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52 RIVIÄ LOMAAN 

Elämme juhannusviikkoa. Harvinaisia-lehti on

parhaillaan naputtelemaani viimeistä sivua vaille

valmis. Halusimme odottaa 13.6. järjestettyihin

Harvinaiset-verkoston juhliin, jotta voisimme kertoa

niistä tuoreeltaan. Juttu löytyykin lehden

loppuosasta. 

Alkuvuodesta teimme kyselyn postituslistalaisille

selvittääksemme, miten hyvin Reumaliiton harvinais-

toiminta toteutuu tällä hetkellä. Kyselyn kohderyh-

mäksi valittiin puolet sähköpostiosoitteensa ilmoitta-

neista. Tavoitimme 454 henkilöä. Heistä kyselyyn

vastasi  184. Lämmin kiitos teille kaikille! Vastaajat

edustivat 20 diagnoosiryhmää. Heistä 16 prosenttia

oli miehiä ja 84 prosenttia naisia.

Tärkeimpinä toimintamuotoina pidettiin Harvinaisia-

lehteä ja teemasivuja. Syy ensiksi mainittuun voi

olla, että lehti tulee kaikille, ja siksi se on tutuin

toimintamuoto. Muiden palveluiden suhteen pitää

olla aktiivisempi. Kyselyyn vastanneita pyydettiin

myös antamaan kouluarvosana liiton harvinaistoi-

minnalle ja keskiarvoksi tuli 7.63. 

Kyllä sillä luokalta päästään, mutta haluamme

korottaa arvosanaa seuraavalla lukukaudella eli

kyselimme toiveita toiminnan kehittämisen suhteen.

Useimmin esitetty toive oli omalle diagnoosiryhmälle

suunnattujen, alueellisten tapaamisten tai teemapäi-

vien järjestäminen. Tähän toiveeseen tartuimmekin

heti ja lehdestä löytyy viestiä asian tiimoilta. Lisäksi

ehdotettiin kysymys ja vastaus -palstaa nettisivuille.

Pistämme sen mietintämyssyyn, mutta tässä leh-

dessä on jo lääkärin kysymys- ja vastauspalsta

lääkkeistä. Lääkkeet ovat tämän lehden pääteema.

Toisena erityisteemana ovat lapset. Lapsetkin voivat

sairastua harvinaisiin reumasairauksiin. 

Kysyimme toiveita myös lehden kehittämiseksi.

Toivottiin, että se ilmestyisi useammin, mutta talou-

dellisista syistä jo kahden vuosittaisen numeron

tekeminen on haastavaa. Loppuvuoden osalta

joudumme pohtimaan sitä, että toinen numero

ilmestyisi vain sähköisenä. Jos et joulukuussa saa

lehteä kotipostilaatikkoosi, niin käy kurkkaamassa

harvinainenreuma.fi -sivuilta. Sisällön suhteen

toivottiin erityisesti henkilötarinoita ja heitänkin

pallon teille lukijoille. Onko sinulla mielessäsi hen-

kilö, josta pitäisi olla ehdottomasti juttu seuraavassa

lehdessä? Etsimme myös ”aputoimittajia”. Jos

haluat tehdä lehteen jutun jostain teemasta, ota

yhteyttä. 

Nyt on aika sulkea tietokone ja lähteä kesän viet-

toon. Liiton harvinaistiimi on paikalla taas elokuun

alussa. Palataan silloin asiaan.

Sopivan aurinkoista kesää toivottaen

Jaana Hirvonen

Reumaliiton ”tiimi” Harvinaiset-verkoston

juhlissa Finlandia-talolla. Kuvassa vasem-

malla ylärivistä Leena Loponen, Marjo

Mäkelä, Kari Vainikka, Lea Salminen, Arto

Toikka, alarivissä vasemmalla Marja-Leena

Ollikainen, Eeva-Liisa Hakala, Arja Vuoni ja

Taina Laine. 
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  Harvinaisten reumasairauksien yhteydessä puhu-

taan paljon autoimmuunisairauksista, joilla tarkoite-

taan sitä, että imusolut tuntemattomasta syystä

tuottavat vasta-aineita elimistön kudoksia ja elimiä

vastaan. Näitä sairauksia ovat muiden muassa

systeeminen lupus erythematosus, SLE ja sklero-

derma. Enenevissä määrin esiin ovat nousseet

myös ns. autoinflammatoriset sairaudet, joissa

elimistö pitää jostain syystä yllä tulehdusta, mutta

joissa vasta-ainemuodostusta ei tavata. 

Yhteistä toistuva kuume ja tulehdus

Autoinflammatorisia sairauksia luonnehtivat pitkittynyt

tai toistuva kuume sekä yhteen tai useampaan

elimeen paikallistunut tulehdus. Tulehdusta voi

esiintyä erityisesti iholla, limakalvoilla, nivelissä,

keuhko- ja sydänpussissa sekä vatsakalvolla, mutta

myös muissa elimissä. Autoinflammatoriset sairaudet

syntyvät ihmisen luontaisen vastustuskyvyn liiallisen

aktiivisuuden tuloksena. Tämä tulee näkyviin veressä

tulehduksesta kertovan C-reaktiivisen proteiinin,

CRP:n ja seerumin amyloidi A:n, SAA:n pitoisuuden

suurentumisena. Pitkittynyt tulehdus voi johtaa

amyloidoosiin, jossa SAA:ta kertyy elimistöön

yleensä ensimmäisenä oireeena valkuaisvirtaisuus. 

Autoinflammatorisiin sairauksiin luetaan mm. myös

Stillin taudin nimellä tunnettu systeemioireinen

lastenreuma ja sen aikuisilla tavattava muoto aikui-

sen Stillin tauti sekä Behcet’n tauti ja Crohnin tauti.

Tämän lisäksi on olemassa ryhmä harvinaisia

perinnöllisiä autoinflammatorisia sairauksia, jotka

aikaisemmin tunnettiin perinnöllisten jaksoittaisten

kuumeoireyhtymien nimellä. Tunnetuimmat näistä

ovat FMF, TRAPS, CAPS ja HIDS.

Erittäin harvinaisia sairauksia 

Perinnölliset autoinflammatoriset sairaudet ovat

FMF:ia lukuun ottamatta erittäin harvinaisia tiloja.

FMF:ia esiintyy erityisesti itäisen Välimeren kansoilla

PERINNÖLLISET
AUTOINFLAMMA   TORISET
SAIRAUDET JA NIIDEN HOITO  

eli juutalaisilla, arabeilla, turkkilaisilla ja armenialai-

silla. Suomessa sitä on tavattu yksinomaan maa-

hanmuuttajilla. TRAPS:ia on kuvattu useassa

kymmenessä, pääasiallisesti eurooppalaista alkupe-

rää olevassa suvussa, Suomessa noin 15 henkilöllä

neljästä perheestä. CAPS:iakin on kuvattu pääasial-

lisesti eurooppalaista alkuperää olevissa suvuissa,

Suomessa 15–20 henkilöllä muutamasta perheestä.

HIDS on etupäässä länsieurooppalaisten, erityisesti

hollantilaisten sairaus. Suomessa HIDS on kirjoitta-

Tom Pettersson on keskeisiä autoinflammatoristen sairauk-

sien asiantuntijoita Suomessa.
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Perinnöllisiä autoinflammatorisia 
sairauksia

CAPS = Cryopyrin-associated periodic

syndromes, kryopyriiniin liittyvät

jaksoittaiset oireyhtymät

FCAS = Familial cold autoinflam-

matory syndrome, familiaalinen

kylmäurtikaria

MWS = Muckle-Wells syndrome,

Muckle-Wellsin oireyhtymä

CINCA = Chronic infantile neurolo-

gical, articular and cutaneous

syndrome, imeväisiän krooninen

hermosto-, iho- ja niveloireyhtymä

FMF= Familial Mediterranean fever,

perinnöllinen välimerenkuume 

HIDS = Hyperimmunoglobulinemia D and 

periodic fever syndrome, 

hyper-IgD-oireyhtymä  

TRAPS = Tumour necrosis factor receptor-

associated periodic syndrome,

tuumorinekroositekijän reseptoriin

liittyvä jaksoittainen oireyhtymä

jan tiedon mukaan löytynyt tähän mennessä kah-

della lapsella.

Yleensä perinnöllinen autoinflammatorinen sairaus

ilmenee jo varhaislapsuudessa, mutta ensimmäiset

oireet voivat ilmetä myös vasta teini-iässä tai nuo-

rella aikuisella. Taudin havaitsemisessa ja määritte-

lyssä tieto sairastuneen etnisestä taustasta ja

sukulaisten mahdollisista samankaltaisista oireista

on keskeistä. Epäilyn herättyä diagnoosi varmiste-

taan geenitestillä, mikäli taudin taustalla oleva

perintötekijä on tunnettu. Tällä hetkellä noin 20

autoinflammatorisen sairauden perinnöllinen syy on

tunnettu ja uusia löytyy joka vuosi.  

Perinnöllisten autoinflammatoristen sairauksien syy

löytyy luontaisen immuunivasteen säätelyyn vaikut-

tavien perintötekijöiden muutoksista. Nämä sairau-

det ovat ns. monogeenisia eli syynä on yhden

geenin luentavirhe (ks. taulukko). FMF ja HIDS

periytyvät peittyvästi, jolloin lapsi sairastuu vain jos

saa tautigeenin kummaltakin vanhemmaltaan.

TRAPS:n ja CAPS:n periytymistapa on vallitseva,

joka tarkoittaa sitä, että jo toiselta vanhemmalta

saatu perintötekijä riittää aiheuttamaan sairauden.

Vaikka monen autoinflammatorisen sairauden

perinnöllinen syy on selvinnyt, on tautien jaksoittai-

suus ja kohtauksia laukaisevat tekijät jääneet arvoi-

tuksiksi. HIDS:ssä virusinfektioiden ja rokotusten on

raportoitu laukaisseen tautikohtauksia, mutta muissa

autoinflammatorisissa sairauksissa ei ole tarkempaa

tietoa laukaisevista tekijöistä. Mahdollisesti tautikoh-

taus voi saada alkunsa monen eri ympäristötekijän,

kuten tavallisten infektioiden tai pienten vammojen,

vaikutuksesta.

Tautimekanismeista täsmähoitoon

Vaikka perinnöllisiä jaksoittaisia kuumeoireyhtymiä

on tunnettu jo vuosikymmeniä, niitä opittiin ymmärtä-

mään vasta 1990-luvun lopussa modernin molekyy-

ligeneettisen tutkimuksen kehittymisen ansiosta. Ei

ole epätavallista, että myöhemmin autoinflammatori-

sen sairauden diagnoosin saanut henkilö on aikai-

semmin käynyt läpi hyvin laajoja tutkimuksia

mukaan lukien leikkauksiakin ja saanut hoidoksi

pitkiä antibioottihoitoja, joiden aikana oireet ovat

vähitellen rauhoittuneet. Tänäkään päivänä diagnos-

tista viivettä ei aina voida välttää, mutta lääkäreiden

valppaus ja laboratoriomenetelmien kehitys ovat

edistäneet diagnoosin tekoa. 

Oikean diagnoosin merkitys korostuu siinä, että

joihinkin autoinflammatorisiin sairauksiin on

olemassa täsmähoito. Varsinkin CAPS:n löytymi-

nen johti uuden tautimekanismin keksimiseen,

Monogeenisten tautien
geeninluentavirheen sijainti

Tauti Geenin luentavirheen sijainti 

CAPS CIAS1-geeni toiselta nimeltään 

NLRP3-geeni 

FMF MEFV-geeni 

HIDS MVK-geeni

TRAPS TNFRSF1A-geeni
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jossa ison valkuaisainekompleksin ns. inflam-

masomin muodostumisen seurauksena solu

rupeaa tuottamaan tulehduksen välittäjäainetta

interleukiini 1:tä (IL-1). Sen  vaikutuksen pohjalta

voidaankin selittää useimmat tulehdukseen

liittyvät oireet ja löydökset kuten kuume, lihaskipu,

väsymys ja CRP-pitoisuuden nousu. Samanaikai-

sesti lääkekehitys on mahdollistanut näiden

tautien hoidossa erikoisaseman omaavien IL-1:tä

estävien lääkkeiden valmistamisen. IL-1:n estolla

tulehdusoireet lievenevät tai häviävät ja veren

tulehdusarvot korjautuvat tuntien tai viimeistään

päivien aikana.

Perinnöllinen välimerenkuume

Perinnöllistä välimerenkuumetta eli FMF:ää luonneh-

tivat lyhyet, yhden tai korkeintaan kolmen päivän

kuume- ja vatsakipukohtaukset. Muita tavallisia

oireita ovat niveltulehdus, ruusua muistuttava alaraa-

jojen ihottuma sekä keuhkopussin ja sydänpussin

tulehdus. Jatkuva päivittäinen kolkisiinihoito on

FMF:n hoidossa suositeltu lääke. Se estää tehok-

kaasti sekä tautikohtauksia että amyloidoosin kehitty-

mistä. Kolkisiinin tavallisimmat sivuvaikutukset ovat

ripuli ja yleensä ohimenevä maksa-arvojen nousu.

Mikäli kolkisiini osoittautuu tehottomaksi tai siitä

aiheutuu pahoja sivuvaikutuksia, voidaan siirtyä IL-

1:tä estävään lääkitykseen. Tautikohtauksia voidaan

lievittää myös tulehduskipulääkkeillä.

Tuumorinekroositekijän reseptoriin liittyvä

jaksoittainen oireyhtymä

Tuumorinekroositekijän reseptoriin liittyvässä jaksoit-

taisessa oireyhtymässä eli TRAPS:ssa tautikohtauk-

set kestävät yleensä muutamasta päivästä useaan

viikkoon. Kuumeen lisäksi vatsakipu on tyypillinen

oire, mutta oireet ovat moninaisempia kuin FMF:ssä.

Silmän sidekalvon tulehdus ja silmien ympäristön

turvotus ovat myös tavallisia samoin kuin keuhko-

pussin tulehdukseen liittyvä kylkikipu. Suurten

nivelten kipua esiintyy ja iholle voi ilmaantua vael-

tava ihottuma, johon liittyy paikallinen siirtyvä lihas-

kipu. 

Mikäli tautikohtaukset esiintyvät harvoin ja oireet

ovat enintään keskivaikeita, ne voidaan yleensä

hallita kohtauksen alkaessa aloitetulla tulehduskipu-

lääkkeellä tai kortisonilla. Tuumorinekroositekijän

(TNF) estäjä etanersepti on tehokas monella sairas-

tuneella, mutta täydellistä oireiden korjautumista

nähdään harvoin. IL-1:n esto anakinralla on osoit-

tautunut lupaavimmaksi hoidoksi, kun oireiden

hallinta ei ole onnistunut tulehduskipulääkkeillä eikä

kortisonilla, mutta kokemus anakinrasta on edelleen

verrattain vähäistä. 

Kryopyriiniin liittyvät jaksoittaiset oireyhtymät

CAPS muodostaa tautijatkumon, joka ulottuu

lievästä familiaalisesta kylmäurtikariasta,

FCAS:sta aina vaikeaan imeväisiän krooniseen

hermosto-, iho- ja niveloireyhtymään, CINCA:an

asti. Näiden keskivaikea välimuoto tunnetaan

Muckle-Wellsin oireyhtymän, MWS:n nimellä.

Yhteisiä piirteitä kaikille kolmelle tautimuodolle

ovat kuume, nokkosrokkoa muistuttava ihottuma

ja silmän sidekalvon tulehdus. Vaikeampiin tauti-

muotoihin kuuluvat nivelmuutokset, kuulovaurio,

silmän värikalvon tulehdus ja ei-märkäinen aivo-

kalvontulehdus. 

CAPS on joukko IL-1-välitteisiä tauteja. IL-1:een

vaikuttavan hoidon teho on osoitettu useassa

tutkimuksessa kuluneen vuosikymmenen aikana.

Lyhytvaikutteinen anakinra annetaan päivittäisenä

ihonalaisena injektiona. Tavallisin sivuvaikutus on

paikallinen pistosreaktio, johon kuuluvat kutina,

kipu, turvotus ja punoitus. Pitkävaikutteinen kanaki-

numabi annetaan ihonalaisena injektiona kahdek-

san viikon välein. Paikalliset pistosreaktiot ovat

harvinaisia ja luonteeltaan lieviä. Vaikeidenkin

tautimuotojen pitkäaikaistutkimuksissa säännölli-

sen anakinralääkityksen teho näyttää säilyvän.

Pituuskasvu normalisoituu, keskushermoston

tulehdus rauhoittuu ja useimmilla kuulo- ja näkö-

vamma eivät enää etene ja joillakin jopa parane-

vat.

Hyper-IgD-oireyhtymä

Hyper-IgD-oireyhtymässä HIDS:ssa kuumekohtauk-

seen liittyy lähes aina kaulan imusolmukkeiden

suureneminen, vatsakipu, oksentelu ja ripuli. Muita

tavallisia oireita ovat ihottuma, limakalvojen haavau-

mat ja nivelkipu. HIDS:lle ei ole vielä olemassa

vakiintunutta tehokasta hoitoa. Tulehduskipulääk-

keistä ja kortisonista on osittaista hyötyä. Mikäli

tulehduskipulääke tai kortisoni ei lievitä tautikoh-

tauksia, on suositeltu ensisijaisesti anakinran

liittämistä hoitoon.
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Kehitys koituu sairastuneiden hyödyksi

Yleinen tietoisuus autoinflammatorisista sairauk-

sista on lääkärikunnan keskuudessa lisääntynyt.

Tämän ansiosta diagnoosiin päästään usein ilman

pitkiä viiveitä. Useimpiin perinnöllisten autoinf-

lamma-toristen sairauksien hoitoon on sitä paitsi

olemassa tehokas lääkitys, joihinkin jopa täsmä-

hoito. FMF:ssä kolkisiini tehoaa yleensä hyvin ja

CAPS:n eri muodoissa IL-1:n esto muodostaa

hoidon kulmakiven. TRAPS:n ja HIDS:n hoidossa

ei ole vielä olemassa yhtä selkeitä hoitosuosituk-

sia. 

Tautien harvinaisuuden vuoksi satunnaistettujen

kontrolloitujen lääketutkimusten läpivieminen näyt-

töön perustuvien hoitosuositusten laatimiseksi on

erittäin haasteellista, mutta kansainvälinen yhteistyö

on alalla vilkasta ja laboratoriossa tapahtuva kehitys

koituu nopeasti sairastuneiden hyödyksi.  

Tom Pettersson, LKT, professori

Sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri,

Helsingin yliopistollinen keskussairaala

Opinnäytetyö 

hypermobiliteetista 

käynnistymässä
Hypermobiliteetti eli nivelten yliliikkuvuus voi olla

itsenäinen oire tai osa sairauden kuvaa, kuten

Ehlers-Danlosin oireyhtymän tietyissä tyypeissä.

Lapin ammattikorkeakoulussa on käynnisty-

mässä opinnäytetyö, jossa kartoitetaan hypermo-

biliteetista kärsivien neuvonnan ja ohjauksen tar-

vetta. Opiskelijaryhmä etsii noin viittä henkilöä,

joita voisivat haastella asiasta. Mikäli olet kiinnos-

tunut osallistumaan kartoitukseen, ilmoita siitä

Jaana Hirvoselle, jaana.hirvonen@reumaliitto.fi.

Merkitse sähköpostin aihekenttään ”Hypermobili-

teetti” ja kerron viestissäsi, minkälaista hypermo-

biliteettioireita sinulla on ja liittyvätkö ne johonkin

sairauteen, vai esiintyvätkö ne ilman diagnosoitua

sairautta. Kerro kiinnostuksestasi 7.8. mennessä.

Jaana Hirvonen kerää tulleet vastaukset yhteen

ja välittää ne opiskelijoille. Opiskelijat ovat sitten

suoraa yhteydessä kartoitukseen valittaviin henki-

löihin. 

Vielä ehtii hakea harvinaisten 
kuntoutuskursseilla Apilaan

Näillä kursseilla oli vapaita paikkoja 

Harvinaisia-lehden painoon mennessä: 

Systeemistä sidekudossairautta 

sairastavien kuntoutuskurssit

Kohderyhmä: myosiitteja, sklerodermaa, SLE:ta ja 

MCTD:tä sairastavat

kurssinumero 55226 aloitusjakso 20.7.–24.07.2015

kurssinumero 55227 aloitusjakso 28.9.–2.10.2015

kurssinumero 55228 aloitusjakso 9.11.–13.11.2015

Vaskuliitteja sairastavien 

kuntoutuskurssit 

kurssinumero 55230 aloitusjakso 5.10.–9.10.2015

kurssinumero 55231 aloitusjakso 7.12.–11.12.2015

Kurssit järjestetään kolmessa viiden vuorokauden

jaksossa. Kuntoutukseen haetaan kuntoutushakemuk-

sella (KU132) ja kuntoutusta puoltavalla lääkärin 

B-lausunnolla, jotka toimitetaan Kelaan. 

Kurssien lisäksi voit hakeutua yksilölliselle kuntoutus-

jaksolle. Yksilöllistä kuntoutusta suositellaan mm.

Ehlers-Danlosin oireyhtymää, aikuisen Stillin tautia,

Borrelioosin myöhäisvaihetta ja sarkoidoosia sairasta-

ville. Kuntoutusajankohta sovitaan yhdessä kuntoutu-

jan ja Apilan kanssa.

Apila järjestää myös vaikeavammaisten kuntoutusta.

Kuntoutus on keskitetty tietyille viikoille, jolloin paikalla

on erityisesti vaikeavammaisten kuntoutukseen

erikoistunut moniammatillinen tiimi. Myös vertaistuki

toteutuu silloin parhaalla mahdollisella tavalla.  

Lisätietoja saat osoitteesta www.kuntoutumiskeskusapila.fi/palvelut/kuntoutus. Voit myös kääntyä Sari Nousimaan

puoleen ma–to klo 11.30–12.30 ja pe klo 11.30–12 puh. (03) 2716 293. 
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MYÖS LAPSILLA ON HARVINAISIA
REUMASAIRAUKSIA 

Suomen Reumaliiton harvinaistoiminnassa on

keskitytty aika lailla aikuisiin. Se ei johdu siitä,

etteikö kohderyhmä olisi vauvasta vaariin, vaan

siitä, että jos harvinaiset reumasairaudet ovat jo

nimensäkin mukaan harvinaisia, niin lapsilla ne ovat

usein vieläkin harvinaisempia. Onneksi. Vuosien

mittaan toiminnan piiriin on hakeutunut vain yksittäi-

siä perheitä, joissa on harvinaista reumasairautta

sairastava lapsi tai nuori. Siksipä on korkea aika

jalkautua Helsingin yliopistolliseen sairaalaan,

Lastenklinikalle ja kysyä lisää lasten harvinaisista

reumasairauksista. 

Meidät ottaa vastaan lastenlääkäri, lastenreumato-

logi Kristiina Aalto, joka kertoo työskennelleensä

melkein aina Lastenklinikalla.

– Olen työskennellyt jo vähän yli 15 vuotta lasten-

Lastenreumatologi

Kristiina Aalto on myös

monivuotinen Suomen

Reumaliiton aurinkopai-

notteisten sopeutumis-

valmennuskurssien

vetäjä. Kursseille voivat

hakeutua myös harvi-

naisia reumasairauksia

sairastavat lapset ja

nuoret.

reumapolilla. Erikoistumisaikana olin jonkin aikaa

dosentti Pirkko Pelkosen kanssa lastenreumapo-

lilla tutustumassa aiheeseen. Tuolloin reuman hoito

oli jotain ihan muuta kuin nykyisin, eivätkä hoitotu-

lokset olleet aina kovin hyviä. Kun olin sitten valmis-

tunut lastenlääkäriksi 1998, Pirkko oli juuri jäämässä

eläkkeelle ja minulta kysyttiin, voisinko tulla hänen

lomasijaisekseen. Pekka Lahdenne ja Visa Honka-

nen olivat myös tuolloin erikoistumassa alalle ja

sanoivat, että kyllä alalla töitä löytyy, Kristiina muis-

telee alkutaivaltaan lastenreumatologina. 

Tutkimustyöllä edistetään hoitoa  

Kristiinan työ on sisältänyt monipuolisesti lastenreu-

matauteja sekä myös laajemmin pediatriaa. Työ on

paitsi potilastyötä konsultaatioineen myös kehittä-

KUVA HEIKKI HJELT
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mis- ja tutkimustyötä sekä opetusta ja päivystystä.  

– Työ on haastavaa ja aina kiinnostavaa. Parasta

työssä ovat onnistumiset, kun potilas voi paremmin,

tervehtyy ja ottaa taudin hoidon haltuunsa, Kristiina

kertoo.

Yliopistosairaalassa tärkeä osa työtä on tutkimustyö

ja sen edistäminen, jotta potilaita voitaisiin hoitaa

entistä paremmin. Lastenreumapoliklinikalla teh-

dään mm. pitkäaikaisseurantaa, jossa on mukana

myös reumaan liittyvien merkkiaineiden ja kuvanta-

misen tutkimista sekä suolioireiden kartoittamista.

Hoidon jatkuvuuden kannalta kriittinen vaihe on

lastenpuolelta aikuispuolelle siirtyminen ns. transitio-

vaihe. Siitäkin tehdään tutkimusta.   

– Lisäksi olemme mukana uveiitti- ja mobiilisovel-

lusseurantaan liittyvässä tutkimuksessa. Väitöskir-

jatöitä on tekeillä monia. Yhdessä on laajempana

aiheena kipuongelmatiikka. Dosenttina velvollisuu-

teni onkin opettaa, ohjata väitöskirjoja ja edistää

tutkimustyötä.

Omia ja yhteisiä harvinaisia sairauksia

Lapsilla esiintyy samoja harvinaisia sidekudossai-

rauksia, kuten dermatomyosiittia, SLE:tä ja systee-

mistä skleroosia kuin aikuisillakin. Dermatomyosiittia

esiintyy lapsilla enemmän kuin aikuisilla. Stillin tautia,

joka luokitellaan myös lastenreuman alamuodoksi

(yleisoireinen lastenreuma), tulee noin kymmenkunta

tapausta vuodessa koko maassa. Siihen voi sairas-

tua myös aikuisena jolloin sitä kutsutaan aikuisen

Stillin taudiksi. Se on myös aikuisilla harvinainen. 

– Lapsilla on myös muita harvinaisia sairauksia,

kuten autoinflammatorisia sairauksia, joihin kuuluvat

Välimerenkuume, CAPS, TRAPS, HIDS ja CRMO.

Ne ovat todella harvinaisia, esimerkiksi CRMO:a

sairastavia lapsia on Lastenklinikalla vain muutamia

vuodessa.  Lapsilla esiintyy myös joitakin vaskuliit-

teja, joita on aikuisilla vähemmän, kuten Henoch-

Schönleinin purppuraa ja Kawasakin tautia.

Samoja lääkkeitä sovelletusti

Samoihin aikoihin, kun Kristiina aloitti työuransa

Lastenklinikan reumavastaanotolla, uudet biologiset

lääkkeet olivat juuri tulossa kliiniseen käyttöön.

Hoito oli saamassa aivan uusia mielenkiintoisia

ulottuvuuksia. 

– Lastenreuman hoito on kehittynyt valtavasti biologis-

ten lääkkeiden myötä, mutta niistä ei vielä ole löytynyt

CRMO (tunnetaan myös lyhenteellä CNO)

Tulee sanoista chronic recurrent multifocal osteomyelitis, vapaasti suomennettuna

krooninen toistuva monialueinen luutulehdus. Se on harvinainen tulehduksellinen

luusairaus, jota esiintyy yleensä lapsilla. Syytä ei tiedetä. Tavallisin oire on kehon

eri alueilla esiintyvät tulehduspesäkkeet esimerkiksi sääriluussa, lantiossa, reisi-

luussa, alaleuassa tai pohjeluussa. Vakiintunutta hoitokäytäntöä ei ole, vaan

oireista riippuen käytetään tulehduskipulääkkeitä sekä immunosuppressiivisia/

biologisia lääkkeitä. Monella sairastuneella on ollut CRMO:n lisäksi joku toinen

autoimmuunisairaus.  

Henoch-Schönleinin purppura

Henoch-Schönleinin purppura on lapsuusiän tavallisin vaskuliittisairaus. Valtaosa

sairastuneista on alle 10-vuotiaita. Tytöt ja pojat sairastuvat yhtä usein. Henoch-

Schönleinin purppura on pienten verisuonten eli hiussuonten, pikkulaskimoiden ja

-valtimoiden verisuonitulehdus. Se aiheuttaa oireita ihossa, nivelissä, suolistossa

ja munuaisissa. Tavallisin oire ovat iholta tunnusteltavissa olevat pienet punaiset

verenpurkauksista johtuvat kohoumat, nk. purppura. Sairaus paranee yleensä

noin viikossa, mutta se voi uusiutua. Hoito on oireenmukaista.    

Kawasakin tauti

Kawasakin tauti on keskikokoisten ja pienten valtimoiden tauti, joka esiintyy yleensä

alle viisivuotiailla lapsilla, pojilla tyttöjä useammin. Syyksi on epäilty infektion laukai-

semaa reaktiota. Tavallisin oire on kuume. Lisäksi voi esiintyä rokkoihottumaa,

punoitusta ja turvotusta kämmenissä ja jalkapohjissa, sormenpäiden ihon hilseilyä,

silmien sidekalvon tulehdusta, huulten, kielen ja nielun tulehdusta sekä kaulan imu-

solmukkeiden turvotusta. Tauti voi vaurioittaa myös sydämen sepelvaltimoita. Kes-

keinen hoito on suonensisäinen immunoglobuliini suurena kerta-annoksena. Hoito

on tehokas ja kohentaa vointia yleensä nopeasti. Kawasakin tauti saadaan yleensä

parannettua täysin, jos hoito saadaan käynnistettyä varhaisvaiheessa.

Lasten dermatomyosiitti

Sana dermatomyosiitti tulee kreikan kielen sanoista dermis (ihon), myo (lihas) ja

itis (tulehdus) eli ihon ja lihaksen tulehdus. Jos dermatomyosiittiin sairastunut on

alle 18-vuotias, sairautta kutsutaan juveniiliksi dermtomyosiitiksi eli lapsuus-/nuo-

ruusiän dermatomyosiitiksi. Tulehduksen seurauksena lihaskudos voi vaurioitua ja

lihaksen supistusvoima vähentyä, jolloin voi ilmetä lihasheikkoutta ja -kipua.

Lisäksi voi olla erilaisia iho-oireita kasvoissa, silmäluomien yläpuolella, rystysissä,

polvissa ja kyynärpäissä sekä muita oireita. Sairauden kulku on hyvin yksilöllinen,

osalla se rauhoittuu muutamassa vuodessa, osalla se kroonistuu. Päähoitona ovat

glukokortikoidit eli kortisoni yhdistettynä joskus metotreksaattiin. Fysioterapia on

tärkeää lihasvoiman ylläpitämiseksi.   

SLE

Systeeminen lupus erythematosus, SLE, on autoimmuunisairaus. Se on periaat-

teessa samanlainen lapsilla, nuorilla ja aikuisilla. Lapsilla se voi kuitenkin muuttua

nopeammin ja olla joissakin tapauksissa vaikeampi kuin aikuisilla.  SLE voi aiheut-

taa monenlaisia oireita eri puolilla elimistöä iholla, nivelissä, munuaisissa, sydä-

messä, keuhkoissa ja verisuonissa. Sille on tyypillistä aktivoitumisjaksojen ja rau-

hallisten kausien vaihtelut.  Nykyisin SLE:hen on olemassa hyviä hoitokeinoja.   

Stillin tauti

Stillin tautia voidaan pitää sekä yhtenä lastenreuma muotona ns. yleisoireisena

lastenreumana sekä itsenäisenä sairautena. Yleensä sairastuneet ovat alle 5-vuo-

tiaita. Sairauden syytä ei tiedetä, mutta laukaisevaksi tekijäksi on epäilty infektiota.

Stillin taudille tyypillisiä oireita ovat kuumeinen niveltulehdus, johon voi liittyä ihot-

tuma, imusolmukkeiden suurenemista, maksan ja pernan suurentuminen sekä

serosiitti, herakalvon tulehdus. 

Systeeminen skleroosi / Skleroderma

Nimi skleroderma tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa kovaa ihoa. Sklerodermaa on

kahta tyyppiä: paikallinen ja systeeminen skleroosi. Paikallisessa muodossa tauti

rajoittuu ihoon sekä oireilevien ihoalueiden alaisiin kudoksiin. Iho-oireet voivat

esiintyä joko laikkuina (morfea) tai selvinä vyöhykkeinä (lineaarinen skleroderma).

Systeemisessä skleroosissa  tauti ilmenee ihon lisäksi myös sisäelimissä. Paikalli-

nen skleroosi on lapsilla paljon yleisempi kuin systeeminen skleroosi, jota esiintyy

hyvin vähän. 

Lopuista jutussa mainituista sairauksista kerrotaan sivulla 4–6. 

Lisätietoa: 

www.printo.fi Eurooppalaisen lastenreumasivuston suomenkieliset sivut. 

(Uudistustyö on käynnistymässä.) 

www.harvinainenreuma.fi.  
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helpotusta kaikkiin harvinaisiin reumatauteihin, vaikka

moniin niistäkin. Stillin tautiin ja mm. TRAPS:iin on

biologisista lääkkeistä löytynyt hyvä apu, samoin

osalle CAPS:a sairastavista lapsista. Vielä apua soisi

löytyvän paremmin mm. systeemiseen skleroosiin.

Aina oikean lääkityksen löytäminen ei ole helppoa.

Vaikka lääke voi auttaa, niin se voi esimerkiksi

aiheuttaa paljon sivuvaikutuksia, jolloin sen käyttö

joudutaan lopettamaan ja kokeilemaan jotain muuta

lääkettä. Onneksi uusia lääkkeitä on kehitteillä.

Lapsilla todettavia harvinaisia sairauksia hoidetaan

pääosin samoilla lääkkeillä kuin aikuisillakin, mutta

sovelletusti. Lapsilla pitää ottaa huomioon kasvu-

vaihe, joten kortisonin käyttöä pitää minimoida.

Samoin esimerkiksi syklofosfamidia vältetään, jos

voidaan, kuten nuorilla aikuisillakin. Annokset

mukautetaan lapsille sopiviksi. Lisäksi voidaan

joutua käyttämään hormonijoudutushoitoa pubertee-

tissa tai kasvuhormonia. Lapsilla ja aikuisillakin

käytetään tarvittaessa lääkkeitä kortisonin aiheutta-

maan osteoporoosiin, mutta lapsilla hieman eri

valmisteita kuin aikuisilla.

Tavoitteena varhainen diagnoosi ja hoito

Lasten harvinaisten reumasairauksien hoidossa on

samat haasteet kuin aikuisillakin. On tärkeää tehdä

diagnoosi mahdollisimman varhain, jotta hoito

päästään aloittamaan ennen palautumattomia elin-

vaurioita. Osassa sairauksista geenidiagnostiikka

auttaa diagnoosin pääsemisessä, mutta ei suinkaan

vielä kaikissa.

– Kaikkien harvinaisten reumasairauksien ennus-

merkit eivät ole vielä hyvin tiedossa, mutta jos

tulehdustila jyllää koko ajan, on todennäköistä, että

pysyviä muutoksia pääsee syntymään, Kristiina

muistuttaa. 

REUMATAUTEJA SAIRASTAVIEN 13–15 -VUOTIAIDEN NUORTEN
AURINKOPAINOTTEINEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSI

Kurssi toteutetaan Teneriffalla 1.12.–8.12.2015. Matkan omavastuu on 200 euroa, loput kulut katetaan

RAY:n tuella. Sopeutumisvalmennuskurssin tavoitteena on mm. tukea itsenäistymisessä ja tarjota vertais-

kontakteja.

Lisätietoja: kurssisihteeri Leena Loponen, 

puh. 040 504 4536 tai leena.loponen@reumaliitto.fi

Siksi myös tautiaktiivisuutta on syytä seurata tark-

kaan. Esimerkiksi sidekudostaudeissa voidaan

käyttää lapsille helppoa menetelmää videokapilla-

roskopiaa tautiaktiivisuuden määrittelemiseksi.

Videokapillaroskoopilla voidaan kuvata ja mitata

verisuonia monella tavalla, ja se näyttää pienimmät-

kin hiussuonet. Laite on parantanut systeemisten

reumasairauksien diagnosointia ja helpottanut

hoidon määrittelyä. 

Lasten harvinaisia reumasairauksia hoidetaan

yliopistosairaaloissa ja valtakunnallinen konsultaa-

tiovastuu on Helsingissä. 

– Meidän vastuulla on pysyä ajan tasalla uusissa

hoidoissa, diagnostiikassa ja seurannassa sekä

omalta osaltamme kerätä tietoa näistä taudeista,

Kristiina summaa lopuksi.

Kristiina tunnuslause on ”Aina pitää yrittää, eikä

koskaan saa lannistua”. Se on myös sopiva ohje

ponnistaa parhaisiin hoitotuloksiin lasten harvinai-

sissa reumasairauksissa.  

Jaana Hirvonen

ILOA ELÄMÄÄN

Porvoossa järjestetään 28.11. Iloa elämään

tapahtuma lastenreumaa ja harvinaisia reuma-

sairauksia sairastaville lapsille, nuorille ja heidän

perheilleen. Tapahtuman suunnittelu on  käyn-

nissä ja päivän tarkemmat tiedot sekä ilmoittau-

tumisohjeet löytyvät Reumaliiton sivuilta

www.reumaliitto.fi viikolla 36.
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PAIKALLISTA JA ALUEELLISTA 
HARVINAISTOIMINTAA SYKSYLLÄ 2015

Helsingin reumayhdistyksen harvinaisten ryhmä

Ryhmä kokoontuu yhdistyksessä Korppaanmäentie 6. 

Kokoontumispäivät ovat 28.9, 26.10. ja 23.11. klo 17.30–19.30. Vetäjinä toimivat Reija Närhi, 

reijanarhi@hotmail.com ja Saila Aurinko,  saila.aurinko@gmail.com. 

Lisätietoa: www.helsinginreumayhdistys.com

Kuopion reumayhdistyksen harvinaisten ryhmä

Ryhmä kokoontuu Kuopion yhdistyksessä, Niiralankatu 17 B. Kokoontumispäivät ovat 21.9, 26.10 ja

30.11. klo 18.00. Vetäjinä toimivat Aune Oksman, puh. 045 238 8795 ja Leena Pulkkinen.                               

Lisätietoa toiminnasta: toimisto@kuopionreumayhdistys.fi tai www.kuopionreumayhdistys.fi

Lahden reumayhdistyksen harvinaisten ryhmä

Ryhmä kokoontuu yhdistyksen tiloissa Vapaudenkatu 1 D 67 (2.krs). 

Kokoontumispäivät ovat 1.9., 6.10., 3.11. ja 1.12. klo 18.00. Vetäjinä toimivat Eeva Louhevaara, 

puh. 040 555 1392, eeva@louhevaara.net ja Kielo Berg, puh. 040 517 6873, kielo.berg@phnet.fi. 

Lisätietoa: www.lahdenreumayhdistys.fi

Salon reumayhdistyksen sidekudosryhmä

Ryhmä kokoontuu SYTY:n tiloissa (Helsingintie 6) 7.10. klo 17.00. Vetäjänä toimii Marjo Mäkelä, 

puh. 040 738 3563, marjo70.makela@gmail.com. 

Lisätietoa: www.salonreumayhdistys.fi 

Seinäjoen reumayhdistyksen skleroderma-ryhmä

Ryhmä kokoontuu Järjestötalolla, Kauppakatu 1, 2. krs. Syksyn toiminta käynnistyy 16.9. klo 17.00,

jolloin proviisori Mika Wallin luennoi aiheesta Vitamiinilisien vaikutus terveyteemme. Samalla

suunnitellaan syyskauden ohjelmaa. Vetäjänä toimii Saini Knuuttila, saini.knuuttila@netikka.fi.

Lisätietoa: www.jarjestotaloseinajoki.net/jarjestot/sry.html/#toiminta 

Turun Seudun reumayhdistyksen Kilpikonna-klubi (skleroderma + muut harvinaiset 

reumasairaudet)

Ryhmä kokoontuu yhdistyksen toimistolla, Humalistonkatu 17 a (katutaso) 11.11. klo 18.00. 

Vetäjänä toimii Marjo Mäkelä, puh. 040 738 4564, marjo70.makela@gmail.com.

Lisätietoa: www.turunreumayhdistys.fi/index.php/kerhot/4-kerhot/kerhot/3-kilpikonna-klubi-

skleroderma-muut-harvinaiset-reumasairaudet 

Oulun reumayhdistyksen SLE-, Sjögren- ja sidekudosryhmä

Ryhmä kokoontuu yhdistyksen toimistolla, Puusepänkuja 2. 

Syksyn alustavat päivät ovat 23.8., 20.9., 25.10. ja 20.12. klo 14–16 ja 10.11. klo 18–20. 

Vetäjänä toimii Katja Törmi, katja.tormi@mail.suomi.net. 

Lisätietoja: www.oulunreumayhdistys.com/toiminta.htm

Lappeenrannan ja Tampereen reumayhdistyksen ryhmät ovat tauolla. 
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Suurin osa Reumaliiton harvinaistoiminnan piiriin

kuuluvista sairauksista on autoimmuunisairauksia,

joissa kehon immuunijärjestelmä kääntyy toimimaan

itseään vastaan sen sijaan, että suojelisi kehoa

ulkopuolisilta hyökkääjiltä. Tämä johtaa tulehduksiin

ja mahdollisiin vaurioihin kehon eri kudoksissa.

Sairaudesta riippuen vaurio voi kohdistua esimer-

kiksi sidekudokseen, verisuoniin tai lihaksiin. 

Autoimmuunisairauksien hoidon lähtökohtana on

rauhoittaa tulehdusta ja immuunijärjestelmän toimin-

taa. Hoitojen kehittymisen myötä tavoitteeksi on

tullut oireettomuus eli remissio ja sen ylläpitäminen.

Mitä paremmin siinä onnistutaan, sitä vähemmän

syntyy kudos- ja elinvaurioita. 

Harvinaisissa tulehduksellisissa reumasairauksissa

lääkitys koostuu yleensä useamman lääkkeen

yhdistelmähoidosta, jonka pohjana ovat glukokorti-

koidit eli kortisoni ja muut immunosuppressiiviset

lääkkeet, tarvittaessa myös biologiset lääkkeet.

Rinnalla voidaan tarvita kipulääkkeitä tai muita

oireenmukaisia lääkkeitä esimerkiksi verenpaineen

hoitoon. Joskus lääke voi aiheuttaa sivuoireita, ja

niiden hoitamiseksi tarvitaan toista lääkettä. Esimer-

kiksi kortisonilääkityksen tiedetään aiheuttavan

osteoporoosia, jota pyritään ehkäisemään osteopo-

roosilääkityksellä. 

Hyvä paha kortisoni

Kortisoni on lisämunuaisen kuorikerroksen erittämä,

elimistölle välttämätön hormoni, jolla on voimakas

TAVOITTEENA REMISSIO

Joutsen apteekin vanhaa kalustoa.
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tulehdusta rauhoittava vaikutus. Kortisoni oli 1950-

luvulla samanlainen ”ihmelääke” kuin biologiset

lääkkeet 1990-luvulla. Kortisonin keksiminen sivuaa

läheisesti nivelreuman hoidon historiaa. Esimerkiksi

Philip Henchin tutkijaryhmä pystyi osoittamaan

vuonna 1948 yhdellä nivelreumapotilaalla taudin

dramaattisen parantumisen kortisonin avulla.

Kortisoni on edelleen ylivertainen lääke nopeana

tulehduksen hillitsijänä. Sitä voidaan käyttää

yksin tai yhdessä muiden lääkkeiden kanssa.

Yhteisvaikutus on vaikeammissa tautimuodoissa

yksittäistä lääkettä parempi. Kortisonin potentiaa-

listen sivuvaikutusten lista on myös pitkä. Tutuim-

mat sivuvaikutukset ovat ns. kuukasvoisuus eli

kasvojen pyöristyminen kortisonin aiheuttaman

turvotuksen seurauksena ja osteoporoosi. Korti-

sonin muita mahdollisia sivuvaikutuksia voivat

olla esimerkiksi mielialan vaihtelut ja unihäiriöt,

lisääntynyt ruokahalu ja painon nousu sekä

verensokerin nousu ja piilevän diabeteksen

puhkeaminen. Lapsilla kortisoni voi aiheuttaa

kasvun hidastumista ja pysähtymistä. 

Sivuvaikutusten takia kortisonia myös pelätään.

Tiedon kertyminen oikeasta annostuksesta, hoito-

ajoista sekä lääkkeiden yhteisvaikutuksista on

vähentänyt haittavaikutuksia. Koska kortisoni tehoaa

usein nopeasti, voidaan annostusta alkaa sen

jälkeen pienentää. Hyötyjä ja riskejä tulee aina

punnita, mutta monen tauti on rauhoittunut ja elä-

mänlaatu parantunut kortisonin avulla.  

Kortisonin vaikutusmekanismi solutasolla on edel-

leenkin osin selvittämättä, vaikka kortisonin tiede-

tään estävän monien tulehduksen välittäjäaineiden

muodostumista tai vapautumista. Tälläkin hetkellä

tutkijat pohtivat, miten sama lääke voi tehota niin

monella tavalla. 

Syöpälääkkeitäkö reumaan? 

Immunosuppressiivisten lääkkeiden käyttö laajeni

kun ns. solunsalpaajalääkitystä alettiin käyttää

reumasairauksien hoidossa 1980-luvulla. Moni

pelästyi saadessaan lääkäriltä ”syöpälääkereseptin”,

koska solunsalpaajat olivat tulleet tutuiksi syöpälääk-

keinä. Nykyisin solunsalpaajalääkkeet ovat vakiintu-

nut osa nivelreuman hoitoa. 

Harvinaisissa tulehduksellisissa reumasairauk-

sissa kortisoni on usein lääke, jolla hoito aloite-

taan. Jos se ei riitä, otetaan kumppaneiksi muita

immunosuppressiivisia lääkkeitä kuten esimerkiksi

metotreksaatti, atsatiopriini tai siklosporiini. Lää-

kevalinnat tehdään aina potilaan oireiden ja

aiemman hoitohistorian perusteella. Samanlaisel-

takin vaikuttavissa tilanteissa hoitoratkaisut voivat

poiketa toisistaan. Metotreksaattia pidetään

yhdistelmähoitojen ”ankkurilääkkeenä”, sillä se on

helposti yhdisteltävissä muihin lääkkeisiin. Se on

remission jälkeen hyvä lääke ylläpitohoidossa

kuten atsatiopriinikin. Syklofosfamidi on tehokas

lääke, mutta vakavien haittavaikutusten vuoksi

sitä käytetään vain vaikeissa ja henkeä uhkaa-

vissa tautimuodoissa. Heti kun on mahdollista,

siirrytään vähemmän sivuvaikutuksia sisältäviin

lääkkeisiin. 

Biologisilla lääkkeillä täsmähoitoa 

Usein ajatellaan, että biologiset lääkkeet ovat jotain

ennen kokematonta. Suurimmalla osalla suomalai-

sista on kuitenkin omakohtaisia kokemuksia niistä,

sillä ensimmäiset biologiset lääkkeet olivat itse

kunkin lapsuudessa saamia rokotteita.  

Biologinen lääke valmistetaan elävistä soluista tai

elävissä soluissa. Siksi niiden valmistusmenetelmä

on monimutkainen, ja ne ovat muita lääkkeitä

kalliimpia. Toisaalta biologiset lääkkeet ovat autta-

neet siirtämään hoitojen painopistettä osastohoi-

doista avohoitoon, mikä puolestaan tuo kustannus-

säästöjä.  

Biologisten lääkkeiden vaikutusmekanismit ovat

hyvin tarkkoja verrattuna vaikkapa solunsalpaaja-

lääkkeisiin. Vaikutus kohdistuu esimerkiksi yhteen

solujen välisiä reaktioita välittävään aineeseen tai

solun sisäiseen viestintään. Esimerkiksi tulehdus-

solu ei pääse kiinnittymään verisuonen seinämään.  

Koska biologiset lääkkeet ovat proteiineja eli val-

kuaisaineita ne annetaan pistoksina tai suonensisäi-

sesti. Suun kautta nautittuna ne pilkkoutuisivat

suolistossa ruoansulatusentsyymien vaikutuksesta

ja menettäisivät tehonsa.   

Biologiset lääkkeet ovat muuttaneet nopeasti tuleh-

duksellisten reumatautien hoitoa. Niitä on käytetty

erityisesti nivelreuman, selkärankareuman ja nivel-

psoriaasin hoidossa. Toistaiseksi niistä on vähem-

män kokemuksia harvinaisten reumasairauksien
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Rekisterin avulla seurataan biologisten lääkkeiden

vaikuttavuutta ja sivuvaikutuksia. Samalla kootaan

tietoa lääkkeiden soveltuvuudesta.

Puheena biosimilaarit 

Tällä hetkellä tulehduksellisten reumasairauksien

lääkehoidoissa ehkä ajankohtaisin keskustelunaihe

ovat ns. biosimilaarit. Ne ovat biologisen alkuperäis-

lääkkeen kanssa samankaltaisia lääkkeitä, mutta

eivät niiden kopioita kuten kemiallisista lääkkeistä

valmistetut rinnakkaislääkkeet. Biosimilaarit ovat

kuitenkin osoitettu riittävän samankaltaisiksi biolo-

gisten lääkkeiden kanssa laadussa, tehossa ja

turvallisuudessa. 

Uusia biosimilaareja tulee markkinoille sitä mukaan

kuin biologisten lääkkeiden patenttisuojat umpeutu-

vat. Parhaillaan on käynnissä monia biosimilaari-

lääkkeiden kehitysprojekteja niin alkuperäisiä

biologisia lääkkeitä valmistaneissa kuin muissakin

yrityksissä.  

Keskustelua käydään nyt siitä, ovatko biosimilaarit

riittävän samanlaisia alkuperäisvalmisteiden kanssa

ja voitaisiinko niitä automaattisesti vaihtaa aptee-

kissa alkuperäisvalmisteiden tilalle kuten rinnakkais-

valmisteita. Asialla on turvallisuuden lisäksi kansan-

taloudellista merkitystä, sillä biosimilaarit ovat

biologisia lääkkeitä selvästi edullisimpia. 

Vuosien saatossa tulehduksellisten reumasairauk-

sien hoito on edistynyt huomattavasti. Liiton harvi-

naistoiminnan käynnistyessä parikymmentä vuotta

sitten, esimerkiksi GPA oli vakava ja usein kuole-

maan johtava sairaus. Nykyisin GPA:ta sairastava

henkilö saattaa kertoa, että sairaus on ollut jo

useamman vuoden remissiossa. Uusien hoitojen

vaikutukset tulevat näkyviin hyvin myös reumatolo-

gien työssä, kuten eräs heistä kiteytti: ”Nykyisin on

hienoa olla reumatologi, kun voi oikeasti auttaa

potilaita elämään hyvää elämää.”  

Jaana Hirvonen

Lisätietoa:  

www.reumaliitto.fi/reuma-aapinen/reumalaakkeet/

www.harvinainenreuma.fi/diagnoosit

www.laakeinfo.fi

hoidossa. Biologisista lääkkeistä on kuitenkin saatu

hyviä tuloksia vaikeammissa systeemisten sideku-

dossairauksien ja vaskuliittien kuten GPA:n sekä

polymyosiitin tautimuodoissa. 

Biologisetkin lääkkeet hillitsevät immuunijärjestel-

män toimintaa. Varjopuolena on, että infektioalttius

voi lisääntyä ja aiheuttaa esimerkiksi hengitystiein-

fektioita, joskus myös vakavampia bakteeri-infek-

tioita kuten keuhkokuumetta. Myös tuberkuloosin

riski lisääntyy jonkin verran biologisia lääkkeitä

käyttävillä, mutta yleensä aiemmin saadun tuberku-

loositartunnan aktivoiduttua eikä niinkään uuden

tartunnan takia. Korkea ikä sekä muut sairaudet

kuten diabetes lisäävät biologisten lääkkeiden

käyttöön liittyviä riskejä. Lisäksi elimistö voi tuottaa

vasta-aineita biologiselle lääkkeelle ja vaikuttaa sen

tehoon ja turvallisuuteen. 

Mahdollisten vakavien haittavaikutusten takia

biologisia lääkkeitä käytetään vain vaikeimmissa

sairausmuodoissa, joissa muilla lääkkeillä ei ole

saavutettu tyydyttävää hoitotulosta.  

Biologisten lääkkeiden pitkäaikaisvaikutuksista ei

ole vielä riittävästi tietoa. Suomen Reumatologinen

yhdistys on ollut aloitteen tekijänä Kansallisen

biologisten lääkkeiden rekisterin perustamisessa.

Lääke 

TNF-estäjät:

Adalimumabi

Etanersepti

Golimumabi

Infliksimabi

Sertolitsumabipegoli

Anakinra

Kanakinumabi

Tosilitsumabi

Ustekinumabi

Rituksimabi

Abatasepti

Belimumabi

Vaikutusmekanismi

Sitoutuvat tulehdusta aiheuttavaan 

TNF-alfaan estäen sen vaikutuksia.

Estää interleukiini 1:n vaikutuksia.

Estää interleukiini 6:n vaikutuksia.

Estää interleukiini 12 ja 23

vaikutuksia.

Sitoutuu immuunijärjestelmän 

B-lymfosyyttien pinnalle ja vähentää 

niiden määrää.

Estää immuunijärjestelmän 

T-lymfosyyttien aktivaatiota.

Estää B-solujen toimintaa sitoutu-

malla niitä stimuloivaan BLys-nimi-

seen proteiiniin.

Tulehduksellisten reumasairauksien hoidossa
käytettäviä biologisia lääkkeitä

Taulukko tehty yhteistyössä Tom Petterssonin kanssa. 
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Juhlat ovat ohi ja on taskujen tyhjennyksen aika.

Sieltä tulee vastaan pieni pahvisydän: ”Kati ja

Janne 16.6. 2001”

Onko serkun häistä noin pitkä aika ja onko tämä

takki tosiaan millenium-muotia?

Onneksi eilen ei ollut muotipoliisi paikalla ja ovet

aukenivat illan onnistuneisiin juhliin.

Olisihan siellä karderoopissa vähän tuoreempaa-

kin, mutta onko tuo mieli juuttunut vuosituhannen

vaihteeseen? Johtuisikohan se pitkäaikaisesta

vakiolääkityksestä? Ehkä yli 30000 kortisonipilleriä

jättää jälkensä tuollekin lohkolle?

”Viimeinen naula arkkuun” vai ”Ilman kortisonia 

ei tarvitse miettiä pitkäaikaisvaikutuksia”?

Toisenlaisia tarinoita lienee paljon enemmän, 

mutta minulla sen ynnät/plussat ylittävät selvästi

miinukset.

Viime aikoina harvinaisen diagnoosin varjoon

jättäneen, ”joka kolmannen kohtalon” hoidossakin

kortisonia on tarjolla ja sen avulla tuntuu saavan

virtaa arkeen ja irtiottoihin – vaikkapa juhlintaan.

Tämä ei ole oodi kortisonille, mutta meillä aniharvi-

naisilla oirelistat saattavat olla sangen yksilöllisiä ja

lääkitys sen myötä. Paras tai vähiten huono tässä

tapauksessa?

Välillä on onnistuneita kokeiluja, joskus yritystä ja

erehdystä. Joskus jopa omalla vastuulla ”Olen

ymmärtänyt …” -allekirjoituksilla monilla sivulla.

Onneksi lääkevaihtoehtoja on paljon ja yhä useam-

man tila kohentuu lääkkeillä. Ja näinhän se on,

ettei voi sanoa, kuinka huono tila olisikaan ilman

lääkettä, joka ei syöjän mielestä tunnu purevan.

Uusien lääkesukupolvien hintalappuun taitaa tulla

aina nolla perään, mutta ehkä se ei ole meidän

yksittäisten potilaiden pohdittavia asioita.

…Tässä viikolla tapahtui törmäys 32 vahingotto-

man vuoden autoilijan ja yhtä kauan kortisonia

syöneen pyöräilijän välillä. Se toinen osapuoli tuli

kolmion takaa.

Onhan noita luita napsahdellut aiemmin, mutta tällä

kertaa ne pysyivät kasassa ja purukalutkin ehyinä,

joten selvisin miltei säikähdyksellä. Vanteet oikais-

tuna ja hieman turpa ruvella meno oli taas mahdol-

lista ja sähköpyörän ansiosta hikeentymättä ja

hengästymättä, vähän rajallisemminkin resurssein

reviiri laajenee kummasti. Tosin luontokokemuksia

tulee ihan sohvalla istumallakin – tämän viikon uusi

tuttavuus oli city-mäyrä ikkunan takana aiempien

peuran, kärpän, kyyn, pyyn ynnä muiden tutumpien

ja harvinaisempien lintujen ja elikoiden lisäksi.

Kun vastapuoli ei vain ollut huomannut hopeanuol-

tani, piti saada vähän lisää väriä ja näkyvyyttä.

Pyörivällä vilkkuvalolla varustettua kypärää ei

löytynyt, mutta onneksi perävalollinen tuli vastaan.

Siitä tuli mieleen tutuntutun papin näkemys par-

haista joulun valoista. Ne ovat kuulemma lasten

auton perävalot.

Kenties tekin olette odottaneet tämän perävalon

näkemistä?

Harvinaisen hyvää (kesä)menoa!

aaTee

aaTee osallistui Harvinaiset-verkoston 20-vuotisjuhlille 13.6,

jonka jälkitunnelmissa kolumni syntyi. Maanittelusta huolimatta

kolumni jää aaTeen viimeiseksi ja etsimme uutta kolumnistia.

RELAA VÄHÄN
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Vastaajina ylilääkäri, reumatologi Heikki Hinkka
(HH), Apila ja professori Tom Pettersson
(TP),HYKS

Mikä Trexanin ja foolihapon ottamisaikojen väli?

HH: Yleinen suositus on että 4–5 tuntia Trexanin jälkeen,

minimi on tuo 4 tuntia. Foolihappo vähentää näin otettuna

haittavaikutuksia, mutta ei vaikuta tehoon. Jos on silti

merkittävää pahoinvointia, voi seuraavana päivänä ottaa

uuden annoksen foolihappoa (5 mg.). Ei kuitenkaan

enempää.

Oxiklorinista annetut ohjeet vaihtelevat. Osa lääkä-

reistä käskee käymään vuosittain silmälääkärissä,

toiset eivät mainitse silmistä mitään. Mikä olisi oikea

tapa toimia? 

HH: Nykyinen suositus on, että viiden käyttövuoden

jälkeen suositellaan ensimmäistä silmälääkärikontrollia, ja

tämän jälkeen 1–2  vuoden välein.

Ovatko Oxiklorinin käyttösuositukset yksilöllisiä

taukojen suhteen esimerkiksi riippuen siitä, mitä

sairautta sairastaa? Jotkut pitävät taukoja, jotkut

eivät. Entä koska taukoja kannattaa pitää? Osa pitää

jouluna ja osa kesällä. 

HH: Aikaisemmin määrättiin heinäkuu taukokuukaudeksi.

Ajatuksena oli ”puhdistaa” elimistö kerran vuodessa

lääkkeestä, sillä vältettiin lääkkeen saostumista sarveis-

kalvoon. Nykyisillä annoksilla ei tuota taukotarvetta ole.

Jos kuitenkin on lääkkeelle aurinkoherkkyyttä, on suosi-

teltavaa pitää esimerkiksi hellekauden tai etelän loman

ajan taukoa. SLE:tä sairastavilla lääke voi päinvastoin

olla eduksi aurinkoihottuman suhteen. 

Jos joutuu käyttämään antibiootteja sytostaattien

kanssa, niin pitäisikö ottaa jotain erityisesti huomioon? 

HH: Virtsatulehdusten hoitoon käytetty trimetopriimi voi

aiheuttaa ongelmia metotreksaatin kanssa, sitä vältetään.

Muuten ei reuman hoidossa käytetyillä annoksilla ole

merkittäviä yhteisvaikutuksia.

Miksi kaikille ei määrätä biologisia lääkkeitä? 

HH: Biologisilla lääkkeillä on toki myös haittansa, kuten

infektioriskin lisääntyminen. Tästä syystä niiden käyttö-

kynnys on korkeampi. Eri reumasairauksissa myös

tutkimusnäyttö on erilainen. Taudinkuva ja vaikeusaste

ratkaisevat. Biologiset lääkkeet ovat myös huomattavan

kalliita, joten Kela tarvitsee reumalääkäriltä hyvin perus-

tellun selvityksen (B-todistus) niiden tarpeesta.

Milloin kannattaa käyttää aspiriinia SLE:ssä?

HH: Pieniannoksisella (100mg) aspiriinilla on tunnetusti

veritulppia ehkäisevää vaikutusta. Sitä saa vapaasti

KYSELYPALSTA LÄÄKKEISTÄ

apteekista. Kaikille potilaille, joilla lääkäri näkee veri-

tulppariskiä, tai toisaalta ääreisverenkierron häiriötä,

lääkäri voi suositella tai määrätä sitä. Tulee kuitenkin

arvioida mahdolliset käytön esteet, sellaisia ovat mm.

allergisuus aspiriinille sekä myös verenvuotovaaran

riski. Merkittävää hyötyä voi aspiriinista olla SLE:tä

sairastavalla raskauden aikana estämässä istukan

veritulppia ja näin ollen keskenmenoja. Samoin SLE:tä

sairastavilla voi olla todettu aivoinfarktiriski, jolloin

aspiriinihoito tai varsinainen verenohennuslääke voi 

olla perusteltu. Yleisesti, mikäli sydäntautiriski nähdään

kohonneeksi, esimerkiksi jos on ollut sepelvaltimotau-

din oireita, on pieniannoksinen aspiriini yleensä suosi-

teltavaa, aikaisemmat käyttöesteet huomioiden.Sinun

kannattaa jutella aspiriinin käytöstä hoitavan lääkärisi

kanssa.

Joissakin vaskuliittisairauksissa suositellaan pienen

aspiriiniannoksen käyttöä estämään sydänkohtauk-

sia ja verenkiertohäiriöitä, toisissa taas ei. Tulehdus-

han on kuitenkin aina verisuonessa, miksei kaikille 

vaskuliitteja sairastaville määrätä aspiriinia? 

TM: Vaskuliittisairaudet voidaan jakaa toisaalta suurten

suonten vaskuliitteihin ja toisaalta pienten ja keskisuurten

suonten vaskuliitteihin. Temporaaliarteriitti eli jättisoluarte-

riitti kuuluu suurten suonten vaskuliitteihin. Siinä on

havaittu, että alusta lähtien kortisonihoitoon yhdistetty

pieniannoksinen aspiriini (100 mg/vrk) vähentää aivoveri-

suonitukoksen vaaraa. Pienten ja keskisuurten suonten

vaskuliittien hoidossa vastaavaa tutkimusnäyttöä ei ole

olemassa. Pienten suonten vaskuliittien, esimerkiksi

granulomatoottisen polyangiitin (Wegenerin granuloma-

toosi) ja mikroskooppisen polyangiitin, toteamisvaiheessa

tavataan usein iho- ja limakalvojen verenvuotoja. Tällöin

aspiriini saattaisi jopa lisätä verenvuotoriskin vaaraa.

Näiden tautien pitkäaikaishoidossa voi kuitenkin aspiriinin

yhdistäminen muuhun lääkitykseen tulla ajankohtaiseksi,

mikäli hoitava lääkäri arvioi veritulppariskin suurentu-

neeksi. 
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Harvinaiset-verkosto kokoaa syksyn aikana harvinaisasiantuntijatyöryhmän, joka tuo kokemuksellista

näkökulmaa verkoston toiminnan kehittämiseen.  Jokainen verkoston 17 jäsenyhteisöstä nimeää työryh-

mään edustajan ja tälle varahenkilön. 

Tehtävä edellyttää ymmärrystä erottaa verkostotyö oman taustaorganisaation työstä sekä kiinnostusta vaikuttaa

verkoston toimintaan sekä arvioida ja kehittää verkoston työtä.  

Harvinaisasiantuntijatyöryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Työryhmä mm. 

• osallistuu verkkosivuston esteettömyyden ja saavutettavuuden arviointiin 

• arvioi vaikuttamistyön painopisteitä sekä sen etenemistä (esimerkiksi harvinaisohjelma) 

• vaikuttaa verkoston näkyvyyden ja tiedonvälittämisen kehittämiseen

Työryhmä ei käsittele yksittäisten diagnoosiryhmien asioita, sillä se on jäsenyhteisöjen tehtävä.

Työryhmään etsitään ensisijaisesti henkilöitä, jotka voisivat sitoutua tehtävään mielellään kahdeksi vuodeksi. Osal-

listujille korvataan matkakulut sekä päiväraha. Ensimmäinen kokoontuminen on 9.–10.10. Helsingissä.  

Mikäli olet kiinnostunut edustamaan Reumaliittoa Harvinaiset-verkoston asiantuntijatyöryhmässä, kerro siitä Jaana

Hirvoselle, jaana.hirvonen@reumaliitto.fi sähköpostitse 7.8. mennessä. Merkitse sähköpostin aihekenttään ”Edus-

taja asiantuntijatyöryhmään” ja kerro viestissäsi vapaamuotoisesti itsestäsi ja siitä, miksi juuri sinä olisit oikea hen-

kilö edustamaan liittoa.  

SINUSTAKO REUMALIITON EDUSTAJA 
HARVINAISET-VERKOSTON ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄÄN?

HARVINAISET VERTAISTUKIJAT 
Haluatko keskustella samaa sairautta sairastavan kanssa? Voit ottaa yhteyttä vapaaehtoisiin, koulutettuihin

vertaistukijoihin. Yhteydenotot ovat luottamuksellisia. Vertaistukijoina toimivat diagnoosiryhmittäin: 

Aikuisen Stillin tauti
Tapio Mikkonen
040 5535 027
tapio.mikkonen@suursaimaa.com

Behcetin oireyhtymä
Taina Laine
040 7344 967
tailai.fi@gmail.com   

Borrelioosin krooninen muoto
Sirkka-Liisa Aro
050 533 5587
Anja Lappalainen
050 3540554

Dermatomyosiitti
Jaana Toivonen
(02) 7320 579

Ehlers-Danlosin oireyhtymä
Minna-Kaisa Heinonen
050 3708 417
minttumantan@gmail.com
Marja-Liisa Sedig 
040 8615 794
Arja Vuoni
040 5395 054

EGPA*)
Saila Aurinko
050 5883 931
saila.aurinko@gmail.com

GPA **)
Elina Knaapi
0400 142 754
elina.knaapi@netikka.fi
Elisa Simola
050 554 7725
Maija Sääskilahti
0400 708 082
maija.saaskilahti@lshp.fi

Inkluusiokappalemyosiitti
Eeva-Liisa Hakala
050 518 7388
eeva-liisa.hakala@kymp.net
Tuomo Tenhunen
040 5568 719
tuomo.tenhunen@hotmail.com

MCTD
Onerva Ahonen
(03) 5434 252
Maija Simola
040 574 1193

Polyarteritis nodosa
Anna Heikkinen
040 7789990
heikkinenanna83@gmail.com

Polymyosiitti 
Sirpa Korpihuhta 
(02) 7486 374
Leena Sainio
040 834 6880
hegele@dnainternet.net
Ritva Varjola 
050 3576 950

Relapsoiva polykondriitti
Tuija Räisälä 
0400 328 307 
tuija.raisala@gmail.com   

Skleroderma
Saini Knuuttila
044 0391 220
saini.knuuttila@netikka.fi
Seija Kyykoski 
(03) 5849 264
Marjukka Nurmela
050 344 9500
marjukka.nurmela@tintti.net

Jari Väänänen
050 3133 853
j.h.vaananen@gmail.com

SLE
Kirsi Myllys
050 3098 261
kirsi.myllys@iki.fi
Marjatta Sykkö
050 3765 942
Pia Huhtala 
044 5861566

Takayasun arteriitti
Ulla Tuominen
0400 555 382
ulla.tuominen@kolumbus.fi

*) Eosinofiilinen granulomatoottinen polyangiitti (entinen Churg-Straussin syndrooma) 
**) Granulomatoottinen polyangiitti (entinen Wegenerin granulomatoosi)

Onko sinun diagnoosi-
ryhmällesi jo omaa
vertaistukijaa? Ellei, niin
mitäpä jos sinä alkaisit
vertaistukijaksi?
Kiinnostuitko? Ota
yhteyttä Jaana Hirvoseen,
jaana.hirvonen@reumaliit
to.fi tai 0400 760 054.
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Toukokuun lopussa järjestettiin Lontoossa Yhdysval-

tojen Lupus-järjestöjen liiton kutsumana kokous,

jossa keskusteltiin yhteisen kattojärjestön perustami-

sesta Lupus-/SLE-yhdistysten -liitoille. Kokoukseen

osallistuivat Yhdysvaltojen lisäksi edustajat Austra-

liasta, Kanadasta, Indonesiasta sekä Lupus Euro-

pesta, josta olivat mukana jäsenet Isosta-Britan-

niasta, Tanskasta, Italiasta ja Suomesta. Suomea

edusti kokouksessa SLE-yhdistyksen hallituksen

jäsen Kirsi Myllys, joka on myös Lupus Europen

rahastonhoitaja.  

– Kaikki osallistujat pitivät tarpeellisena maailman-

laajuisen kattojärjestön perustamista. Se antaa

paremmat mahdollisuudet saada ääntä kuuluviin ja

tehdä lupusta tunnetuksi, Kirsi kiteyttää kokoustun-

nelmia. 

Käynnistyvän kattojärjestön kunnianhimoinen tavoite

on liittää lupusjärjestöt ympäri maailmaa yhteen ja

parantaa kaikkien lupusta sairastavien elämänlaatua

lisäämällä tietoisuutta ja koulutusta erilaisten maail-

manlaajuisten hankkeiden avulla. Tarvetta on myös

parantaa lupusta sairastavien asemaa yhteisellä

vaikuttamistyöllä.

Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, uusi katto-

järjestö on toiminnassa jo puolentoista vuoden

kuluttua. Syyskuussa pidetään seuraava valmiste-

KATTOJÄRJESTÖJEN KATTOJÄRJESTÖ
LUPUS-LIITOILLE 

leva kokous, jossa tehdään linjaukset uudelle

kattojärjestölle. Eurooppaa järjestössä tulee edusta-

maan Lupus Europe.

– Tuntui hienolta edustaa Suomea ja pientä lupus-

järjestöä "suurten" joukossa; olla mukana teke-

mässä lupus-historiaa. Sain välitetyksi tietoa pienen

potilasjärjestön haasteista. Teemme parhaamme

lupus-sairaiden hyväksi, mutta me aktiivit sairas-

tamme itsekin, joten emme kykene toimimaan

vapaaehtoispohjalta samalla tavalla kuin isojen

organisaatioiden palkattu henkilökunta, Kirsi kuvai-

lee tunnelmiaan kokouksen jälkeen.

Kahdeksan maan edustajat kokoontuivat toukokuussa keskustelemaan Lupus-liittojen kattojärjestön perustamisessa

Lontooseen. Oikealta kolmantena Kirsi Myllys.

KUVA DUANE PETERS

Lupus / SLE

Lupus, systeeminen lupus erythematosus eli SLE on

suurin Reumaliiton harvinaistoiminnan diagnoosiryh-

mistä.  SLE on systeeminen sairaus. Se voi aiheut-

taa oireita laajasti eri puolella kehoa. Yleisempiä

oireita ovat uupumus, kivuliaat tai turvonneet nivelet,

selittämätön kuumeilu, iho-oireet ja munuaistuleh-

dus. 

Lisätietoa:

http://www.harvinainenreuma.fi/diagnoosit/sle
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LEIVOTAAN IHMINEN

Emma ja Joonas leikkivät yhdessä huonees-

saan. Manda-hamsteri touhuaa yksin häkissään. 

– Miksiköhän muuten hamsterilla on turkki ja

meillä ei? miettii Emma.

– Niin ja minkäköhän takia sinulla on ruskeat

hiukset ja minulla on vaaleat? kysyy puolestaan

Joonas.

Näin alkaa Sanna Kalmarin kirjoittama ja Ilona

Partasen kuvittama Leivotaan ihminen -kirja.

Väestöliiton perinnöllisyysklinikalta eläkkeellä

jäänyt sosiaalityöntekijä Marjatta Sipponen

muisteli kirjan julkaisemistilaisuudessa, että

klinikalla mietittiin aikoinaan paljonkin sitä, miten

lapsille voisi kertoa ymmärrettävällä tavalla

ihmisen perimästä esimerkiksi silloin, kun

sisaruksella on todettu perinnöllinen sairaus. Jo

silloin syntyi ajatus kirjasta. Sen jälkeen tarvittiin

vielä muutama yhteensattuma. Rinnekoti-

Säätiön Lasten kuntoutuskoti ja Väestöliiton

perinnöllisyysklinikka yhdistyivät Norio-keskuk-

seksi vuonna 2013. Samoihin aikoihin Sanna

aloitti siellä kuntoutussuunnittelijana. Vaihee-

seen jäänyt kirjahanke nousi uudestaan esiin ja

otti aimo askeleen eteenpäin, kun Sanna kuuli

siitä ja lupautui kirjoittamaan kirjan. Taustatu-

kena oli työryhmä, jossa oli mukana yhtenä

keskeisenä toimijana pitkään perinnöllisyyshoita-

jana toiminut Ulla Parisaari. 

– Tarinassa leivotaan pullaa.  Kaikilla leivonnai-

silla on oma reseptinsä ja niin on tavallaan

ihmisilläkin. Eri resepteillä tulee erilaisia pullia

sekä erilaisia ihmisiä. Jos joku aineosa puuttuu,

on lopputuloskin erilainen, Sanna kertoo.

Kirja on tarkoitettu yhdessä luettavaksi aikuisen

kanssa. Sen avulla voi puhua siitä, miksi ihmiset

ovat erilaisia. Tarina on muodossa, jossa se sopii

jo alle kouluikäisillekin lapsille. Ilona Partasen

tekemät kuvat ovat iloisia ja mukaansatempaavia.

Niissä löytyy enemmänkin tutkittavaa. Riemastut-

tavaa on esimerkiksi löytää sisäkansien kromo-

somikuvioinnin keskeltä yhtäkkiä pullapoika.

Vaikka kromosomit, geenit ja DNA ovat tosi

tarkkoja juttuja, niin Sanna käytti tarinaa kirjoitta-

essaan myös kirjallisia vapauksia kuten kirjailijan

kuulukin. Itsestään selvää oli, että kirjaan tulee

mukaan joku eläin – mutta mikä eläin? Asiaa

vakaasti harkittuaan Sanna päätyi hamsteriin.

– Kirjoissa ei juurikaan ole hamstereita. Jokunen

marsu löytyy, mutta minä olen aina pitänyt

hamstereista, Sanna selittää yhden päähenkilön

valintaa. 

Kirjallisuudessa ollut hamsterin mentävä aukko

on nyt täytetty ja riemukas ihmisten erilaisuutta

luonnollisena ja hauskalla tavalla selittävä kirja

on lainattavissa monista kirjastoista sekä tilatta-

vissa Norio-keskuksen nettisivuilta.  

Jaana Hirvonen

Norio-keskus on Harvinaiset-verkoston jäsen ja siellä

työskentelevä suunnittelija Kristina Franck toimii verkos-

ton puheenjohtajana vuonna 2015. 
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Takayasun arteriitti on vaskuliittisairaudeksikin

harvinainen. Koko Suomessa on ehkä 20–30 sitä

sairastavaa. Yleensä Takayasun arteriittiin sairastu-

taan noin 20-vuotiaana, mutta Mailis Suhonen oli

täyttänyt jo 50, kun kesällä 2005 alkoivat ajoittaiset

kuumeilujaksot, jolloin tulehdusarvot olivat hyvin

korkealla. 

– Kuume nousi päivällä, oli korkeimmillaan illalla ja

öisin hikoilin sen pois, Mailis kertoo.

Diagnoosi helpottaa vaikka sairaus surettaa

Takayasun arteriitin tunnistaminen tulehdukselli-

sessa vaiheessa voi olla vaikeaa ja ensimmäisistä

oireista diagnoosiin voi kulua useita vuosia. Mailik-

sen kohdalla laajat tutkimukset kestivät 2,5 vuotta.

Kun hän sai vihdoin diagnoosin, se oli toisaalta

helpotus, toisaalta se lisäsi tuskaa. 

– Takayasuni, kuten Mailis sairauttaan kutsuu, oli

päässyt niin pitkälle, että tarvittiin suuri leikkaus.

Koin myös identiteettikriisin kortisonin aiheuttaman

kuukasvoisuuden takia. En tuntenut itseäni, kuten

eivät muutkaan. Siihen minua ei valmennettu. Myös

lääkitys tuntui alkuun vaikealta, sen kun sanottiin

kestävän ehkä loppuelämän. 

Nyt kymmenen vuotta myöhemmin Mailis pyrkii

elämään juuri tätä päivää. Hän tuntee olonsa tyydyt-

täväksi, vaikka vointi vaihtelee ja voimattomuus

haittaa välillä normaalia elämää.  

– Tänään saatan jaksaa hyvin, huominen voi olla

petipäivä. Minulla on plus- tai miinuspäiviä. Takay-

asu on osa minua, eikä se lähde pois, mutta pyrin

siihen, ettei se pääsisi enää sooloilemaan, toteaa

hän määrätietoisesti.

Virtaa monista harrastuksista

Mailiksen elämään kuulu puoliso, aikuiset lapset sekä

mummoilu neljän lapsen isoäitinä. Hän kokee ole-

vansa parhaimmillaan lastenlastensa kanssa ja kun

saa suunnitella jotain uutta ja kiinnostavaa. Lisäksi

elämään tuovat sisältöä moninaiset harrastukset

kuten mökkeily, teatteri, konsertit, lukeminen, käsityöt

ja matkustaminen, kuitenkin oman jaksamisen

mukaan. Sydäntä lähellä on myös yhdistystoiminta.

Mailis oli mukana ryhmässä, joka kesällä 2013

vieraili Reumaliitossa keskustelemassa suunnitteilla

olevasta vaskuliittiyhdistyksestä. Yhdistys perustet-

tiinkin seuraavana syksynä Reumaliiton harvinaistoi-

minnan vaskuliittitapaamisessa. Tällä hetkellä Mailis

toimii yhdistyksen sihteerinä ja jäsenasioiden hoita-

jana ja on puheenjohtajan Daniel Segerlövin

mielestä yhdistyksen kantavia voimia.

– Minulla on pitkä kokemus yhdistystoiminnasta.

Olin viimeiset noin 13 vuotta työelämästäni yhdistyk-

sen palveluksessa. Siksipä yhdistystoiminta oli jo

ennestään tuttua ja luontevaa, mutta oli mielenkiin-

toista lähteä vapaaehtoistoimijana synnyttämään

yhdistystä alusta asti.

Suomen Vaskuliittiyhdistys ry. perustettiin vaskuliit-

tiin sairastuneiden tarpeisiin. Kotisivut ja vertaistuki

ovat yhdistyksen peruspilareita, joiden ympärille

toimintaa rakennetaan. Kotisivuille kerätään tietoa

eri vaskuliiteista, vertaistukijoiden yhteystiedot ja

muuta aiheeseen liittyvää. Ensimmäinen jäsenta-

paaminen pidettiin huhtikuussa Suomen Skleroder-

mayhdistyksen, SLE-yhdistyksen ja liiton harvinais-

tiimin kanssa yhteistyönä järjestetyssä viikonloppu-

tapaamisessa. Mukana oli 27 yhdistyksen jäsentä. 

Mailis 12-vuoti-

aan pojantyttä-

ren Helmin

ikuistamana.  

TAKAYASUA 
EI SAA PÄÄSTÄÄ 
SOOLOILEMAAN
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Vertaistukea varsinkin vastasairastuneille

Yhdistysaktiivina Mailis on tavannut monia ihmisiä,

joilla on joku vaskuliittisairaus.  Vertaistuen merkitys

on käytännössä testattua ja siitä on ollut suuri apu.

Se on erityisen tärkeää vastasairastuneelle. 

– Sairauteni on hoidettavissa melko hyvin, kunhan

diagnoosi on löytynyt. Mutta olin valtavan helpottu-

nut, kun muutama vuosi diagnoosista minuun otti

yhteyttä kaksikin nuorta naista, joilla oli Takayasun

arteriitti. Siihen saakka olin ollut äärimmäisen yksin.

Sitten sain lukea toisten oireista ja kertoa omistani.

Tapasinkin toisen heistä.  

Ja jos oikein hyvin käy vertaisista voi tulla enemmän

kuin vertaisia – ystäviä. Sellainen Mailis on monelle.

Jaana Hirvonen

Lisätietoa Suomen Vaskuliittiyhdistyksen toimin-

nasta: www.vaskuliittiyhdistys.fi

TAKAYASUN ARTERIITTILAISET TAPASIVAT TAMPEREELLA

Takayasu-tapaamisessa olivat paikalla vasemmalla Jyrki

Koivusaari, Carola Backholm ja Satu Avila sekä oikealla

Mailis Suhonen, Hilkka Martonen ja Paula Hovila. 

Takayasun arteriittia sairastaville on Facebookissa

kesällä 2013 perustettu ryhmä Takayasun arteriitti

Suomi. Siihen kuului kesäkuun 2015 alussa 15

jäsentä. Ryhmän tärkein asia on vertaistuki.

Keskusteluissa tuli viime talvena ajatus tapaami-

sesta, ja ajankohdaksi valikoitui toukokuu. Vaikka

facebook-ryhmässä keskustellaan, on eri asia nähdä

toisiamme livenä.  Ensimmäiseen tapaamiseen tuli

kuusi takayasua. Osa meistä oli tavannut toisensa

jo Vaskuliittiyhdistyksen jäsentapaamisessa huhti-

kuussa, mutta uusiakin oli nyt mukana.  Tunnelma

oli heti välitön ja mutkaton.  

Vietimme iltapäivää omakustanteisesti pitkän lounaan

merkeissä. Samalla vertailimme sairauksiamme,

niiden oireita, lääkityksiä, hoitoa ja nykytilaa.  Päällim-

mäisenä tuli esille positiivinen elämänasenne. Vaikka

sairaus on vakava ja rajoittaa monin tavoin elämää,

todettiin että ”huonomminkin voisi olla”. 

Facebook-ryhmässämme on nyt tiedosto, johon

olemme koonneet nimettöminä omakohtaista tietoa

sairaudestamme. 

Tapaaminen oli niin onnistunut, että päätimme

jatkaa ensi vuonna. Joku mainitsi, että ajankohta

vuonna 2016 voisi olla Takayasu-toukokuu. 

Mailis Suhonen

Takyasun arteriitti on vaskuliitteihin kuuluva sai-

raus, joka vioittaa pääasiassa aorttaa ja siitä

lähtevien suonten tyvialueita. Suonten seinämät

tulehdus voi johtaa ahtaumiin tai tukkeutumisiin.

Aortan vioittumisesta voi syntyä aorttaläpän vuoto,

joka voi johtaa sydämen vajaatoimintaan. Tavallisia

oireita ovat myös yläraajojen rasitukseen liittyvä

kipu ja puutuminen. Kaulavaltimoiden muutokset

voivat johtaa aivoverenkiertohäiriöihin, päänsär-

kyyn, huimaukseen ja näköhäiriöihin. Muita harvi-

naisia ilmentymiä ovat kaulavaltimon kiputila ja

äkillinen sepelvaltimotautikohtaus. Joskus oireita

esiintyy laajemmin vatsa-aortassa, munuaisissa tai

keuhkovaltimoissa.

Sairaus on saanut nimensä 1900-luvun alussa sen

kuvailleen japanilaisen silmälääkärin Mikita Takayasun

mukaan. Syytä tautiin ei tiedetä, mutta oletetaan, että

sitä edeltäisi infektio, joka laukaisisi geneettisen

alttiuden. Takayasun arteriittiin ei ole olemassa paran-

tavaa hoitoa, mutta useissa tapauksissa hoidolla

voidaan estää verisuonivaurioiden etenemistä. 

Lisätietoa: www.harvinainenreuma.fi/diagnoosit/takayasun-arteriitti

TAKAYASUN ARTERIITTI

HILKKA MARTONEN
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HARVINAISTA 
VERKOSTOTOIMINTAA 
JO 20 VUOTTA

Harvinaiset-verkosto viettää tänä vuonna 20-vuotis-

juhlaansa. Toiminnan aloitusajankohdaksi lasketaan

vuosi 1995, jolloin silloisen Stakesin vetämä kaksi-

vuotinen projekti päättyi ja syntynyt verkosto päätti

jatkaa toimintaa itsenäisesti. Suomen Reumaliitto

on ollut alusta asti verkoston toiminnassa mukana

sekä toiminut sen hallinnoijana vuodesta 2007.  

Juhlinta huipentui 13.6.2015, kun pääjuhlaa vietettiin

jalkautumalla Helsingin Narinkkatorille kesän ensim-

mäisenä lämpimänä päivänä. Verkoston 17 jäsenyh-

teisöstä paikalla oli 14 omilla esittelypisteillään. Reu-

maliiton pisteessä riitti mukavasti vilinää koko nelitunti-

sen tapahtuman ajan. Viestintäpäällikkö Riitta Katko

toimi oivana sisäänheittäjänä ja liikuntasuunnittelija

Tinja Saarelan edessä kiemurteli puristusvoiman

mittauksesta kiinnostuneiden ihmisten jono. Leena

Loponen ja Jaana Hyvönen houkuttelivat ihmiset

ottamaan osaa leikkimieliseen tietokilpailuun ja kertoi-

vat samalla liiton toiminnasta. 

Päivän päätteeksi järjestettiin iltajuhla Finlandia-

talossa. Mukana oli eri jäsenyhteisöjen harvinaisak-

tiiveja, järjestöjen työntekijöitä sekä luottamusjoh-

toa. Reumaliiton valtuuston varapuheenjohtaja Ulla

Lehtikangas esitti hallinnoivan järjestön tervehdyk-

sen. Hän toi esiin, että huolimatta hyvästä kehityk-

sestä monen sairausryhmän kohdalla, Harvinaiset-

verkoston työlle on suurempi tilaus kuin koskaan. 

– Suomi on suurten menoleikkausten edessä. Ne

tulevat koskemaan kaikkien suomalaisten hyvin-

voinnin kannalta keskeisiä sote-palveluita. Harvi-

naisryhmiin kuuluvien tulee saada paras mahdolli-

nen apu asuinpaikasta riippumatta.  

Sosiaali- ja terveysministeriön tervehdyksen juhlaan

toi sosiaali- ja terveyspalveluosaston päällikkö Kirsi

Varhila. Hän kiitti verkostoa hyvästä yhteistyöstä ja

toivoi sen jatkuvan aktiivisena. Keskeistä ministeriön

näkökulmasta on tällä hetkellä yliopistosairaaloihin

suunnitteille olevien harvinaisyksiköiden perustami-

nen. Lisäksi ministeriössä mietitään, miten Suomi

haluaa olla mukana eurooppalaisten osaamiskes-
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kusten yhteistyössä. Hän muistutti siitä, että potilas-

järjestöillä on tärkeä tehtävä harvinaisyksiköiden

yhteistyökumppaneina.    

Ohjelmassa oli myös harvinaisryhmiin kuuluvien kuin

heidän läheistensäkin kokemuksellisia puheenvuo-

roja. Yhteistä kaikille puheenvuoroille oli vahva usko

siihen, että yhteistyöllä syntyy parempi elämä, eikä

keneltäkään saa kieltää sen mahdollisuutta. Illan

ensimmäisestä musiikkiesityksestä vastasi räppäri

MC Koo, joka suorastaan villitsi yleisön räpeillään

kuumasta naisesta ja colan juomisen ihanuudesta.

Illan toisesta musiikkiesityksestä vastasi Rolling

Apples-bändi, joka on tehnyt musiikki iPadeilla kaksi

vuotta, ja jo nyt heillä oli konsertti Finlandia-talossa,

kuten bändin laulaja Anne Laurila vitsaili välispiikis-

sään. Bändin musiikki ja Annen kaunis ääni tuntuivat

selkäpiissä asti.

Ohjelmallisen osuuden jälkeen oli mahdollisuus

vapaamuotoiseen yhdessäoloon. Tunnelma oli

harvinaisen lämminhenkinen ja kohtaamiset tuttujen

ja tuntemattomien kanssa merkityksellisiä. 

Iso käsi Harvinaiset-verkostolle, kuten rap-piireissä

sanottaisiin.

Jaana Hirvonen

Ulla Lehtikangas MC Koo ja illan juontaja Sanna Kalmari

Anne Laurila
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Lääkärin vastaanottoaika on rajattu, käsiteltäviä

asioita on paljon ja ehkä olokin vähän jännittynyt,

eikä lääkärin kertoma jää silloin kaikilta osin mie-

leen. Monet lääkkeisiin ja niiden käyttöön liittyvät

kysymykset tulevatkin mieleen vasta apteekissa.   

Helsingissä Lapinlahdenkadulla sijaitseva Joutsen

apteekki on Suomen viimeinen hengissä säilynyt

jugendapteekki. Se on ollut olemassa yli 100 vuotta.

Ovesta sisään mennessä voi aistia menneiden vuosi-

kymmenien tuoksut ja tunnelmat, kun apteekin hyllyillä

oli latinankielisillä nimilapuilla varustettuja lasipurnu-

koita ja moni lääke valmistettiin paikan päällä.  

Pienenä poikana nuohoojan ammatista haaveillut

Bengt Mattila muutti suunnitelmiaan nähtyään

Turun tehdasalueen valtaisat savupiiput ja päätyi

monen sattuman summana proviisoriksi ja apteek-

kariksi Joutsen apteekkiin. Hän kuvailee olevansa

hieman farmasian historiaan hurahtanut. Kuulem-

mekin apteekin vaiherikkaasta elämästä. Mutta

historiallisen ympäristön ei kannata antaa hämätä

itseään, sillä apteekista saa kaikki tämän ajan

palvelut ja lääkkeet.  

Apteekkien asiantuntemusta kannattaa 

hyödyntää

Bengt Mattilan käsitys on, että vaikka ihmiset ovat

nykyisin valistuneita lääkeasioissa, niin he eivät

välttämättä aina tiedä riittävästi itselleen määrätyistä

lääkkeistä. Siksi hän haluaa rohkaista ihmisiä

kysymään lisää ja hyödyntämään apteekkien henki-

lökunnan asiantuntemusta. 

KYSY LISÄÄ APTEEKISTA 
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Kun ihmisellä on todettu vaikkapa harvinainen

reumasairaus, hän on uudessa tilanteessa. Sairau-

den syy ja hoito eivät ehkä ole yhtä loogisesti

nähtävissä kuin monessa muussa sairaudessa. 

Heti hoidon alussa voi käyttöön myös tulla useampi

lääke.   

– Kokemukseni mukaan reumalääkkeistä kysytään

melko paljon sairauden alkuvaiheessa ja apteekin

tehtävä tässä on tärkeä. Lääkärin antamaa infor-

maatiota ei ehkä kaikilta osin muista ja kestää

hetken ennen kuin ymmärretään hakea tukea

potilasjärjestöistä. Apteekin neuvova ja hoitoon

motivoiva rooli on erityisesti tällöin tärkeä. 

Lääkeneuvonta on kehittynyt merkittävästi

Koska harvinaiset reumasairaudet ovat usein

kroonisia, on luonnollista, että lääkkeiden pitkäai-

kaisvaikutukset sekä mahdolliset sivuvaikutukset

mietityttävät. 

– Nimenomaan lääkkeiden sivuvaikutuksiin liitty-

vät pelot tulevat melko usein esiin apteekkikäyn-

nillä.  Lääkkeiden erittäin yksityiskohtaiset pak-

kausselosteet ovat sinänsä tärkeitä tietolähteitä,

mutta esimerkiksi haitta- ja sivuvaikutuksiin liitty-

vää tietoa pitäisi lukea oikealla tavalla. Koska

kuvauksissa on myös erittäin harvinaisia sivuvai-

kutuksia, niitä ei pitäisi pelästyä. Hoidon onnistu-

misen kannalta on oleellista, että ne tiedostetaan

ja jos oireita ilmenee, ne osataan yhdistää lääki-

tykseen, Bengt muistuttaa.  

Apteekeissa annettava lääkeneuvonta on kehittynyt

merkittävästi. Vaikka esimerkiksi 1990-luvulla lääke-

neuvonnan tärkeys lääkekäytön yhteydessä oli jo

saanut jalansijan, apteekkien asiantuntemusta ei vielä

kaikilta osin koettu osana muuta terveydenhuoltoa.  

– Apteekki- ja lääkealan kehittymisen myötä

olemme saaneet tehokkaampia työvälineitä, tieto-

kantoja, interaktio-ohjelmia käyttöömme ja voimme

myös hyödyntää niitä osana lääkkeentoimitusta,

kuvaa Bengt toiminnan muutosta. 

Kun reseptiä käsitellään apteekissa, nähdään

myös, onko määrätyissä lääkkeissä sellaisia, joiden

yhteiskäytössä tulisi olla varovainen. Silloin voi-

daan varmistaa, että asiasta on puhuttu lääkärin

kanssa. Apteekeilla on myös muuta terveydenhoi-

toa täydentäviä maksullisia lisäpalveluita, kuten

hoitomotivaatiota ja oikeata lääkkeiden käyttöä

tukevia palveluita.  

Sähköinen resepti on kehittänyt lääketurvallisuutta.

Apteekeissa pystytään ottamaan paremmin huomi-

oon asiakkaan lääkitys kokonaisuutena ja antamaan

tehokkaampaa lääkeneuvontaa. Reseptit ovat

helposti löydettävissä reseptikeskuksesta. 

– Ilmenneet ongelmat ovat olleet luonteeltaan

lähinnä teknisiä ja jotkut lääkärit ovat keksineet

uusia tapoja kirjoittaa ohjeet epäselvästi, Bengt

sanoo hymy suupielissään.

Kipulääkkeiden yhteensopivuus

Suurin osa ihmisistä on käyttänyt ainakin joskus

kipulääkkeitä ja ne ovat kaikille tuttuja. Kipu on

yhteinen oire myös suurimmalle osalle reumasai-

rauksia. Se nimetään usein myös oireeksi, johon

kaivataan eniten lievitystä. Ihmiset käyttävät kivun-

hoitoon sekä ilman reseptiä että reseptillä ostettavia

kipulääkkeitä.   

– Yllättävän usein ihmiset eivät osaa käyttää nimen-

omaan kipulääkkeitä oikein. Reumasairauksissa olisi

äärimmäisen tärkeää varmistaa erilaisten kipulääk-

keiden yhteensopivuus. Niissä käytetään usein

lääkärin määräämiä tulehduskipulääkkeitä, ja tällöin

tulisi välttää reseptivapaiden tulehduskipulääkkeiden

samanaikaista käyttöä.

Kivunlievitys ei ole tuplalääkityksessä kasva, mutta

vatsaa ärsyttävä vaikutus on suurempi.

Apteekin mielikuvitusosastolla

Joutsen apteekin yhteydessä sijaitsevaan pieneen

museoon voi tehdä vierailuja. Yksi kenties ennak-

koon haastavampia ryhmiä oli päiväkotiryhmä, josta

tiedettiin etukäteen sen lukevan vierailun aikoihin

Koko kaupungin Vinski -nimistä kirjaa. Kaikki kirjan

lukeneet muistavat Vinskin ostaneen apteekista

ranskalaista näkymättömyyspulveria. Teema toden-

näköisesti nousisi esiin myös vierailulla ja lasten

mahdollisiin kysymyksiin pitäisi vastata totuudenmu-

kaisesti. Kaukaa viisaana miehenä Bengt perusti

apteekkiin väliaikaisen mielikuvitusosaston, jossa

pystyi keskustelemaan näkymättömyyspulverin

lisäksi myös muista kirjallisuudessa esiintyvistä

lääkkeistä kuten yksisarvisen sarvesta tehdystä

lääkkeestä tai lohikäärmeen veren soveltuvuudesta

lääkeaineeksi. Lapset ovat vieläkin vaikuttuneita

vierailustaan. Niin minäkin. 

Jaana Hirvonen
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Muista kesäaikaan

– Joidenkin lääkkeiden sivuoireena voi olla valoherkkyys. Jos sinulla on sellaisia valmisteita käytös-

säsi tai sairautesi kuuluu oireena valoherkkyys, niin muista suojautua riittävästi auringonvalolta.

– Huonelämpötilassa säilytettävät lääkkeet kestävät säilytystä yleensä 25 asteeseen asti. On tärkeää

huolehtia siitä, että lääkkeet säilytetään kuivassa paikassa suojassa suoralta auringonvalolta. Lyhyt

lämpötilan ylitys lämpimästä kesäsäästä johtuen ei vielä muuta lääkkeiden ominaisuuksia, kunhan

lääke ei ole ollut pitempään suorassa auringonvalossa, eikä lääkkeen ulkomuodossa ole havaitta-

vissa selkeitä muutoksia.

Hota-pulveri on monelle tuttu entisajan lääke, jonka tuotanto lopetettiin vuonna

1997. Pulveripussin intiaanikuvio on ehkä vuosien varrella jäänyt askarrutta-

maan. Hota-pulveri tuli markkinoille Tampereella toimivan Star lääketeh-

taan valmistamana vuonna 1929. Siitä tuli hittituote, ja väitetään, että

se jopa pelasti tehtaan talouden siinä vaiheessa. Vuonna 1929

annosjauheen yhtenä ainesosana oli guaranatahnasta saatu

kuivauute, jota saatiin Etelä-Amerikan intiaanien pyhästä kukasta,

jonka nimi oli hota. Näin saatiin nimi lääkkeelle. Sotien

aikana guarana-tahnaa ei saatu, ja se korvattiin kofeii-

nilla ja kola-pensaan siemenistä saadulla kuivauutteella.

Ehkä se kolapensaskin kasvaa siellä Andien rinteillä, eli

intiaani sai edelleen jäädä pakkaukseen. Ihan toinen

asia sitten on, että pakkauksen päällä on kuvattu poh-

jois-amerikkalainen eikä etelä-amerikkalainen intiaani!

Bengt Mattila

Joutsen apteekin museossa

on myös Hota-pulveria.
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Niin lukee tässäkin lehdessä, ainakin

kymmenen kertaa. Leena työskentelee

Reumaliitossa kurssisihteerinä. Hänen

työtehtäviinsä kuuluvat mm. sopeutumis-

valmennuksen käytännön koordinointi ja

sosiaalinen lomatoiminta. Kolmas asiako-

konaisuus Leenan työpöydällä on harvi-

naistoiminnan postituslistan ylläpito ja muut

harvinaistehtävät. Leenalle voi aina soittaa

tai lähettää sähköpostia harvinaisasioissa.   

Itselleni on jäänyt erityisesti mieleen

Leenan työsuhteen alku Reumaliitossa.

Työmatkalta palatessani liiton toimistoon oli

tullut uusi työntekijä, joka kysyi edestakai-

sin pyyhältäessäni, voisiko auttaa. Vastaus

on ollut KYLLA siitä lähtien. 

Kun uusi ihminen ilmoittautuu harvinaisten postituslistalla, Leena on yleensä ensimmäinen henkilö, jonka

kanssa hän on tekemisissä. Leena lähettää lisätietoa sairaudesta ja viimeisimmän Harvinaisia-lehden.

Tekeepä Leena ”käännytystyötäkin”. 

– Kun käsittelen uusien jäseneksi ilmoittautuneiden tietoja, niin tarkastan, onko henkilö ilmoittanut harvinais-

diagnoosin. Jos hän ei ole vielä postituslistalla, otan yhteyttä ja kysyn haluaisiko hän liittyä sille, kertoo Leena

maailman luonnollisipana asiana, jota kukaan toinen ei vain ollut tullut hoksanneeksi. 

Leena on liitossa varmasti  se ihminen, jolle tulee eniten puheluita. Soittajat saavat avun ja kimuranteissakin

asioissa yleensä löytyy yhteinen näkemys siitä, miten kannattaa edetä joko Leenan avulla tai sitten kollegalle

saattaen vaihtaen. Se ei ole vain hyvin vedetty rooli, vaan Leena tykkää aidosti ihmisten kohtaamisesta. 

– Monet soitot muistuttavat siitä, että ihmisten elämäntilanteet ovat hyvin erilaisia ja meidän perimmäinen

tehtävämme on helpottaa heidän arkeaan omilla palveluillamme. 

Empaattisena ihmisenä hänellä jää myös monien ihmisten yhteydenotot mieleen toiveena, että asiat kääntyvät

parhain päin. 

Henkeen ja vereen asiakaspalvelijana Leena tykkäisi aivan erityisesti yhdestä asiasta: Mahdollisimman moni

harvinaisten postituslistalla oleva lähettäisi hänelle sähköpostiosoitteensa tai päivittäisi sen, jos osoite muut-

tuu. 

– Silloin voimme palvella paremmin ja tiedottaa asioista nopeammin, Leena muistuttaa. 

Onneksi Leena on olemassa, sillä Leenalta saa lisätietoa. 

Jaana Hirvonen

LISÄTIETOA 
LEENA 
LOPOSELTA
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HARVINAISIA TILAISUUKSIA TAVATA 
MUITA HARVINAISIA

Harvinaisilta Hyvinkäällä 

Hyvinkäällä vietetään harvinaisten iltaa 22.9.2015 alkaen klo 18.00. Tilaisuuteen ovat tervetulleita erityisesti

Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Riihimäen, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan alueilla asuvat harvinaisia

reumasairauksia sairastavat. Iltaa isännöi Hyvinkään Reumayhdistys.

Tule tapaamaan muita harvinaisia, ehkä samaakin sairautta sairastavia Onnensiltaan, Siltakatu 6. Ennen

tilaisuuden alkua on kahvitarjoilu.

Tilaisuudessa on mukana reumatologi Timo Väliviita sekä Suomen Reumaliiton harvinaistoiminnasta vas-

taava kehitysjohtaja Jaana Hirvonen. Timo Väliviita käsittelee esityksessään SLE:tä ja MCTD:tä, skleroder-

maa, myosiitteja, harvinaisia vaskuliitteja sekä polykondriittia ja Bechetin oireyhtymää.  

Käytännön järjestelyjen takia tilaisuuteen tulee ilmoittautua 15.9. mennessä joko tämän linkin kautta:

https://my.surveypal.com/harvinaisilta2209 tai Leena Loposella  puh. 040 504 4536 tai

leena.loponen@reumaliitto.fi.     

Tule mukaan, tavataan Hyvinkäällä!

MCTD-tapaaminen lokakuussa 

Tule mukaan MCTD-tapaamiseen Tampereelle 3.10. Tilaisuudessa tapaat muita MCTD:tä sairastavia, saat

tietoa harvinaistoiminnasta ja kuulet reumatologi Heikki Julkuselta uusinta tietoa MCTD:stä. Päivän päät-

teeksi keskustellaan MCTD-yhdistyksen perustamisesta.

Tapaaminen on osallistujille maksuton ja sisältää ohjelman, lounaan ja päiväkahvin. Tilaa lisätietoa osoitteesta

https://my.surveypal.com/MCTD_tapaaminen tai Leena Loposelta puh. 040 504 4536 tai

leena.loponen@reumaliitto.fi.     

Alkuvuodesta 2016 teemana iho

Suurimpaan osaan Reumaliiton harvinaistoimintaan kuuluvia sairauksia voi liittyä myös iho-oireita. Niinpä

olemme suunnittelemassa yhteistyössä Iholiiton kanssa tapaamista, jossa teemana olisivat erityisesti iho-

oireet. Tilaisuus olisi tammi-helmikuussa Tampereella. Olisitko kiinnostunut osallistumaan? Minkälaista ohjel-

maa haluaisit tilaisuuteen? Vaikuta päivän suunnitteluun. Kerro meille ajatuksistasi osoitteessa:

https://my.surveypal.com/Teemana-iho 

Tiedote päivästä valmistuu lokakuun aikana, jonka jälkeen se on löydettävissä www.harvinainenreuma.fi 

-sivuilta, tilattavissa Leena Loposelta puh. 040 504 4536 tai leena.loponen@reumaliitto.fi sekä lähetetään

edellä mainitun linkin kautta yhteyttä ottaneille.

Haluaisitko, että sinun diagnoosiryhmällesi tai sinun alueellasi järjestettäisiin harvinaistapaaminen? 

Ota yhteyttä Jaana Hirvoseen jaana.hirvonen@reumaliitto.fi tai puh. 0400 760 054.
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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-yhdistys järjestää jäsentapaamisen Kuopiossa 3.–4.10. Tarkka ohjelma ja kustannukset selviävät lähitulevaisuu-

dessa. Lisätietoa yhdistyksen sivuilta ja osoitteesta yhteys@sle.fi. 

Tule mukaan Suomen Vaskuliittiyhdistys ry:n jäseneksi.

Lisätietoa ja jäsenhakemuksen löydät sivuiltamme www.vaskuliittiyhdistys.fi.

Facebookissa on vertaistukiryhmä vaskuliitti, jossa käydään vilkasta keskustelua eri vaskuliitteja sairastavien kesken.

Jäsenasioissa lisätietoja sähköpostitse mail.suhonen@kolumbus.fi

SAIRASTATKO VASKULIITTIA?

www.sklero.org

Yhdistyksemme valtakunnalliset skleroderma-tukihenkilöt ovat:

Seija Kyykoski

03 5849 264

Marjukka Nurmela-Antikainen

050 3449 500

Saija Rauhamaa

saijarauhamaa@hotmail.com 

Ajankohtaisiin tapahtumiin liittyen otathan yhteyttä yhdistyksemme puheenjohtaja Marjo Mäkelään,

marjo70.makela@gmail.com tai 040 7383 563.

Mikäli sinulla on kysyttävää sivustoista, keskustelualueen käytöstä tai niiden parantamisehdotuksia, ota

yhteyttä Riikka Kauramäkeen riikka.kaura@kolumbus.fi tai 040 7563 270. Ota Riikkaan myös yhteyttä, 

jos haluat liittyä jäseneksi tai sinulla on kysymyksiä muista käytännön asioista.

SYYSTAPAHTUMA TURUSSA 24–25.10.2015

Tervetuloa yhdistyksen syystapaamiseen!

Ohjelmassa on asiantuntijaluentoja ja aikaa myös vertaistuelle. Kutsu lähetetään jäsenille 

s-postitse/kirjeitse.

Nähdään Turussa,

Suomen Sklerodermayhdistys ry.

Hallitus

SUOMEN SKLERODERMAYHDISTYS RY



30

KANSAINVÄLISTÄ SKLERODERMAPÄIVÄÄ 
VIETETÄÄN 29.6.2015

REUMALIITON JÄSENRISTEILY MARRASKUUSSA

Reumaliitto järjestää hyvänmielen pikkujouluristeilyn jäsenilleen marraskuussa. Mukaan voi lähteä yksin,

ystävän kanssa tai isommalla porukalla. 

Meno m/s Viking XPRS:illä Helsingistä la 21.11. klo 11.30 (Tallinna klo 14)

Laivamatkalla ja Tallinnassa sekä yhteistä ohjelmaa, että vapaata oleilua. Yöpyminen hotellissa.

Paluu su 22.11. klo 16.30 (Helsingissä klo 19).

Voisimme järjestää samassa yhteydessä myös harvinaisten tapaamisen. Olisitko kiinnostunut osallistumi-

sesta? Kerro toiveistasi osoitteesta https://my.surveypal.com/Tallinnaan 7.8. mennessä tai ota yhteyttä

Jaana Hirvoseen, jaana.hirvonen@reumaliitto.fi tai 0400 760 054. Lähetämme sitten kaikille yhteyttä

ottaneille tarkempaa tietoa viikolla 35, jolloin lisätietoa risteilystä löytyy myös Reumaliiton sivuilta

www.reumaliitto.fi.

MUIDEN HARVINAISET-VERKOSTON JÄSENYHTEISÖJEN TOIMINTAA

NEUROLIITON HARNES-VERTAISTUKIRYHMÄT

Neuroliiton Harnes-vertaistukiryhmiä kokoontuu 14 paikkakunnalla. Ryhmät on tarkoitettu harvinaisia neurolo-

gisia sairauksia sairastaville. Ryhmien toiminta sopii esimerkiksi aivovaskuliitteja sairastaville. Ryhmät päättä-

vät toiminnastaan osallistujien ehdotusten ja toiveiden mukaisesti. Keskustelujen ja kokemusten vaihdon

lisäksi ohjelmassa on ollut asiantuntijavierailuja, virkistymistä ja omaa jaksamista tukevaa toimintaa. Ryhmät

toimivat avoimina eli uudet osallistujat ovat tervetulleita mukaan. Lisätietoa ryhmien toiminnasta löytyy

Neuroliiton nettisivuilta: http://www.neuroliitto.fi/harnes-vertaistukiryhmat.

TAPAAMINEN KEUHKOVERENPAINETAUTIA SAIRASTAVILLE SYYSKUUSSA

Hengitysliiton ja Suomen Sydänliiton yhteistyönä järjestetään 18.–19.9.2015 tapaaminen keuhkoverenpaine-

tautia sairastaville ja niille, joilla sairautta vasta epäillään. Paikkana on Kylpylä Hotelli Rauhanlahti Kuopiossa.

Myös yksi läheinen voi osallistua tapaamiseen. 

Tapaamisen tarkoituksena on lisätä osallistujien tietoa sairaudesta ja sen hoidosta. Ohjelma sisältää myös

tietoa turvallisesta liikunnasta, painon hallinnasta ja itsehoidosta. Omavastuu on 60 euroa henkilöltä sisältäen

majoituksen ja täysihoidon. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan sairaskertomus, joka sisältää yhteenvedon

sairauksista, esimerkiksi epikriisin. Viimeinen hakupäivä on 21.8.2015. Lisätietoa ja hakulomakkeita saa

Marika Kiikala-Siukolta, marika.kiikala-siuko@hengitysliitto.fi tai 050 539 3071 Hengitysliitosta ja Sami

Kaivokselta, sami.kaivos@sydanliitto.fi tai (09) 7527 5228 Sydänliitosta.

VALOHERKILLE AIKUISILLE KURSSI MARRASKUUSSA

Iholiitto järjestää 13.–15.11.2015 sopeutumisvalmennuskurssin valoherkille aikuisille Park Hotel Käpylässä,

Helsingissä. Kurssille haetaan Iholiiton omalla hakulomakkeelle, joka löytyy liiton sivuilta tai sen voi tilata

liitosta. Hakuaika päättyy 13.10.2015. Hakemukseen voi liittää lääkärin B-lausunnon tai muun lääketieteelli-

sen todistuksen kurssille osallistumisen tarpeesta. Tarkempaa tietoa kurssille osallistumisesta saa Iholiiton

nettisivuilta www.iholiitto.fi, Ihonaika-lehdestä sekä kuntoutussuunnittelija Teija Launikselta puh. 

010 325 2572 tai teija.launis@iholiitto.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




