyminen yksilöllisen kuntoutuksen
rinnalle. Sisällöllisesti on siirrytty hoitami-
sesta ohjaamiseen ja neuvontaan, jossa
moniammatillisuus on kasvanut.
– Tärkeintä moniammatillisen henkilöstön
näkökulmasta on hallita eri sairauksien
hyvinkin erilaiset oireet, jotka asettavat
haasteita arjessa selviytymiselle. Yksilön
kannalta haasteellista on, että kaikki reuma-
sairaudet niin harvinaiset kuin yleisemmät-
kin edellyttävät jatkuvaa sitoutumista
itsehoitoon. Sitoutuminen ei ole helppoa,
koska jokaiselle on arjessa paljon muitakin
huomiota vaativia ja voimia kuluttavia
asioita, Sirkku muistuttaa.

Sirkulla on pitkä kokemus myös yhteis-
työstä harvinaisia reumasairauksia sairasta-
vien kanssa.
– Mieleeni on jäänyt elävästi 1980-luvun
lopulta dermatomyosiittia sairastanut
ikäiseni nuori nainen. Diagnoosi oli minulle
outo ja kuntoutujan oireet hankalat. Haas-
tetta riitti ottaa selvää taudin kulusta ja
löytää kuntoutujan arkea helpottavia asioita

fysioterapian näkökulmasta. Eihän silloin
ollut edes nettiä käytössä.

Ammattilaisten antaman ohjauksen rinnalla
harvinaista sairautta sairastavien kuntou-
tuksessa tärkeään rooliin nousee vertais-
tuki, koska he tapaavat harvoin muualla
samaa sairautta sairastavia. Vertaistuki on
tärkeä yleisempiäkin reumasairauksia sai-
rastaville, mutta merkitys ei ehkä ole yhtä
suuri, Sirkku pohtii.
– Kaikkia yhdistää kuitenkin pitkäaikainen
sairaus, jonka kanssa elämiseen kaivataan
tukea, Sirkku summaa.

Kuntoutumista pooleittain 
Ensivuonna harvinaisryhmiin kuuluvien
kuntoutuksessa tapahtuu muutos, kun
Kelan kuntoutuksessa aletaan noudattaa ns.
sairausryhmäpooleja. Nykykäytäntöön
verrattuna osa diagnoosikohtaisista kuntou-
tuskursseista loppuu, ja samalle kurssille
voivat hakea esimerkiksi eri sidekudossai-
rauksia sairastavat. Tämän hetkisen tiedon
valossa poolit tulevat vaikuttamaan siten,
että oireiltaan erilaisia harvinaisia reumasai-
rauksia sairastavat osallistuvat jatkossa
samalle ryhmämuotoiselle kurssille.  
– Kurssin ohjelmaan kuuluvien eri työnteki-
jöiden kanssa toteutettavien kuntoutujien
yksilötapaamisten merkitys varmastikin
korostuu, sillä niissä annetaan henkilökoh-
taista ohjausta ja neuvontaa. Monioireisuus
tekee kursseista laaja-alaisia. Todennäköi-
sesti harvinainen sairaus nousee keskiöön
samoin kuin psyykkisen ja sosiaalisen
kuntoutumisen tukeminen, Sirkku ennustaa.

Sirkku haluaa huolehtia oman kosketuk-
sensa säilymisestä käytännön kuntoutustyö-
hön ja ihmisten arkeen myös jatkossa. 
– Eniten nautin edelleenkin niistä tilan-
teista, kun saan pitää kuntoutujille luentoja
ja keskusteluryhmiä. 

Onpa Sirkun nähty livahtavan pitämään
myös allasryhmää tai olevan mukana alku-
tarkastuksessa, jos muut eivät kerkeä.

Jaana Hirvonen

Yhteistyö harvinaistoiminnassa jatkuu
Apilan ja sen osaavan henkilökunnan
kanssa myös tulevaisuudessa. 



10 Apila voitti vaskuliittien ja sidekudossai-
rauksien kuntoutuskurssien kilpailutuksen  

Harvinaisia reumasairauksia sairastavien
kuntoutus jatkuu myös ensi vuonna Kuntou-
tumiskeskus Apilassa. Vaskuliitteja ja sideku-
dossairauksia sairastavien kuntoutus- ja
sopeutumisvalmennuskursseille haetaan
vuoden alusta suoraan Kelan paikallistoimis-
toista ja aiempi Apilassa tehty esivalinta jää
pois. Kurssit on tarkoitettu henkilöille, jotka
hyötyvät aktiivisesta ryhmäkuntoutuksesta.
Apilan sosiaaliohjaaja Sari Nousimaan
mukaan kurssirakennetta on uudistettu.  
– Kurssi on jaettu kolmeen osaan viiden

arkipäivän pituisiksi jaksoiksi. Vaskuliitteja
sairastavilla on omat kurssinsa samoin kuin
sidekudossairauksia sairastavilla, selventää
Nousimaa. 

Vaskuliitteihin kuuluu monia aladiagnooseja.
Sidekudossairauksiin kuuluvat mm. sle,
skleroderma, mctd ja myosiitit, polymyalgia
ja Sjögrenin syndrooma sekä rustosairaudet
kuten relapsoiva polykondriitti. Sidekudos-
sairauksia sairastavien kurssille voivat
hakea myös Behcetin tautia sairastavat.

Apilan viimeinen ryhmämuo-
toinen EDS-kuntoutuskurssi
käynnistyi elokuussa 2013.
EDS-yhdistyksen puheenjoh-
taja Kaje Lumpiola kävi
kertomassa kurssilaisille
kokemustietoa EDS:stä ja
EDS-yhdistyksen toimin-
nasta. Tulevaisuudessa EDS-
kuntoutujat tulevat Apilaan
yksilöllisille kuntoutusjak-
soille.
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– Kurssien hakuaikaa ei ole rajattu. Silti
kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen kurssin
alkua. Kelasta on hyvä tarkistaa, onko kurs-
sille yhä vapaita paikkoja. Paikkatilanteen
voi varmistaa kätevästi myös Kelan verkkosi-
vulta, jonne kurssipäätöksen saaneiden
määrät päivitetään, Nousimaa kertoo.

Ryhmässä tapahtuva sopeutumisvalmen-
nuskurssi on tarkoitettu ensisijaisesti vasta
diagnoosin saaneille ja ensikertalaisille.
Kuntoutuskurssille voivat puolestaan hakea
jo pidempäänkin sairastaneet.  

Kuntoutuslomake on uudistunut
Uuden lomakkeen numero on KU 132. Saat
lomakkeen Kelan toimistosta tai verkkosi-
vuilta. 

– Kuntoutushakemuksessa on tärkeää
kuvata omin sanoin, missä arki- tai työelä-
män tilanteissa katsoo hyötyvänsä kuntou-
tuksesta ja mitkä ovat itse asetetut tavoit-
teet, Nousimaa neuvoo. 

Tavoitteena voi olla esimerkiksi päästä
kyykistymään saadakseen kengät jalkaan,
omatoimisuuden lisääminen kotiaskareissa
tai työssä selviytyminen ja jaksaminen. Liitä
kuntoutushakemukseen lääkärin kuntou-
tusta puoltava B-lausunto, josta selviää
kuntoutuksen perusteena oleva sairaus,
suositeltu kuntoutus ja sen perustelut.
Toimita hakemus liitteineen Kelan paikallis-
toimistoon. Kelan virkailijat auttavat hake-
muksen täyttämisessä etenkin, jos olet
varannut ajan tätä varten. 

Marfanin oireyhtymää ja osteogenesin
imperfektaa sairastaville oma kurssi 
Marfanin oireyhtymää ja osteogenesis
imperfektaa (OI) sairastaville sekä muille,
joilla on lääkärin toteama synnynnäinen
epämuodostuma tai/ja raajojen ja nivelten
kehityshäiriö, on luvassa uutena toimintana
oma sopeutumisvalmennuskurssi. Myös
omaiset voivat osallistua kurssille osan
aikaa. 

Tälle kurssille on esivalinta kolme kuu-
kautta ennen kurssin alkua. Esivalinnan
tekee Apila ja lopullisen kurssipäätöksen
Kela. Lähetä kuntoutushakemus (KU132) ja
sen liitteenä lääkärin kuntoutusta puoltava
lausunto osoitteella: Kuntoutumiskeskus
Apila, ”Kurssin esivalinta”, Reumantie 6,
36200 Kangasala. 

Yksilölliselle kuntoutusjaksolle 
kurssin sijaan
Kaikille ryhmille ei ole omia kursseja. 
Esimerkiksi Ehlers-Danlosin oireyhtymää

Sosiaaliohjaaja Sari Nousimaa auttaa mielellään
kuntoutukseen hakemiseen liittyvissä kysymyk-
sissä.
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Systeemisiä sidekudostauteja sairastavien
kuntoutuskurssit

Aloitusjakso Jatkojaksot Nro
22.04-26.04.14 29.09.-03.10.14 54122

20.04.-24.04.15
19.05.-23.05.14 24.11.-28.11.14 54123

18.05.-22.05.15
04.08.-08.08.14 15.12.-19.12.14 54124

10.08.-14.08.14
25.08.-29.08.14 23.02.-27.02.15 54125

28.08.-28.08.15
20.10.-24.10.14 16.03.-20.03.15 54126

14.09.-18.09.15
17.11.-21.11.14 13.04.-17.04.15 54127

23.11.-27.11.15

Vaskuliitteja sairastavien 
kuntoutuskurssit

Aloitusjakso Jatkojaksot Nro
28.04.-02.05.14 01.09.-05.09.14 54129

02.03.-08.03.15
01.09.-05.09.14 19.01.-23.01.15 54130

03.08.-07.08.15
10.11.-14.11.14 23.03.-27.03.15 54131

19.10.-23.10.15

Harvinaisia sidekudossairauksia 
sairastavien sopeutumisvalmennus

Ajankohta Nro
07.04.-11.04.14 54191
05.05.-09.05.14 54192
21.07.-25.07.14 54193
08.09.-12.09.14 54194
27.10.-31.10.14 54195

Luuston ja nivelten kehityshäiriötä 
sairastavien osittainen perhe-/sopeutumis-
valmennuskurssi

Aloitusjakso Jatkojaksot Nro
22.09.-26.09.14 26.01.-30.01.15 54251
Omaistenjakso
22.09.-23.09.14 28.01.-30.01.15
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Lisätietoa kuntoutuksesta
(lomakkeet ja ohjeet B-lausuntoa 
varten): 
http://www.reumaliitto.fi/apila/

Kysy kuntoutukseen pääsystä:
Apilan sosiaaliohjaaja Sari Nousimaa
sari.nousimaa@kuntoutumiskeskus-
apila.fi
puh. (03) 2716 293 

puhelinajat: 
ma–to 11.30–12.30, pe 11.30–12.00

Osa tiedoista on vielä varmistumatta
lehden mennessä painoon, joten päivite-
tyt tiedot kannattaa tarkastaa Apilan tai
Kelan sivuilta. 

Ryhmämuotoiset kuntoutus- ja 
sopeutumisvalmennuskurssit

sairastaville järjestetään Suomen Ehlers-
Danlos Yhdistyksen (SEDY ry) toiveen
mukaisesti pelkästään yksilöllistä kuntou-
tusta. 

– Yksilöllinen jakso sopii kaikille reuma- ja
tule-sairauksia sairastaville aikuisille, lap-
sille ja nuorille diagnoosista riippumatta.
Yksilöllistä jaksoa kannattaa harkita eten-
kin, jos omalle ryhmälle ei ole kurssimuo-
toista kuntoutusta. Näitä ovat Ehlers-Danlo-
sin oireyhtymää sairastavien lisäksi borreli-
oosin myöhäisvaihetta tai stillin tautia
sairastavat, sanoo Nousimaa. 

Jakson lähtökohtana ovat kuntoutujan
yksilölliset tavoitteet. Myös aiemmin ryhmä-
kuntoutuksessa olleet voivat hakea, mikäli
lääkärin toteamaa tarvetta kuntoutukselle
ilmenee ja tilanne on kurssin jälkeen oleelli-
sesti muuttunut. 

Lähetä hakemus Kelan paikallistoimistoon.
Liitä hakemukseen lääkärin B-lausunto. 

– Kuntoutusajankohta sovitaan yhdessä
kuntoutujan ja Apilan kanssa, Nousimaa
toteaa. 

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

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

Dermatomyosiittia sairastaville    Sinikka Pitkälä (08) 474 365
Jaana Toivonen 02 7320 579

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

MCTD:tä sairastaville        Onerva Ahonen (03) 5434 252
Maija Simola 040 5741 193

Polymyosiittia sairastaville    Oili Heiskanen 044 5153 952
Sirpa Korpihuhta (02) 7486 374
Leena Sainio 040 8346 880

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

Relapsoivaa polykondriittia sairastaville Tuija Räisälä 0400 328 307
tuija.raisala@gmail.com                     

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

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

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

Elisa Simola 050 5547 725

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

Olemme sinua varten!

Suomen Reumaliitto  ja Lihastautiliitto
järjestivät myosiittitapaamisen Apilassa
elokuun lopussa. 

ALUEELLINEN 
MYOSIITTI-TIETOPÄIVÄ 
KOUVOLASSA 20.3.2014 klo 12–17

Vammaisjärjestöjen kokoustila VETURI, 
Kauppamiehenkatu 4, II krs, Kouvola
Lihastautiliitto ry ja Kymenlaakson lihas-
tautiyhdistys ry

Lisätiedot: 
Järjestösuunnittelija Sirpa Kälviäinen,
Lihastautiliitto ry, 050 5992 472, 
sirpa.kalviainen@lihastautiliitto.fi

Harvinaiset vertaistukijat käytettävissäsi:
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14 Monipuolista harvinaistoimintaa

Suomen Reumaliiton tarjoamien tapaamis-
ten ja koulutettujen vertaistoimijoiden
lisäksi harvinaisia reumasairauksia sairasta-
villa on paljon muitakin mahdollisuuksia
osallistua ja tavata toisia. Toimintaa järjestä-
vät valtakunnalliset harvinaisten yhdistyk-
set, liiton paikallisyhdistykset ja Harvinai-
set-verkoston jäsenyhteisöt sekä vapaaeh-
toistoimijat. Ohesta löydät poimintoja
toimintamuodoista. 

Harvinaisten omat valtakunnalliset
yhdistykset – uusia vireillä
Tällä hetkellä Suomen Reumaliitossa toimii
kolme valtakunnallista harvinaisten jäsen-
yhdistystä: SLE-yhdistys, Suomen Skleroder-
mayhdistys ja nuorimmainen Suomen EDS-
yhdistys (SEDY ry). Voit osallistua yhdistys-
ten toimintaan liittymällä jäseneksi, tarjou-
tumalla vapaaehtoiseksi ja asettumalla
ehdolle luottamustehtäviin. Yhdistyselä-
mään kuuluvat jäsentapaamiset, vuosiko-
koukset ja vertaistiedon jakaminen. Esimer-
kiksi Sklerodermayhdistys järjesti oman
tapaamisensa Apilassa lokakuussa ja SLE-
yhdistys toteutti SLE-/MCTD-tapaamisen
yhdessä liiton harvinaistiimin kanssa syys-
kuussa. Isompien yhteistyötapaamisten
rinnalla EDS-yhdistys on lisäksi järjestänyt
alueellisia tapaamisia jäseniensä luona.
Sklerodermayhdistys ja SLE-yhdistys ylläpi-

tävät keskustelufoorumia verkkosivuillaan.
Harvinais-yhdistykset voivat hakea Suomen
Reumaliiton jäsenyyttä ja päästä osalliseksi
jäsenyhdistyksille tarjottavasta tuesta ja
palveluista. Liiton harvinaistoiminta keskittää
voimavarojaan pienempiin sairausryhmiin,
joille ei ole olemassa muuta tukiverkkoa.

Paikallisyhdistysten harvinaisryhmät
Ainakin kuudessa Suomen Reumaliiton
jäsenyhdistyksessä toimii harvinaisten
vertaisryhmä. Ryhmien nimet, kokoontu-
miskerrat ja toimintaperiaatteet vaihtelevat.
Tarkempia tietoja saa yhdistyksistä ja niiden
verkkosivuilta. Osallistuthan oman alueesi
ryhmiin, sillä mukanaolo takaa ryhmän
jatkuvuuden.

Yksi pisimpään toimineista ryhmistä on
Tampereen reumayhdistyksen SLE +
harvinaiset -ryhmä. Se kokoontuu kahden
kuukauden välein. Ryhmässä tutustutaan
toisiin harvinaisiin, keskustellaan, vaihde-
taan kokemuksia ja jaetaan tietoa. Turun
seudun reumayhdistyksessä toiminut
Kilpikonna-klubi on ollut tovin tauolla,
mutta on alkanut tänä syksynä kokoontua
uuden vetäjän myötä. Klubin nimi viittaa
sklerodermaan, mutta ryhmä on silti tarkoi-
tettu kaikille harvinaisille. Kuopion reuma-
yhdistyksessä on jo jonkin aikaa toiminut

Helsingin reumayhdistykseen perustettiin keväällä oma harvinaisia reumasairauksia sairastavien 
vertaisryhmä. Harvinaiset kokoontuvat noin kerran kuussa. Lisätietoja tapaamisista antaa Reija Närhi,
reijanarhi@hotmail.com
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15sidekudossairauksia sairastavien ryhmä,
osallistujista suuri osa lukeutuu harvinai-
siin. Ryhmä kokoontuu noin kahden kuu-
kauden välein. Salon seudun reumayh-
distyksessä toimii sidekudostauteja
sairastavien ryhmä saman vetäjän luotsaa-
mana kuin Turussakin.

Tänä vuonna on perustettu aivan uusia
ryhmiä. Kevään Harvinaisten päivän innos-
tamana Helsingin reumayhdistykseen
syntyi oma harvinaisten ryhmä, joka sai
ensikokoontumisestaan lähtien hyvän
suosion. Aktiivinen joukko kokoontuu
säännöllisesti noin kerran kuussa. Lahden
reumayhdistyksessä on juuri aloittanut
toimintansa harvinaisille tarkoitettu ryhmä,
jonne toivotaan osallistujia. 

Yhdistyksissä on lisäksi rajatummille kohde-
ryhmille tarkoitettuja jäseniltoja. Esimerkiksi
Seinäjoella reumayhdistyksessä kokoon-
tuu erityisesti sklerodermaa sairastaville
tarkoitettu ryhmä. Lisäksi muutamissa
reumayhdistyksissä toimii oma SLE-ryhmä
kuten Oulussa, Helsingissä ja Lahdessa.

Tervetuloa mukaan ryhmiin! Mikäli haluat
käynnistää vertaisryhmän oman alueesi
yhdistyksessä, ota rohkeasti yhteyttä yhdis-
tykseen.

Muiden järjestöjen tarjoamat palvelut
Moni diagnoosi koskettaa useampaa Harvinai-
set-verkoston jäsenyhteisöä. Muun muassa
myosiitteja sairastaville on tarjolla tapaamisia
ja vertaistukea Lihastautiliiton alueyhdis-
tyksissä; osassa silloin tällöin, osassa sään-
nöllisemmin. Tänä vuonna myosiittia sairasta-
ville on järjestetty ainakin kolme alueellista
tapaamista lihastautiyhdistysten toimesta.
Yksi säännöllisimmin toimivista ryhmistä
kokoontuu Kouvolassa paikallisen lihastau-
tiyhdistyksen ja reumayhdistyksen yhteis-
työnä. Myös Hämeenlinnassa on tehty
vastaavaa yhdistysyhteistyötä.

Osalla vaskuliitteja sairastavista on hengi-
tysoireita ja myös Hengitysliitto on järjestä-
nyt heille tapaamisia. Yhteistyötä on tehty
mm. Churg-Straussin oireyhtymän (eosino-
fiilinen granulomatoottinen polyangiitti),
Wegenerin granulomatoosin (granuloma-
toottinen polyangiitti) ja muiden pienem-

pien vaskuliittiryhmien sekä relapsoivaa 
polykondriittia sairastavien osalta. 

Kannattaa liittyä myös Hengitysliiton harvi-
naisten postituslistalle tiedon saamiseksi 
hengitysyhdistysten vertaistoiminnasta. 
Hengitysliitto on järjestänyt tänä vuonna esi-
merkiksi tapaamiset sarkoidoosia ja keuhko-
verenpainetta sairastaville. Lisätietoa löydät
Hengitysliiton toiminnasta myös Harvinaisia-
lehden numerossa 1/2012.

Sosiaalinen media yhdistää 
Viime numerossa kerroimme Behcet-yhteisön
perustamasta omasta verkkosivustosta, jota
liiton harvinaistoiminta tukee. Muutamat
aktiivit ovat perustaneet myös blogin jakaak-
seen kokemuksiaan. Yksi tunnetuimmista
bloggaajista on Emmi Myöhänen, joka sai-
rastaa sklerodermaa. Hänen blogiaan voi
seurata Suomen Reumaliiton verkkosivuilla.
Lisäksi Harvinaiset-verkosto on perustanut
oman blogin, johon kuka tahansa voi kirjoit-
taa kokemuksistaan.

Facebook (FB) on hyvä tapa löytää vertaisia,
välittää tietoa ja keskustella luottamukselli-
sesti suljetuissa keskusteluryhmissä. Yhdis-
tysaktiivien ja vapaaehtoisten ylläpitämiä 
FB-ryhmiä löytyy muun muassa sairauden 
-nimellä haettaessa. Ainakin seuraaville 
diagnooseille on facebook-ryhmiä: 
� Ehlers-Danlosin syndrooma
� Churg-Straussin oireyhtymä
� Relapsoiva polykondriitti 

(hae nimellä: -relaajat)
� SLE (hae nimellä: Siipien havinaa ja 

DLE-ryhmä)
� Skleroderma (hae nimellä: Sklerodermalaiset)
� Wegenerin granulomatoosi
� vaskuliitit (hae nimellä: vaskuliitti).
Jos et löydä omaa diagnoosiryhmääsi, voi
perustaa oman fb-ryhmän.

Jäikö jokin tärkeä toiminta tai foorumi
mainitsematta? Kerro meille, niin me
kerromme muille.

Mikko Väisänen
mikko.vaisanen@reumaliitto.fi
FB: Reumaliitto_Mikko
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SLE-yhdistys

Saat yhteyden yhdistyksen hallitukseen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: 
yhteys@sle-yhdistys.fi
Lisätietoa: http://www.sle-yhdistys.fi/

Suomen sklerodermayhdistys

Puheenjohtaja Marjo Mäkelä, puh. 040 738 3563, marjo.makela@ebaana.net
Lisätietoa: http://sklero.org/

Suomen Suomen Ehlers-Danlos Yhdistys - Ehlers-Danlos förening i Finland (SEDY ry)

Saat yhteyden yhdistyksen hallitukseen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
eds-yhdistys@googlegroups.com 
Lisätietoa: http://www.ehlers-danlos.fi/

Helsingin reumayhdistyksen harvinaisten ryhmä 

Harvinaisia reumasairauksia sairastavien vertaistukiryhmä kokoontuu Helsingin Reumayhdistyksessä, Kotkankatu 9 A.
Ryhmän vetäjänä toimii Reija Närhi, reijanarhi@hotmail.com
Lisätietoa: http://www.helsinginreumayhdistys.com/hry.php?pid=61&pcat=4

Kuopion reumayhdistyksen sidekudosryhmä

Seuraava kokoontuminen 20.1.2014 klo 18, Kuopion yhdistyksessä, Niiralankatu 17 B, 70600 Kuopio, 
toimisto@kuopionreumayhdistys.fi.
Vetäjänä toimii Leena Pulkkinen, puh. 044 673 820
Lisätietoa: http://www.kuopionreumayhdistys.fi/?page_id=72

Lahden reumayhdistys, harvinaisten ryhmä 

Lahden Reumayhdistys, Vapaudenkatu 1 D 67 (2. krs), 15110 Lahti.
Vetäjänä toimii Eeva Louhevaara, puh. 050 5551392, eeva@louhevaara.net
Lisätietoa: http://www.lahdenreumayhdistys.fi/128218335

Salon reumayhdistyksen sidekudosryhmä 

Kokoontumiset SYTY:n tiloissa, Helsingintie 6. 
Vetäjänä toimii Marjo Mäkelä, puh. 040 738 3563, marjo.makela@ebaana.net
Lisätietoa: http://www.salonreumayhdistys.fi/?s=ryhmat_vertaistuki

Tampereen reumayhdistyksen SLE + harvinaiset -ryhmä:

Satakunnankatu 28 B 10 (3.krs), 33210 Tampere, toimisto@tampereenreumayhdistys.fi
Ryhmän vetäjänä toimii Liisa Alftan, puh. 045 850 7727
Lisätietoa: http://tampereenreumayhdistys.fi/yhdistys/vertaistuki/sle-harvinaiset

Turun seudun reumayhdistyksen Kilpikonna-klubi (skleroderma + muut harvinaiset reumasairaudet), 
yhdistyksen toimistolla Humalistonkatu 17 a (katutaso).

Lisätietoja toiminnasta Marjo Mäkelältä 040 738 3563 tai marjo.makela@ebaana.net

Seinäjoen reumayhdistyksen skleroderma-ryhmä

Lisätietoa: http://www.jarjestotaloseinajoki.net/jarjestot/sry.html

Oulun reumayhdistyksen Sle-Sjögren-ryhmä

Lisätietoa: http://www.oulunreumayhdistys.com/toiminta.htm

Valtakunnalliset harvinaisten yhdistykset

Reumayhdistysten alueelliset harvinaisryhmät
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Kaikilla harvinaisryhmillä ei ole vielä omia vertaistukijoita. Vertaistukijoita kaivataan etenkin 
vaskuliitteja, aikuisen stillin tautia, inkluusiokappelemyosiittia (IBM) ja SLE:tä sairastaville. 
Muihinkin ryhmiin ovat uudet vertaistoimijat tervetulleita. Toiminnasta
kiinnostuneille järjestetään peruskurssi, joka antaa valmiudet osallistua
harvinaisryhmille suunnattuun valtakunnalliseen vertaistukitoimintaan.
Vertaistukijoiden yhteystiedot julkaistaan Harvinaisia-lehdessä ja
verkossa, jotta samaa sairautta sairastavat voivat ottaa heihin yh-
teyttä. Kurssin käyminen ei kuitenkaan vielä velvoita mihinkään,
vaan voit kurssin jälkeen päättää lähdetkö mukaan toimintaan.  

Peruskurssi järjestetään Helsingissä 7.–8.2.2014. Kurssille
osallistuminen on maksutonta sisältäen ohjelman, ruokailut,
pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleville majoituksen
kahden hengen huoneissa sekä matkakorvaukset. 

Alustava ohjelma

Perjantai 7.2.
klo
10.00–10.45 Miksi haluan vertaistukijaksi? 
10.45–11.15 Suomen Reumaliiton harvinaistoiminta pähkinänkuoressa 
11.15–12.00 Vertaistukijan toimenkuva 
12.00–13.00 Lounas  
13.00–15.00 Harvinainen sairaus elämänkumppanina – vertaistukijan näkökulma   
15.00–15.30 Kahvitauko
15.30–17.30 Vertaistukijan työkalupakki – miten autan ja miten jaksan itse

Lauantai 8.2.  
klo
09.00–10.00 Vertaistukitoiminnan muodot ja sisältö  
10.00–11.30 Toiminta käytännössä 
11.30–12.00 Miten tästä eteenpäin – yhteenvetoa kurssista
12.00–13.00 Lounas

Kurssin työskentelymuotoina ovat alustukset, tietoiskut sekä yksilö-, 
pari- ja ryhmätyöskentely. Varaudu yhteiseen pohdintaan ja keskusteluun
muiden kanssa. 
Kurssin luotsaajana toimii psykologi Jaana Hirvonen. 

Peruskurssille osallistuvat voivat ottaa osaa myös vertaistukijoiden jatko-
tapaamiseen, joka alkaa lauantaina lounaan jälkeen ja jatkuu sunnuntaihin. 

Jos olet kiinnostunut koulutukseen osallistumisesta, tilaa kurssista kertova 
tiedote ja hakulomake Leena Loposelta puh. 040 5044 536 tai 
leena.loponen@reumaliitto.fi. Viimeinen hakupäivä on 6.1.2014.

Lisätietoja koulutuksesta saat Jaana Hirvoselta puh. 0400 760 054 tai 
jaana.hirvonen@reumaliitto.fi. 

Oletko kiinnostunut vertaistukitoiminnasta 
– mitäpä jos tulisit kurssille helmikuussa?



18 Harvinaiset-verkosto välittää

Harvinaiset-verkosto syntyi vuonna 1995
Stakesin käynnistämän yhteistyön tulok-
sena.  Alun perin yhdeksän ja nykyisin 
17 sosiaali- ja terveyskentällä toimivan
liiton ja säätiön yhteenliittymä haluaa
parantaa harvinaisiin sairaus- ja vamma-
ryhmiin kuuluvien asemaa. 

Kullakin verkoston jäsenellä on omalle
ryhmälleen suunnattua toimintaa. Esimer-
kiksi Suomen Reumaliitto järjestää palve-
luita harvinaisia reumasairauksia ja tuleh-
duksellisia lihassairauksia sairastaville.
Kunkin jäsenyhteisön omaa työtä täydentää
toiminta verkostona asioissa, joita on
järkevää ja tarkoituksenmukaista toteuttaa
yhdessä. Verkosto ei tee jäsenyhteisöjensä
kanssa päällekkäistä työtä, eikä järjestä
palveluita tai tapahtumia yksittäisille 
diagnoosiryhmille. 

Nettisivu keskeinen tiedonlähde
Harvinaiset-verkoston keskeinen tehtävä on
välittää tietoa harvinaisuudesta niin itse
sairastaville kuin heidän läheisilleen sekä
sosiaali- ja terveysalalla toimiville ja päättä-
jille. Verkkosivusto harvinaiset.fi on siinä
keskeinen työkalu. Vuosien 2012–2013
aikana sivusto on kokenut suuren muutok-
sen visuaaliselta ilmeeltään ja toiminnoil-
taan. Sivustolta löytyy harvinaistyöhön
liittyviä uutisia ja tapahtumia, harvinaisten
arkea ja elämää käsitteleviä juttuja sekä
harvinaisuutta koskevaa tietoa. 
– Edistämme harvinaistietoisuutta erilais-
ten kampanjoiden, kuten vuosittaisen
Harvinaisten sairauksien päivän, avulla.
Pyrimme myös välittämään internetin
kautta ajankohtaisia seminaareja ja muita
tapahtumia kaikille, jotka eivät pääse
paikan päälle mukaan verkkosuunnittelija
Lauri Kervinen avaa sivuston toimintaa.

Harvinaiset-verkosto sai vuoden 2012 alussa Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetun avustuksen
harvinaistyöhön. Suomen Reumaliitto hallinnoi verkoston toimintaa ja verkoston kaksi työntekijää,
verkkosuunnittelija Lauri Kervinen ja suunnittelija Kati Saari, työskentelevät liiton toimistossa.   
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19Lauri aloitti verkostossa projektisihteerinä 
jo vuonna 2007 Yksi ovi – monta ikkunaa 
-hankkeessa. Verkoston saatua jatkuvan
avustuksen toiminnalleen vuonna 2012 oli
luontevaa, että hän jatkoi työtään sivuston
kehittämisessä. 
– Työhöni on tullut lisää verkkoviestintään
liittyviä asioita. Olen kuitenkin lähes kai-
kessa verkoston käytännön toiminnassa
mukana, esimerkiksi tapahtumien järjeste-
lyissä ja toteuttamisessa, työryhmissä sekä
kansainvälisessä yhteistyössä. 

Elokuussa Lauri sai työparikseen suunnitte-
lija Kati Saaren. Jo toisena työpäivänä
Katin kahvimuki oli löytänyt paikkansa
muiden mukien joukossa.
– Olen tuntenut oloni verkostossa tervetul-
leeksi ja hauskalla tavalla kotoisaksi. Odo-
tukset ovat täyttyneet. Olen saanut työsken-
nellä laaja-alaisesti ja monipuolisesti erilai-
sissa tehtävissä. Tunnen olevani etuoi-
keutetussa asemassa saadessani työsken-
nellä osaavien ja työstään innostuneiden
ammattilaisten kanssa. Samasta syystä
koen, että vastuuni oman työn kehittämisen
ja työssä kehittymisen osalta on suuri, Kati
summaa.

Harvinaisasioissa messuille ja 
maakuntiin
Katin ensimmäiset kuukaudet ovat hurahta-
neet erityisesti uusien tiedotusmateriaalien
suunnittelussa ja messu- ja tapahtumajärjes-
telyissä. Ajatuksena on, että Harvinaiset-ver-
kosto jalkautuu vuoden 2014 aikana keskei-
simmille sosiaali- ja terveysalan messuille
tapaamaan harvinaiskentällä työskenteleviä.
Marraskuussa järjestetyillä apuvälinemes-
suilla ajettiin sisään verkoston uutta ilmettä.
Heti tammikuussa Harvinaiset-verkoston
osasto aukeaa lääkäripäivillä, jonka jälkeen
osallistutaan kuusille muillekin messuille
kevään aikana.

Ammattilaisten lisäksi halutaan tavoittaa
myös harvinaisryhmien edustajia eri puolilta
Suomea. Syyskaudella vieraillaan sairaanhoi-
topiireissä, joissa tavataan sekä sairaaloiden
henkilökuntaa että itse sairastavia.     
– Haluamme tavoittaa erityisesti niitä harvi-
naisia, joilla ei vielä ole kotia verkoston
jäsenyhteisöissä tai jotka ovat muuten
väliinputoajina joko tiedon, palveluiden tai

sosiaalisen tuen suhteen kertoo Lauri tule-
vista suunnitelmista.
– Pidämme tärkeänä ihmisten voimaannutta-
mista heidän omassa arjessaan. Haluamme
tuoda verkoston työn lähemmäksi ihmisiä ja
nostaa tulevaisuudessa vielä enemmän esiin
harvinais- ja kokemustietoa ammattilaistie-
don rinnalla, Kati täydentää.

Kaikki mukaan Harvinaisten 
sairauksien päivän viettoon
Ensi vuonna Harvinaisten sairauksien päivä
28.2. halutaan ulottaa usealle paikkakun-
nalle, ja siihen yhteistyöhön kutsutaan
kaikkia harvinaisia ympäri Suomen. Harvinai-
set-verkosto kannustaa harvinaistoimijoita
yhteistyöhön yli diagnoosi- ja järjestörajojen
toteuttamaan alueellisia tapahtumia. Verkos-
tolta voi saada tukea tapahtuman järjestämi-
seen, jos tapahtuma toteutetaan useamman
harvinaisryhmän yhteistyönä ja tapahtuma
on kaikille harvinaisryhmille avoin. Tarkem-
paa tietoa tapahtumien järjestämisestä
löytyy harvinaiset.fi-sivuilta. Sieltä löytyy
myös sähköinen ennakkosuunnitelmalo-
make, jonka tapahtuman järjestämisestä
kiinnostuneiden tulee palauttaa 9.12.2013
mennessä Harvinaiset-verkostolle. 

Jaana Hirvonen
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20 Valtakunnallinen vaskuliittiyhdistys ottaa
ensi askeliaan

Marraskuussa Kuntoutumiskeskus Apilassa
järjestettyyn vaskuliittitapaamiseen osallis-
tui 46 henkeä. Yhtenä viikonlopputapaami-
sen tavoitteena oli jatkaa kesäkuussa käyn-
nistettyjä suunnitelmia perustaa vaskuliit-
teja sairastavien oma valtakunnallinen
yhdistys. 

Tapaamisen päätteeksi tehtiin historiaa.
Peräti 24 osallistujaa allekirjoitti Suomen
Vaskuliittiyhdistyksen perustamiskirjan.
Samassa yhteydessä keskusteltiin yhdistyk-
sen toimintamuodoista, yhteistyömahdolli-
suuksista ja ennen muuta sen säännöistä.
Yhdistysasiaa olivat pohjustamassa sääntö-

Daniel Segerlöv ja Mailis Suhonen kirjoittivat
ensimmäisinä vaskuliittiyhdistyksen perusta-
mispöytäkirjan. 

Suomen Reumaliitossa kesäkuussa pidettyyn
vaskuliittiyhdistyksen perustamista kokevaan
kokoukseen osallistuivat edessä vasemmalta
Inkeri Aalto-Setälä, Mailis Suhonen, Päivi Kalenius,
Reija Närhi ja Saila Aurinko. 

ehdotuksen kirjoittaja Mailis Suhonen ja
ensimmäiseksi puheenjohtajaehdokkaaksi
asettuva Daniel Segerlöv.

Tämän hetken suunnitelmissa yhdistys
toimisi Suomen Reumaliiton valtakunnalli-
sena jäsenyhdistyksenä tehden yhteistyötä
mm. Hengitysliiton ja Harvinaiset-verkoston
kanssa.

Kokemus ja tieto esiin
Moni vaskuliittia sairastava on kokenut
olevansa yksin diagnoosinsa kanssa. Varsin-
kaan vertaistukea ja kokemustietoa siitä,
miten elämä jatkuu vaskuliittidiagnoosin
kanssa, ei ole tarjolla. Siihen voivat vastata
vain saman läpikäyneet. Yhdistys voisi
luoda verkkosivun, johon on koottu ole-
massa oleva tieto, sekä tuottaa lisää suo-
menkielistä tietoa ja järjestää tapaamisia eri
puolilla Suomea. Hallitukseen halutaan eri
vaskuliittia sairastavia, jotta yhdistyksen
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moniäänisyys voidaan turvata. Yhdistyksen
toiminnassa hyödynnettäisiin nettiä moni-
puolisesti.

Kaikkien vaskuliitteja sairastavien
yhdistys
Uuden yhdistyksen tarkoituksena on toimia
kaikkien vaskuliitteja sairastavien yhdistyk-
senä harvinaisuudesta riippumatta. Vasku-

liittia sairastavien lisäksi myös muut kiin-
nostuneet ovat tervetulleita mukaan toimin-
taan. 

Lisätietoja yhdistyshankkeesta saa
mm. facebook-ryhmistä "Vaskuliitti" ja
"Wegenerin granulomatoosi". Myös aktiivit
itse löytää nimeltä facebookista.

Vaskuliittiviikonlopputapaamisen osallistuneista noin kolmasosa oli ensikertalaisia.

Reumaliiton harvinaistoiminnassa mukana olevia vaskuliittidiagnooseja ovat mm.
(Lista on ohjeellinen ja voi muuttua)

Aivoverisuonten vaskuliitti
Behcetin tauti
Bürgerin tauti
Churg-Straussin oireyhtymä eli eosinofiilinen granulomatoottinen polyangiitti
Coganin oireyhtymä
Essentiaalisen kryoglobulinemian vaskuliitti
Goodpasturen oireyhtymä
Hypokomplementeeminen urtikaria
Kawasakin tauti
Mikroskooppinen polyangiitti
Polyarteritis nodosa (valtimoiden kyhmytulehdus)
Takayasun arteriitti 
Wegenerin granulomatoosi eli Granulomatoottinen polyangiitti. 
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”Lampussa voi olla virtakytkin …” 
Näillä ohjeilla yritin saada alennuskorista
tarttunutta aurinkokennovaloa henkiin,
mutta mitään perinteisen kytkimen näköistä
ei näkynyt.
Kun valoa ei latingista huolimatta ilmesty-
nyt, piti asiaa lähestyä uudesta vinkkelistä.
Pienen pyörittelyn jälkeen löytyihän siitä
sitten ”väärästä paikasta” pieni muovilä-
pyskä, jota painelemalla vihdoin tuli valo.
Useampi kuukausi on tutkittu ja ihmetelty
toistuvien sepsisten syytä. Olen odottanut
kohta kaksi kuukautta pääsyä tähystykseen,
jotta mahdollinen leikkaussauman vuoto
löytyisi. 
Huomenna sitten voi olla, että vuotokohta
löytyy tällä menetelmällä, eri reittiä. Joiden-
kin mielestä voi olla löytymättäkin.

Kodinkoneiden ohjeissa ja autojen manuaa-
leissa sanotaan: ”Varusteet ovat mallikohtai-
sia”, mutta käyttäjälle näiden ominaisuuk-
sien saatavuus ja olemassaolo voi jäädä
mysteeriksi.
Vanhassa autossanikin on paljon joutilaita
johtoja liittimineen. Rahallahan niihin olisi

aikanaan saanut käsikirjan esittelemät
herkut.
Nykyautoissa mallieroja voi tehdä ohjelmien
avulla. Jälkikäteen voit periaatteessa itsekin
siirtyä sporttisempaan menoon ”virisoftan”
avulla tai lastua vaihtamalla. Joihinkin
automalleihin luvataan huimia lisähevosia
pienellä päivityksellä. 

Milloinkohan ihmiselle saadaan chippi ihon
alle ja uudella ohjelmalla enemmän tehoja
irti ja kenties vikojakin paikattua?
Ohjelmapäivitykset ja piirin vaihtamiset
olisivat etenkin kroonikolle enemmän kuin
tervetulleita, kun kilometrien kertyessä
vikalista sen kuin pitenee…
Ihmisohjeetkin ovat joskus vähän vierestä –
ensimmäisen reisileikkauksen jälkeen sain
lonkka-ohjeet, toisen sitten polvileikkauk-
sen kotiohjeet.
Lääkkeiden haittavaikutusluettelot ovat niin
kattavia, että mitä tahansa voi tapahtua,
”ilman yllätystä”.
Tee-se-itse -ohjeita saisi olla enemmän, siis
meille ihmisille, kun omatoimisuuteen,
kenties myös -päisyyteen on kasvavia

Harvinainen taka-alalla 
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paineita, koska hoidon kokonaisvaltaisuus
tuntuu etenevän aivan väärän suuntaan. 

Viimeksi tarinoidessani olin juuri saanut
uuden, ”makean” diagnoosin. Sen takaa
löytyi kuitenkin paljon dramaattisempaa.
Olen jo vuosia ”odotellut” toisen vanhem-
pani suvussa olevaa perinnöllistä, mutta
seuraava siirto tulikin yllättäen toiselta
puolelta – ilmeisesti perinnöllinen sekin,
koska koitui aikanaan vanhempani 
kohtaloksi.
Oliko tuuria vai osaamista terkkarissa,
mutta ”turhat” lisätutkimukset johtivat sen
verran aikaiseen diagnoosiin, että ratkaise-
van tärkeä leikkaus oli vielä mahdollinen ja
ensimmäinen este näin ylitetty.
Lisää haasteita ja portaita kyllä riittää –
välillä mennään askel eteen ja kaksi taakse,
joskus taas päinvastoin.
Tutkimusten ja tulosten odottelua, hoitojen
aloittamisia, lykkäämisiä ja lopettamisia.
Uskooko julkiseen vai ostaako ”second
opinionin” ja mahdolliset lisätoimenpiteet –
maksoi mitä maksoi?
Liittyvätköhän nämä oireet tähän vai ovatko
erillisiä? Soittaako ja kenelle? Meneekö
päivystykseen, jossa voi olla tuntien odotus
– kuten alkukesästä 13.5 tuntia osastolle
pääsyyn.
Tämän ja aiempienkin sairauksieni yhtey-
dessä olen törmännyt mitä erilaisimpiin
hoitokäytäntöihin ja suorittajiin. Otanta on
tietysti pieni ja sattumallakin on osansa,
mutta aika paljon värikästä ja ”mielenkiin-
toista” sattuu tekeville. Tuntuu, etteivät
ainakaan kaikki kliseet ja tarinat ole vailla
todellisuuspohjaa.
Organisaatioilla on tärkeä rooli, ja toivotta-
vasti niitä ei lähivuosina ihan sekaisin
myllerretä, mutta mielestäni yksilöllä on se
tärkein rooli hoitoketjussakin.
Nopeasti sitä sairaalassakin jakaa henkilös-
tön vuohiin ja lampaisiin ja pyrkii hoita-
maan asiansa luotettavan oloisten kautta.
Onneksi näitä luottohenkilöitä on paljon ja
heissä vielä sen verran huippuyksilöitä, että
kokonaisluottamus on säilynyt. 
Itsen ja läheisten omatoimisuus, ja joskus
vaatiminenkin, ovat toisinaan tarpeen.

Kaikki eivät tähän kykene. Se puolustusky-
vyttömin ja kiltein jonossa seisoja saattaa
jäädä aina ”leijonapotilaiden” taakse.
Itseäni en leijonaksi miellä – olen juuri ja
juuri neitsyt.
Äskettäin oli uutinen sossuista, joissa voi
saada enemmän ja nopeammin lyömällä
nyrkkiä pöytään.
Tuore tapaus sairaalapäivystyksestä – vaa-
tiva, parin tunnin odotuksesta suivaantunut
naapuri verhon takana sai lepositeet ensia-
vuksi.

Jos tiedossasi on mahdollisesti rajattu
elinaika, osaatko tarttua hetkeen ja alkaa
elää kunnolla?
Itse taidan olla tapojeni orja, tehden
samoja, osin kummallisiakin pinttyneitä
asioita vuodesta toiseen ja näissäkin olo-
suhteissa.
Onko vielä mieltä raivata taimikkoa, rämpiä
lakkasuolla tai herätä aamuneljältä tätä
tarinaa väsäämään, jos inspiraation poika-
nen vihdoin yllättää.
Suohulluutta ja luovaa hulluutta?
Aiemmin, saatuani perustautini, relapsoivan
polykondriitin, olin ja elin toistakymmentä
vuotta ”normaalielämää”, arkea jatkaen.
Kantaisikohan sama taktiikka samoihin
lukemiin tällä kertaa? Tosin 30 vuotta sitten
ei tarvinnut lappuja silmille tuskauttavien
tietojen välttämiseksi, nyt on tietotulvalta
pakeneminen iso haaste.

Jatkoaikaa on myönnetty, mutta pelataanko
sitä kultaisen vai hopeisen maalin sään-
nöillä?
Onko peli kerrasta poikki vai onko vielä
mahdollisuus tasoitukseen ja voittoon?
Peli jatkuu – aurinkokennon valaistessa.

aaTee
aatee111@gmail.com




