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Hengitysmessut
Ke 6.11.2019 klo 15.30–19.30

Tampere-talossa

Topi Raitanen on suomalainen 
estejuoksija ja suunnistaja. Hän kil-
pailee 3 000 metrin estejuoksussa. 
Eurooppalaisen urheilun huippu- 

nimiin kuuluvalla Topilla on jo  
useita SM- ja EM-kilpamitaleita. 

Miten hengitysilmanlaatu vaikuttaa 
harjoittelemiseen ja kilpailemiseen 
eri olosuhteissa? Tule kuulemaan 

Topin ajatuksia puhtaan hengitysil-
man merkityksestä ihmisen  

hyvinvoinnille. 

Juha Pekkanen on lääkäri ja  
professori Helsingin yliopistossa 
ja Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

toksessa. Hänen erityisaluettaan on 
ympäristöriskien vaikutus terveyteen, 

erityisesti hengitysterveyteen. 

Miten ilmastonmuutos tulee muut-
tamaan ympäristöä Suomessa? Miten 
se vaikuttaa hengitysterveyteen? Entä 
hengityssairaiden hyvinvointiin? Tule 

kuulemaan asiantuntijan mielen-
kiintoinen luento paljon puhutusta 

aiheesta!

Sinulle, joka olet kiinnostunut 
terveydestä ja hyvinvoinnista.

Liikuntaklinikka klo 15.30–16.30 ja 18.40–19.30

Saat Hengitysliiton asiantuntijoilta vinkkejä sekä 
liikunnasta että hyvästä hengitystekniikasta. 

Vapaa pääsy!

Testaa 
keuhkojesi

kunto!

Maksuttomia 
mittauksia

Rajoittaako pakkanen 
liikkumistasi talvella? 
Aiheuttaako kylmä ongelmia?

Jonaset-hengitysilmanlämmitin 
suojaa kylmän sään  haitoilta ja tekee 
ulkona liikkumisen vaivattomaksi. 
Kylmä ilma muuttuu helpoksi hengittää 
ja ulkoilusta voi nauttia
myös pakkasella.

Jonas-tuotteet ovat ihanteellisia
- soveltuvat erityisen hyvin astmaatikoille

sekä keuhko- ja sydänpotilaille
- kaikkeen ulkoiluun, urheiluun tai ulkona

työskentelyyn

Sopii kaikille!
  Jonaset lämmittimiä
  voivat käyttää kaikki!
  Miehet, naiset ja lapset:
  kaikille löytyy sopiva malli

Valmistaja:

Puh. (09) 724 3538
Faksi (09) 724 2946

e-mail: jonas@jonas.fi
www.jonas.fi

Liiku lämpimästi 
 kylmässä

Kysy Jonas-

hengitysilmanlämmittimiä

omasta yhdistyksestäsi

mailto:jonas@jonas.fi
http://www.jonas.fi


HANKKEET

Kävitkö äänestämässä viime edus-
kuntavaaleissa? Kohtasitko  
äänestyspaikalla lipaskerääjän?  

Jos pudotit lippaaseen kolikon, olit mukana 
Pieni ele -keräyksessä – lämmin kiitos osal-
listumisesta! Eduskuntavaalien ja euro-
vaalien aikaan keräys kokosi yhteensä yli  
2 miljoonan euron tuoton, joka jaettiin  
suomalaisille pitkäaikaissairaiden ja vam-
maisten hyväksi työskenteleville järjestöil-
le. Hengitysliitto on yksi aktiivisimmista  
mukana olevista järjestöistä. 

Jokaisesta annetusta lahjoituksesta jää 
puolet sen kunnan yhdistykselle, jossa 
lahjoitus on tehty ja puolet mukana oleville 
järjestöille. Edunsaajajärjestöt tekevät  
työtä pitkäaikaissairaiden, vammaisten, 
invalidien ja mielenterveyskuntoutujien 
hyvinvoinnin puolesta. Järjestöt käyttävät 
keräysvarat muun muassa kuntoutukseen, 
apuvälineiden hankintaan ja edun-
valvontaan. Paikallisyhdistyksissä 
järjestetään esimerkiksi neuvontaa, 
vertaistukiryhmiä sekä virkistystoimintaa. 
Toiminnanjohtaja Erika Mäntylän mukaan 
keräyksen avulla rakennetaan suurta 
turvaverkkoa:

Pieni ele -keräys on lahjoitus 
pitkäaikaissairaille 

Hengitysmessut
Ke 6.11.2019 klo 15.30–19.30

Tampere-talossa

Topi Raitanen on suomalainen 
estejuoksija ja suunnistaja. Hän kil-
pailee 3 000 metrin estejuoksussa. 
Eurooppalaisen urheilun huippu- 

nimiin kuuluvalla Topilla on jo  
useita SM- ja EM-kilpamitaleita. 

Miten hengitysilmanlaatu vaikuttaa 
harjoittelemiseen ja kilpailemiseen 
eri olosuhteissa? Tule kuulemaan 

Topin ajatuksia puhtaan hengitysil-
man merkityksestä ihmisen  

hyvinvoinnille. 

Juha Pekkanen on lääkäri ja  
professori Helsingin yliopistossa 
ja Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

toksessa. Hänen erityisaluettaan on 
ympäristöriskien vaikutus terveyteen, 

erityisesti hengitysterveyteen. 

Miten ilmastonmuutos tulee muut-
tamaan ympäristöä Suomessa? Miten 
se vaikuttaa hengitysterveyteen? Entä 
hengityssairaiden hyvinvointiin? Tule 

kuulemaan asiantuntijan mielen-
kiintoinen luento paljon puhutusta 

aiheesta!

Sinulle, joka olet kiinnostunut 
terveydestä ja hyvinvoinnista.

Liikuntaklinikka klo 15.30–16.30 ja 18.40–19.30

Saat Hengitysliiton asiantuntijoilta vinkkejä sekä 
liikunnasta että hyvästä hengitystekniikasta. 

Vapaa pääsy!

Testaa 
keuhkojesi

kunto!

Maksuttomia 
mittauksia

TEKSTI KUKKA-MARIA AHOKAS KUVA TEEMU LINDROOS

Rajoittaako pakkanen 
liikkumistasi talvella? 
Aiheuttaako kylmä ongelmia?

Jonaset-hengitysilmanlämmitin 
suojaa kylmän sään  haitoilta ja tekee 
ulkona liikkumisen vaivattomaksi. 
Kylmä ilma muuttuu helpoksi hengittää 
ja ulkoilusta voi nauttia
myös pakkasella.

Jonas-tuotteet ovat ihanteellisia
- soveltuvat erityisen hyvin astmaatikoille

sekä keuhko- ja sydänpotilaille
- kaikkeen ulkoiluun, urheiluun tai ulkona

työskentelyyn

Sopii kaikille!
  Jonaset lämmittimiä
  voivat käyttää kaikki!
  Miehet, naiset ja lapset:
  kaikille löytyy sopiva malli

Valmistaja:

Puh. (09) 724 3538
Faksi (09) 724 2946

e-mail: jonas@jonas.fi
www.jonas.fi

Liiku lämpimästi 
 kylmässä

Kysy Jonas-

hengitysilmanlämmittimiä

omasta yhdistyksestäsi

– Kenenkään ei pidä jäädä yksin 
pitkäaikaissairautensa tai vammansa 
kanssa. Lahjoitusten avulla järjestöt 
tukevat ihmisiä tällaisissa elämän-
tilanteissa.

Pieni ele -keräys sai alkunsa jo vuonna 
1907, jolloin ensimmäisten eduskunta-
vaalien yhteydessä kerättiin varoja 
tuberkuloosin vastustamiseen. Aiemmin 
keräyksen nimi oli Vaalikeräys. Tänä 
päivänä poliittisesti sitoutumaton Pieni  
ele perustuu 17 järjestön väliseen 
yhteistoimintaan. 

– Pienen eleen toiminta muuttuu 
omaksi, rekisteröidyksi yhdistykseksi 
1.1.2020 alkaen. Keräys jatkuu ennallaan 
kuten aiemminkin: seuraavan kerran 
lippaat otetaan esille huhtikuussa 2021. 
Sitä ennen lahjoituksia otetaan vastaan 
muun muassa verkossa, toiminnanjohtaja 
Erika Mäntylä kertoo.

Pieni ele ry:n jäsenet 1.1.2020 alkaen: Allergia-, iho- ja astmaliitto, Epilepsialiitto, Hengitysliitto, 
Invalidiliitto, Kehitysvammaisten tukiliitto, Kuuloliitto, Kuurojen liitto, Mielenterveyden keskusliitto, 
Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Näkövammaisten liitto, Psoriasisliitto, Diabetesliitto, Reumaliitto ja 
Sydänliitto. Lue lisää: www.pieniele.fi, Facebook: @pieniele.
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"Lasten liikkuminen lähtee 
vanhempien esimerkistä", 
sanoo Susanna Saapunki
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PÄÄKIRJOITUS
TALVI  KEVÄT  KESÄ  SYKSY

Voiko hengittämisestä olla monta mieltä? ystäväni kysyi taannoin. 
Hänen maailmassaan asiat ovat selkeitä: ihminen joko hengittää 
tai on hengittämättä. Jälkimmäinen vaihtoehto on selkeästi se 

huonompi. Lausahdus jäi mieleeni muistutukseksi siitä, miten erilaisel-
ta asiat näyttävät, jos hengityssairaus ei kosketa lähipiiriä tai hengittä-
minen puhtaassa ilmassa tuntuu itsestään selvältä asialta. 

Hengittämiseen liittyvistä asioista voi todella olla useita erilaisia, 
perusteltuja näkökantoja. Paljon keskustelua kuluvan vuoden aikana 
on herättänyt sekä #tuoksutON-kampanja että liiton osallistuminen 
Kansalliseen sisäilma ja terveys -ohjelmaan, josta kerroimme terveiset 
jo viime lehdessä. 

Hengitysliitto on tänä syksynä tarttunut voimakkaasti ajan henkeen 
ja nostanut keskusteluun pitkästä aikaa myös ulkoilmaan liittyvät 
asiat. Marraskuussa julkaistiin Sitä on nyt ilmassa – Hengitysliiton 
ohjelma sää- ja ilmastoriskeihin varautumiseen sekä niiden 
vähentämiseen. Siinä ehdotetaan käytännönläheisiä ratkaisuja siihen, 
mitä hyviä valintoja voi itse tehdä. Ohjelmassa annetaan myös 
vinkkejä esimerkiksi kaavoitukseen tai muihin ympäristön 
kehittämiseen liittyviin ratkaisuihin, joita voi esittää oman 
paikkakunnan päättäjille.

Vuoden kierron lähetessä loppuaan olemme koonneet myös erityisiä 
hyvän mielen juttuja tähän lehteen. Iloitsemme monissa 
haastatteluissa liikunnan ja yhteistyön riemusta. Vinkkaamme uusista 
makuelämyksistä ja kurkistamme tulevaisuudentutkijan ajatuksiin.

Kiitokset kuluneesta vuodesta ja kaikista saamistamme palautteista 
teille, hyvät lukijat. On tullut aika toivottaa hyvää joulua ja 
vuodenvaihdetta. 

Viihtyisiä ja mielenkiintoisia hetkiä lehden parissa!

Hanna Salminen
Viestintäjohtaja
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ILMASSA NYT KOONNEET KATRI NOKELA JA SAMPSA STORMBOM

10−40 % 
LUKU

Keinotekoiset tuoksut (esim. erilaiset 
hajustetut pesuaineet, rasvat, partavedet ja 
hajuvedet) vaikeuttavat hengitystä ja lisäävät 
ärsytysoireita 10−40 %:lla ihmisistä. 

TIESITKÖ?
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Savuton Suomi vaatii lisätoimia
Vuodesta 2010 lähtien tupakkalain tavoitteena on ollut 
tupakkatuotteiden käytön loppuminen Suomessa, pelkkä 
tupakoinnin vähentäminen ei riitä. Tupakkalain tavoite tarkoittaa 
käytännössä, että vuonna 2030 enintään 5 % väestöstä käyttää 
tupakka- tai nikotiinituotteita päivittäin. Nykykehityksen jatkuessa 
vuonna 2030 tupakkatuotteita käyttäisi päivittäin miehistä 11 % ja 
naisista 6 %. Tavoitteiden tielle on tullut erityisesti nuuskan 
lisääntynyt käyttö.

Kansainvälisesti kunnianhimoista tavoitetta savuttomasta 
Suomesta ei saavuteta ilman merkittäviä lisätoimia. Hengitysliitto 
suosittelee, että Stumppi-palvelun yhteystiedot palautetaan 
tupakka-askin kanteen. Näin tupakoinnin lopettamista pohtivalla 
olisi mahdollisimman matala kynnys yhteydenottoon.
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Tee elinluovutustahto 
Omakantaan

Suomessa jokainen on elin-
luovuttaja, jos ei ole sitä erikseen 
kieltänyt. Luovuttajan tahto  
kuitenkin pyritään selvittämään. 
Omaisten kanssa keskustelemi-
sen lisäksi se voidaan saada  
selville lompakosta löytyvästä 
elinluovutuskortista, Elinluovutus- 
mobiilisovelluksesta tai Omakan-
taan tallennetusta tiedosta.

Elinluovutustahto tarkoittaa, 
että haluaa luovuttaa kuoleman-
sa jälkeen elimiään ja kudoksiaan 
elinsiirtoa odottavalle henkilölle. 
Oman tahtonsa tai kieltonsa  
elinluovutukseen voi helposti  
tallentaa Omakannan Elin-
luovutustahto-sivulla. Oma-
kantaan kirjaamisen lisäksi elin-
luovutustahdosta on hyvä kertoa 
läheisille. 

Töissä terveenä -sivu 
auttaa uravalinnassa

Astma, allergiat ja ihottumat  
eivät välttämättä rajoita ammatin-
valintaa. Ne kannattaa kuitenkin 
ottaa huomioon. Työterveyslai-
toksen Töissä terveenä -verkko-
sivuilla voi tutustua työelämän 
ihottuma- ja astmariskeihin ja sii-
hen, miten mahdollisia ongelmia 
voi ennaltaehkäistä. 

Pikatestillä voi arvioida, voiko 
astma tai allergia nousta ongel-
maksi tietyissä ammateissa.  
Sivu on suunnattu vanhemmille, 
opetusalan ammattilaisille ja  
kaikille ammatinvalintaa suunnit-
televille.

VR luopuu päiväjunien erillisistä  
allergiamerkinnöistä 15.12.2019 alkaen. 
Yöjunien allergiahytit muuttuvat ta-
vallisiksi makuuhyteiksi 30.4.2020. 
Hengitysliitto kannustaa kaikkia mat-
kustajia ottamaan kanssamatkustajat 
huomioon vähentämällä omaa  
tuoksukuormaansa. Keinotekoiset 
tuoksut (esim. erilaiset hajustetut 
pesu aineet, rasvat, partavedet ja  
hajuvedet) vaikeuttavat hengitystä  
ja lisäävät ärsytysoireita 10−40 %:lla  
ihmisistä. 

VR luopuu allergiamerkinnöistä,  
koska allergiavapaan ympäristön ta-
kaaminen kaikille matkustajille ei ole  
ollut mahdollista. Jatkossa allergiset 
asiakkaat voivat varata itselleen parhai-
ten sopivan istumapaikan huomioiden 
esimerkiksi lemmikkivaunun sijainnin.

VR:n InterCity- ja Pendolino-junien 
matkustamot ovat materiaaleiltaan 
allergiaystävällisiä. Yöjunien makuu-
hyteissä (lemmikkihyttejä lukuun 
ottamatta) on käytetty allergia-
ystävällisiä materiaaleja.

VR luopuu allergiahyteistä – 
Hengitysliitto kannustaa 
huomioimaan kanssamatkustajat

TIESITKÖ?

TIESITKÖ? TIESITKÖ?

TIESITKÖ?

Kelan etuuksiin 1 %:n korotus
Kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet 
saavat 1 % korotuksen. Korotus kos-
kee suurinta osaa Kelan maksamista 
etuuksista. Tämän lisäksi moniin 
etuuksiin on tulossa tasokorotus, jos 
hallituksen esitys hyväksytään. Taso-
korotuksia on tulossa muun muassa 

kansaneläkkeeseen, takuueläkkee-
seen, vähimmäismääräiseen sairaus-
päivärahaan sekä työmarkkinatukeen 
ja peruspäivärahaan. Kela tiedottaa 
asiasta joulukuussa, kun hallituksen 
talousarvioesitykseen liittyvät lait on 
käsitelty eduskunnassa.

www.ttl.fi/toissa-terveena 

Brexit voi vaikuttaa lääkehoitoon
Brexit saattaa vaikuttaa joidenkin 
lääkkeiden saatavuuteen EU-alueella. 
Mahdolliset saatavuushäiriöt koskevat 
kuitenkin vain muutamia lääkkeitä. 
Useimmille lääkkeille on olemassa 
rinnakkaisvalmiste tai vaihtoehtoinen 
lääke. Lääkeyhtiöt sekä EU:n ja 
Suomen viranomaiset ovat aktiivisesti 
valmistautuneet Brexitiin. Useimmat 
yritykset ovat jo siirtäneet 

myyntiluvan tai toiminnan toiseen  
EU-maahan, jos ne ovat aiemmin 
olleet Isossa-Britanniassa.

Jos lääkärin kirjoittamaa 
reseptilääkettä ei saa Suomesta, eikä 
lääkkeelle ole sopivaa rinnakkais-
valmistetta, lääkkeen käyttäjän  
on otettava yhteyttä lääkäriin.  
Tällöin lääkäri voi muuttaa hoito-
suunnitelmaa.

TIESITKÖ?
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Unelmoi ja hoida 
itseäsi – voit 
saavuttaa 
tavoitteesi

TOSI-
TARINA

Elämä ei ole aina helppoa, mutta 
vastoinkäymisistä huolimatta unelmista 
voi tulla totta. Maastohiihtäjä Susanna 
Saapunki on hieno roolimalli astmaa 
sairastaville, sillä lapsuuden diagnoosi  
on vain kasvattanut taistelutahtoa.  
Hyvän tukiverkon ja hoidon 
mahdollistamana hän on  
raivannut tiensä huipulle. 

TEKSTI HANNA SALMINEN  
KUVAT FEDERICO MODICA,  
KUKKA-MARIA AHOKAS JA  
MARTINA VALMASSOI

Harjoituksiin sitoutuminen ja hyvä astman hoito mahdollistavat 
huipputason kilpaurheilun, Susanna Saapunki sanoo.
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Ujosti hymyilevällä nuorella naisella 
on kaksi suurta tavoitetta. Ammat-
tiurheilijana hän tahtoo menestyä 

kansainvälisellä huipulla, hiihtäjänä ja 
vuorijuoksijana. Sen lisäksi hän haluaa 
saada muut ihmiset nauttimaan liikunnas-
ta ja puhtaasta luonnosta. Molempien ta-
voitteiden puolesta maastohiihtäjä Susanna 
Saapunki on valmis antamaan kaikkensa. 

– Muistan Hengitysliiton jo lapsuudesta, 
sillä osallistuin Anttolanhovissa järjestetyil-
le perheleireille aikanaan, Susanna Saapun-
ki aloittaa kertomaan tarinaansa. Astma-
diagnoosin hän sai jo varhain lapsena, joten 
se on aina ollut osa huippu-urheilijan uraa. 

Helppoa urheilu-uran rakentaminen ei 
ole ollut lahjakkuudesta huolimatta. Keuh-
kojen kanssa oli ongelmia useiden vuosien 
ajan, sillä lääkitys ei ottanut toimiakseen 
talvisin. Lahden maailmanmestaruus-
kilpailuissa vuonna 2017 sprintin karsin-
nan jälkeen lääkäri kertoi, että pahimmas-
sa tapauksessa hiihtoura saattoi olla lopus-
sa. Susanna ei kuitenkaan suostunut luo-
vuttamaan. Uusi markkinoille tullut lääke 
tepsi riittävän hyvin ja kilpailu- ura sai lu-
van jatkua. Keuhkokuume lyhensi seuraa-
vaa talvikautta, mutta hyvän tukiverkon ja 
hoitosuunnitelman myötä Susanna onnis-
tui saavuttamaan 10 kilo metrin hiihdossa 
SM-pronssia. 

– Astmaa sairastavan ei pidä luopua 
unelmistaan, Saapunki painottaa. Hyvällä 
hoidolla on mahdollista saavuttaa elämäs-
sä tärkeitä asioita.

Liikuntaa ja lääkkeitä

Susanna Saapunkia huolestuttaa lasten ja 
nuorten liikunnan vähäisyys. Kun ilmiöön 
yhdistetään astmadiagnoosi, lopputulos on 
jopa pelottava. 

– Olen ollut etuoikeutettu, kun olen syn-
tynyt liikunnalliseen perheeseen. Minua on 
aina kannustettu liikkumaan mahdollisim-
man paljon ja kokeilemaan eri lajeja ast-
masta huolimatta.

– Äitini sairastui työpaikan sisäilmasta 
todella pahoin eikä voi mennä ilman tukeh-
tumisen pelkoa mihinkään sisätiloihin,  
missä on samoja homeita. Suuri liikunnan 
määrä ja hyvä fyysinen kunto on pelastanut 
äidin varmasti monessa tilanteessa ja palau-
tuminen altistumisista on ollut nopeampaa. 
Se on myös yksi syy, miksi haluan tuoda  
liikunnan tärkeyttä esille!

Saapunki on tehnyt ison työn selvittäes-
sään, miten urheilijana voi hoitaa omaa astmaa  
ja kilpailla. Yksilölajista huolimatta ympäril-
lä on paljon tukijoita: on valmentaja, fysiat-
ri, psyykkinen valmentaja, ravintoterapeutti 
ja tietysti maajoukkue ja seura – puolisoa ja 
perhettä unohtamatta. Tärkeimmät koke-
muksensa Susanna haluaa jakaa helpot-
taakseen nuorempien polkua, sillä edelleen 
lääkitys on urheilupiireissä tabu. 

– Lääkkeitä ja niiden ottamista ei pidä 
pelätä. Monet vanhemmatkin stressaavat 
siitä turhaan. Astmaa sairastavan lapsen  
ja nuoren pitää ottaa lääkkeensä, jotta  
suorituskyky urheilijana on terveiden tasol-
la, Saapunki painottaa. 

– Liian monella on oireisiinsa nähden 
alilääkitystä. Silloin, kun lääkkeiden käyttö 
on tarpeellista ja oikeutettua, ei ole pelkoa 
doping-käryistä. 

Toisaalta ongelmallista on sekin, ettei 
astmaa tai sen oireita oteta tosissaan. 

– Unohtuu, että astma on sairaus ja siihen 
on olemassa lääkkeet. Talviurheilun olo-
suhteet altistavat sairastumiselle, sillä  
pakkasrajoja ei ole. Kun ilma on to-
della kuivaa ja pakkasta on paljon, 

Astmaa sairastavan ei pidä 
luopua unelmistaan.

Tee perheen kanssa 
yhteinen hiihtoretki. 

Pakatkaa reppuun eväät 
ja nauttikaa ne 

nuotiotulen loimussa. 

Pieni taukojumppa on 
aina paikallaan. Tee 
askelkyykkyjä oman 

toimintakykysi 
mukaisesti. 

Jos sinulta puuttuu 
kaveri, 

ryhmäliikuntaan voi 
mennä yksinkin. 

TALVIPÄIVÄN TREENIVINKIT
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esimerkiksi 20 astetta, ei se ole terveellistä 
kenellekään, Saapunki jatkaa.

Liikuntaa koko perheen voimin

Perheen elämäntavat vaikuttavat paljon 
lasten ja nuorten liikuntatottumuksiin. 
Saapunki itse oli vilkas lapsi, joka purki toi-
meliaisuuttaan urheiluun. Hänen elämänsä 
oli menemistä harrastuksesta toiseen: oli 
taitoluistelua, jalkapalloa, naisvoimistelua 
ja yleisurheilua. Hiihto vei voiton muista 
lajeista, kun perhe muutti Etelä-Suomesta 
takaisin synnyinseuduille Kuusamoon. 

– Perheliikunta on kaiken lähtökohta, 
Saapunki sanoo. 

– Lapsen liikkumaan oppiminen ja  
luonnossa oleminen lähtee täysin kotona 
opitusta ja kasvatuksesta. Vanhempien  
esimerkki on tärkeä. Liikuntaa ei voi ul-
koistaa päiväkotien ja koulujen vastuulle. 

– Vanhempien pitää kannustaa yli  
ensimmäisten turhautumisten tai  

pettymysten hetkien ylitse, jos lapsen  
liikuntainnostus lopahtaa. Kannustuksella 
ja innokkuudella on kuitenkin rajansa,  
sillä kaikista ei tule huippuja, Saapunki 
muistuttaa. 

Arkiliikunta ja luonto kunniaan

Erilaiset retket ja luonnossa liikkuminen 
saattavat johdattaa urheilun pariin. Kaiken 
ei kuitenkaan pitäisi olla järjestettyä eikä 
kiireen tuntu saisi ohjata toimintaa.  
Urheiluseurojen järjestämä ohjattu liikunta 
ei korvaa koko perheen yhteistä liikunta- 
aikaa esimerkiksi viikonloppuisin.  

– Rovaniemelläkin törmää jo lapsiin, joi-
den elämään ei arkiliikunta kuulu, Saapun-
ki huokaa. Eivät alle kouluikäiset lapset 
vielä tarvitse tavoitteellista urheilua. Vain 
muutamassa poikkeuslajissa kuten voimis-
telussa ja taitoluistelussa pitää uskaltaa 
harjoitella ammattimaisesti nuoresta pi-
täen. Valtaosa lapsista ja nuorista hyötyy 
siitä, että ovat liikkuneet monipuolisesti. 

Saapungille luonto on aina ollut todella 
iso osa elämää ja harjoittelua. Luontosuh-
detta vahvistivat mieleenpainuvat hetket 
marjametsässä isovanhempien kanssa. Ny-
kyisin marjastamaan tai kalastamaan ei oi-
kein ehdi, mutta linnunlaulua kuulee kau-
pungissa lähimetsässäkin. Työpäivän päät-
teeksi metsän reunamillakin rauhoittuu. 
Yksinolo omien ajatusten kanssa on terve-
tullut vastapaino hektiselle elämälle. 

Tärkeintä on lähteminen

Usein liikkeelle lähteminen on suurin kyn-
nys. Huippu-urheilijan motivaatio on tiuk-
ka ja siihen sisältyy sitoutuminen harjoi-
tuksiin. Itseään kannattaa kannustaa lähte-
mään oman hyvinvoinnin takia, vaikka  
ulkona olisi pimeää ja märkääkin. 

– Työskentely ja nukkuminen sujuvat 
paremmin, kun on liikkunut. Eikä aina tar-
vitse liikkua kovin pitkään, jo 15 minuut-
tiakin ulkoilmassa tekee hyvää, Saapunki 
vakuuttaa. 

Liikunnan monipuolisuus edistää ter-
veyttä enemmän kuin jokapäiväinen sa-
manlaisena toistuva rutiiniliikunta. Ihmi-
nen tarvitsee niin nopeutta, kestävyyttä 
kuin lihaskuntoakin. Ja mitä vanhemmaksi 
tulee, sen enemmän lihasten kuntoa pitää 
hoitaa. Jos luonnolliset arkiaktiviteetit  

Lapsen 
liikkumaan 
oppiminen ja 
luonnossa 
oleminen 
lähtee kotoa.

Susanna Saapunki kilpailee myös vuorijuoksussa.
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kuten pihatyöt ja puunhakkuu puuttuvat, 
askeleet kannattaa suunnata kuntosalille. 

Parhaimmat vinkit hiihtoon ja vähän 
muuhunkin

Huippu-urheilijalta täytyy aina kysyä  
uusimmat vinkit. Vuodenvaihteessa hiihto-
kelejä löytyy toivottavasti eri puolelta Suomea. 

– Hiihtämisestä nauttii enemmän, kun 
välineet ovat hyvässä kunnossa. Niihin siis 
kannattaa satsata, Saapunki vinkkaa. 

Vuokratakin voi, jos harrastaminen  
on vähäistä. Ikivanhat sukset eivät nyky-
laduilla toimi. 

Suositeltavia ovat esimerkiksi karva-
pohjasukset kaupunkialueiden hiihto-
reiteille. Kannattaa myös tarkistaa, löytyisi-
kö omalta asuinalueelta hiihtokoulua.  

Tiesitkö tämän 
Susanna 
Saapungista?
 MM-tason maajoukkue-

hiihtäjä, joka on kotoisin 
Kuusamosta ja asuu 
nykyisin Rovaniemellä. 

 Kilpailee kesäisin 
vuorijuoksun maailman-
cupissa Keski-Euroopassa. 

 Sai astmadiagnoosin jo 
lapsena, mutta 
hapenottokyky on pysynyt 
silti poikkeusellisen hyvänä. 

 Rakastaa kilpailemista. 
Kilpailee kotisohvalla 
läheistensä kanssa kaikesta 
mahdollisesta aina maasto-
pyöräilyn urheilu tuloksista 
ruuanlaittoon ja arkielämän 
sattumuksiin. 

 Rentoutuu kirjallisuuden 
parissa. Tällä hetkellä 
menossa on espanjalaisen 
nykykirjailija Carlos Ruiz 
Zafonin kirjasarja 
Unohdettujen kirjojen 
hautausmaa. 

Lempäälän 
Ideaparkissa 
Saapunki antoi 
sauvakävelyvinkkejä.

Nykyisin moni huippuhiihtäjän uran teh-
nyt ylläpitää eri tasoisille kuntoilijoille tar-
koitettuja hiihtokouluja. Jos on pitänyt pitkää 
taukoa hiihtämisestä, voi kokeilla tekniikan 
hiomista ensin yhdessä muiden kanssa. 

– Toivon, että ihmisillä säilyisi 
lapsenmielisyys kaikissa tekemisissään 
mahdollisimman pitkään! Ei aina pidä olla 
niin vakavaa ja kiirettä. Jos sattuu jotain, 
olisi hyvä, jos oppisi nauramaan omille 
virheilleen. 

– Aina löytyy jokin ratkaisu, mutta  
vaihtoehtojen löytäminen vaatii usein 
pitkä jänteisyyttä. Hermoja ja toivoaan ei 
saa menettää. Aina on myös jotain, mitä 
pystyy itse tekemään! Saapunki lähettää 
kannustavat terveisensä ja uuden vuoden 
toivotukset kaikille Hengitys-lehden lukijoille.
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Tuoksut ovat osa elämää. Tuoreen korva-
puustin tuoksu ilahduttaa ja toivottaa terve- 
tulleeksi. Luonnolliset tuoksut herättävät tun-
teita ja vievät meidät hetkessä muistoihin. 
Keinotekoiset tuoksut ja niiden yhdistelmät 
vaikeuttavat hengittämistä ja lisäävät ärsytys- 
oireita noin 10–40 prosentilla ihmisistä. 

Millaista tuoksukuormaa sinä kannat mukanasi?

Kulttuuri on osa elämää. Se ilahduttaa etu-  
ja jälkikäteen. Monen kulttuurielämys jää vä-
liin tai keskeytyy, sillä keinotekoiset tuoksut 
ja niiden yhdistelmät vaikeuttavat hengittä-
mistä ja lisäävät ärsytysoireita noin 10−40 
prosentilla ihmisistä. Muistot jäävät vajaiksi.  

Millaista tuoksukuormaa sinä kannat mukanasi?

LISÄÄ HYVINVOINTIA – VÄHENNÄ TUOKSUKUORMAA!

Ulkoliikunta ja leikit kuuluvat jokaiselle.  
Sisäliikunta jää väliin tai keskeytyy monelta, sil-
lä keinotekoiset tuoksut ja niiden yhdistelmät 
vaikeuttavat hengittämistä ja lisäävät ärsytys-
oireita noin 10−40 prosentilla ihmisistä. 

Millaista tuoksukuormaa sinä kannat mukanasi?

Ilo ja painajainen samassa paketissa
Tuoksut ja tuoksuttomuus 
herättävät paljon voimakkaita 
tunteita. Tuoksu, joka yhdelle 
henkilölle tuottaa hyvää mieltä 
ja iloa, on toisen ihmisen 
painajainen tai jopa 
hengityksen vaikeuttaja. 

TEKSTI HANNA SALMINEN

Tuoksuista ja tuoksuttomuu-
desta käytävä keskustelu ei 
ole Hengitysliitossa uusi asia. 

Muistissa on vielä aikaisempien 
vuosien Tulethan tuoksutta -kam-
panja, jossa lähdettiin siitä, että 
liian voimakkaat tuoksut on hyvä 
kokonaan kieltää. Käytäntö osoitti, 
etteivät kiellot aina auttaneet edes 
liiton omissa tilaisuuksissa, joiden 
osallistujat olivat hengityssairaita. 
Tuoksut leijailivat ilmassa silti. 

Reilu vuosi sitten otimme  
uuden näkökulman tuoksuihin ja 

erityisesti sosiaalisessa  
mediassa. 

Asiat voi nähdä eri tavoin

Valtaosa kampanjan saamista so-
siaalisen median kommenteista on 
asiallisia ja omalla nimellä tehtyjä. 
Moni intoutuu jakamaan hyvin 
henkilökohtaisia kokemuksia mieli-
piteiden lisäksi. Tuoksut ja tuoksut-
tomuus herättävät tunne reaktioita 
laidasta laitaan. Yhteisymmärryk-
seen päästään liian harvoin. Jos 
ymmärtäisimme toistemme näkö-
kulmat, voisivatko keskustelu ja 
asiat edetä toisella tavalla? 

Moni innostuu ja tykkää 

Suuri joukko keskustelijoista on  
antanut kampanjasta myönteistä 
palautetta. Asian esillä pitämisen 
lisäksi kiitosta saavat ydinviesti eli 
suositukset: keinotekoisia tuoksuja 
voi käyttää vähemmän tai olla jopa 
kokonaan ilman.

tuoksuttomuuteen #tuoksutON 
-kampanjassa, joka jatkuu edelleen. 
Siinä teemme selkeän eron luon-
nollisiin ja keinotekoisiin tuoksui-
hin. Luonnon tuoksut ovat osa ym-
päristöämme. Voimme nauttia niis-
tä hyvällä omalla tunnolla, olipa 
kyse vaikkapa vastaleivotusta pul-
lasta, leikatusta nurmikosta, met-
sästä tai merestä. Pyysimme kiin-
nittämään huomiota keinotekoisiin 
tuoksuihin: pystyisikö niiden mää-
rää ja yhteiskäyttöä vähentämään? 
Ajatuksena on, että moni ihminen 
voi kiinnostua aiheesta ja jopa 
muuttaa omaa toimintaansa, jos  
aihetta lähestyy myönteisyyden 
kautta.

#tuoksutON -kampanja on saa-
nut osakseen ruusuja ja risuja. Pa-
laute sisältää hyviä huomioita sekä 
tuoksuista nauttimisen että niiden 
kieltämisen puolesta. Keskusteluun 
ovat osallistuneet niin Hengitys-
liiton jäsenet kuin muutkin  

Läheisiä voi ilahduttaa jouluna myös 
tuoksuttomilla lahjoilla ja joulukukilla.
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Luonnossa on hyvä hengittää. Meren katselu 
rauhoittaa monen mieltä. Tuoksut herättävät 
tunteita ja vievät meidät hetkessä muistoi-
hin. Keinotekoiset tuoksut ja niiden yhdis- 
telmät vaikeuttavat hengittämistä ja lisäävät 
ärsytysoireita n. 10–40 prosentilla ihmisistä. 
 
Millaista tuoksukuormaa sinä kannat mukanasi?

Luonnossa on hyvä hengittää. Metsä lisää 
mielen hyvinvointia. Tuoksut herättävät tun-
teita ja vievät meidät hetkessä muistoihin. 
Keinotekoiset tuoksut ja niiden yhdistelmät 
vaikeuttavat hengittämistä ja lisäävät ärsytys- 
oireita noin 10−40 prosentilla ihmisistä. 

Millaista tuoksukuormaa sinä kannat mukanasi?

Puhdas pyykki tuoksuu raikkaalta. Moni 
tuoksuille herkistynyt reagoi pesuaineisiin  
lisättyihin kemiallisiin tuoksuihin. Keinotekoi-
set tuoksut ja niiden yhdistelmät vaikeuttavat 
hengittämistä ja lisäävät ärsytysoireita noin 
10−40 prosentilla ihmisistä. 

Millaista tuoksukuormaa sinä kannat mukanasi?

LISÄÄ HYVINVOINTIA – VÄHENNÄ TUOKSUKUORMAA!

Työ hengitysterveyden 
edistämiseksi jatkuu

Hengitysliitto jatkaa työtä hengitys-
terveyden edistämiseksi ja toimii 
hengityssairaiden hyvän elämän 
puolesta. #tuoksutON -kampanja 
on osa tätä kaikkea. Monelle kes-
kustelua seuraavalle voi tulla yllä-
tyksenä, kuinka jotkin tavalliseen 
elämään kuuluvat asiat voivat  
aiheuttaa vakavia ärsytysoireita. 

Emme voi valita ilmaa, jota hen-
gitämme, eikä korvapuusteja tulla 
kieltämään vaaraa aiheuttavana 
asiana. Sen sijaan voimme vaikut-
taa kemikaalikuormaan, jota kan-
namme mukanamme. Joulun alla 
on hyvä muistaa, että läheisiä voi 
ilahduttaa myös tuoksuttomilla 
lahjoilla ja joulukukilla. 

 

Ajatus eron tekemisestä erilais-
ten tuoksujen välille on saanut mo-
net miettimään tarkemmin, mitkä 
luonnontuoksuista tuottavat hyvää 
mieltä (esim. ruusu, syreeni) ja mit-
kä saattavat aiheuttaa päänsärkyä 
tai pahentaa astman oireita (esim. 
heinäkasvit, hyasintti ja joulutähti). 

Liiton viestit ovat levinneet  
sosiaalisessa mediassa jo lähes  
50 000 hengelle. Muutos yleisessä 
mieli piteessä ja käyttäytymisessä 
vie aikaa, mutta pitkäjänteisellä 
työllä se on mahdollista. Myöntei-
syys ja kiitos tehoavat paremmin 
kuin nolaaminen ja kiellot. 

Kriittisillä keskustelijoilla on monta 
huolta

Usein kriittisiä näkemyksiä esittävät 
henkilöt ovat huolissaan joko itsen-
sä, läheistensä tai jonkun tärkeän 
asian puolesta. #tuoksutON -kam-
panjaan kohdistunut huolipuhe vai-
kuttaa osin juontuvan pelosta, ettei 

Hengitysliitto enää puolustaisi 
tuoksuille herkistyneitä ihmisiä  
tai vähättelisi heidän sairaus-
oireitaan. 

Osa kriittisistä äänistä keskittyy 
varoittamaan tuoksujen aiheutta-
mista allergisista reaktioista. On 
hyvä, että asia tulee esille. Erityises-
ti mainitaan anafylaksian vaara, 
joka voi aiheutua altistumisesta 
esimerkiksi vehnälle, kananmunalle 
tai mausteille. Tällöin kampanjassa 
oleva korvapuustikuva viestii pa-
lautteen antajille hyvän mielen  
sijaan hengenvaarasta. 

Kriitikoiden mukaan kampanjan 
pitäisi olla ehdottomampi vaati-
muksissaan eikä keskittyä  
perusviestillä tavoittamaan valta-
väestöä. Moni oletti, että kampanja 
kehottaa itsensä karaisuun, koska 
verkkosivuilla kerrottiin yleisellä 
tasolla hajuaistiin liittyviä asioita. 
Sosiaalisessa mediassa keskustelu 
kääntyi usein sivuraiteille.

Tutustu Hengitysliiton #tuoksutON-kampanjaan ja lataa esitteet 
osoitteessa www.hengitysliitto.fi/tuoksuton-kampanja
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Monessa kodissa ja kokoushuoneessa keskustelu kääntyy yhä useammin ilmastonmuutokseen 
ja siihen, mitä sille on mahdollista tehdä. Tarvitaan sekä tietoa että toimintaa. Hengitysliitto 
nostaa esille ilmaston lämpenemisen tuottamat, hengitysterveyteen vaikuttavat riskit 
marraskuussa julkaistussa Sitä on nyt ilmassa -ohjelmassa. Ahdistus ei auta, joten esitämme 10 
tapaa ratkaista asioita arjessa. Teema oli esillä myös Hengitysmessuilla Tampere-talossa 6.11.
TEKSTI JA KUVA HANNA SALMINEN

Hengitysmessuilla esiinty-
neellä professori Juha  
Pekkasella on sama viesti 

niin hengitysterveydestä kiinnostu-
neille, hengityssairaille kuin tervey-
denhuollon ammattilaisillekin: 
enää ei ole aikaa lykättäväksi, vaan 
ilmaston puolesta on ryhdyttävä to-
sitoimiin. Pekkanen on Helsingin 
yliopiston kansanterveystieteen 
professori ja toimii sen lisäksi  
tutkimusprofessorina Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksessa.

Ennen 2010-lukua ilmaston läm-
penemistä kutsuttiin kasvihuoneil-
miöksi. Se oli aikaa, jolloin ajateltiin 
ihmisen keksivän keinot ilmiön  
taltuttamiseen, ennen kuin se  

Enää ei ole aikaa odottaa – 
ilmastonmuutos vaikuttaa jo

mullistaisi länsimaisen tavan elää. 
Ihmiskunta jatkoi – moni hyvällä 
omatunnolla – kuluttamista ja  
uusien tarpeiden luontia. Nyt olem-
me tilanteessa, jossa käymme kaup-
paa toden näköisyyksillä: miten huo-
nosti käy, jos ilmasto lämpenee 1,5  
astetta? Entä jos se lämpenee  
enemmän? 

– Ongelma ei itse asiassa ole se, 
että maailman lämpötila nousee, 
Juha Pekkanen kertoo. 

– Ongelmana on, että muutos ta-
pahtuu niin nopeasti, etteivät kas-
vit, eläimet eikä ihmiskunta ehdi 
siihen sopeutumaan. Sopeutumi-
nen kun vie aikaa vuosisatoja ja 
vuosituhansia. 

Professori Juha Pekkanen puhui 
Hengitysmessuilla.

Vaikka onnistuisimme nyt lopet-
tamaan lähes kaikki hiilidioksidi-
päästöt ja lämpötilan kehitys ta-
saantuisi, valtamerien lämpölaaje-
neminen jatkuisi satoja vuosia. Jää-
tiköiden sulaminen jatkuisi jopa 
tuhansien vuosien ajan. 
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Mitä todennäköisesti tapahtuu?

Ilmastonmuutoksen vaikutukset 
vaihtelevat: lämpötilojen on arveltu 
nousevan erityisesti pohjoisella 
pallonpuoliskolla ja Suomessa noin 
4–5 asteella talvisin. Ilmastonmuu-
tos tuo mukanaan muutoksia satei-
den määrään ja merien korkeuteen. 
Suomen etelärannikkoa uhkaavat 
tulvat, Etelä-Eurooppaa puolestaan 
kuivuminen ja viljantuotannon on-
gelmat. Päiväntasaajalla ongelmat 
ovat vielä vakavampia. 

Luonnonolosuhteiden vaikutuk-
set iskevät aina rajuimmin kehitys-
maihin, joissa on vähemmän talou-
dellisia mahdollisuuksia reagoida ja 
sopeutua. WHO:n arvion mukaan 
vuosien 2030–2050 ajanjaksolla  
tarkasteltuna noin 250 000 ihmistä 
kuolee ilmastonmuutoksen  
seurauksena vuosittain malariaan, 
aliravitsemukseen ja ripuliin.

Suorien vaikutusten lisäksi il-
mastonmuutos tuo mukanaan epä-
suoria vaikutuksia. Jos juomavedes-
tä tai sopivasta ravinnosta on pulaa 
tai jokin asuinalue painuu veden-
pinnan alle, ihmiset lähtevät liik-
keelle. Kehitys ruokkii itseään.  
Katastrofialueiden sekasorto, kon-
fliktit ja sodat lisäävät eri mante-
reilla liikkuvien pakolaisten määrää. 

Suomessa menee suhteellisesti 
paremmin

Suomalaisella maanviljelyllä voi tu-
levaisuudessa mennä paremmin, 
sillä pohjoisessa viljelymahdolli-
suudet paranevat. Yhden asteen 
lämpeneminen vastaa maa- 
pallon lämpövyöhykkeiden  
siirtymistä 150 kilometriä pohjoi-
seen päin. 

Siitepölykaudet aikaistuvat. 
Mahdollista on, että ne myös pite-
nevät ja siitepölymäärät lisäänty-
vät. Suomeen tulee uusia kasvi-
lajeja, joista osa aiheuttaa allergiaa. 
Tuoksukki on voimakkaasti aller-
gisoiva laji, mutta sen rantautumi-
nen Suomeen kestää vielä vuosi-
kymmeniä. 

Punkit ja muut tauteja levittävät 
hyönteiset levittäytyvät pohjoista 
kohti ja borrelioositapaukset ja 
muut tartuntataudit voivat lisään-
tyä. Sään ääri-ilmiöt lisäävät niin 
tulvia kuin metsä- ja maastopaloja-
kin. Merten happamuuden muutok-
set heijastuvat kalansaaliisiin. 

Pidentyneet helteet kuormitta-
vat ihmisen elimistöä ja nestehukka 
saa aikaan monenlaista terveys-
haittaa: heikotusta, keskittymis-
kyvyn laskua, huimausta ja lämpö-
uupumusta. Sairaalahoidon tarve 
voi nousta, ennenaikaisen kuole-
man riski kasvaa meilläkin. Talvista 
taas tulee yhtä pitkää lumetonta 
marraskuuta, jossa tosin on ajoit-
tain todella liukasta sateiden ja  
kylmän yhdistyessä. Liukastumis-
tapa turmat lisääntyvät. 

Tuulten ja sateiden yhdistelmä, 
viistosade, lisääntyy, jolloin talojen 
seinät joutuvat kovemmalle koe-
tukselle. Kosteutta siirtyy enem-
män rakenteisiin, ja ne kuivuvat  
aiempaa hitaammin. Jos rakennus 
on rakennettu energiatehokkaaksi 
ja seinissä on paksut eristeet, riskit 
kasvavat. Pahimmillaan rakentei-
siin jää kosteutta, joka tuottaa ajan 
kuluessa kosteusvaurioita. Tulvien 
lisääntyessä rakenteisiin voi päästä 
kosteutta myös kellarin kautta. 

Ratkaisuja on olemassa

Energian kulutus, erityisesti fossii-
listen polttoaineiden käytön vähen-
täminen, on avainasemassa ilmaston-
muutoksen torjunnassa. Samalla 
vähennämme pienhiukkaspäästöjä. 
Pienhiukkaset ovat Suomen tärkein 
ympäristöaltiste terveyden kannal-
ta, ne lisäävät kuolleisuutta ja hei-
kentävät sydän- ja keuhkosairaiden 
terveydentilaa. 

Useimmat meistä voivat vähen-
tää turhaa kulutusta ja omaa hiili-
jalanjälkeään. Kasvisruoka ja käve-
ly ja pyöräily ovat hyviä valintoja 
arjessa, ne vähentävät hiilijalan-
jälkeämme ja samalla parantavat 
terveyttämme. 

Sitä on nyt ilmassa – Hengitysliiton 
ohjelma sää- ja ilmastoriskeihin 
varautumiseen sekä niiden 
vähentämiseen on luettavissa verkossa. 
Hengitysliitto tarjoaa 10 ratkaisua.  

www.hengitysliitto.fi 
 saajailmastoriskit

Hengitysliiton

10
ratkaisua

RATKAISU 1

Säilytä ja edistä yhteyttä 
luontoon

RATKAISU 2

Vaali kaupunkiluontoa 
kaavoituksessa

RATKAISU 3

Vaali luonnon 
monimuotoisuutta

RATKAISU 4

Varaudu eläinten  
välittämiin sairauksiin

RATKAISU 5

Varaudu sääriskeihin,  
erityisesti helteeseen

RATKAISU 6

Ota rakentamisessa huomioon 
vaihtelevat sääolosuhteet

RATKAISU 7

Ota rakentamisessa huomioon 
maaperän kosteusmuutokset

RATKAISU 8

Vaadi pienhiukkaspäästöjen 
vähentämistä

RATKAISU 9

Polta puuta puhtaasti – 
erityisesti talvisin ja 

kaupunkialueilla

RATKAISU 10

Vähennä katupölyä ja  
sen terveysriskejä
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Tekoäly auttaa 
hoitamaan 
terveyttä

Tulevaisuudessa tekoäly 
auttaa ihmisiä terveyden 
tarkkailussa ennen- 
näkemättömällä tavalla, 
tulevaisuudentutkija Risto 
Linturi väittää. Kone ei 
kuitenkaan voi tehdä 
päätöksiä, joissa vaaditaan 
tervettä järkeä ja 
moraaliharkintaa. 

TEKSTI KUKKA-MARIA AHOKAS  
KUVA HIMMS, SHUTTERSTOCK

Olen nyt 62-vuotias. Meidän 
ikäluokallamme on niin  
paljon yhteiskunnallista 

vaikutus valtaa, ja vaikutamme seu-
raavien sukupolvien kohtaloon. Jos 
olemme kiinnostuneita lastemme 
ja lastenlastemme elämästä, olisi 
hyvä tuntea, millaisessa maailmas-
sa he tulevat elämään, tulevaisuu-
dentutkija Risto Linturi kertoo. Sen 
vuoksi jokaisen kannattaisi kiin-
nostua tekoälybuumista.

Linturi on tullut tunnetuksi digi-
talisaation ja tekoälykehityksen 
puolestapuhujana. Hän laati vuon-
na 2018 yhdessä tutkija Osmo  
Kuusen kanssa eduskunnan  

sanoo. Eettiset ongelmat liittyvät 
tekniseen toteutukseen, hän jatkaa:

– Voimme tehdä joko huonosti 
toimivia, ihmisen täysin kontrolloi-
mia järjestelmiä, jotka eivät osaa 
selittää, miten ne tekevät kaava-
maisen huonot päätöksensä. Tai 
voimme kehittää hyvin toimivia 
järjestelmiä, jotka eivät osaa täs-
mälleen selittää, mikä niiden toi-
mintalogiikka on.

Hän viittaa historiaan. Varhaiset 
tekoälyt kehitettiin ihmisen päättä-
mien sääntöjen pohjalta, jolloin ne 
toimivat huonosti. Tekoälykehityk-
sessä on erilaisia suuntauksia, jois-
ta nykyisin pinnalla ovat niin sano-
tut oppivat neuroverkot. Ne jäljitte-
levät ihmisen oppimista ja toimivat 
huomattavasti aiempaa paremmin, 
mutta ohjelmoijilla ei ole algorit-
mien toiminnasta täyttä kontrollia.

Algoritmit ovat sääntöjä, joka 
määrittelevät tietokoneohjelmien 
toimintaa. Nykyisin eri tahoilla  
kehitellyt tekoälyt osaavat opettaa 
itse itseään kohtalaisen hyvin.  
Esimerkiksi kuvantunnistusohjelma 
oppii miljoonia röntgenkuvia analy-
soimalla erottamaan, milloin ku-
vassa näkyy syöpäkasvain ja mil-
loin tervettä kudosta. Tervettä  

tulevaisuusvaliokunnalle raportin, 
joka visioi, miten teknologia muut-
taa Suomea tulevaisuudessa. 

Tekoäly opettelee tunnistamaan 
sairaudet

Tekoälyä on tutkittu 1950-luvusta 
lähtien, mutta viime vuosina tutki-
mus on ottanut merkittäviä kehi-
tysaskelia. Kehitystä on verrattu 
teolliseen vallankumoukseen: muu-
taman vuosikymmenen päästä elä-
vien ihmisten elämä tulee olemaan 
yhtä erilaista kuin nykyihmisten 
elämä verrattuna 1900-luvun alun 
ihmisiin. Tekoälyn karkaamisesta ja 
robottien riistäytymisestä ihmis-
kontrollin ulottumattomiin ollaan 
huolissaan. Onko huoleen syytä?

– Olen realisti. Ei kannata tehdä 
elämää vaikeaksi sen takia, että yri-
tetään estää niitä hevosia karkaa-
masta, jotka oikeasti karkasivat jo. 
Yksityisyyttään voi suojella jo nyt. 
Ihmisethän syöttävät kaikki henkilö-
kohtaiset tietonsa vapaaehtoisesti 
sosiaaliseen mediaan. Facebook 
muuten ennustaa kohtuullisen  
hyvällä todennäköisyydellä puoli 
vuotta ennen kuin joku menee kih-
loihin, koska hänen käyttäytymi-
sensä palvelussa muuttuu, Linturi 
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Linturin mielestä niillä kannattaa 
korvata monia töitä:

– On nykyisin yllättävän vaikeaa 
saada allergiansa mukaista ruokaa 
vanhainkodissa – mieltymyksistä 
puhumattakaan. Vaihtuva henkilö-
kunta unohtelee tämänkaltaiset 
asiat, kun taas robottikokki muis-
taisi kaiken. 

Sen sijaan Linturi ei innostu 
vanhainkoteihin tuoduista robotti-
hylkeistä, jotka pitävät seuraa asuk-
kaille:

– Mieluummin minä haluan  
oikean koiran. 

Roboteilla ei hänen mielestään 
kannata korvata inhimillistä seuraa. 
Sen sijaan ihmisten välinen etä-
seurustelu voi helpottua: siinä mis-
sä nykyisin tartutaan puhelimeen, 
toisella paikkakunnalla asuva suku-
lainen voi tulevaisuudessa tulla vir-
tuaalisesti tapaamaan omaistaan 
vaikkapa sairaalasängyn viereen. 
Ranskassa kehitellyn robotin kehoon 
liitetään virtuaaliyhteys lähiomai-
seen, jonka kuva ilmestyy näytölle. 

– Näitä tapaamisia on tutkittu ja 
niistä on myönteisiä kokemuksia. 
Virtuaalinen läsnäolo tuntui ihmi-
sistä melkein aidolta läsnäololta 
puheluun verrattuna.

harkintaa algoritmilla ei kuitenkaan 
ole: se saattaa väittää myös lapsen 
nielaisemaa Lego-palikkaa suolisto-
syöväksi, koska siltä puuttuu inhi-
millinen päättelykyky. Diagnoosiin 
tarvitaan tulevaisuudessakin  
lääkäriä. Ihmisillä on kuitenkin  
yhä enemmän mahdollisuuksia itse 
seurata omaa terveyttään.

Tee-se-itse-tutkimuksia tulossa

Pitkäaikaissairauksia sairastavalle 
teknologinen kehitys tuo mahdolli-
suuksia:

– Väitän, että harrastelijakotitalous 
voi 10 vuoden päästä tehdä kotona 
enemmän laboratoriotestejä kuin 
keskussairaalan laboratorio tänään, 
hän kertoo kehityksen kiivaasta  

tahdista. Erilaiset skannerit,  
mittauslaitteet ja sovellukset ovat 
kuluttajien saatavilla aiempaa  
paremmin. Tällöin lääkärien aikaa 
ei tuhlaannu näytteiden tulkitsemi-
seen, vaan potilaan henkilökohtai-
seen tapaamiseen. Tulevaisuus voi 
tuoda helpotusta myös hengitys-
sairaiden elämään:

– Olisi hyödyllistä, jos jatkossa 
laitteet voisivat tunnistaa hengitys-
ilmasta ihmiselle haitalliset aineet, 
Linturi sanoo.

Robotti ei saa korvata 
ihmiskontaktia

Teknologia on siis jo olemassa. On 
ihmisten harkinnan varassa, mihin 
sovelluksia tai robotteja käytetään. 

Tulevaisuudentutki-
ja Risto Linturi pu-
hui Helsingissä pi-
detyssä HIMSS & 
Health 2.0 -terveys-
teknologiakonfe-
renssissa. Hän antoi 
puhelinhaastattelun 
Hengitys-lehdelle.

Jos olemme 
kiinnostuneita 
lastemme ja 
lastenlastemme 
elämästä, olisi hyvä 
tuntea, millaisessa 
maailmassa he 
tulevat elämään.
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Suomalainen voittaa aina. Vai voittaako? Ei ole montaa vuotta siitä, kun 
yleinen mielipide Veikkauksesta ja sen toiminnasta muodostui erilaisen 
keskustelun kautta. Seuraamme Hengitysliitossa Veikkauksesta käytävää 

keskustelua suurella mielenkiinnolla. On hyvä, että asiat käydään lävitse 
perinpohjaisesti. 

Meidän roolimme ei ole ottaa asiaan kantaa tai arvailla keskustelun 
lopputulemia. Nyt jos koskaan on aika osoittaa, että meidän toimintaamme 
sijoitettu raha on viisas sijoitus. Järjestöt tarvitsevat julkista rahaa voidakseen 
toteuttaa perustehtäväänsä. Luotamme rahoittajan harkintaan sopivimmasta 
tavasta kanavoida avustusrahat ja seurata niiden käyttöä. 

Liiton valtakunnallisessa järjestötyössä tuotetaan ja levitetään tietoa, 
vaikutetaan päätöksentekijöihin ja terveydestään kiinnostuneisiin kansalaisiin. 
Päivä, viikko ja kuukausi kerrallaan. Toiminnan tulosten arviointi on olennaista, 
sillä siten osoitamme tärkeän asiamme ja työmme olevan luottamuksen ja 
jokaisen euron arvoisia. 

Olemme Hengitysliitossa tehneet valinnan, että kerromme avoimesti 
saavamme julkista tukea veikkausvoittovaroista. Tuomme asian esille hieno-
varaisesti lähinnä verkkopalvelujemme alatunnisteissa. Painetussa materiaalissa 
luovumme asteittain Veikkauksen logon käytöstä. 

Järjestöt ohjaavat yhteiskunnan palvelujen pariin ja osin täydentävät niitä. 
Osamme on olla pienen ihmisen tukena ja kanavoida heidän äänensä kuuluviin. 
Olemassaolomme ei ole itsetarkoitus, vaan työtä tehdään jäsenten ja kansalaisten 
hyväksi. Järjestöt saavat myös yksityistä tukea, mutta useimmille – myös 
Hengitysliitolle – on mahdollista harjoittaa nykyisen laajuista toimintaa vain, jos 
toimintaa avustetaan julkisista varoista. 

Päättäjät ovat jälleen kerran paljon vartijoina. Suomalainen yhteiskunta 
muuttuu melkoisesti, jos järjestökentän rahoitus tulee riippuvaiseksi vallitsevista 
poliittisista voimasuhteista. Tätä kirjoittaessani rahapeliautomaattien 
vähentymisen arvioidaan leikkaavaan Veikkauksen tuottoja mahdollisesti jopa  
200 miljoonaa euroa. Järjestökentällä etsitään tosissaan korvaavia varainhankinta-
keinoja. 

Useat yksityiset ihmiset ovat tukeneet erilaisilla lahjoituksillaan vuosien 
aikana liittomme toimintaa. Nyt näyttää siltä, että jatkossa tukijoita tarvitaan 
enemmän. Tarve toiminnallemme kasvaa, sillä ilmaston lämpeneminen ja väestön 
ikääntyminen lisäävät hengityssairauksia sairastavien määrää. Hengitysliitto etsii 
jatkossa aktiivisemmin niin yritysyhteistyökumppaneita kuin kansalaisten tukea. 
Saattaa olla, että ensi vuonna lehden mukana seuraa muutama arpa, jotka 
lunastamalla jäsenet voivat osoittaa tukensa liitolle, jos haluavat. 

Yhteiskuntamme kehitys näyttää jakavan meitä voittajiin ja häviäjiin. Vielä ei 
tiedetä, keitä nämä ovat. Omasta puolestani sanon silti: yhdessä voimme olla 
enemmän. Pidetään kiinni siitä. 

Markku Hyttinen

Voittoja ja tappioita

Toiminnanjohtaja
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VERKKOVERTAISRYHMÄT KEVÄÄLLÄ 2020

Verkkovertaisryhmät ovat suljettuja, internetissä 
kokoontuvia keskusteluryhmiä. Ryhmät kokoontuvat 
noin kerran kuussa. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
verkkovertaisryhma@hengitysliitto.fi.

Ryhmä sisäilmasta oireileville, tammi–toukokuu.

Ryhmä astmaa sairastaville, tammi–toukokuu.

Ryhmä keuhkoahtaumaa sairastaville, helmi–toukokuu.

Uniapneaa sairastavien verkkoryhmä.

Harvinaisten ryhmät: PAH-ryhmä, alfa-1-antitrypsiinin 
puutetta sairastavien ryhmä, alle 45-vuotiaat harvinaiset, 
bronkiektasiatautia sairastavat, keuhkofibroosia 
sairastavat miehet, PAH:ia sairastavat, PCD:tä sairastavat 
ja TBM:a sairastavat. 

VERKOSSA TAPAHTUU VUONNA 2020

Vuonna 2020 Hengitysliitto järjestää luentoja ja vertaisryhmiä 
verkossa. Verkkoluennolle osallistumiseen tarvitsee vain 
älylaitteen, internet-yhteyden ja kuulokkeet. Ajankohtaiset 
tiedot ja osallistumislinkit: www.hengitysliitto.fi  tapahtumat

VERKKOLUENNOT HENGITYSSAIRAAN 
SOSIAALITURVASTA

5.3. Hengityssairaan sosiaaliturvan 
ajankohtaispäivitys. Sosiaali- ja 
terveysturvan asiantuntija Katri Nokela.

2.4. Sosiaaliturvan ajankohtaispäivitys: 
oikaisuvaatimus ja valitus.  
Sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija  
Katri Nokela.

VINKKEJÄ JA VERTAISTUKEA -VERKKOILLAT

Illat tarjoavat ajatustenvaihtoa vertaisten kesken.

14.1. Sisäilmasta oireilevat. Kokemustoimija 
Pirkko Moisio.

21.1. Uniapnea. Kokemustoimija Tapio 
Aaltonen. 

23.1. Keuhkoahtaumatauti. Kokemustoimija  
Ari Koivunen.

28.1. Astma. Kokemustoimija Irma Saari ja 
verkkovertaisohjaaja Jaana Pahkamäki.

18.2. Nainen ja uniapnea. Anna-Liisa Kemi.

24.3. Uniapnea. Kokemustoimija Erkki Leipälä.

14.4. Naisten uniapneailta. Kokemustoimija 
Merja Mikkonen. 

19.5. Naisten uniapneailta. Kokemustoimija 
Anna-Liisa Kemi.

KOKEMUSTARINOITA VERKOSSA

Hengitysliiton kouluttamat kokemustoimijat 
johdattelevat keskustelua kertomalla omasta 
sairastumisestaan ja elämästään sairauden kanssa.

24.2. Harvinaista elämää. Kokemustoimija 
Helena Kummala.

25.2. Harvinaista elämää. Kokemustoimija 
Kirsi Koivu.

27.2. Harvinaista elämää. Kokemustoimija 
Eeva-Liisa Peltonen.

10.3. Uniapnea ja minä. Kokemustoimija 
Merja Mikkonen. 

17.3. Uniapnea ja minä. Kokemustoimija 
Ritva Ala-Mattinen.

19.3. Uniapnea ja minä. Kokemustoimija 
Harri Rosendahl.

TIETOA HARVINAISISTA KEUHKOSAIRAUKSISTA 
VERKOSSA

11.2. Tieto- ja keskusteluilta harvinaisista 
sairauksista. Harvinaistoiminnan 
asiantuntija Marika Kiikala-Siuko.

17.3. Lääkärin luento keuhkosarkoidoosista.

CPAP-LAITE TUTUKSI -MINIKURSSI VERKOSSA

Tietoa uniapnean hoitolaitteesta, sen toiminnasta ja 
peruskäytöstä minikurssilta. Minikurssin kesto on 2 iltana 
1 tunti kerrallaan. Kaikilla kursseilla on sama sisältö. 
Kouluttajana Resmed Oy.

4. ja 6.2. 1. minikurssi

9. ja 12.3. 2. minikurssi

15. ja 16.4. 3. minikurssi

WELLO2

13.2. Harjoita hengitystäsi: tietoa WellO2-
laitteesta. Kouluttajana Hapella Oy.

PERUSTA OMA 
VERKKOVERTAISRYHMÄ!

Jos et löydä listasta kaipaamaasi 
ryhmää, perusta sellainen! 
Verkkovertaisohjaajien koulutus 
alkaa verkossa 21.1.2020.  
Tiedustelut ja vapaamuotoiset 
hakemukset 7.1.2020 mennessä: 
verkkovertaisryhma@hengitysliitto.fi.
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Energiatehokas 
remontointi 
parantaa sisäilmaa 
Energian hinta nousee, joten remontoimalla 
omakotitalon energiatehokkaaksi voi säästää pitkän 
pennin. Samalla kodin sisäilma paranee.
TEKSTI HANNA KYRÖNVIITA 
KUVA SHUTTERSTOCK
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Miksi omakotitalo kannattaa 
remontoida energia-
tehokkaaksi? Energia-

tehokkuudella vaikutetaan paitsi 
energiansäästöön, myös asumis-
viihtyvyyteen, rakennuksen arvoon, 
sisäilman laatuun, asunnon 
parempaan toimivuuteen ja 
helppohoitoisuuteen. Asumis-
viihtyvyys paranee, jos esimerkiksi 
uusien ikkunoiden myötä vedon 
tunne pienenee tai sisäilman 
tunkkaisuus poistuu uuden 
ilmanvaihtojärjestelmän myötä. 

Suunnittele huolella

Energiatehokkuuden parantaminen 
säästää lämmityskuluissa. Jos re-
montin hinta on huomattavan kor-
kea, säästö voi kuitenkin jäädä vaa-
timattomaksi. Alustavasti remontti-
kuluja voi arvioida esimerkiksi 
Hengitysliiton Hometalkoot-sivus-
ton laskurilla.

Ennen remontointia pitää var-
mistaa oman kunnan rakennus-
valvonnalta, tarvitaanko rakennus-
lupa. Lisäksi rakenteiden tekninen 
käyttöikä on hyvä selvittää. Pienta-
loon kannattaa teettää ammattilai-
sella kuntoarvio, näin saa varmuu-
den rakenteiden kunnosta. Kunto-
arvio toimii lähtötietona korjaus-
suunnittelijalle. 

Remontointi sujuu helpommin, 
kun suunnitelmat ja aikataulut teh-
dään huolellisesti sekä käytetään 
tarvittaessa alan ammattilaisia. Hy-
vin suunniteltu on puoliksi tehty.

Asumismukavuus paranee 
remontissa

Ulkoseinän lisäeristys kannattaa, jos 
lähtötilanne on heikko, esimerkiksi 

seinissä on vanha purueriste tai  
rakennusosaa korjataan joka ta-
pauksessa. Ulkoseinän lisäeristyk-
sessä täytyy huomioida, ettei ra-
kenteeseen synny kastepistettä, 
eikä kosteutta pääse tiivistymään 
rakenteisiin. Turvallisinta on tehdä 
lisäeristys ulkoseinän ulkopintaan. 

Ulkoseinän lisäeristämisen yh-
teydessä kannattaa vaihtaa vanhat 
ovet ja ikkunat uusiin. Vaihtamisel-
la estetään lämpövuodot ja vedon 
tunne. Samalla kodin äänieristys 
paranee.

Jopa 40 % energiaa poistuu 
ilmanvaihdon kautta 

Rakennuksen energiankulutuksesta 
noin 30–40 % poistuu ilmanvaihdon 
kautta taivaalle. Vanhaan taloon ei 
voi asentaa pelkkää koneellista 
poistoa, jotta rakennus ei tule liian 
alipaineiseksi. Tällöin rakenteista 
voi tulla epäpuhtauksia sisäilmaan. 
Painovoimainen ilmanvaihto voi-
daan sen sijaan korvata kokonaan 
koneellisella ilmanvaihdolla. Van-
hoissa taloissa riskinä saattaa olla, 
että huonokuntoisista rakenteista 
alkaa koneellisen ilmanvaihdon ja 
paine-erojen myötä tulla epäpuh-
tauksia sisäilmaan. Sen vuoksi on 
tärkeää suunnitella hyvin ja säätää 
ilmanvaihto oikein.

Joka tapauksessa aina on huo-
lehdittava, että korvausilmaa saa-
daan hallitusti ja tarpeeksi paljon. 
Asunnoissa ilman pitää vaihtua 
kerran kahdessa tunnissa normaa-
liolosuhteissa. Koneellisen ilman-
vaihdon asentamisen yhteydessä 
asennetaan usein myös keskuspö-
lynimuri, joka helpottaa siivoamis-
ta ja poistaa hienon pölyn. 

 
 

www.hometalkoot.fi 
Terveiden talojen puolesta!

Asunnoissa 
ilman pitää 
vaihtua 
kerran 
kahdessa 
tunnissa.
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Hengitysliitto kannattaa hallituksen 
uutta esitystä korjausavustuslain 
muuttamiseksi. Kosteus- ja home-

vaurioituneiden ja sisäilmaongelmaisten 
asuntojen perusparannusten suunnittelu-
kustannuksiin tulee saada avustusta. Ra-
hallinen tuki voi parantaa sisäilmaongel-
maisten pientalojen omistajien asemaa. 
Se parantaisi myös rakennuskannan suun-
nitelmallista ylläpitoa. 

Jos korjausavustuslain muutos toteutuu, 
kosteus- ja homevaurioituneiden sekä si-
säilmaongelmaisten asuntojen kuntotutki-
muksiin ja perusparannusten suunnittelu-
kustannuksiin myönnetään tulevaisuudes-
sa avustusta. Avustukset myöntää Asumi-
sen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Ammattimaiset toimijat kuten vuokra-
yhtiöt eivät pääse avustuksen piiriin, vaan 
rahat olisi suunnattu luonnollisille henki-
löille. 

Kuntotutkijoiden pätevyysvaatimukset 
kirjattava tarkasti

Hengitysliitto antoi lausunnon ympäristö-
ministeriölle.

Jotta lain tavoite parantaa sisäilma-
ongelmaisissa rakennuksissa asuvien  
ihmisten asemaa toteutuu, on kunto-

tutkimuksen ja perusparannusten suunnit-
telun toteuduttava hyvin. Tutkimuksen ja 
suunnittelun tekijöillä tulee olla tuntemus 
sisäilma-asioista. Hengitysliitto kiinnitti 
lausunnossa huomiota kuntotutkijoiden 
pätevyysvaatimuksiin: niiden tulee olla 
asumisterveysasetuksen vaatimuksen mu-
kaiset. 

Hengitysliitto näkee, että lailla voi olla 
ennaltaehkäisevä merkitys: sisäilmaongelmaa 
epäilevä talon omistaja voi ryhtyä tutki-
muksiin ripeästi, kun taloudellista tukea on 
saatavilla. Tuen kohdistuessa tutkimuksiin 
ja suunnitteluun, ei rahallista apua sisä-
ilmaongelmaisen asunnon korjaamiseen 
edelleenkään ole tarjolla. Mikäli korjauk-
seen haettua lainaa ei myönnetä eikä rahaa 
korjaamiseen ole, jää osa sisäilmaongel-
maisista pientaloasujista edelleen tyhjän 
päälle. Siksi Hengitysliitto vaati lausunnos-
saan tukea myös korjauskustannuksiin.

Laki astuisi voimaan 2020

Uusi esitys perustuu Antti Rinteen hallituk-
sen hallitusohjelmaan, jossa esitetään 
avustuksiin 2,3 miljoonan euron määrä-
rahaa. Jos lakimuutos toteutuu, sisäilma-
ongelmaisten asuntojen omistajille on  
tiedossa hyviä uutisia vuoden 2020 alussa.

Hengitysliitto kannattaa hallituksen esitystä, joka pyrkii parantamaan 
sisäilmaongelmaisten pientalojen omistajien asemaa. Jos lakimuutos 
toteutuu, kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnitteluun voi saada 
julkista tukea vuoden 2020 alusta lähtien.  
TEKSTI KUKKA-MARIA AHOKAS  KUVA SHUTTERSTOCK

SISÄILMAONGELMAISTEN ASUNTOJEN 
OMISTAJILLE JULKISTA TUKEA
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Hengitysliitto on mukana Yksi elämä -terveystalkoissa.

UNELMIEN TYÖPÄIVÄ KANNUSTI 
JÄLLEEN HYVIIN TEKOIHIN TÖISSÄ

Herkuttelua, voimistelua, 
hassuttelua

Erityisen hienoa Unelmien työ-
päivässä on, että työyhteisöt intou-
tuvat ideoimaan mitä hauskimpia 
tapoja arjen rutiinien rikkomiseen 
– näin tehtiin tänäkin vuonna 
muun muassa Pohjois-Pohjanmaal-
la. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio 
on noin tuhannen ihmisen yhteis-
toimintaorganisaatio.

– Meillä työntekijät saivat itse 
ideoida, miten haluavat viettää 
Unelmien työpäivää. Herkuttelua, 
voimistelua, hassuttelua – näin sen 
kenties voisi tiivistää. Todella haus-
kaa ihmisillä kyllä oli, ja arkeen oli 
selvästi haettu piristystä, kertoo 
viestintä- ja kehittämiskoordinaat-
tori Outi Korhonen.

Unelmien työpäivän päätapah-
tumaa vietettiin tänä vuonna Tam-
pereella, Varalan urheiluopistolla. 
Tarjolla oli messuosasto, työpajoja 
sekä koko päivän kestänyt webi-
naari, jossa esiintyi työhyvin-
voinnin asiantuntijoita. 

Suomen parasta työpäivää eli 
Unelmien työpäivää vietettiin 
jo kolmatta kertaa perjantai-

na 4. lokakuuta. Tänä vuonna työ-
hyvinvoinnin pop-up -päivään  
osallistui noin 900 tapahtumaa ja 
45 000 osallistujaa. Unelmien työ-
päivän tapahtuma- ja osallistuja-
määrät ovatkin kasvaneet tasaisesti 
vuosi vuodelta. Twitterissä  
#unelmientyöpäivä-tagi oli viime 
vuoden tapaan tapahtumapäivän 
jaetuin Suomessa.

– Kouluja ja päiväkoteja, kuntia, 
yrityksiä, järjestöjä…on upeaa huo-
mata, miten monenlaisia työyhtei-
söjä saimme tänäkin vuonna mu-
kaan. Unelmien työpäivä on selväs-
ti löytänyt paikkansa ja jatkoa  
on luvassa, iloitsee Yksi elämä  
-terveystalkoiden projektipäällikkö 
Marjut Niemistö.

TEKSTI JANNE KETTUNEN   KUVAT OUTI KORHONEN 

YKSI ELÄMÄ -TERVEYSTALKOOT

Lue lisää Unelmien työpäivästä 
ja katso webinaariesitykset 
maksutta osoitteessa  
www.unelmientyopaiva.fi

Tutustu Puhutaan 
rahasta -teemaan:  
www.yksielama.fi/paattajille

Raha puhutti jälleen 
Kuntamarkkinoilla

Yksi elämä -terveystalkoot oli mu-
kana syyskuun puolivälissä järjes-
tetyillä Kuntamarkkinoilla. Suomen 
Kuntaliiton järjestämään kunta- 
alan ammattilaisten kohtaamis- ja 
verkostoitumistapahtumaan osal-
listui kahden päivän aikana yli 
7 000 vierasta.

Yksi elämän messuosaston tee-
mana oli Puhutaan rahasta. Kunta- 
alan päättäjille tarjottiin moni-
puolista tietoa siitä, miten jokainen 
päätös on terveyspäätös ja samalla 
myös talouspolitiikkaa. 

Terveyden edistämisen inves-
toinnit voivat sekä parantaa suo-
malaisten terveyttä että vähentää 
menoja. Yksi elämä -terveystalkoot 
on koonnut inspiroivia esimerkkejä 
siitä, miten terveyden edistämisen 
avulla on mahdollista säästää jopa 
miljoonia euroja.

Yksi elämä -terveystalkoisiin 
osallistuu jo noin 1300 työyhteisöä 
ja kuntia kannustettiinkin Kunta-
markkinoilla myös työhyvinvoinnin 
edistämiseen. Olikin ilahduttavaa 
huomata, että Kuntamarkkinat  
toivat uusia kuntia mukaan paitsi 
Terveystalkoisiin myös Unelmien 
työpäivään.

Kestinpuiston uudessa palvelukodissa 
Nivalassa ohjelmassa oli herkuttelua ja 
ryhmähartiahierontaa.
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Talvi on influenssavirusten sesonkiaikaa. 
Hengityssairautta sairastava voi välttyä monelta 
harmilta influenssarokotteen ottamalla.
TEKSTI KUKKA-MARIA AHOKAS  KUVA SHUTTERSTOCK

Influenssarokotus 
on ilmainen 
henkivakuutus

Rokottaako vai ei? Noin 48 % 
yli 65-vuotiaista suomalaisis-
ta päätyy ottamaan influenssa-

rokotteen. Se on melko matala ro-
kotuskattavuus, farmasian tohtori, 
proviisori Anne Tammimäki sanoo.

Tammimäen rokotuskattavuutta 
käsittelevä artikkeli julkaistiin hil-
jattain Yleislääkäri-tiedejulkaisussa. 
Tammimäen mukaan rokotuskatta-
vuus parani alueilla, joilla riski-
ryhmiin kuuluville iäkkäille lähetet-
tiin kotiin kirje, jossa kannustettiin 
ottamaan influenssarokote. Hengi-
tysliitto oli mukana terveystiedotus-
kampanjassa, jonka aineistoa Tam-
mimäki käytti tutkimuksessaan.

Hengityssairauden 
pahenemisvaiheen voisi estää

Flunssa vai influenssa? Ero on  
Tammimäen mukaan merkittävä:

– Monet eivät ehkä halua ottaa 
rokotetta, koska ajattelevat, että  

influenssa on yhtä vaaraton kuin 
tavallinen flunssa, niissä on niin  
samanlaiset oireet. Influenssa on 
kuitenkin olennaisesti vaarallisem-
pi sairaus, Tammimäki sanoo.

Tavallinen flunssa eli nuha-
kuume on lievä sairaus, joka menee 
ohi lepäämällä. Influenssa sen 
sijaan johtuu viruksesta, joka 
aiheuttaa flunssaa vakavamman 
hengitysteiden tulehduksen ja 
rasittaa elimistöä. Varsinkin 
hengityssairaille influenssa voi 
aiheuttaa harmia:

– Influenssavirus aiheuttaa 
keuhkoputkissa pieniä kudos-
vaurioita ja heikentää immuuni-
puolustusta. Sen jälkeen myös  
bakteerit pääsevät helpommin  
aiheuttamaan jälkitauteja kuten 
poskiontelontulehduksen tai jopa 
keuhkokuumeen. Influenssa ai-
heuttaa usein astman pahenemis-
vaiheen, johon tarvitaan lääke-
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hoidon lisäämistä tai joskus jopa 
sairaalahoitoa. On perussairauden 
hyvää ehkäisevää hoitoa, että pyri-
tään suojautumaan influenssalta. 
Itse otan rokotteen aina, hän sanoo. 

Tammimäen mukaan influens-
sarokotteet ovat turvallisia, ja nii-
den hyödyistä on kiistatonta tutki-
musnäyttöä: ne voivat ehkäistä in-
fluenssatapauksia jopa 60 %. In-
fluenssarokotteista ei voi saada 
influenssaa, sillä ne sisältävät joko 
heikennettyjä viruksia tai tapettu-
jen virusten osia. Rokotusohjelman 
maksuttomissa kausi-influenssa-
rokotteissa ei ole tehoste- tai säi-
löntäaineita. Tavallisimpia influens-
sarokotteen aiheuttamia haittavai-
kutuksia ovat paikalliset oireet pis-
toskohdassa. Vakavat haitat, kuten 
esimerkiksi vaikeat allergia-
kohtaukset, ovat erittäin harvinaisia.

Rokotteen ottaminen on siis  
tehokas keino suojella omaa  

terveyttään. Samaan aikaan suoje-
lee myös kanssaihmisiä. Kun riit-
tävän suuri osa väestöstä on otta-
nut rokotteen influenssaa vas-
taan, saadaan laumasuojaa, jonka 
ansiosta myös rokottamattomat 
ovat suojassa.

Rokote on riskiryhmiin kuuluville 
ilmainen

Mitä rokote sitten maksaa? Ei mi-
tään, jos henkilö kuuluu kansalli-
sessa rokotusohjelmassa määri-
teltyyn riskiryhmään. Hengitys-
sairauksia sairastavat saavat  
influenssarokotuksen yleensä 
maksutta.

– Ja vaikka omaa sairautta ei 
olisi suoraan mainittu kansallisen 
rokotusohjelman taulukossa, 
lääkärillä on harkinnanvapaus 
päättää, suositteleeko hän 
rokotetta annettavaksi 
potilaalleen.

MISTÄ SAA  
INFLUENSSA-
ROKOTUKSEN?

Influenssarokotuksen  
hakeminen vaihtelee  
kuntakohtaisesti.  
Rokotuksen saa  
seuraavilla tavoilla:

1.  
Kunnan rokotus-
pisteellä ilman 
ajanvarausta.

2.
Terveyskeskuksessa 
maksutta.

3.
Apteekissa omalla 
kustannuksella.

4.
Työterveyshuollossa.

5.
Perussairauden 
hoitoon varatun 
vastaanottokäynnin 
yhteydessä.

6.
Kotisairaanhoidon 
piirissä olevat saavat 
rokotuksen 
hoitokäynnin 
yhteydessä.

Kuka saa maksuttoman 
influenssarokotteen?
 Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin 

kuuluvat
 Kaikki 65 vuotta täyttäneet
 Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 

lääkehuollon henkilöstö
 Raskaana olevat naiset
 Kaikki 6 kuukauden–6 vuoden ikäiset lapset
 Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden 

lähipiiri
 Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja 

vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat 
naiset.

Terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai lääkäri ar-
vioi, kuuluuko rokotettava maksuttoman roko-
tuksen kohderyhmään. Influenssarokotteen 
saavat maksutta ne, joiden terveydelle in-
fluenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden 
terveydelle influenssarokotuksesta on merkit-
tävää hyötyä. Jos henkilö ei kuulu kohderyh-
mään, hänen tulee hankkia rokote itse.

H E N G I T Y S  4 / 2 0 1 9   25



Valittaminen  
Kelan päätöksestä

SOSIAALITURVAN ABC TEKSTI KATRI NOKELA
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Tee valitus

Kela neuvoo asiakkaita
 palvelupisteissä
 verkossa
 puhelimitse klo 9–16
o puhelinnumerot 

elämäntilannekohtaisia, 
esimerkiksi kuntoutuksen 
numero on 020 692 205.

Lähde ja lisätietoa: www.kela.fi/
paatoksesta-valittaminen

Kelan päätöksestä voi valittaa 
hakemalla siihen muutosta. 

 30 päivän sisällä 
päätöksen saatuasi

 verkossa tai 
kirjallisesti.

Jos valituksen vaatimukset 
hyväksytään 
 Kela antaa oikaisusta 

päätöksen.

Jos Kela ei muuta alkuperäistä 
päätöstä 
 valitus siirretään muutoksen-

hakulautakunnalle. 
 Lautakunnan päätökseen voi  

hakea muutosta vakuutus-
oikeudesta 30 päivän kuluessa.

Jos virheellinen päätös koskee toimeentulotukea, haetaan virheeseen 
tarkistusta Kelasta tai muutosta Kelan oikaisuvaatimus keskuksesta. 

Valittaminen on maksutonta.
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Hallitus on nostanut sote-uudistuksen keskiöön tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskuksen kehittämisen. Mitähän se tarkoittaa? Sosiaali- ja terveys-
ministeriön tiedotteen mukaan palvelujen saatavuuden parantamista, 

ennaltaehkäisyn painottamista, laadun kehittämistä, sote-palvelujen yhteen-
sovittamista ja kustannusten kasvun hillintää. 

Kysytäänpä uudestaan: mitä sote tarkoittaa? Mitä tapahtuu käytännössä? Jos sallitte 
hieman unelmointia, niin ainakin tällaista tulee mieleeni: tulevaisuuden sote-keskus 
on ihmisiä palveleva, kohtaava ja auttava paikka. Sieltä saa kerralla monen luukun 
palvelua tai ainakin yhden luottoihmisen, joka näkee hengityssairaan kokonaisena 
ihmisenä erilaisine elämäntilanteineen, sairauksineen, ongelmineen ja vahvuuksineen. 
Se ei aina tarkoita yhtä fyysistä rakennusta, josta kaiken palvelun saa, mutta toki 
paikkaa, josta luottoihmisen löytää. Kännykkä kädessä kulkeville luottoihminen on 
sovelluksen takana. Niille, jotka haluavat jutella luottoihmisen kanssa samassa 
huoneessa, on paikka sote-keskuksen nimeä kantavassa rakennuksessa.

Hengitysyhdistysten vertaisryhmät tavoittavat sairastuneet sote-keskuksessa. 
Ryhmät voivat vaikka kokoontua siellä. Ei kai tiloja kannata iltaisin kiinni pitää? Ehkä 
tavallisia vastaanottoaikojakin saa iltaisin ja viikonloppuisin, eivätkä päivystykset 
ruuhkaudu. Jatkossa jokainen vanhempi pääsee tuomaan lapsensa neuvolaan ilman 
että tarvitsee ottaa vapaapäivää töistä.

Taide luo hyvinvointia, joten sitä ei voi tulevaisuuden sote-keskuksesta puuttua. 
Vaihtuvia näyttelyitä seinillä, paikallinen oopperalaulun ja luutunsoiton opiskelijaduo 
esiintymässä – miksei hengitysyhdistyksen vertaisryhmäkin kokoontuisi taideluokassa 
kokeilemaan ukulelensoittoa tai työskentelemään kädet savessa. 

Myös ”peruskaura” eli hengityssairauksien hoidon seuranta toimii. Laskurit 
näyttävät toimivan seurannan vähentäneen pahenemisvaiheita ja sairaalajaksoja. 
Useampia sairauksia sairastava osataan ohjata sellaisen hoitajan tai lääkärin puheille, 
jolla on kokemusta monisairaiden ihmisten tukemisesta. Hengityshoitaja ottaa 
hengityssairaan vastaan ja hengityssairas on itse hyvin valmistautunut keskusteluun. 
Hengityssairas on saanut hyvissä ajoin muistutuksen seurannan ajankohdasta. Hän on 
täyttänyt Hengitysliiton Valmistaudu vastaanottokäynnille -lomakkeen ja kirjannut 
talteen, miten edeltävä vuosi on sairauden kanssa sujunut ja onko jotain uutta, mitä 
hoitajan olisi hyvä tietää.

Kannattaa unelmoida, koska aina välillä unelmat toteutuvat. Anna mielikuvituksen 
lentää – millainen on sinun unelmiesi sote-keskus?

Katri Nokela

Unelmoidaan vähän – hoito 
toimii ja laulu raikaa
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Tupakoinnin sydänriskit pienenevät 
selvästi lopettamisen jälkeen

Koiranomistajilla harvemmin 
sydänsairauksia

Tupakoinnin aiheuttamat sydänriskit 
pienevät selvästi jo muutaman vuoden 
kuluttua tupakoinnin lopettamisesta, 
mutta kokonaan ne poistuvat vasta 
kymmenen, ehkä jopa 20 vuotta 
myöhemmin. Tämä koskee 
tupakoitsijoita, jotka ovat polttaneet 
askillisen savukkeita ainakin kahden 
vuosikymmenen ajan. 

Yhdysvaltalaistutkimuksessa näillä 
hyvin runsaasti tupakoivilla sydänriski 
tippui 40 % viiden vuoden sisällä 
lopettamisesta verrattuna tupakointia 

Koiranomistajien tiedetään  
sairastuvan muita harvemmin sydän-  
ja verisuonitauteihin. Tuoreen 
tutkimuksen perusteella myös heidän 
ennusteensa on parempi sairastumisen 
jälkeen.

Koiran omistavien riski menehtyä 
sydäninfarktin tai aivoinfarktin jälkeen 
oli ruotsalaistutkimuksen mukaan noin 
kolmanneksen pienempi kuin muiden 
potilaiden. Heidän oireensa myös 

jatkaneisiin. Luvut eivät olleet yhtä 
ruusuisia, kun tupakoinnin lopettaneita 
verrattiin osallistujiin, jotka eivät olleet 
koskaan tupakoineet. Heihin verrattuna 
sydänriskit pienenivät samalle tasolle 
vasta 10–15 vuotta ja osalla vasta 25 
vuotta lopettamisesta.

Vähemmän tupakoivien sydänriskit 
katoavat todennäköisesti tätä nopeam-
min. Joka tapauksessa tulokset osoitta-
vat, että tupakoinnin lopettaminen kan-
nattaa aina, vaikka kaikkien haittojen 
poistumisessa saattaa mennä pitkään.

uusiutuivat harvemmin kuin potilaiden, 
joilla ei ollut koiraa.

Yhteydet havaittiin kaikilla 
koiranomistajilla, mutta erityisesti 
yksin asuvilla. Mahdollisia selityksiä on 
useita. Koiranomistajat ovat usein 
fyysisesti aktiivisempia ja heillä on 
enemmän sosiaalisia kontakteja kuin 
saman ikäisillä, joilla ei ole koiraa. 
Koira saattaa myös vähentää 
yksinäisyyttä ja ehkäistä masennusta.

TERVEYSUUTISIA KOONNUT 
TIINA SALO

Lue lisää ajankohtaisia terveysuutisia www.duodecim.fi/ajankohtaiset 

AINEISTO ON KOOTTU  
DUODECIM-UUTISPALVELUN POHJALTA

Ystävät pitävät  
kuusikymppisen  
muistin kunnossa
Ystävät ja runsaat sosiaaliset 
verkostot voivat pienentää 
60-vuotiaiden riskiä sairastua 
dementiaan myöhemmin 
elämässään. Kontaktit sukulaisiin 
eivät välttämättä suo samanlaista 
suojavaikutusta.

Tuoreessa brittitutkimuksessa 
seurattiin 28 vuoden ajan yli  
10 000 henkilöä. Havainnot 
tukevat aikaisempien tutkimusten 
tuloksia ja viittaavat ystävyys-
suhteiden suojaavan tai lykkäävän 
dementian kehittymistä.

On mahdollista, että ystävyys-
suhteet ja runsaat sosiaaliset 
suhteet pitävät mielen virkeänä ja 
siten hidastavat muistin 
heikkenemistä. Toisaalta voi olla, 
että hyvät kognitiiviset kyvyt 
auttavat ystävyyssuhteiden 
luomisessa halki elämän.

Kännykkä mittaa  
verenpainetta 
Verenpaineen mittaaminen 
saattaa jo lähitulevaisuudessa 
onnistua tavallisella matka-
puhelimella kasvoista kuvatun 
videon perusteella. Menetelmästä 
voi tulla suuri apu verenpaineen 
mittaamisessa esimerkiksi 
etäyhteyksien välityksellä.

Tuoreessa tutkimuksessa 
koehenkilöiden kasvoista otettiin 
videoita, joiden avulla tutkijoiden 
kehittämä algoritmi opetettiin 
tunnistamaan kasvoverenkierrosta 
systolinen ja diastolinen 
verenpaine sekä pulssipaine. 
Koehenkilöiden verenpaineet 
onnistuttiin ennustamaan  
0,20–0,50 mmHg:n tarkkuudella.

Hiljattain julkaistiin myös tutki-
mus, jossa kännykän mikrofonin ja 
kaiuttimen avulla onnistuttiin tun-
nistamaan lasten välikorvatuleh-
duksia tarkkuudella, joka vastaa 
nykyisiä lääkärien mittauslaitteita. 
Sovellus toimii kaikuluotaamalla 
korvaa äänisignaalilla, jolloin sel-
viää, onko korvassa välikorva-
tulehdukseen liittyvää nestettä.
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Ihminen hengittää kymmenen
tuhatta litraa ilmaa päivässä

Hauska fakta:
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Testaa oma riskisi osoitteessa rokotesuoja.fi

Suojaa itseäsi: käsienpesun ja elintapojen lisäksi
pneumokokkia vastaan voit suojautua rokottautumalla

Keskustele rokotustarpeestasi 
lääkärin tai hoitajan kanssa

Huolehdi erityisesti myös ikääntyvän 
läheisesi rokotussuojasta

1,5 miljoonalla suomalaisella on jokin pneumokokkitautien riskitekijä. Jos sinulla on 
esimerkiksi diabetes, astma tai krooninen sydän-, keuhko- tai maksasairaus, sinulla on 

suurempi riski sairastua pneumokokkitauteihin. Myös ikääntyminen lisää sairastumisriskiäsi.

Pneumokokkibakteeri on yleinen keuhkokuumeen, aivokalvotulehduksen ja yleisinfektion 
aiheuttaja. Se leviää pisaratartuntana,  erityisesti  influenssa-aikaan. Vakavimmat 
pneumokokkitaudit vaativat usein sairaalahoitoa. Käsienpesun ja elintapojen lisäksi 
pneumokokkia vastaan voit suojautua rokottautumalla. Aikuisille riittää yleisimmin 
yksi kertarokotus. Lapsilla pneumokokkirokotus kuuluu kansal li seen rokotusohjelmaan.  
Rokottautuminen ei suojaa kaikilta keuhkokuumeilta, aivokalvotulehduksilta ja yleis-
infektioilta. Niitä aiheuttavat monet bakteerit ja virukset.



Hengitysliitto yhteistyössä WellO2:n kanssa.

Tavalliset kansalaiset 
hyötyvät 
suomalaiskeksinnöstä 

Jos ihminen ei saa kunnolla hengitettyä, se vaikuttaa 
jokapäiväiseen arkeen. Päivisin ei jaksa kunnolla, kun 
öisin ei saa nukuttua, ja elämänlaatu kärsii. Apu on 

kuitenkin lähellä, sillä hengitysharjoitteluun ja 
hengitysteiden hyvinvointiin on kehitetty kansainvälisesti 
patentoitu suomalainen WellO2-laite. Siinä yhdistyvät 
höyryhengitys ja hengityslihasten vahvistamisharjoitteet.

Eläkeläispäiviä viettävä Anja Voutilainen asuu Kuopion 
keskustassa. WellO2:n käytön aloittamisen myötä 
Voutilainen kertoo saavansa paremmin nukuttua kuin 
ennen. Positiiviset vaikutukset ulottuvat myös sosiaaliseen 
elämään.

– Hengittäminen on helpottunut ja nyt kehtaan taas 
lähteä ihmisten ilmoille, kun ei tarvitse koko ajan rykiä. 
Hyvä laite, tälle annan 10 pistettä!

Myös mäntsäläläisen Netta Kyyrän tytär Emma on 
saanut WellO2-laitteesta avun.

– Silloin kun on vaikeaa hengittää, urheilusuoritus ei ole 
niin hyvä kun voisi olla, toteaa liikuntaa harrastava tyttö.

– Laitan vain maskin tähän nenän päälle ja hengittelen 
laitteesta noin kymmenen kertaa. Tämä on paras 
synttärilahja, minkä olen saanut!

Tuntuuko sinustakin, että hengästyt helposti 

ja normaalien asioiden tekeminen, kuten 

kauppakassien kantaminen tai rappusten 

nouseminen, vaatii ponnistelua?
TEKSTI JA KUVAT: HAPELLA OY

Kuopiolainen Anja Voutilainen kertoo 
hengittämisen helpottuneen.

Laitteen käyttämisen jälkeen 
on miellyttävä olo, sanoo 
mäntsäläläinen Netta Kyyrä.
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WELLO2 SYNTYI  
OMAAN TARPEESEEN
WellO2:n kehittäjä on pitkän linjan yrittäjä ja 
keksijä Aulis Kärkkäinen, joka tarvitsi apua 
omiin moninaisiin hengitysongelmiinsa.

– Tiesin, että vastaavia oireita on 
hoidettu ennen puhaltamalla letkun avulla 
vedellä täytettyyn pulloon. Istuessani 
saunassa höyryhengittämässä 
helpottaakseni oloani, keksin yhdistää 
perinteisen pulloon puhaltamisen 
höyryhengitykseen. Niinpä rakensin itselleni 
ensimmäisen alkeellisen Welloni vuonna 
2006.

Kun edellinen Kärkkäisen perustama 
yritys vuonna 2010 oli myyty, oli aikaa 
miettiä taas WellOn jatkokehitystä. Saadut 
käyttökokemukset olivat niin hyviä, että 
asiantuntijat innostuivat lähtemään mukaan 
jatkojalostamaan ideaa ja lopputuloksena 
vuonna 2016 lanseerattiin nykyinen WellO2.

WellO2 on saatavilla apteekeista, 
Giganteista, Intersporteista sekä WellO2-
verkkokaupasta.

Lisää käyttäjä
kokemuksia ja 
lisätiedot:  
www.wello2.com 

Liikuntaa harrastava Emma Kyyrä kokee 
WellO2laitteen käytön helpoksi.
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Antistaattinen metallikammio
varmistaa luotettavan ja täsmällisen annostelun

Selkeästi näkyvä uloshengitysventtiili
helpottaa inhaloinnin tarkkailua

Syklonipyörteen toimintaperiaate
edistää pienten aerosolipisaroiden päätymistä keuhkoihin

Desinfioitava, steriloitava ja nyt myös konepesunkestävä
täyttää korkeat hygieniavaatimukset

Joustava liitäntäratkaisu
yhteensopiva kaikkien yleisten aerosoliannostelijoiden kanssa

– entistäkin helppokäyttöisempi

UUSI VORTEX

Antistaattinen metallikammio
varmistaa luotettavan ja täsmällisen annostelun

Selkeästi näkyvä uloshengitysventtiili

Syklonipyörteen toimintaperiaate
edistää pienten aerosolipisaroiden päätymistä keuhkoihin

Desinfioitava, steriloitava ja nyt myös konepesunkestävä
täyttää korkeat hygieniavaatimukset

yhteensopiva kaikkien yleisten aerosoliannostelijoiden kanssa

– entistäkin helppokäyttöisempi

 VORTEX®

11
3D

11
33

yhteensopiva kaikkien yleisten aerosoliannostelijoiden kanssa

Mediplast Fenno Oy, Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa
Puh 09 276 360, info@mediplastfenno.fi, www.fennokauppa.fi

Jälleenmyyjä:

SAATAVANA 
MYÖS  
APTEEKEISTA

RYHDY KOKEMUSTOIMIJAKSI! 
Seuraava kokemustoimijakoulutus pidetään  
8.–9.2.2020 Oulussa. Lisätietoja:   
www.kokemustoimintaverkosto.fi, 
vapaamuotoiset hakemukset 7.1.2020  
mennessä kokemustoimija@hengitysliitto.fi. 
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Hyvin säilynyt 1700-luvun 
rakennus Voikadun, Rue 
du Beurren, varrella on 

kuin piparkakkutalo. Lämmin valo 
tuikkii sen ikkunoista kutsuvasti 
kylmänä talvipäivänä. Runsaasti 
joulukoristeltu pääikkuna täynnä 
kakkuja ja suuria ja pieniä piparei-
ta saa veden kielelle jo pelkästä 
katsomisesta. Ei muu auta kuin 
avata vanha kapea puuovi ja pu-
jahtaa sisälle. Vastaan tulvahtaa 
välittömästi kandisokerin, kanelin, 
inkiväärin ja itämaisten maustei-
den huumaava tuoksu, eikä puo-
dista malttaisi lähteä millään pois. 

Nyt ollaan Euroopan piparkak-
kuvyöhykkeen pyhimmässä pai-
kassa, sen pääkaupungin, Brysse-
lin, vanhimmassa piparkakkupuo-
dissa, joka on ollut tässä historial-
lisessa talossa auki aina vuodesta 
1829. Kynnyksen yli astuukin kuin 
museoon tai pyhättöön, sillä puo-
din yli 180 vuoden ajan käyttämät 
koristeelliset puiset piparkakku-
jen ja piparkakkuveistosten muo-
tit koristavat seiniä samoin kuin 
kauniit vanhat peltirasiat, joihin 
tuoksuvia pipareita on pakattu 
vuosikymmenestä toiseen huolel-
lisesti kuin kalliita aarteita.

Kun herrasmies nimeltä 
Jean-Baptiste Dandoy aloitti täällä 
piparkakkujen valmistuksen 
omalla salaisella reseptillään 
1800-luvun alkupuolella, tuskinpa 
hän olisi korviaan uskonut, jos 
joku olisi hänelle kertonut, että 
vielä seitsemän sukupolvea  
myöhemmin hänen jälkeläisensä 
tekisivät yhä tätä samaa pipari-
leipurin työtä saman Voikadun 

Euroopan houkutteleva 
piparkakkuvyöhyke

varrella — kaiken kukkuraksi aivan 
”piparkakkupyhimyksen” Pyhän 
Nikolausin keskiaikaisen kirkon 
vieressä. Tämä Smyrnan piispa, 
lasten suojelupyhimys ja joulupu-
kin esihahmo, on yhä piparkakku-
muottien suosituin malli, jonka 
mukaisia pipareita tarjoillaan 
kaikkialla joulukuun 6. päivänä, 
Pyhän Nikolausin päivänä.

Belgiassa ohuita, taivaallisen 
makuisia, joskus mantelilastuin 
koristeltuja piparkakkuja, spé-
culooseja, tarjoillaan läpi vuoden 
joka paikassa kahvi- ja teekupin 
reunalla. Entiset Alankomaat, ete-
län Belgia ja pohjoisen Hollanti, 
ovat molemmat yhteisen histo-
riansa ansiosta suuria piparkak-
kumaita, mutta herkullisuudessa 
Belgian piparit vievät kyllä voiton. 
Piparkakkujen historia ulottuu 
kauas vuosisatojen taakse, jolloin 
näitä suunnattoman kalliilla ek-
soottisilla mausteilla höystettyjä 
pipareita alettiin valmistaa Pyhän 
Nikolausin kunniaksi joulukuun 
alussa. Täältä piparkakut ovat le-
vinneet ennen kaikkea Saksaan ja 
Puolaan sekä muihin Itä-Euroo-
pan maihin, Pohjois- ja Itä-Rans-
kaan ja Saksan kautta aina  
Pohjoismaihin saakka.   

Bryssel ei siis todellakaan ole 
pelkästään Euroopan Unionin 
pääkaupunki, ehei! Sillä mikä vie-
lä tärkeämpää ja taatusti miellyt-
tävämpää, se on myös koko  
Euroopan piparkakkuvyöhykkeen 
pääkaupunki! Dandoyn hurmaa-
vassa piparkakkupuodissa tämä 
seikka kirkastuu taatusti parem-
min kuin direktiivit EU-korttelien 

betoniviidakossa. Kerrotaan, että 
kuningas Léopold II, jolta hänen 
Ruotsista löytämänsä kaunis ku-
ningatar Astrid oli kokonaan kiel-
tänyt makean syönnin, lähetti 
joka viikko kamaripalvelijansa 
Dandoylle hakemaan piparkakku-
ja. Ne hän kätki sitten huolellises-
ti metsästysliivinsä taskujen poh-
jalle, ja oli kuinkas ollakaan aina 
innoissaan lähdössä metsälle. 

Kun valmistelin uusinta kirjaa-
ni Brysselistä ja Strasbourgista, 
yhtä innoissani tiesin minäkin, 
mihin suunnistaa näissä kahdes-
sa eurooppalaisen piparkakku-
vyöhykkeen peruspilarissa. Stras-
bourgissa ohjelmaan kuuluu aina 
käynti viehättävällä keskiaikaisel-
la Pitsikadulla, Rue des Dentelles, 
josta löytyy paitsi ympärivuotinen 
jouluputiikki myös koko Alsacen 
maakunnan piparkakkukuningatar 
nimeltään Mireille Ostier ja hänen 
lumoava piparkakkupuotinsa. 
Täällä piparkakut, pains d’épices, 
ovat pehmeitä ja paksuja ja tuok-
suvat paitsi itämaiden eksoottisil-
ta mausteilta, myös anikselta. 
Vaikka joulu on myös Strasbour-
gissa, Ranskan virallisessa joulu-
kaupungissa, piparkakkujen  
huippusesonkia, on niitä aina  
tarjolla perinteisissä sokerileipo-
moissa ja toreilla ympäri vuoden. 
Mireille Ostierin houkuttelevan 
puodin kynnyksen yli astuessaan 
tuntee samanlaista taianomaista 
lumoa kuin Dandoyn piparkakku-
pyhätössä Brysselissä: Joulu ym-
päri vuoden!  

Helena Petäistö

KOLUMNI
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Minun kokemuksillani on arvoa 
toisillekin. Siitä oivalluksesta 
käynnistyi vapaaehtoisten  
kokemustoimijoiden unikara-
vaani, joka avaa näkymiä sii-
hen, mitä uniapneaa sairasta-
vat ovat löytäneet omaksi 
avukseen ja voimakseen.
TEKSTI ANNIKA SUVIVUO  
KUVA HANNU KUOPANPORTTI, 
SHUTTERSTOCK

Päivi Suuniittu Oulusta on 
yksi Hengitysliiton neljästä 
järjestöasiantuntijasta.

Työssään hengitysyhdistysten 
toiminnan tukijana hän saa usein 
huomata ihmisten vahvan halun 
kokemustietonsa jakamiseen ja  
vaikuttamiseen. Viime keväänä 
Hengitysliiton kouluttaessa ensim-
mäisen kerran kokemustoimijoita 
uni apnean tiimoilta Suuniittu koh-
tasi erityisen pontevan porukan.

– Heistä muodostui heti tosi ak-
tiivinen ryhmä. Ihania ihmisiä, jotka 
halusivat saman tien maailmalle 
auttamaan.

Vapaaehtoisista kokemustoimi-
joista muodostui pian ”unikaravaani”, 
jonka yhdeksi toimintamuodoksi 
valittiin tänä talvena käynnistyneet 
ja kaikille avoimet tarinaillat inter-
netissä.

Tarinailtoja ja kauppakeskuksia

Avoimilla verkossa järjestettävillä 
tarinailloilla on Hengitysliitossa 
usean vuoden perinne. Illoissa kou-
lutetut kokemustoimijat kertovat 
oman tarinansa hengityssairaudes-
ta ja keskustelevat yleisönsä kans-
sa. Puhujina on siis Hengitysliiton 
kouluttamia vapaaehtoisia, jotka 
jakavat omat kokemuksensa.

Marraskuussa aloitetut uniap-
nea-aiheiset tarinaillat jatkuvat 
maaliskuulle 2020 asti ja niiden si-
sältöön tullaan palaamaan myös 
painetussa Hengitys-lehdessä sekä 
liiton verkkosivuilla.

Henkilötarinoiden lisäksi verk-
koon on luvassa niin ikään avoimia 
Vinkkejä ja vertaistukea -iltoja,  
joihin ovat tervetulleita keskustele-
maan kaikki uniapneasta kiinnos-
tuneet. Lisäksi aiotaan koota lisää 

suljettuja vertaisryhmiä, joista  
kukin toimii verkossa omillaan. 
Yksi uniapnearyhmä on jo toimin-
nassa.

Toki unikaravaani kulkee myös 
verkon ulkopuolella. Aktiivisimmat 
kokemustoimijat tekevät Päivi  
Suuniitun mukaan suorastaan  
alueellisia kiertueita liikkuen laa-
jasti turuilla ja toreilla – tai vaikka 
kauppakeskuksissa.

– Eräs osallistujista on ottanut 
muiden hyvinvoinnin niin sydämel-
leen, että hän saattaa käydä 
useamman kerran viikossa kauppa-
keskuksissa oman roll-upin kanssa 
kertomassa löytämistään selviyty-
misen keinoista.

Monet kokemustoimijat puhu-
vat mielellään myös heille, joilla 
omakohtaista kosketusta sairau-
teen ei ole. Aihe on kuitenkin jatku-
vasti pinnalla julkisessa keskuste-
lussa, onhan uniapnea jo noin  
300 000 suomalaisen sairaus.

Etäisyys ei ole ongelma

Palataan vielä internetiin, jonka 
mahdollisuudet ovat innostaneet 
Päivi Suuniittua on jo useamman 
vuoden ajan.

– Olemme Hengitysliitossa ke-
hittäneet vapaaehtoisten kanssa 
verkkotoimintaa jo pitkään. Yhdis-
tysväki on ottanut mahdollisuuden 
hyvin vastaan, koska tiedostetaan, 
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K Kokemustoimijat ovat ihania 
ihmisiä, jotka halusivat saman 
tien maailmalle auttamaan.

Toivon ja voiman karavaani haastaa  uniapnean
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ettei kaikkea tarpeellista ja mielen - 
kiintoista pystytä tekemään aina 
kasvokkain.

Näin on jo pelkästään etäisyyk-
sien vuoksi. Esimerkiksi Suuniitun 
toiminta-alueeseen kuuluu koko 
Pohjois-Suomi, mikä tässä yhteydes-
sä tarkoittaa neljää pohjoisinta  
maakuntaa – siis myös Kainuun  
ja Keski- Pohjanmaan sisältävää 
aluetta.

– Se kattaa pystysuunnassa puo-
let maasta, joten etäisyyttä todella-
kin riittää.

Kilometrien lisäksi uniapnea-
diagnoosien määrän kasvu ja hoi-
toon pääsyn jonot ovat osaltaan li-
sänneet verkkotuen tarvetta. Suu-
niittu haluaa kuitenkin painottaa 
toisenlaisia syitä: verkon tukitoi-
minta kun elää ennen kaikkea  
osallistujien hengen palosta ja siitä 
tietoisuudesta, että juuri minun 
elämälläni ja kokemuksillani on 
merkitystä muillekin.

– Minusta ihmiset alkavat vah-
vasti kokea itsensä osallistuvina 
kansalaisina, Suuniittu iloitsee.

– Näen tässä ison yhteyden, ja 
se on jotain valtavan arvokasta.

Kokemustoimijoilla on kysyntää

Kokemustoimijuutta tarvitaan pait-
si tarinailloissa ja kauppakeskuk-
sissa, myös julkisessa terveyden-
hoidossa.

– Kuntien sote-yksiköt ja  
sairaanhoitopiirit ovat kehittä-
mässä omia toimintojaan niin, 
että kokemustoimijat saadaan 
mukaan esimerkiksi palvelujen 
kehittämiseen ja arviointiin,  
Suuniittu tarkentaa.

– Kannustamme myös liitossa 
paikallisia hengitysyhdistyksiä 
messuille sekä tapahtumiin 
omalla osastolla, jonne kutsutaan 
mukaan uniapneaa sairastavia 
kokemustoimijoita asiantunti-
joiksi ja keskustelijoiksi.

Keskeisin kokemustoimijuu-
den voiman lähteistä löytyy tie-
donjakajien omasta taustasta. 
Kun on tietoisuus siitä, millaista 
elämä oli ennen kuin sai avun oi-
reisiinsa, ratkaisukeskeisyydellä 
on tapana korostua.

Olipa puheena sitten CPAP- 
laitteen maskin haasteet tai yh-
teistyökumppanin mahdollista-
mat kaupungille jalkautuvien 
unikaravaanarien huomioliivit, 
aktiiveilta tuntuu löytyvän intoa 
ja keinoja ratkaisujen selvittämi-
seksi.

Päivi Suuniittu näkeekin uni-
karavaanissa toteutuvan merkit-
tävän ja jatkuvasti kehittyvän 
osallisuuden muodon.

– Oman panoksen peliin  
laittaminen on tässä tärkeintä ja 
hienointa, hän toteaa.

Toivon ja voiman karavaani haastaa  uniapnean

HENGITYSLIITTO 
TARJOAA TUKEA 
UNIAPNEAN HOITOON 
 Hengitysliitto järjestää 

verkossa minikursseja CPAP-
laitteen käytöstä keväällä 
2020. CPAP- eli 
ylipainehappihoito on 
uniapnean hoitomuoto.

 Uniapnea ja minä -tarinailtoja 
sekä vertaistuki-iltoja 
järjestetään verkossa keväällä 
2020. 

 Uniapneaa sairastavien 
verkkoryhmä jatkuu  
vuonna 2020. Tarjolla on 
vertaistukea.

Lue lisää sivulta 19  
ja verkosta:  
www.hengitysliitto.fi   
 Ajankohtaista   
 Tapahtumat

H E N G I T Y S  4 / 2 0 1 9   35

http://www.hengitysliitto.fi


Resepti

Mitä jos 
hengittäminen
tuntuisi helpommalta?

Yhden miehen taistelu hengitysongel-
mia vastaan johti vahvistavan höyry-
hengityksen keksimiseen. Keksintö on 
auttanut jo kymmeniä tuhansia hengit-
tämään paremmin.
Katso WellO2:n tarina: wello2.com

Vahvistava höyryhengitys

Aulis Kärkkäinen, 67, WellO2-keksijä
Yhteistyössä

Apteekeista, Giganteista sekä 
shop.wello2.com-verkkokaupasta 
tai WellO2-asiakaspalvelusta 
010 5837 966.
Muista hyödyntää Hengitysliiton jäsenetukoodi 
asiakaspalvelussa tai verkkokaupassa.



Liity paikallisen  
hengitysyhdistyksen
jäseneksi

Oletko kiinnostunut hengitysterveydestä? 
Sairastatko keuhkoahtaumatautia?  
Onko sinulla astma? Harvinainen hengityssairaus? 
Vaivaako uniapnea? Oireiletko sisäilmasta?

Hengitysyhdistyksen jäsenenä  
olet oikeutettu oman yhdistyksesi 
paikallisiin etuihin sekä Hengitys-
liiton valtakunnallisiin jäsen etuihin. 
Jäsenmaksu määräytyy paikallisen 
hengitysyhdistyksen mukaan. 

LIITYN HENGITYSYHDISTYKSEN JÄSENEKSI

www.hengitysliitto.fi

Lomakkeen voit  
täyttää myös  
osoitteessa   

www.hengitysliitto.fi/  
liity-jaseneksi  Liityn varsinaiseksi jäseneksi 

 Minulle saa lähettää tekstiviestejä ja sähköposteja tapahtumista 
ja tilaisuuksista

Jäsenmaksusi määräytyy paikallisen hengitysyhdistyksen mukaan. Toimitamme jäsenmaksuhakemuksesi kotikunnassasi toimivaan  
hengitysyhdistykseen. Jäsenrekisterin tietosuojaseloste löytyy www.hengitysliitto.fi/liity-jaseneksi. 

 Suostun ylläesitettyjen tietojen tallentamiseen hengitys yhdistyksen ylläpitämään jäsenrekisteriin, jonka käsittelijä on Hengitysliitto ry.

 Olen alle 15-vuotiaan huoltaja      Olen alle 15-vuotias

Perheessämme on jo aiemmin hengitysyhdistyksen jäsen/jäseniä:  

 Liityn toissijaiseksi jäseneksi                 Hengitysyhdistykseen, olen jäsen                       Hengitysyhdistyksessä. 
(maksan molempien yhdistysten jäsenmaksun)

Hengitysliitto ja sen paikallisyhdistykset edistävät hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää.

SUKU- JA ETUNIMET
(alleviivaa kutsumanimi) 

SYNTYMÄAIKA   

AMMATTI   
POSTINUMERO 
JA -TOIMIPAIKKA   

PUHELIN   

 Ei     Kyllä     NIMI   

KOTIKUNTA   

ÄIDINKIELI   

PÄIVÄYS   

SÄHKÖPOSTI   

OSOITE   



Olen kiinnostunut hengityssairauksista (kerro, mistä):

HUOLTAJAN 
ALLEKIRJOITUS, JOS 
OLET ALLE 15-VUOTIAS   

ALLE- 
KIRJOITUS  
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Paras juttu 3/2019 voittajat:
Lukulahjakortti: Sini Pettinen, Helsinki
Ensiapusetti-avaimenperä: Irma Hyyryläinen, Ähtäri 
ja Keijo Moilanen, Viitasaari
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Ristikko 3/2019 voittajat:
Lukulahjakortti: Riitta Väistö, Kitee
Ensiapusetti-avaimenperä: Vuokko Axberg, Somero 
ja Terttu Luntinen-Nurmi, Turku
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Rakentajan 
tarina

Terveyden ja 
hyvinvoinnin 
tulevaisuus 
Suomessa

Vapaaehtoistyö 
lisää merkityksen 
tunnetta

Terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuus  Suomessa

Elämme ihmiskunnan histo-
riassa merkittäviä aikoja.  
Menossa on monia suuria  

ja pitkäkestoisia kehityskulkuja.  
Ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt, 
niistä aiheutuvat luonnonkatastrofit 
sekä ilmansaasteet ja muut rajat 
ylittävät terveysuhat lisäävät epä-
varmuutta ja yhteiskunnallista lii-
kehdintää. Ihmisen osa on sopeu-
tua ja löytää keinot vähentää tai 
ehkäistä niistä aiheutuvien terveys-
haittojen vaikutuksia.  

Tämä kirjoitus pohjautuu Hengitys  - 
liiton liittohallituksen puheen johtaja 
Marina Erholan puheenvuoroon TERVE- 
SOS -tapahtumassa Oulussa 23.5.2019. 

Synkät pilvet kasautuvat

Olemme tottuneet ajatukseen elin-
iän pitenemisestä ja siitä, että  
”lisävuodet” ovat terveitä ja toiminta-
kykyisiä. Valitettavasti kehitys  
ei ole jatkunut samanlaisena 
2010-luvulla. Tarttuvat sairaudet 
(esim. tuhkarokko), jotka ajattelim-
me jo rokotuksin voitetuiksi, teke-
vät tuloaan ihmisten liikkuvuuden 
lisääntyessä eri puolilla maapalloa.

Kaupungistumisen varjopuoli  
on alueiden ja kaupunginosien väli-
sen eriarvoisuuden lisääntyminen. 
Jyrkimpien ennusteiden mukaan 
vuoteen 2040 mennessä Manner- 
Suomessa on enää 3 kasvavaa maa-
kuntaa ja Uudenmaan väkiluku 

kasvaa 300 000 asukkaalla. Maa-
kunnissa väkiluvun kasvu perustui-
si silloin eniten kansainvälisen 
muuttoliikkeen varaan. 

Alueellinen eriarvoisuus tuottaa 
myös sosiaalista eriarvoisuutta,  
syrjäytymistä ja yhteiskunnallista 
polarisaatiota: niillä, joilla menee 
hyvin, menee entistä paremmin ja 
niillä, joilla menee huonosti, menee 
entistä huonommin. Huono-osai-
suus, vähäinen koulutus, päihteiden 
käyttö ja epäterveelliset elintavat 
siirtyvät yhä enemmän sukupolvel-
ta toiselle. Tällä hetkellä meillä on 
yli 60 000 työelämästä ja koulutuk-
sesta syrjässä olevaa 15–29-vuotias-
ta nuorta. Jos taloussuhdanteet 
kääntyvät laskuun, on riski, että  
syrjäytyvien määrä lisääntyy. 

Samanaikaisesti syntyvyys on 
meillä alhaisempi kuin koskaan. 
Mittaushistoria ulottuu 1700-luvul-
le asti. Lastenteon lykkääminen 
vaikuttaa siihen, ettei lapsia ehditä 
saada yhtä monta kuin aiemmin 
olisi ollut mahdollista. Tulevaisuu-
dessa väestönkasvumme saattaa 
olla suurelta osin maahanmuuton 
varassa. Sama ilmiö näkyy kaikissa 
teollistuneissa maissa. Vauraus ja 
koulutus vähentävät lapsilukua. 

Toivon pilkahduksia on

Kaiken synkistelyn keskellä on 
hyvä muistuttaa itselleen, että  

Suomi on edelleen lukuisilla mitta-
reilla mitattuna yksi maailman par-
haimmista paikoista asua ja elää. 
Meillä on vähän köyhyyttä ja pienet 
tuloerot sekä pieni lapsikuolleisuus 
ja pitkä elinajanodote. Me luotam-
me sekä ihmisiin että instituutioi-
hin kuten viranomaisiin. Sosiaali-
turva ja palvelujärjestelmän tuet 
ovat kattavia. 

Vuonna 2030 joka neljäs suoma-
lainen on todennäköisesti yli 
65-vuotias. Yli 85-vuotiaiden mää-
rän ennustetaan kasvavan nykyi-
sestä 94 000:sta lähes 350 000 vuo-
teen 2040 mennessä. Väestöraken-
teen muutoksella tulee olemaan 
merkittävä vaikutus yhteis-
kuntaamme ja sen palveluihin. 

Uusia kokeiluja tehdään ja rat-
kaisuja etsitään, jotta selviämme  
tulevista haasteista. Luotamme tällä 
hetkellä tekoälyn, digitaalisaation ja 
henkilökohtaistetun lääketieteen 
tuomiin mahdollisuuksiin. 

Minä ja muut ihmiset

Hyvä määritelmä terveydelle on aja-
tella sitä koko ajan muuttuvana tilana, 
johon vaikuttavat sairauksien lisäksi 
ihmisen omat kokemukset, arvot  
ja asenteet sekä hänen fyysinen ja 
sosiaalinen elinympäristönsä.

Moni miettii ja tuskailee omien 
elämäntapojensa kanssa. Vertaam-
me itseämme helposti muihin.  

Menneinä vuosikymmeninä maailmassa oli itä ja länsi, ja pikkuinen Suomi siinä keskellä. 
Nyt on monimutkaisin sidoksin toisiinsa riippuvaisina niiden lisäksi myös pohjoinen ja 
etelä. Mitä tapahtuu yhdellä pallonpuoliskolla, vaikuttaa megatrendinä muuallakin. 
Vaikutukset kantautuvat myös suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon.  

TEKSTI HANNA SALMINEN KUVAT HANNA SALMINEN, TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS THL, SHUTTERSTOCK
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Tunnemme olomme merki
tykselliseksi, kun olemme 
voineet omalla toiminnal

lemme tehdä maailmaa edes hitu
sen paremmaksi paikaksi, kirkko
sosiologian professori Anne Birgitta 
Pessi sanoo. Pessi tutkii työkseen 
vapaaehtoistyötä, myönteisyyttä ja 
myötätuntoa Helsingin yliopistossa. 
Tutkimusten mukaan ilmiö on  
kulttuuritaustasta riippumatta 
sama ihmisille ympäri maailmaa: 
haluamme olla osa jotakin elä
määmme suurempaa. 

Suomalaiset haluavat auttaa 

Vapaaehtoistyötä tehdään jonkin 
asian hyväksi ilman palkkiota,  
organisoidusti ja turvallisten  
rakenteiden puitteissa. Tärkein  

motivaatio on ihmisen halu auttaa. 
Samalla vapaaehtoistyö on tärkeä 
osa kansalaisyhteiskunnan toimin
taa ja kansalaisaktivismia. 

– Noin 40 % suomalaisista antaa 
aikaansa ja osaamistaan vapaa
ehtoistyöhön, Pessi kertoo. Rahaa 
on valmis lahjoittamaan sitäkin 
useampi eli 50–70 %. 

Uusimpien tutkimustulosten 
mukaan puolet suomalaisista on 
samaa mieltä seuraavan väitteen 
kanssa: ”järjestöjen ja yhteisöjen 
vapaaehtoisten avulla pyritään hoi
tamaan kuntien tehtäviä, vaikka 
niin ei pitäisi tapahtua”.  

– Hyvinvointivaltion ajatus saa 
edelleen vahvasti kannatusta  
Pohjoismaissa, mutta silti kotimaa 
on kansainvälisiä kohteita mielui

sampi lahjoituskohde meille, hän 
jatkaa. 

Tapahtuma kerrallaan, järki ja 
tunne mukana

Pitkäaikainen sitoutuminen ei  
sovi kaikkien auttamishaluisten  
elämäntilanteisiin. Vapaaehtoistyö 
pitäisi räätälöidä entistä yksilölli
semmin.

– Kun kysyy tuttavaa mukaan 
vapaaehtoistoimintaan, kannattaa 
perustella miksi juuri hänet tarvi
taan mukaan ja mitä ainutlaatuista 
osaamista hän voisi siinä jakaa 
muiden hyväksi. Vasta sen jälkeen 
kannattaa kertoa, mitä vapaa
ehtoistyöstä voi saada, Pessi pohtii.

Vapaaehtoistyöhön tullaan mo
nin motiivein ja arvoin. Käytännön 
tavoitteiden lisäksi taustalla vaikut
tavat myös syvemmät syyt: järki ja 
tunne. Päätöksemme perustuvat 
usein tunteisiin, jotka verhoamme 
järkiperusteluilla.   
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TEKSTI HANNA SALMINEN KUVA HANNA SALMINEN, SHUTTERSTOCK

Vapaaehtoistyöhön tullaan 
monin motiivein ja arvoin.

Vapaaehtoistyö 
lisää 
merkityksen 
tunnetta
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Rakentajan tarina

TOSI-
TARINA

Ikänsä rakennusalalla työskennellyt Rainer 
Qvickström sairastui keuhkoahtaumatautiin. 
Liikunnalla, tupakanpolton lopettamisella ja 
oikealla lääkityksellä vointi on tasaantunut 
alkuaikojen pahenemisvaiheiden jälkeen. 
TEKSTI JA KUVAT TIINA SALO

Rainerin viimeisestä 
pahenemisvaiheesta on yli kaksi 
vuotta. Uusi lääke auttaa, samoin 
liikunta ja tietenkin tupakanpolton 
lopettaminen, hän sanoo.

8  H E N G I T Y S  3 / 2 0 1 9

Toimitus kiittää kaikesta saamastaan 
palautteesta ja toivottaa hyvää joulua 
ja onnellista uutta vuotta 2020!
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MIKÄ ON TÄMÄN LEHDEN PARAS JUTTU?
Osallistu kilpailuun ja äänestä tämän Hengitys-lehden paras ja kiinnostavin juttu.   
Arvomme kaikkien vastauksensa 21.10.2019 mennessä toimitukseen lähettäneiden kesken yllätyspalkintoja.

Palauta osoitteeseen: Hengitys-lehti, PL 40, 00621 Helsinki.  
Kuoreen tunnus  ”Paras juttu”. Vastaukset voi lähettää myös netin kautta: www.hengitysliitto.fi/parasjuttu.

Juttutoiveeni ja palautetta lehdestä:

PARAS JUTTU

JUTUN NIMI   

JUTUN NIMI   

NIMI   

JUTUN NIMI   

OSOITE   

SIVU   

SIVU   

IKÄ   

SIVU   

1.

2.

3.

Parhaat jutut tässä lehdessä olivat mielestäni:

Lisätietoja, lomaketilaukset ja hakemusten palautus: 
MTLH, www.mtlh.fi, puh. 010 219 3460, lomat@mtlh.fi

20
ALK.

€/VRK
TUETTUJA 
LOMIA
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) järjestää 
yhteistyössä Hengitysliiton kanssa lomia hengityssairaille 
STEAn tuella. Lomat sisältävät täysihoidon ja majoituksen 
kahden hengen huoneissa, lomapaikan allasosaston ja 
kuntosalin käytön, yleisen vapaa-ajan ohjelman ja ryhmän 
ohjelman. Osanottaja maksaa omavastuuosuuden  
20 € / vrk ja matkakustannukset. Lomatuki myönnetään 
taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. 
Lomalle voi hakea, kun edellisestä lomasta on kulunut 
kaksi vuotta. Mukaan voi ottaa samassa taloudessa 
asuvan läheisen. 

Hakuaika päättyy kolme kuukautta ennen loman alkua. 
Sähköisen lomatukihakemuksen voi täyttää MTLH:n 
verkkosivuilla www.mtlh.fi.

Lomateema Lomakohde Loma-aika

Voimaa vertaisuudesta -lomat 
apua tarvitseville aikuisille

Härmän Kylpylä 01.03.2020–06.03.2020

Voimaa vertaisuudesta -lomat 
omatoimisille aikuisille

Nuorisokeskus 
Piispala

19.04.2020–24.04.2020

Voimaa vertaisuudesta -lomat 
omatoimisille aikuisille

Lehmirannan 
lomakeskus

31.05.2020–05.06.2020

Voimaa vertaisuudesta -lomat 
omatoimisille aikuisille

Tanhuvaaran 
Urheiluopisto

17.08.2020–22.08.2020

Voimaa vertaisuudesta -lomat 
omatoimisille aikuisille

Suomen Latu 
Kiilopää

20.09.2020–25.09.2020

Voimaa vertaisuudesta -lomat 
omatoimisille aikuisille

Kuortaneen 
Urheiluopisto

04.10.2020–09.10.2020

Voimaa vertaisuudesta -lomat 
omatoimisille aikuisille

Imatran Kylpylä 15.11.2020–20.11.2020
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TEHTYÄ JA TULEVAA KOONNUT SAMPSA STORMBOM

Hengitysliiton ja Apteekkariliiton Tärkeintä  
on lähteminen -arkiliikuntakampanjassa 
hengitysyhdistykset ja apteekit ympäri maan 
houkuttelivat ihmisiä matalan kynnyksen 
liikuntatapahtumiin. Lempäälän Ideaparkissa 
26.10. järjestetyssä tapahtumassa käytiin 
sauvakävelylenkillä maastohiihtäjä Susanna 
Saapungin kanssa ja pujoteltiin ostoskassien 
kanssa radalla. Tapahtuma huipentui Olavi 
Uusivirran konserttiin, jonka aikana 
keskusaukio täyttyi svengaavista ihmisistä. 

Uusivirta itse liikkuu arkisin, jotta pysyisi 
hyvässä keikkailukunnossa viikonloppuisin: hän 
kertoo lajeikseen tenniksen, uinnin ja juoksun. 

– Koko bändimme on hurahtanut tennikseen. 
Pidämme keikkabussissa varusteet mukana ja 
aina kiertueella yritämme uuteen kaupunkiin 
tullessa varata tenniskentän etukäteen, jos 
aikataulu vain sallii.

Ajanpuute onkin usein mainittu syy 
vähäiseen liikuntaharrastukseen. Uudet 

Olavi Uusivirta liikutti yleisöä Lempäälässä: 
arkiliikuntakampanja kehottaa lähtemään 
vähintään kerran päivässä
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liikuntasuositukset korostavat tavoitteellisen 
liikunnan lisäksi arkiaktiivisuuden lisäämistä. 
Uusivirran mukaan pienetkin teot merkitsevät:

– Lyhyetkin siirtymäajat voi käyttää 
liikkumiseen: sen sijaan, että hakee lapsen 
päiväkodista tai käy kaupassa autolla, voi 
mennä kävellen tai pyörällä, Uusivirta sanoo.

Hän harrastaa myös luonnossa liikkumista: 
– Pyrin viettämään aikaa luonnossa 

mahdollisimman paljon. Asun kaupungissa 
alueella, jossa on lähellä ulkoilumahdollisuudet, 
joten pääsen kaupungin sykkeestä irti. 

– Käyn myös mökillä sekä 
saaristomaisemassa että Hämeessä, jossa on 
toisenlaista luontoa, harjuja ja metsää. Näihin 
paikkoihin veri vetää.

Lähes 110 hengitysyhdistystä ja apteekkia 
ympäri Suomen innostui mukaan kampanjaan, 
ja liikuntatempauksia järjestettiin yli 30 
paikkakunnalla. Lähtöpistekortin täyttäneiden 
kesken arvottiin 500 euron matkalahjakortti.

Olavi Uusivirta ja 
kitaristi Timo 
Kämäräinen esiintyivät 
Lempäälän Ideaparkin 
keskusaukiolla. Yleisö 
lauloi mukana muun 
muassa hittiä On niin 
helppoo olla onnellinen.

Hengitysliitto on muun toimintansa ohella myös valtakunnallinen liikuntaa edistävä järjestö. 
Hengitysyhdistykset kautta maan järjestävät säännöllisiä liikuntaryhmiä ja -tapahtumia 
ympäri vuoden. Tarkista oman paikkakuntasi ohjelma ja lähde mukaan! 
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KOONNUT SAMPSA STORMBOM

Heli-arpajaisten pää-
voitto meni Oravaisiin

Vivian Hjort Oravaisista voitti  
Heli-arpajaisissa auton. 

– Haluan osallistua ja tukea 
omalla pienellä panoksellani Hen-
gitysliiton tärkeää työtä. Työurani 
olen tehnyt terveyden huollon pa-
rissa ja tiedän kokemuksestani 
avun ja apuvälineiden tarpeelli-
suuden. Kannustan myös muita 
mukaan auttamaan. Kun itse an-
taa, niin myös itse saa! kertoo iloi-
sesti yllättynyt Vivian.
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Tampereen Hengitysmessuilla 
kuultiin kiinnostavia luentoja 
Tampere-talo täyttyi 6.11. terveys-, lii-
kunta- ja apteekkialan ammattilaisista. 
Liitto järjesti jo perinteiseksi muodos-
tuneen tapahtuman yhteistyökump-
paneidensa tuella.

Ammattilaisille suunnatut luennot 
käsittelivät uniapneaa, keuhko-
ahtaumataudin hoitamista liikunnalla 
ja harvinaisia keuhkosairauksia. 
Hengityskoulutuksen jälkeen päivä 
jatkui suurelle yleisölle avoimilla 

Hengitysmessuilla, joilla kuultiin 
muun muassa ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista. 

Kävijät pääsivät testaamaan 
omien keuhkojensa kuntoa sekä  
kyselemään asiantuntijoilta liikunta-
vinkkejä. Näytteilleasettajat  
kertoivat omasta toiminnastaan. 
Tapahtuma huomattiin myös  
mediassa: Aamulehti näytti luennot 
suoratoistona verkossa.

Asiantuntija Marika 
Kiikala-Siuko luennoi 
harvinaisista 
hengityssairauksista.

Hanna Salminen 
haastattelee 
urheilija Topi 
Raitasta.

Lahjoittaminen tekee 
hyvää 

Hengitysliitto lähes 80 vuoden 
ajan tehnyt työtä hengityssairai-
den hyväksi ja hengitysterveyden 
edistämiseksi. Yksityisten lahjoit-
tajien tuki on tärkeää. Vuosittain 
hankimme keräysvaroilla laitteita 
ja välineitä hengityssairaiden hoi-
don edistämiseksi. Osan tuotosta 
käytämme tarpeellisen ohjauksen 
ja neuvonnan järjestämiseen. Lah-
joituksellasi voit olla omalta osal-
tasi mukana tekemässä hyvää 
hengityssairaiden hyväksi. Seu-
raavan kerran arpajaiset pidetään 
huhtikuussa 2020.

Voit tukea toimintaamme ympäri 
vuoden
 Lahjoitus Hengitysliitto ry:n 

pankkitilille: FI 22 5780 2420 
0023 89, viite 65100

 Lahjoitus MobilePaylla: syötä 
haluamasi lahjoitussumma ja 
lähetä se numeroon 56229

 Lahjoitus osoitteessa:  
www.hengitysliitto.fi

 Testamenttilahjoitus: www.
hengitysliitto.fi/testamentti

 Voit myös osallistua kotiin 
kannettaviin kirjekeräyksiin.

Järjestöpalvelujen ja 
neuvontapuhelinten joulutauot

Järjestöpalveluiden, 
oppaiden ja muiden 

materiaalien toimituksessa 
on tauko 20.12.–6.1. 

Neuvontapuhelimet ovat 
joulutauolla seuraavasti:

Sosiaali- ja terveysturvan 
puhelin:

20.12.2019–8.1.2020

Sisäilmasta 
sairastuneiden 
vertaispuhelin:

16.12.2019–6.1.2020

Stumpin 
neuvontapuhelin:

23.12.2019–29.12.2019

Sisäilma- ja 
korjausneuvonta- 

puhelin:
20.12.2019–6.1.2020
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Miltä kuulostaa yhdistys, jonka hallitukseen on helppo sitouttaa aktiiveja useammaksi 
vuodeksi? Kokoukset, joissa jaetaan hyvää mieltä ja kiitosta? Kävimme jututtamassa Vaasan 
Seudun Hengitysyhdistystä.  TEKSTI JA KUVAT HANNA SALMINEN

yhdistyselämää niin sihteerin,  
rahastonhoitajan kuin puheen-
johtajankin näkökulmasta. Lisäksi 
kierrän kokemustoimijana puhu-
massa terveysalan opiskelijoille ja 
olen varajäsen Pohjanmaan Seudun 
Yhdistykset ry:ssä. 

Mikä on sujuvan yhteispelin 
salaisuus?

– Meillä on hyvät henkilökemiat, 
Pirkko on aina ystävällinen kaikille 
ja on opettanut meidät samaan, 
Leena Myllykangas aloittaa. 

– Kun ihminen viihtyy, hän tekee 
mitä vaan. Täälläpäin on ollut tapana 
viihtyä talkoissa, Pirkko Ahonen jat-
kaa. Ja kokoukset saavat kestää niin 
kauan kuin keskusteltavaa riittää. 

Pirkko Ahonen kertoo kuvaavan 
tarinan viime kesältä. Hänen piti 
varoa polttavaa aurinkoa, puoliso 
oli vakavasti sairaana useamman 
kerran ja elämä tuntui hankalalta. 
Elokuussa oli kesän jälkeen ensim-
mäinen hallituksen kokous. Ja voi 
sitä tunnetta, kun kesän jälkeen sai 
toimistossa kohdata tutut ja nauraa 
yhdessä pitkästä aikaa. Se muisto 
voimaannuttaa vieläkin, vaikka sen 
jälkeenkin on naurettu lukuisia 
kertoja useissa kokouksissa. 

Kokemus auttaa hallinnossa

Sirkka Noppa lähti vuosia sitten 
sauvakävelylle siskonsa, puheen-
johtaja Pirkko Ahosen kanssa ja 
päätyi siltä matkalta hengitys-

Kuuden naisen iloinen pu-
heensorina täyttää tilan. Yh-
distysaktiivit täydentävät su-

juvasti toistensa lauseita, korosta-
vat ihmisten hyviä puolia ja innos-
tuvat yhä uudestaan siitä, että saa-
vat olla mukana puhaltamassa yh-
teiseen hiileen Vaasan Seudun Hen-
gitysyhdistyksen hyväksi. Yli puolet 
hallituksen jäsenistä on keräänty-
nyt koolle jutuntekoa varten, vaikka 
heillä riittäisi muitakin kiireitä. 

Jokainen tekee sitä, missä on paras

Hengitysyhdistyksen toimiston 
säännöllisen aukiolon mahdollistaa 
3 henkilön päivystäjärinki eli Leena 
Myllykangas, Kirsti Myllyaho ja 
Sirkka Noppa. Maanantaisin ja kes-
kiviikkoisin ovet ovat auki jäsenille 
ja muille kiinnostuneille, jotka voi-
vat poiketa kysymään, mikä kul-
loinkin askarruttaa. Kassaan kilah-
taa samalla tuloja, kun jäsenet os-
tavat alennettuun hintaan kerta-
lippuja paikalliseen uimahalliin.

Myllykangas ja Noppa huolehti-
vat paljon yhdistyksen varainke-
ruusta. He kyselevät alennuksia, ke-
räävät paikallisilta yrityksiltä tukea 
arpajaispalkinto- tai muilla lahjoi-
tuksilla ja myyvät ilmoitustilaa 
omaan lehteen. Ilmoituksia on jos-
kus kertynyt niin paljon, että leikil-
lisesti niiden laskettiin vievän 
enemmän tilaa kuin muun sisällön. 

Kirsti Myllyahon vastuulla ovat 
monet toimistotyöt, sillä hän ei  

pelkää tietokoneita eikä Exceliä.  
Vapaaehtoistyö on tuonut Mylly-
aholle uutta tekemistä hänen jää-
tyään eläkkeelle. 

– On mukavaa, kun on paikka 
mihin lähteä ja missä tietää saa-
vansa myönteistä palautetta. Kiitos 
tulee sanomattakin esiin muiden 
hallituksen jäsenten ja aktiivien 
käytöksestä. Hommia riittää, mutta 
voi sanoa myös ei, jos jokin tehtävä 
ei kiinnosta tai ei ehdi. Mutta sen 
minkä lupaan, teen aina mahdolli-
simman hyvin, Kirsti Myllyaho ker-
too hymyillen. 

Puheenjohtaja virittää hyvän 
tunnelman

Puheenjohtaja Pirkko Ahonen ja 
hänen roolinsa hyvän hengen  
aikaansaajana mainitaan useasti jo 
ennen kuin hän ennättää paikalle. 
Itse puheenjohtaja on vaatimatto-
mampi. 

– Minä delegoin asioita mielellä-
ni. Täällä on vapaat kädet touhuta, 
ja se toimii. Yleensä ihmiset osaa-
vat tehdä asiat paremmin kuin oli-
sin voinut kuvitellakaan. Minun 
tehtäväkseni jää jakaa kiitosta, 
Pirkko Ahonen kertoo aktiiveistaan 
silmin nähden ylpeänä. 

– Olen nähnyt monia vaiheita ja 
ollut monessa roolissa mukana täs-
sä yhdistyksessä 40 vuoden aikana. 
Aloitin hallituksen sihteerinä, kos-
ka osasin kirjoittaa koneella, hän 
naurahtaa. Sen jälkeen olen nähnyt 

Hyvää mieltä ja kiitosta – siitä on 
hyvä hallitustyöskentely tehty 

ELIN-
VOIMAISET 
PAIKALLIS-

YHDISTYKSET
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yhdistyksen jäseneksi. Nyt on halli-
tusvastuuta 10 vuotta takana ja ra-
hastonhoitajan osa on tullut tutuk-
si. Pankkityön kokemuksella talous 
tulee hoidetuksi kuten pitää. 

Siinä sivussa Sirkka Noppa on 
ohjannut virkistysryhmää eli ”Helin 
näppäriä”. Ryhmässä kerrotaan jut-
tuja, lauletaan, esitetään pantomii-
miarvoituksia ja jumpataan. Mu-
kaan on tullut uniapnearyhmän oh-
jaaja Anja Väänänen. Itse tehdyt 
leivonnaiset ja käsityöt ovat olleet 
vetonauloja jouluisissa arpajaisissa, 
jotka tuovat yhdistyksen kassaan 
kaivattua täytettä. 

Pauliina Kyrönlahti-Granberg 
huolehtii sihteerinä yhdistyksen 
pöytäkirjoista, raha-anomuksista ja 
selvityksistä sekä osallistuu erilais-
ten tapahtumien ja luentojen jär-
jestelyyn, minkä päivätöiltänsä eh-
tii. Joskus on niin tärkeää osallistua, 
että hän ottaa töistä vapaapäivän 
sitä varten. 

– Vaikka olisi väsynyt, niin täällä 
toimiessa saa aina hyvän mielen, 
Pauliina Kyrönlahti-Granberg nau-
rahtaa. 

Leena Myllykangas liittyi yhdis-
tykseen 10 vuotta sitten. Luotta-

mustoimissa on ehtinyt vierähtää 
liki 8 vuotta. 

– Kerroin puheenjohtajalle mara-
tonharrastuksestani ja siitä, kuinka 
tärkeää liikunta minulle oli. Hän in-
nosti minua osallistumaan Sovelin 
koulutuksiin Vaasassa ja tutustuin 
Vaasan kaupungin liikuntakoordi-
naattoriin. Yksi asia johti nopeasti 
toiseen, minkä seurauksena edel-
leen järjestetään yhteistyössä ver-
kostona muiden yhdistysten ja kau-
pungin kanssa isoa kesäistä liikun-
tatapahtumaa. Hengitysyhdistyksen 
liikuntavastaavana toimiva Mylly-
kangas koordinoi myös apteekkien 
kanssa tehtävää yhteistyötä. 

Hallituskollegoista ystäviksi

Kun toimii pitkään yhdistyksessä, 
aktiiveista tulee helposti koko per-
heen ystäviä. Annikka Mansnérus 
on ollut lapsesta asti täydestä sydä-
mestään yhdistysihminen ja mo-
nessa mukana. Hengitysterveys  
tuli kiinnostuksen kohteeksi oman 
työn kautta, koska sairastumis-
riskiin saattoi omilla valinnoillaan 
vaikuttaa. 

Vuosien aikana hyvä henki  
hallitustyöskentelyssä on säilynyt, 

vaikka ihmiset ovat vaihtuneet. 
Yksi on hyvä yhdessä asiassa, toi-
nen toisessa. Luonteva työnjako on 
mennyt kiinnostuksen ja osaami-
sen mukaan. Aktiivinen toiminta 
on kerryttänyt paikallisia verkosto-
ja ja tarvittaessa on hyödynnetty 
Hengitysliiton mainetta muista 
erottautumisessa. 

Annikka Mansnérus kuvailee 
hallituksen välejä lämpimiksi. Ystä-
vyyssuhteet ovat muodostuneet  
tiiviiksi niin, että hallituskollegat 
ovat odotettuja vieraita jopa perhe-
juhliin. 

Mansnérus on myös Hengitys-
liiton liittovaltuuston jäsen. Valta-
kunnallisten kokousten jälkeen on 
aina terveisiä kerrottavana omalle 
hallitukselle. Maakunnallista  
yhteistyötä toivotaan enemmän, 
samoin ruotsinkielistä toimintaa. 

– Mieli tekisi tehdä enemmän, 
kun vain olisi enemmän vapaata  
aikaa, Mansnérus miettii. Onneksi 
kokousten lisäksi voi asioita hoitaa 
sähköpostillakin. Jos on jäänyt jos-
takin jutusta paitsi, sitä voi aina ky-
syä hallituskollegoilta. Toimintaa 
rakennetaan yhdessä. Positiivisella 
mielellä!  

 

Pirkko Ahonen

Anja Väänänen Annika Mansnérus Kirsti Myllyaho Pauliina Kyrönlahti-Granberg

Leena Myllykangas Sirkka Noppa
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RISTIKKO 4/2019
Täytä ristikko ja palauta se toimitukseen  
27.1.2019 mennessä. Osallistut 
yllätyspalkintojen arvontaan.  
Postitusosoite: Hengitys-lehti/ristikko 
PL 40, 00621 Helsinki 
Voit osallistua myös lähettämällä ristikon 
ratkaisulauseen sähköpostilla osoitteeseen  
tiedotus@hengitysliitto.fi.
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En finländare vinner alltid. Eller är det så? Det är inte många år sedan den allmänna 
uppfattningen om Veikkaus och dess verksamhet bildades via en annan slags 
diskussion. Här i Andningsförbundet följer vi med stort intresse den pågående 

diskussionen om Veikkaus. Det är bra att de här sakerna gås grundligt igenom.
I vår roll ingår inte att ta ställning i ärendet eller att försöka gissa utgången av 

diskussionen. Nu om någonsin är det dags att visa, att pengar som investeras i vår 
verksamhet är klokt investerade pengar. Organisationerna behöver offentliga medel för 
att kunna utföra sina grunduppgifter. Vi litar på att finansiären noggrant överväger 
lämpligaste sätt att kanalisera bidragen och följer med användningen av dem.

I förbundets riksomfattande organisationsarbete producerar och distribuerar vi 
kunskap, påverkar vi beslutsfattare och medborgare som är intresserade av sin hälsa. En 
dag, vecka och månad i gången. Väsentligt är att utvärdera effekten av verksamheten, 
eftersom vi därigenom kan påvisa att vårt angelägna ärende och arbete är värt 
förtroendet och varje euro.

I Andningsförbundet har vi valt att öppet berätta om det offentliga stöd vi får från 
spelbolaget Veikkaus intäkter. Vi framför saken på ett diskret sätt närmast i sidfötterna på 
våra webbtjänster. I vårt tryckta material frångår vi stegvis användandet av 
Veikkauslogon.

Organisationerna hänvisar medborgarna till samhällets tjänster och kompletterar 
också delvis dessa. Vi kan utgöra ett stöd för den lilla människan och kanalisera deras 
röster så att de blir hörda. Organisationerna får också enskilt stöd, men för de flesta – 
också för Andningsförbundet – är det möjligt att utöva verksamheten i dess nuvarande 
utstäckning endast om verksamheten stöds med offentliga medel. Vår existens är inget 
självändamål, utan vi utför vårt arbete för medlemmarnas och medborgarnas bästa.

Beslutsfattarna har ännu en gång mycket att vakta. Det finländska samhället står inför 
en stor förändring, ifall organisationsfältets finansiering blir beroende av de rådande 
politiska styrkeförhållandena. När jag skriver det här beräknas minskandet av antalet 
spelautomater eventuellt skära ner Veikkaus intäkter med hela 200 miljoner euro. På 
organisationsfältet söks nu på allvar ersättande medelanskaffningsmetoder.

Ett stort antal privatpersoner har med sina donationer av olika slag under årens lopp 
understött vår verksamhet. Nu ser det så ut att vi i fortsättningen kommer att behöva allt 
flera understödare. Behovet av vår verksamhet ökar eftersom klimatuppvärmningen och 
den åldrande befolkningen gör att antalet personer som insjuknar i andningssjukdomar 
ökar. Andningsförbundet söker i fortsättningen allt aktivare både 
företagssamarbetskompanjoner och också stöd av medborgarna. Det kan hända att det 
nästa år tillsammans med tidningen följer några lotter, som medlemmarna kan lösa ut 
och på detta sätt visa sitt stöd för förbundet, om de så önskar.   

Utvecklingen i vårt samhälle ser ut att dela in oss i vinnare och förlorare. Ännu vet 
man inte, vilka dessa är. För min egen del säger jag ändå: tillsammans kan vi vara mera. 
Låt oss hålla fast vid det.

Markku Hyttinen
verkställande direktör           

Vinster och förluster
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Dröm och ta hand om dig själv – 
du kan uppnå ditt mål

De bästa vinkarna för skidning och 
också lite annat

Av en toppidrottare måste man  
ju alltid fråga efter de senaste  
vinkarna. Vid årsskiftet har vi  
förhoppningsvis skidföre i största 
delen av landet.  

– Man njuter mera av skidningen, 
då utrustningen är i gott skick. Det 
lönar sig alltså att satsa på den, ger 
Saapunki som vink.

För skidturer inom stadsområden 
rekommenderas vallningsfria s.k. 
skin-skidor. Det lönar sig också att ta 
reda på, om det skulle finnas en 
skidskola i närheten där man bor.

– Jag önskar, att människorna i 
allt vad de gör skulle bevara sitt bar-
nasinne så länge som möjligt! Att 
inte alltid vara tvungna att vara så 
allvarliga och ha så bråttom. Saa-
punki skickar sina uppmuntrande 
hälsningar och tillönskan om ett 
Gott Nytt År till alla tidningen  
Hengitys läsare.

Viktigast är att motionera på något 
sätt

För sitt eget välmående lönar det 
sig att uppmuntra både sig själv 
och sina närstående att motionera 
på något sätt, fastän det kanske 
skulle vara både mörkt och vått ute. 
Människan behöver fart, uthållighet 
och också muskelkondition. Och ju 
äldre man blir, desto mera träning 
behöver musklerna, till exempel på 
gym. Olika slags utflykter och vis-
telse ute i naturen kan väcka in-
tresset för motion.

– Hur barnen lär sig motionera 
och röra sig i naturen beror helt på 
uppfostran och inlärningen hemi-
från. Föräldrarnas exempel är vik-
tigt. Motioneringen kan inte utkon-
trakteras och läggas på daghem-
mens och skolornas ansvar.

Livet är inte alltid lätt, men 
trots motgångar kan drömmar 
gå i uppfyllelse. 
Terrängskidlöparen Susanna 
Saapunki är en fin rollmodell 
för astmatiker, eftersom 
diagnosen hon fick i sin 
barndom bara har ökat 
hennes kampvilja.
TEXT OCH FOTO HANNA SALMINEN
FOTO FEDERICO MODICA

Den blygt leende unga kvin-
nan har två stora mål. Yr-
kesidrottaren Susanna Saa-

punki vill ha framgång på den in-
ternationella toppen, som skidlöpa-
re och som bergslöpare. Dessutom 
vill hon få andra människor att nju-
ta av motion och ren natur.

Trots begåvning har det inte va-
rit lätt att bygga upp en idrottskar-
riär. Tack vare ett gott stödnätverk 
och en god vårdplan har Susanna 
ändå lyckats ta FM-brons i 10 km 
skidlöpning i Vanda.

– Den som lider av astma ska 
inte ge upp sina drömmar, betonar 
Saapunki. Med en god vård är det 
möjligt att uppnå saker som känns 
viktiga i livet.

Motion och mediciner

Saapunki har utfört ett stort arbete 
för att ta reda på, hur hon som 
idrottare ska sköta om sin egen  
astma och tävla. Nu delar hon med 
sig av sina erfarenheter för att un-
derlätta vägen för yngre idrottare.

– Det glöms bort, att astma är en 
sjukdom och att det finns mediciner 
för den. Idrottsförhållandena under 
vintern ökar risken för insjuknande, 
eftersom inga köldgränser existerar. 
Riktigt torr luft och hård köld, t.ex. 
-20 grader, är inte hälsosamt för  
någon, fortsätter Saapunki.  

Gör en skidtur 
tillsammans med 
familjen och njut av 
matsäck vid brasans 
värmande lågor.

Lite pausgymnastik 
är alltid på sin plats. 
Gör utfallssteg enligt 
din egen förmåga.

Om du saknar en 
träningskamrat, kom 
ihåg att man kan 
delta i gruppträning 
fast man är ensam.

Träningsvinkar för vinterdagen

Visste du det här om 
Susanna Saapunki?
 Susanna är en landslagsskidlöpare 

på VM-nivå, som är hemma från 
Kuusamo och numera bor i 
Rovaniemi.

 På somrarna tävlar hon i 
världscupen i bergslöpning i 
Mellaneuropa.

 Fick sin astmadiagnos redan som 
barn, men hennes 
syreupptagningsförmåga är 
ändå exceptionellt god.

 Kopplar av med litteratur. Läser 
för närvarande den moderna 
spanska författaren Carlos Ruiz 
Zafons bokserie De bortglömda 
böckernas gravkammare.
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Vi kan inte längre vänta – 
klimatförändringen påverkar redan

havens surhetsgrad återspeglas i 
fiskfångsten.

De förlängda värmeböljorna 
förorsakar olika slags hälso-
problem: svaghet, nedsatt kon-
centrationsförmåga, svindel och  
värmeutmattning. Vintrarna igen 
blir en enda lång novembermå-
nad, med tidvis svår halka på 
grund av omväxlande regn och 
kyla.

Kombinationen av vind och 
regn, diagonalt regn, ökar, varvid 
byggnadernas väggar utsätts för 
hårdare påfrestning. I värsta fall 
blir fukt kvar i konstruktionerna 
och förorsakar med tiden 
fuktskador. Då översvämningar-
na ökar kan fukt också komma in 
i konstruktionerna via källaren.  

Det finns lösningar

De flesta av oss kan minska på 
onödig konsumtion och sitt eget 
koldioxidavtryck. Vegetarisk föda 
och promenader och cykling är 
goda val i vardagen. En minskad 
konsumtion minskar samtidigt 
utsläppsmängden av småpartiklar. 
Småpartiklarna är med tanke på 
hälsan den viktigaste miljörisken 
i Finland, de ökar dödligheten 
och försvagar hälsotillståndet för 
hjärt- och lungsjuka.   

personer under tidsperioden 2030 
– 2050 årligen att dö som en följd 
av klimatförändringen.

Förutom de direkta verkningar-
na medför klimatförändringen 
också indirekta verkningar. Ifall 
det råder brist på dricksvatten 
eller lämplig föda eller ett bosätt-
ningsområde hamnar under  
vatten, sätter sig människorna i 
rörelse.

Situationen i Finland 
förhållandevis bättre

Det kan i framtiden gå bättre för 
det finländska jordbruket, efter-
som odlingsmöjligheterna i  
Finland förbättras.

Pollenperioderna kommer tidi-
gare. Det är möjligt, att de också 
blir längre och att pollenmängden 
ökar. Nya slags växter kommer  
till Finland, och de kan förorsaka 
allergier. Ambrosia är en starkt  
allergiserande art, men det dröjer 
ännu årtionden innan den slår rot 
i Finland.

Fästingar och andra sjukdoms-
spridande insekter breder ut sig 
norrut och borreliosfallen och andra 
smittosamma sjukdomar kan öka. 
Extrema väderfenomen ökar före-
komsten av både översvämningar 
och terrängbränder. Förändringar i 

Andningsförbundet lyfter i 
november i programmet ” Det 
ligger i luften nu” fram de 
risker för andningshälsan som 
klimatuppvärmningen medför. 
Ångest hjälper inte, så därför 
presenterar vi 10 sätt på vilka 
saker i vardagen kan lösas.
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På andningsmässan hade pro-
fessor Juha Pekkanen ett 
budskap: nu kan det inte 

längre skjutas upp, utan det är  
dags att på allvar börja arbeta för 
klimatet. Pekkanen är professor i 
folkhälsovetenskap vid Helsingfors 
universitet och verkar dessutom 
som forskningsprofessor vid  
Institutet för hälsa och välfärd.

Konsumtionssamhället och  
skapandet av nya behov har lett till 
en sådan situation, där vi köpslår 
om sannolikheter: hur illa går det,  
om temperaturen stiger med 1,5 
grader? Och hur går det, om den 
stiger ännu mera?

– Problemet är i själva verket 
inte det, att temperaturen i världen 
stiger, inledde Juha Pekkanen sitt 
budskap.

– Problemet är det, att föränd-
ringen sker så snabbt, att varken 
växter, djur eller mänskligheten 
hinner anpassa sig till den.

Vad kommer sannolikt att ske?

Klimatförändringen för med sig  
förändringar i regnmängden och i 
havsytornas höjd. Finlands sydkust 
hotas av översvämningar, Sydeuro-
pa för sin del av torka och problem 
med spannmålsproduktionen.

Förändringar i naturförhållandena 
drabbar alltid utvecklingsländerna 
hårdast. Enligt WHO:s beräkningar 
kommer cirka 250 000  Professor Juha Pekkanen
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Det ligger i luften nu – 
Andnings förbundets 

program för att förbereda 
sig för väder- och 

klimatriskerna samt för att 
minska dem kan nu läsas på 

svenska på webben. 
Andningsförbundet 

erbjuder 10 lösningar.  
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Valitse AirFit 30 -sarjan ultrakompakti maski, jos haluat nukkua vapaasti. 

Maskien nenän alle asettuvien tyynyjen ansiosta näkökenttäsi jää vapaaksi, 

ja voit unohtaa nenänvarren punaiset painaumat.

Lue lisää ja osta osoitteessa mysleep.fi

info@resmed.fi tai 09 8676 820
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