
TIETOA JA KOKEMUKSIA PSORIASIKSESTA

4
–
2
0
1
8

Psoriasisliiton
jäsen:

hyödynnä 
jäsenetujasi!

FIKSU  
MAAKUNTA  
HUOLEHTII

pitkäaikaissairaista  
kokonaisvaltaisesti

Irti arjesta  
tuetulla lomalla

Hoitosuhde 
hukassa:
Kuka auttaisi  
vastasairastunutta?

KUN PSORIASIS  
HAASTAA PARISUHTEEN,

PUHUMINEN AUTTAA



HOITAA  
KUIVAA IHOA

ESTÄÄ ATOOPPISEN IHOTTUMAN UUSIUTUMISTA
HOITAA KUIVAA IHOA

VAHVISTAA IHON SUOJAKERROSTA

*Verrattuna toiseen voiteeseen. Canoderm-hoito antoi 22 ekseemavapaata päivää, verrokkivoide 15 ekseemavapaata päivää. Ihottuman uusiutumiseen 46,7 % ero mediaaniajassa  
verrattuna verrokkivoiteeseen, jolla on neutraali vaikutus ihon läpäisyesteeseen ja jossa ei ole karbamidia. Canoderm® 5 % emulsiovoide, karbamidi. Itsehoitovalmiste eri syistä johtuvan 
kuivan ihon kosteuttamiseen ja atooppisen ihottuman uusiutumisen estämiseen. Lue pakkausseloste huolellisesti. Vältä tuotteen joutumista silmiin, sieraimiin, korviin, avohaavoihin tai 
limakalvoille. Emulsiovoide voi aiheuttaa kirvelyä. Ei suositella niille, jotka ovat yliherkkiä karbamidille tai jollekin apuaineelle. Pakkauskoot: 100 g tuubi, 210 g tuubi ja 500 g pumppupullo.  
Markkinoija: Perrigo Suomi Oy | www.aco.fi
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Ihottuman vaivatessa ei pysty keskittymään mihinkään muuhun.  
Canodermilla ihottuma pysyy kuitenkin poissa lähes 50 % kauemmin kuin muilla emulsiovoiteilla.*

Canoderm-lääkevalmisteen löydät lähimmästä apteekista.
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Pitkäaikaissairaus vaikuttaa parisuhteen rooleihin. 
Myös puoliso voi tarvita tukea. Haastattelussa Pari-

suhdekeskus Katajan kouluttaja Katariina Pelkonen.

Merja ja Kurt Jäntin 
suhteessa keskustelu 
ja huumori ovat kaiken 
perusta. 

Tauko arjesta?  
Hae tuetulle lomalle.

Suu on portti  

tulehduksille –  

pidä siitä huolta.
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Antero Laukkanen 

AJASSA
Ajankohtaiset uutiset

5

Psori haastaa

seksuaalisuuden

Tieto lisää vastuuta

” Yksi hienoista asioista täl-
lä vaalikaudella on ollut pso-
riasisryhmän perustami-
nen eduskuntaan. Kaikki 
alkoi siitä, kun menin Pso-
riasisliiton järjestämään ti-
laisuuteen eduskunnassa 

Maailman psoriasispäivänä 29. lokakuu-
ta 2017. Tilaisuus oli mielenkiintoinen ja 
mieleeni tuli, että eduskunnassa on mo-
nenlaisiin asioihin perehtyneitä ryhmiä 
– onkohan psoriasisryhmää? Tieduste-
lin asiaa Psoriasisliiton puheenjohtajal-
ta Kristiina Saloselta ja hän totesi: ”Ei 
ole, haluatko perustaa sellaisen ja ryh-
tyä ryhmän puheenjohtajaksi?” Se oli 
toiminnan ihmisen suoraviivaista rekry-
tointia ja asia oli sillä sovittu.

PSORIASISRYHMÄ on ollut aktiviinen 
ja järjestänyt eduskunnassa useita tilai-
suuksia, joissa on jaettu ajankohtaista 
tietoa psoriasiksesta. Erityisesti olemme 
nostaneet esiin tärkeitä korjausta vaa-
tivia toimia, joilla voisimme kohentaa 
psoriasista sairastavien elämänlaatua. 

Olemme muistuttaneet Maailman 
terveysjärjestön WHO:n julkaisemasta 
Globaalista raportista, jossa korostetaan 
psoriasiksen vakavuutta ja moniulottei-
suutta. Raportissa annetaan suosituksia 
WHO:n jäsenvaltioille, jotta psoriasis-
ta sairastavien asema paranisi. Raportti 
julkaistiin vuonna 2016, mutta sitä ei ole 
Suomessa toistaiseksi juuri huomioitu. 
Joten tehtävää riittää.

MINULLE ON OLLUT YLLÄTYS, kuin-
ka monella eduskunnassa työskentele-
vällä on omakohtaista kokemusta pso-
riasiksesta. Yllättävää on ollut myös se, 
miten vähän päättäjät tietävät tästä sai-
raudesta.

Onkin tärkeää, että juuri vauhtiin 
päässyt psoriasisryhmä jatkaa toimin-
taansa myös tulevassa uudessa edus-
kunnassa. Psoriasisliitto yhdessä pso-

riasisryhmän kanssa on avainasemassa 
oikean tiedon jakamisessa päätöksente-
on perustaksi.

KESKEISIÄ TAVOITTEITA tulevalle vaali-
kaudelle ovat muun muassa terveyden-
huollon asiakasmaksujen kohtuullista-
minen, tukipalveluiden kehittäminen 
elämäntapamuutokseen rohkaisevik-
si, lääkkeiden korvauskaton alentami-
nen, jotta se huomioisi nykyistä parem-
min pienituloiset sekä lääkäreiden ja 
hoitohenkilökunnan tiedon lisääminen 
psoriasiksen monimuotoisuudesta ja eri 
hoitomenetelmistä. 

Asiakasmaksujen kohtuullistaminen 
koskee erityisesti niitä, joiden on pakko 
käyttää paljon palveluita. Jotta tämä to-
teutuisi alueellisesti tasapuolisesti, asia 
on säänneltävä selkeästi. Monet pso-
riaatikon elämää parantavat muutok-
set eivät välttämättä ole edes rahallisesti 
ylivoimaisia. Esteenä on yleensä pikem-
minkin tietämättömyys kuin halutto-
muus asioiden korjaamiseksi. 

PSORIASIS ON OLLUT hiljainen kump-
panini jo yli kolmenkymmentä vuot-
ta. Olen onnekas, sillä psorini on lie-
vimmästä päästä: pään alueella ja näkyy 
vain ajoittain. Itselleni on ollut yllätys, 
miten monimuotoinen sairaus psoria-
sis on ja kuinka monin tavoin se haluaa 
ottaa otteen kehostani, niin sisältä kuin 
ulkoa. 

Vasta nyt, liityttyäni Psoriasisliiton 
jäseneksi, olen tullut tietoiseksi niis-
tä mahdollisuuksista, joita nykyaikai-
nen hoito ja lääkkeet tarjoavat. Aiemmin 
olen kiinnittänyt hyvin vähän huomiota 
sairauteni hoitamiseen. Onneksi muu-
tos on mahdollista ja uusia alkuja on tar-
jolla. Yhteistyöllä voin parantaa omaa ja 
monen muun elämää. Tähän olen sitou-
tunut. 

VALOISAA VUOTTA 2019!

Antero Laukkanen
Kansanedustaja,
Eduskunnan  
Psoriasis-ryhmän 
puheenjohtaja

 

On ollut yllättävää, 
miten vähän päät-
täjät tietävät tästä 
sairaudesta.

Ledare  
på svenska  

s. 22
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Psorilinjan Facebook
Palmoplantaarinen pustuloosi 

Psoriasis Suomi
Nupso – Nuoret psoriaatikot

Psorilasten vanhemmat

VERTAISTUKEA  
  VERKOSTA –

tule mukaan  
Facebook- 

ryhmiimme:

Yritän välttää katsomasta  
itseäni. En koe olevani  
viehättävä, koska ihoni  
on täynnä läikkiä.

Seksin jälkeen minulla  
on usein kipuja ja  
haavoja ihossa.

TILAA UUSI 
Nivelpsoriasis-opas!

Nivelpsoriasis-oppaan uusittu 
painos on ilmestynyt. Opas on 
tarkoitettu henkilöille, joilla on juu-
ri todettu nivelpsoriasis. Se sisäl-
tää perustietoa nivelpsoriasikses-
ta ja sen hoidosta, elintavoista 
sekä kuntoutuksesta. Suomen-  
ja ruotsinkielinen opas on luetta-
vissa ja tilattavissa osoitteessa:  
psori.fi > Tietoa psoriasiksesta > 
Esitteet L
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Noin joka kolmas psoriasis-
ta sairastava on kokenut jon-
kinasteisia seksuaalisia on-

gelmia tai vaikeuksia. Kesäkuussa 
IFPA-konferenssissa Tukholmassa 
luennoineen ihotautilääkärin 
Grigorios Theodosioun mukaan 
yleisintä on omaan ulkoiseen vie-
hättävyyteen liittyvä epävarmuus, 
erilaiset kivut sekä haluttomuus.

Seksuaalisten terveysongelmien 
riski on suurin naisilla, ikääntyneil-
lä, vaikeaa psoriasista sairastavilla 
ja niillä, joilla on mielialan vaihtelui-
ta ja masennusta. Myös psoriasik- 
sen hoitoon käytetyt systeemiset 
hoidot, kuten metotreksaatti, voi-

vat aiheuttaa haluttomuutta ja esi-
merkiksi erektiohäiriöitä. 

Theodosioun mukaan on silti 
erittäin tavallista, että seksuaali-
set ongelmat sivuutetaan lääkärin 
vastaanotolla. 

– Seksuaalisen toimintakyvyn 
arvioinnin tulisi kuulua luonteva-
na osana kliiniseen tutkimukseen. 
Moni potilas ei itse kehtaa ottaa 
näitä asioita puheeksi, ja siksi on 
lääkäreiden vastuulla luoda käy-
tännöt, kuten jäsennellyt kyselyt, 
joiden avulla asia on helppo nos-
taa keskusteluun. L SK

Merkkaa kalenteriin:
Psoriviikkoa  

vietetään ensi  
vuonna viikolla 14, 

1.–7.4.2019!



AJASSA
Ajankohtaiset uutiset
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AJASSA
Ajankohtaiset uutiset

Tunne 
oikeutesi!

Jos osallistut aurinkopainotteiselle sopeutumisvalmennus-
kurssille ja menetät tältä ajalta toimeentuloa, voit hakea 
Kelasta kuntoutusrahaa korvaamaan ansionmenetystä.  

Kuntoutusraha on tarkoitettu 16–67-vuotiaille, joiden kun-
toutuksen tavoitteena on työelämässä pysyminen, työelämään 
pääsy tai sinne palaaminen. Lisäksi kuntoutusrahaa varten 
tarvitaan kuntoutuspäätös esimerkiksi työterveyshuollosta.

Kuntoutusrahaa maksetaan edellisen vuoden tulojen perus-
teella. Sitä saa kuudelta päivältä viikossa. Kuntoutusrahassa 
on kuitenkin omavastuuaika, johon lasketaan aurinkopainot-
teisen sopeutumisvalmennuksen kohdalla kurssin alkamis-
päivä ja sen jälkeiset yhdeksän arkipäivää.

Kuntoutusrahaa voi hakea kurssin jälkeen, viimeistään nel-
jä kuukautta sen alkamispäivästä. Rahaa haetaan Kelan verk-
kopalvelussa tai toimistossa hakemuksella. Liitteeksi tarvi-
taan osallistumistodistus. Lisätietoa: kela.fi/kuntoutusraha.  
L HK

Kela korvaa 
ansionmenetystä 
kuntoutuksen ajalta

Psoriasisliitto kiittää  
kannattajajäseniään  

ja Psorilinjan tukijoita  
yhteistyöstä vuonna 2018!

Kiitos tuesta!

ABBVIE
ACO PHARMA

CELGENE

LEO PHARMA
LILLY

NOVARTIS

Hae 
  nyt!
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Tilaa Ihonaika-lehti itsellesi, lahjaksi tai vaikka työpaikallesi.  
Tilaamalla lehden tuet samalla työtämme psoriasista sairasta- 
vien hyväksi. Tilaa Ihonaika-lehti tällä lomakkeella, puhelimitse  
p. 040 9052 543 tai sähköpostitse liittotoimisto@psori.fi. 

❏  Kyllä kiitos. Tilaan Ihonaika-lehden hintaan 50 euroa (sis. 4 numeroa).   
       Tilaus on kestotilaus. 

Nimi _______________________________________________________________________

Osoite _____________________________________________________________________

Postinumero ja toimipaikka _______________________________________________

Puhelinnumero ___________________________________________________________

Sähköpostiosoite _________________________________________________________

Laskutusosoite (jos eri kuin edellä) ________________________________________ 

____________________________________________________________________________

ITSELLESI TAI LAHJAKSI! 

Vastauslähetys:

Psoriasisliitto ry

Tunnus 5005615

00003 VASTAUSLÄHETYS

Psoriasisliitto
maksaa

postimaksun.

Tamperelainen Ellinoora Myöty-
ri, 21, osallistui syyskuussa Miss 
Suomi 2018 -kilpailuun. Hän 

kertoi lehtihaastatteluissa avoimesti, 
että sairastaa psoriasista. 

– Psoriasis on tuonut välillä haas-
teita. Stressi vaikuttaa eniten sairau-
teeni, joten pitää yrittää olla stres-
saamatta, kilpailun finaaliin yltänyt 
Myötyri totesi Iltalehden haastatte-
lussa.

Myötyri ei sijoittunut kolmen par-
haan joukkoon, mutta Ihonaika-lehti 
kiittää nuorta naista rohkeudesta: On 
tärkeää, että julkisuudessa tuodaan 
esiin, ettei psoriasis estä pyrkimästä 
kohti unelmia. L SK

Miss Suomi 
-kisaaja  

avoimena 
psorista

HYVÄÄ OLOA 
AURINGOSTA

LISÄTIETOJA JA 
HAKULOMAKKEET
psori.fi > Tukea sairastuneille > 
Aurinkopainotteinen 
sopeutumisvalmennus

Haku maaliskuussa 2019 käyn-
nistyville aurinkopainotteisille 
sopeutumisvalmennuskursseille 
jatkuu 14.12. asti – kannattaa toi-
mia nopeasti!

Tammikuussa käynnistyy  
Psorikaverit-kampanja.

Houkuttele ystäväsi, sukulaisesi, 
naapurisi tai työkaverisi jäseneksem-

me ja voit voittaa upeita palkintoja.

Lisätiedot vuoden alussa: psori.fi.

Tulossa tammikuussa: 
JÄSENKAMPANJA  Psori- 

kaveri,
TULE MUKAAN 

TOIMINTAAN! 



Psoriasista sairastava ei välttämättä ole maailman helpoin  

elämänkumppani, vaikka olisi muuten ihana ihminen.  

Pitkäaikaissairaus on usein haaste parisuhteelle,  

ja myös puoliso voi tarvita tukea. 

 Pitkäaikais-
sairaus haastaa

parisuhteen

S
airastuminen on aina iso 
asia, joka vaikuttaa myös 
parisuhteen dynamiik-
kaan ja rooleihin. Joskus 
roolit muuttuvat hitaas-
ti ja huomaamatta, ja pari-
suhteesta voi tulla hoiva-

suhde. Näin ei kuitenkaan tarvitse käydä.
Akuutista sairaudesta paranee ajan 

kanssa. Psoriasis on kuitenkin krooni-
nen sairaus, joka vain muuttaa muotoaan 
niin, että välillä on helpompia jaksoja, 
jolloin koko sairaus voi unohtua - mutta 
se ei parane kokonaan. 

Siksi myös puolison on hyvä tietää, 
että hän voi hakea ja saada apua. Ulko-

puolinen keskusteluapu voi laukaista  
monia parisuhteen ja jaksamisen sol- 
muja.

Siihen kannustaa myös Parisuhdekes-
kus Kataja ry:n kouluttaja, sosionomi ja 
yhteiskuntatieteiden maisteri Katarii-
na Pelkonen. Hän näkee työssään, mil-
lainen kriisi sairastuminen ylipäätään 
on parisuhteessa. Mutta hän tietää myös, 
että siitä voi selvitä. 

– Sairastumisessa ihmiset käyvät läpi 
kriisien tyypillisiä vaiheita, mutta ete-
nevät usein eri tahtiin. Sairastunut itse 
on ainakin aluksi kaiken keskipisteenä, 
myös terveydenhuollossa, ja puoliso voi 
kokea jäävänsä syrjään, Pelkonen kertoo.

TEKSTI  
Vuokko Maria Nummi 

KUVAT  
Sirpa Levonperä

Artikel 
på svenska  

s. 22–23

Sairastuminen aiheut-
taa usein parisuh-

teessa kriisin, mutta 
siitä voi selvitä, toteaa 

Katariina Pelkonen.
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Katariina Pelkonen tietää, että 
sairastuminen voi myös lähentää 
pareja ja syventää suhdetta.

Etäällä ja lähellä
Se, joka sairastuu, saa paljon lääketieteellistä informaatiota, 
mutta myös voimakkaan selviytymisen halun – toivonkipinän.

Hänelle kerrotaan sairaudesta, sen vaiheista, etenemises-
tä ja hoidoista. Potilasjärjestöt tarjoavat tietoa ja vertaistu-
kea useissa eri kanavissa. On ensitietokursseja, kuntoutusta 
ja suljettuja keskustelupalstoja, joissa voi jakaa tuntemuksia 
toisten saman kokeneiden kanssa.

Sairastuneiden puolisoiden kokemukset yksinjäämisestä 
ovat yleisiä. Parisuhdekeskus Katajan tekemä Kun puoliso sai-
rastuu -selvitys paljastaa, että vain yksi kymmenestä kyselyyn 
vastanneesta koki saaneensa pariskuntana tukea terveyden-
huollon ammattilaisilta.

Vuonna 2017 tehty verkkokysely keräsi nopeasti parisataa 
vastausta. Vastausten perusteella näyttää siltä, että lääketie-
teelliseen hoitoon keskittyvässä terveydenhuollossa potilaan 
puolisoa ei osata huomioida riittävästi. Sairaus etäännyttää-
kin puolisot helposti toisistaan, jos muuttuneista tunteista ei 
uskalleta puhua.

Halutaan vain palata aikaan ennen sairautta. Pelko tulevai-
suudesta on vahvasti koko ajan mielessä molemmilla. Toinen ei 
uskalla tulla viereen tai koskea ilman lupaa, ettei satuta.

Parisuhde voi muuttua myös hoivasuhteeksi tai johtaa pa-
himmillaan puolisonkin sairastumiseen.

Puoliso kieltäytyi vastaanottamasta apua muilta kuin minul-
ta. Oma elämä meni ”hyllylle”. Puolison parannuttua sairastuin 
itse vakavaan masennukseen.

Mutta on myös pareja, joita sai-
rastuminen lähentää.

Suhde on syventynyt ja ”turha” rii-
tely on vähentynyt. Voimavarat on 
keskitetty olennaiseen, yhdessä ole-
miseen ja tekemiseen voimavarojen 
mukaan.

Pelkonen muistuttaa, että tu-
kiverkkoja tarvitaan, koska puoli-
sot käsittelevät kriisiä eri tavalla ja 
omaan tahtiin. 

– Eräs vakavasti sairastunut  
kertoi, kuinka hän sairastuttuaan 
vaipui itsekkyyteen ja ajatteli vain 
omaa paranemistaan, eikä miettinyt 
lapsia tai puolisoa. Voi käydä niin, 
että paranemisen edistyessä sairas-
tuneen mielestä kaikki on taas kun-
nossa ja elämä hyvin. Rinnalla sin-
nitellyt puoliso alkaakin ehkä vasta 
tässä vaiheessa käsitellä omia tun-
teitaan, mikä saattaa etäännyttää 
puolisoja toisistaan.

Parisuhteen voimavarat käyttöön
Parisuhde on usein ihmisen läheisin 
aikuissuhde ja merkittävä voima-
vara. Tutkimuksista tiedetään, että 
toimiva parisuhde vahvistaa sekä 
hoitotasapainoa että sairastuneen 
motivaatiota sitoutua hoitoon. Se li-
sää myös psyykkistä hyvinvointia.

– Puolisot tarjoavat toisilleen mo-
nenlaista hyvää. Se voi olla sosiaa-
lista, hoidollista ja taloudellista tu-
kea, mutta ennen kaikkea henkistä 
ja fyysistä tukea. Kun rinnalla on 
puoliso, jonka kanssa asiat sujuvat, 
stressin kokemus vähenee ja hoito-
tasapaino kohenee, Katariina Pelko-
nen toteaa. 

Puolison tuen on havaittu vaikut-
tavan niin ikään terveyskäyttäytymi-
seen: kun puoliso lopettaa tupakoin-
nin, 70 prosentissa parisuhteista 
myös suhteen toinen osapuoli pää-
see irti tupakasta.  

Vaikeat asiat puheeksi
Raha ja väsymys aiheuttavat usein 
riitoja perheissä. Arkoja aiheita ovat 
myös fyysinen kipu ja masennus: ne 
vaikuttavat parisuhteeseen, mutta 
niistä on vaikea puhua. 

Psoriasis herättää lisäksi usein 
epävarmuutta omasta ulkonäöstä ja 
haluttavuudesta.

– Sairastunut näkee helposti 
vain oman ihonsa tai muut oireen-
sa ja tulkitsee toisen karsastavan 
niitä, vaikka näin ei todellisuudes-
sa olisikaan. Monia pareja voisi aut-
taa keskustelu seksuaaliterapeu-
tin kanssa, mutta tällaista tukea ei 
aina osata tarjota, jos sairastunut 
itse ei ota asiaa puheeksi.

Kenen sitten pitäisi ottaa pu-
heeksi seksivaikeudet tai vaikkapa 
lisääntynyt alkoholinkäyttö?

Usein tällaiset vaikeat aiheet 
pulpahtavat pintaan vasta siinä vai-
heessa, kun ollaan jo poistumassa 
lääkärin vastaanotolta, ovensuus-
sa. Moni potilas ei kehtaa ottaa pu-
heeksi vaikeita asioita, eikä halua 

viedä lääkärin aikaa. Lääkärikin 
voi ajatella, että tämä ei enää kuu-
lu hänelle.

Terveydenhuollon ammattilais-
ten vastuulla on kuitenkin luoda 
käytännöt, jotka helpottavat kes-
kustelua. Hoitohenkilökunta tar-
vitsee koulutusta, jotta heillä on 
tietoa siitä, mistä parit voivat saa-
da apua.

– Lääkärin tehtävä ei ole toi- 
mia parisuhdeterapeuttina ja vas-
taanotolla on usein niin paljon 
asioita, että sairastuneen kokonais-
tilanteen huomioiminen voi jäädä 
syrjään. Tukea on ehkä tarjottukin, 
mutta tieto on mennyt potilaal-
ta ohi, koska hän on keskittynyt 
enemmän fyysiseen sairauteensa.

Ketään ei silti saisi jättää yksin. 
Aina voi kysyä esimerkiksi, että 
”miten teillä kotona voidaan?”. 

– Perhe kuuluu sairastuneen tu-
kiverkostoon ja parisuhteen huo-

mioimisen pitäisi olla luonnollinen 
osa hoitoa. Jos tuntee, että oma 
ammattitaito tai resurssit eivät rii-
tä asian käsittelyyn, voi aina ohjata 
potilaan eteenpäin. 

Parisuhdekeskus Katajan Tu-
kea parisuhteeseen, kun perheessä 
on sairautta -toiminnan tavoitteena 
on saada terveydenhuollon ammat-
tilaiset huomaamaan myös puoli-
soiden tarpeet ja ohjaamaan heidät 
tarvittaessa muiden ammattilais-
ten puheille.

Miten parisuhdetta hoidetaan?
Monissa parisuhteissa on vaikeasta 
tilanteesta huolimatta vahva yhtei-
nen selviytymisen tunne, ja puoli-
sot kehittävät oman tapansa pär-
jätä yhdessä. Toisaalta sairaus ei 
paranna tilannetta niissä parisuh-
teissa, joissa on ongelmia jo ennes-
tään.

Parisuhteen hoitamisessa on Ka-
tariina Pelkosen mukaan kyse siitä, 
että jaksetaan ja uskalletaan puhua 
kaikista tunteista, ja myös kuun-
nellaan, mitä toisella on mielessä.

– Saa sanoa, että väsyttää. Saa 
sanoa, että on vaikea koskettaa toi-
sen ihoa. Saa puhua myös siitä, 
että tarvitsee ammattilaisen apua. 
Usein sekin helpottaa, jos rohkais-
tuu kertomaan omasta sairaudes-
taan lähiympäristön ihmisille, tai 
että jatkaa normaalia elämää ja 
kutsuu ystäviä kylään. Näin sairaus 
ei muodostu koko elämän keskipis-
teeksi.

Vaikka avun pyytäminen on mo-
nen mielestä vaikeaa, se pitäisi 
muuttaa mahdollisuudeksi.

– On hyvä muistaa, että sairastu-
nut tarvitsee nopeasti hoitoa, mut-
ta myös puoliso tarvitsee voimia 
rinnalla kulkemiseen. Toisin sa-
noen molemmat puolisot tarvitse-
vat tukea, Pelkonen toteaa. L

 

Lue tämän lehden sivulta 5  
ja blogista, miten psori  

vaikuttaa seksuaalisuuteen:  
psori.fi

 

Parisuhteen  
huomioimisen  
pitäisi olla  
luonnollinen  
osa hoitoa.

11IHONAIKA 4|201810 IHONAIKA 4|2018

  Lue lisää!

 

MUISTA
MYÖS NÄMÄ:

Puoliso, 

 Väsymys ja tiuskiminen voivat 
kertoa uupumisesta. Hae apua!

 On luonnollista tuntea musta-
sukkaisuutta siitä, että sairaus 
on vienyt puolison. Ota tuntee-
si puheeksi kumppanisi kans-
sa tai keskustele ammattilaisen 
kanssa. 

 Tukea ja apua parisuhteeseen  
ja sairastuneen puolisolle voi 
saada esimerkiksi
• omasta terveyskeskuksesta
• sairaalan sosiaalityöntekijältä
• eri potilasjärjestöjen vertais-

ryhmistä, keskustelupalstoilta 
ja sopeutumisvalmennuksesta

• perheneuvolasta
• perheasiain neuvottelu- 

keskuksesta ja
• yksityiseltä terapeutilta.

 Sinulla on oikeus myös omaan 
elämään. Lentokoneessakin 
happinaamari painetaan ensin 
omille kasvoille, ja vasta sitten 
autetaan muita. Mieti voimava-
rojasi, ota aikaa itsellesi ja hae 
ajoissa apua.

Lisätietoja:  
www.parisuhdekeskus.fi/
palvelukartta



 

Läheisyyttä, rakkautta 
ja välittämistä 
voi osoittaa monella  
eri tavalla.

TEKSTI  
Susanna Kaaja 

KUVAT  
Sirpa Levonperä

Mikä puolisossasi on parasta?
MERJA: Kurt on idearikas, käte-vä käsistään, vakuuttava ja uskotta-va. Sellainen nallekarhu. Pohjalai-nen mies.

KURT: Kaikki. Merja on jaksanut kulkea rinnallani. Hän on minulle kaikki. 

Onko puolisollasi huonoja puolia?MERJA: Kurt on pohjalainen mies  – se on sekä etu että haitta. Vielä enemmänkin hän saisi kertoa tuntemuksistaan.
KURT: Turha murehtiminen ja huolehtiminen.

Mikä on parasta elämässä  juuri nyt?
MERJA: Jään eläkkeelle vuoden päästä ja nautin nyt joka hetkestä ihanassa työssäni. Toisaalta odotan sitä, että meillä on enemmän aikaa yhdessä Kurtin kanssa.

KURT: Parisuhde on parasta.  Me olemme aikamoinen tiimi.
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T ämä rakkaustarina 
alkoi oppikoulussa 
1970-luvun alussa, mut- 
ta oli vähällä loppua 
heti alkuunsa. Teini- 

ikäisten Merja Pelkosen ja Kurt 
Jäntin katseet kohtasivat luokassa, 
ja kesä kuljettiin sitten käsi kädessä. 

– Käytin farkkuja koko kesän 
peittääkseni psorin. Eihän sitä sil-
loin uskaltanut näyttää, 13-vuotiaa-
na psoriasikseen sairastunut Kurt 
kertoo.

Elämä vei kuitenkin nuoret eril-
leen. Kurt valmistui koneteknikok-
si, aloitti työt ja meni naimisiin. 
Merja kouluttautui laborantiksi ja 
meni töihin Kemiralle, avioitui ja 
sai kaksi lasta.

Kurtin psoriasis paheni ja sel-
kääkin särki. Kipuja hoidettiin yli 
kymmenen vuotta noidannuolena 
ja nivelpsoriasis diagnosoitiin vasta 
kolmekymppisenä.

Sitten elämä näytti arvaamatto-
muutensa. Leskeksi jäänyt Kurt ja 
avioeron läpikäynyt Merja sattuivat 
samalle tanssilavalle kesällä 1991. 
Rakkaus syttyi uudelleen, mutta täl-
lä kertaa Kurt kertoi heti sairaudes-

taan. Avoimuus kannatti, ja muu-
taman vuoden päästä pari meni 
naimisiin.

– Olin niin onnellinen, kun tavat-
tiin. En pelännyt mitään – enkä toi-
saalta tiennyt psoriasiksestakaan 
silloin mitään, Merja kertoo.

Näyttelijä kohtasi hoitajan
Jäntit asuvat Vähäkyrössä, parin-
kymmenen kilometrin päässä Vaa-
sasta. Kotia on vuosien varrella re-
montoitu yhdessä. Puuhakkuuden 
lisäksi Merjaa, 62, ja Kurtia, 61, yh-
distävät huumori, rakkaus musiik-
kiin ja kulttuuriin sekä urheilulli-
nen elämäntapa.

Yhdeksän vuotta sitten Kemira 
siirsi tutkimus- ja kehityslabora-
torionsa Espooseen ja Merja kou-
luttautui lähihoitajaksi. Samaan 
aikaan Kurtin nivelpsorioireet pa-
henivat.

– Menin ehkä vähän liikaakin sii-
hen hoitajan rooliin. Edelleen mie-
tin Kurtin terveydentilaa päivittäin, 
mutta nyt tiedän, että kipuja tulee 
ja menee. En tuo hoitajan roolia ko-
tiin, mutta kyllä se tietty tarkkaileva 
asenne on päällä koko ajan.

Merja ja Kurt Jäntin suhteessa keskustelu ja huumori ovat  

kaiken perusta. Se on kestänyt kivut ja säryt, talousvaikeudet,  

työkyvyttömyyden ja arjen kiireet. "Olemme me aikamoinen  

tiimi", pariskunta toteaa 27 yhteisen vuoden jälkeen.

– Ja minä taas yritän peitellä oi-
reita, ettet huolestuisi turhaan. 
Ollaan vähän sellainen näytteli-
jä-hoitaja-kaksikko, Kurt sanoo nau-
rahtaen.

Epäonnekseen ikänsä urheillut 
Kurt on saanut osakseen myös mon-
ta psoriasiksen liitännäissairaut-
ta. 2000-luvulla hän on sairastunut 
diabetekseen, käynyt läpi kaksi sy-
däninfarktia, yhden aivoinfarktin, 
pallolaajennuksia, ohitusleikkauk-
sen ja keuhkokuumetta seuranneen 
verenmyrkytyksen. Lääkkeitä on 
otettava päivittäin parikymmentä. 
Työkyvyttömyyseläkkeellä hän on 
ollut vuodesta 2006.

– Joskus vitsailin, että olen onne-
kas, kun minulla on kotona lähihoi-
taja ja terapiakoira. Kun perheessä 
on lisäksi ensihoitaja ja sairaanhoi-
taja, mikäs tässä on sairastaessa, 
Kurt sanoo viitaten Merjan, lasten  
ja näiden puolisoiden ammatteihin.

Suoraa puhetta psorista
Sairaus on tiiviisti läsnä arjessa. Jos 
tiedossa on pidempi matka, Kurt 
välttää fyysistä rasitusta pari päivää 
ennen reissua. Lavatanssit ovat vaih-
tuneet konsertteihin ja rivakat len-
kit metsän hiljaisuudesta nautiske-
luun.

– Silti välillä ihan unohdan, miten 
vakavasta sairaudesta on kyse, koska 
Kurtista ei näy aina päällepäin, mi-
ten kipeä hän on.

– Iho-oireet eivät ole koskaan häi-
rinneet minua. Nivelpsori vaikut-
taa arkeen enemmän, mutta olem-
me vuosien saatossa oppineet, että 
läheisyyttä, rakkautta ja välittämistä 

voi osoittaa monella eri tavalla, Mer-
ja sanoo.

Tämä pari ei säästele naurua, hel-
liä katseita ja kosketuksia. Mutta ei 
elämä silti ole aina ollut helppoa. 
Tiukimmat hetket koettiin 1990-lu-
vun lamassa, kun Kurt painoi töitä 
vuorotta ja Merja hoiti yksin kodin. 
Vuodet menivät kuin sumussa eikä 
avioerokaan ollut kaukana. 

Toinen koetinkivi olivat epätie-
toisuuden vuodet, kun Kurt oli työ-
terveyslääkärin mielestä valmis 
työkyvyttömyyseläkkeelle, mutta 
työeläkeyhtiön mielestä työkykyi-
nen. 

– Se oli rankkaa aikaa, identiteet-
tini oli hukassa. Puhuminen pelasti 
parisuhteemme, Kurt kertoo.

– Olemme oppineet, että toista 
ei kannata sulkea pois hankalissa-
kaan tilanteissa. Jos puolisolle on 
vaikea puhua, kannattaa hakea ver-
taistukea tai ammattiapua. Yksi-
näisyyteen vetäytyminen ei ole rat-
kaisu, Merja toteaa.

Pari on myös tietoisesti ottanut 
yhteistä aikaa. Nyt Merjan kolmi-
vuorotyön kalenteri määrää tah-
din, johon Kurt sovittaa omat lu-
kuisat luottamustoimensa. 

– On tärkeää, että molemmilla 
on myös omat harrastukset. Mut-
ta tärkeintä meille molemmille 
on satsata yhteiseen aikaan, Kurt 
sanoo.

– Kun Kurtin kivut ovat ko-
vimmillaan, annan hänelle tilaa. 
Hieron nilkkoja, rasvaan selkää 
ja odotan. Kun on parempi vai-
he, sitten jutellaan, Merja tiivis-
tää. L

rakkausPOHOJALAANE
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Äänestämällä voit  
vaikuttaa siihen,  
millaista hoitoa  
kotimaakunnassasi saa.

TULOSSA VAALIVUOSI  

ÄÄNESTÄ  
JA VAIKUTA!
Ensi vuonna järjestetään peräti kolmet vaalit: eduskuntavaalit 

huhtikuussa, europarlamenttivaalit toukokuussa sekä maa-

kuntavaalit näillä näkymin ensi syksynä. Äänestyspäätöstä 

tehdessä kannattaa yhtenä kriteerinä pitää sitä, miten  

ehdokas edistää pitkäaikaissairaiden asiaa.

TEKSTI Hanna Karhunen 
KUVAT  Shutterstock 

Ä änioikeuden käyttäminen 
on jokaiselle psoriasis-
ta sairastavalle tulevana 
vuonna erityisen tärkeää. 
Sosiaali- ja terveysasiat  

ovat vahvasti esillä varsinkin maakun-
tavaaleissa, joissa jokainen pitkäai-
kaissairas voi äänestämällä vaikuttaa 
oman hoitonsa toteutukseen. 

Eduskuntavaalit linjaavat  
Suomen suuntaa
Eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa 
2019. Vaaleissa sekä niitä seuraavissa 
hallitusneuvotteluissa muodostetaan 
raamit seuraavien vuosien politiikalle.  
Psoriasisliitto haluaa vaikuttaa niin, 
että pitkäaikaissairaiden asiat nouse-
vat puheeksi jo vaalien alla.

Psoriasisliiton ja kolmen muun jär-
jestön tekemän selvityksen mukaan 
pitkäaikaissairaus on usein sairasta-
valle taloudellinen taakka, johon kai- 
vataan helpotusta. Useat eri maksu- 
katot sairastamisen aiheuttamia kulu-
ja varten nostavat kustannukset hel-
posti korkeiksi. Tavoitteemme on, että 
tuleva hallitus päättäisi toteuttaa yh-
den yhtenäisen, kohtuullisen tasoisen 
maksukaton kaikille sairastamisesta 
aiheutuville kuluille.

Europarlamenttivaalit  
järjestetään keväällä 
EU:n parlamentin vaalit pidetään 
jokaisessa jäsenmaassa sunnuntaina  
26. toukokuuta. 

Europarlamenttivaalien teemat ei-
vät yleensä kosketa suoraan psoria-
sista tai muita pitkäaikaissairauksia. 
Jokainen EU:n jäsenvaltio päättää pää-
sääntöisesti itse sosiaali- ja terveys- 

 
politiikastaan. EU:n direktiivit säätele-
vät muun muassa eurooppalaisia lää-
kemarkkinoita.

Maakuntavaaleilla  
suora vaikutus hoitoon
Yksi valmisteilla olevan sosiaali- ja  
terveydenhuollon uudistuksen tär-
keimpiä osia on maakuntahallinto. 
Maakuntien on tarkoitus vastata vuo-
den 2021 alusta sosiaali- ja terveyspal-
velujen järjestämisestä omalla alueel-
laan. Jotta palvelut voidaan järjestää 
maakunnissa, jokainen maakunta tar-
vitsee oman maakuntavaltuuston, joka 
tekee päätöksiä ja linjauksia. Valtuus-
to valitaan vuoden 2019 maakuntavaa-
leissa.

Tulevien maakuntien tehtävis-
tä suurin ja tärkein on sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen järjestäminen. Äänes-
tämällä voi vaikuttaa siihen, millaista 
hoitoa omassa kotimaakunnassa tule-
vaisuudessa saa. 

Miten sinä voit vaikuttaa  
omassa maakunnassasi?
• Äänestä! Maakuntavaltuustoihin 

kaivataan sosiaali- ja terveysasiois-
ta kiinnostuneita ihmisiä. Jokaisella 
äänellä on suuri merkitys.

• Tutustu Psoriasisliiton maakunta-
vaalitavoitteisiin ja käytä niitä apu-
na valitessasi sopivaa ehdokasta. Jos 
ehdokas nostaa esiin samoja teemoja 
kuin Psoriasisliitto, on todennäköis-
tä, että hän on kiinnostunut pitkäai-
kaissairaiden asioista.

• Hyödynnä liiton vaalitavoitteita 
myös silloin, jos olet ehdokkaisiin 
yhteydessä tai olet itse ehdolla maa-
kuntavaltuustoon. v  
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VAALIT 2019

Eduskuntavaalit 14.4. 

Europarlamentti- 

vaalit 26.5.

Maakuntavaalit  

syksyllä 2019



Psoriasisliiton
maakuntavaalitavoitteet

ILMO 
RATIOPHARM 

APOBASE
Apobase Carbamide 5 % on tehokosteuttava 
perusvoide päivittäiseen käyttöön. Se sisältää 
karbamidia ja glyserolia, jotka auttavat 
vähentämään kosteuden haihtumista iholta. 
Hajusteeton ja parabeeniton. 
Rasvapitoisuus: 22 %.

• sisältää 5 % karbamidia
• kaikille ihotyypeille, erityisesti     
 kuivalle iholle
• aikuisille ja lapsille 
• koko vartalolle

250 g tuubi 
440 g pumppupullo 

www.apobase.fi

UUTUUS!

Tehokosteuttava perusvoide

APOBASE 
CARBAMIDE 5 %
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Molemmat pakkaukset SV-korvattavia.

Ainesosat:
Aqua, Paraffi  num Liquidum, Urea, Pentylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Glycerin, 
Glyceryl Stearate, Sodium Lactate, Cetearyl Glucoside, Stearic Acid, Palmitic Acid, Xanthan Gum, Sodium Cetear-
yl Sulfate, Lactic Acid

Malttia  
asiakasmaksuihin  1 Maakunnan tulee asettaa sosiaali- 

ja terveydenhuollon asiakasmaksut niin mal-
tilliselle tasolle, etteivät ne estä ketään saa-
masta tarvitsemaansa hoitoa tai palveluita. 
Asiakasmaksut kasaantuvat usein sellaisille 
henkilöille, joilla on paljon muitakin sosiaali- 
ja terveydenhuollon kuluja. Psoriasisliiton ja 
kolmen muun järjestön yhdessä tekemä selvi-
tys kertoo, että pitkäaikaissairaista lähes joka 
viides on viimeisen vuoden aikana tinkinyt 
muista välttämättömistä menoista asiakas-
maksujen vuoksi. On selvää, että nykytasoiset 
maksut vaikeuttavat hoidon toteutumista.  

Tuleva asiakasmaksulaki antaa maakunnil-
le mahdollisuuden vaikuttaa maksujen suu-
ruuteen jonkin verran. Asiakasmaksujen pois-
taminen tai pienentäminen edistää sitä, että 
ihmiset hakeutuvat hoitoon ajoissa ja sitoutu-
vat hoitosuunnitelmaansa. Pitkällä aikavälillä 
maksujen poisto voi myös auttaa ylläpitämään 
työ- ja toimintakykyä ja säästää näin rahaa.

Pitkäaikaissairaiden  
palveluketjut kuntoon 2 Pitkäaikaissairautta, kuten psoriasista 

sairastavalle henkilölle tulisi tehdä asiakassuunnitel-
ma jo varhaisessa vaiheessa. Oikein toteutetun asia-
kassuunnitelman avulla voidaan varmistaa pitkien ja 
pysyvien hoitosuhteiden toteutuminen nykyistä pa-
remmin. Asiakassuunnitelmalle on nimettävä oma 
vastuuhenkilö, joka seuraa sen etenemistä ja varmis-
taa, että potilaan oikeudet toteutuvat. Maakuntien tu-
lee myös järjestää toimivat ja monipuoliset lähipalvelut 
kaikkialla Suomessa.  

Asiakassuunnitelmassa pitää ottaa huomioon myös 
muut kuin varsinaiset sosiaali- ja terveyspalvelut, esi-
merkiksi yhdistysten tarjoama vertaistuki sekä erilai-
set kuntien ja urheiluseurojen liikuntamahdollisuudet.  

Fiksu maakunta huolehtii kokonaisvaltaisesti pitkä- 

aikaissairaiden terveydestä ja hyvinvoinnista.

Järjestöt maakuntien 
keskeiseksi kumppaniksi  3 Jotta maakunnat onnistuisivat väestön hyvinvointi- ja ter-

veyserojen vähentämisessä, niiden täytyy tehdä yhteistyötä omalla 
alueellaan toimivien järjestöjen kanssa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
toiminta on mitä suurimmassa määrin asukkaiden hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämistä. Järjestötoiminnan edellytykset on turvattava niin, 
että esimerkiksi järjestöjen toiminta-avustuksiin ei tule katkoksia.  

Maakuntiin on nimettävä yksi tai useampi vastuuhenkilö, joka huo-
lehtii järjestöjen ja maakunnan välisestä yhteistyöstä. L

 

Asiakas- 
maksujen poisto 
voi myös  
säästää rahaa.
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Psoriasisliiton  
vaalitavoitteet  

myös verkossa 
psori.fi
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TAPASIMME
Emmi Kangaste

Y
ök, voitko sä laittaa tuon 
piiloon! Näin tokaisi 
eräs tuttuni, kun näki 
psoriasisihottuman ja-
loissani. Kyllähän se sa-

tutti, vaikka tiedän, että ihmiset 
eivät välttämättä tarkoita pahaa. 
Onneksi olen itsekin aika suorasa-
nainen ja osaan puolustaa itseäni. 

Enemmän kuin ajattelematto-
mat kommentit, minua ärsyttä-
vät hyvää tarkoittavat vinkit. Jo-
kaisen psoriasis on erilainen, eikä 
yksi hoitokeino välttämättä toimi 
toiselle.

Kiinnostaako terveydenhuoltoa?
Avasin oman kauneushoitolan kak-
si vuotta sitten ja samaan aikaan 
läheiselläni todettiin vakava au-
toimmuunisairaus. Olin tuolloin 
tosi stressaantunut. Silloin jalkaa-
ni ilmaantui ensimmäinen kutise-
va läiskä. Pian niitä tuli lisää. Olin 
kosmetologiopinnoissani lukenut 
ihosairauksista ja aika nopeasti 
ymmärsin, mistä oli kyse.

Sinnittelin vuoden ja menin ta-
paamaan lääkäriä vasta, kun läis-
kät levisivät koko vartalolle. Odo-
tin, että nyt saan apua ja pääsen 
eroon tästä taudista. Ihan niin hie-
nosti se ei mennyt. Sain kahden 
viikon kortisonivoidekuurin ja pe-
rusvoidetta, siinä se. Lääkäri ei 
kertonut eri hoitovaihtoehdoista 
eikä kehottanut tulemaan seuran-
taan. En saanut edes puhelinaikaa. 
Käynnistä jäi rahastuksen maku.

Hoitosuhdetta en ole päässyt 
luomaan tämän jälkeenkään. Vaik-
ka olen sanonut, että voiteet eivät 
tepsi, terveysaseman lääkäri kir-
joittaa automaattisesti samaa sal-
vaa kuin ennenkin. Kuvaavaa on, 
että viimeksi vedin oma-aloittei-
sesti housunpuntin ylös ja näytin 
ihottumaani hänelle – lääkäri ei 
olisi halunnut edes katsoa ihoani.

Toivon, että joku hoitohenkilö-
kunnasta ottaisi asiani omakseen: 
olisi kiinnostunut, seuraisi auttavat-
ko hoidot ja pohtisi yhdessä minun 
kanssani vaihtoehtoja. Nyt hoito on 
jäänyt yksin omalle vastuulleni.

Ylämäki, alamäki
Kesti kauan hyväksyä, että psoria-
sis on tullut jäädäkseen. Tällä het-
kellä se oireilee ympäri kehoani, 
erityisesti päänahassa ja jaloissa. 

Psoriasis pahenee, jos stressaan. 
Kun hain keväällä Laureaan sai-
raanhoito-opintoihin, pääsykokeis-
sa kynsieni alla oli verta, koska raa-
vin itseäni niin kovasti. Koulu ja työ 
ovat väkisinkin välillä stressaavia ja 
tykkään myös työskennellä pienen 
paineen alla. Toisaalta koen, että 
vapaalla on tärkeää saada vain olla 
kotona ja rentoutua.

En silti koe olevani sairas. Mi-
nusta psoriasis on vain mukana-
ni kulkeva ominaisuus. Migreeni 
rajoittaa elämääni enemmän kuin 
psoriasis. En elä kovin säännöllis-
tä elämää, mutta migreenin vuoksi 
yritän huolehtia levosta. Olen myös 
huomannut, että alkoholi pahentaa 
psoriasista.

Se, että olen työssäni tottunut 
hoitamaan ihoa, on helpottanut 
myös psorin hoitamista. Totta kai 
ylä- ja alamäet vuorottelevat. Välil-
lä piilottelen läiskiä ja toisaalta pii-
lottelu harmittaa. Sekin harmit-
taa, kun en voi käyttää esimerkiksi 

tiukkoja housuja, koska iho on rik-
ki. Iltaisin mietin psoria paljonkin, 
kun pitää läträtä rasvojen kans-
sa. Jos yhdenkin illan jättää välistä, 
iho on aamulla heti huonompi.

Tietoa avoimesti
Olen onnekas, koska sain diag-
noosin vasta parikymppisenä. Tei-
ni-iässä taudin puhkeaminen oli-
si varmasti tuntunut pahemmalta, 
koska erilaisuus on teininä iso asia. 

Olen myös ollut jo pitkään pa-
risuhteessa ja kumppanini on tär-
keä tuki ja tsemppaaja. Alussa oma 
iho ahdisti, mutta nyt vitsailemme 
asiasta yhdessä. 

Tietyllä tavalla sairastuminen 
on kasvattanut itseluottamustani. 
Koen, että on tärkeää levittää tie-
toa psorista muillekin. Siksi läh-
dimme opiskelukavereideni kanssa 
mukaan Psoriasisliiton #psoriei-
tartu-kampanjaan. Teimme kam-
panjalle Instagram-kuvia ja vide-
on, joissa mallina olen minä. Tämä 
oli ensimmäinen kerta, kun näy-
tin psorin sosiaalisessa medias-
sa. Kampanjan jälkeen olen julkais-
sut myös omalla Instagram-tililläni 
muutaman kuvan, joissa psoriasis 
näkyy.

Kauneushoitolassani kerron 
yleensä asiakkaille avoimesti pso-
rista, jotta he eivät ajattele, että kä-
sissäni on jokin tarttuva sairaus. 
Edes terveydenhoitoalalla kaikki 
eivät tunne psoria. Yksi opettajani 
tokaisi, että "ennen harjoittelua si-
nun pitää kyllä hoitaa tuo ihottuma 
käsistä pois". Ihan kuin se olisi tah-
don asia.

Psoriasis on muuttanut suhtau-
tumistani kauneuteen. Olen huo-
mannut, että kaikissa meissä on jo-
tain kaunista. Lohduttaudun sillä, 
että vaikka ihoni ei olisikaan aina 
ihan parhaassa kunnossa, piirteet 
ovat ennallaan. L
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Susanna Kaaja

KUVAT  
Emmi Kangaste 
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PSORIN  
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Psorin hoito on  
jäänyt yksin omalle 

vastuulleni.
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KOTIPAIKKA Espoo
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hoitolayrittäjä, opiskelee sairaan- 

hoitajaksi

HARRASTUKSET Twerkkaus,  

koiran kanssa lenkkeily, kuntosali

MOTTO “Meissä kaikissa on 

jotain kaunista.”

Emmi Kangaste



TEKSTI Susanna Kaaja 
KUVAT Psoriasisli itto

Kaikilla on oltava oikeus ja mahdollisuus nauttia uimisesta, totesi lokakuussa kokoontunut Pso-riasisliiton hallitus.
Kuvassa: Tuomo Heinonen, Seppo Ylitalo (liittovaltuuston pj.), Piia Astila, Esko Hirvikoski, Kristiina Salonen, Eila Pethman, Kurt Jäntti ja Heikki Heikkinen.

Maailman psoriasispäivää vietettiin tänä vuonna  

koko lokakuu teemalla ”Psori ei tartu. Vedessäkään.”

Kampanjan tavoite oli luoda posi-
tiivista ilmapiiriä, jotta jokaisel-
la olisi mahdollisuus nauttia ve-
dessä liikkumisesta. Psoriasisliitto 
paikallisyhdistyksineen haastoi-

vat yhdessä Suomen Uimaopetus- ja Hengen-
pelastusliiton (SUH) sekä muiden yhteistyö-
kumppaneidensa kanssa mukaan erityisesti 
uimahallit ja kylpylät.

Kuukausi huipentui maanantaina 29. lo-
kakuuta, jolloin paikallisyhdistykset ja Pso-
riasisliitto organisoivat yli 20 tapahtumaa tai 
tempausta ympäri maan. Lisäksi nostimme 
yhdessä Eduskunnan Psoriasis-ryhmän kans-

sa esiin, että psoriasiksen hoidossa on vielä 
paljon tehtävää. Erityisesti yleislääkärien tie-
tämys psoriasiksesta kaipaisi täydennystä.

Mediassa päivä näkyi lehtijutuissa ja ra-
diohaastatteluissa ja lisäksi näkyvyyttä toi-
vat lukuisat sosiaalisen median päivitykset. 
Paikallisyhdistykset voivat hyödyntää kam-
panjamateriaaleja toiminnassaan edelleen ja 
asiaa nostetaan esiin säännöllisesti myös lii-
ton kanavissa.

Lämmin kiitos kaikille tapahtumia jär- 
jestäneille ja mukana olleille sekä yhteistyö- 
tahomme SUH, AbbVie, Celgene, Janssen,  
Lilly ja Novartis! L
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Pitkäaikainen sairaus aiheuttaa sairas-tavalle helposti korkeat lääke- ja asiakasmaksu-kustannukset... 
Kuvassa: Matti Torvinen, Raija Hamina, Sonja Bäckman,  Maria Tolppanen, Kristiina Loikkanen, Matti Semi,  Eeva-Johanna Eloranta ja Antero Laukkanen.

...Sairastamisen kustannuksia on jaksotettava 
nykyistä tasaisemmin, totesi Eduskunnan Psoria-
sis-ryhmä. 

Kuvassa: Anneli Kiljunen, Veronica Rehn-Kivi, Sonja Bäckman, 
Antero Laukkanen, Aino-Kaisa Pekonen, Maria Tolppanen, Han-
na Karhunen, Kristiina Salonen ja Merja Mäkisalo-Ropponen.

Maailman  
psoriasispäivä

KAATOI
ENNAKKOLUULOJA

Pirjo Toukola ja Erkki Paloniemi esittelivät Hy-vinkään seudun psoriasisyhdistyksen toimintaa ja kertoivat psoriasiksesta Rajamäen uimahal-lissa Nurmijärvellä. Psorivisa palkintoineen 
houkutteli pisteelle kävijöitä ja vastaajilla oli 
ilahduttavan hyvät tiedot psoriasiksesta.

Hyvinvointilääkäri Pippa Laukka korosti luennol-

laan, että nykyisessä kiireisessä elämänrytmissä 

itsehillintä on hyvinvoinnin keskeinen edellytys: 

meidän on hillittävä itseämme tekemästä liikaa 

ja annettava tilaa palautumiselle. 

Aurinkopainotteisen sopeutumisvalmen-nuksen kurssilaiset osallistuivat Maailman psoriasispäivään Kanarialla ja näyttivät, että psori ei tosiaan tartu. Vedessäkään.

Tampereen yliopistollisen sairaalan, Psoriasis-

liiton ja Pirkka-Hämeen psoriasisyhdistyksen 

yhteinen ensitietopäivä keräsi yli 60 kuulijaa 

Tampereelle. Osallistujia kiinnostivat erityisesti 

psoriasiksen omahoito sekä ravitsemus-  

ja seksuaaliterapeuttien luennot.

Tsekkaa 
somessa 

#psorieitartu

Sitä osaa asettua toisten asemaan aivan eri 

tavoin, kun on tullut itse kohdatuksi monin 

eri tavoin näiden sairauksien vuoksi, toteaa 

#psorieitartu-kampanjasta tuttu Maija Hietala 

Anna-lehden haastattelussa.



Min partner vägrade ta emot hjälp 
från någon annan än mig. Mitt liv 
hamnade på bakhyllan. När min part-
ner blev frisk insjuknade jag i allvar-
lig depression.

Men det finns även par som kom-
mer närmare varandra tack vare 
sjukdomen.

Förhållande har djupnat och ”onö-
diga” gräl har minskat. Resurserna 
har fokuserats på det väsentliga, att 
vara och göra tillsammans så myck-
et man orkar.

Katariina Pelkonen påminner att 
stödnätverk behövs eftersom makar 
behandlar kriser på olika sätt och i sin 
egen takt. Den som insjuknat kan bara 
tänka på att bli frisk, inte på barn el-
ler partner. När läkningen fortskrider 
tycker han/hon att allt är bra igen. Part-
nern kanske börjar först nu behandla 
sina känslor vilket driver paret isär.

Parförhållandet är ofta männis- 
kans närmaste vuxna relation och 
en stor resurs. Forskning har bevisat 
att ett funktionerade parförhållande 
förstärker både vård kontrollen och 
den insjuknades motivation att enga-
gera sig i vården. Det ökar även psy-

kiskt välmående.
Makarna erbjuder varandra mång-

faldigt positiva saker. Det kan vara 
socialt, vårdmässigt eller finansiellt 
stöd men framför allt psykiskt och 
fysiskt stöd. Man har märkt att stöd 
från ens partner även påverkar häl-
soagerande: när partnern sluter röka 
blir i 70 procent av förhållanden även 
andra partnern kvitt rökande.  

Hur ska man ta upp svåra saker?
Ofta dyker svåra saker upp först när 
man är iväg ut från läkarmottagnin-
gen, när man står i dörren. Många 
patienter täcks inte ta upp svåra frå-
gor och vill inte slösa läkarens tid. 
Då kan även läkaren tänka att detta 
inte längre angår honom/henne.

Det är dock hälsovårdsproffsens 
plikt att skapa praxis som gör dis-
kussioner lättare. Hälsovårdsperso-
nalen behöver utbildning för att få 
kunskap om var paren kan få hjälp.

Man borde aldrig lämna någon 
ensam. Man kan alltid fråga ”hur 
mås det hemma?”. 

– Familjen hör till den insjukna-
des stödnätverk och uppmärksam-

het av parförhållandet borde vara en 
naturlig del av vården. Om man kän-
ner att ens egen sakkunskap eller re-
surser inte är tillräckliga kan man 
alltid styra patienten framåt.  

Målsättningen med Parisuhdekes-
kus Katajas Stöd för parförhållandet, 
när det förekommer sjukdom i famil-
jen (Tukea parisuhteeseen, kun per-
heessä on sairautta) -verksamhet är 
att få hälsovårdsproffs att även upp-
märksamma partnernas behov och 
vägleda dem till andra proffs vid be-
hov.

Enligt Katariina Pelkonen betyder 
vårdande av parförhållandet att man 
orkar och vågar prata om alla käns-
lor och att man lyssnar på vad den 
andra har att säga.

Även om många tycker att det är 
svårt att be om hjälp borde man vän-
da det till en möjlighet.

– Det är bra att komma ihåg att 
den insjuknade behöver vård hastigt 
men att även partnern behöver hän-
syn för sitt ork och stöd. Man kan 
försöka känslor av otillräcklighet 
igenom att stöda båda makarna,  
konstaterar Katariina Pelkonen. L

REDAKTIONELLT
Långtidssjukdom utmanar parförhållande

Långtidssjukdom utmanar ofta parförhållande  

och partnern kan också behöva stöd.

Långtids-
sjukdom  
utmanar 
parför-
hållande

TEXT  
Vuokko Maria Nummi 

BILD  
Sirpa Levonperä 

EN FIN SAK under den-
na mandatperiod har va-
rit grundandet av psori-
asisgruppen i riksdagen. 

Allt började när jag deltog i en till-
ställning som Psoriasisförbundet 
ordnade i riksdagen på Internatio-
nella psoriasisdagen 29.10.2017.  
Jag började fundera över att det 
finns många olika grupper i riksda-
gen som sätter sig in olika frågor – 
månne det finns en psoriasisgrupp? 
Jag frågade Psoriasisförbundets 
ordförande Kristiina Salonen om 
saken och hon sade: ”Nej det finns 
det inte, skulle du vilja grunda grup-
pen och agera som dess ordföran-
de?” Saken var bestämd.

PSORIASISGRUPPEN har varit ak-
tiv och ordnat flertal tillställning-
ar i riksdagen som har delat ut aktu-
ell information om psoriasis. Vi har 
speciellt lyft fram viktiga frågor som 
borde fixas för att vi skulle kunna 
förbättra livskvalitén för psoriatiker. 
Vi har påmint om Världshälsoorga-
nisationen WHO:s globala rapport 
om psoriasis som framhäver psori-
asis allvarlighet och mångsidighet. 
Rapporten innehåller rekommen-
dationer till WHO:s medlemsländer 
för att förbättra psoriatikers situa-
tion. Rapporten publicerades 2016 
men den har inte hittills fått mycket 
uppmärksamhet i Finland. 

DET ÖVERRASKADE MIG hur många 
som arbetar vid riksdagen har egna 
erfarenheter av psoriasis. Det har 
också varit överraskande att se hur 
litet beslutsfattare vet om psoriasis.

Det är viktigt att psoriasisgrup-
pen som nyss kommit igång fortsät-
ter sin verksamhet även i den nya 
riksdagen. Psoriasisförbundet till-

sammans med psoriasisgruppen 
spelar en nyckelroll i att dela ut rätt 
information som basis för besluts-
fattande.

CENTRALA MÅLSÄTTNINGAR för 
nya mandatperioden är bland annat 
jämkning av hälsovårdens klientav-
gifter, utvecklande av stödservice så 
att de uppmuntrar livsstilsföränd-
ring, sänkande av ersättningsta-
ket för mediciner så att den bätt-
re tar hänsyn till låginkomsttagare 
samt ökande av läkarnas och vård-
personalens kunskap om psorias-
is mångsidighet och olika vårdmöj-
ligheter. Jämkning av klientavgifter 
berör speciellt dem som måste an-
vända mycket service. För att detta 
skulle vara regionalt jämlikt måste 
det finnas klara föreskrifter. Många 
ändringar som kan förbättra psoria-
tikers liv är inte nödvändigtvis peng-
amässigt övermäktiga.
 
FÖR MIG HAR PSORIASIS VARIT en 
stum kumpan redan i mer än tret-
tio år. Jag är lyckosam eftersom min 
psoriasis är lindrig, förekommer i 
skalpen och är bara synlig ibland. 
Jag har överraskats av hur mångfal-
dig sjukdom psoriasis är och på hur 
många sätt den vill greppa tag i min 
kropp både in- och utvärtes. Först 
nu när jag har blivit medlem i Psori-
asisförbundet har jag blivit medve-
ten om de möjligheter modern vård 
och mediciner erbjuder. Tidigare 
jag har inte fäst uppmärksamhet vid 
hur min sjukdom vårdas. Som tur 
är förändring möjlig och nya början 
finns. Man kan förbättra sitt eget liv 
och många andras med samarbete. 
Jag är förpliktad till detta. 

LJUST ÅR 2019!

Kunskap ökar ansvar

I
nsjuknande är alltid en stor sak 
som även påverkar parförhållan-
dets dynamik och roller. Ibland 
ändras rollerna långsamt och 
omärkbart, och parförhållandet 

kan förändras till ett vårdförhållan-
de. Detta behöver dock inte ske.

Diskussioner med en utomstående 
kan öppna många knutar i förhållan-
det och frågor förknippade med ork.

Detta uppmuntrar även Parisuh-
dekeskus Kataja rf:s utbildare, so-
cionom och magister i samhällsve-
tenskaper Katariina Pelkonen, som 
i sitt arbete ser hurdan kris insjuk-
nande överhuvudtaget är i ett parför-
hållande. Men hon vet också att man 
kan klara situationen. 

– När man insjuknar går man van-
ligtvis igenom olika faser men de 
fortlöper i olika takter. Den som in-
sjuknar är i alla fall i början i fokus 
även i hälsovården och partnern kan 
känna sig bli utanför, berättar Pel-
konen.

I fjärran och nära
Den som insjuknar får mycket medi-
cinsk information men även en stark 
vilja att överleva – en gnista av hopp.

Hon/han får höra om sjukdomen, 
dess stadier, förlopp och vård. Pa-
tientorganisationer bjuder på kun-
skap och kamratstöd i olika kana-
ler. Det finns primäruppgiftskurser, 
rehabilitering och stängda diskus-
sionsforum där man kan byta tankar 
med andra som upplevt samma sak.

När partner insjuknar (Kun puo-
liso sairastuu) -utredningen som Pa-
risuhdekeskus Kataja utförde visar 
att bara en av tio som svarade på en-
käten kände att de som ett par fick 
stöd av hälsovårdsproffs.

Sjukdomen stöter makarna bort 
från varandra om man inte vågar 
prata om sina förändrade känslor.

Man vill tillbaka till tiden innan 
sjukdomen. Båda upplever hela tiden 
en stark rädsla om framtiden. Man 
vågar inte komma nära och röra utan 
lov för att man är rädd att göra den 
andra illa.

Parförhållandet kan även föränd-
ras till ett vårdförhållande, eller i 
värsta fall blir även partnern sjuk.

Antero Laukkanen
Riksdagsledamot 
Ordförande för Riksdagens psoriasisgrupp

REDAKTIONELLT
Ledarartikel
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JÄRJESTÖUUTISET
Psoriasisyhdistys toimii

Monipuolinen
ja kaksikielinen
Vaasan seudun psoriasisyhdistyksen vahvuus on 

monipuolinen toiminta, jossa otetaan aidosti huo-

mioon ihmisten erilaiset tarpeet. Yhdistyksessä on 

noin 400 jäsentä, ja sen toiminta-alue kattaa Vaasan 

rannikkoseudun aina Kristiinankaupunkiin asti.

TEKSTI Hanna Karhunen

KUVA  Kurt Jäntti

Puheenjohtaja Kalervo Piira,  
mitä yhdistykselle kuuluu nyt?
Vaasan seudun psoriasisyhdistyk-
selle kuuluu hyvää, on kuulunut jo 
43 vuotta! Aktiiviset jäsenemme 
ovat kyllä todella aktiivisia, ja teem-
me hyvää työtä. 

Järjestämme erilaisia tapahtumia 
sekä jäsenille että ylipäätään psoria-
sista sairastaville. Esimerkiksi Maa-
ilman psoriasispäivänä lokakuus-
sa olimme varanneet Tropiclandian 
kylpylään lippuja, jotta psoria sai-
rastavat lapset ja aikuiset pääsivät 
kylpemään perheidensä kanssa.

Kesäisin meillä on ollut perin-
teenä järjestää retkiä Vaasan saaris-
toon. Täällä kaikki ovat jollain lailla 
merihenkisiä, ja retkille saadaankin 
mukavasti osallistujia. Samalla jäse-
net muistavat, että meillä on muuta-
kin toimintaa ympäri vuoden.

Miten saatte kaiken  
toiminnan järjestettyä?
Eri toiminnot pitää rytmittää sopi-
vasti ja sovittaa ihmisten aikataului-

hin. Kenellekään vapaaehtoiselle ei 
saa tulla olo, että taas on pakko teh-
dä jotain. Lepoaikaakin on jäätävä.

Kumppanien kanssa pystym-
me järjestämään monenlaista toi-
mintaa, esimerkiksi Vaasan aikuis-
koulutuskeskuksen kanssa olemme 
tehneet jo vuosia yhteistyötä ja 
päässeet sitä kautta jalkahoitoihin. 
Ne ovat valtavan suosittuja.

Teette muutenkin paljon yhteis- 
työtä terveydenhuollon kanssa, 
kertoisitko hieman siitä?
Vaasan sairaalan ihopoliklinikan 
kanssa meillä on erittäin pitkä his-
toria aivan poliklinikan perusta-
misesta lähtien. Yhteistyö on ollut 
todella hyvää, ja Maailman psoria-
sispäivän yhteydessä luovutimme 
ihopolille kunniakirjan kiitoksek-
si siitä.

Pidämme tärkeänä, että alueen 
psoriasista sairastavat saavat ajan-
tasaista tietoa terveydenhuollosta. 
Siksi haluamme järjestää säännöl-
lisesti yleisöluentoja psoriasikses-

ta ja erilaisista ennaltaehkäisevistä 
toimista. Esimerkiksi ensi vuoden 
alussa meillä on luento hammashoi-
dosta ja psoriasiksesta.

Vaasan rannikkoseutu on vahvasti 
kaksikielistä. Miten kaksikielisyys 
näkyy yhdistyksessänne?
Olemme luontevasti täysin kaksikie-
linen yhdistys, man kan bara byta 
språket, om det behövs! Tilaisuuk-
sissa puhumme vuoroin suomea, 
vuoroin ruotsia, ja kaikki auttavat 
kääntämisessä, jos joku ei ymmärrä 
jotain asiaa. 

On hyvä asia, että olemme avoi-
mesti kaksikielisiä. Sekä suomen- 
että ruotsinkieliset pääsevät toimin-
nassa samalla kielikylpyyn.

Millaisia terveisiä haluaisit lähet-
tää yhdistyksen jäsenille ja Vaasan 
seudun psoriasista sairastaville?
Avoimin mielin vaan mukaan. Ihon-
aika-lehti on erittäin hyvä tietopa-
ketti, ja lisää tietoa saa luennoillam-
me. Sköt om er! L

Kalervo Piiran mukaan  
yhteistyö terveyden-

huollon kanssa on ollut 
antoisaa.

Kotimainen Boreas jaloille, käsille, kipuun

Boreas-tuotteita myyvät apteekit kautta maan, Stockmann- ja Sokos tavaratalot, 
City-marketit sekä laivojen tax-free myymälät.

Valmistettu Suomessa 
vuodesta 1946
www.boreas.fi
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KUOLLEEN MEREN IHONHOITO- 
TUOTTEET KOKO PERHEELLE  
– MYÖS TERVEELLE IHOLLE!

Kuiva, kutiseva  
ja hilseilevä iho?
La Cure -tuotteet sisältävät Kuolleen 
meren mineraaleja, jotka hoitavat ja 
rauhoittavat ihon tulehdusta ja kutinaa 
tehokkaasti. Tuotteet eivät sisällä 
barabeeneja eivätkä mineraaliöljyjä. 
Käyttö: mm. psoriasis, seborrea, atooppi-
nen iho, akne, syylät.

LISÄTIEDOT JA  
YHTEYDENOTOT

www.lacure.fi
info@lacure.fi

puh. 041 446 5593

MYYNTI
Verkkokauppa 
 www.lacure.fi

Luontaistuotekaupat
Luotaishoitolat

24 IHONAIKA 4|2018

Psoriasisyhdistykset voivat ilmoittautua järjestämään 
kaikille psoriasista sairastaville tarkoitetut kesäpäivät. 
Kesäpäivillä virkistytään sekä nautitaan vertaistuesta 
ja yhdessäolosta. Psoriasisliitto tukee kesäpäivät jär-
jestävää yhdistystä tuhannella eurolla. 

Lisätietoja kesäpäivien järjestämisestä antavat 
järjestösuunnittelijat. L

Psoriasis- 
yhdistysten 
järjestöpäivät  
toukokuussa 
Tampereella 

Psoriasisyhdistysten järjestöpäivät pidetään 
4.–5. toukokuuta 2019 Tampereella, Holiday 
Club Tampereen kylpylässä. Päivien teemana 
on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. 

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet lähete-
tään psoriasisyhdistyksille myöhemmin. Jos 
olet kiinnostunut osallistumaan, ota yhteyttä 
omaan paikallisyhdistykseesi! L
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TOUKOKUU

PSORIASISYHDISTYS – 

haluatko järjestää 
kesäpäivät?
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ALLAKKA 
Lisää tapahtumia: www.psori.fi
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JOS SINULLA ON PSORIASIS,  
KERRO LÄÄKÄRILLE, ETTÄ  
HALUAT OIREETTOMAN IHON.                  

PÄÄTÄT ITSE, MITÄ  
OIREETTOMAN IHON  
KANSSA TEET.

haastapsori.fi         #haastapsori
 Itä-Suomen alue 

Kuopion seudun psoriasisyhdistys

 Myyjäiset 17.12. klo 7–12
Kuopion yliopistollinen sairaala,  
Puijonlaaksontie 2, Kuopio
Ota yhteys pj Seijaan, p. 044 335 
3263, jos haluat mukaan joko myy-
mään tai tuomaan myytävää.

 Keski-Suomen alue 

Hämeenlinnan seudun 
psoriasisyhdistys
www.facebook.com/
hameenpsoriaatikot

 Pikkujoulu pe 7.12. klo 17
Ravintola Cantina Pannuhuoneen 
kabinetti, Kaivokatu 9, Hämeen-
linna (Kauppakeskus Goodmanin 
vieressä)
Jouluisen herkkuruokailun hinta 30 
€/ hlö, maksu yhdistyksen tilille FI51 
2047 1800 1466 22. Pikkupaket-
ti mukaan, tervetuloa myös avec! 
Vapaita paikkoja voi kysyä Pirkolta  
p. 0400 201 772.

 Luento: Lääkekorvaukset  
ma 4.2. klo 18–20
Hämeenlinnan Kumppanuustalo,  
Sali 205, Kirjastokatu 1, 
Hämeenlinna
Järjestösuunnittelija Kirsti Karttunen 
luennoi lääkekorvausten ja muiden 
korvausten muodostumisesta.

 Luento: Luomet ja niiden  
tutkiminen ma 1.4. / Psoriviikko
Ajankohta ja paikka varmistetaan 
myöhemmin.
Psorilinjan sairaanhoitaja Kristiina 
Rautio kertoo luomista ja niiden 
tutkimisesta. 

 Keilavuorot, joka kuukauden  
1. lauantai klo 11–12
Aulangon kylpylän keilahalli,  
Aulangontie 93, Hämeenlinna
Yksi maksettu rata, Psoriasisliiton 
jäsenkortti näytettävä. Ota myös  
perhe mukaan!

 Allasjumppa parillisten viikkojen 
keskiviikkoisin klo 16–18
Voutilakeskus, Pollentie 35, 
Hämeenlinna
Ryhmässä on tilaa, ilmoittaudu  
Kaukolle p. 050 586 7587.

 
Lahden seudun psoriasisyhdistys

 Footbic-jalkajumppaa  
pe 18.1. klo 18
Lahden Järjestökeskus LINK, 
Hämeenkatu 26 A 3.krs, Lahti
Footbic aktivoi jalkaterien lihaksia ja 
tekee hyvää koko keholle. Palloja saa 
lainaksi ohjaajalta. 

 Suolahuonehoito ti 12.2. klo 17.30
Lahden Suolahuone,  
Vuorikatu 25 C, Lahti
Hoito kestää 40 min. Ilmoittaudu 7.2. 
mennessä marianne.ketonen@gmail.
com tai p. 040 522 2303.

Lounais-Suomen alue

Satakunnan psoriasisyhdistys

 Jäsentapahtuma Kankaanpäässä, 
tammikuu 2019
Kuntoutuskeskus Kankaanpää, 
Kelankaari 4, Kankaanpää
Tapahtumasta saa lisätietoja lop-
puvuoden 2018 jäsenilloissa sekä 
yhdistyksen nettisivuilta ja hallituk-
sen jäseniltä.

 Jäsenilta ma 11.2. klo 18.00
Satakunnan Yhteisökeskus,  
Otavankatu 5, Pori
Psykiatrinen sairaanhoitaja Tarja  
Lehti-Koskikumpu puhuu unihuol-
losta. Teemme myös rentouttavan 
hengitysharjoituksen, jonka avul-
la nukahtaminen helpottuu. Tarjolla 
vertaistukea ja kahvit – tervetuloa!

Turun seudun psoriasisyhdistys
Eerikinkatu 30, 4. krs, 20100 Turku 
p. 0400 524 560 
turunpsori@psorila.fi, www.psorila.fi 
facebook.com/turunpsori 

 Allasliikuntaa joka keskiviikko  
klo 19–20.30 
Ruusukortteli, Puistokatu 11, Turku 
Fysioterapeutin ohjaama vesijump-
pa, syksyn vuorot 12.12. asti, ensi 
vuonna jatketaan 9.1.

 Kädentaitoryhmä joka toinen  
tiistai klo 10–12.30
Happy House, Ursininkatu 11, Turku 
Syyskausi jatkuu 11.12. asti.

 Keilailu to 13.12. klo 19.30 
Kupittaan keilahalli,  
Kupittaankuja 1, Turku 
Ilmoittautumiset liikuntavastaavalle 
11.12. mennessä, p. 040 524 1062.

Vaasan seudun psoriasisyhdistys
vapsori.netanvia.fi

 Jäsenilta ke 2.1. klo 18
Vaasan seudun psoriasisyhdistys, 
Korsholmanpuistikko 44, Vaasa
Teema: Vertaistuki ja sen merkitys.

 Jäsenilta ke 6.2. klo 18 
Vaasan seudun psoriasisyhdistys, 
Korsholmanpuistikko 44, Vaasa
Teema: Hammas- ja suunterveys.

Pohjois-Suomen alue

Keski-Pohjanmaan 
psoriasisyhdistys

 Luento: Psoriasis ja ruokavalio, 
ma 4.2. klo 18–20
Yhteisöklubi Silta, Rantakatu 2, 
Kokkola
Ravitsemussuunnittelija Kati Nynäs 
Soitesta kertoo psoriaatikkojen  
ruokavaliosta ja vastaa kysymyksiin. 
Kahvitarjoilu! Ilm. 28.1.2019 men-
nessä: kp.psori@gmail.com, p. 040 
952 3948.

Seuraavan numeron 
tapahtumatiedot 

15.1.2019 mennessä:
ihonaika@psori.fi 



KURSSIT & KUNTOUTUS
Psoriasisliiton järjestämät kurssit

KURSSIT & KUNTOUTUS
Psoriasisliiton järjestämät kurssit

Seniorikurssi Psoriasis ja diabetes 
6.–10.5.2019
Kylpylähotelli Päiväkumpu, Karjalohja 

Kurssille valitaan 10 henkilöä, omavastuu 65 €. 
Hakuaika päättyy 1.3.2019, tiedot valituille 
29.3.2019. Kutsun mukana lähetetään kurs-
siohjelma ja tietoa käytännön asioista.

Seniorikurssit on suunnattu psoriasis-
ta sairastaville yli 60-vuotiaille eläke-
läisille. Psoriasis ja diabetes -kurssi on 

tarkoitettu niille senioreille, joilla on psoria-
siksen lisäksi diabetes tai lisääntynyt riski 
sairastua siihen. Kurssin ohjelmassa on mu-
kavaa yhdessäoloa, perustietoa psoriasik-
sesta ja sen hoidosta sekä terveyden ja hy-
vinvoinnin edistämisestä. Myös liikuntaa on 
päivittäin.

 Edellytyksenä osallistumiselle on, että 
kuntoutuja selviytyy omatoimisesti kurssin 
ohjelman aikana ja majoituksessa.

Kurssille hakeminen
Kurssille haetaan hakemuslomakkeella,  
jonka voi tulostaa osoitteesta www.psori.fi 
tai tilata Psoriasisliiton toimistosta tai alue-
toimistoista. Palauta lomake määräpäivään 
mennessä osoitteella Psoriasisliitto, Fredri-
kinkatu 27 A 3, 00120 Helsinki. Kurssia var-
ten ei tarvita lääkärintodistusta. 

Matkakorvauksia voi hakea Kelasta. Täl-
löin kurssilainen tarvitsee lääkäriltä suosi-
tuksen (kirjallinen A-, B-, C- tai D-lausunnolla 
oleva merkintä tai vapaamuotoinen suositus, 
josta ilmenee kurssin tarpeellisuus).

SENIORI- 
KURSSI

Teema Lomapaikka Ajankohta Haku päättyy

Voimaa vertaisuudesta, aikuisille Suomen Latu Kiilopää, Saariselkä 24.–29.3.2019 24.12.2018

Voimaa vertaisuudesta, aikuisille Lehmirannan lomakeskus, Salo 10.–15.6.2019 10.3.2019

Voimaa vertaisuudesta, lapsiperheille Rokua Health & Spa, Rokua 16.–21.6.2019 16.3.2019

Voimaa vertaisuudesta, lapsiperheille Kyyhkylä Oy, Mikkeli 24.–29.6.2019 24.3.2019

Voimaa vertaisuudesta, lapsiperheille Kuortaneen Urheiluopisto, Kuortane 7.–12.7.2019 7.4.2019

Voimaa vertaisuudesta, lapsiperheille Scandic Ikaalisten kylpylä, Ikaalinen 28.7.–4.8.2019 28.4.2019

Voimaa vertaisuudesta, lapsiperheille 
MINILOMA

Sport & Spa Hotel Vesileppis Oy,  
Leppävirta

30.8.–1.9.2019 
17.–20.10.2019

30.5.2019

Voimaa vertaisuudesta, aikuisille Kruunupuisto Oy, Savonlinna 30.9.–5.10.2019 30.6.2019

Tuetut lomat toteutetaan Veikka-
uksen tuella ja Maaseudun Ter-
veys- ja Lomahuolto ry:n kanssa.

Kurssille hakeminen
Lomalle haetaan täyttämällä lo-
majärjestön lomatukihakemus 
osoitteessa www.mtlh.fi. Paperi-
sen lomatukihakemuksen voi tu-
lostaa lomajärjestön verkkosivuil-
ta tai tilata Psoriasisliitosta.

Täytä hakemus huolellises-
ti. Puutteellisesti täytettyjä hake-
muksia ei käsitellä. Valinnat loma-
tuen saajista tekee lomajärjestö.

Hakuaika päättyy kolme kuu-
kautta ennen loman alkamispäi-
vää. Loman omavastuuosuus on 

aikuisilta 20 €/vrk. Alle 17-vuoti-
aat ilmaiseksi.

Lomaan sisältyy täysihoito,  
majoitus kahden hengen huo-
neessa tai perhekoon mukaisissa 
huoneissa/huoneistoissa, loma-
paikan allasosaston ja kuntosalin 
käyttö, yleinen vapaa-ajan ohjel-
ma ja ryhmän ohjelma.

Perhelomille otetaan 10 perhet-
tä, aikuisten lomille 20 henkeä.

LISÄTIEDOT
järjestösuunnittelija  
Teuvo Leppänen, p. 040 728 1144 
teuvo.leppanen@psori.fi
psori.fi/tule-mukaan/tuetut-lomat/

LISÄTIEDOT
kuntoutussuunnittelija 
Satu Lahtinen, p. 040 724 8713
satu.lahtinen@psori.fi 

Tuetut lomat tarjoavat tilaisuu-

den irrottautua arjesta ja jakaa 

kokemuksia muiden psoriasis-

ta sairastavien kanssa. 
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Tietoa  

vuoden 2019 

tuetuista lomista 

verkossa 

psori.fi 

tuetuille lomilleHAE VUODEN 2019

P
soriasis alkoi oireilla Veli Kaksosella jo nuorena. Jokin 
aika sitten hänelle ilmaantui myös niveloireita, joiden 
takia hän kaipasi lisätietoa sairaudesta ja tehokkaam-

masta hoidosta. Tietoa etsiessään Kaksonen päätyi Pso-
riasisliiton verkkosivuille, joiden kautta hän liittyi Lahden 
seudun psoriasisyhdistykseen. Liittyminen kävi verkos-
sa helposti ja pian kotiin tuli ensimmäinen Ihonaika-lehti. 
Lehdestä löytyi ilmoitus tuetusta lomasta, jolle perhe päät-
ti hakea.

– Lomalle hakeminen oli helppoa ja suoraviivaista. Valin-
tatietokin saapui aikanaan suoraan sähköpostiin, Kaksonen 
kertoo.

Lomakokemustaan Kaksonen kuvailee erittäin mukavak-
si. Parasta lomassa oli hänen mukaansa päästä irti arjesta, 
yhdessä perheen kanssa. Rentoutua rauhassa ja aterioida 
valmiissa ruokapöydässä.

– Tavallisella lomalla alan helposti miettiä arjen huolia ja 
työasioita. Täällä nämä eivät tulleet mieleen, koska perheel-
lä riitti yhteistä tekemistä ja ohjelmaa koko loman ajaksi. 

Kaksonen suosittelee tuettuja lomia erityisesti perheil-
le, joissa eletään niin sanottuja ruuhkavuosia. Kehitettävää 
hän ei lomatoiminnasta juuri löydä. 

– Psoriasista sairastavien tutustumista toisiinsa voisi 
edistää lomalla nykyistä paremmin, Kaksonen sanoo. L

TEKSTI JA KUVA Teuvo Leppänen

Lahtelaisen Veli Kaksosen kolmihenkinen perhe 
osallistui viime kesänä Psoriasisliiton tuetulle  
lomalle. Lomapaikkana oli Iisalmessa sijaitseva  
Spa Hotel Runni. 

Hengähdys- 
tauko arjesta

Veli Kaksonen per-
heineen oli ensim-
mäistä kertaa Pso-
riasisliiton tuetulla 
lomalla. He aikovat 
ehdottomasti hakea 
myös uudelleen. 

LOMA-
KOKEMUS!



LUOTTAMUSJOHDON PALSTA
Eila Pethman

Parvessa on hyvä lentää

V
apaaehtoistoiminta – ottaako se enemmän kuin antaa 
vai toisin päin? Tätä olen tuumaillut aina pohtiessani 
jaksamistani, perheen arjen tuomien ilojen, surujen ja 
sairauksien kohdatessa. Sairaushan ei ole kilpailulaji.  
Ei voi verrata, kenen sairaus on vaikeampi, vaan jokai-

nen meistä tarvitsee asianmukaisen hoidon, kohtelun ja empatian.

VAPAAEHTOISTOIMINTA ”KAATUU” usein pienen joukon hartioille. 
Silti vastausta kysymykseen ei tarvitse kauaa miettiä: Vaikka vapaa-
ehtoistyö ottaa aikansa ja on välillä vaikea sovittaa muuhun arkeen, 
se myös antaa paljon iloa, haasteita ja ystäviä. Vuosien varrella olen 
itse saanut psoritoiminnassa eniten iloa ystävistäni, joita en olisi ta-
vannut ilman yhdistyksessä mukana olemista.

Jäsenistössämme on varmasti paljon erilaista osaamista ja sitä 
toivoisin tuotavan enemmän yhteiseksi hyödyksi ja iloksi toimintaan 
osallistumisen kautta. Yhdistys on jäsenen lähin palvelupiste, ja jo-
kaisessa yhdistyksessä on varmasti tilaa uusille osaajille vanhojen 
kumppaneiksi ja ystäviksi. Psoriasisyhdistyksessä toimimisen kaut-
ta voi saada myös valmiuksia työtehtäviin kolmannella sektorilla ja 
ylipäänsä kartuttaa työelämässä tarvittavia taitoja ja verkostoja.

OLEN AINA VOINUT LUOTTAA SIIHEN, että saan Ihonaika-lehdestä 
ja liiton koulutuksista oikeaa tietoa uusista hoidoista ja etuuksiem-
me valvonnasta. Ne ovat minulle paras ”apteekki”,  jonka avulla pysyn 
ajan tasalla ympärillä tapahtuvien sosiaali- ja terveydenhuollon myl-
lerrysten keskellä.

Oma yhdistys on taho, jonka kautta voi vaikuttaa kotipaikkansa 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Myös kotipaikan vaihtues-
sa lähin paikallisyhdistys tietää paikkakunnan tärkeimmät palvelut; 
yhdessä tulemme näkyviksi ja kuuluviksi.

Suosittelen lämpimästi jokaiselle nuorelle ja iäkkäämmällekin yh-
distyksen sekä liiton toiminta- ja kurssikalentereiden tarkkaa luke-
mista. Sitä kautta voi löytää vertaisia ystäviä psoritaipaleelle. Aina se 
antaa, kun joku pitää kädestä kiinni. Osallistumalla olet myös muka-
na tekemässä yhdistyksestä omannäköistäsi.

Parvessa on hyvä lentää, mutta uusia siipiä toivotaan; matka on 
vielä kesken.

Eila Pethman
Psoriasisliiton  
liittohallituksen  
jäsen

 

Jokaisessa  
yhdistyksessä 
on varmasti tilaa 
uusille osaajille.

joululahjoitus!

31IHONAIKA 4|201830 IHONAIKA 4|2018

Saajan
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

Viitenro
Ref.nr

Eräpäivä
Förf.dag

Euro

PANKKI
BANKEN

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.

Betalningen förmedlas till mottagare endast i Finland enligt Allmänna villkor för
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

Nordea IBAN  FI89 1745 3000 0257 10

Psoriasisliitto ry
Fredrikinkatu 27 A 3
00120 Helsinki

(    )  10 €      (    )  50 €
(    )  20 €       (    )  muu summa

9001

Kiitos tuestanne!

BIC
        NDEAFIHH

Keräyslupa Poliisihallitus 8.2.2017
numero RA/2017/130
PSORIASISLIITTO 
IHO- JA NIVELPSORIASISTA SAIRASTAVIEN ASIALLA.
Tällä lahjoituksella voitte tukea Psoriasisliiton
ohjaus-, neuvonta- ja tiedotustoimintaa.

8400

Työmme on vaikuttavaa: Kuluvana 
vuonna me muun muassa 
 olemme neuvoneet ja tukeneet  

43:a paikallisyhdistystämme,  
joissa on yhteensä yli 13 000 
jäsentä

 olemme tarjonneet Psorilinjan 
kautta maksutonta neuvontaa  
ja ohjausta puhelimitse, sähköpos-
tilla, Facebookissa ja yleisö- 
tapahtumissa yli 600 henkilölle

 olemme kouluttaneet ja luennoi-
neet lukuisissa tapahtumissa

 järjestimme seitsemän aurin-
kopainotteista sopeutumisval-
mennuskurssia ja viisi alueellista 
kuntoutuskurssia

 kartoitimme yhdessä kolmen jär-
jestön kanssa pitkäaikaissairauksi-
en kustannuksia ja veimme psoria-
sista sairastavien viestiä päättäjille

Lämmin kiitos  
avustasi ja  
tunnelmallista  
joulun aikaa!

Sonja Bäckman 
Psoriasisliiton toiminnanjohtaja

Tue työtämme – tee

Me Psoriasisliitossa teemme työtä psoriasista  

sairastavien aseman parantamiseksi. 

 olemme tavoittaneet yli 
100 000 kävijää psori.fi -verk-
kosivuilla ja julkaisseet neljä 
numeroa Ihonaika-lehteä

 olemme olleet aktiivisesti 
mukana eri sosiaalisen medi-
an kanavissa ja järjestäneet 
#psorieitartu-kampanjan.

Jos haluat tukea työtämme ja 
auttaa mahdollistamaan tulok-
sellisen, vaikuttavan toiminnan 
myös tulevaisuudessa, alla ole-
valla tilisiirtolomakkeella voit 
tehdä lahjoituksen Psoriasis-
liitolle. Lahjoitusvarat kohden-
netaan ohjaus-, neuvonta- ja 
tiedotustoimintaan. 

Voit tukea toimintaamme 
myös tilaamalla Ihonaika-leh-
den. Tarkemmat ohjeet: psori.fi.



TEKSTI  
Vuokko Maria Nummi

KUVAT  
Shutterstock

Suun terveydestä huolehtiminen on 

kuin laittaisi rahaa pankkiin. Puhtaat 

hampaat sekä reikien ja suun tuleh-

duksien hoidattaminen kuuluvat 

myös psoriasiksen hyvään hoitoon.

Suu auki!
S uun tulehdukset voivat  

pahentaa myös psoriasis- 
tulehdusta ja vaikeuttaa 
hoitojen toteuttamista.  
Psoriasiksen hoidossa 

käytettävät vastustuskykyä heiken-
tävät lääkkeet, muun muassa biolo-
giset lääkkeet edellyttävät erityisen 
huolellista suunhoitoa, jotta tuleh-
dukset eivät pääsisi etenemään tai 
pahenemaan elimistössä.

Paljon voi tehdä itse kotona, mut-
ta hammaslääkärissä käyntikin on 
tarpeen. Esimerkiksi biologisten 
lääkkeiden käyttö voidaan joskus 
aloittaa vasta, kun hammaslääkäri 
on tarkastanut hampaiden kunnon – 
varsinkin silloin, kun hammaslääkä-
rissä käynnistä on pitkä aika.

– Suussa voi olla oireettomiakin 
tulehduksia, jotka on kuitenkin hoi-
dettava kuntoon ennen hoitojen aloit-
tamista. Joskus hoidot jopa viiväs-
tyvät suun tulehdusten ja reikäisten 
hampaiden takia, sanoo Pirjo Murto. 

Murto työskentelee reumahoita-
jana Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin Tulehduskeskukses-
sa Helsingin Meilahdessa.

Hoitamaton suu on tulehdusriski
Hoitamattomat hampaat altistavat 
suun infektioille. Hampaiden rei-
kiintyminen ja ientulehdukset ovat 
yllättävän yleisiä myös työikäisillä. 
Suussa voi olla myös sieni-infektioi-
ta, jotka ovat seurausta yleisen im-
muunipuolustuksen heikentymi-
sestä.

Jotkut psoriasiksen ja nivelpso-
riasiksen lääkehoidot voivat myös ai-
heuttaa suun limakalvomuutoksia. 
Osittain puhjenneet viisaudenham-
paatkin saattavat paljastua tuleh-
duksen syyksi.

Siksi suuta on syytä hoitaa. Pirjo 
Murto kertoo, että psoriasisdiagnoo-
sin kuulemishetki ei ehkä kuiten-
kaan ole otollisin aika ottaa suun-
hoitoa puheeksi. Usein ihminen on 

• Psoriasis on tulehduksellinen 
sairaus, ja siksi muutkin elimis-
tön tulehdukset on syytä hoi-
taa huolellisesti.

• Tulehduksellisissa sairauksissa 
vastustuskyky voi olla alentu-
nut perussairauden ja lääkitys-
ten vuoksi.

• Suussa elää satoja bakteereita 
ja sieniä, jotka voivat aiheuttaa 
ikäviä paikallisia tulehduksia.

• Suu on hengitysteiden ohel-
la portti, jonka kautta infektiot 
pääsevät muualle elimistöön.

 Opettele hyvä harjaustekniikka.  
Sähköhammasharja helpottaa harjausta.

 Jos aika ei muuten riitä hampaiden  
kunnolliseen puhdistukseen, ota hammas-
lanka tai -tikku käteen ja puhdista hammas-
välit vaikka silloin, kun katsot televisiota. 

 Totuttele säännölliseen ateriarytmiin. 
 Käytä ksylitolituotteita.
 Jos suu on hyvin kuiva, kokeile sivellä ikeniin 

tavallista ruokaöljyä. Vesikin voi auttaa.
 Jos ikenet ärtyvät, kokeile erilaisia  

hammasharjoja ja -tahnoja.
 Huomioi muutokset leukanivelissä,  

limakalvoilla ja syljenerityksessä.

VINKIT SUUN  
OMAHOITOON

Lisätietoja: 
Reuma-aapinen, Reumaliitto. 
www.reumaliitto.fi/fi/
reuma-aapinen

Leukanivelten säryt kannattaa ottaa aina puheeksi 
hammaslääkärin ja hoitavan lääkärin kanssa. 

Leukanivelten oireet ovat yleisiä nivelreumas-
sa ja muissa tulehduksellisissa reumasairauksis-
sa, kuten nivelpsoriasiksessa. Oireina ovat yleensä 
leuan liikearkuus ja liikelaajuuksien väheneminen, 
leukanivelten aamujäykkyys ja rahina sekä nivelten 
painoarkuus. Näin puremalihaksetkin kipeytyvät. 
Tämä kuormittaa leukanivelien lisäksi hampaita. 

Jos leukanivelet kipeytyvät, purennassa voi olla 
ongelmia. Hammashoitajalta tai -lääkäriltä saat 
puremalihasten hieronta- ja venyttelyohjeita ja oh-
jeita alaleukaliikeharjoituksiin. Harjoituksia voi 
tehdä kotona!

vielä pyörällä päästään ja miettii 
enemmän psoriasista ja lääkkeitä. 
Suun terveysasioista kannattaa kui-
tenkin puhua.

– Kuukauden päästä hoitajan vas-
taanotolla katsomme, miten lääkitys 
sujuu. Käymme samalla läpi infekti-
oiden ja suun hoitoa sekä tarkistam-
me, että rokotukset ovat ajan tasalla. 
Korostamme omahoidon merkitystä 
ja annamme hoitovinkkejä. 

Suun huonoakaan kuntoa ei tar-
vitse hävetä, vaan pitäisi rohkaistua 
kysymään apua.

– Olen vahvasti sitä mieltä, että 
jokaisella pitäisi olla oikeus kun-
nalliseen hammashoitoon kohtuul-
lisessa ajassa. Suun hoito vaikut-
taa niin laajasti ihmisen terveyteen, 
Murto huomauttaa.

Psoriasista sairastavien olisi 
myös hyvä kertoa hoitavalle lääkäril-
le kaikista lääkityksistään, jotta esi-
merkiksi tulehdusriskiin osataan 
puuttua. L

Kun leukanivel oireilee
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Muista!
Savuttomuus ja  

alkoholin kohtuu- 

käyttö tukevat myös 

suun terveyttä.

Miksi suuta
 pitää hoitaa?



ITSEHOITOVINKIT
Tietoa psoriasiksen hoidosta

2 Suojaa kädet kylmältä, liialta kuumuudelta, lialta  
ja pölyltä. Ota käsineet käyttöön heti säiden viilen-
tyessä. Sormusten käyttöä kosteissa ympäristöissä 
ja töissä on hyvä välttää.  

Ihoa ärsyttävissä ja likaisissa töissä on hyvä käyt-
tää suojakäsineitä. Suojakäsineiden on sovittava 
käyttötarkoitukseen ja oltava oikean kokoiset. Käytä 
puuvillakäsineitä suojakäsineiden alla ja vaihda niitä 
tarpeeksi usein, jotta kädet pysyvät kuivina. Huoleh-
di, että kädet ja suojakäsineet ovat puhtaat ennen 
käyttöä.  

3 Jos käsissä on psoriasista, oireita hoidetaan perus-
voiteella tai lääkärin määräämällä lääkevoiteella 
ohjeen mukaan. Ihottumaa on hoidettava huolella 
ja yleensä pitkiä aikoja, ettei se kroonistu. Myös 
voiteen levityksen jälkeen käsissä voi käyttää 
puuvillakäsineitä. 

Muista, että kättelyä tai koskettelua ei tarvitse 
välttää, vaikka käsissä olisi psoriasista!

1 Käsidesi sopii puhdistamiseen, mutta jos käsissäsi 
on psoriasista, käsidesi voi ärsyttää ihoa. Paras tapa 
on pestä kädet haalealla vedellä käyttäen mietoa 
saippuaa, kylpy- tai suihkuöljyä tai perusvoidetta. 
Huuhtele ja kuivaa kädet huolellisesti.  

TEKSTI  
Kristi ina Rautio

KUVA  
Shutterstock ! Katso ihotautilääkärin vinkit käsien  

psoriasiksen hoitoon: www.haastapsori.fi

Kylmä talvi-ilma saa kenen tahansa kädet  

kuivumaan ja hilseilemään, mutta psoriasista  

sairastavan on hyvä kiinnittää erityistä huomiota 

käsien hyvinvointiin.

  Katse 
käsiin

Ennakkoilmoitus  
Psoriasisliiton 
liittokokouksesta
Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1. päätetään liittohallituksen esityksestä liiton uudistettujen ja  
Patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkastamien sääntöjen 
hyväksymisestä (hyväksyminen vaatii kolme neljäsosaa annetuista 
äänistä)

2. mikäli uudistetut säännöt hyväksytään, päätetään niiden käyttöön- 
oton ajankohdasta (voidaan päättää ottaa käyttöön välittömästi  
ja sitten tehdä esim. henkilövalinnat niiden mukaan) 

3. vahvistetaan liittovaltuuston jäsenten lukumäärä huomioon ottaen  
21 §:n määräykset *

4. vahvistetaan liittohallituksen jäsenten lukumäärä huomioon ottaen  
25 §:n (sääntöehdotuksen 7 §) määräykset

5. asetetaan haluttaessa valiokunta henkilövaaleja varten
6. käsitellään liiton kuluneen kolmivuotiskauden toimintaa  

ja taloutta koskeva selonteko
7. käsitellään liiton seuraavan kolmivuotiskauden toimintaa  

ja taloutta koskevat suunnitelmat
8. käsitellään muut liittovaltuuston ja -hallituksen esittämät asiat 
9. käsitellään liittokokousedustajain kokouksessa tekemät ehdotukset
10. valitaan liiton puheenjohtaja, joka toimii liittohallituksen  

puheenjohtajana seuraavat  kolme kalenterivuotta
11. valitaan liittohallituksen varapuheenjohtaja seuraavaksi  

kolmeksi kalenterivuodeksi
12. valitaan liittovaltuuston puheenjohtajat seuraavaksi  

kolmeksi kalenterivuodeksi * 
13. valitaan liittovaltuuston jäsenet ja heille kullekin kaksi henkilökohtaista 

varajäsentä sekä vahvistetaan samalla näiden sijaantulojärjestys * 
14. valitaan liittohallituksen jäsenet ja heille kullekin henkilökohtainen 

varajäsen
15. mikäli uudistetut säännöt on otettu käyttöön, arvotaan 

liittohallitukseen valittujen erovuorot 
16. valitaan varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavaksi 

kolmeksi kalenterivuodeksi.  

* -merkityt kohdat jäävät pois, jos uudistetut säännöt päätetään  
ottaa käyttöön välittömästi. 

 
Liittokokoukselle tarkoitetut jäsenaloitteet on annettava liitto- 
hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen liittokokousta.  

AIKA  
sunnuntai 5.5.2019

PAIKKA  
Holiday Club Tampereen 

kylpylä
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Liittokokouksen  
kokoonpano  
ja päätösvalta 
 
Liittokokouksessa päätösvaltaa 
käyttävät jäsenyhdistysten lähettä-
mät liittokokousedustajat. Jäsenyh-
distys on oikeutettu lähettämään 
yhden äänivaltaisen edustajan jäse-
nistönsä kutakin alkavaa 200 jäsen-
tä kohden, joista liiton jäsenmaksu 
on suoritettu. Kullakin edustajalla 
on yksi ääni.  

Edustajain luvun määrää liitto-
kokousta edeltäneen vuoden mar-
raskuun puolivälissä vahvistettu 
kunkin jäsenyhdistyksen henkilöjä-
senten luku, jonka liittohallitus vah-
vistaa ja ilmoittaa jäsenyhdistyksille.  

Jäsenyhdistykset ilmoittavat liit-
tohallitukselle edustajiensa nimet 
kuusi viikkoa ennen liittokokous-
ta. Jäsenyhdistys voi käyttää liitto-
kokouksessa enintään yhden vii-
desosan (1/5) äänimäärää kokouk-
sessa edustetusta äänimäärästä.  

Kunniapuheenjohtajalla ja -jäse-
nillä, liittovaltuuston ja -hallituksen 
jäsenillä sekä tilintarkastajilla ja lii-
ton toimihenkilöillä on kokoukses-
sa puheoikeus, vaikka he eivät olisi-
kaan liittokokousedustajia.  

Edustajansa liittokokouskuluista 
vastaa jäsenyhdistys, ellei liittohalli-
tus ole toisin päättänyt.  

Kutsu liittokokoukseen lähete-
tään kirjallisena jäsenyhdistyksil-
le vähintään kolme viikkoa ennen 
kokousta. L



P
soriasis ei tee parisuhteen sol- 
mimisesta tai siinä elämisestä  
ainakaan tavallista helpompaa.  
Ajatellaan vaikka sitä, että psori 
diagnosoidaan usein teini-iäs-
sä tai vähän sen jälkeen. Tämä 
on todella huono aika pitkäai-

kaissairauden puhkeamiselle. Tuolloin ihmisen 
kuuluisi kukoistaa, ottaa omaa elämää haltuun 
ja itsenäistyä estoitta. Tulisi opetella oma krop-
pansa ja tietoisuus itsestään. Pitäisi ottaa kon-
taktia muihin ja ympäröivään maailmaan ilman 
ylimääräisiä ulkonäköön liittyviä paineita.

SAIRAUDESTA JOHTUVAT EPÄVARMUUDET  
ja pelot nakertavat helposti itseluottamusta.  
On kamalaa, kun kutittaa,  ja vielä kamalampaa 
on, kun pelkää, että iho alkaa oireilla. Kierre on 
valmis. Apua!

Aikuisiälläkin sosiaaliset tilanteet ja tutustu-
minen uusiin ihmisiin voi olla vaikeaa, oli pso-
riasista tai ei. Mutta jälleen psori tuo soppaan 
omat mausteensa. 

Ekoilla treffeillä ei varmasti haluaisi tuoda 
julki suvun sairaushistoriaa. Psori on kuitenkin 
usein näkyvä, joten se on monesti osana jutus-
telussa, halusit tai et.

”SULLA ON JOTAIN IHOTTUMAA TUOSSA..? 
Joo, se on psori.” Ja siitä se sitten lähtee. Taas. 
Usein pidän uusien ihmisten seurassa kahden 
minuutin luennon siitä, kuinka jokainen pso-
ria sairastava oireilee omalla tavallaan ja joillain 
sairaus voi olla myös nivelissä. Toivon, että ih-
minen kuulee myös toisenlaisen psoritarinan, 
ettei ajatella kaikkien sairastavan samalla taval-
la. Näin syntyy lisää ymmärrystä. 

Tasapuolisuuden nimissä olisi hienoa, jos 
Tinderissä näkyisi heti, onko suvussa skitso- 
freniaa tai muita periytyviä sairauksia. Ainahan 
voi siirtää keskustelun itsestä pois ja keventää 
tunnelmaa kysymällä mahdolliset sydän- ja ve-
risuonisairaudet. Ykkös- ja kakkosdiabetekset. 
Onneksi huumori on apunamme joka tilantees-
sa. Avoin keskustelu kantaa hedelmää – vaali-
taan siis sitä. 

KUN LÖYTÄÄ IHMISEN, jota kiinnostaa enem-
män sinä itse kuin psoriasiksesi, se on Rak-
kautta. Olen ollut tässä suhteessa onnekas. Hän 
vähät välittää, kun lakanat pöllyävät minun 
puolellani. Hän ei kommentoi, kun ojennan sää-
reni. Hän vain joskus rasvaa sen perusvoiteel-
la ja jatkaa omia touhujaan, 
kun itse jatkan tyytyväisenä 
toisen jalan rasvausta. 

Hän ei reagoi (enää) sii-
hen, kun kuljen kotonani 
alasti. Rasvan kuivattelu on-
nistuu näin parhaiten. Hän 
ymmärtää auringon kai-
puuni sekä lämmön ja valon 
parantavan vaikutuksen ke-
hossa ja mielessä. Hän haluaa tukea minua sii-
nä, että pääsen aurinkoon säännöllisesti.

Hän vastaa puheluun tai vaihtaa tv-kana-
vaa, kun olen juuri rasvannut käteni, koska hän 
tietää. Hiljainen, kaunis tieto. Vaalikaa näitä 
nahkaymmärtäjiänne. Mutta älkää myöskään 
olettako, että kukaan tietää, jos ette ensin itse 
kerro. Näin ymmärrys kasvaa ja yhteiselo hel-
pottuu.  

Koska mikään ei ole itsestään selvää. Kukaan 
ei ole itsestään selvä. –Minna Mäyrä

KOLUMNI
Minna Mäyrä työskentelee sosiaalialalla ohjaajana. Hän on sairastanut psoriasista teini-iästä lähtien.  

RAKKAUS
ON HILJAISTA 
TIETOA
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Avoin keskustelu 
kantaa hedelmää 

– vaalitaan siis sitä.

ME PALVELEMME 
Yhteystiedot
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PSORIASISLIITTO   –  
PSORIASISFÖRBUNDET RY
Fredrikinkatu 27 A 3, 00120 Helsinki 
p. 040 905 2543
liittotoimisto@psori.fi
etunimi.sukunimi@psori.fi

Assistentti 
Liisa Korkiakoski 
p. 040 768 6535

Puheenjohtaja  
Kristiina Salonen

Toiminnanjohtaja 
Sonja Bäckman 
p. 040 827 2106

Talouspäällikkö 
Sirpa Savolainen 
p. 050 520 4554

Viestintäpäällikkö 
Susanna Kaaja 
p. 050 325 2072

Jäsensihteeri 
Iida Liukkonen 
p. 040 743 9364
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ALUETOIMISTOJEN JÄRJESTÖSUUNNITTELIJAT

Pohjois-Suomi, 
Oulu  
Anne Savuoja 
p. 0400 867 927

Itä-Suomi,  
Kuopio 
Teuvo Leppänen 
p. 040 728 1144

Keski-Suomi,  
Tampere  
Kirsti Karttunen 
p. 040 733 4243

Lounais-Suomi,
Helsinki   
Hanna Karhunen 
p. 040 455 9072

PSORIASISKESKUKSEN KUNTOUTUSSUUNNITTELIJAT

Aurinko- 
painotteinen  
sopeutumis- 
valmennus
Sanna Hassinen
p. 040 905 2659

Alueelliset  
kuntoutuskurssit 
Satu Lahtinen
p. 040 724 8713

Aurinko- 
painotteinen  
sopeutumis- 
valmennus, 
Psorilinja
Kristiina Rautio
p. 040 579 4254 

PSORILINJA 
p. 0800 557 767

Maksuton neuvonta puhelin  
ma klo 8–12

ti–ke klo 14–18

psorilinja@psori.fi

Psorilinjan Facebook -ryhmä

Psoriasisliitto

Psoriasisliitto

Psoriasisliitto



ME PALVELEMME 
Jäsenedut

Haluatko tarjota  jäsenillemme etuja yrityksesi palveluista? 
Ota yhteyttä:  jasenasiat@psori.fi tai p. 040 743 9364.

Airport Hotel Bonus Inn
Tarjoushinnat varauskoodilla  
PSORI18 (voimassa rajoitetusti): 
• to–ma: 78 €/1 hh, 98 €/2 hh,  

128 €/3 hh, 148 €/perhehuone, 
168 €/Junior Suite. 

• ti–ke: 101 €/1 hh, 119 €/2 hh,  
169 €/3 hh, 189 €/perhehuone, 
209 €/Junior Suite. 

Varaukset: hotel@bonusinn.fi,  
p. 09 825 511, tai www.bonusinn.fi

Airport Hotel Pilotti
Tarjoushinnat varauskoodilla  
PSORI18 (voimassa rajoitetusti): 
• to–ma: 80 €/1 hh, 98 €/2 hh,  

130 €/3 hh, 150 €/perhehuone 
• ti–ke: 105 €/1 hh, 123 €/2 hh,  

155 €/3 hh, 175 €/perhehuone  
Varaukset: p. 09 329 4800,  
hotel.pilotti@airporthotelpilotti.fi  
tai www.airporthotelpilotti.fi 

Allergia- ja Sisäilma -apu
-10 % kaikista normaalihintaisista  
tuotteista ja ilmanpuhdistinvuokrasta.
www.allergia-apu.fi

Aroma Sense -suihku
-15 % suihkupäistä verkkokaupassa  
alennuskoodilla PSORILIITTO1: 
www.aromasense.fi  
www.4YourHealth.fi

Ben Nye HD -meikkivoiteet
-15 % meikkivoiteista, peiteaineista 
ja neutralisoijista. Verkkokaupan 
alennuskoodi: info@studiodiiva.com. 
Jälleenmyyjät: www.bennye.fi tai 
www.kauneussivut.fi/innet/ben_nye/ 

Cryo-Fit
• yksittäisistä Cryo-huippukylmä 

hoidoista -15 % 
• 14 x hoitojakso 350 €  

(käynnit klo 7, 11, 16, 20)

Jäsenenämme olet oikeutettu tämän sivun etuihin.  

Todista jäsenyytesi jäsenkortilla tai jäsenmaksun maksukuitilla. 

Jäsenedut2018
• 14 x hoitojakso 450 € (klo 7–21)
www.cryo-fit.fi

H&K Helsinki,  
Jalkahoitola Anja Hokkanen
-20 % normaalihintaisista tuotteista 
(ei hoidoista). Varaukset:  
p. 09 562 3280, www.hkhelsinki.fi. 

Holiday Club Resorts Oy
Vähintään -15 % jäsenedun piirissä 
olevista majoituksista alekoodilla  
PSORI15. Tarkista kohteet ja tee 
varaus: www.holidayclub.fi tai  
p. 030 68 600. 

Hotel Arthur 
10 € alennus päivän hinnoista.  
Mainitse varatessasi liiton jäsenyys.  
Vuorikatu 19, Helsinki, p. 09 173 441, 
reception@hotelarthur.fi,  
www.hotelarthur.fi. 

Hyphen-aurinkosuojatekstiilit 
-15 % UVA- ja UVD-suojatuista teks-
tiileistä. Valikoima: www.meditex.fi/
shop. Alennuksen saat numerosta:  
0400 952 269. Mainitse liiton jäsenyys.   

Ihosairaala, Helsinki 
10 € alennus poliklinikkamaksusta ja 
19 € alennus 15 x valohoitosarjasta 
jäsenkortilla. Salomonkatu 1, 2. krs., 
Helsinki. www.ihosairaala.fi tai  
p. 010 4192 000. 

Instru optiikka Oy
• Normaalihintaiset kehykset ja linssit 

sekä aurinkolasit (ei Oakley) -20 % 
• Näöntarkastus ja silmälasimääräys 

10 €. 
• Normaalihintaiset terveyden- 

hoitotuotteet -10 % . 
Lisätiedot: Jannika Ehrling,  
p. 040 662 3636 tai myymälöistä.  
www.instru.fi  

SV- korvattava

Ceraderm Voide on erittäin rasvainen 
perusvoide, joka  hillitsee tehokkaasti 
kosteuden liiallista haihtumista ja 
suojaa ihoa ulkoisilta ärsykkeiltä. 

Vedetön, lisäaineeton ja hellävarainen.

Pakkauskoot:  7g huulivoide, 30g sekä  
200g (SV-korvattava).

Ceraderm Ihoöjy on tuttu ja turvalli-
nen koko kehon hoitoon sopiva ihoöljy. 
SV-korvattava myös vuonna 2018!

Vedetön, lisäaineeton ja hellävarainen.

Pakkauskoot:  100ml ja   
500ml (SV-korvattava).

Xyliderm sitoo tehokkaasti kosteuden 
iholle, vahvistaa ihoa sekä hillitsee 
ärsytystä ja kutinaa. 

Soveltuu erinomaisesti rasvaisen 
voiteen kanssa käytettäväksi.

Pakkauskoot:  100ml ja   
500ml (SV-korvattava).

Markkinoija Decem Pharma Oy ja Bitelab Oy, info@bitelab.fi

SV- korvattava

SV- korvattava

VALMISTETTU
SUOMESSA

Kotimaiset SV-korvattavat perusvoiteet
koko perheen ihon hoitoon!

Kultajousi 
• Kellot, Kalevala-, Lapponia-,  

Lumoava- ja RLP-korut -15 % 
• Kultakorut ja -ketjut, timanttikorut,  

pöytähopeat, hopeaesineet ja  
-tuotteet, lahjatavarat -20 % 

• Kultaseppä Tarkkanen Design -10 %.
www.kultajousi.fi  

Lappeenranta Spa 
-10 % kaikista palveluista. Varaukset: 
www.kylpyla.info, p. 020 761 3761 
tai sales@lappeenrantaspa.fi.

Majatalo Onnela, Tuusula 
Alennus Comfort-huoneista:  
85 €/vrk/1 hh, 110 €/vrk/2 hh.  
www.onnela.com 

Sokos Hotellit  
Kausittain vaihtuvia tarjouksia, varaus-
koodi LIITTO2018. Etu on voimassa 
ennakkoon maksetuissa nettivarauk-
sissa. Jäsenkortti näytettävä sisään 
kirjautuessa. www.sokoshotels.fi
 
Tallink Silja Oy
• Kanta-asiakasohjelmassa suoraan 

Silver-tasolle: www.clubone.fi/ 
erikoisliittyminen. Sopimusetu- 
numero 56139. 

• Jos olet jo Club One -jäsen,  
ilmoita kanta-asiakasnumerosi,  
maininta jäsenyydestä ja sopimus- 
etunumero: erikoisliittymiset@ 
tallinksilja.com, p. 0600 152 68, 
www.clubone.fi.

Viking Line  
Jopa -20 % päivän hinnoista matkoilla 
Hki–Tukholma, Hki–Tallinna ja Tku–Tuk-
holma. www.vikingline.fi/edut/psori 

Way of Life -verkkokauppa 
-20 % SyrinxZa-ongelmaihon hoito-
sarjasta alekoodilla IHO2018. L
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KUIVAN JA ATOOPPISEN IHON TEHOKOSTEUTTAJA

APTEEKISTA.

Orionin uuden perusvoiteen karbamidi, glyseroli ja ksylitoli sitovat tehokkaasti kosteutta ihoon. 
Lisäksi sen sisältämä karitevoi suojaa ja korjaa ihoa. Pakkauskoot: 30 g, 200 g* ja 500 g*. 
Valmistettu Suomessa.

KARBAMIDI + GLYSEROLI + KARITEVOI + KSYLITOLI 

11
/2
01

8

*SV-peruskorvattavat pakkauskoot

Uusi, monipuolinen
Carbalan® Plus

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 426 2928 ark. klo 8–16.


