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Puheenjohtajan terveiset  

 

Syksy ja talven odotus on tuntunut ainakin täällä etelässä tuskastuttavan pitkältä ja synkältä. 
Harmaus on ollut loputonta. Miten ihanalta ja energiaa tuovalta tuntuikaan nähdä taas ihan 
ohikiitävän hetken, se hyvin harvinainen valoilmiö, aurinko. Sitä vaan soisi näkevänsä 
useammin. Sen tuomalle energialle olisi tarvetta. Sitä siis odotellessa.  
 
Olen aiemminkin kirjoittanut miten elämä näyttää niin hyviä kuin huonoja puoliaan ja nyt on 
tullut vastaan hetki, jossa jostakin on luovuttava antaakseen tilaa ja energiaa muuhun. Asiat 
on laitettava tärkeysjärjestykseen ja minulle se ykkönen on lapseni, joiden kanssa arkeni jaan. 
Vastuuta kasautuu ainoana aikuisena paljon. Taustalla myllertää yhtä jos toistakin, mutta 
lasten elämään haluan antaa kaiken sen energian, joka minulla nyt on. Tuntuu, että 
vuorokaudessani on aivan liian vähän tunteja ja tuntien, päivien, kuukausien ja vuosien 
kiirehtiessä se kirpaisee entisestään. En ehdi kaikkialle enkä pysty kaikkeen vaikka haluaisin. 
Sekin on kuitenkin hyvä osata tunnistaa ja myöntää itselleen. Niinpä haikein mielin 
kirjoitankin nyt tätä viimeistä tervehdystäni puheenjohtajana. Tehdessäni jotakin haluan 
antaa siihen kaikkeni. Nyt en niin voimavarojeni kuin aikani suhteen pysty tekemään, joten 
siirryn sivuun ja annan tilaa uusille ja energisille ajatuksille ja ihmisille. 
 
Kiitos teille kaikki ihanat ihmiset, joita olen vuosien saatossa tavannut ja joiden tarinan olen 
kunnian saanut kuulla. Kiitos kaikesta luottamuksesta ja kannustuksesta. Kiitos, että olen 
voinut olla osa tätä ja saan toki olla vastaisuudessakin. Ihanaa kuinka Facebook ryhmänikin 
on kasvanut vuosi vuodelta ja olette rohkeasti jakaneet siellä ajatuksianne. Olen siitä valtavan 
iloinen ja kiitollinen.  Se on ja pysyy tottakai, tästäkin eteen päin. Itse en ole ollut 
kirjoittelussa nyt niin aktiivinen aivan tästä samasta syystä ja siitä olen kovasti pahoillani. 
Täällä kuitenkin olen. Olen siis mukana edelleenkin, mutta hallituksesta jään sivuun ainakin 
toistaiseksi. Ehkä vielä joskus, mutta nyt on annettavaa aikaa muuhun ja puuhailen mukana 
sen mitä pystyn ja aika antaa myöden. 
 
Rauhallista ja tunnelmallista joulun odotusta toivotellen  
Halataan, kun tavataan!    

Erika 
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Terveiset: Marja Hietalan luento Huntingtonin perinnöllisyydestä 

 

Perjantaina 18.10. Suvituulessa Turussa kuultiin erikoislääkäri Marja Hietalan (Tyksin 
perinnöllisyyslääketieteen poliklinikka) luento Huntingtonin taudin perinnöllisyydestä. 
Vaikka moni asia taudin suhteen on jo tuttua, aina oppii jotain uutta tai ainakin saa päivitettyä 
tietoa.  

Luennon alussa esitettiin yleistietoa taudin mutaatiosta ja sen periytyvyydestä. Ennen 
geenitestin mahdollisuutta 70% sukulaisista ilmoitti olevansa halukkaita testiin. Kun testi tuli 
mahdolliseksi, vain noin 10% testautti itsensä. 

Luennolla esitettiin Jussi Sipilän 2018 julkaistusta väitöskirjasta tutkimus, jossa esitetään 
toistojakson muutoksen tulos riippuen siitä, periikö sen äidiltä tai isältä. 

 

Kun geenimutaatio on peritty äidiltä: 

- vähenivät 36% 
- lisääntyivät 33% 
- ei muutosta 31% 

Kun geenimutaatio on peritty isältä: 

- vähenivät 23% 
- lisääntyivät 58% 
- ei muutosta 19% 

 

Luennolla kuultiin miten geenitestaus olisi hyvä suorittaa. Kysyttäessä asiasta, Marja Hietala 
myönsi, että valitettavasti kaikkialla Suomessa käytännöt eivät vastaa esitettyä kuten olemme 
monesti jäsenistöltä kuulleet. Huntington-geenitestejä tekevät vain perinnöllisyyslääketieteen 
yksiköt Suomessa. Sellainen on jokaisessa yliopistosairaalassa ja sinne tarvitaan lähete 
lääkäriltä. Ruotsinkielisiä asiassa palvelee Folkhälsan. 

Suositus on, että ensimmäinen kerta olisi neuvontakäynti, jossa käydään läpi testaukseen ja 
elämäntilanteeseen liittyviä asioita. Tässä tapaamisessa olisi hyvä olla tukihenkilö mukana. 

Ensimmäisen kerran jälkeen on harkinta-aika, jonka aikana henkilö voi arvioida testauksen 
positiivisia ja negatiivisia asioita. Mikään asia ei välttämättä ole joko tai, vaan sama asia, kuten 
varmuus omasta geenipositiivisuudesta tai -negatiivisuudesta voi olla sekä hyvä että huono 
asia. Negatiivinen tulos voi auttaa suurten päätösten kuten perhesuunnittelun ja 
ammatinvalinnan tekemisessä, mutta samalla positiivinen tulos voi vaikeuttaa niitä. Huoli 
mahdollisesti tulevista tai jo olemassa olevista lapsista on asia, joka koskettaa oli tulos kumpi 
tahansa. 

Toisella kerralla voidaan ottaa näyte, joka lähetetään laboratorioon tutkittavaksi. Tuloksen 
saaminen kestää keskimäärin 4-6 viikkoa. 

Kolmannella käynnillä on taas hyvä olla tukihenkilö mukana ja mielellään perheen 
ulkopuolinen henkilö, ei siis oma äiti, isä tai joku sisaruksista. Vaikka käynnille tässä 
vaiheessa menee, tulosta ei ole pakko ottaa vastaan. Jos tulosta ei halua kuulla, jää se tieto 
talteen, jos sen myöhemmin haluaa ottaa vastaan, mutta se ei kuitenkaan näy missään 
terveydenhuollon tietokannoissa. Tarpeen mukaan kolmannen käynnin jälkeen voi saada 
ohjauksen esim. psykologille. Testiä harkitsevien kannattaa muistaa, että negatiivinenkin 
tulos voi olla vaikea ja aiheuttaa mm syyllisyyden tunteita ja “elämän raamien muuttumista”. 
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Luennolla esitettiin sikiö- ja alkiodiagnostiikan erot: 

Sikiödiagnostiikka 

- mahdollinen istukkanäytteestä 11 raskausviikon vaiheilla tai lapsivesinäytteestä 15 
raskausviikolla 

- vanhempien on pohdittava tarkkaan mitä tulos merkitsee ja mitä päätöksiä he sen 
perusteella tekisivät 

- Tutkimus voidaan tehdä suorana mutaatiotutkimuksena tai ns. kytkentätutkimuksena, 
jossa selvitetään, onko sikiöllä geenivirhe, vaikka riskissä oleva vanhempi ei omaa 
tulostaan halua tietää. Toki jos sikiöllä geenivirhe todetaan, saa riskissä oleva 
vanhempikin oman positiivisen tuloksen tietää. 

- Jos mutaatio on isältä, äidin verinäytteestä on mahdollista tutkia sikiö raskausviikon 
10 vaiheilla. 

 

Alkiodiagnostiikka 

- Suomessa keskitetty Hyksiin 
- resurssit rajalliset, joten jokainen tilanne käsitellään erikseen 
- äidin iän pitää olla alle 40 
- alkiodiagnostiikka ei sovellu kaikille 

Erityisen tärkeää on korostaa, että testiin meneminen on jokaisen oma päätös eikä siihen saa 
vaikuttaa sukulaiset, puoliso tai lääkäri. Ammattihenkilö voi kuitenkin auttaa miettimään 
mahdollista ratkaisua ja tarkastelemaan asian eri puolia. Yleisesti voidaan todeta, että jos 
testaus aiheuttaa vähänkin epävarmuutta, kannattaa päätös jättää “hautumaan” 

 

Arjen apuväline: Influenssa-rokotus suojaa sinua ja läheisiäsi 

 
Influenssa on virusten aiheuttama hengitystietulehdus. Influenssa 
on rajumpi sairaus kuin flunssa. Terveiden työikäisten influenssa 
paranee yleensä kotihoidolla, mutta 65 vuotta täyttäneille ja tiettyjä 
pitkäaikaissairauksia poteville sekä raskaana oleville influenssa voi 
kuitenkin olla vaarallinen. Rokote on paras keino suojautua 
influenssalta ja sen jälkitaudeilta.  
 
Rokote kannattaa ottaa ennen influenssakauden alkua, mielellään 
marras-joulukuussa, mutta rokotuksen voi hakea vuodenvaihteen 
jälkeenkin. Influenssaepidemian aikanakaan rokottamisesta ei ole 
haittaa. Rokotteen antaman suojan kehittymiseen menee kuitenkin 
pari viikkoa. Jos on jo saanut influenssatartunnan, rokote ei enää 
ennätä estää sairastumista kyseistä influenssavirusta vastaan. 
Rokote voi kuitenkin suojata muilta myöhemmin kiertäviltä 
influenssaviruksilta. 

Lähde: https://thl.fi/fi/web/rokottaminen/ajankohtaista/influenssa-ja-influenssarokotukset 

https://thl.fi/fi/web/rokottaminen/ajankohtaista/influenssa-ja-influenssarokotukset
Saija Ristolainen-Kotimäki�
.



5  
 

 

Terveiset: Bukarestin Huntington-konferenssi 4.-6.10.2019 

 
EHA:n (European Huntington Association) yksi 
tärkeimmistä tavoitteista on yhdistää ihmisiä. He tietävät 
kokemuksesta, että yksi Huntingtonin taudin seurauksista 
on perheenjäsenten, puolisoiden ja sairastuneiden 
kokema yksinäisyys. He haluavat auttaa kaikkia, joita 
sairaus koskettaa pääsemään eroon eristyneisyydestä ja 
saamaan tukea muilta samassa tilanteessa olevilta. 
Konferenssissa EHA järjesti tilaisuuksia, joissa ihmiset 
pystyivät turvassa jakamaan ajatuksiaan ja kokemuksiaan. 
Erilaisissa järjestetyissä kohtaamisissa viikonlopun 
aikana, kuultiin kokemuksia niin perheenjäseniltä kuin 
ammattilaisilta. Pienemmissä ryhmätapaamisissa kaikki 
saivat tilaisuuden keskustella ja jakaa ajatuksiaan, 
ideoitaan ja kokemuksiaan. 
 

 

Kerromme lisää konferenssin annista seuraavassa Postissa. Sitä odotellessa, viikonlopun 
konferenssista on paljon kuvia ja materiaalia EHA.n sivuilla: 
http://eurohuntington.org/2019/10/21/eha-conference-2019/ 

 

Bukarestin konferenssissa sai ”ensi-iltansa” Olivia Sawanon Huntington-yhteisölle säveltämä 
ja sanoittama laulu North Star – HD 8890, jota yhdessä laulettiin. Yhteislaulusta katsottavissa 
video edellä olevasta linkistä. Kerätäkseen varoja Itä-Euroopan Huntington-hoitokoteihin, 
EHA on luonut Facebook-haasteen kaikille meille: 

• Kuvaa videolle kun laulat minkä tahansa kohdan North Starista. 
• Haasta Facebookissa 3 ystävääsi 
• Jaa videosi sosiaalisessa mediassa 
• Tägää julkaisuusi #HuntingtonChallenge 
• Jos haastamasi ystävät eivät vastaa haasteeseen 24 tunnin kuluessa, heidän pitää 

lahjoittaa 20 euroa EHA:lle. 
• Haaste on toki leikkimielinen eikä sido mihinkään. Lähtekää mukaan! 

 
Laulun sanat ja lisätietoa: http://eurohuntington.org/huntington-challenge/ 
Lahjoitukset: https://www.eha2019.no/donations 

http://eurohuntington.org/2019/10/21/eha-conference-2019/
http://eurohuntington.org/huntington-challenge/?fbclid=IwAR02gN4vRZoypA6XFFTFqn9Q0ZW1fsOxSmVRDYtIbARmyNp7sOgc05hkkJs
https://www.eha2019.no/donations?fbclid=IwAR2ZV0jKSLQF0f1Y1rggQJsK-5ShBIiTt8R2r-EnyN8CyXCTevWhO8LY4jU
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Konferenssista: Selviytyminen Huntingtonin taudin kanssa 
 

Perheenjäsenten alaryhmässä jakaannuttiin mm. geenipositiivisten ryhmään, jossa jokainen 
sai ensin esitellä itsensä ja kertoa lyhyesti oman historiansa tähän päivään.  
Tunnelma oli alussa hiljainen, mutta odottava ja hyvin nopeasti ihmiset alkoivat puhua ja 
verrata kokemuksiaan. Keskeiseksi nousivat puheenaiheet, jotka koskettavat työelämää, sillä 
useimmat osallistujat olivat itse työelämässä tai opiskelemassa.  
 
Paljon keskusteltiin siitä, että milloin oireet alkavat ja milloin olisi sopiva aika ottaa 
sairastuminen tai mahdolliset oireet puheeksi työkavereiden tai esimiehen kanssa. Jotkut 
olivat kertoneet aikaisemmin, vaikka oireita ei vielä ollut nähtävissä ulkopuolisen silmin, 
mutta halusivat siten varmistaa, että joku tietää, jos jotain sattuu. Joku toinen taas oli 
vaihtanut työpaikkaa ja kertonut asiasta heti alussa uudessa paikassa.  
Eräs oli kertonut esimiehelleen ja oli saanut mahdollisuuden lyhyempään työaikaan, jonka 
hän oli kokenut hyväksi ratkaisuksi oman jaksamisen kannalta.  
 
Paljon puhuttiin siitä, että tilanteet vaihtelevat yksilöllisesti ja eri työpaikoilla suhtautuminen 
vaihtelee, mutta pääosin osallistujien kokemukset olivat hyviä ja he olivat saaneet tukea 
työpaikaltaan, sekä esimieheltä, että työkavereilta. Nuorimmat ryhmän osallistujat olivat 
rohkeampia ja kannustivat kaikkia avoimuuteen. 

 
   Kuva: EHA – EHA:n entinen puheenjohtaja Bea ottaa Mian lämpimästi vastaan. 

 

Saija Ristolainen-Kotimäki�
Kuva: EHA - Mian ja Saijan ottaa lämpimästi vastaan EHA:n entinen puheenjohtaja Bea.�
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Konferenssista: sairastuneista huolehtiminen – omaisten puheenvuoro 

 
Konferenssin suuren pääsalin puhujakorokkeelle nousi kahden perheen jäseniä kertomaan 
miten he pärjäävät läheisensä sairauden kanssa. 
 
Irlantilainen äiti, jonka puoliso sairastaa Huntingtonia, korosti jokaisen perheenjäsenen roolia 
ja huomioimista. Hän kehotti kysymään mikä on hyvää hoitoa jokaiselle perheenjäsenelle 
erikseen ja mikä yhdessä. 
Heidän perheessään, alkujärkytyksestä toivuttuaan, isän sairaudesta on oltu avoimia alusta 
saakka. Avoimuus ja puhuminen ei ollut heti helppoja toteuttaa, mutta helpottuivat ajan 
myötä. He ovat hakeutuneet vertaistuen pariin ja ottaneet vastaan saatavilla olevat palvelut. 
Vanhempien yhteistyö ja avoimuus ovat olleet tärkeitä erityisesti heidän lapsilleen. He ottavat 
lapsensa mukaan keskusteluun ja osallistavat heidät antamalla heille mahdollisuuden olla 
sairaudessa ja arjessa läsnä sen sijaan, että sulkevat heidät pois. Äidin kertoman mukaan 
lapset ovat suhtautuneet asiaan eri tavoin. Yksi kolmesta lapsesta vetäytyi, mutta äiti keksi 
antaa hänelle selvän roolin. Lapsen tehtävä oli muistuttaa äitiä esim. lääkärikäynneistä ja 
muista kalenterimerkinnöistä, jolloin lapsi sai tunteen, että hän voi tehdä jotain asian eteen, 
hän voi auttaa. (Toki äiti tiesi kaikki kalenterimerkinnät eikä vastuu varsinaisesti lapselle 
siirtynyt.) 
Perheen isä, sairaseläkkeelle jäätyään, alkoi käydä palvelutalon päivätapaamisissa. Se on 
tehnyt hänelle hyvää, koska hän tapaa muita ihmisiä ja voi heidän kanssaan vaihtaa 
kuulumisia. Perheen äiti korosti sitä, että omaishoitajan tulee huolehtia myös itsestään. Hän 
oli itselleen pyhittänyt sunnuntait ja kertoi ettei anna minkään muiden menojen viedä hänen 
”omaa” päiväänsä. Hänen perheelleen arjesta selviytymisessä on ollut kolme tärkeää asiaa: 
kommunikaatio, asiantuntijaverkosto ja elämän eläminen sellaisena kuin se on. 
 
Italialaiset äiti ja tytär kertoivat miten he ovat itse selvittäneet ja toteuttaneet hyvää hoitoa. 
He ovat huomanneet, että tytär voi paremmin, kun elämä on rutiininomaista. He esittivät 
tekemänsä selvän lukujärjestyksen, jossa tyttären ruokavalio, liikunta, fysioterapia, 
sosiaalinen elämä ja lepo on merkittynä. He korostivat kaikkien näiden osa-alueiden 
yhteisvaikutusta tyttären hyvinvointiin lääkkeiden ohella. Päivittäisestä toiminnallisesta 
neurologiasta, jossa pyritään toimintakyvyn ylläpitämiseen, on ollut apua sekä tyttären 
keskittymiseen että stabiliteettiin. He korostivat myös ystävien tapaamisen, toivon ja perheen 
tuen merkitystä. 
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Konferenssista: Ennakoiva testi - miksi mennä tai miksi ei? 

 
Ramona Moldovan luennoi ennakoivan testin tekemisestä. Ensiksi käytiin lyhyesti läpi, 
millaista tietoa aiheesta on tällä hetkellä. Seuraavaksi keskusteltiin yhteisesti mahdollisista 
esteistä ja ratkaisuista, sekä tarjolla olevasta tuesta. Asiaa käsiteltiin sekä teoreettisesta, että 
käytännön 
näkökulmista. 
 
Ramona Moldovan 
kertoi, että prosessi 
voi tuntua hitaalta, 
mutta niin sen 
kuuluu ollakin. On 
tärkeää 
valmistautua 
rauhassa 
testituloksen 
saamiseen ja 
lopulta sen 
hyväksymiseen. 
 
Lääkärin luona 
ohjaavia 
keskusteluja 
voidaan käydä keskimäärin 3-6 kertaa, jokaisen omasta sekä perheen tilanteesta riippuen 
(tämä on maakohtainen).  
Moldovan painotti, että asian äärelle tulee pysähtyä, sillä se ei ole vain tavallinen verikoe. 
Katuminen, painostettuna olo, valmistautumaton olo, tuloksen tarkoituksen ollessa epäselvä 
tai epärealistiset odotukset voivat liittyä testausvaiheeseen tai testitulokseen.  
Tärkeää on myös hyvä lääkärin ja potilaan välinen suhde, jotta luottamus pysyy. On hyvä 
huomioida eri tilanteet testausvaiheessa, sekä tilanteet alusta loppuun; ennen testiä - testin 
aikana - testin jälkeen.  
Moldovanin mukaan toimintaa ohjaavat tavoitteet ovat autonomia, tietoisuus, luottamus ja 
tuki ja näiden tulee täyttyä. Tukiympyrään kuuluvat esimerkiksi neurologi, sosiaalityöntekijä, 
psykologi, geneetikko, perinnöllisyysklinikan työntekijät ja psykiatri.   
Mahdollisina esteinä voi olla yleensäkin tutkimuksiin pääsy, ymmärryksen puute, tuen puute 
tai kustannukset. Moldovanin mukaan ohjaavan keskustelun tulee olla terapeuttinen 
kokemus, jossa potilas kontrolloi sitä mistä puhutaan. 
 
 

Harvinaisten sairauksien päivä 2020 

 
Ensi vuonna kansainvälistä harvinaisten sairauksien päivää vietetään karkauspäivänä jo 
kolmattatoista kertaa ja luvassa on kaikille avoimet Harvinaismessut Helsingin 
Musiikkitalossa. Laittakaapa jo kalenteriin la 29.2.2020 klo 10-16. Myös Huntington-yhdistys 
on messuilla mukana. Nähdään siellä. :) 
Harvinaiset-verkosto: ”Ohjelmassa on asiantuntijaseminaari, tietoiskuja harvinaiskentän 
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ajankohtaisista aiheista sekä yhdistysten harvinaistoiminnan 
esittelyä. Tavoitteena on koota harvinaissairaat, läheiset, 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, potilasjärjestöjen ja 
harvinaisyhdistysten edustajat sekä kaikki muut asiasta 
kiinnostuneet saman katon alle tapaamaan toisiaan ja 
tutustumaan harvinaisteemoihin ja -toimijoihin. 
Seuraavan kymmenvuotiskauden ajan harvinaissairauksien 
päivän kampanja keskittyy kuvaamaan harvinaisuutta uudesta 
näkökulmasta: harvinaisuus ei ole harvinaista, harvinaisuus ei 
kosketa vain harvoja. Harvinaisyhdistysten eurooppalainen 
kattojärjestö Eurordis haastaa kaikki mukaan kampanjoimaan 
tavallisen harvinaisen ihmisen hyväksi!” 

 
 

Terveiset Parkinsonliiton uusilta järjestösuunnittelijoilta 

 
Olen aloittanut Parkinsonliitossa Etelä-Suomen alueen järjestösuunnittelijana syyskuun 
alussa. Tehtäviini kuuluu mm. vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja työskentely erilaisissa 
verkostoissa sekä yhteistyö sairaaloiden kanssa tietopäivien merkeissä. 
Erityisvastuualueenani on kokemustoiminta. Toimistoni sijaitsee Helsingin Arabianrannassa, 
mutta aluetyö on myös reissutyötä. Alueeseeni kuuluu Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja 
Etelä-Karjala. 
Minuun voi olla yhteydessä, jos haluaa esimerkiksi lisätietoja lomista, alueen toiminnasta tai 
viedä asioita Parkinsonliittoon eteenpäin. Toimin siis alueellisena linkkinä yhdistysten ja 
liiton välillä. Minut voi kutsua vertaistapaamisiin tai tapahtumiin. Tulen mielelläni näin aluksi 
ihan vain esittäytymään ja tutustumaan; on mukavampi molemmin puolin, kun 
puhelinnumero saa myös kasvot ja persoonan. 
Jatkossa saatamme tavata esimerkiksi koulutusten 
parissa. Pyrin olemaan aktiivinen myös liiton some-
kanavissa. Otan usein reissuillani valokuvia, joita 
julkaisen Facebookissa tai Instagramissa 
Parkinsonliiton tileillä. Haluan tehdä liiton ja 
yhdistysten monipuolista toimintaa näkyväksi sekä 
jäsenillemme että kaikelle kansalle ja toitottaa 
vertaistuen merkitystä sopeutumisessa 
muuttuneeseen elämäntilanteeseen. On tärkeää, 
että halukkaat löytävät vertaistuen pariin ja 
aktiivisia vapaaehtoisiakin tarvitaan aina lisää.  
 
Ihanaa joulun aikaa! 
Reetta Siltanen 
järjestösuunnittelija, Parkinsonliitto 
 
 

 

Olen Tytti Svetloff ja aloitin 1.10. Lounais-Suomen alueen järjestösuunnittelijana. Tuen 

työssäni yhdistyksiä ja kerhoja, ja teen suuren osan työstäni toimiston ulkopuolella. 
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Erityisvastuualueisiini kuuluvat liiton tukihenkilötoiminta, tuetut lomat ja Dystonia- ja 

harvinaistoiminta.  

Taustani on opiskelijajärjestömaailmassa, ja monenlaiset vapaaehtoistoiminnan muodot ovat 

minulle tuttuja. Olen koulutukseltani valtiotieteiden maisteri, ja erikoistuin opinnoissani 

terveyttä ja sairautta käsitteleviin teemoihin. Olen iloinen, että pääsen hyödyntämään 

työssäni järjestökokemusta ja terveyssosiologian opintoja. Haluan olla helposti lähestyttävä ja 

luotettava järjestösuunnittelija, johon jäsenten on mukava ottaa yhteyttä. 

Vuodenvaihteen lähestyessä katse on jo tulevassa. Ensi vuosi on karkausvuosi, ja 

kansainvälistä harvinaisten päivää vietetään 29.2. Yksi kiinnostavimmista asioista, joita olen 

oppinut syksyn aikana, on se, että harvinaissairaudet ovat luultua yleisempiä. Harvinaiset-

verkoston mukaan ne koskettavat joka 17. ihmistä: 

monen lähipiiriin lukeutuu harvinainen.  

Vaikka erilaisia harvinaissairauksia on paljon ja 

yksittäisiä sairastuneita vähän, harvinaisia on silti 

paljon yhdessä. Joukossa on voimaa: yhdessä muiden 

harvinaissairaiden kanssa on helpompi vaikuttaa 

yhteisiin asioihin, joista yksi hieno esimerkki on 

harvinaisten sairauksien kansallinen ohjelma. 

Jatketaan ensi vuonnakin yhdessä! 

 

Lämmintä joulunaikaa ja rauhallista vuodenvaihdetta 

toivottaen, 

Tytti Svetloff 

järjestösuunnittelija, Parkinsonliitto 

 
 

Sopeutumisvalmennus- ja parikurssit 

Kelan Huntington-kurssi 74830 (aikuisten parikurssi) 

 
Kurssin kohderyhmä: Huntingtonin tauti 
Kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, 
opiskeleville ja työelämästä poissaoleville. Kurssi on kuntoutus- ja 
sopeutumisvalmennuskurssi. Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti. Kurssi on 
suomenkielinen. 
Hakemukset vastaanottaa Kela. 
Hae vaativan kuntoutuksen kurssille lomakkeella KU104  
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132  
Kuntoutujan ja omaisen jaksot:  
Kokonaispituus yhteensä 10 vuorokautta 
16.11.2020 - 20.11.2020 laitosmuotoinen jakso  5 vuorokautta   
03.05.2021 - 07.05.2021 laitosmuotoinen jakso  5 vuorokautta 

 
Kurssipaikka: Vetrea Terveys Oy, Iisalmi 

http://www.kela.fi/documents/10192/3861304/KU104.pdf
http://www.kela.fi/documents/10192/3861304/KU132.pdf
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Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia.  
 

Lisätietoa kurssista ja hakemisesta Kelasta tai Kelan nettisivulta sekä kurssipaikan 
yhteyshenkilöltä Jonna Heimonen, p. 040 - 1361544, Sähköpostiosoite : 
jonna.heimonen@vetrea.fi  
 
Parkinsonliiton sopeutumisvalmennuskurssi 
 
Viimeinen hakupäivä: 12.08.2020 
Kenelle: Huntington tautia sairastavat ja läheiset. 

Kurssin tavoitteena on tukea sairauteen sopeutumista ja antaa tietoa sairaudesta sekä 
parantaa sairastavan ja omaisen arkiselviytymistä yhdessä asiantuntijoiden ja 
vertaisten kanssa. Kurssi sisältää asiantuntijaluentoja mm. sairauden hoidosta ja 
sosiaaliturvasta. Keskusteluryhmissä käsitellään sairastumiseen liittyviä tunteita 
ohjatusti. Lisäksi kurssilla on fysioterapeutin ohjaamia liikuntaryhmiä ja ohjattua 
vapaa-ajan toimintaa. 

Kurssilla on avustavaa hoitohenkilökuntaa. 
Kurssinumero: 1020 

Kurssipaikka:  Oulun seutu (Rokua) 
Kurssiaika: 7.-11.9.2020  
Täysihoidon omavastuu 100€/kurssi, sisältäen majoituksen ja ruokailun. 

Yhteystiedot: p. 02 274 0418, kurssi(at)parkinson.fi 
Haku kursseille sähköisellä hakemuksella: www.parkinson.fi/hakeutuminen 
tai osoitteella: Parkinsonliitto ry/kuntoutus PL 905, 20101 TURKU 

 

Terveisiä retkeltä 

 

Huntington Postissa 2/2019 kutsuimme teitä 
lähettämään kuvia ja terveisiä niistä retkistä 
tai arjen hetkistä, jotka teitä kantavat 
eteenpäin. 
 
”Sumuisena ja sateisena lokakuun aamuna 
päätimme suunnistaa retkelle lammen 
viereiselle laavulle. Nuotio oli märkä, mutta 
eväät maistuivat. Lähtiessä näimme 4 
joutsenta lammella. Kyllä kannatti!” 
Terkuin M & A. 

 

 

 

http://www.parkinson.fi/hakeutuminen
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Sähköinen tiedottaminen ja muistutus yhteystietojen päivittämisestä 

Huntington Posti siirtyy sähköiseen muotoon. Pyydämme teitä jäseniä lähettämään ( 
info@huntington.fi ) meille voimassa olevan sähköpostiosoitteen, johon jatkossa voimme 
Postin lähettää. Sähköisessä Postissa saa kaikki jakamamme linkit suoraan auki tai kopioitua 
selaimeen. Postin saa vielä paperisena, jos ei sitä voi sähköisesti vastaanottaa. 
Pyydämme kaikkia jäseniä toimittamaan meille tiedon, jos muissa yhteystiedoissanne on 
tapahtunut muutoksia. Ajan tasalla olevat osoitetiedot varmistavat jäsenmaksulaskujen 
ja tiedotteiden perilletulon. Kiitos. 

Yhdistyksen yhteystiedot 

Suomen Huntington-yhdistys ry 
c/o Parkinsonliitto ry 
Suvilinnantie 2, PL 905 
20101 Turku 
Sähköposti: info@huntington.fi 
Kotisivu: www.huntington.fi  
Facebook-sivu: www.facebook.com/huntingtonfi 

Hallituksen jäsenet toimintakaudella 2018 – 2019: 
Puheenjohtaja Erika Yli-Halla 

Muut jäsenet: Miia Ala, Raija Lindberg, Sirpa Lindblad, Tuula Männistö, Sanna Ristolainen, 
Saija Ristolainen-Kotimäki 

Salattu Facebook-vertaistukiryhmä ”Elämää Huntingtonin kanssa” 

”Elämää Huntingtonin kanssa” on salainen vertaistukiryhmä Facebookissa. Se on toiminut 
joulukuusta 2013 lähtien. Ryhmässä on jo 81 jäsentä eri puolilta maata.  
Ryhmän perustajan Erikan ensimmäinen postaus 15.12.2013: 
”Tämä ryhmä on tarkoitettu kaikille Huntingtonin kanssa eläville huolimatta siitä oletko 
omainen, ystävä vai sairastatko tätä kenties itse. Kaikki vertaistuki ja ajatustenvaihto on 
tervetullutta. 
Perustin tämän ryhmän kaipuusta vertaistukeen. Itse olen Huntingtonia sairastavan 
omainen, joka on monessa kohtaa kokenut olevansa niin todella yksin kaikkien näiden 
sairauden aiheuttamien asioiden, tunteiden ja suurien päätösten edessä. Toivon tätä kautta 
voivani itse niin saada kuin antaa tukea ja voimaa kaikkeen mitä sairaus tuo tullessaan.” 
Mikäli haluat liittyä ryhmään voit ottaa yhteyttä Erika Yli-Hallaan joko laittamalla hänelle 
yksityisviestiä Facebookissa tai lähettämällä viestin osoitteeseen eriyli@suomi24.fi. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan ryhmän jäseneksi. 

Seuraava Huntington Posti ilmestyy alkuvuodesta 2020. 

mailto:info@huntington.fi
mailto:info@huntington.fi
http://www.huntington.fi/
http://www.facebook.com/huntingtonfi
mailto:eriyli@suomi24.fi
mailto:eriyli@suomi24.fi


Huntington-opas uudistetaan 

Parkinsonliiton julkaiseman Huntington-oppaan uudistaminen on työn alla. Asiantuntijoina päivitystyössä 
ovat Parkinsonliiton entinen neurologi Kirsti Martikainen sekä Tyksin perinnöllisyyslääkäri Marja Hietala. 
Lisäksi työssä konsultoidaan muita asiantuntijoita. Olen itsekin kirjoitustyössä mukana ja yritän hyödyntää 
siinä omia kokemuksiani Huntingtonin taudista.  

Oppaassa sairautta ja sen kokonaisvaikutuksia kuvaillaan sairauden eri vaiheissa. Hoitotilanne muuttuu 
silloin, kun pitkään sairastanut siirtyy laitoshoitoon, sillä tuolloin hoitosuhde neurologiin usein katkeaa ja 
hoitovastuu siirtyy hoitotahon omalle lääkärille. Siihen liittyen pyydämmekin apua kaikilta läheisiltä. 

Perustietoa on olemassa, mutta kaipaamme tarkennuksia: tavoitteena on kerätä hoitotahoilta kokemuksia 
huntingtonpotilaan hoidosta ja oireista sairauden pitkälle edenneessä vaiheessa. Sitä varten tarvitsemme 
tietoa, missä paikoissa Suomessa on ollut huntingtonpotilaita hoidettavana. Lähetämme kyseisille 
hoitopaikoille neurologin laatiman kyselyn. Ymmärrämme, että kaikkien kokemukset läheisensä saamasta 
hoidosta eivät ole hyviä, ja omaisten ja ammattilaisten näkemykset voivat olla erilaisia. 

Kerro meille, missä paikassa läheistäsi hoidetaan tai on lähivuosina hoidettu. Voit kertoa sen nimettömänä 
lyhyen sähköisen kyselyn kautta: https://my.surveypal.com/Huntington-oppaan-kysely. Tietoja käsitellään 
luottamuksellisesti.  

Oppaaseen liittyen minulla on toinenkin pyyntö: toivon saavani lyhyitä kuvauksia elämästä sairauden 
kanssa joko sairastavana, sairastumisriskissä olevana tai läheisenä. Niitä hyödynnetään oppaassa mm. 
lyhyiden sitaattien muodossa kuvailemaan esim. tuntemuksia diagnoosin tai geenitestituloksen saamisen 
hetkellä tai sairastumisriskissä elämiseen, lasten saamiseen, puolison rooliin tai mihin tahansa muuhun 
liittyen. Sitaatit ovat oppaassa nimettöminä ilman mitään erillisiä tunnistetietoja.  

Olen erittäin kiitollinen, jos lähetät lyhyen kuvauksen kokemuksista, tuntemuksista, peloista, ilon aiheista 
tai mistä vain erilaista tunteista ja kokemuksista Huntingtonin tautiin liittyen. Kuvaukset voi lähettää 
nimettömänä tämän linkin kautta: 
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=1089499035&_k=c5UkENyY5-
EJwflMNGgu8H8g9ieUBAmUvshyXSQFFp0hYgPQiSLZOcewk9zZTMTX 

Lämmin kiitos avustasi! 

Emmi Nuppula 
Parkinsonliitto 

https://my.surveypal.com/Huntington-oppaan-kysely
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=1089499035&_k=c5UkENyY5-EJwflMNGgu8H8g9ieUBAmUvshyXSQFFp0hYgPQiSLZOcewk9zZTMTX
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=1089499035&_k=c5UkENyY5-EJwflMNGgu8H8g9ieUBAmUvshyXSQFFp0hYgPQiSLZOcewk9zZTMTX
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