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Colitista sairastaville – Crohn ja Colitis ry
Crohnin tautia sairastaville – Crohn ja Colitis ry

Ryhmä IBD-lasten vanhemmille – Crohn ja Colitis ry
Lyhytsuolisyndrooma – Crohn ja Colitis ry

PSC eli Primaari Sklerosoiva Kolangiitti – Crohn ja Colitis ry
J- pussileikattujen ryhmä – Crohn ja Colitis ry

Mikroskooppista koliittia sairastaville – Crohn ja Colitis ry
IBS:ää sairastaville – Crohn ja Colitis ry

Välimuotoista koliittia sairastaville – Crohn ja Colitis ry
CLD eli synnynnäinen kloridiripuli – Crohn ja Colitis ry

Raskaus ja IBD – Crohn ja Colitis ry
Divertikuloosia sairastaville – Crohn ja Colitis ry
IBD:n takia avanneleikatut – Crohn ja Colitis ry

Sappihapporipuli – Crohn ja Colitis ry

Lisäksi salaiset ryhmät 13–17-vuotiaille,
18–30-vuotiaille ja yli 30-vuotiaille yhdistyksen jäsenille

Yhdistyksemme vertaistukiryhmät Facebookissa

Lisätietoa ja linkit ryhmiin www.ibd.fi

Kun korona pysäytti Suomen keväällä, myös yhdistyksen tarjoama
vertaistuki muutti hieman muotoaan kasvokkaisten

vertaistapaamisten, sopeutumisvalmennuskurssien ja erilaisten
vertaispäivien peruuntuessa. Onneksemme olemme pystyneet

kattavan vapaaehtoisverkon turvin mahdollistamaan
monipuolista vertaistukea verkossa, jo ennen koronaa ja nyt sen

aiheuttaman epävarmuuden aikana.

Suositut ja kiitellyt Facebook-ryhmämme ottavat avosylin
vastaan kaikki ryhmän kohderyhmään kuuluvat. Koulutetut

vapaaehtoisemme osallistuvat ryhmän keskusteluihin taaten
tasapuolisen ja toisia tukevan keskustelun vertaisten kesken.

Tyhmiä kysymyksiä ei ole, ja vertaiset ymmärtävät, mitä elämä
suolistosairauden kanssa voi olla. Sairaudet ovat yksilöllisiä,
mutta monessa kohtaa löytyy samankaltaisuutta vertaisten

kokemuksissa.

Ryhmiä on yhtä monta kuin yhdistyksellä nimestään huolimatta
kohderyhmiä. Yhdistyksen ryhmät tunnistat yhdistyksen nimestä

sekä ry-päätteestä ryhmän lopussa.

Tervetuloa vertaistuen pariin, ajasta, paikasta ja koronasta
riippumatta!

Vertaistukea ajasta, paikasta ja
koronasta riippumatta

Uusi ryhmä!
Ryhmä yli 60-vuotiaille suolistosairaille - Crohn ja Colitis ry

http://www.ibd.fi
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O
len toiminut nyt reilun vuoden kan-
sanedustajana, eli lainsäätäjänä. Ku-
lunut vuosi on ollut kaikkea muuta 
kuin normaali. Koronavirus on se-
koittanut tavallisen arjen normit 

koko maailmassa, eikä loppua tilanteelle vielä 
tätä kirjoittaessa näy. Muutamassa kuukaudes-
sa käsityksemme hygieniasta ja muun muassa 
lomailusta ovat muuttuneet todella paljon. Asiat 
lähellä ja arjessa, jotka ennen olivat itsestäänsel-
vyyksiä, alkavat tuntua todella tärkeiltä. Kuten 
läheiset, ystävät ja kotimaa. 

ME KANSANEDUSTAJAT puhumme usein mielel-
lämme suurista linjoista ja siitä, kuinka pieniin 
asioihin tarttuminen ei ole aina niin olennaista, 
kun kyse on pitkän aikavälin tavoitteista. Omas-
ta mielestäni keskustelu on taas lähtökohtaisesti 
vähän vinksallaan, jos kaikkia asioita, erityisesti 
niitä pieniä yksityiskohtia, ei huomioida laajem-
min. Suuret virrat eivät nimittäin synny ilman 
pieniä puroja.

POIKKEUSOLOISSA MINULLE suurinta apua on ollut 
kolmannen sektorin, eli järjestöjen, antama pa-
laute ja tuki. Itse Crohnin tautia sairastavana tut-
kin yhdistyksen verkkosivut heti ensimmäisenä, 
kun etsin tietoa siitä, mitkä ovat koronaviruksen 
vaikutukset omaan terveyteeni. Instagram-tilini 
kautta olen ollut myös koko ajan informoituna 
yhdistyksen kesästä, ja Facebookin vertaistuki-
ryhmä on pitänyt minut kiinni arjessa ja auttanut 
jaksamaan poikkeusolojen aikana. Oman työssä 

jaksamiseni ja toisaalta tiedonsaannin kannalta 
kaikki saamani informaatio on ollut todella ar-
vokasta.

PIENILLÄ ASIOILLA on valtava merkitys työssäni 
lainsäätäjänä. Tieto nimittäin avaa uusia näkö-
kulmia moneen asiaan: erityisesti isoissa, mei-
dän kaikkien arkeen vaikuttavissa tekijöissä, 
kuten sosiaaliturvaan ja toimeentuloon liitty-
vissä kysymyksissä, arvokkain tieto tulee usein 
suoraan ihmisten omista kokemuksista. Siksi sa-
nonta ”Suomi on järjestöjen luvattu maa” pitää 
varmasti paikkansa. Toivoisinkin, että jokaisella 
lainsäätäjällä olisi oma järjestönsä, jonka avulla 
voisi pitää jalat tukevasti maassa, mutta toisaal-
ta antaa pään seikkailla pilvissä avoimina uusille 
ajatuksille ja ideoille.

ISOISSA KOKONAISUUKSISSA pienillä asioilla on 
usein sellainen merkitys, että juuri ne pienet 
asiat pitävät inhimillisyyden, tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden mukana lainsäädännössä. 
Haluan esittää kiitoksen jokaiselle Teistä, jotka 
olette omalla tavallanne vaikuttaneet myös mi-
nun työhöni kevään aikana ja auttaneet minua 
jaksamaan. Toivon, että myös teidän keväänne 
oli edes kohtuullinen ja olette kesän aikana pääs-
seet tapaamaan läheisiänne.

Aurinkoista syksyä!

Niina Malm 
kansanedustaja

Pienillä asioilla 
on suuri merkitys
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IBD-lehden julkaisija on Crohn ja Colitis ry, joka on valtakun-
nallinen Crohnin tautia, colitis ulcerosaa tai muuta suolisto-
sairautta sairastavien ja heidän läheistensä edunvalvonta-
järjestö. Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 8 000. Yhdistyksen 
jäsenmaksu vuonna 2020 on 27 € ja perhejäsenmaksu 17 €.

Yhdistyksen edunvalvontatoiminta on vaikuttamista ja 
yhteistyötä hoitohenkilökunnan, sairaaloiden, Kelan ja alan 
järjestöjen kanssa. Keskeinen osa toimintaa on sairautta kos-
kevan tiedon kerääminen ja jakaminen sekä vertaistoiminta. 

Julkaisija
Crohn ja Colitis ry, www.ibd.fi, info@ibd.fi
Päätoimittaja
Renja Nikula, toimitus@ibd.fi
Ulkoasu ja taitto
Sofia Wilkman
Kannen kuva
Renja Nikula
Painosmäärä 9 000 kpl
Paino Hämeen Kirjapaino Oy
Issn 2243-0695

Vastaanotamme aineistoa sitoumuksetta, mutta mielel-
lämme. Toimitus pidättää oikeuden tarvittaessa lyhentää 
ja stilisoida kirjoituksia.

Nro  Aineisto  Ilmestyy
1   16.1.    vko 8
2   2.4.    vko 19
3   6.8.    vko 37
4   22.10.   vko 48

Ilmoitushinnasto 2020:
1/1 -sivu 1 100 €
1/2 -pysty 650 €
1/2 -vaaka 650 €
1/4 -pysty 450 €
Takakansi 1 300 €
2-kansi sisä-etu 1 200 €
3-kansi sisä-taka 1 200 €
Keskiaukeama 2 000 €
(Muut koot ja liitteet sopimuksen mukaan)

Veikkaus tukee
Crohn ja Colitis 
ry:n toimintaa

Inflammatory Bowel Disease,    
tulehduksellinen suolistosairaus

Yhden J-pussilaisen työtarina

Lisää tunnettuutta, paljon kiitosta

TIISE-hanke

Sopeutumisvalmennuskurssit

Tukea Perheille -hanke

Yhdistyksen toimintaa
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Vertaistukihenkilöt
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Yhdistyksen toiminta avointa kaikille

Toimintaa turvallisuus huomioiden

Yhdistyksen toimintaan voi osallistua muutkin kuin jäsenet, joten voit tulla tutus-
tumaan toimintaan tai ottaa mukaan ystäväsi, kumppanisi tai vaikka vanhempasi. 
Katso alueesi tapahtumat www.ibd.fi/tapahtumat. Myöskään sopeutumisvalmen-
nuskursseillemme osallistuminen ei ole kiinni jäsenyydestä. Katso lisää kursseista 
www.ibd.fi/vertaistuki.

Yhdistyksen vertaistapaamiset ja muu kasvokkainen toiminta käynnistetään 
syksyn aikana eri puolella Suomea. Seuraamme koronatilanteen kehittymis-
tä, ja muutamme ohjeistuksia tarvittaessa. Ajantasaisen tiedon toiminnasta ja 
turvallisuusohjeistuksista löydät yhdistyksen nettisivuilta osoitteesta www.ibd.
fi. Pyrimme toimillamme turvaamaan mahdollisimman turvalliset kohtaamiset. 
Korostamme jokaisen omaa harkintaa omien lähikontaktien kanssa. Elokuussa 
voimassa olleet ohjeistukset voit lukea lehden sivulta 47.

 Jäsenasiaa 

Lataa päivitetty Vessa-
passi puhelimeesi

Mobiili-Vessapassi on päivitetty loppu-
keväästä - olethan jo päivittänyt omasi? 
Uudessa versiossa on suomen ja englan-
nin lisäksi myös ruotsinkielinen teksti! 
Jos et vielä ole maksanut jäsenmaksuasi, 
saat linkin uuteen Vessapassiin maksun 
kirjauduttua jäsenrekisteriimme. Jos olet 
jo maksanut tämän vuoden jäsenmak-
sulaskun, voit ladata uuden Vessapassin 
kirjautumalla jäsensivuille. Jos sinulla ei 
ole tunnuksia jäsensivuille, ota yhteyttä 
toimistolle info@ibd.fi. Suosittelemme 
päivitystä mobiili-Vessapassin toimivuu-
den varmistamiseksi.

Dál dieđut searvvi ja 
čoalledávddaid birra 
maid davvisámegillii!

Dál dieđut searvvi ja čoalledávddaid birra 
maid davvisámegillii! Davvisámegielat 
siidduin leat oanehaččat dieđut searvvis, 
dan doaimmain ja IBD ja eará čoalledá-
vddaid birra. Siidduid gávnnat čujuhusas 
www.ibd.fi/samegillii, ja maid jođanit 
www.ibd.fi-siiddu gurut (mobiilaveršuvn-
nas olggeš) badječiegas!

Nyt tietoa yhdistyksestä ja suolistosai-
rauksista lyhyesti myös pohjoissaameksi!

Pohjoissaamenkielisellä sivuilla on 
lyhyt info yhdistyksestä ja sen toiminnas-
ta, sekä IBD:stä ja muista suolistosairauk-
sista. Sivut löytyvät osoitteesta www.
ibd.fi/samegillii, ja nopea reitti on myös 
www.ibd.fi -sivun vasemman yläkulman 
(mobiilissa oikean) kautta! Lyhyet infot 
yhdistyksestä ja suolistosairauksista löy-
tyvät myös englanniksi ja ruotsiksi.

JVESSAPASSI
 Meillä käy 

www.vessapassi.fi
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Vuoden vapaaehtoinen

Perinteeksi muodostunut vuoden vapaaehtoisen valinta on ajankohtainen! Onko 
joku tietty vapaaehtoinen kultaakin kalliimpi vertaistuen mahdollistaja, olkapää 
johon tukeutua vaikka puhelimen välityksellä, tai näppärä kirjoittaja, joka on avu-
liaasti keskustelemassa verkon välityksellä? Ilmianna Vuoden Vapaaehtoinen, joka 
palkitaan Syyspäivillä 24.10.! Lähetä ehdotuksesi 11.10. mennessä sähköpostitse 
osoitteeseen vertaistoiminta@ibd.fi!

Seuraa meitä somessa
Facebookista ja Instagramista löydät meidät 

nimellä Crohn ja Colitis ry. Twitterissä ja 
Snapchatissa olemme crohnjacolitis. 

Julkaistessasi meihin tai suolistosairauksiin liittyvää 
käytäthän #ibdfi ja #meidänjärjestö!

IBD-lehden voi lukea myös sähköisenä 
versiona. Kirjaudu vain jäsensivuille 
osoitteessa www.ibd.fi ja klikkaa itsesi 
IBD-lehti -osioon! Lehti on luettavissa 
sähköisesti hieman ennen paperisen 
lehden ilmestymistä.

Jos haluat lukea lehtesi vain sähköise-
nä, ilmoita siitä meille info@ibd.fi!

IBD-lehti sähköisenä

Jäsenedut

Yhdistyksen jäsenenä olet oikeutettu 
jäsenetuihin. Jäsenenä saat muun muas-
sa IBD-lehden neljä kertaa vuodessa, 
edullisemman osallistumismaksun 
useisiin vertaistapahtumiin, Vessapassin, 
maksuttomia oppaita, oikeuden Side-
kick-hyvinvointisovellukseen, alennuk-
sia ravintolisistä sekä Puhdin testipake-
teista ja testeistä. Lue lisää www.ibd.fi/
liity-jaseneksi/jasenedut.

Jäsenenä voit myös toimia vapaaeh-
toisena, asettua ehdolle Nuorisotiimiin, 
käyttää äänioikeuttasi yhdistyksen sään-
tömääräisissä kokouksissa sekä asettua 
ehdolle yhdistyksen hallitukseen.

Mediaan kysellään jatkuvasti erilaisia 
haastateltavia. Tarvitsemme haas-
tateltavapankkiimme eri ikäisiä ja eri 
suolistosairauksia sai rastavia, myös 
pariskuntia ja perheitä. Jos olet valmis 
kertomaan tarinasi mediassa, ilmoittau-
du sähköpostilla toimitus@ibd.fi.

Ilmoittaudu 
haastateltavaksi
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Neiti Crohn Diplomipotilas 

K
eväällä -66 pääsin apumieheksi 
rakennustyömaalle Otaniemeen. 
Kun kuulin, että läheisellä uudis-
työmaalla apu- eli hanttimiehille 
maksettiin parempaa tuntipalkkaa, 

menin kysymään töitä sieltä.
Pääsin kuorma-autonkuljettajan apumie-

heksi. Tontilta kaadettujen puiden runkoja las-
tattiin Hiab-nosturin avulla autoon. Minä sain 
ohjata runkoja niin, että ne asettuivat lavalle 
siististi. Ensimmäisenä työpäivänäni pian ruo-
katunnin jälkeen yksi noista isoista rungoista 
karkasi Hiabin leuoista, osui minua ensin rin-
takehään niin, että lensin selälleni maahan, ja 
iski vielä täydellä painollaan oikeaan jalkaani. 
Minut vietiin Töölön sairaalaan kuvattavaksi, 
jalka kipsattiin ja sain pitkän sairausloman.

Lopulta pääsin takaisin töihin ja hakemaan 
sairauspäivärahani vakuutusyhtiöstä, ja työn-
antaja toi päivän lopuksi minulle elämäni en-
simmäisen KELA-kortin.

KUN VAJAAN VIIDENKYMMENEN vuoden kulut-
tua, siihen saakka melko terveenä, elämääni 
tuli haavainen paksusuolentulehdus kaikkine 
oireineen, sain kokea, että minusta huolehdit-
tiin. Oireiden pahennuttua Meilahden sairaa-
lasta tuli aina nopeasti apu. Lääkkeiden osalta 
maksukatto täyttyi vuoden toisella puoliskolla, 
joten sen jälkeen sairastelu ei enää rasittanut 
kukkaroakaan. Crohn ja Colitis ry järjesti hyviä 
tapaamisia ja jakoi informaatiota, jota tarvitsin. 
En ollut henkisestikään ihan yksin.

Nykyään minulla on ohutsuoliavanne, mutta 
sosiaaliturvani tuntuu edelleen hyvältä: tarvikeja-

kelu on tehty mahdottoman helpoksi, kun tuotteet 
tuodaan kotiovelle. Meilahden avannehoitajalle 
saan ajan parissa päivässä, jos tulee ongelmia.

JA YHTÄKKIÄ KOKO MAA, tai käytännössä koko 
planeetta, elää koronapandemian rajoitusten 
mukaan. Ihmiset joutuivat elämään kotiarestia 
muistuttavissa koloissaan. Vanhuksilla, yksi-
näisillä ihmisillä, eri tavoin sairailla ja varmasti 
monilla muillakin oli keväällä vaikeaa. Ihmet-
telen, miten ja milloin täältä tullaan takaisin 
entisenkaltaiseen maailmaan, jossa ihminen 
voi yskäistä ilman, että häntä pidetään yleisen 
turvallisuuden vaarantajana.

Ja yhtäkkiä kirjastot olivatkin taas auki. 
Menimme sinne pari päivää avaamisen jäl-
keen. Malmin kirjaston pääovi oli kuitenkin 
kiinni. Sen edessä oli kyltti, jossa neuvottiin 
menemään sisään puiston puolelta. Ja puiston 
suuntaan kulki valtavan pitkä, hyvin verkkai-
sesti liikkuva jono. Menin tilanteesta hämille-
ni: pitäisikö meidän asettua jonon päähän vai 
kulkea muiden ohi? Kohteliaisuudesta – ja tyh-
myyttäni – kysyin yhdeltä jonottajalta, ovatko 
he menossa kirjastoon.

–   Ei kun tää on ruokajono, vastattiin.
Olisi tehnyt mieli pyytää anteeksi. Mutta 

monenlaisia ajatuksia nousi mieleen: että joil-
lakin on vaikeaa, varsinkin näinä aikoina, jos 
ilmaista ruokaa joudutaan jonottamaan, ja jono 
on vielä noin pitkä. Toisaalta, ehkä asiat eivät 
ole ihan hirveän huonosti, jos apua on kuiten-
kin saatavilla. 5

Diplomipotilas

KELA-kortti 
ja ihmisen osa 
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PROF. DE SIMONE KOOSTUMUS
MAAILMAN VAHVIN 
MAITOHAPPOBAKTEERIVALM ISTE 

Vivomixx™
VIVOMIXX™ on hyvinvointia ja 
vastustuskykyä tukeva valmiste.
VIVOMIXX™ sopii koko perheen 
kokonaisvaltaiseen hyvinvoi tiin 
vuoden jokaiseen päivään. 

TUTKI USTI PARAS 
Vivomixx on kymmeniä kertoja vahvempi 
kuin muut maitohappobakteerivalmiste'et. 

VIVOMIXX 
Saattaa auttaa säilyttämään 
suolistoflooran tasapainon 
tehokkaasti ja turvallisesti. 

TEHOKASTA APUA 
Sisältää 450 miljardia elävää maitoha 
teeria ja bifidobakteeria 8 erilaisesta kan asta. 

-- - -;�:;_:;;_

Soita meille: 010 322 5340 
www.vivomixx.fi 

http://www.vivomixx.fi


Järjestöt vaikuttavat paremman perusturvan ja 
kohtuullisempien kustannusten eteen.
TEKSTI OLGA HAAPA-AHO KUVAT UNSPLASH

Sosiaaliturvan 
kokonaiSuudistus
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Artikeln på 
svenska på
 sidan 15.
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osiaaliturvaa on kehi-
tetty Suomessa vuosi-
kymmenien ajan etuus 
kerrallaan. Lopputu-
loksena on melkoinen 
tilkkutäkki, jota asian-
tuntijoidenkin on han-
kala ymmärtää. Lisäksi 
haasteita aiheuttaa se, 
että perusturvan taso ei 

ole pysynyt kustannusten nousun tah-
dissa. Yhä useampi heikossa asemassa 
oleva kokee, että rahat eivät riitä vält-
tämättömiin kustannuksiin.

Pitkäaikaissairaiden kohdalla on-
gelmia aiheuttaa erityisesti sairaudes-
ta aiheutuvien kustannusten korkeus 
eli esimerkiksi lääkekulut ja asiakas-
maksut. Kokosimme tietoa siitä, mitkä 
asiat ovat nousseet esille viime vuosien 

selvityksissä ja mitä sosiaaliturvan ke-
hittämisessä on odotettavissa tulevina 
vuosina.

Sairauden kustannukset 
rasittavat sairastavien taloutta
Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen 
vastainen verkosto EAPN-fin selvitti 
vuonna 2019 suomalaisten kokemuk-
sia sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kasmaksuista ja niiden aiheuttamis-
ta talousvaikeuksista. Tuloksista käy 
ilmi, että asiakasmaksut vaikeuttavat 
sairastavien muutenkin raskasta ar-
kea. Osa vastaajista kertoo jättäneensä 
terveydenhuollon käyntejä jopa ko-
konaan väliin, koska heillä ei ole ollut 
varaa asiakasmaksuihin. Monet ovat 
myös joutuneet ottamaan lainaa asia-
kasmaksuihin tai velkaantuneet, koska 

S
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asiakasmaksut ovat menneet ulosot-
toon. Vuonna 2019 jo 450 000 sosiaa-
li- ja terveydenhuollon asiakasmaksua 
päätyi ulosottoon.

Myös maksukattoihin liittyvät on-
gelmat tulevat esille. Kaikilla ei ole 
varaa ostaa lääkkeitä ennen lääkkei-
den maksukaton täyttymistä ja osalla 
ongelmia aiheuttaa se, etteivät kaikki 
lääkkeet kuulu korvausjärjestelmän 
piiriin. Nämä ongelmat tulevat usein 
esille myös suolistosairaiden kohdalla. 
Pahimmillaan ihmiset joutuvat karsi-
maan joko ruoasta tai lääkkeistä, mikä 
saattaa vaarantaa hoidon.

Crohn ja Colitis ry toteutti yhdes-
sä kolmen muun pitkäaikaissairauksia 
edustavan järjestön kanssa kyselyn, 
jonka tulokset julkaistiin vuonna 2018. 
Myös sen tulokset olivat samansuun-

taisia - 73 prosenttia vastaajista ker-
toi kokevansa sairauden aiheuttamat 
kustannukset erittäin tai melko suu-
rena rasitteena. Myös tuossa kyselyssä 
vastaajat kertoivat, että joutuvat karsi-
maan rahanpuutteen takia joko ruoasta 
tai lääkkeistä. Joka kymmenes vastaaja 
ilmoitti jättäneensä lääkärin suosittele-
man lääkkeen hankkimatta sen hinnan 
vuoksi.

Järjestöt toimivat sosiaalitur-
van parantamiseksi
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kat-
tojärjestö Soste kommentoi toukokuun 
lopussa Euroopan komission maakoh-
taisia suosituksia Suomelle. Suosituk-
sissa kehotetaan Suomea toimimaan 
niin, että koronakriisistä noustaan 
mahdollisimman vähin vaurioin. Soste 

Tasapaino löydetään 
parhaiten investoimalla 

riittävästi ihmisten 
hyvinvointiin.

korostaa kannanotossaan sitä, että ta-
sapaino löydetään parhaiten investoi-
malla riittävästi ihmisten hyvinvointiin.

Soste korostaa, että perusturva on 
jatkossa olennainen kehittämiskohde. 
Koronakriisi on osoittanut, että perus-
turvan taso on liian matala ja että se ei 
toimi riittävän joustavasti. Juuri nyt pi-
tää varmistaa etuuksien joustavuus ja 
nopea maksatus. Pidemmällä aikavälillä 
perus turvaa tulee korottaa astettain kohti 
kohtuullista minimitasoa. Lisäksi Soste 
muistuttaa, että sosiaali- ja terveyden-
huollon uudistus tulee toteuttaa niin, 
että se varmistaa palveluiden yhdenver-
taisuuden ja saavutettavuuden kaikille.

Myös Crohn ja Colitis ry:n vaikutta-
mistavoitteissa on monia sosiaalitur-
vaan liittyviä tavoitteita. Vaadimme, 
että maksukattoja uudistetaan niin, 
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että nykyisten kolmen erillisen tervey-
denhuollon maksukaton sijaan luodaan 
yksi maksukatto lääkkeille, matkakus-
tannuksille ja asiakasmaksuille. Tämän 
katon tulee olla kohtuullisen kokoinen 
ja erityisen kalliita lääkkeitä käyttävien 
kohdalla katto tulee jaksottaa niin, ettei 
sitä joudu maksamaan yhdellä kerralla 
vuoden alussa. 

Kaikkein vaikeimmassa taloudelli-
sessa asemassa olevien pitkäaikaissai-
raiden kannalta on ehdottoman tärkeää, 
että minimietuuksia korotetaan ja että 
toimeentulotuessa huomioidaan kaikki 
sairaudesta johtuvat kustannukset ja 
niihin myönnetään tukea. Tavoittelem-
me myös entistä selkeämpiä ja suolisto-
sairaudet paremmin huomioivia myön-
tämiskäytäntöjä Kelaan. 

Sosiaaliturvaa uudistetaan 
Kysyimme sosiaaliturvan kokonai-
suudistusta valmistelevan komitean 
puheenjohtajalta, tutkimusprofessori 
Pasi Moisiolta, miten sosiaaliturvan 
uudistaminen sujuu ja mitä komitealta 
on odotettavissa tulevina vuosina.

- Kyseessä on laaja uudistus ja ko-
mitea on asetettu kahdeksi hallitus-
kaudeksi. Voimme kuitenkin tehdä eh-
dotuksia yksittäisiin ongelmakohtiin jo 
tämän hallituskauden aikana, kertoo 
Moisio.

Komitea aloitti työnsä määritte-
lemällä tämänhetkiset sosiaaliturvan 
suurimmat ongelmat. Näitä ovat so-
siaaliturvan monimutkaisuus, sosi-
aaliturvan ja työn yhteensovittamisen 
vaikeus, toimeentulotuki, perusturva ja 
asumisen tukeminen sekä palveluiden ja 
toimeentulon yhteistyö. Tänä syksynä 
näitä kaikkia syvennetään ja selvitetään. 
Tavoitteena on löytää konkreettiset on-
gelmakohdat, jotka vaikuttavat ihmis-
ten elämään.

- Tässä työssä huomioidaan myös 
sairauden kustannusten vaikutukset, 
kertoo Moisio.

Samaan aikaan on tarkoitus valmis-
tella ensimmäisiä ehdotuksia uudistuk-
siksi, joita voitaisiin toteuttaa jo tällä 
hallituskaudella. Esimerkiksi tosiasial-
lisesti työkyvyttömien työttömien ase-
maan on tarkoitus tarttua jo ensi talven 
aikana. 

Keskustelimme myös asiakasmak-
sujen kehittämisestä tulevina vuosina. 
Moisio toimii Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksella tutkimusprofessorina ja 
kertoi, että THL tekee aktiivisesti tutki-
mustyötä asiakasmaksujen vaikutuksis-
ta päätöksentekoa varten. Toivottavasti 
tutkijat löytävät ratkaisuja siihen, että 
asiakasmaksut eivät kuormittaisi jat-
kossa kohtuuttomasti pitkäaikaissai-
raiden taloutta!

Soste edustaa sosiaali- ja terveys-
alan järjestöjä sosiaaliturvan kokonai-
suudistusta käsittelevässä komiteassa 
ja asumista koskevassa alajaostossa. 
Tänä syksynä, kun tavoitteena on kar-
toittaa sosiaaliturvan ongelmakohtia, 
Soste nostaa esille viime vuosien sel-
vityksissä esille nousseita tuloksia.

Sosten edunvalvontajohtaja Anne 
Perälahti kertoo, että järjestöt ovat jo 
vuosia valmistautuneet sosiaaliturva-
uudistukseen. Uudistus on keskeinen 
monille sote-alan järjestöille ja siksi 
Soste on aktiivisesti vaikuttamas-
sa uudistukseen. Soste vie eteenpäin 
joustavan perusturvan mallia, joka 
tähtää ymmärrettävään ja oikeu-
denmukaiseen järjestelmään, jossa 
perusturvaa korotetaan ja se joustaa 
erilaisissa elämäntilanteissa.

- Pidemmän aikavälin vaikutta-
mistyön tavoitteena on perusturvan 
korotus viitebudjettien kohtuullisen 
minimin tasolle, Perälahti kertoo.

Viitebudjetteihin perustuvalla koh-
tuullisella minimillä tarkoitetaan sitä 
tasoa, jolloin kotitaloudella on koh-
tuullisesti varaa kaikkiin olennaisiin 
tavaroihin ja palveluihin.

Crohn ja Colitis ry seuraa yhdessä 
muiden järjestöjen kanssa uudistuk-
sen etenemistä ja nostaa esille pitkä-
aikaissairaiden tarpeita. 5

Järjestöt ovat 
jo vuosia 

valmistautuneet 
sosiaaliturva-
uudistukseen.
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nder årtiondenas lopp 
har socialskyddet i Fin-
land utvecklats en för-
mån i taget. Resultatet 
är ett ordentligt lapp-
täcke som är svårförstå-

eligt även för experterna. Dessutom har 
nivån på grundskyddet inte hållit jämna 
steg med kostnadsökningarna, och det 
medför också utmaningar. Allt fler per-
soner i en svagare ställning upplever att 
pengarna inte räcker till för nödvändiga 
utgifter.

För kroniskt sjuka personer utgör 
särskilt de höga kostnaderna för t.ex. 
läkemedel och klientavgifter som de-
ras sjukdom orsakar ett problem. Vi har 
samlat in information om vilka frågor 
som har kommit upp vid utredningarna 
som genomförts under de senaste åren 
och om vad vi kan förvänta oss i fråga 

om utvecklingen av socialskyddet under 
de kommande åren.

Sjukdomskostnaderna tynger 
de sjukas ekonomi
År 2019 utredde Finlands nätverk mot 
fattigdom och utslagning, EAPN-fin, 
vilka erfarenheter finländarna hade av 
klientavgifterna inom social- och häl-
sovården och om de ekonomiska pro-
blem som dessa orsakade. Det visade 
sig att klientavgifterna försvårar den 
sedan tidigare tunga vardagen för dem 
som är sjuka. En del av respondenterna 
säger att de till och med helt har hop-
pat över hälsovårdsbesök eftersom de 
inte har haft råd att betala klientavgif-
terna. Många har även blivit tvungna 
att ta lång för klientavgifterna och har 
skuldsatt sig eftersom klientavgifter-
na har blivit föremål för utmätning. År 

U
Totalreformen av socialskyddet
Organisationerna 
arbetar för ett bättre 
socialt grundskydd och 
rimligare kostnader.
TEXT OLGA HAAPA-AHO 
BILDER ADOBE STOCK, UNSPLASH 
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Det är lättast 
att uppnå en 

balans genom 
att investera i
människors 

välfärd.

2019 blev hela 450 000 klientavgifter 
inom social- och hälsovården föremål 
för utmätning.

Det kommer även fram problem i 
fråga om betalningstak. Alla har inte råd 
att köpa läkemedel innan de når betal-
ningstaket för läkemedel och en del får 
problem eftersom alla läkemedel inte 
omfattas av ersättningssystemet. De 
här problemen kommer även ofta fram 
för dem som lider av tarmsjukdomar. I 
värsta fall behöver folk dra in på an-
tingen mat eller läkemedel och det kan 
äventyra deras behandling.

Tillsammans med tre andra orga-
nisationer som representerar kroniskt 
sjuka personer genomförde Crohn ja 
Colitis ry en enkät vars resultat publ-
icerades 2018. Även den enkäten visade 
på liknande resultat. Av respondenter-
na sade 73 procent att de upplevde att 
kostnaderna som deras sjukdom orsa-
kade var en mycket eller ganska stor 
belastning. Även i den enkäten berät-
tade respondenterna att brist på pengar 
innebar att de behövde dra in på anting-
en maten eller läkemedlen. Var tionde 

respondent sade sig ha låtit bli att köpa 
ett läkemedel som en läkare rekom-
menderat, på grund av priset.

Organisationerna arbetar för en 
förbättring av socialskyddet
I slutet av maj gav takorganisationen 
för organisationerna inom social- och 
hälsovårdsbranschen, Soste, kommen-
tarer angående Europeiska kommissi-
onens landsspecifika rekommendatio-
ner för Finland. I rekommendationerna 
uppmanades Finland att handla så att 
coronaviruskrisen orsakar så små skad-
or som möjligt. I sitt ställningstagande 
understryker Soste att det är lättast att 
uppnå en balans genom att investera i 
människors välfärd.

Soste understryker att grundskyddet 
kommer att vara ett viktigt utvecklings-
objekt i framtiden. Coronaviruskrisen 
har visat att grundskyddets nivå är för 
låg och att skyddet inte är tillräckligt 
flexibelt. Just nu är det läge att säker-
ställa att förmånerna är flexibla och att 
betalningar görs snabbt. På längre sikt 
bör grundskyddet höjas mot en rim-
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Organisationerna redan under 
flera års tid har förberett

sig inför socials-
kyddsreformen.

lig miniminivå. Dessutom påminner 
Soste om att reformen av social- och 
hälsovården bör genomföras så att den 
säkerställer jämlik service som är till-
gänglig för alla.

I sina påverkningsmål har även 
Crohn ja Colitis ry många mål som 
rör socialskyddet. Vi kräver att be-
talningstaken reformeras så att det i 
stället för tre olika betalningstak inom 
hälsovården ska finnas ett enda betal-
ningstak för läkemedel, resekostnader 
och klientavgifter. Det taket bör vara 
rimligt och för dem som använder sär-
skilt dyra läkemedel bör taket periodi-
seras så att man inte ska behöva betala 
allt på en och samma gång i början av 
året. 

För kroniskt sjuka som befinner 
sig i det allra mest utsatta ekono-
miska läget är det absolut nödvändigt 
att minimiförmånerna höjs och att 
alla sjukdomskostnader beaktas i ut-
komststödet och att man får stöd för 
dem. Vi vill även att FPA ska ha kla-
rare praxis för beviljande av stöd och 
att tarmsjukdomar ska beaktas bättre 
än tidigare. 

 
Socialskyddet reformeras
Vi frågade Pasi Moisio, forskarprofes-
sor och ordförande för kommittén som 
planerar totalreformen av socialskyd-
det, hur reformen fortskrider och vad 
vi kan förvänta oss av kommittén under 
de kommande åren. 

- Det rör sig om en omfattande re-
form och kommitténs mandat är två 
regeringsperioder. Vi kan ändå ge för-
slag angående enskilda problem redan 
under den här regeringsperioden, säger 
Moisio.

Kommittén startade sitt arbete med 
att definiera de största aktuella proble-
men med socialskyddet. Dessa utgörs av 
socialskyddets komplexitet, svårighe-
terna att kombinera socialskydd med 
arbete, stöd för boende och samarbetet 
mellan servicen och utkomsten. Under 
den kommande hösten kommer man att 
fördjupa sig i och utreda dessa problem. 
Målet är att hitta de konkreta problem 
som påverkar folks liv. 

- Vi beaktar även effekterna av sjuk-
domskostnaderna i det här arbetet, sä-
ger Moisio.

Samtidigt har man för avsikt att ta 
fram ett par första förslag till reformer 
som skulle vara genomförbara redan 
under den här regeringsperioden. Det 
är till exempel tänkt att man redan un-
der nästa vinter ska greppa problemet 
med sådana arbetsoförmögnas ställning 
som har överskridit utbetalningstiden 
för sjukpenning. Vi diskuterade även 
utvecklingen av klientavgifter under de 
kommande åren. Moisio är forskarpro-
fessor vid Institutet för hälsa och välfärd 

(THL). Vi hoppas att forskarna kommer 
att hitta lösningar så att klientavgifter-
na inte fortsätter att tynga de kroniskt 
sjukas ekonomi på ett orimligt sätt!

Soste representerar organisatio-
nerna inom social- och hälsovårds-
branschen i kommittén som behandlar 
totalreformen av socialskyddet samt i 
underdelegationen för boende. Nästa 
höst, då man har för avsikt att kart-
lägga problemen inom socialskyddet, 
kommer Soste att ta upp resultaten 
från utredningarna som gjorts under 
de senaste åren.

Sostes chef för intressebevakning, 
Anne Perälahti, säger att organisatio-
nerna redan under flera års tid har för-
berett sig inför socialskyddsreformen. 
Reformen är av central vikt för många 
organisationer inom social- och hälso-
vårdssektorn och därför försöker Soste 
aktivt påverka reformen. Soste främjar 
en modell med flexibelt grundskydd 
som siktar till ett förståeligt och rätt-
vist system där grundskyddet höjs och 
är flexibelt i olika livssituationer.

- På längre sikt har vi som mål för 
påverkningsarbetet att grundskyddet 
ska höjas till en rimlig miniminivå ba-
serat på referensbugetarna, säger Pe-
rälahti. 

Det som avses med en rimlig mini-
minivå baserat på referensbudgetar är 
den nivå där ett hushåll rimligtvis har 
råd med alla viktiga varor och tjänster.

Tillsammans med andra organisa-
tioner följer Crohn ja Colitis ry med hur 
reformen fortskrider och tar upp kro-
niskt sjukas behov. 5
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Tutkimuskatsaus

COVID-19 esiintyvyys 
länsimaiden IBD-
potilailla 
TIEDOT COVID-19-ESIINTYVYYDESTÄ IBD-potilailla 
ovat ristiriitaisia. Varhaiset tiedot Kiinasta viitta-
sivat siihen, että IBD-potilailla olisi jopa muuta 
väestöä vähäisempi tartuntariski. Tutkimuksis-
sa Kaliforniasta sekä Ranskasta ja Italiasta CO-
VID-19-esiintyvyys IBD-potilailla todettiin sa-
manlaiseksi kuin muulla väestöllä. Eräällä Italian 
pahimmista tartunta-alueista tehdyssä tutkimuk-
sessa yksikään IBD-potilas ei ollut saanut tartuntaa.

Espanjassa tutkittiin COVID-19-riskiä lähes 
kahdellatuhannella madridilaissairaalassa seura-
tulla aikuisella IBD-potilaalla verrattuna muuhun 
väestöön. Tapauksia esiintyi 4,9 tuhatta IBD-po-
tilasta kohden – hieman muuta väestöä vähem-
män. COVID-19-kuolleisuus oli samankaltainen 
IBD-potilailla ja muulla väestöllä.

Tutkijat toteavat loppuyhteenvetona, et-
tei IBD-potilailla vaikuta olevan muuta väes-
töä suurempaa COVID-19-tartuntariskiä ja että 
IBD-potilaat lienevät hyvän ohjeistuksen ansios-
ta sitoutuneita ehkäisytoimenpiteisiin, mikä voi 
auttaa ehkäisemään viruksen leviämistä heidän 
joukossaan.

Lähde: Taxonera C, Alba C, Olivares D. What is the 

incidence of COVID-19 in patients with IBD in wes-

tern countries? Gastroenterology 2020 Jul 17;S0016-

5085(20)34942-8.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32687925/

Univaikeudet
TERVE UNEN JA VALVEEN KIERTO on tärkeää im-
muunitoiminnoille. Krooniset tulehdussairau-
det, kuten IBD, aiheuttavat usein unettomuutta 
ja väsymystä, mikä voi vaikuttaa taudinkulkuun. 
Romanialaistutkimus perehtyi IBD-potilaiden 
univaikeuksiin.

Tutkimukseen otettiin 110 IBD-potilasta ja 
66 tervettä verrokkia. IBD-potilaiden unenlaatu 
todettiin merkittävästi huonommaksi kuin ter-
veillä, ja univaikeuksia esiintyi myös remissiossa 
olevilla. Univaikeuksien todettiin olevan yhtey-
dessä psykologisen statuksen muutoksiin sekä 
IBD:ssä suolen ulkopuolisiin liitännäisvaivoihin.

Univaikeuksien todettiin olevan yhteydessä 
IBD:n aktiivisuuteen, ja vaikuttaa lisäksi siltä, 
että huono uni lisää relapsin riskiä Crohnin tau-
dissa, muttei haavaisessa paksusuolitulehduk-
sessa. Univaikeuksilla huomattiin olevan yhte-
yksiä tulehdusparametreihin, kuten CRP:hen ja 
ulosteen kalprotektiiniin.

Loppuyhteenvetona tutkijat toteavat, että uni-
vaikeudet ovat tavallisia IBD-potilailla, ja koska 
niillä voi olla vaikutuksia taudinkulkuun, niitä 
tulisi rutiininomaisesti tarkkailla.

Lähde: Gilc-Blanariu G-E, Stefnescu G, Trifan A.V., 

Moscalu M, Dimofte M-G, Stefnescu C, Drug V.L., 

Afrsnie V-A, Ciocoiu M. Sleep impairment and psy-

chological distress among patients with inflammatory 

bowel disease – beyond the obvious. J Clin Med 2020 

Jul 20;9(7):E2304.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32698475/
 Lue koronaviruksesta osoitteesta 

www.ibd.fi/koronavirus-ja-suolistosairaudet
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ilmavaivoja?
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Pussiitin ehkäisy 
ja hoito
PUSSIITTIA ESIINTYY noin puolella 
IPAA-leikatuista eli ns. j-pussileika-
tuista haavaista paksusuolitulehdus-
ta sairastavista potilaista. San Diegon 
yliopiston tutkijat perehtyivät kirjal-
lisuuskatsauksessa akuutin tai kroo-
nisen pussiitin ehkäisyn tai hoidon 
lääkevaihtoehtojen tehokkuuteen ja 
turvallisuuteen.

Yksiselitteisiä vastauksia kirjalli-
suuskatsauksessa ei löytynyt, mutta 
tendenssejä löytyi. Akuutissa pussii-
tissa tehokkaimmalta hoidolta vai-
kutti katsaukseen sisällytettyjen tut-
kimusten perusteella siprofloksasiini. 
Kroonisessa pussiitissa tehokkaim-
malta hoidolta vaikuttivat katsaus-
tutkimuksissa Suomessa Vivomixx- 
nimellä myytävä probioottivalmiste, 
adalimumabi sekä glutamiini. Pussii-
tin ehkäisyssä tehokkailta vaikuttivat 
probioottivalmiste, bifidobacterium 
longum sekä tinidatsoli.

Tutkijat toteavat loppuyhteenve-
tonaan, että antibioottien, probioot-
tien ja muiden hoitomahdollisuuksien 
vaikutukset pussiitin hoitoon ja eh-
käisyyn ovat vielä epäselviä, ja lisää 
laadukkaita tutkimuksia kaivataan, 
jotta pussiitin ehkäisy ja hoito voi-
daan optimoida.

Lähde: Nguyen N, Zhang B, Holubar 

S.D., Pardi D.S., Singh S. Treatment and 

prevention of pouchitis after ileal-anal 

anastomosis for chronic ulcerative coli-

tis. Cochrane Database Syst Rev. 2019 May 

28;5(5):CD001176.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

31136680/
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S
idekick IBD -hyvinvointiohjel-
ma on uusi, maksuton 16 viikon 
mittainen matka kohti hyvää 
oloa. 

- Pääpaino ohjelmassa on henkises-
sä hyvinvoinnissa, mutta tavoitteena 
on parantaa ja ylläpitää laajemminkin 
hyvinvointia ja elämänhallintaa, kertoo 
valmentaja ja IBD-hoitaja Karoliina 
Ylänne SidekickHealthista.

Ohjelma on validoitu tieteellisesti ja 
se täyttää lääkinnällisen laitteen kri-
teerit. Jokaiselle käyttäjälle muodostuu 
erilainen kokonaisuus, sillä ohjelma 
muokkautuu käyttöhistorian mukaisesti 
vastaamaan käyttäjän mieltymyksiä.

- Oivallutamme osallistujia ja an-
namme hyvinvointia parantavia työka-
luja arkeen. Ja tietysti tuemme jokaista 
osallistujaa muutosten tekemisessä.

Aktiivisuuden palkintona 
puhdasta vettä lapsille
Tamperelainen Jaana Heikkinen oli 
mukana jo ohjelman pilottivaiheessa ja 
käyttää ohjelmaa edelleen aktiivisesti. 

- Sovelluksen avulla olen alkanut 
miettiä enemmän omaa hyvinvointiani. 
Tehtäviä minulle tulee joka päivä noin 
kymmenen ja ne on helppo toteuttaa 
osana arkea. Tehtävä saattaa olla esi-
merkiksi tietty askelmäärä tai seitsemän 
ison vesilasin juominen päivän mittaan.

Syksyllä ohjelmaan tulee myös mah-
dollisuus saada valmentajan komment-
teja omaan ruokavalioon.

- Kuvasin pilottivaiheessa ruuat ja 
sain niistä valmentajalta palautetta. 
Arki sujuu aina niin rutiinilla, että on 
hyvä kun joku asiantuntija katsoo onko 
ruokavaliossa petrattavaa. Valmen-

taja laittoi ainakin miettimään vähän 
enemmän mitä suuhunsa laittaa, Jaana 
naurahtaa.

Jaanan mukaan ohjelman kaikki ai-
healueet tukevat toisiaan. 

- Hyödynnän paljon liikuntaosiota ja 
myös Mieli-kategoria, jossa mitataan 
unen laatua ja opetellaan rentoutumaan 
on kovassa käytössä. 

Jokaisesta aktiivisesta ohjelman käy-
töstä yhtiö lahjoittaa Unicefin kautta 
puhdasta vettä sitä tarvitseville lapsille.

- Päivitän tiedot joka ilta kännykkäni 
kautta ja yksi tärkeä motivaattori siihen 
ovat ohjelman vesipisteet. On mukavaa 
tietää, että sovelluksen kautta voi myös 
auttaa. Suosittelen sovellusta kaikille 
IBD:tä sairastaville. Sovellus on helppo-
käyttöinen ja sen käyttö tulee helposti 
osaksi arkea. 

Maksuton Sidekick IBD -hyvinvointiohjelma tsemppaa pienin askelin 
kohti parempaa arkea. Ohjelma sopii kaikille IBD:tä sairastaville ja se 
muokkautuu jokaisen käyttäjän toiveiden mukaisesti.

TEKSTI SATU RASA   KUVAT RENJA NIKULA

Sidekick IBD -hyvinvointiohjelma 
tarjoaa uudenlaista tukea

Karoliina Ylänne ja 
Jaana Heikkinen pitävät 
Sidekickiä onnistuneena.
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Pienilläkin muutoksilla voi 
vaikuttaa omaan hyvinvointiin
Gatsroenterologian erikoislääkäri Pauliina Molande-
rin mukaan digitaaliset hyvinvointiohjelmat voivat 
auttaa pitkäaikaissairaita monella tapaa.

- Kuten muissakin pitkäaikaissairauksissa, on 
myös IBD:n taudinkulku yksilöllinen ja sen vaikutus 
elämään voi olla varsin vähäinen tai hyvinkin mer-
kittävä. Yksi tärkeistä seikoista on potilaan itsensä 
suhtautuminen sairastumiseen ja sairastamiseen. 
Toisille sairastumisen hyväksyminen on vuosien pro-
sessi, toisille taas hyvin helppo asia. Sairaudesta voi 
muovautua nopeasti hyväksyttävä osa uutta minäku-
vaa ja elämää. Toiset kipuilevat asian kanssa vuosia. 

Tulehduksellisiin suolistosairauksiin sairastutaan 
tavallisesti nuorella iällä, juuri itsenäistymisen kyn-
nyksellä. Usein nuori kokee jäävänsä yksin sairau-
tensa kanssa. 

- Oireiden ollessa hankalat eristäytyminen muusta 
maailmasta on todellinen riski. Esimerkiksi väsymys, 
uupumus, masennus, kivut ja ruokahaluttomuus hei-
kentävät motivaatiota hoitaa sairautta. Syntyy hel-
posti noidankehä, josta on vaikea päästä ulos.  

Hänen mukaansa hyvinvointiohjelman kehitys-
projekti oli mielenkiintoinen. 

- Hyppäsin mukaan sen ollessa jo loppusuoralla 
ja huomasin heti, että ohjelma on rakennettu am-
mattitaidolla. Sovellus ja sen sisältämä treeniohjel-
ma ohjaavat potilasta pärjäämään sairautensa ja sen 
tuomien yleisoireiden kanssa aivan uudella tavalla. 
Ohjelma osoittaa, että jo hyvin pienilläkin muutok-
silla voi vaikuttaa omaan hyvinvointiin. 5

Lähde matkalle  
kohti parempaa  
elämänhallintaa!
Sidekick IBD -hyvinvointiohjelma  
on täysin uudenlainen 16 viikon  
kokonaisuus.

• Maksuton kaikille Crohnin tautia  
ja haavaista paksusuolen  - 
tulehdusta sairastaville

• Oma teema jokaiselle viikolle, esim. 
ravitsemus, stressin vähentä minen ja 
fyysisen aktiivisuuden lisääminen

• Henkilökohtaiset viestit IBD-hoitajalta

• Ohjelma on validoitu tieteellisesti  
ja se täyttää lääkinnällisen  
laitteen kriteerit

Lataa Sidekick-sovellus puhelimeesi  
osoitteesta crohnjacolitis.fi/sidekick
Lääkeyhtiö Pfizer haluaa yhteistyössä Sidekick  
Healthin kanssa edistää terveyttä kokonais valtaisesti 
ja tukea potilaita elämän mittaisten sairauksien kanssa. 
Pfizer mahdollistaa Sidekick-palvelun tarjoamisen 
Crohn ja Colitis ry:n jäsenille ja IBD:tä sairastaville. 
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Jos sappihappojen  
takaisinimeytyminen 
häiriintyy aiheuttaen 
suolisto-oireita, puhu-
taan sappihapporipulista. 
Sappihapporipuli voi  
pahimmillaan hankaloit-
taa sairastavan elämää 
merkittävästi.

Sappihapporipulilla tarkoitetaan 
liian suuren sappihappomäärän 
aiheuttamaa ja ripuliin johta-
vaa ärsytystä paksusuolessa. 

Normaalisti maksassa valmistuvat ja 
ruuansulatustoimintaan osallistuvat 
sappihapot imeytyvät 95 prosenttises-
ti takaisin ohutsuolen läpi kulkiessaan. 
Sappihapporipulissa tämä sappihappojen 
takaisinimeytyminen on häiriintynyt, ja 
sappihappoa päätyy liikaa paksusuoleen.

Sappihapot vaikuttavat paksusuolen 
limakalvon toimintaan aiheuttaen ve-
den ja suolojen eritystä ja voimistamal-
la suolen supistuksia ja nopeuttamalla 
paksusuolen läpikulkuaikaa. Sappihap-
poripulin tyypillisin oire on vesiripuli. 
Sappihapporipuli voidaan diagnosoida 

mittaamalla gammakameralla tietyn 
radioaktiivisesti merkityn suolan säi-
lymistä kehossa tai tekemällä hoitoko-
keilu sappihappoja sitovalla lääkkeellä.

Ohutsuolen loppuosan poisto, tuleh-
dus, sädehoidon aiheuttama sädevaurio, 
ileosekaaliläpän poisto ja tietyt lääki-
tykset voivat aiheuttaa sappihappori-
pulin. Myös sappirakon poisto aiheuttaa 
sappihappojen jatkuvan valumisen suo-
leen ja sen kautta mahdollisesti häiriön 
niiden käsittelyssä ja kierrossa. Myös 
ohutsuolen nopea läpikulku voi aiheut-
taa lisääntyneen sappihappojen pääsyn 
paksusuoleen. Noin 10-15 prosentilla 
ripulityyppistä ärtyneen suolen oireyh-
tymää eli IBS:ää potevalla todetaan vä-
hentynyt sappihappojen imeytyminen.

TEKSTI LAURA MÄKINEN  
KUVAT ILONA PAKARINEN

Elämää sappihappo-
ripulin kanssa

Ilona Pakarisen 
IBD-poni
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Diagnoosia etsimässä 
30-vuotiaan Ilona Pakarisen sairausta-
rina alkoi jo 11-vuotiaana, jolloin hänel-
tä poistettiin sappikivien vuoksi sappi-
rakko. Vuonna 2018 saatua diagnoosia 
sappihapporipulista edelsi kuitenkin 
pitkä ajanjakso pahenevia oireita, tut-
kimuksia ja epätietoisuutta.

- Varhaisteini-iässä minulla oli yhä 
useammin ripuli, ja välitunnit vietin 
usein koulun vessassa. ”Vessavankeus” 
alkoi näyttelemään yhä suurempaa osaa 
elämässäni iän myötä, Ilona muistelee 
vakavoituen.

Oireilun pahentuessa ja epätietoi-
suuden kasvaessa kasvoi myös tarve 
turvautua reseptivapaisiin ripulilääk-
keisiin. Diagnoosia edeltävänä kesänä 
Ilona käytti jopa kahdeksaa eri lääkettä, 
jotta selviäisi työharjoittelusta.

- Lopulta sain lähetteen KOKS:iin, 
missä gastroenterologi määräsi minut 
sappihappojenimeytymistutkimukseen.

Vaikka diagnoosiksi tuli krooninen 
suolistosairaus, oli diagnoosin saami-
nen Ilonalle suuri helpotus.

- Vihdoin oireilleni löytyi syy. Muis-
tan gastroenterologin sanoneen, et-
tei kukaan pelkällä ajatuksen voimalla 
tuollaista ripulia saa aikaiseksi. Tämä 
lohdutti suuresti, sillä nyt tiesin, että 
kaikki ei ollut vain korvieni välissä.

Vessavankeus kuormittaa 
myös henkisesti
Tällä hetkellä Ilonalla on käytössä sap-
pihappoja sitova lääke, joka on kohen-
tanut elämänlaatua tekemällä useim-
mista päivistä ”hyviä mahapäiviä”. 
Pitkä epätietoisuus sairastamisesta jätti 
kuitenkin jälkensä.

- Hakeuduin jutteluapuun hyvin no-
peasti diagnosoinnin jälkeen. Asioiden 
sanominen ääneen on auttanut minua, 
ja olen päässyt työstämään vessavan-
keuden aiheuttamia solmukohtia.

Myös läheiset ovat olleet tukena, ja 
aikoinaan he kannustivat Ilonaa lääkä-
riin ja uusiin tutkimuksiin silloinkin, 
kun oma luottamus niihin horjui.

- On ihanaa, että minulla on ystä-
viä, jotka tukevat ymmärtäen, että saa-
tan joutua ravaamaan vessassa. Kotiin 

jääminen olisi usein helppo vaihtoehto, 
mutta ystävät tuovat paljon iloa, sisäl-
töä ja onnistumisen tunnetta elämääni, 
Ilona kertoo hymyillen.

Taide tukena
Kuva-artesaanina Ilona tukeutuu myös 
taiteeseen. Lisäksi huonoinakin päivinä 
pystyy maalaamaan ja valokuvaamaan.

- Jos suolistosairautta rupeaisi peit-
telemään, tekisi se sairastamisesta vain 
vaikeampaa. Taide on oma tapani tuoda 
suolistosairautta esille, ja jos niin saan 
yhdenkin ihmisen ajattelemaan elämää 
suolistosairaana, sen tuomia ongelmia 

ja onnistumisia, olen mielestäni onnis-
tunut siinä mitä teen.

Vaikka arki sappihapporipulin kanssa 
on nyt tasapainoisempaa, vaatii elämä 
sairauden kanssa edelleen totuttelua.

- Eläminen suolistosairaana on itsel-
läni vielä niin lapsen kengissä, että sitä 
jatkuvasti pälyilee missä on lähin ves-
sa. Uskon kuitenkin, että mitä tutum-
maksi sairauteni kanssa tulen ja opin 
tuntemaan kroppaani ja tekemään töitä 
ajattelumalleissani, minullakin voi olla 
varsin valoisa tulevaisuus täynnä uusia 
erilaisia kokemuksia sairaudestani huo-
limatta, Ilona kiteyttää. 5

Taide on Ilonalle keino käsitellä suolistosairauttaan

Liity 
Facebookissa vertaisryhmään! Sappihapporipuli - Crohn ja Colitis ry
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Monen eri tahon rooli voi hämmentää pitkäaikaissairauden hoidossa.

TEKSTI OLGA HAAPA-AHO  KUVAT ADOBE STOCK

Monilla suolistosairailla on 
käytössään sekä kunnalliset 
terveyspalvelut että työter-
veyshuolto. Välillä ihmiset 

asioivat sekä työterveyden, terveyskes-
kuksen että erikoissairaanhoidon palve-
luissa samanaikaisesti. Tämä aiheuttaa 
hämmennystä siitä, mikä on työtervey-
den rooli pitkäaikaissairaan hoidossa ja 
työkyvyn tukemisessa. 

Työterveyshuoltolain 2§:n (21.12.2001 
/1383) mukaan tavoitteena on edistää 
työnantajan, työntekijän ja työterveys-
huollon yhteistyönä:

- työhön liittyvien sairauksien ja tapa-
turmien ehkäisyä;
- työympäristön terveellisyyttä ja tur-
vallisuutta;
- työntekijöiden terveyttä ja työkykyä 
työuran eri vaiheissa; sekä
- työyhteisön toimintaa.

Työterveyshuollon perustehtävä, niin 
sanottu lakisääteinen työterveys, kes-
kittyy erityisesti ennaltaehkäisyyn ja 
hyvinvoinnin edistämiseen. Tämän li-
säksi työnantajilla on mahdollisuus tar-
jota työntekijöilleen myös sairaanhoidon 

Työterveys suolisto-
sairaan työkyvyn tukena

palveluita. Niiden laajuus on työnanta-
jien päätettävissä eli voi vaihdella mer-
kittävästi riippuen työnantajasta.

Työnantajakohtaiset käytännöt
Kysyimme työterveyslaitoksen ylilääkä-
riltä Timo Leinolta ajatuksia työterveys-
huollon toiminnasta ja kehittämiskoh-
dista pitkäaikaissairaiden näkökulmasta. 
Leino muistuttaa, että Suomessa työter-
veydessä on laajasti käytössä ainakin pe-
rustasoiset sairaanhoidon palvelut, mut-
ta koska asiasta ei ole valtakunnallista 
määräystä, tilanne riippuu yrityksestä. 
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Leino näkee suomalaisessa työterve-
yshuollossa paljon hyvää pitkäaikais-
sairaiden näkökulmasta.

- Suomalaiseen järjestelmään kuu-
luu, että sairaus ei lähtökohtaisesti estä 
työntekoa, vaan tilanne arvioidaan aina 
yksilöllisesti. Työssä itsessään voi olla 
vaatimuksia, jotka rajoittavat työhön-
ottoa. Näistä alakohtaisista rajoituksista 
tulee kertoa jo rekrytointivaiheessa, hän 
kuvailee tilanteita, joissa työntekijä on 
aloittamassa tai hakeutumassa uuteen 
työpaikkaan. 

Työkykyä ja sen vaatimia toimenpi-
teitä on tärkeää arvioida työn aloituksen 
yhteydessä, mutta erityisesti pitkäai-
kaissairaiden kohdalla on tärkeää, että 
arviointia tehdään pitkin työuraa yksi-
löllisen tilanteen mukaisesti. 

- Työterveys on puolueeton asian-
tuntija työn ja terveyden asioissa. Sil-
loin, kun sairaus aiheuttaa ongelmia 
työssä, on tärkeää hakeutua työter-
veyden ammattilaiselle, vaikka muuten 
oman sairauden hoito ja seuranta hoi-
dettaisiin muualla, Leino korostaa.

Moniammatillista tarjontaa
Työterveydessä on monenlaisia mah-
dollisuuksia antaa tukea, jos työkyky 
on alentunut. Työterveysneuvottelu on 
tärkeä osa sopivien järjestelyjen sopi-

mista joko sairauden vaikeutuessa tai 
sairausloman jälkeen. Työnantajalla on 
velvollisuus järjestää työkyvyn arviointi. 

- On myös hyvä muistaa, että työter-
veys on harvoin pelkkää lääkärihoitoa. 
Työterveydestä voidaan tarjota moniam-
matillisesti muun muassa mielenterve-
yden ja ravitsemuksen ammattilaisten 

pitäisi toimia joustavasti eikä aiheut-
taa yksilölle ongelmia tai sekavuutta. 
Kanta-järjestelmän ja muiden tieto-
järjestelmien kehitys on merkittävässä 
roolissa. Jo nyt kokeillaan esimerkiksi 
erilaisia työkyky-seurantoja, jotka voi-
sivat auttaa myös pitkäaikaissairaiden 
sujuvassa hoidossa.

Yksilöllisempää otetta
Suolistosairaiden tilanteiden yksilöl-
lisyys näkyy Crohn ja Colitis ry:n toi-
minnassa.

- Jäsenistömme kanssa keskustel-
lessa olen huomannut, ettei ole mitään 
selkeää ratkaisua suolistosairaiden työn 
tukemiseen. Kaikkien tilanne tarvitsee 
yksilöllistä arviointia, yhdistyksen sosi-
aali- ja terveysturvan asiantuntija Olga 
Haapa-aho sanoo.

Joillekin riittää hyvin se, että ei ole 
pakko tehdä esimerkiksi kaikkein ras-
kaimpia vuoroja. Osa tarvitsee hyvinkin 
monipuolista tukea sopivan työn mää-
rän ja toimeentulon takaamisen var-
mistamiseksi.

Myös Leino on sitä mieltä, että työ-
kyky vaatii yksilöllistä ja koko työuran 
huomioivaa näkökulmaa. Suolistosai-
raiden kohdalla erityisesti sairauksien 
erilaiset vaiheet tulisi huomioida ny-
kyistä joustavammin. 5

tukea. Jos tarvittavat palvelut eivät sisälly 
työterveyden piiriin, voidaan potilas oh-
jata eteenpäin tarvittaviin palveluihin.

Suomalaisessa järjestelmässä on siis 
paljon hyvää, mutta mitä pitäisi tehdä 
nykyistä paremmin, Työterveyslaitok-
sen ylilääkäri Timo Leino? 

- Eri toimijoiden erillisyys on iso 
ongelma, tulevaisuudessa järjestelmän 

On tärkeää, että 
arviointia tehdään 

pitkin työuraa 
yksilöllisen tilanteen 

mukaisesti.
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  Ohjelma  

  Lauantai 24.10.   

11.00–11.15 Päivien avaus 
11.15–12.00 FinnGen biopankkitutkimus – mitä 
se tarjoaa IBD-potilaalle? Martti Färkkilä, klii-
ninen asiantuntija, FinnGen gastroenterologia
12.00–13.00 Lounas 
13.00–14.15 Vertaisryhmät: 
- 60+ vuotiaille 
- Toiminnallinen ryhmä työikäisille 
- IBS eli ärtyneen suolen oireyhtymä 
- Suolistosairaan läheisille 
14.15 Tauko, iltapäiväkahvit 
15.00 Syyskokous - käsittelyssä myös 
kevätkokouksen asiat ja yhdistyksen 
sääntömuutos
19.00–22.00 Ohjelmallinen illallinen 
 
Päiväohjelmaa lapsille: 
11.00–12.00 Pelejä ja tutustumista hotellin 
kokoustilassa 
12.00 Lounas omien huoltajien kanssa 
12.45 Lähtö Trampolin Parkiin, kuljetus 
yhdistyksen puolesta
13.00–14.00 Trampolin Park 

    
  Sunnuntai 25.10.  

10.00–12.00 Opastettu kiertoajelu Lahdessa, 
retki päättyy Matkakeskuksen kautta hotellille
 
  
  Paikka  

Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone 
Aleksanterinkatu 14 
15110 Lahti 
puh. 020 123 4655 
seurahuone.lahti@sokoshotels.fi 

Maineikkaan lahtelaishotellin seinillä 
olisi lukemattomia ja toinen toistaan 
uskomattomampia tarinoita kerrottavanaan – 
kunpa seinät vain osaisivat puhua! 
Maksuton paikoitus hotellin autotallissa on 
päivävieraille, vuorokausipysäköinti 19 €/vrk. 

  
  Majoitus 24.–25.10.  

1 hlö huone 112 € 
2 hlö huone 68,50 € / hlö 
Lisävuode lapselle +25.00 € / hlö 
Matkasängyn voi tilata veloituksetta 
 

SYYSPÄIVÄT 
 LAHDESSA 24.–25.10.2020

Tervetuloa yhdistyksen perinteisille Syyspäiville Lahteen! Varaa 
maksuttomien luentojen ja vertaistapaamisten lisäksi ruokailut ja 
majoitus viimeistään 27.9., ja jätä jälkesi historiaan osallistumalla 

syyskokoukseen, jossa käsittelyssä muun muassa nimenmuutos! 
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Tutustu myös peruutusehtoihin ja 
turvallisuusohjeistukseen nettisivuillamme 
www.ibd.fi/tapahtuma/syksy2020. 

Tapahtumaa ovat tukemassa Coloplast oy, 
Pfizer, Medans oy sekä Tillotts Pharma AB.

  Ruokailut lauantaina 24.10.  

Lounas jäsenille 17 €, muille 22 € 
Ohjelmallinen illallinen jäsenille 35 €,  
muille 40 €. Illallisbuffet sovellettuna 
erityisruokavalioihin, sis. 2 pääruokaa 
Alle 12-vuotiaat ruokailevat puoleen hintaan 

 
  Ilmoittautuminen  

Sitovat ilmoittautumiset 27.9. mennessä. 
Ilmoitathan tarvittaessa myös 
erityisruokavaliosi. 
Ilmoittautumiset osoitteeseen www.ibd.fi/
tapahtuma/syksy2020/ tai sähköpostilla 
info@ibd.fi tai puhelimitse ma ja to klo 14-17 
040 765 7931 / 075 325 4400. 
Ilmoittautuminen on vastaanotettu vasta, 
kun saat kuittauksen. 
Saat viimeistään kahta viikkoa ennen tilaisuutta 
laskun varauksestasi. 

Crohn ja Colitis ry:n sääntömääräi-
nen syyskokous järjestetään lauantaina 
24.10.2020 klo 15 alkaen. Paikkana Solo 
Sokos Hotel Lahden Seurahuone, Alek-
santerinkatu 14, 15110 Lahti. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
syys- ja kevätkokousasiat. Kevätkokous-
asiat siirrettiin keväältä 2020 yhdistyksen 
hallituksen päätöksellä käsiteltäviksi 
syykokouksessa koronaviruspandemian 
aiheuttaman poikkeustilan takia. Lisäksi 
käsitellään yhdistyksen sääntömuutosesi-

tys, joka sisältää yhdistyksen nimenmuu-
tosesityksen. 

Kokous on tarkoitettu Crohn ja Colitis ry:n 
jäsenille. Mikäli koronapandemian tilanne 
pahenee, kokousjärjestelyihin saattaa 
tulla muutoksia. Seuraa ilmoitteluamme 
osoitteessa www.ibd.fi/tapahtuma/ 
syyskokous2020

Tervetuloa!
Crohn ja Colitis ry:n hallitus

 KUVA: LASSI HÄKKINEN / LAHDEN KAUPUNKI

SYYSKOKOUSKUTSU
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   Lasten sivu   Piirrä nallelle polku ulkohuussille! Kun nalle on huussissa, 
voit odotellessasi värittää kuvan. Vessarauha myös nallelle!
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Biopankkiin kerättyjä näytteitä voidaan hyödyntää 
esimerkiksi suolistosairauksien hoitoon ja 
tunnistamiseen liittyvissä tutkimuksissa.

B
iopankkiin kootaan erilai-
sia näytteitä suostumuk-
sen antaneilta henkilöiltä. 
Biopankkien tekemä näy-
tekeräys voi auttaa myös 

esimerkiksi tutkimuksissa, joissa ke-
hitetään rokotteita koronavirusinfek-
tion ehkäisyyn, tutkitaan sairauksien 
syntymekanismeja tai kehitetään uusia 
diagnostisia menetelmiä. Biopankki-
näytteillä on jo merkittävä rooli esi-
merkiksi kansantautien ja syöpien tut-
kimuksessa.

sairaalakäynnin yhteydessä voidaan 
tiedustella, suostuuko asiakas luo-
vuttamaan näytteensä, kuten vaikka 
kudospalan tai koeputkellisen verta, 
biopankkiin. Jos henkilö on halukas 
luovuttamaan näytteen, hän saa täy-
tettäväkseen suostumusasiakirjan.

Biopankkisuostumuksen voi helposti 
allekirjoittaa osoitteessa annatkoluvan.
fi. On suositeltavaa, että suostumus an-
netaan siihen biopankkiin, jonka alai-
suuteen kuuluvaan sairaanhoitopiiriin 
itse kuuluu. Silloin esimerkiksi hoidon 
takia tapahtuvan näytteenoton yhtey-
dessä voidaan tallettaa myös biopank-
kinäyte.

Suomalaisia tutkimushankkeita
Inflammatory Bowel Disease Translational 
Genetics: Samuli Ripatti (Suomen mole-
kyylilääketieteen instituutti FIMM ja Broad 
Institute of MIT and Harvard) - Tavoittee-
na on tunnistaa suomalaisen väestön 
tulehduksellisten suolistosairauksien 
geneettisiä riskitekijöitä yksilöllisen 
lääkityksen löytämiseksi.

Inflammatory bowel disease (IBD) as-
sociated with primary sclerosing cholangi-
tis (PSC): Martti Färkkilä (HUS), Johanna 
Arola (HUS), Rauf Samaletdin (HUS), Vidya 
Velagaudi (FiMM) - Tavoitteena on  sel-
vittää primaarin  kroonisen tulehduk-
sellisen sappitiesairauden (PSC) vaiku-
tusta IBD:n taudinkulkuun. 5

Lue lisää: https://www.biopankki.fi/ 

ja www.helsinginbiopankki.fi/fi/

autoimmuunisairaudet

 

TEKSTI EEVA-LEENA AITTONIEMI  KUVA UNSPLASH

Biopankki

Jokainen voi 
luovuttaa 
näytteitä 

biopankkiin.

Tärkeää on myös henkilökohtaisen 
lääketieteen kehittäminen, eli pyritään 
estämään, toteamaan ja hoitamaan sai-
rauksia kullekin potilaalle yksilöllisesti 
sovitetuilla tavoilla. Biopankkitoiminta 
eroaa perinteisistä tutkimusnäytekoko-
elmista, sillä pankkiin ei kerätä näyt-
teitä vain yhtä tutkimusta varten, vaan 
myös tulevaisuuden tutkimustarpeisiin.

annatkoluvan.fi
Jokainen voi vapaaehtoisesti luovut-
taa näytteitä biopankkiin. Esimerkiksi 

- tutkimuksen ja 
tuotekehityksen apu
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Suolen umpipussitaudissa eli 
divertikuloosissa paksusuolen 
seinämään on syntynyt pullis-
tumia, eli divertikkeleitä. Di-

vertikkelit syntyvät vuosien kuluessa 
ilmeisesti suolensisäisen paineen pul-
listaessa suolen heikkoa kohtaa ulos-
päin.

Noin prosentilla divertikuloosia 
sairastavista divertikkelit tulehtuvat, 
jolloin puhutaan divertikuliitista. Di-
vertikuliitti oireilee yleensä vasem-
manpuoleisella alavatsan kipuna, pa-
hoinvointina ja kuumeiluna. Loppuosan 
sigmasuoleen muodostuneita pullistu-
mia on oireettomana lähes kaikilla yli 
80-vuotiailla. Nuoremmilla divertiku-
loosi voi monesti olla voimakasoirei-

sempi. Sairaus on yksilöllinen, ja sen 
oireisto voi vaihdella myös yksilöllä.

Kun pullistumia on runsaasti, pu-
hutaan divertikuliitti divertikuloosista. 
Osalla ne oireilevat ruuansulatusvaivoi-
na, kuten ummetuksena, ilmavaivoina 
tai vatsan epäsäännöllisenä toimintana. 
Joskus divertikkeleistä voi vuotaa suo-
leen verta, josta voi seurata anemiaa. 
Oireet voivat muistuttaa myös ärtyvän 
suolen oireyhtymää. Pullistumat voi-
daan todeta paksusuolen tähystyksellä 
tai varjoainetutkimuksella.

Kuituja ruokavalioon
Divertikuloosin syytä ei tunneta, mutta 
sen uskotaan olevan yhteydessä vähä-
kuituiseen ruokavalioon, ummetukseen, 

Divertikuloosi, divertikkelit 
ja divertikuliitti
Divertikuloosissa 
paksusuolen seinämässä 
on divertikkeleitä 
eli pullistumia. Jos 
pullistumat tulehtuvat, 
puhutaan divertikuliitista.

TEKSTI RENJA NIKULA
KUVAT ADOBE STOCK, NIINA KOPOLA 
JA BRITA WIRNES
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vähäiseen liikuntaan ja ylipainoon. Gee-
nien vaikutusta ei toistaiseksi ole todet-
tu.

Umpipussitaudin yleisin hoito on 
kuitupitoinen ruokavalio ummetuksen 
ehkäisemiseksi. Myös runsaalla veden 
juomisella ja ravitsemusterapeutin oh-
jeilla voi saada helpotusta arkeen.

Jos umpipussit tulehtuvat, eli puhu-
taan divertikuliitista, hoidoksi voi riittää 
lisäksi lepo ja hankalammissa tapauk-
sissa antibiootit sekä suonensisäinen 
ravinto suolen rauhoittamiseksi. Jos di-
vertikkelit puhkeavat, siitä voi seurata 
äkillinen kova kipu sekä mahdollisesti 
pikaista leikkaushoitoa vaativa vatsa-
kalvontulehdus. Leikkaushoitoa voidaan 
käyttää myös tulehduksen uusiutuessa 
tai divertikkeleiden vuotaessa verta.

Antibiootit suojana
Niina Kopolalla, 37, oli vuosien ajan 
epämääräisiä vatsakipuja. Diagnoosiksi 
annettiin ärtyvän suolen oireyhtymä ja 
hoidoksi ruokavalio, jolla oireet pysyivät 
melko hyvin kurissa.

- Kuitenkin keväällä 2019 alkoivat 
rajut vatsakivut, joita lääkitsin kotona 
liian pitkään. Kun viimein päädyin am-
bulanssilla päivystykseen, oli tulehdus-
arvot liki 400 ja suoli puhjennut.

Niina jäi osastohoitoon, ja oli leik-
kausvalmiudessa kolme vuorokautta. 
Tuona aikana hän sai antibioottia ja 
nestettä suoraan suoneen sekä voima-
kasta kipulääkitystä.

- Siltä reissulta sain diagnoosiksi di-
vertikuloosin.

Viime kesänä uuden kipukohtauk-
sen aikaan Niina ajatteli hakeutuneensa 
ajoissa hoitoon.

- Päädyin kuitenkin silloinkin am-
bulanssilla sairaalaan ja olin osastol-
la pari vuorokautta, taas puhkeaman 
vuoksi. Nyt odotan aikaa tähystykseen, 
ja osapoistoleikkaus on harkinnassa.

- Onneksi antibiootit ovat auttaneet 
eikä vatsakalvo ole tulehtunut, Niina 
toteaa.

Tulevia tutkimuksia Niina odottaa 
sekä pelolla että innolla.

-  Vielä en kunnolla edes ymmärrä 
tätä sairautta. Olen työelämässä ja elä-

mä on tasapainoista ja hyvää, mutta 
koko ajan jännittää milloin vaiva uusii 
ja kuinka pahaksi äityy.

Tarkkana syömisen kanssa
61-vuotiaalla Brita Wirneksellä todet-
tiin divertikuloosi noin 14 vuotta sitten. 
Näihin vuosiin mahtuu sekä hyviä että 
huonoja kausia, aivan suolistosairauden 
luonteen mukaisesti.

- Minulta leikattiin tähystämällä 
sigmasuoli 12 vuotta sitten. Sen jälkeen 
sainkin nauttia vuosia kivuttomasta 
elämästä, Brita kertoo.

Leikkauksen jälkeen tulehdukset py-
syivät poissa noin 8 vuotta. Sen jälkeen 
tulehduksia on kuitenkin ollut muuta-
ma, joista osa on johtanut sairaalaan 
antibioottitiputukseen. Tilanne on kui-
tenkin parempi kuin ennen leikkausta.

- Ennen leikkausta olin huonossa 
kunnossa, jatkuvalla antibioottikuurilla 
ja vähän väliä sairaalahoidossa.

Kolonoskopiassa eli paksusuolen-
tähystyksessa Britalla on todettu run-
saasti divertikkeleitä koko suolen mat-
kalla.

- Olen tarkka syömisestäni välttääk-
seni ummetusta tai vatsakipuja. Käytän 
päivittäin kuituvalmisteita ja tarvittaes-
sa lääkkeitä kipuihin, Brita toteaa. 

- Lisäksi suolistoni reagoi helposti 
stressiin, joten pyrin stressittömään 
elämään. 5

Liity 
Facebookissa vertaisryhmään! Divertikuloosia sairastaville - 

Crohn ja 
Colitis ry

Niina Kopola

Brita Wirnes
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Vertaistuki

Perheiden toiminta Nuorten toiminta
Sopeutumis-
valmennuskurssit Verkkovertaistuki Tuetut lomat

IBD:tä sairastavan lapsen polku
IBD eli tulehdukselliset suolistosairaudet Crohnin tauti ja colitis ulcerosa

Epäily sairaudesta Diagnoosin saaminen Sairauden hoito Sairauden seuranta

Lapsella ilmenee 
oireita

Perhe ottaa yhteyttä
terveydenhuoltoon, tai lapsen 
oireisiin reagoidaan 
neuvolassa tai 
kouluterveyden-
huollossa

Perhe tapaa 
yleis- tai 
lastenlääkärin, joka tekee 
lähetteen 
gastroenterologian-
poliklinikalle

Gastroenterologi tekee diag-
noosin.IBD-hoitaja osallistuu 

hoidon toteutukseen

Gastroenterologi aloittaa 
lapselle 

yksilöllisen hoidon:

Lue lisää Kun lapsi sairastuu -oppaasta
ja nettisivuiltamme! 

Lapselle tehdään
tarvittavat tutkimukset:
- Laboratoriotutkimukset
- Tähystys (nukutuksessa)
- Kuvantaminen

Lääkehoito  
(ensisijainen)

Enteraalinen 
ravitsemushoito 
(tarvittaessa)

Leikkaushoito 
(tarvittaessa)

Hoitoon mahdollisesti osallistu-
vat tahot:

- Ravitsemusterapeutti
- Psykologi tai muu             
psyykkinen tuki
- Kuntoutusohjaaja
- Fysioterapeutti
- Sosiaalityöntekijä

Hoidon 
vaikutusta 
seurataan

Hoitotasapaino
löytyy!

Hoito ei tehoa toivotulla tav-
alla

Sairaus 
aktivoituu

Huom! 
Jokaisen polku on

yksilöllinen!

IBD arjen ympäristöissä 

Päiväkoti ja koulu Sairastumisen
vaikutus perheeseen Kaverisuhteet Matkustaminen Tulevaisuuden

suunnitelmat
Sosiaaliturva ja taloudel-
linen tuki
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Ihmisen pienellä osalla, suulla, on suuri rooli yleisterveydessä. Valtaosa suun 
sairauksista on ehkäistävissä hyvällä omahoidolla, mutta joskus suuhun voi 
vaikuttaa esimerkiksi suolistosairaus.

Suu puhtaaksi

TEKSTI RENJA NIKULA  KUVA ADOBE STOCK, UNSPLASH

H
uono hammashygienia ja 
tulehdukset heikentävät 
koko elimistöä, altistaen 
tulehduksille myös muualla 

kehossa kuin suussa. Terveelliset elä-
mäntavat ja hammashygieniasta huo-
lehtiminen ovat tärkeitä asioita, sillä ne 
vaikuttavat yleiseen terveydentilaan ja 
hyvinvointiin.

- Suussa elää terveydelle vaarallisia 
taudinaiheuttajia, jotka pääsevät veren-
kiertoon hoitamattomien hampaiden ja 
limakalvohaavaumien kautta, IBD-hoi-
taja Merja Partio-Uitti sanoo.

Hampaiden harjaus kahden minuutin 
ajan kaksi kertaa päivässä on monelle 
tuttu ohjeistus jo lapsuudesta. Tärkeää 
olisi käyttää myös hammaslankaa ja 

kohtuudella ksylitolivalmisteita, ja ja-
nojuomana nauttia vettä tai maitoa.

- Myös D-vitamiinista ja kalkista on 
hyötyä niin hampaiden kuin muunkin 
luuston hyvinvoinnille. Ruokavaliolla 
saattaa olla vaikutusta oireisiin, sillä 
esimerkiksi laktoositon ruokavalio voi 
lieventää suuoireita.

Suolistosairaus voi näkyä 
myös suussa
- Joskus Crohnin tauti voi oireilla suus-
sa jo vuosia ennen suolisto-oireita. 
Suun limakalvomuutokset voivat olla 
myös oireettomia, mutta hammaslää-
kärin tai -hoitajan huomattavissa.

Crohnin tautiin voi liittyä huulten ja 
kasvojen turvotusta, poskien limakalvo-

jen paksuuntumista, ientulehdusta sekä 
aftoja eli joskus kivuliaitakin suun lima-
kalvon haavaumia. Pienet aftat parane-
vat yleensä viikossa, suuret hitaammin. 
Hyvä suuhygienia voi auttaa lievittämään 
kipua ja ehkäistä aftaa tulehtumasta.

- Lisäksi apuna voi käyttää apteekeis-
ta saatavia purskuteltavia huuhteita tai 
-geelejä. Natriumlauryylisulfaattia sisäl-
täviä hammastahnoja kannattaa välttää, 
sillä se lisää hammastahnan vaahtoa-
vuutta hidastaen aftojen paranemista.

Apteekeista saa myös erilaisia val-
misteita, jotka muodostavat suojaavan 
kalvon aftan päälle, vähentäen näin ki-
pua ja arkuutta suussa.

- Crohnin taudin aktiivivaiheessa 
voi olla enemmän hammasperäisiä tu-
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Apteekista

Krooniseen ja toistuvaan 
ripuliin ja vatsakipuun

PAREMPIV  TSA.F I

Gelsectan on tarkoitettu ärtyvän
suolen oireyhtymästä, suoliston
yliherkkyydestä tai lääkkeistä johtuvan 
ripulin ja vatsakivun hoitoon
Annostus: 1-2 kapselia aamuin illoin 
ennen ateriaa. 2-4 viikon kuurina tai 
ylläpitohoitoon
Pakkaus: 60 kapselia

CE-merkitty terveydenhuollon laite

lehduspesäkkeitä. Lisäksi ikenen ja suun limakalvon 
kääntöpoimuihin voi muodostua helttamaisia ku-
doksia, jotka ärtyvät helposti hampaita harjatessa ja 
syödessä.

Purukalusto kuntoon ennen lääkitystä
Suun tulehdukset on suositeltavaa hoidattaa kuntoon 
ennen puolustuskykyyn vaikuttavan lääkityksen aloit-
tamista.

- Kuitenkin näin korona-aikana oireettomien 
hampaiden kontrollitarkastuksiin julkiselle puolel-
le voi olla todella pitkät jonot, mutta kannattaa silti 
pontevasti hakeutua hoidon piiriin, jos hoidettavaa on, 
Partio-Uitti painottaa.

Myös mahdollisiin särkyihin ja muihin oireisiin on 
suositeltavaa reagoida heti eikä vasta sitten, kun oi-
reet vaikeuttavat elämää. 

- Suun terveydellä on suuri merkitys, sillä suolis-
tosairauden hoidossa voidaan käyttää puolustusky-
kyä alentavaa lääkitystä. Tämän takia on tärkeä en-
naltaehkäistä tulehduksia myös suun ja hampaiston 
alueella.

Suolistosairautta sairastavan olisi suositeltavaa 
käydä hammastarkastuksessa säännöllisesti, vähin-
tään kerran vuodessa. Tarkastuksessa on suositeltavaa 
kertoa hoitohenkilöstölle suolistosairaudesta ja siihen 
käytössä olevasta lääkityksestä.

- Jotkin suolistosairauden hoidossa käytettävät 
lääkkeet, kuten kortisonit, suolistoantibiootit, solun-
salpaajat, sulfasalatsiini ja 5-ASA-valmisteet voivat 
aiheuttaa suussa haittavaikutuksia, kuten suun kui-
vumista ja sieni-infektioita.

Pelko pois, ja lääkäriin!
Suun kuivuminen ja sieni-infektiot lisäävät hampai-
den reikiintymisriskiä. Reikiintyminen eli hammas-
karies on krooninen infektiosairaus, joka aiheuttaa 
eriasteisia hampaan kovakudosvaurioita eli reikiä.

- Suolistosairaus kuluttaa voimavaroja ja joskus 
saattaa tuntua siltä, ettei enää millään jaksaisi pa-
nostaa suun ja hampaiden hoitoon. Suun terveyden 
omahoito on pääsääntöisesti kuitenkin helppoa ja 
yksinkertaista, ja siitä saa osan arjen rutiineja, Par-
tio-Uitti kannustaa.

Mahdollisesta hammaslääkäripelosta voi mainita 
jo aikaa varatessa, jolloin ajanvaraaja voi suositella 
pelkopotilaisiin erikoistunutta lääkäriä. Pelosta ja jän-
nityksestä kannattaa mainita myös lääkärin penkkiin 
istuessa, jolloin voitte yhdessä sopia lääkärin kanssa 
esimerkiksi ylimääräisistä tauoista.

Hammastoimenpiteen jälkeen kivun hoidossa tar-
vitaan usein suolistosairaille suositeltua paraseta-
molia vahvempiakin, kuten ibuprofeiinin tyyppisiä 
lääkkeitä, joita myös IBD:tä sairastavat voivat käyttää 
lääkärin ohjeen mukaan. 5

3/2020  IBD  35



M
oniammatillisessa tii-
mityössä useamman eri 
ammattikunnan edusta-
jat tekevät töitä yhteisen 

tavoitteen saavuttamiseksi. Suolistosai-
rautta sairastavan hoidossa moniam-
matillinen tiimityö voi olla tarpeen, jos 
esimerkiksi suolisto-oireet pahenevat 
lääkityksestä huolimatta.

– Tällöin ihannetilanteessa hoidos-
sa hyödynnetään eri ammattilaisten 
tietoa ja osaamista saman päämäärän, 
eli sairastavan tilanteen kohottamisen, 
saavuttamiseksi, IBD-hoitaja Päivi von 
Dickoff Tampereen yliopistollisesta 
sairaalasta, Taysista kertoo.

- Toimivalla tiimityöllä voidaan 
saada parempi kokonaiskäsitys hoitoon 
vaikuttavista asioista ja ongelmista. Tii-
min päämäärä on sellainen, mihin yksi 
ihminen ei yksin pysty, vaan tarvitsee 
avukseen moniammatillisen tiimin.

Tiimityön merkitys ja tärkeys nousee 
esille esimerkiksi jos sairauden pahene-
misvaiheessa lääkityksen tehostaminen 
ei auta. Silloin voidaan tarvita monen-
laista asiantuntemusta ongelman rat-
kaisemiseksi.

Käytännöt vaihtelevat
Sairauden rauhallisessa vaiheessa tar-
vetta moniammatilliselle tiimityölle ei 

TEKSTI RENJA NIKULA
KUVAT ADOBE STOCK

Ihminen on monen osion 
kokonaisuus, joten myös 
sairauden hoidon tulisi 
tarpeen vaatiessa olla eri 
alojen asiantuntijoiden 
tiimityötä.

Asiantuntijatiimi 
asian ytimessä
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välttämättä ole. Esimerkiksi Taysissa 
päivittäisiä tilanteita ja haasteita voi-
daan ratkoa lääkärin ja hoitajan kesken.

- Jos hoidossa on enemmän haastei-
ta, Pirkanmaalla kokoontuu viikottain 
hoidon suunnitteluryhmä, johon osal-
listuu lääkäreitä ja hoitajia Taysin eri 
toimipisteistä, von Dickoff kertoo.

- Teemme gastrokirurgien kanssa 
kiinteästi yhteistyötä. Esimerkiksi osas-
tolla vaikeaoireisten potilaiden hoidossa 
gastrokirurgi on mukana päivittäin.

Lisäksi hoidossa voidaan hyödyntää 
esimerkiksi ravitsemusterapeutin, sosi-
aalityöntekijän, reumatologin, ihotau-
tilääkärin, avannehoitajan tai seksu-
aaliterapeutin asiantuntemusta. Myös 
mielenterveydellistä tukea on saatavilla.

- Sairastavan näkökulmasta mo-
niammatillisen tiimityön hyötynä on 
eri alojen asiantuntijuus ja useammat 
eri näkökannat asiaan. Lisäksi sairas-
tava itse on tasavertainen tiimin jäsen, 
ja lähtökohtana on juuri hänen ongel-
mansa ratkaiseminen.

Yksilöllistä ja valtakunnallista 
vaikutusta
Moniammatillisia tiimejä on eri kokoi-
sia. Kaikki tiimit eivät ratko yksittäisiä 
potilaslähtöisiä ongelmia, vaan esimer-
kiksi kehittävät tasalaatuista hyvää hoi-
toa kaikille.

- Tulehduksellisia suolistosairauksia 
sairastavien hoidossa moniammatilli-

suus näkyykin esimerkiksi hoitopol-
kujen kehittämisessä. Kesäkuussa jul-
kaistu Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen 
IBD-hoitoketju on tehty useamman eri 
alan edustajan yhteistyönä.

Kyseistä hoitoketjua oli rakenta-
massa muun muassa kokemusasian-
tuntijoita, IBD-hoitajia, lääkäreitä, 
ravitsemusterapeutti, sekä edustajia 
perusterveydenhuollosta ja erikoissai-
raanhoidosta. Vastaava moniamma-
tillisen tiimityön tulos on esimerkiksi 
vatsatalo.fi.

Yhteisvastuu hoidosta
Käytännöt voivat vaihdella eri sairaan-
hoitopiireissä ja terveydenhuollon toi-
mipisteissä. Kaikissa toimipisteissä ei 
esimerkiksi yksinkertaisesti ole erityi-
sasiantuntijoita, joiden tietotaitoa voi-
taisiin hyödyntää hoidossa. Päivi von 
Dickoff mainitsee erityisenä haasteena 
psyykkisen tuen saamisen varsinkin ai-
kuispuolella.

- Myös sairaalan järjestelmät voivat 
olla kankeita, ja esimerkiksi ravitse-
musterapeutille saattaa joutua tekemään 
erillisen lähetteen kun aikaa ei voi varata 
suoraan. Lisäksi yhteistyö perustervey-
denhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä 
on vähäistä. Potilaiden hoitoa saatetaan 
siirtää perusterveydenhuoltoon, mutta 
siellä ei välttämättä ole IBD-osaajia.

Moniammatillisen tiimityön tarvetta 
tulisi tarkastella yksilökohtaisesti.

- Potilas voi tuoda itse esille on-
gelmiaan jonka perusteella mietitään, 
olisiko tiimistä tai toisesta ammatti-
laisesta apua ongelman ratkaisemisek-
si. Esimerkiksi ruokavaliokysymysten 
suhteen ravitsemusterapeutilla käyn-
nistä saattaisi olla apua.

Jos hoitoon yhdistetään moniam-
matillinen tiimi, tulee sairastavan olla 
myös itse tietoinen siitä, ketä hoitotii-
miin kuuluu. Hoitosuunnitelma tulee 
tehdä yhdessä potilaan kanssa, ja siitä 
tulisi keskustella vastaanotolla.

- Hoitosuunnitelmasta vastaa lää-
käri,  potilaan vastuulla on noudattaa 
lääkitystä ja sovittuja ohjeita. Lisäksi 
hoitohenkilökunnan on tärkeää tietää 
erilaisista oireista, toiveista, peloista, 
odotuksista, ja ylipäänsä siitä, kuinka 
potilas jaksaa arjessa. Kokonaisvaltai-
nen hoito on koko tiimin vastuulla. 5

Hoito-
suunnitelma tulee

tehdä yhdessä 
potilaan kanssa.
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Olin 18-vuotias kun astelin ylioppi-
lasjuhlieni jälkeen heinäkuussa 2000 
suorittamaan asepalvelusta Lahden 
Hennalaan. Samana syksynä minulla 
todettiin colitis ulcerosa eli haavainen 
paksusuolentulehdus, ja myöhemmin 
liitännäissairautena sklerosoiva ko-
langiitti. En ollut paria lyhyttä kesä-
työjaksoa lukuun ottamatta ollut vie-
lä lainkaan työelämässä. Minulla oli 
kohtalainen ylioppilastodistus, mutta 
ei ammatillista koulutusta. Ja suoleni 
vuoti ajoittain verta, vaatien lukuisia 
kortisonikuureja.

Parin vuoden jälkeen aloitin opin-
not silloisessa Joensuun yliopistos-
sa. Olin ollut töissä kirjastoapulaisena 
sekä yliopiston atk-tuessa, juosten aina 
tarpeen vaatiessa vessaan. Näistä pik-
ku tauoistani en saanut koskaan kom-
menttia työnantajiltani, vaikka heille en 
tuolloin kertonutkaan sairaudestani. 

Suolistoni tilanne meni huonom-
paan suuntaan, ja vuosien 2007-2008 
aikana minulle rakennettiin väliaikaisen 
avanteen kautta j-pussi. Väliaikaisen 
avanteen aikana suurin töihin liitty-
vä murheeni oli kestääkö avannesidos 
työvuoron ajan, mutta onneksi isoja va-
hinkoja ei ehtinyt sattumaan.

J-pussilaisena päädyin palaamaan 
kotipaikkakunnalleni Tampereelle. 
Käytännössä varattomana lopetin yli-
opisto-opintoni kesken, mutta sain 
Tampereelta työn kotimaisen tietolii-
kenneoperaattorin asiakaspalvelusta.”

Pussimiehen urakehitys 
“Asiakaspalvelutehtävä oli aluksi täysin 
puhelimeen vastaamista, mutta onneksi 
tätä ei kestänyt kauaa, vaan pääsin vi-
kapalvelun koulutuksiin ja vastaamaan 
myös sähköpostikontakteihin. Olin 
tehnyt päätöksen kertoa läheisimmille 
esimiehilleni sairaustilanteestani avoi-

mesti ja joustoa löytyi aina kun tarvitsin 
sairauteni toimenpiteitä varten. Kävin 
vessassa työvuorojeni aikana tarvittaes-
sa, kuitenkin pyrkien ajoittamaan ves-
sakäynnit taukoihin. Päätin keskittyä 
täysillä töihin.

Vuosi vuodelta osaamiseni kehittyi, 
siirryin sisäiseksi tueksi sekä lopulta 
esimiestehtävään luotsaamaan noin 15 
hengen asiakaspalvelutiimiä, joka oli 
jakautunut kolmelle eri paikkakunnal-
le. Tähän asti työtehtäväni olivat olleet 
niin sanotusti siistiä sisätyötä yhdel-

palasin takaisin asiakasrajapintaan 
vastaanottamaan asiakaskontakteja.”

Yllättävien muutosten kautta 
eteenpäin
“Äkillisesti ja yllättäen muuttunut työ-
tilanne ja urakehityksen nollautuminen 
aiheuttivat masennuksen ja tarpeen 
itsetutkiskeluun. Fyysisesti j-pussin 
ja sklerosoivan kolangiitin suhteen ti-
lanne pysyi suhteellisen rauhallisena. 
Henkisesti jouduin kuitenkin käymään 
tapahtunutta läpi. Päädyin lopulta vaih-
tamaan työpaikkaa toisen yrityksen yl-
läpito-osastolle.

Istun nyt tätä kirjoittaessani koti-
toimistollani Tampereella, odottamassa 
iltavuoroni alkamista. Olen ollut parin 
vuoden ajan ylläpidon teknisenä järjes-
telmäasiantuntijana, ja mikäli minulla 
on työläppäri mukanani pystyn hoi-
tamaan työtehtäväni etänä sen kautta 
siellä missä tietoliikenneyhteydet toi-
mivat. Varmaankin jopa vessanpöntöltä 
käsin, vaikka sitä ei olekaan tarvinnut 
vielä tehdä. 

Toimin osana tiivistä tiimiä ja olen 
ollut edelleen avoin omasta sairasta-
mistilanteestani j-pussin osalta. Työ-
paikkani toimistolla on jopa miesten 
vessassa ilmanraikastinsuihketta työn-
antajan puolesta valmiina, joten vessa-
käyntien osalta ei tarvitse lieviä haju-
haittojakaan häpeillä.

Haluan tällä tarinallani omasta työu-
rastani kertoa, että tärkeintä on tehdä 
sitä mistä nauttii ja josta saa itselleen 
onnistumisen tunteita sekä hyvää oloa. 
Itselläni j-pussi on kulkenut menos-
sa mukana lähes huomaamattomana 
osana arkea. Ajoittain itselleen joutuu 
antamaan aikaa ja huomioida omaa 
tilannettaan ja sen pitäisi olla täysin 
sallittua. Kun voimme itse hyvin, myös 
työelämämme sujuu paremmin.” 5

Pystyn hoitamaan työtehtäväni läppärillä etänä siellä, missä 
tietoliikenneyhteydet toimivat - varmaankin vaikka jopa vessanpöntöltä, 
vaikka sitä ei olekaan tarvinnut vielä tehdä.

lä toimistolla, mutta nyt mukaan tuli 
matkustaminen paikkakuntien välil-
lä. Suolen toimintaa tasapainottavien 
valmisteiden avulla matkat sujuivat 
pääsääntöisesti ilman kommelluksia. 
Omalla autolla matkatessa pystyi py-
sähtymään tarvittaessa, ja junan vessat 
toimivat kuin junan vessat. 

Esimiestehtävässä hallinnoin itse 
työaikaani, joten vessakäynnit eivät 
olleet ongelma. Kerroin sairaudestani 
yleisellä tasolla avoimesti myös tiimil-
leni. Muutoksen tuulet kuitenkin puhal-
sivat, ja parin vuoden päästä YT-neu-
votteluissa työtehtäväni lopetettiin ja 

Kun voimme 
itse hyvin, myös 
työelämämme 

sujuu paremmin.
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Vessapassia pidetään tärkeänä, mutta sen toivottaisiin 
olevan tunnetumpi. Tunnettuuden lisäämisessä 
kaivataankin nyt passin käyttäjien apua.

K
eräsimme Vessapassin 
käyttökokemuksista tietoa 
heinäkuussa 2020 toteu-
tetulla kyselyllä. Kyselyyn 
vastasi yhteensä 299 hen-

kilöä, joista eniten vastauksia tuli Neu-
roliiton (109), Crohn ja Colitis ry:n (102) 
sekä Korento ry:n jäseniltä (39). Kysely 
oli avoinna heinäkuun ajan ja sitä jaet-
tiin Vessapassiyhdistysten verkkosi-
vuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Käytössä satunnaisesti
Enemmistöllä vastaajista on ollut Ves-
sapassi käytössä 1-5 vuotta (204). Kai-
kista vastaajista 179 kertoi käyttävänsä 
passia satunnaisesti ja jopa 103 vastaa-
jaa kertoi, ettei ole käyttänyt Vessa-

sinais-Suomen (40) tai Pirkanmaan 
(35). Olimme kiinnostuneita vastaajien 
asuinpaikasta, sillä halusimme kuul-
la vastaajien kokemuksia siitä, kuin-
ka hyvin Vessapassi heidän alueellaan 
tunnetaan. Vastaajat antoivat Vessapas-
sin tunnettuudelle arvosanan 2,38 / 5. 
Parhaimman arvosanan sai Pirkanmaa 
(2,79) ja heikoimman (2,0) saivat Kan-
ta-Häme, Keski-Suomi ja Lappi. Tun-
nettuusarvosana jäi jokaisella paikka-
kunnalla alle kolmen.

Vessapassin tunnettuus korostui 
myös vastaajien avovastauksissa ky-
syttäessä negatiivisista kokemuksista 
Vessapassiin liittyen.

- Tietoisuus siitä ei ole tarpeeksi le-
vinnyt. Korkea kynnys käyttää, koska 
siitä ei tiedetä.

Toisaalta osa koki Vessapassin näyt-
tämisen nolostuttavaksi.

- Meidän alueella on vähän paikkoja 
jotka ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä 
Vessapassin. Muualla ei sitten oikein 
kehtaa näyttää passia ja kysyä pääsee-
kö vessaan.

Osa kertoi syyksi Vessapassin vähäi-
selle käytölle sairauden vähäisen oirei-
lun.

-Sairauteni on ollut pitkiä aikoja hy-
vässä remissiossa, joten tarve on ollut 
vähäisempi.

TEKSTI LAURA MÄKINEN KUVA CROHN JA COLITIS RY

Vessapassi 
antaa todella 

paljon 
mielenrauhaa.

passia koskaan. Yleisimmin vastaajat 
kertoivat syyksi Vessapassin vähäiselle 
käytölle tai sen käyttämättömyydelle 
sen, että vessojen ovet aukeavan il-
man passiakin. Moni kertoi vähäiselle 
käytölle syyksi sen, ettei omalla asui-
nalueella ole tarpeeksi virallisia Vessa-
passipaikkoja.

Vessapassiyhdistykset haluavat kui-
tenkin muistuttaa, että Vessapassia voi 
ja kannattaa käyttää myös paikoissa, 
jotka eivät ole virallisesti Vessapassissa 
mukana, sillä hyvin usein näissäkin pai-
koissa vessan ovet aukeavat passia näyt-
tävälle. Passin käyttäminen on osaltaan 
myös keino lisätä sen tunnettuutta.

Enemmistö vastaajista kertoi asuin-
paikakseen Uudenmaan (86), Var-

Lisää tunnettuutta, 
paljon kiitosta

JVESSAPASSI
 Meillä käy 

www.vessapassi.fi
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KYSY TARKEMMAT  
PICOPREP-TYHJENNYSOHJEET  
HOITOPAlKASTASI!

PICOPREP® jauhe oraaliliuosta varten. Suolen tyhjen
tämiseen ennen röntgenkuvausta tai endoskopiaa, sekä 
tarvittaessa ennen kirurgista toimenpidettä. Sisältää nat
riumpikosulfaattia, magnesiumoksidia ja sitruunahappoa.  
Annostus aikuisille (myös iäkkäille): Ensimmäinen annos 
otetaan 10–18 h ja toinen annos 4−6 h ennen toimenpidettä.

Älä käytä valmistetta, jos sinulla on sydämen vajaatoimin ta, 
ventrikkeliretentio, ruoansulatuskanavan haavau mia, tok
sinen koliitti, toksinen megakoolon, ileus, pahoinvointia 
ja oksentelua, akuuttia leikkaushoitoa vaativa vatsa vaiva, 
ruoansulatuskanavan tukos tai perforaatio tai sen epäily, 
vaikea nestehukka, rabdomyolyysi, hypermagne semia, ak
tii vinen tulehduksellinen suolistosairaus tai vaikea munu
aisten vajaatoiminta. Keskustele käytöstä lääkärin kanssa, 
jos sinulle on hiljattain tehty ruoansulatuskanavan leikkaus, 
ennen leikkausta tai jos sinulla on munuaisten vajaatoi
minta, sydäntauti, tulehduksellinen suolistosairaus, käytät 
neste ja/tai elektrolyyttitasapainoon vaikuttavia lääk keitä 
tai olet raskaana. 

Tutustu pakkausselosteeseen. Apteekista ilman reseptiä.  
Perustuu 21.8.2019 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.

1. Hookey LC and Vanner SJ. Am J Gastroenterol  
    2009; 104(3):703–709  
2. Worthington J et al. Curr Med Res Opin  
    2008; 24(2):481–488 
3. Hamilton D et al. Br J Clin. Pract 1996;50(2):73–75.
4. Picoprepvalmisteyhteenveto, elokuu 2019.

Tyhjennysaine joka  
on helppo nauttia!1

FE801/GA/v.1/12020

• Miellyttävä appelsiinin maku1,2

• Vähäinen määrä juotavaa lääkeainetta4

• Hyvin siedetty1–4

Tärkeydestä pisteet
Pyysimme vastaajia arvioimaan Vessapassin tärkeyden 
asteikolla yhdestä viiteen. Tämän kysymyksen kohdalla 
vastaajat olivat yhtä mieltä antaen Vessapassin tärkey-
delle arvosanan 4,54. Tämä passin tärkeydelle annettu 
korkea arvosana on mielenkiintoinen, sillä lähes kaikki 
(282) vastaajat kertoivat käyttävänsä passia satunnai-
sesti tai eivät ole käyttäneet passia lainkaan. Selityksen 
tälle antanee erään vastaajan kommentti:

- Ei ole käytöstä kokemuksia, mutta Vessapassi antaa 
todella paljon mielenrauhaa.

Eli vaikka Vessapassi ei olisikaan aktiivisessa käy-
tössä, tuo sen olemassaolo haltijalleen mielenrauhaa ja 
uskallusta liikkua vapaammin julkisilla paikoilla.

Vaikka passin tunnettuutta harmiteltiin, sen toimi-
vuutta kiiteltiin paljon.

- Useimmissa liikkeissä passiin suhtaudutaan oikein 
ystävällisesti, vaikkei se olisikaan liikkeessä työskente-
levälle ennalta tuttu. Passi on selkeä, joten sen viestiä ei 
voi ymmärtää väärin.

- Selvisin ilman vahinkoa wc:hen kun näytin passia ja 
selitin tilanteen. Ilman passia olisi varmasti aiheuttanut 
pahennusta.

Monelle Vessapassi toimii myös ”todisteena” inva-
vessan käytölle:

- Invavessaan pääsyyn olen käyttänyt, kun pitää jo-
tenkin todentaa, että pitää päästä sinne. Yleensä kun 
pyrkii invavessaan omin jaloin, saa paheksuvia kom-
mentteja.

Lisätään tunnettuutta yhdessä
Matala arvosana tunnettuudesta, mutta todella korkea 
arvosana tärkeydestä kertoo tarpeesta jatkaa aktiivisesti 
Vessapassista tiedottamista sekä yksityishenkilöille että 
palveluntarjoajille. Koska tietoisuus Vessapassista le-
viää vahvasti Vessapassin käyttäjien voimin, pyysimme 
Vessapassipaikkojen rekryämisestä kiinnostuneita jät-
tämään kyselyyn yhteystietonsa. Tätä kautta saimmekin 
yli 30 uutta innokasta Vessapassipaikkojen rekryäjää! Jos 
sinäkin haluat lähteä etsimään uusia Vessapassipaikkoja, 
ota meihin yhteyttä laittamalla sähköpostia osoitteeseen 
vessapassi@ibd.fi. 5

YRITYS! 

Jos haluat ottaa Vessapassin käyttöön 
toimipaikassasi, lue lisää ja ilmoittaudu 
mukaan osoitteessa www.vessapassi.fi!
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TIISE-hanke

HYVÄN MIELEN TEEMAPÄIVÄ HELSINGISSÄ TORSTAINA 5.11.2020
Hyvän mielen teemapäivä järjestetään torstaina 5.11.2020 kello 10–15 Helsingissä Iiris-keskuksessa, osoitteessa 
Marjaniementie 74, 00930 Helsinki.

Ohjelmassa psykoterapeutti Raija Palmun luento jaksamisesta pitkäaikaissairaana sekä Vanhustyönkeskusliiton 
senioritoiminnan vastaava toiminnanohjaaja Anu Lintilän luento “Askaretta aivoilla ja piristystä päivään”. Päi-
vään sisältyy myös voimavarojen löytämistä, vertaiskeskustelua ja tutustumista vertaisiin, sekä lounas ja päivä-
kahvit.

Tilaisuuden järjestää Crohn ja Colitis ry:n TIISE-hanke sekä Suomen Kilpirauhasliitto ry.Päivän hinta 20€ las-
kutetaan osallistujilta. 

  lmoittautumiset Crohn ja Colitis ry:n osalta: Maria Joutsen, 040 031 6575 tai maria.joutsen@ibd.fi

HYVÄN MIELEN TEEMAPÄIVÄ OULUSSA 
MAANANTAINA 26.10.2020
Hyvän mielen teemapäivä järjestetään maanantaina 26.10. 
kello 10–15 Oulussa De gamlas Hemissä, osoitteessa Kirk-
kokatu 54, 90120 Oulu.

Ohjelmassa yliopistonlehtori Heidi Siiran luento ikään-
tyvän toimintakyvystä sekä optikko Tiina Pesosen luento 
ikääntyvän silmäsairauksista. Päivään sisältyy myös voi-
mavarojen löytämistä, vertaiskeskustelua ja tutustumista 
vertaisiin, sekä lounas ja päiväkahvit.

Tilaisuuden järjestää Crohn ja Colitis ry:n TIISE-hanke 
sekä Suomen Kilpirauhasliitto ry.Päivän hinta 20€ laskute-
taan osallistujilta.

  Ilmoittautumiset Crohn ja Colitis ry:n osalta: Maria Jout-
sen, 040 031 6575 tai maria.joutsen@ibd.fi

Omaa toimintaa 
60 vuotta täyttäneille
Tukea ikääntyvän IBD:tä ja muuta suolistosairautta sairastavan elämään -hanke, tutummin TIISE-
hanke, mahdollistaa vertaistukea yli 60-vuotiaille suolistosairauksia sairastaville. Hanke myös tarjoaa 
tietoa sairastaville, heidän läheisilleen sekä ammattilaisille, joita sairastavat kohtaavat arjessaan. 

Jos haluat olla mukana tuomassa paikkakunnallesi vertaistukea 60 vuotta täyttäneille, ota yhteyttä! 
Hankevastaava Maria Joutsen, puh. 040 031 6575, maria.joutsen@ibd.fi.

TIISE-aukeama TIISE-aukeama
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TULOSSA!
Järjestämme 9.–12.2.2021 Tampereella 
Voimavarakurssin henkilöille, jotka sairas-
tavat sekä suolistosairautta että kilpi-
rauhassairautta. Seuraa ilmoitteluamme! 
Yhteistyössä Suomen Kilpirauhasliitto.

TIETOA JA TUKEA VERKOSSA
Lisätietoja ikääntymisestä ja hankkeesta 
osoitteessa www.ibd.fi/TIISE.

Liity myös vertaisryhmään Facebookissa! 
60+ vuotiaille suolistosairautta sairasta-
ville - Crohn ja Colitis ry.

Lämpimästi 
tervetuloa 

mukaan 
toimintaan! 

TIISE-aukeama
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Sopeutumisvalmennuskurssit

Tilanteeseen sopeutumista
Yhdistys on järjestänyt  IBD:tä sairastaville vertaistukipainotteisia sopeutumisvalmennuskursseja, tutum-
min soppareita, jo vuodesta 2001 alkaen. Kursseja on vuosien varrella järjestetty niin yksilöille kuin myös 
pariskunnille ja IBD:tä sairastavien lasten perheille. Myös muilla IBD:tä sairastavan läheisillä on ollut mah-
dollisuus osallistua nimetyille kursseille.

Alunperin RAY:n, nykyisin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n tuki on vuosien saatossa 
kasvanut pikkuhiljaa lähemmäs vastaamaan yhä vain kasvavaa kurssitarvetta. Kurssien hakijamäärät ovat 
kuitenkin monella kurssilla moninkertaiset kurssipaikkoihin nähden, jolloin valitettavan moni jää ilman 
toivomaansa sopeutumisvalmennusta. Pyrimme kuitenkin vuosittain mahdollistamaan mahdollisimman 
monelle paikan sopeutumisvalmennuksesta, rajallisten resurssien puitteissa.

Vertaistukipainotteisella kurssilla tapaa samassa tilanteessa eläviä ihmisiä, vertaisia. Kurssi on paikka jakaa 
kokemuksia pitkäaikaissairauden kanssa elämisestä sellaisten ihmisten kanssa, ketkä todella tietävät ja 
voivat kuvitella, mistä todellisuudessa puhutaan. Kurssi on myös mahdollisuus saada itselle uusia ajatuksia 
ja näkökulmia sairauden kanssa jaksamiseen.

Kurssin aikana tarjotaan vertaistiedon lisäksi faktatietoa sairaudesta ja sen hoitamisesta, ravitsemuksesta 
sekä sosiaaliturvasta ja -palveluista. Aiheita käsitellään niin asiantuntijaluentoina kuin myös keskustelu-
ryhmissä. Jokainen kurssi on omanlaisensa kokonaisuus, mutta niillä on yhteinen tavoite - tarjota IBD:tä 
sairastaville mahdollisuuden sopeutua sairauteen ja arkeen sen kanssa yhä paremmin. 

Vuosi 2020 on ollut monessa asiassa poikkeuksellinen. Yhdistyksen kaikki kevään sopeutumisvalmennus-
kurssit siirtyivät syksylle, ja nyt ei voi muuta kuin toivoa, että pystymme kursseja järjestämään - nyt ja 
tulevaisuudessakin.

Tavataanhan kursseilla!

Terkuin,
järjestökoordinaattori Carita

Vuoden 2021 kurssit julkaistaan vuoden lopussa nettisivuilla 
ja  IBD-lehden numerossa 1/2021.

Kursseille haetaan joko sähköisellä lomakkeella, tai toimis-
tolta saatavalla paperilomakkeella.

Lisätietoja kursseista osoitteesta www.ibd.fi/vertaistuki/
sopeutumisvalmennuskurssit/ tai järjestökoordinaattori 
Carita Sinkkoselta, puh. 040 765 7931 / tai sähköpostilla
sopeutumisvalmennus@ibd.fi
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Tukea Perheille -hanke 

Tukea Perheille  
-hankkeen tapahtumat
Perhelauantai Oulussa lauantaina 
10.10. klo 10.30–15.30
Lämpimästi tervetuloa tapaamaan muita IBD:tä sai-
rastavien lasten perheitä! Lapset ja nuoret pääsevät 
hauskanpitoon Tietomaahan, vanhemmille on ver-
taiskeskustelua.

Osallistuminen on maksutonta, tarjoamme osal-
listujille lounaan ja välipalan sekä ohjelman lapsille 
ja nuorille. Ilmoittautuminen 24.9. mennessä.

Perheiden tapaamiset yhdistyksen Syyspäivillä Lah-
dessa lauantaina 24.10.
Järjestämme perheille mahdollisuuden tavata toi-
siaan ja saada vertaistukea Syyspäivien yhteydessä 
Lahden Seurahuoneella. Lapsille järjestetään omaa 
ohjelmaa mm. Trampolin Parkissa. Ilmoittautumi-
nen 27.9. mennessä. Katso lisätiedot sivulta 26–27.
 
Sirkuspäivä perheille Tampereella lauantaina 
7.11. klo 13–16
Sirkuspäivä Sorin sirkuksessa on vertais- ja virkis-
tyspäivä IBD:tä sairastavien lasten perheille. Ohjel-
massa on hauskaa sirkustoimintaa alakouluikäisille 
lapsille ja vertaiskeskustelua vanhemmille. Per-
heen alle kouluikäisille lapsille järjestämme omaa 
ohjelmaa. Päivään kuuluu myös välipalahetki sekä 
lopuksi koko perheelle yhteistä sirkustoimintaa. Il-
moittautuminen 22.10. mennessä.
 

Parisuhdepäivä Jyväskylässä lauantaina 
14.11. klo 10.30–15
Järjestämme yhdessä Reumaliiton ja Psoriasisliiton 
kanssa Päivä parisuhteelle -päivän Hotelli Laajavuo-
ressa Jyväskylässä. Päivä parisuhteelle tarjoaa hetken, 
jolloin voi pysähtyä ehkäpä sen elämän tärkeimmän 
ihmissuhteen ääreen kuuntelemaan, oivaltamaan ja 
voimaantumaan. Tapahtumaan voi osallistua koko 
perheen voimin tai kaksistaan. Lapsille järjestetään 
omaa ohjelmaa. Ilmoittautuminen 30.10. mennessä.
  
Asiantuntijakeskustelut verkossa
Ilmoittaudu asiantuntijan keskusteluryhmään 
osoitteeseen  susanna.nikkanen@ibd.fi viimeistään 
kaksi päivää ennen keskustelua, jotta saat linkin ja 
liittymisohjeet. Asiantuntija luennoi, tämän jälkeen 
vapaata keskustelua vertaisten kesken ja kysymyk-
siä asiantuntijalle. 

Keskiviikkona 16.9. klo 18–19.30
Sisarusten huomioiminen perheessä
Asiantuntijana Erityinen sisaruus -koordinaattori
Katri Lehmuskoski

Perjantaina 16.10. klo 10–11.30
Tukea lapsen diagnoosin saamisen jälkeen
Asiantuntijana perhepsykoterapeutti Outi 
Abrahamsson

Ilmoittautumiset ja lisätietoja 
nettisivuilta 
www.ibd.fi/
tapahtumat
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Yhdistyksen toimintaa

SYKSYN ASIANTUNTIJALUENNOT JA -CHATIT
Asiantuntijaluentoja järjestetään Facebook-liveluentoina yhdistyksen Facebook-sivulla (Crohn ja Colitis ry). Lähetä 
kysymyksesi luennoitsijalle etukäteen sähköpostitse osoitteeseen verkkovertaistoiminta@ibd.fi, tai kommentoi 
luennon aikana Facebookissa! Luennon jälkeen keskustelu jatkuu chatissa osoitteessa www.ibd.fi/chat. Tervetuloa 
mukaan!

Keskiviikkona 7.10. klo 18–18.30
IBD ja perhesuunnittelu
IBD-hoitaja Karoliina Ylänne
Luennon jälkeen keskustelua chatissa klo 18.30–19.30
Keskiviikkona 11.11. klo 18–18.30
Divertikuloosin ravitsemushoito
Ravitsemusterapeutti Anne Pohju
Luennon jälkeen keskustelua chatissa klo 18.30–19.30

Muista loka-joulukuun Facebook-liveluennoista löydät lisätietoa yhdistyksen nettisivuilta syksyn aikana. Huomi-
oithan myös, että koronavirustilanne saattaa vaikuttaa asiantuntijaluentojen toteutumiseen.

Muista myös Tukea Perheille -hankkeen asiantuntijakeskustelut verkossa syys- ja lokakuussa, katso sivu 45!

NINJA CAMP TAMPEREELLA 30.10.–1.11.
13–17-vuotiaiden suolistosairautta sairastavien oma vertaisviikonloppu järjestetään hallo-
ween-teemalla Varalan urheiluopistolla Tampereella 30.10.-1.11. Luvassa liikunnallisia aktivi-
teetteja ja kivaa yhdessäoloa muiden nuorten kanssa, jotka tietävät mitä arki IBD:n kanssa on. 

  Ilmoittautuminen 15.10. mennessä osoitteen www.ibd.fi/tapahtumat kautta!

HUS NUORTEN CAMP HELSINGISSÄ PERJANTAINA 27.11.
Päivä pitkäaikaissairautta sairastaville nuorille, joiden hoito joko on jo siirtynyt tai on siirtymässä viimeistään 
vuoden kuluttua lastensairaalasta aikuisten puolelle. 

  Ilmoittautuminen 12.11. mennessä osoitteen www.ibd.fi/tapahtumat kautta!

Tule mukaan!
Korona ja siihen liittyvät rajoitukset saattavat aiheuttaa muutoksia tuleviin tapahtumiin. 
Ajankohtaisimman tiedon saat osoitteesta www.ibd.fi/tapahtumat, sosiaalisesta mediasta tai 
kysymällä työntekijöiltä.
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PEREHDYTYSKOULUTUS UUSILLE VAPAAEHTOISILLE 
LAUANTAINA 19.9. KLO 11 - 16
Haluaisitko järjestää tapaamisia alueesi aikuisille, nuorille tai vaikka perheille? Kiinnostaisiko verkkovertaistoimin-
nan mahdollistaminen Facebookissa, keskustelupalstalla tai chateissa? Osallistua ohjaajana vertaisviikonloppuihin? 
Tule vapaaehtoiseksi!

Lauantaina 19.9.2020 kello 11.00 alkaen järjestetään perehdytyskoulutus uusille vapaaehtoisille Tampereella.
Tule perehtymään yhdistykseen ja erilaisiin vapaaehtoisuuden mahdollisuuksiin! Koulutus ei sido sinua mihin-

kään, vaan voit päättää koulutuksen jälkeen, millaiseen toimintaan lähdet mukaan. Kotisivujemme kautta pääset 
tutustumaan vapaaehtoistoimintaamme tarkemmin.

  Ilmoittaudu mukaan viimeistään 13.9.2020 osoitteessa www.ibd.fi/tapahtuma/
perehdytyskoulutus-uusille-vapaaehtoisille-2/ 

Koulutus on maksuton ruokailuineen. Matkakulut korvataan julkisen liikenteen maksujen mukaisesti. Lisätietoja voit 
kysyä järjestösuunnittelija Leena Tuutijärveltä, leena.tuutijarvi@ibd.fi / 040 670 8628.
Koulutuksessa nähdään!

TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA 
Yhdistyksen vertaistapaamiset pyritään käynnistämään syksyn aikana eri puolella Suomea. Seuraamme koronatilan-
netta tarkasti, ja päivitämme ohjeitamme sen mukaisesti.

Suosittelemme tapaamisissamme hyviä suojautumis- ja varotoimia, toisin sanoen
• pese kädet saippualla usein
• yski ja aivasta oikein (ei käsiin, vaan hihaan/kertakäyttöiseen nenäliinaan)
• pysy kotona, jos sinulla on flunssan oireita
• vältä koskemasta paljain käsin pintoja, joihin monet ihmiset koskevat
• vältä kättelyä
• älä koskettele kasvojasi
• pidä huolta turvaväleistä

Huomaathan, että lehti on mennyt painoon elokuussa - ohjeet voivat olla jo muuttuneet. Ajantasainen tieto löytyy 
osoitteesta www.ibd.fi/turvallisuusohjeistus-vertaistapaamisiin-koronan-vuoksi

Tarjoamme vertaistapaamisissamme mahdollisuuden desinfioida käsiä sekä käyttää maskia. Korostamme kuitenkin 
jokaisen omaa harkintaa omien lähikontaktien kanssa, erityisesti jos kuuluu riskiryhmään.

Suolistosairaus ei automaattisesti tarkoita riskiryhmään kuulumista. Riskiryhmää ovat muun muassa henkilöt, joilla 
on sairaus, johon saa vastustuskykyä heikentävää hoitoa. Suolistosairauksien hoidossa voidaan käyttää hoitona vastus-
tuskykyä heikentäviä kortikosteroideja (prednisoloni, budenosidi), metotreksaattia, merkaptopuriinia, atsatiopriinia 
sekä biologisia lääkkeeitä. Mikäli käytössä on jokin yllämainituista lääkkeistä, tulee annettuja ohjeita sekä aiemmin 
mainittuja varotoimia noudattaa tiukasti. Korostamme myös jokaisen omaa harkintaa omien lähikontaktien kanssa.

Nettisivuillamme on tarpeen mukaan päivittyvä uutinen koronasta ja suolistosairauksista. Pääset lukemaan ar-
tikkelia osoitteessa www.ibd.fi/koronavirus-ja-suolistosairaudet.
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Etelä-Karjala

LAPPEENRANTA

Ke 16.9. klo 17–19 vertaistapaaminen 
Lappeenrannan palvelukeskussää-
tiön kokoushuoneessa (Perillisten-
katu 3, Lappeenranta). Tilaisuus on 
tarkoitettu kaikille IBD:tä tai muita 
suolistosairauksia sairastaville, ja 
ohjelmassa on tutustumista, rentoa 
keskustelua vertaistuen merkeis-
sä sekä aluetoiminnan suunnittelua 
syksylle 2020. Kaikki ideat ja ehdo-
tukset alueelliseen vertaistoimintaan 
ovat enemmän kuin tervetulleita!

Ilmoittautumiset maanantaihin 
14.9. mennessä etela-karjala@ibd.
fi tai tekstiviestillä 050 351 4364/
Sanni. Kerrothan ilmoittautumisen 
yhteydessä nimesi, sähköpostiosoit-
teesi, puhelinnumerosi sekä mah-
dolliset ruoka-ainerajoitteet.

Tilaisuudessa kahvitarjoilu ja 
pientä purtavaa. Lämpimästi terve-
tuloa!

Keski-Suomi

JYVÄSKYLÄ

15.9. klo 17.30–19.30 koko perheen 
aluetapaaminen Jyväskylän Mega-
zonen kokoustilassa (Sorastajantie 
1, Jyväskylä). Tapaamisessa Crohn ja 
Colitis ry:n sosaaili- ja terveysturvan 
asiantuntija Olga Haapa-aho kertoo 
aikuisille ajankohtaisista sosiaali- ja 
terveysturvan asioista. Lapset pääse-
vät pelaamaan Megazoneen, pienet 
lapset Hoplopiin. Ilmoittautumiset 
viimeistään 8.9. leena.tuutijarvi@
ibd.fi tai 040 670 8628. Kerrothan il-
moittautuessasi ruokavaliot ja osal-
listuvien lasten iät. Tervetuloa mu-
kaan!

 Alueelliset vertaistapaamiset 

Lämpimästi tervetuloa vertaisten seuraan! Koronatilanne voi vaikuttaa tapaamisten toteutumiseen, joten 
tarkistathan tilanteen joko kotisivuiltamme tai tapaamisen järjestävältä vapaaehtoiselta. Yhdistyksemme 
vapaaehtoisten järjestämä vertaistoiminta on kaikille avointa, myös läheiset ja ei-jäsenet voivat osallistua.  

Kymenlaakso

KOTKA

Kokoonnumme tiistaisin 6.10., 3.11. ja 
1.12. klo 17.30–19.30 Korttelikoti Naa-
purissa osoitteessa Korkeavuorenkatu 
14, Kotka. Tervetuloa! Lisätiedot tar-
vittaessa p. 045 234 9474 / Niina tai 
kymenlaakso@ibd.fi.

KOUVOLA

Syksyn aikana järjestetään vertais-
tapaaminen, joulukorttiaskarteluilta 
sekä pikkujoulut. Varmistuneet ajan-
kohdat löytyvät yhdistyksen netti-
sivuilta, lisätiedot Soilelta, 
kymenlaakso@ibd.fi.

Länsi-Pohja

KEMI

Ma 12.10. klo 18–20 aluetapaaminen 
Scandic Kemissä (Hahtisaarenkatu 3, 
Kemi).

Tapaamisessa Crohn ja Colitis ry:n 
sosiaali- ja terveysturvan asiantun-
tija Olga Haapa-aho kertoo ajankoh-
taisista sosiaali- ja terveysturvan 
asioista.
Ilmoittautumiset Facebook-ryhmän 
(Crohn ja Colitis Länsipohja) kautta tai 
sähköpostitse jantunen21@gmail.com 
viimeistään 4.10. Kahvi/-teetarjoilu. 
Kerrothan ilmoittautuessasi ruokara-
joituksesi. Tervetuloa! Terveisin Jaana 
ja Anette

Lappi

ROVANIEMI

Ti 13.10. klo 17.30–19.30 vertaista-
paaminen Rovaniemellä Elokolossa 
(Pohjolankatu 10, Rovaniemi). Tapaa-
misessa Crohn ja Colitis ry:n sosiaa-

li- ja terveysturvan asiantuntija Olga 
Haapa-aho kertoo ajankohtaisista 
sosiaali- ja terveysturvan asioista. Il-
moittautumiset viimeistään 4.10. 
leena.tuutijarvi@ibd.fi tai 040 670 
8628. Kerrothan ilmoittautuessasi 
ruokavaliosi. Tervetuloa!

Pirkanmaa

TAMPERE

Lautapeli-illat:
La 19.9. klo 17.00, pe 16.10. klo 18.00, 
la 14.11. klo 17.00 ja pe 11.12. klo 18.00
Pelataan lautapelejä Crohn ja Colitis 
ry:n toimistolla (Kuninkaankatu 22 A, 
2.krs, Tampere). Tapahtuman luon-
ne on rento, mitään pelejä ei tarvitse 
osata pelata ja WC on lähellä. Tarjolla 
on pientä purtavaa ja juotavaa. Avecit 
ovat tervetulleita.

Ilmoittaudu mukaan Otolle 045 
649 6662. Tervetuloa!

Pohjois-Pohjanmaa

OULU

Pe 9.10. klo 17.30–19.30 aluetapaami-
nen Oulussa Myllyojan asukastuvalla 
(Jokivarrenpolku 5, Oulu). Tapaami-
sessa vertaiskeskustelua, ja Crohn 
ja Colitis ry:n Leena Tuutijärvi ker-
too yhdistyksemme ajankohtaisista 
asioista. Ilmoittautumiset viimeistään 
1.10. leena.tuutijarvi@ibd.fi tai 040 
670 8628. Kerrothan ilmoittautuessasi 
ruokavaliosi.

HUOM! Oulussa myös Perhelauan-
tai 10.10., lisätietoa s. 45, sekä Tee-
mapäivä 60+ -ikäisille maanantaina 
26.10., lisätietoa s. 42
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IBD-lehti 4/20 ilmestyy marraskuussa

Jos haluat kysyä tulevista tapaa-
misista, saat yhteyden alueesi 
vertaistoimijoihin sähköpostitse!

Etelä-Karjala
etela-karjala@ibd.fi / Sanni
Kanta-Häme
kanta-hame@ibd.fi / Katja
Kymenlaakso
kymenlaakso@ibd.fi / 
Niina ja Soile
Länsi-Pohja
lansi-pohja@ibd.fi / 
Jaana ja Anette
Pirkanmaa
pirkanmaa@ibd.fi 
/ Anne, Markku, Sanna
tamperenuoret@ibd.fi / Sofia
Pohjanmaa
pohjanmaa@ibd.fi / Nadja

Pohjois-Pohjanmaa
pohjois-pohjanmaa@ibd.fi / 
Anneli
Raahen seutu
raahenseutu@ibd.fi / 
Anne ja Ringa
Pohjois-Savo
pohjois-savo@ibd.fi / 
Katri, Pirjo ja Ulla
Satakunta
satakunta@ibd.fi / 
Hanna ja Tuula
Uusimaa
helsinki-uusimaa@ibd.fi / 
Enni, Katri ja Riitta
keski-uusimaa@ibd.fi / Jere
Varsinais-Suomi
varsinais-suomi@ibd.fi / 
Hanna, Marita ja Satu

• pese kädet saippualla usein
• yski ja aivasta oikein (ei käsiin, 

vaan hihaan/kertakäyttöiseen 
nenäliinaan)

• pysy kotona, jos sinulla on 
flunssan oireita

• vältä koskemasta paljain käsin 
pintoja, joihin monet ihmiset 
koskevat

• vältä kättelyä
• älä koskettele kasvojasi
• pidä huolta turvaväleistä

Tarjoamme vertaistapaamisissam-
me mahdollisuuden desinfioida 

käsiä sekä käyttää maskia. Koros-
tamme kuitenkin jokaisen omaa 
harkintaa tapahtumiin osallistumi-
sen ja omien lähikontaktien kanssa, 
erityisesti jos kuuluu riskiryhmään.

Huomaathan, että lehti on mennyt 
painoon elokuussa - ohjeet voivat 
olla jo muuttuneet. Ajantasainen 
tieto löytyy osoitteesta 
www.ibd.fi/turvallisuusohjeitus-
vertaistapaamisiin-koronan-
vuoksi

Tulevista tapahtumista tiedotetaan myös sähköpostitse alueellisesti. Var-
mista tiedon saaminen lisäämällä sähköpostiosoitteesi jäsenrekisteriin joko 
jäsensivujen kautta (www.ibd.fi, yläosassa “Jäsensivuille”) tai ilmoittamalla 
se järjestökoordinaattorille, jonka yhteystiedot löydät lehden lopusta.

Pohjois-Savo

KUOPIO

Ke 7.10 klo 18 tapaaminen Suokadun 
Turinatuvalla (Suokatu 6, Kuopio). 
Paikalla myös IBD-hoitajamme Päi-
vi! Ilmoittaudu Ullalle 5.10 mennessä: 
pohjois-savo@ibd.fi.

To 19.11 Pikkujouluinen ilta, josta lisää 
lähempänä! Katso www.ibd.fi/tapah-
tumat 

Uusimaa

HELSINKI

Syksyn vertaistapaamiset joka kuu-
kauden ensimmäisenä tiistaina Kam-
pin palvelutalossa (Salomonkatu 21 B, 
kerhotila Broidi, 2. krs., Helsinki) klo 
18–20: 6.10., 3.11. ja 1.12. Ilmoittau-
tumiset: helsinki-uusimaa@ibd.fi / 
Enni, Katri ja Riitta. Tervetuloa!
HUOM! Teemapäivä 60+ -ikäisille 
torstaina 5.11., lisätietoa s. 42

Varsinais-Suomi

LOIMAA

Keskiviikkona 7.10. klo 18.00 vertais-
tapaaminen Omaisten Olohuoneella 
(Heimolinnankatu 1, Loimaa). Ko-
koonnutaan vertaistuen merkeissä. 
Tiedustelut Marita 040 832 9402 tai 
marita.rinne@ibd.fi. Tervetuloa mu-
kaan! Terveisin Hanna ja Marita

TURKU

Perjantaina 16.10. klo 19.00 Louhisaa-
ren kartanon kummituskierros (Lou-
hisaarentie 244, Askainen). Kierros 
alkaa kahveilla ja kummitusleivok-
sella. Kierroksen hinta 19 €/jäsen ja 
29€/ei jäsen. Kierros on K-15 ja ei ole 
esteetön, eli jonkun verran rappusia. 
Sitovat ilmoittautumiset 10.9 men-
nessä. 044 976 8918 / Satu

SUOSITTELEMME TAPAAMISISSAMME HYVIÄ 
SUOJAUTUMIS- JA VAROTOIMIA:
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Crohnin tauti
Nina Lehtola Palojoki
040 568 9335, lehtolaninas@gmail.com
Satu Mylly Turku
044 976 8918, satu.mylly@gmail.com
Riitta Rönkkö Kuopio
041 431 6303, r.ronkko@gmail.com
Tero Vallbacka Helsinki
040 546 5412, 
tero.vallbacka@kotiposti.net

Crohnin tauti, kokemusta 
leikkauksista:
Hanna Peltomäki Loimaa
fistuloiva Crohnin tauti, 
leikattu useasti, 040 751 7704, 
hanna.km.peltomaki@gmail.com
Marko Uskelin  Posio
044 364 1169, uskelinm@gmail.com

Crohnin tauti ja avanne:
Harri Kuulas Pori
ohutsuoliavanne, 044 254 5183,
harri.kuulas@hotmail.com (also in 
English)
Santra Lacy Helsinki
Lyhytsuolisyndrooma, ohutsuoliavanne
040 578 9622, santra.lacy@gmail.com 
(also in English)
Jenni Seipäjärvi Rovaniemi
ohutsuoliavanne 040 724 0069, 
jenni.seipajarvi@kolumbus.fi

Colitis ulcerosa
Nina Hautala Ulvila
Colitis ulcerosa, pyoderma
gangrenosum, 040 730 1337
nina.hautala88@gmail.com

Sirkku Heinonen Tampere
040 670 4231, sirkutin62@luukku.com
Satu Inkinen-Leppänen Tampere
041 503 6373, 
satu_marjaana_4@hotmail.com
Heta Karjalainen Lahti
045 101 8081, 
heta.karjalainen@hotmail.com
Yasmin Khan-Vesterinen Helsinki
yasmin.khan-vesterinen@welho.com 
(also in English)
Maria Limnell Turku
040 770 3083, 
mariakturunen@hotmail.com
Minna Suikki Kouvola
040 537 0434, 
minna.suikki@hotmail.com

 
J-pussi:
Sofia Pekkarinen Tampere
050 463 1058, 
sofia.pekkarinen@gmail.com
Tanja Rintamäki Seinäjoki
044 578 8305, 
tanjarintamaki@gmail.com

Colitis ulcerosa ja avanne:
Suvi Hänninen Parainen
Oli j-pussi ja väliaikaisia avanteita,
nyt pysyvä avanne, 050 354 3476,
suvifiinan@gmail.com
Jukka Tiitinen Imatra
040 513 3173, 
tikka.juutinen@gmail.com

IBD:tä sairastavan lapsen 
vanhemmat
Päivi ja Jarkko Lignell Kangasala
Vuonna 2003 syntyneellä pojalla  

Crohnin tauti, isällä colitis. Päivi 040 
502 0578, paivi.lignell@gmail.com
Jarkko 040 801 9585,
jarkko.lignell@gmail.com

Synnynnäinen kloridin
imeytymishäiriö (CLD)
Anniina Korhonen
CLD:tä sairastava pienten lasten
äiti, 041 532 3586
anniinakorhonen@yahoo.com
Ilkka ja Jenni Härkönen
CLD:tä sairastavan lapsen
vanhemmat. Ilkka 050 441 4333,
Jenni 044 978 9226
Sähköposti: ilkka.harkonen@
kolumbus.fi, jennihor@gmail.com
Anja ja Pentti Korhonen Vantaa
Aikuisen CLD:tä sairastavan
vanhemmat, 0400 418 218,
anjakorhonen@yahoo.com,
penttij.korhonen@kolumbus.fi

Alle 30-vuotiaat tukihenkilöt
Lumikki Nyman Lahti
colitis ulcerosa, 040 757 3767,
lumikkinyman@hotmail.com

Marko Uskelin, 48, Posio. Crohnin tauti todettu 2011.
”Crohnin taudin löytymisen jälkeen elämä on sujunut melko mukavasti ainakin lähestulkoon 
leikkauspöydälle jääneiden kipujen suhteen. Rekkakuskin työt tosin piti lopettaa ja nyt olen 
opiskelemassa uutta alaa Inarissa. Minut tavoittaa mailitse, Facebookin Messengerillä tai 
vaikka soittamalla. Tyhmiä kysymyksiä ei ole!”

Koulutetut vapaaehtoiset vertaistukihenkilöt ovat sinut sairautensa kanssa, 
ja tukevat vertaisiaan muun elämänsä ohella. Ota rohkeasti yhteyttä!

 Vertaistukihenkilöt 

Moi :) Hei :)

Hei :)
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JÄSENETU! 

VIVOMIXX™ RAVINTOLISÄ 
Ei sisällä gluteenia, laktoosia eikä soijaa. 
Jäsenetuna yhdistyksen kautta edullisesti! 
PROF. DE SIMONE KOOSTUMUS. VIVOMIXX™ on 
hyvinvointia ja vastustuskykyä tukeva maitohappobakteerivalmiste ja 
se sisältää 450 miljardia elävää maitohappobakteeria ja bifido-
bakteeria 8 erilaisesta kannasta. 

Täytä ja  lähetä tilauslomake osoitteeseen: 
Crohn  ja  Colitis ry,  Kuninkaankatu  22   A  T  8,    33210   Tampere. 

Medans Oy lähettää sinulle laskun sähköpostitse. Maksettuasi laskun, 
Medans Oy lähettää tuotteet Postin Pikkupakettina kotiisi. Postin 
Pikkupaketti jaetaan normaalin postinjaon yhteydessä. Pikkupaketin 
toimitusaika on 2-3 työpäivää. Jos paketti ei mahdu postiluukusta, 
postinkantaja  jättää lapun, jolla tilauksen voi noutaa lähimmästä 
postista. Vivomixx säilytetään jääkaapissa, mutta se säilyy viikon 
huoneenlämmössä. 
 1 laatikko (22,49 €) sisältää 10 pussia
 Suositeltava vuorokausiannos on 1-4 pussia.
 Keskimääräinen hyöty ilmenee noin kolmen viikon säännöllisen käytön
jälkeen.
Jäsenetuna kuusi (6) laatikkoa viiden (5) hinnalla,
+ lähetyskulut 6 €. Yhteen lähetykseen
enintään yksi jäsenetutarjous
(= 6 laatikkoa).

Maailman VAHVIN 
maitohappobakteeri- 

valmiste! Sisältää 
450 MILJARDIA 

elävää maitohappo- 
bakteeria! 

TILAAN  laatikkoa Vivomixx-ravintolisää. 

KESTOTILAUS 
Ryhdyn  kestotilaajaksi  ja  saan  automaattisesti  uuden  lähetyksen  
ilmoittamaani  osoitteeseen 

4 viikon välein 

8 viikon välein 

Voin halutessani pitää tauon tai irtisanoa tilauksen ilmoittamalla 
asiasta osoitteeseen info@medans.fi 

Nimi 

Osoite 

Puhelin 

Sähköposti 

Allekirjoitus 

Toimisto:  
Kuninkaankatu 22 A T 8, 33210 Tampere  (Toistaiseksi emme ota 
toimistolle vierailijoita vastaan koronavirustilanteen vuoksi.)

Jäsenasioiden puhelinaika maanantaisin ja 
torstaisin klo 14-17  puh. 075 325 4400.

Toiminnanjohtaja
Ulla Suvanto, puh. 040 031 5383, 
ulla.suvanto@ibd.fi

Järjestökoordinaattori; jäsenasiat
 ja sopeutumisvalmennus
Carita Sinkkonen, puh. 040 765 7931,
carita.sinkkonen@ibd.fi

Sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija
Olga Haapa-aho, puh. 040 664 0701, 
olga.haapa-aho@ibd.fi 

Viestintäpäällikkö
Renja Nikula, puh. 040 632 6622, 
renja.nikula@ibd.fi

Järjestösuunnittelija; 
sosiaalinen media, Vessapassi,  
verkkovertaistoiminta
Laura Mäkinen, puh. 040 670 1125, 
laura.makinen@ibd.fi

Järjestösuunnittelija; 
Vapaaehtois-, vertais-, 
nuoriso-, ja perhetoiminta 
Leena Tuutijärvi,
puh. 040 670 8628, leena.tuutijarvi@ibd.fi

Hankevastaava; 
Tukea Perheille -hanke
Susanna Nikkanen, puh. 045 124 0110, 
susanna.nikkanen@ibd.fi

Hankevastaava;
TIISE-hanke
Maria Joutsen, puh. 040 031 6575, 
maria.joutsen@ibd.fi

Toimistosihteeri;
Mirva Tiihonen, puh. 040 627 8842, 
mirva.tiihonen@ibd.fi

Jäsentietojen muutokset:
Voit muokata tietojasi jäsensivuilla. Pyydä aktivointilinkki 
osoitteesta info@ibd.fi tai järjestökoordinaattorilta. Jäsensivujen
kautta saat myös sähköisen Vessapassin.
Lue lisää: www.ibd.fi/jasensivujen-aktivointi-ja-mobiilivessapassi.
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Olotilassa mukana myös Reunapaikka.fi –  
tietoa ja vertaistukea IBD:tä sairastaville  
Olotila-sovelluksessa pääset helposti selaamaan  
Reunapaikan sisältöä, josta löydät paljon ajankohtaista 
tietoa tulehduksellisista suolistosairauksista ja niiden 
hoidosta. Ammattilaisten tuottamaa tietoa voit lukea 
mm. gastroenterologin, IBD-hoitajien, ravitsemuste- 
rapeutin ja Kysy lääkäriltä -palstoilta. Vertaistukea saat 
useista IBD:tä sairastavien blogeista, jotka  
päivittyvät joka viikko.

Jokaisen IBD:tä 
sairastavan sovellus - 
entistä parempana

www.olotilasovellus.fi

Lataa Olotila ilmaiseksi  
puhelimesi sovelluskaupasta
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/0
320

/0
0

35 

Seuraa olotilaasi helposti mobiili-
sovelluksen avulla ja paranna hoitosi 
suunnittelua. Olotilan uudistettu versio 
toimii nyt entistäkin sulavammin myös 
uudemmilla laitteilla. Voit lisäksi esitellä 
vointisi muutokset hoitohenkilökunnalle 
helposti jaettavana taulukkotiedostona.

http://www.olotilasovellus.fi



