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1. Tausta 
 
Elinsiirtourheilun ja -urheilijan määritelmä 
 

Elinsiirtourheilu nimensä mukaisesti merkitsee elinsiirron saaneiden henkilöiden liikuntaa ja urheilua. 
Termit elinsiirtourheilu ja elinsiirtourheilija kaivannevat kuitenkin tarkempaa määrittelyä, jotta 
ymmärretään niiden piiriin kokonaisuudessaan kuuluva kohderyhmä.  

Elinsiirrolla tarkoitetaan munuais-, munuais-haima (kombi)-, maksa-, sydän-, sydän-keuhko (blokki)-, 
keuhko- tai ohutsuolen siirtoa tai silmän sarveiskalvon siirtoa. Suomessa tehtiin vuonna 2016 yhteensä 399 
elinsiirtoa, ja määrä on kasvava. Suurin osa (noin 66 %) kaikista elinsiirroista on munuaissiirtoja, 
maksansiirtojen ollessa toiseksi suurin ryhmä (noin 15 %). Elinsiirtojen tulokset ovat Suomessa hyvät, ja 
siirron saaneet voivat palata myös liikunnan ja urheilun pariin. Osa elinsiirron saaneista pystyy 
harrastamaan kuormittavaa liikuntaa ensimmäistä kertaa elämässään. (1, 2) 

Elinsiirtourheilu kattaa kansainvälisissä kilpailutapahtumissa (EM- ja MM-kilpailut) varsinaisen elinsiirron 
saaneiden lisäksi kantasolusiirron saaneet; puhutaan laajemmin kudossiirron saaneista. Kantasolusiirron 
saaneilla on osallistumisoikeus myös kotimaan valmennusleireille, ei kuitenkaan SM-kilpailuihin. Niin ikään 
elinsiirtourheilu-termin alle kuuluvat vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavat henkilöt, jotka saavat 
dialyysihoitoa; he voivat osallistua yhteiseen toimintaan ja kilpailuihin kotimaassa, sekä kansainvälisiin EM-
kilpailuihin – eivät kuitenkaan MM-kilpailuihin.  

Dialyysissä olevat henkilöt voivat odottaa ensimmäistä munuaissiirtoaan, tai he voivat olla jo aiempia 
munuaissiirron tai muita elinsiirron saaneita, joiden munuaisten toiminta on heikentynyt esimerkiksi 
pitkäkestoisen elinsiirron jälkeisen hyljinnänestolääkityksen sivuvaikutuksena. Osalle dialyysi on 
pitkäkestoinen – toisinaan käytännössä pysyväkin hoitomuoto. Munuais- ja maksaliiton vuonna 2014 
toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan 193 vastaajasta valtaosa oli ollut yhtäjaksoisessa dialyysissä yli 
vuoden, jotkut henkilöistä kuitenkin jopa 7-19 vuotta, ja vain 27 % tästä aineistosta odotti munuaissiirtoa. 
Liikunnalla on merkittävä rooli dialyysissä olevan omahoidossa, mutta vain puolet koki liikunnan ohjauksen 
riittäväksi, ja kyselyn johtopäätöksissä peräänkuulutettiinkin liikunnan ohjauksen ja tukemisen kehittämistä 
järjestöissä ja hoitoyksiköissä. Perinteisesti elinsiirron saaneet ja dialyysissä olevat ovat melko 
saumattomasti kuuluneet maassamme samaan vertaisyhteisöön, jolloin on luonnollisesta, että toiminta 
kattaa molemmat ryhmät. Dialyysihoidossa olevan liikuntaa on käsitelty erikseen esimerkiksi munuaisten 
vajaatoimintaa sairastavan liikuntaoppaassa. (3, 4)  

Kaikkiaan kohderyhmänä ovat siis elin- ja kudossiirron saaneet sekä dialyysissä olevat. Käytännöllisyyden 
nimissä puhutaan lyhyemmin elinsiirtourheilusta, ja kohderyhmään kuuluvaa henkilöä puolestaan 
kutsutaan elinsiirtourheilijaksi. Suomessa elinsiirtourheilua koordinoi Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry (myöhemmin tässä raportissa VAU), joka toimii valtakunnallisena liikunta- ja urheilujärjestönä 
liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille ja dialyysissä oleville henkilöille ja jonka 
tehtävänä on suunnitella ja kehittää näiden ryhmien liikunnan harrastamisen ja kilpailemisen 
mahdollisuuksia ja olosuhteita. Lajiliittointegraation myötä vammaisurheilun lajeja on integroitu ja tullaan 
integroimaan yleisten lajiliittojen alaisuuteen; VAU:n kuitenkin vastaten lajista riippumatta urheilijan polun 
alkupäästä ja toimien lajiliittojen kehityskumppanina. (5) 
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Elinsiirron saaneen kuntoliikunta ja kilpaurheilu 
 

Fyysisellä aktiivisuudella on keskeinen rooli elinsiirron saaneen elämässä. Elinsiirron jälkeinen elinikäinen 
hyljinnänestolääkitys lisää riskiä sairastua erilaisiin liitännäissairauksiin, kuten osteoporoosiin, 
syöpäsairauksiin, diabetekseen sekä sydän- ja verisuonisairauksiin. Liikunnan ja muiden terveellisten 
elintapojen avulla on mahdollista ennaltaehkäistä tai viivästyttää tällaisten liitännäissairauksien syntyä. 
Liikunta voi myös auttaa sopeutumaan siirron jälkeiseen elämään uusine rutiineineen. Tutkimusten mukaan 
liikunnalla on myös havaittu merkittävä yksilön psyykkistä hyvinvointia parantava vaikutus (6, 7). 

Elinsiirron saaneiden liikunta- ja urheilutoiminta Suomessa  
Elinsiirtourheilijoita edustavan VAU:n liikunta- ja urheilutoiminta jakautuu lajitoimintaan, harrasteliikuntaan 
sekä lasten ja nuorten toimintaan. Järjestö pyrkii tarjoamaan jokaiselle liikunta-, näkö- ja kehitysvammaiselle 
ja elinsiirtourheilun piiriin kuuluvalle mahdollisuuden löytää oma harrasteryhmä ja urheilulaji. Harrastaja voi 
itse toimia myös avustajana, ohjaajana, valmentajana tai oman yhdistyksen liikuntavastaavana. VAU 
koordinoi sen piiriin kuuluvien suomalaisten urheilijoiden osallistumista kansainvälisiin kilpailuihin ja valitsee 
urheilijat muun muassa elinsiirron saaneiden MM- ja EM-kilpailuihin sekä kehitysvammaisten Special 
Olympics -maailmankilpailuihin. Paralympialaisiin osallistuvien urheilijoiden valinnasta vastaa Suomen 
Paralympiakomitea. (8)   

VAU:n kilpailutapahtumista elinsiirtourheilijat voivat kilpailla kaikkien vammaryhmien yhteisissä kilpailuissa, 
joista Parayleisurheilun SM-kilpailut (kesä- ja hallikilpailut) ja keilailun Keilacup ovat kohderyhmän parissa 
yleisimmät. VAU järjestää lisäksi noin kaksi kertaa vuodessa kohderyhmälle oman harjoittelu- tai 
valmennusviikonlopun. Viikonlopun aikana on mahdollista kokeilla tai kehittää taitoja erityisesti 
yleisurheilun ja keilailun saralla ja viikonloppu voi myös sisältää kaikille yhteisiä luentoja tai kehonhuoltoa. 
Keilailun ja yleisurheilun ohella suosittuja suomalaisten lajeja kansainvälisissä kilpailuissa ovat 
osallistujamäärien perusteella lentopallo, golf ja petanque; menestystä on tullut myös pienemmän 
osallistujamäärän lajeissa kuten uinti, pyöräily ja tennis. 

Elinsiirron saaneet ja dialyysissä olevat kuuluvat usein potilasyhdistykseen; siirretystä elimestä riippuen 
joko Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry:een tai johonkin Munuais- ja maksaliiton paikallisyhdistyksistä. 
Potilasjärjestöt tukevat fyysistä aktiivisuutta järjestölähtöisen kuntoutuksen (sopeutumisvalmennuskurssit) 
tai erilaisten virkistystapahtumien muodossa. Potilasyhdistykset voivat halutessaan olla VAU:n jäseniä. 
VAU:ssa toimii elinsiirtourheilun ohjausryhmä, johon SYKE ry ja Munuais- ja maksaliitto ry nimittävät 
jäsenet, ja jonka tehtävänä on toimia potilasyhdistysten ja urheilijoiden linkkinä VAU:hun. Ohjausryhmä 
antaa myös suosituksia elinsiirtourheilun järjestämisestä VAU:ssa.  

Elinsiirtourheilijat voivat kuulua myös valitsemaansa urheiluseuraan ja osallistua tällöin urheiluseuran 
omaan toimintaan. Espoon Tapiot ry:ssä on vuodesta 2016 alkaen toiminut elinsiirron saaneiden 
yleisurheilijoiden valmennusryhmä, jossa urheilijoita on kaudella 2017 ollut 6. Lisäksi kohderyhmää voivat 
liikuttaa kuntokeskukset, henkilökohtaiset ohjaajat tai valmentajat, ryhmäliikuntaohjaajat ja muut yksityiset 
tai julkiset liikuntapalvelujen tuottajat. Urheiluseuroilla tai muilla palveluntarjoajilla lienee harvoin 
yksityiskohtaista tietämystä elinsiirron saaneiden liikunnan ja urheilun mahdollisista erityispiirteistä; 
elinsiirron saaneen onkin hyvä itse oppia tuntemaan oman kehonsa toimintaa.  

Elinsiirron saaneiden aktiivisesti kuntoliikuntaa harrastavien määrästä Suomessa on vaikea tehdä tarkkaa 
arviota. VAU:n leiriviikonloppujen osallistujamäärä on ollut noin 20-30 henkilöä, mutta nämä henkilöt ovat 
pääsääntöisesti jo melko aktiivisesti kilpailutoiminnassa mukana. Kansainvälisissä arvokilpailuissa 
joukkueen vahvuus on ollut tavallisesti niin ikään 20-30 henkilöä. Kuitenkin vuoden 2017 MM-joukkueessa 
urheilijoita oli toistaiseksi suomalaisen elinsiirtokilpailuhistorian suurin määrä (40 hlö), ja vuoden 2016 EM-
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joukkueessa Suomen kilpailuisännyyden siivittämänä jopa 100 henkilöä. Nämä 100 henkilöä jakautuivat 
kaksiin erillisiin kilpailuihin, sillä Euroopan-mestaruuskilpailuja elinsiirtourheilussa järjestetään kahdet: 
sydän- ja keuhkosiirron saaneiden European Heart and Lung Transplant Championships ja nk. yleiset 
kilpailut eli European Transplant and Dialysis Sports Championships. Jälkimmäisiin voivat osallistua kaikki 
elin- tai kudossiirron saaneet tai dialyysissä olevat, ensimmäisiin puolestaan vain sydän- ja keuhkosiirron 
saaneet. Nämä kilpailut järjestetään parillisina vuosina ja ensi kertaa vuoden 2016 kilpailuissa Vantaalla 
toteutettiin molemmat EM-kilpailut samanaikaisesti samassa paikassa, kuitenkin erillisinä kilpailuinaan. SM- 
ja MM-kilpailut ovat kaikille yhteiset. 

VAU tavoittaa siis ainakin 100 aktiiviliikkujaa tai kilpaa urheilevaa; paikallisilla potilasyhdistyksillä on 
luultavasti mahdollisuus tavoittaa vielä suurempi joukko. Osa siirron saaneista liikkuu aktiivisesti 
potilasyhdistysten ja VAU:n ulkopuolella. Jos tavoitellaan erityisesti kuntoliikkujien määrän kasvua – tällä 
elinsiirtojen ja dialyysin tarpeen lisääntyessä on myös kansanterveydellistä merkitystä – olisi hyvä kehittää 
keinoja tunnistaa ja tavoittaa henkilöitä tarjoten heille heidän tarpeensa huomioivia 
liikuntamahdollisuuksia. Samalla toiminnan tulee tukea kilpaa urheilevien tarpeita ja lisätä henkilöiden 
mahdollisuuksia ottaa osaa kilpailutoimintaan heidän niin halutessaan. 

Elinsiirron saaneiden lasten liikunta- ja urheilutoiminta Suomessa  
Suomessa on tehty yli 500 lasten ja nuorten elinsiirtoa. Yli puolet niistä on munuaisensiirtoja ja neljännes 
maksansiirtoja. Lapsille tehdään myös keuhko-, sydän- ja ohutsuolensiirtoja. Kaikki lasten elinsiirrot on 
keskitetty Lastenklinikalle ja niiden tulokset ovat maailman huippuluokkaa. (9) 

 
Lasten elinsiirrot  
aloitettu vuonna 

Tehtyjen siirtojen 
määrä 

Munuainen 1986 289 
Maksa 1987 136 
Maksa-munuainen 1993 13 
Sydän 1991 82 
Sydän-keuhko 2007 2 
Keuhko 2009 4 

Ohutsuoli 2009 4 
Yhteensä  530 

Taulukko 1. Lasten elinsiirrot 1986-2016 (9) 

Elinsiirron saaneet lapset ja nuoret voivat harrastaa liikuntaa monipuolisesti. Liikunta vahvistaa lihaksia ja 
luustoa, parantaa nivelten liikkuvuutta, auttaa painonhallinnassa ja laskee verenpainetta. Liikkuminen 
tuottaa fyysistä ja psyykkistä mielihyvää ja tyydyttää sosiaalisia tarpeita. Elinsiirto ei ole este lapsen tai 
nuoren kovallekaan harjoittelulle ja kilpaurheilulle. (10) 

VAU:n lasten ja nuorten toiminnan painopisteenä on harrastus- ja kokeilumahdollisuuksien luominen sekä 
niistä tiedottaminen. Erilaisten toimintamuotojen kautta VAU pyrkii tarjoamaan tietoa eri liikuntamuodoista, 
apuvälineistä ja lajeista sekä niiden kokeilumahdollisuuksista. Sporttiklubin ja kerhojen lisäksi VAU järjestää 
Junior Games -kilpailuja, joissa liikunta-, näkö- ja kehitysvammaiset sekä elinsiirron saaneet lapset ja nuoret 
pääsevät kokeilemaan omia rajojaan toisten lasten ja nuorten kanssa. Valtti-ohjelman kautta VAU:n 
toiminnan piiriin kuuluva lapsi tai nuori voi hakea tuekseen Valttia, eli vapaaehtoista ohjaajaa, joka toimii 
tukihenkilönä ja liikuntakaverina tavoitteena löytää tukea kaipaavalle lapselle liikuntaharrastus. Vuonna 2016 
pilotoidussa Valtti-hankkeessa 54 % mukana olleista lapsista löysi liikuntaharrastuksen ja 61 %:lla mukanaolo 
lisäsi liikkumista. 6-23 -vuotiaille kohdennettu Valtti jatkuu myös 2017. Useista toimintamuodoista 
huolimatta VAU:n toiminnassa ei ole juurikaan mukana elinsiirron saaneita lapsia tai nuoria. Asiasta ei ole 
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tiettävästi erillisiä tilastoja, mutta vuosien aikana kertyneiden kokemusten mukaan elinsiirron saaneiden 
lasten ja nuorten osallistumiskerrat ovat olleet yksittäisiä ja hyvin vähäisiä. Kansainvälisissä EM- ja MM-
kilpailuissa lapsia ja nuoria ei ole ollut Suomen joukkueessa mukana vuosiin. (11, 12) 

Liikunnan rooli lasten ja nuorten potilasyhdistystoiminnassa on verrattain pieni, joskin heille järjestettävät 
kurssit ja tapaamiset voivat sisältää liikunnallisia elementtejä. Potilasjärjestötoiminnan ulkopuolella moni voi 
olla mukana oman kotikuntansa harrastus- ja urheiluseuratoiminnassa ikätovereidensa tapaan.   

2. Tavoite 
 

Opintomatkan kuvaus ja tavoitteet 
 
Opintomatka toteutettiin World Transplant Games- eli elinsiirtourheilun MM-kilpailutapahtuman 
yhteydessä Málagassa 25.6.–2.7.2017. Kansainvälinen noin 3000 osallistujan monilajitapahtuma 
oheisohjelmineen tarjosi ryhmälle mahdollisuuden havainnoida ja oppia kotimaisen elinsiirtourheilun 
ohella myös noin 40 muun maan urheilutoiminnasta. Urheilijoiden lisäksi tapahtumassa oli läsnä maiden 
paikallisen toiminnan organisoinnista vastaavia henkilöitä ja huoltojoukkoja (joukkueenjohto, 
fysioterapeutit ja hierojat, hoitajat ja lääkärit, valmentajat), ja kohtaamiset tukijoukkojen kanssa lisäsivät 
ryhmän oppimismahdollisuuksia. 

Opintoryhmään kuului kaksi terveydenhuollon ammattilaista (fysioterapeutti ja 
sairaanhoitaja/terveydenhoitaja), kaksi potilasjärjestöalan edustajaa ja kaksi elinsiirron saanutta urheilevaa 
kokemusasiantuntijaa. Moniammatillisen ryhmän etuna oli mahdollisuus perehtyä elinsiirron saaneiden 
liikuntaan ja urheiluun erilaisista näkökulmista. Tavoitteena oli tuottaa tietoa ja uusia ideoita erilaisille 
elinsiirron saaneiden fyysisen aktiivisuuden kanssa työskenteleville tahoille: hoitotyöhön, 
potilasjärjestötyöhön, urheilujärjestö- tai -seuratyöhön ja urheilijoille itselleen. 

Kysymyksenasettelu 
Opintomatkaa edeltävästi olimme asettaneet seuraavia kysymyksiä: 

- Kohderyhmän fyysisen aktiivisuuden erityispiirteet: 
o Millaisia erityispiirteitä liikuntatoiminnan suunnittelussa on huomioitava verrattuna 

muuhun vammaisurheiluun tai perusterveiden kuntoliikuntaan ja/tai kilpaurheiluun? 
o Onko olemassa erityisiä edellytyksiä turvalliselle liikunnalle? 

- Miten liikunnan harrastaminen/kilpaurheilu tukee psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia? 
- Mikä motivoi elinsiirron saanutta harrastamaan kuntoliikuntaa tai urheilemaan kilpaa? 
- Miten lisätä lasten ja nuorten liikunnallista aktiivisuutta ja heidän osallisuuttaan myös 

kilpailutoiminnassa? 
- Mitä motivointikeinoja on hoitohenkilökunnalla, potilasjärjestöillä tai urheilujärjestöllä? 
- Onko Suomen ja muiden maiden liikunta- ja urheilutoiminnan organisoinnin ja aktiivisuuden välillä 

eroja?  
- Millaisia fyysisiä ja psyykkisiä kuntoutus- tai valmentautumismahdollisuuksia muissa maissa 

tarjotaan? 

Tavoitteet 
Opintomatkan tavoitteena oli kehittää osaamista ja tuottaa tietoa sekä ymmärrystä hyödynnettäväksi: 

- Kohderyhmän kuntoliikunnan lisäämiseen ja liikuntatoiminnan kehittämiseen 
- Kohderyhmän kilpaurheilun kehittämiseen 
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Toiminnan kehittäminen voi merkitä esimerkiksi elinsiirron saaneiden fyysisen aktiivisuuden lisäämistä eri 
tavoin, kuten: liikuntapuitteiden, kuntoutuksen, leirien, ohjauksen ja valmennuksen, urheilijan oman 
osaamisen sekä eri toimijatahojen osaamisen kehittämistä. 
 

Oppimismenetelmät 
 

Oppimismenetelminä opintomatkalla käytimme havainnointia kilpailupaikoilla (urheilusuoritukset ja niihin 
valmistautuminen, tukipalveluiden kuten joukkueenjohdon, hierojien ja fysioterapeuttien toiminta), 
urheilijoiden ja huoltojoukkojen haastattelua ja vapaamuotoisia keskusteluja sekä urheilijoille suomeksi ja 
englanniksi toteutettavaa kyselyä. Liikunta- ja urheilutoiminnan organisoinnista ja eri maiden 
toimintatavoista haimme oppia jokapäiväisistä joukkueenjohtajien palavereista sekä WTGF:n 
Yleiskokouksesta, joka kokoontuu joka toinen vuosi MM-kilpailujen yhteydessä.  

Ryhmä perehtyi järjestäjämaan elinluovutustoimintaan vierailemalla alueen suurimmassa 
elinsiirtoyksikössä ja tapaamalla elinluovutuskoordinaattorin. Lisäksi tapahtumaviikon aikana järjestetyt 
oheisohjelmat tarjosivat mahdollisuuden syventyä esimerkiksi lasten ja nuorten liikuntaan sekä 
elinluovutustoimintaan, joka kulkee käsi-kädessä elinsiirtojen kanssa.  

3. Tulokset 
 

Kyselytutkimus 
 
Kilpailujen yhteydessä toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi 67 aikuista urheilijaa (23 naista, 44 miestä) 
kuudesta eri maasta. Ulkomaisista urheilijoista kolme oli elinluovuttajia, joilla oli vuoden 2017 kilpailuissa 
osallistumisoikeus tietyissä lajeissa (5km katujuoksu, 50m vapaauinti, 100m juoksu, pallonheitto ja 
pituushyppy) omassa elävien elinluovuttajien sarjassaan. Suomen joukkueessa ei ollut mukana eläviä 
elinluovuttajia. Valtaosa vastauksista tuli Suomen (28 %), Iso-Britannian (17 %) ja Saksan (16 %) urheilijoilta: 
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Vastaajien ikäjakaumissa näkyi Suomen joukkueen painottuminen muita maita korkeampiin ikäsarjoihin. 
Korkeampi ikä oli yhteydessä erityisesti lajivalintoihin, kuten golfiin (p = .036). Vastaajamaista etenkin Iso-
Britannian joukkueessa oli runsaasti nuoria aikuisia: 

 

Suomen joukkueen vastaajien 5 yleisintä World Transplant Games -urheilulajia olivat yleisurheilu, keilailu, 
lentopallo, petanque ja koripallo. Vastaavasti muiden maiden vastaajien viisi yleisintä lajia olivat 
yleisurheilu, uinti, 5km katujuoksu, pyöräily ja viidennellä sijalla yhtä suosittuina pingis, golf ja lentopallo. 
Kaikkiaan vastaajista 31 % ei ollut aiemmin osallistunut elinsiirron saaneiden urheilukilpailuihin; Suomen 
vastaajista 10 %:lle (3 hlö) kilpailut olivat ensimmäiset. Ensikertalaisia oli muista maista suhteellisesti 
enemmän (p = .006). 

Valmentautumisen keinot 
Maasta riippumatta hieman alle 40 % ilmoitti viikoittaiseksi harjoittelumääräkseen 6-8 tuntia. Kolmannes 
kotimaisista vastaajista ilmoitti harjoittelevansa 2-5 tuntia viikossa ja neljännes puolestaan 9-12 tuntia 
viikossa. Vain 3 % kotimaisista vastaajista kertoi harjoittelevansa yli 12 tuntia viikossa. Ulkomaisten 
vastaajien ilmoittamat harjoittelumäärät painottuivat suomalaisia suurempiin viikkotunteihin; yhteensä 42 
% vastaajista kertoi harjoittelevansa yli 9 tuntia: 
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Kyselyssä tiedusteltiin vastaajien fyysisiä ja psyykkisiä valmentautumiskeinoja. Yleisesti käytetyt 
valmentautumisen muodot jakautuivat seuraavasti: 

 

Suurimmat erot suomalaisten ja muiden maiden vastaajien välillä olivat lajivalmennuksen määrässä (p = 
.014) sekä tukipalveluista fysioterapiassa tai hieronnassa (p = .047). Avoimessa vastauskentässä moni 
suomalaisista vastaajista tarkensi valmentautumisen olevan omatoimista. 

Vastaajia pyydettiin kertomaan yksityiskohtaisemmin säännöllisesti käyttämänsä fyysisen ja psyykkisen 
valmentautumisen keinot: 
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Suomalaisten vastaajien keskuudessa korostui fyysisen valmentautumisen keinoista arkiliikunnan osuus, 
jota jokainen vastaajista kertoi harrastavansa, sekä lajikohtainen harjoittelu, kestävyysliikunta ja venyttely. 
Eroa muiden maiden vastaajiin ei arkiliikuntaa (ero tilastollisesti merkitsevä, p = .001) lukuun ottamatta 
juuri ollut. Joka kolmas suomalaisista vastaajista mainitsi fyysisen harjoitusohjelman suunnittelun osana 
fyysistä valmentautumistaan. Englanninkielisen, muiden maiden urheilijoille suunnatun kyselyn osalta ei 
valitettavasti ollut saatavilla tietoja fyysisen harjoitusohjelman suunnittelusta tai testauksen yleisyydestä, 
jolloin näiden tekijöiden osalta emme voi tehdä vertailua kotimaisten ja kansainvälisten vastaajien välillä. 

Psyykkisen valmentautumisen keinoina suomalaisilla vastaajilla korostuivat itsenäinen suoritusten 
analysointi, lyhyen aikavälin tavoitteiden asettaminen (yksittäiset harjoitukset tai harjoitusviikot), pitkän 
aikavälin tavoitteiden asettaminen (vuodeksi, kilpailukaudeksi) ja mielikuvaharjoitukset. Lyhyen ja pitkän 
aikavälin tavoitteiden asettaminen olivat yleisiä keinoja myös muun maalaisilla urheilijoilla; lisäksi heillä 
korostuivat omien vahvuuksien ja heikkouksien analysointi. Suomalaisista poiketen ulkomaiset vastaajat 
kertoivat analysoivansa suorituksia useammin valmentajan kanssa kuin itsenäisesti (ero tilastollisesti 
merkitsevä, p = .016), ja keinoina olivat useammin myös rentoutusharjoitukset ja tunteiden hallinta, kuten 
sisäisen puheen harjoittelu. Mielikuvaharjoittelua – esimerkiksi harjoituksen tai kilpailusuorituksen 
läpikäymistä mielessä – muissa maissa sen sijaan hyödynnetään vähemmän (ero tilastollisesti merkitsevä, p 
= .016). 
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Motivaatiotekijät 
Motivaatiotekijöistä kysyttäessä suomalaiset vastaajat kertoivat ylivoimaisesti merkittävimmäksi 
motivaatiotekijäkseen terveydelliset syyt (kuten kunnon parantamisen tai ylläpitämisen). Seuraavaksi 
tärkeimmiksi nousivat lajikehitys, osallistuminen elinsiirron saaneiden urheilukilpailuihin, hyvät alueelliset 
treenimahdollisuudet (ero ulkomaisiin urheilijoihin tilastollisesti merkitsevä, p = .020) ja psyykkisten 
voimavarojen parantaminen (ero ulkomaisiin urheilijoihin tilastollisesti merkitsevä, p = .026). Ulkoinen 
paine oli vähiten motivaatioon vaikuttava tekijä.  

Muiden maiden vastaajien keskuudessa merkittävimmät motivaatiotekijät olivat osallistuminen elinsiirron 
saaneiden urheilukilpailuihin ja kilpailumenestys (ero suomalaisiin urheilijoihin suuntaa-antava, p = .059), 
seuraavina tulivat terveydelliset syyt ja lajikehitys. Ulkoapäin tuleva paine oli myös heillä vähäisin tekijöistä. 
Ulkomaisilla urheilijoilla erona suomalaisten urheilijoiden motivaatioon näyttäytyi myös kunnioitus 
elinluovuttajaa kohtaan (ero suuntaa-antava, p = 0.85). 

Vastaajamaa: Suomi 
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Vastaajamaa: Muut maat 

Harjoittelua hankaloittavista tekijöistä suomalaisilla yleisimmät olivat ajan puute (liikunnan ja urheilun 
yhdistäminen esimerkiksi työ- ja perhe-elämään) ja urheiluvammat. Vähiten harjoittelua hankaloittivat 
huonot harjoittelumahdollisuudet, eli alueelliset puitteet tai tilat. Ajanpuute ja urheiluvammat nousivat 
merkittävimmiksi haasteiksi myös muiden maiden vastaajien keskuudessa, seuraavaksi merkittävimmiksi 
tekijöiksi puolestaan treenimahdollisuuksien korkeat hinnat ja taloudellisen tuen puute: 
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Vastaajamaat: Yllä Suomi, alla muut maat 
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Urheilijoiden koettuihin urheiluvammoihin liittyvät tekijät 
Yli puolet (58,7 %) kyselyyn vastanneista urheilijoista raportoi urheiluvammojen hankaloittavan 
harjoitteluaan vähintään jonkin verran (jonkin verran 36,5 %, melko paljon 17,5 % ja erittäin paljon 4,8 %). 
Koettujen urheiluvammojen yhteyttä valmentautumisen keinoihin ja harjoittelun määrään tarkasteltiin 
tarkemmissa tilastollisissa analyyseissa. Urheiluvammat olivat yhteydessä fyysisen valmentautumisen 
keinoista erityisesti kestävyysharjoitteluun (p = .002) ja lajeista koripalloon (p = .060). Pienet 
alaryhmäanalyysit heikentävät kuitenkin tulosten luotettavuutta. Lisäksi urheiluvammat olivat merkitsevästi 
yhteydessä suureen harjoittelun määrään, p = .010. Iällä, sukupuolella ja henkilökohtaisella valmennuksella 
ei ollut yhteyttä urheiluvammojen haittaavuuteen. 

Liikunnan ja urheilun myönteiset vaikutukset 
Kyselyssä kartoitettiin liikunnan ja urheilun koettuja myönteisiä vaikutuksia elinsiirron jälkeen. Lisäksi 
avoimen kysymyksen muodossa kartoitettiin elinsiirtourheilutapahtumiin osallistumisen parhaita puolia. 

Vastaajamaa: Suomi 

Suomalaiset vastaajat kokivat liikunnan ja urheilun tuoneen elinsiirron jälkeen heidän elämäänsä positiivisia 
vaikutuksia erityisesti fyysisessä terveydentilassa ja vastustuskyvyssä, kestävyyskunnossa, lihaskunnossa ja 
henkisessä hyvinvoinnissa kuten mielialassa, elämänhallinnassa ja -tyytyväisyydessä sekä itsetunnossa. 
Samat koetut vaikutukset toistuivat pitkälti kansainvälisten vastaajien vastauksissa; henkisen hyvinvoinnin 
osalta positiivisia vaikutuksia koettiin erityisesti elämänhallinnassa ja -tyytyväisyydessä. Liikunnan 
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mukanaan tuomien myönteisten muutosten suhteen suomalaiset urheilijat kokivat saaneensa enemmän 
positiivista muutosta hapenottokyvyssä kuin ulkomaiset urheilijat (p = .019). 

Vastaajamaa: Muut maat 

Avoimeen kysymykseen elinsiirtourheilutapahtumiin osallistumisen parhaista puolista vastasi lähes 
jokainen suomalainen urheilija samalla tavalla: tärkeimmiksi nousivat yhteisöllisyys, yhteenkuuluvuuden 
tunne, vertaisista koostuva joukkue sekä uusien ja vanhojen ystävien tapaaminen. Myös itsensä 
haastaminen ja voittaminen kilpailutilanteessa toistuivat. Kansainvälisten vastaajien näkemykset olivat 
hyvin samansuuntaisia. Lisäksi heidän vastauksissaan korostui kunnioituksen osoittaminen ja kiitollisuus 
omaa elinluovuttajaa tai hoitohenkilökuntaa kohtaan ja yleisesti mahdollisuus osoittaa urheilun avulla mitä 
kaikkea elinluovutus mahdollistaa. ”To see a full stadium where nobody would run, jump and throw 
without organ donation”, kiteytti eräs vastaajista. 

Kehitystoiveet ja -tavoitteet 
Vastaajilta kysyttiin avoimissa kysymyksissä, mitä he toivovat yleisesti liittyen elinsiirtourheiluun ja -
liikuntaan sekä millaisia tavoitteita heillä on oman harjoittelunsa suhteen seuraavan kahden vuoden 
kuluessa. Kotimaisissa yleisissä kehitystoiveissa toistui useimmin toive valmennusleireistä: niiden määrän 
toivottiin kasvavan, ja niiden sisällöltä tai leireillä tapahtuvalta ohjaukselta toivottiin monipuolisuutta sekä 
asiantuntevuutta. Yhdessä vastauksista toivottiin leireiltä lisäksi psyykkistä valmennusta ja tukea 
suunnitelmallisuuteen. Yleisesti toivottiin tapaamisten määrän kasvua, mahdollisesti myös omatoimisten 
yhteisharjoitusten tai -leirien muodossa VAU:n järjestämien leirien ohella.  
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Leirien ja tapaamisten määrän kasvun lisäksi toivottiin lisää osallistujia toimintaan, lisää kilpailutoimintaa ja 
yleisesti ottaen ammattimaisempaa toimintaa. Resurssien osalta toivottiin suurempaa taloudellista tukea 
tai enemmän yhteisiä resursseja, lajikohtaista yhteyshenkilöä kotimaan toimintaan ja kasvavaa arvostusta 
elinsiirtourheilulle.  

Henkilökohtaisissa kahden seuraavan vuoden tavoitteissa suomalaisten vastaajien yleisin tavoite oli kunnon 
parantaminen, joko yleisesti tai tiettyyn osa-alueeseen (esimerkiksi kestävyys, voima) fokusoiden. 
Vastauksissa toistuivat myös tulostason parantaminen, omassa lajissa kehittyminen, harjoittelun määrän 
lisääminen, suunnitelmallisuuden ja säännöllisyyden lisääminen, valmennuksen pariin pääseminen (oma 
valmentaja, valmennusryhmä, sopivan seuran löytäminen) ja oman lajin suoritustekniikan parantaminen. 
Niin ikään terveenä pysyminen, urheiluvammojen välttäminen ja kehon ”kuuntelu” mainittiin usein. 

Kansainvälisten vastaajien keskuudessa näkyvyyden kasvu ja median tavoittaminen nousivat yleisimmiksi 
kehitystoiveiksi; nämä linkittyivät heidän vastauksissaan paitsi arvostuksen kasvuun myös tarpeeseen lisätä 
laajemmin tietoisuutta elinluovutus- ja siirtotoiminnasta. Aiempaa ammattimaisempi toiminta ja MM-
kilpailujen organisoinnin kehittäminen toistuivat kansainvälisissä vastauksissa, ja näistä useimmissa 
toivottiin elinsiirron saaneiden MM-kilpailuille joko paralympialaisia vastaavaa asemaa tai liittymistä 
suoraan osaksi paralympialaisia. Osassa kansainvälisistä vastauksista tuotiin ilmi tarve lisärahoitukselle ja 
osallistujamäärän, kilpailujen ja/tai leirien määrän kasvulle. 

Kansainvälisten vastaajien henkilökohtaiset tavoitteet seuraavalle kahdelle vuodelle olivat samankaltaisia 
kuin suomalaisten itselleen asettamat tavoitteet: kunnon ja tulostason kehittäminen nousivat yleisimmiksi, 
samoin terveenä säilyminen ja liikunnan ilo. Lisäksi kilpailemisen jatkaminen ja ennätysten 
(henkilökohtaiset ja ikäryhmäennätykset) rikkominen kävivät ilmi useasta vastauksesta. 

Liikunta- ja urheilutoiminta muissa maissa  
 
Elinsiirron saaneiden liikunta- ja urheilutoimintaa organisoidaan eri tavoin eri maissa. Tämä heijastuu myös 
osallistuja-aktiivisuuteen kansainvälisissä arvokilpailuissa. MM-kilpailuihin osallistuvista noin 50 maasta 
osaa edustaa vain yksi tai muutama urheilija, kun puolestaan suurimpiin maihin – Yhdysvallat ja Iso-
Britannia – voi urheilijat ja tukijoukot mukaan laskettuna kuulua useita satoja joukkueenjäseniä. Suomi 
kuuluu joukkueen koon puolesta keskikokoisiin maihin, ja sijoituksemme kaksissa viimeisissä MM-
kilpailuissa ovat olleet 16/44 ja 14/52 (13, 14).  

Pienemmissä osallistujamaissa liikunta- ja urheilutoimintaa ei systemaattisesti organisoida; urheilijat 
harjoittelevat pitkälti omatoimisesti ilman yhteistä liikuntaseuraa tai urheilujärjestöä. Joissakin maissa 
elinsiirron saaneet ovat perustaneet oman elinsiirtourheiluseuran toimintaa organisoimaan; Saksa, Hollanti, 
Espanja ja Unkari ovat tällaisia maita. Joukkueiden toiminta on näissä maissa aktiivista ja maat ovat 
perinteisesti menestyneet hyvin MM-kilpailuissa. Málagan MM-kilpailuissa käydyissä keskusteluissa 
esimerkiksi Saksan ja Hollannin edustajat kuvasivat kuitenkin myös seuratoiminnan tavanomaisia 
ongelmakohtia: toiminnan pyörittäminen ja aktiivinen varainkeruu edellyttävät riittävästi vapaaehtoisia, ja 
usein ne ovat vuosia yksittäisten aktiivisten henkilöiden varassa. Näiden henkilöiden on vaikea halutessaan 
jättäytyä vähemmän aktiiviseen rooliin, ellei uusia vastuunkantajia seuran sisältä löydy. Suomen malli, jossa 
toimintaa suunnittelee ja koordinoi kansallinen vammaisurheilujärjestö, on harvinaisuus.  

Opintomatkalla meitä kiinnosti suurista osallistujamaista erityisesti Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin 
elinsiirron saaneiden liikunta- ja urheilutoiminnan organisointi. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdään 
systemaattista ja määrätietoista työtä elinsiirtourheilijoiden mukaan saamiseksi ja tämä näkyy urheilijoiden 
lukumäärässä – erityisesti lasten, nuorten ja nuorten aikuisten määrässä. Málagan MM-kilpailuissa 
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urheilijoita oli lähes 200, heidän joukossaan 19 lasta. Elinsiirtosairaaloita Iso-Britanniassa ja Pohjois-
Irlannissa on useita, ja jokainen sairaala muodostaa oman elinsiirtourheilujoukkueensa.  

Kannustus liikunnan pariin lähtee jo sairaalasta, jossa sairaalakohtainen elinsiirtourheilun koordinaattori 
kutsuu elinsiirron saaneen mukaan sairaalan omaan joukkueeseen. Koordinaattori voi sairaalasta riippuen 
olla hoitohenkilökunnan jäsen tai esimerkiksi sairaalan sosiaalityöntekijä, nuorisotyöntekijä tai itse 
elinsiirron saanut henkilö. Koordinaattori toimii myös joukkueenjohtajana. Ovat urheilukilpailut tässä 
vaiheessa elinsiirron saaneen mielessä tai eivät, voi häntä motivoida mukaan annettava joukkueen asu ja 
tieto siitä, että on tervetullut joukkueen jäseneksi. Eri sairaaloiden joukkueet kilpailevat toisiaan vastaan 
jokavuotisissa kansallisissa kilpailuissa (The British Transplant Games), joita on pidetty jo yli 30 vuoden ajan. 
Kansallisissa kilpailuissa joukkueita voi olla jopa 60 ja urheilijoita lähes 1000. Kansalliset kilpailut toimivat 
karsintana maajoukkueeseen MM- ja EM-kilpailuihin; urheilija ei siis voi päästä kansainvälisiin kilpailuihin 
osallistumatta ensin kansallisiin. MM-kilpailuissa Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin joukkueen 
tukipalveluihin kuuluu useita fysioterapeutteja ja hierojia, jotka ovat tehneet itse varainkeruuta 
päästäkseen kilpailumatkalle mukaan. Tukipalveluiden tiimiä johtavat kokeneet fysioterapeutit, ja mukana 
heidän ohjauksessaan voi myös olla alan opiskelijoita. Joukkuehenkeä luodaan muun muassa yhtenäisellä 
kisa-asumallistolla, johon kuuluvia eri lajeille sopivia asuja urheilija voi tilata itselleen verkkokaupasta. Suuri 
joukkueen koko voi myös tuottaa haasteita yhteisöllisyyden näkökulmasta. Koko joukkue tapaa harvoin, jos 
lainkaan, sillä 200 urheilijaa jakautuu lukuisiin eri lajeihin ja kilpailuviikon yhteiset joukkuepalaverit 
järjestetään pitkälti lajeittain, ei koko joukkueelle kerralla.  

Lapset ja nuoret 
 
Málagan World Transplant Games -kilpailut tarjosivat useita urheilulajeja eri-ikäisille lapsille ja nuorille. 
Suurimmat osallistujamäärät lasten ja nuorten osalta oli uinnissa ja yleisurheilussa, joiden lisäksi tarjolla oli 
muun muassa sulkapalloa, squashia, tennistä, keilausta, pyöräilyä ja dartsia. MM-kilpailujen ikäsarjat on 
jaettu viiteen eri luokkaan: alle 6-vuotiaat, 6–8-vuotiaat, 9–11-vuotiaat, 12–14-vuotiaat ja 15–17-vuotiaat. 
(15).   

Tutustuimme opintomatkallamme eri maista oleviin elinsiirron saaneiden lasten ja nuorten perheisiin; 
erityisesti Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Kanadan, Japanin ja Uuden-Seelannin perheisiin. Havaitsimme, 
että lasten ja nuorten osallistumisessa oli suuria maakohtaisia eroja. Joistakin maista, Suomi mukaan lukien, 
ei ollut lainkaan lapsia tai nuoria urheilijoita. Joistakin maista mukana oli isompikin lapsi- ja nuorisoryhmä.  
Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin joukkueessa oli 19 lasta ja nuorta, jotka osallistuivat useisiin eri lajeihin 
kukin oman kuntonsa ja mielenkiintonsa mukaan. Myös Unkari osallistui kilpailuihin perinteidensä 
mukaisesti suurella lasten ja nuorten joukolla. Suurimmat osallistujamäärät olivat 12–14- ja 15–17 -
vuotiaiden sarjoissa.  

Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin joukkueen lasten oma joukkueenjohtaja kertoi heidän toimintatavoistaan 
ja keinoista, joilla he innostavat lapsia ja nuoria mukaan. Toiminta on aktiivista ja suunnitelmallista, kuten 
yllä jo kuvaamamme aikuistenkin toiminta. Osalla elinsiirtosairaaloista on erilliset joukkueet lapsille ja 
aikuisille, jolloin toiminnassa voidaan kenties keskittyä paremmin juuri kyseisen kohderyhmän liikkumisen 
edellytyksiin. Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin joukkueen rinnalla kilpailuissa nähtiin yksittäisiä 
lapsiperheitä ympäri maailman. Kuulemamme perusteella osassa maista järjestetään paikallista tai 
esimerkiksi osavaltioittain järjestettyä lasten toimintaa, johon saattaa kuulua myös liikuntatoimintaa. 
Toimintamallit ja käytänteet vaihtelevat paljon, mikä heijastuu todennäköisesti myös eri maiden 
osallistujamääriin.  
 
 



18 
 

Sairaalavierailu 
 
Opintomatkan aikana vierailimme paikallisessa Hospital Regional Universitario -sairaalassa tapaamassa 
elinluovutuskoordinaattorina toimivaa tehohoidon erikoislääkäriä Domingo Dagaa. Järjestäjämaa Espanja 
on maailman kärkimaa elinluovutusten määrässä mitattuna, ja maan elinluovutuslainsäädännössä on ollut 
voimassa jo vuodesta 1979 lähtien nk. oletettu suostumus, joka Suomessa astui voimaan vuonna 2010. 
Maassa tehdään vuosittain lähes 5000 elinsiirtoa ja elinluovuttajia on 43,4 per miljoona asukasta – vertailun 
vuoksi EU:n keskiarvo on 19,6 per miljoona asukasta (16, 17). Hyödynsimme mahdollisuuden tutustua maan 
elinluovutustoimintaan; ovathan elinluovutukset olennainen osa elinsiirtotoimintaa, mikä heijastuu monin 
tavoin myös urheilukilpailuihin ja urheilijoiden motivaatiotekijöihin. 

Espanjassa jokaisesta maantieteellisestä provinssista löytyy alueellinen elinluovutuskoordinaattorina 
työskentelevä tehohoidon lääkäri, minkä lisäksi jokaisessa luovutussairaalassa työskentelee paikallinen 
koordinaattori; sairaanhoitaja, lääkäri tai hoitaja-lääkäri-työpari. Sairaaloissa etenkin koko päivystyksen, 
tehovalvonnan ja teho-osastojen hoitohenkilökunta on koulutettu tunnistamaan mahdollinen 
elinluovuttaja, jolloin he tuovat tämän potilaan elinluovutuskoordinaattorin tietoon. Koordinaattorin 
tehtävänä on tutustua potilaan tilanteeseen tarkemmin ja keskustella elinluovutuksesta ja potilaan 
tahdosta hänen omaistensa kanssa. Mikäli potilas osoittautuu sopivaksi elinluovuttajaksi, ilmoittaa 
paikalliskoordinaattori asiasta provinssitasoiselle koordinaattorille. Pääosin luovutukset tapahtuvat oman 
provinssin sisällä, mutta toisinaan myös provinssien rajojen yli. Tapaamallamme lääkäri Domingo Dagalla 
itsellään on yli 20 vuoden kokemus elinluovuttajien ja heidän omaistensa parissa työskentelystä, ja hänen 
mukaansa paikalliskoordinaattorit voivat kehittää valmiuksiaan lisäkoulutuksin. Jo lääketieteen 
opiskelijoiden kandidaattivaiheen opintoihin sisältyy kurssi elinluovutuksista ja -siirroista, jotta opiskelijat 
oppisivat ymmärtämään aiheen merkityksen ja tunnistamaan mahdollisia elinluovuttajia.  

Andalusian alueella tehtiin vuonna 2016 yhteensä 531 munuaissiirtoa, joista 8 % tapahtui elävältä 
luovuttajalta. Hospital Regional Universitario on yksi maan johtavista munuaissiirtoja tekevistä sairaaloista. 
Viime vuonna sairaalassa tehtiin kokonaisuudessaan 173 munuaissiirtoa, ja tällä hetkellä siirrettä odottaa 
noin 150 potilasta. Dagan mukaan odotusaika munuaissiirroissa on Málagassa 3-6 kuukautta. Suomessa 
munuaissiirron odotusaika on keskimäärin vuosi, ja Espanjan tavoin alle 10 % munuaissiirroista tehdään 
eläviltä luovuttajilta – lähiomaisilta. Pyrkimyksenä Suomessa on kasvattaa munuaissiirtoja eläviltä 
luovuttajilta, jotta munuaissiirtojen määrää voidaan kasvattaa – munuaissiirto on dialyysihoitoon 
verrattuna tavallisesti potilaalle parempi ja kustannuksiltaankin tehokkaampi hoitomuoto loppuvaiheen 
munuaissairaudessa. (18, 19) 

Elinsiirron saaneiden osalta Dagan mukaan liikunta mielletään espanjassa osaksi elinsiirron saaneen hyvää 
hoitoa, ja sairaaloissa onkin tiimit, jotka työskentelevät elinsiirron saaneiden kanssa myös siirtoleikkausten 
jälkeen. Näiden tiimien vastuulla on myös ohjata ja motivoida potilaita liikunnan pariin. Myös psyykkinen 
tuen merkitys leikkauksesta kuntoutuessa ja fyysisen aktivaation motivoinnissa nousi esille Dagan kanssa 
keskustellessamme. Tämä voi merkitä esimerkiksi hoitotiimiin kuuluvaa, elinsiirron saaneen hoitoon 
osallistuvaa psykologia tai psykiatrista sairaanhoitajaa. 

Kilpailuviikon oheistapahtumat 
 
MM-kilpailuviikon oheistapahtumissa vahvistetaan niin elinsiirtourheilijoiden kuin heidän tukijoukkojensa 
yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä tuodaan ilmi elinsiirrot mahdollistavan elinluovutustoiminnan tärkeys. 
Näiden tapahtumien tavoitteena on myös lisätä elinsiirto- ja -luovutustoiminnan näkyvyyttä ja 
merkityksellisyyttä. 
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Osallistuimme oheistapahtumista avajaisiin ja donor walk -marssiin. Molemmat ovat yleisötapahtumia, 
joihin osallistuvat eri maiden joukkueet urheilujoista tukijoukkoihin. Kuten urheilijakyselyn tulokset 
osoittivat, kunnioitus omaa elinluovuttajaa kohtaan on motivaatiotekijä erityisesti ulkomaisten elinsiirron 
saaneiden harjoittelussa, ja oheistapahtuvat ilmentävät tätä kunnioitusta. 

Yhtenä oheistapahtumana järjestettiin lisäksi lasten ja nuorten liikuntailta, jossa tavoitteena oli kokeilla 
matalan kynnyksen lajeja ilman kilpailusuorituksia. Osa opintomatkaryhmämme jäsenistä osallistui 
tapahtumaan havainnoidakseen lasten ja nuorten liikuntakokeiluja mutta valitettavasti tässä tapahtumassa, 
joka sinänsä oli huolellisesti valmisteltu, oli läsnä vai noin 15 henkilöä. Tapahtuma ei tuottanut 
ryhmällemme mainittavaa raportoitavaa.  

4. Kehitysehdotukset 
 

Jaottelemme opintomatkasta johtamamme kehitysehdotukset kolmeen pääryhmään. Näitä ovat 
kuntoliikunnan eli matalan kynnyksen liikunnan lisääminen ja kehittäminen, kilpaurheilun kehittäminen 
sekä omana kohderyhmänään lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun kehittäminen. Näiden erityisten 
kehityskohteiden ohella havaitsimme tärkeäksi kehittää urheilijoiden ja eri toimijoiden (VAU, 
potilasyhdistykset, ohjausryhmä) välistä yhteistyötä ja avoimuutta. 

Kuntoliikunnan lisääminen ja kehittäminen 
 
VAU:n noin kaksi kertaa vuodessa järjestämille valmennusleireille osallistuu tavallisesti elinsiirtourheilun ja 
kilpailutoiminnan parissa jo aktiivisesti mukana olevia, tai sellaiseen lähitulevaisuudessa tähtääviä. 
Henkilöllä, joka ei ole ollut aiemmin mukana elinsiirtourheilun toiminnassa tai kilpailutoiminnassa, tai joka 
ei sellaiseen koe tähtäävänsä, voi olla kynnys osallistua tällaisiin viikonloppuihin.  

Valmennusviikonloppujen ohella ehdotamme vuosittain järjestettäväksi erillisen kuntoliikuntatapahtuman 
tai -viikonlopun. Kyseisen viikonlopun kohderyhmänä olisivat VAU:n kohderyhmän mukaisesti elin- tai 
kudossiirron saaneet henkilöt ja dialyysihoidossa olevat henkilöt. Kuntoliikuntatapahtuman tai -viikonlopun 
tavoitteena on lisätä kohderyhmän liikunnallista aktiivisuutta ja tarjota matalan kynnyksen paikka oman 
liikunnallisuuden lisäämiseen. Tapahtuma tarjoaa lajikokeiluja, joiden myötä henkilö voi löytää itselleen 
mieluisan lajin, sekä neuvontaa siihen, miten tämän lajin parissa voisi parhaiten kotipaikkakunnalla jatkaa. 
Kehittämällä elinsiirron saaneiden erityispiirteet huomioivaa liikuntatoimintaa, lisäämällä kuntoliikuntaa 
harrastavien elinsiirron saaneiden määrää sekä lisäämällä elinsiirron saaneiden henkilöiden fyysisen 
aktiivisuuden määrää saavutetaan myös kansanterveydellistä hyötyä.  

Kuntoliikunnan ja lajikokeilujen ohella viikonlopun tulee sisältää elinsiirtoihin perehtyneen 
terveydenhuollon ammattilaisen (esimerkiksi lääkäri, fysioterapeutti) antamaa tutkittuun näyttöön 
pohjautuvaa ohjausta elinsiirron saaneiden liikunnan merkityksestä, tavoitteista ja vaikutusmekanismeista, 
sekä tietoa siitä, millaista liikunnan tulisi olla (liikuntasuositukset). Niin ikään kuntoliikuntatoiminnan tulee 
tarjota tietoa psyykkisen ja fyysisen palautumisen keinoista sekä motivaatioon vaikuttavista tekijöistä.  

VAU:n tehtävänä on vastata liikkujan polun alkuvaiheesta, jolloin tällaisen kunto- ja harrasteliikunnan 
kehittäminen ja matalan kynnyksen liikuntatapahtumien järjestäminen soveltuvat mielestämme VAU:n 
toiminnan alaiseksi, joskin potilasyhdistykset itsekin voivat harrasteliikuntatoimintaa kehittää ja järjestää. 
Kuitenkin olennaisessa roolissa on VAU:n ja potilasyhdistysten yhteistyö ja sen kehittäminen. 
Potilasyhdistysten tehtävänä onkin nähdäksemme aktiivisen tiedotuksen kehittäminen yhteistyössä VAU:n 
kanssa, jäsenten ohjaaminen VAU:n tapahtumien pariin, ja yleisesti ottaen kunto- ja 
harrasteliikuntamahdollisuuksista tiedottaminen sekä niihin tarkoitettujen olemassa olevien työkalujen 
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tarjoaminen jäsenistölleen (esimerkkinä VAU:n Kuntokuu-harrasteliikuntakampanja). Paikallisilla 
potilasyhdistyksillä on mahdollisuus tavoittaa huomattavasti suurempi joukko jäseniä kuin VAU:lla itsellään. 
Potilasyhdistyksillä on myös mahdollisuus tehdä yhteistyötä hoitoyksiköiden kanssa, jotta jo ketjun alkupää 
eli hoitohenkilökunta osaisi ohjata aktiivisesti henkilöitä kunto- ja harrasteliikunnan ja -tapahtumien piiriin. 
Vähintään hoitohenkilökunnalla on oltava valmius kertoa, mihin tahoon henkilö voi ottaa yhteyttä 
saadakseen lisätietoa ja -neuvoja (potilasyhdistykset, VAU, vertaiset esimerkiksi Facebookin 
Elinsiirtourheilijat-ryhmässä). 

Henkilöiden, jotka pyrkivät myöhemmin kohti tavoitteellisempaa urheilun harrastamista ja 
kilpailutoimintaa, on luonteva siirtyä kuntoliikuntatapahtumasta varsinaisille valmennusleireille, ja tällöin 
mahdollistuu myös kilpailevien elinsiirtourheilijoiden määrän kasvattaminen.  

Kuntoliikuntatilaisuuksien lisäämisen osalla ehdotamme, että potilasyhdistykset kartoittavat mahdollisuutta 
nimetä kuhunkin yhdistykseen tai alueelle liikuntavastaava, mikäli sellaista ei alueella vielä ole. 
Liikuntavastaavat voivat saada rooliinsa koulutuksen esimerkiksi VAU:n Iloliikuttaja-koulutuksesta. 
Iloliikuttaja on vertaisohjaaja, jonka tarkoituksena on lisätä omassa yhdistyksessään nimenomaan matalan 
kynnyksen liikuntatoimintaa. Nyt käynnissä oleva vuoden 2018 Iloliikuttaja-koulutuksen hakuaika päättyy 
joulukuussa (20).  

Kilpaurheilun kehittäminen 
 
Sekä MM-kilpailuviikon aikana että kyselyn tuloksia analysoitaessa kävi ilmi, että urheilu- ja rasitusvammat 
ovat yleisiä elinsiirron saaneilla urheilijoilla. On tarvetta lisätä ohjausta oikeanlaisesta alku- ja 
loppuverryttelystä, harjoittelun määrästä, turvallisesta harjoittelusta, lajien suoritustekniikasta, 
kehonhuollosta sekä muista vammariskiä pienentävistä tekijöistä. Elinsiirron saaneilla on takanaan jakso, 
jolloin suorituskyky ja lihaskunto on ollut heikko, ja tämä on huomioitava erityisesti uusilla 
elinsiirtourheilijoilla. Harjoittelussa ja kilpailusuoritukseen valmistautuessa on huomioitava myös elinsiirron 
saaneiden aiempi liikunnallinen aktiivisuus, nykyhetken terveydentila, lääkitys sekä siirteen toimintaan 
liittyvät erityispiirteet. 

Opintomatkalla toteutettu havainnointi toi esiin tarpeen tuoda psyykkisen valmistautumisen ja 
valmennuksen elementtejä kotimaisen elinsiirtourheilun pariin. Kyselyn tulosten perusteella 7 % 
kotimaisista ja 3 % ulkomaisista elinsiirtourheilijoista on saanut psyykkistä valmennusta.  Vain pieni osa 
urheilijoista hyödyntää psyykkisiä keinoja, kuten keskittymisharjoituksia, rentoutumisharjoituksia ja 
tunteiden hallinnan keinoja. 

Kilpailutapahtumissa osanottajat joutuivat odottamaan pitkiäkin aikoja, ja lisäksi epäselvät tilanteet 
kilpailupaikoilla ja vaihtuvat aikataulut aiheuttivat osallistujille huomattavaa ylimääräistä psyykkistä 
kuormitusta. Myös uudet olosuhteet, tottumattomuus kilpaurheiluun ja lämmin sää tai muut sääolosuhteet 
voivat aiheuttaa henkistä uupumusta ja stressiä. Pidämme erittäin tarpeellisena lisätä elinsiirron saaneiden 
ohjausta ja neuvontaa harjoittelun ja palautumisen suunnittelusta, stressinhallintakeinoista (mm. 
kilpailujännityksen hallitseminen eri keinoin) ja positiivisen sisäisen puheen merkityksestä. Tietoa 
palautumisen merkityksestä ja keinoista on lisättävä. 

Kysyttäessä urheilijoilta itseltään, korostui toive lisätä valmennusta ja/tai yhteisiä valmennusleirejä. 
Leireiltä toivottiin myös monipuolisuutta sekä asiantuntevaa ohjausta. Ehdotamme valmennusleirien 
kehittämistä kohderyhmänä kilpailutoiminnassa jo mukana olevat tai sellaiseen lähitulevaisuudessa 
tähtäävät. Kehittämällä valmennusleirien sisältöä voidaan paremmin vastata urheilijoiden toiveisiin ja 
henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Monella korostui kyselyn vastauksissa tahto kehittyä omassa lajissa, lisätä 
harjoittelun suunnitelmallisuutta tai määrää tai kehittää kuntoa yleisesti tai johonkin osa-alueeseen 
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fokusoiden. Valmennusleirit tarjoavat mahdollisuuden lisätä urheilijoiden tietoutta ja keinoja välttää ja 
vähentää urheilu- ja rasitusvammoja. Niiden aikana voidaan aiempaa enemmän opastaa urheilijoita 
esimerkiksi henkilökohtaisen harjoitussuunnitelman laatimisessa, oman paikallisseuran löytämisessä ja 
harjoittelun säännöllistämisessä. Myös psyykkinen valmennus tulee huomioida valmennusleirien 
suunnittelussa.  

Ehdotamme, että tulevien VAU:n valmennusleirien toteuttamisessa tarkastellaan nykyresursseja sekä 
keinoja kohdentaa niitä monipuolisemmin vastaamaan kohderyhmän tarpeita ja -tavoitteita. Tarvittaessa 
ehdotamme hakua lisärahoitukselle, mikäli sitä edellytetään takaamaan valmennusleirien laadukas 
toteutus. Esimerkiksi World Transplant Games Federationin yhteistyökumppani, Astellas Pharma, on 
paikallisesti mahdollistanut elinsiirtourheilun ammattimaisia valmennusleirejä yksittäisistä maista ainakin 
Australiassa – tämänkaltaisia rahoitusmahdollisuuksia on myös Suomessa hyvä kartoittaa.  

Valmennusleirien kehittämisen ohella on syytä tarkastella Suomen joukkueen tarvetta terveydenhuollon 
ammattilaisille osana joukkueen huoltojoukkoja kansainvälisissä arvokilpailuissa. Monella muulla maalla 
mukana kilpailuissa on usein fysioterapeutti, hieroja, hoitaja ja/tai lääkäri tai useampia heistä, ja 
kilpailupaikoilla näille tukipalveluille on huomattava tarve. Suomen joukkueen koon kasvaessa – nyt jo 40 
henkilöä – myös tarve huoltojoukkojen kehittämiselle kasvaa. Pidämme tärkeänä fysioterapeutin ja 
sairaanhoitajan läsnäoloa ja ehdotamme, että tarkasteltavaksi mahdollisuuksia saada tällainen tukitiimi 
mukaan tuleviin kansainvälisiin arvokilpailuihin. 

Málagan MM-kilpailuissa opintomatkaryhmään kuulunut fysioterapeutti tuki viikon ajan opintomatkan 
tehtäviltään ehtiessään joukkueen jäseniä, ja konsultaatioita oli yhteensä 25-30. Nämä pitivät sisällään mm. 
tutkimuksia ja arvioita, terapeuttisten harjoitteiden ohjaamista, kinesioteippausta sekä ohjausta 
kehonhuollon ja palautumisen suhteen. Tarve itse kilpailuviikolla ilmenevien vammojen ammattimaiselle 
arvioinnille on merkittävä, joskin varsinainen ohjaus esimerkiksi kehonhuoltoon, lämmittelyihin ja 
palautumiseen liittyen tulisi jatkossa sisällyttää jo osaksi valmennusleirejä. Opintomatkalla mukana ollutta 
sairaanhoitajaa puolestaan hyödynnettiin erilaisiin lääkityksiin, pieniin vammoihin ja sairaalahoitoa vaativiin 
(muun muassa dehydraatio) oireisiin liittyen. Kilpailuviikon aikana sairaanhoitaja konsultoi tarvittaessa 
puhelimitse professori Ari Harjulaa erilaisiin hoidontarpeen arvioihin liittyen. Kilpailujen aikana 
sairaanhoitaja oli mukana saattamassa kolmea urheilijaa sairaalaan, jolloin hän suoritti hoidontarpeen 
arvioinnin ja yhteydenoton paikalliseen ensiaputiimiin, toimi saattajana ja tulkkina sairaalassa sekä antoi 
tilanneraportin sairaalan henkilökunnalle. Sairaalassa annettiin jatkohoito- ja seurantaohjeet suoraan 
sairaanhoitajalle, jolloin kilpailijan voinnin seuranta oli helpompi toteuttaa tulevina päivinä. Yksi 
urheilijoista sai kilpailuviikolla kaatuessaan runsaasti vuotavia haavoja käsivarteensa. Kilpailija toimitettiin 
sairaalaan, minkä jälkeen joukkueen mukana kulkenut sairaanhoitaja suoritti kahdesti päivässä 
haavahoitoa. Haavahoito ja haavojen jatkuva arviointi olivat tärkeitä etenkin sää- ja hygieniaolosuhteet 
huomioiden. Haavojen arviointi jatkui vielä kilpailuviikon jälkeenkin urheilijan jo palattua Suomeen, jolloin 
sairaanhoitaja raportoi haavojen hoidosta urheilijan omalle terveysasemalle puhelimitse.   

Kilpailuissa järjestäjämaa vastaa ensiapuhenkilökunnan toiminnasta. Paikan päällä olevat ensiaputiimit 
arvioivat tarpeen jatkohoidolle ja -tutkimuksille sairaalassa, mutta tästä huolimatta monessa tilanteessa 
joukkueen mukana ollut sairaanhoitaja osoittautui tarpeelliseksi. Joukkueen huoltojoukkojen avulla voidaan 
myös mahdollisesti välttää kilpailumatkalla sairaalahoidon tarve puuttumalla ilmeneviin oireisiin ja 
ongelmiin ajoissa ja matalammalla kynnyksellä.  

Urheilijoiden yleisinä toiveina olleita elinsiirtourheilun arvostuksen kehittämistä ja osallistujamäärän 
kasvattamista voidaan kehittää lisäämällä tietoisuutta elinsiirtourheilusta, toisin sanottuna lisäämällä 
aihepiiriin liittyvää viestintää ja markkinointia. Osallistujamäärien perusteella elinsiirtourheilu ei liene 
VAU:n pienimpiä vammaryhmiä, mutta VAU:n viestinnässä painopiste on vahvasti muissa vammaryhmissä. 
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Ehdotamme tarkasteltavaksi, millä tavoin VAU on kehittänyt tiedottamista muista vammaryhmistään, ja 
voidaanko samoja keinoja hyödyntää kasvavasti myös elinsiirtourheilun saralla. Vaikka VAU:n keinot 
tavoittaa suoraan yksittäisiä kohderyhmän liikkujia ja urheilijoita ovat rajalliset, voi näkyvyyden 
kasvattaminen tehdä elinsiirtourheilun tutummaksi suurelle yleisölle, lisäten samalla kohderyhmän 
mielenkiintoa osallistua toimintaan. Myös rahoitushauissa ja yksittäisten urheilijoiden sponsorihauissa 
näkyvyyden lisääminen on merkittävässä roolissa.  

On luonnollisesti huomioitava, että näkyvyyttä ja arvostusta edesauttaa myös kansainvälisen federaation, 
World Transplant Games Federationin, toiminta sekä kansainvälisten arvokilpailujen kehitys. Näissä 
elinsiirtourheilu, huolimatta usean vuosikymmenen historiastaan, on vielä alkutekijöissään verrattuna 
esimerkiksi Lontoon 2012 paralympialaisten jälkeen kasvavaa mediahuomiota ja sen myötä laajempaa 
arvostusta nauttivaan paraurheiluun.  

Lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun kehittäminen 
 
Elinsiirron saaneiden lasten ja nuorten liikunta- ja urheilutoiminnassa on löydettävissä useita eri 
kehityskohteita. Elinsiirron saaneiden lasten ja nuorten liikunnallisuudesta tai urheiluharrastuksista ei ole 
tutkimuksellista tietoa, joka vahvistaisi tämän hetkisiä olettamuksia. Toimintasuunnitelmat edellyttävät 
tällaisen tiedon keräämistä. Kokemuksiin perustuen ja lapsipotilaiden parissa työskentelevien 
ammattilaisten kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta voitaneen kuitenkin olettaa, että suuri osa 
elinsiirron saaneista lapsista liikkuu ja osallistuu erilaisiin harrastuksiin. Näin ollen suomalaislasten 
puuttuminen elinsiirtourheilun kotimaisista ja kansainvälisistä liikunta- ja urheilutapahtumista ei johdu 
välttämättä lasten liikunnan puutteesta. 
 
Yksi askel elinsiirron saaneiden lasten ja nuorten liikuntatoimintaa tarkasteltaessa olisi siis tilannekartoitus. 
VAU:n tulisi selvittää, miten elinsiirron saaneet lapset ja nuoret liikkuvat, millaisia liikuntamahdollisuuksia 
he kaipaavat ja miten VAU tai potilasyhdistykset voivat heitä siinä palvella. Tilannekartoitus voidaan tehdä 
yhteistyössä Munuais- ja maksaliiton, paikallisten munuais- ja maksayhdistysten sekä SYKE ry:n kanssa, 
käyttäen hyödyksi olemassa olevia kontakteja. Keskeiseen rooliin nousevat VAU:n, liittojen ja yhdistysten 
lasten toiminnasta vastaavat henkilöt, joiden tulisi sitoutua kyselyn markkinointiin. Tällaisen selvityksen 
pohjalta VAU ja potilasyhdistykset voivat kehittää toimintaansa kohderyhmän tarpeisiin pohjautuen.  
 
Tilannekartoituksen lisäksi elinsiirron saaneiden lasten perheille suunnattua tiedottamista tulisi lisätä. 
Kuten todettu jo yleisesti kuntoliikunnan lisäämisen kehitysehdotuksissa, tulisi potilasyhdistysten 
aktiivisesti kannustaa lapsia ja nuoria liikkumaan viestimällä toimintamuodoista ja käytettävissä olevista 
työkaluista. VAU:n tehtävänä on vastata kohderyhmän polun alkupäästä, joka käsittää myös lasten ja 
nuorten saattamisen liikunnan pariin, mutta VAU:n oma markkinointi ei välttämättä tavoita elinsiirron 
saaneita lapsia ja nuoria, joiden perheissä ei välttämättä tiedetä tai mielletä lapsen kuuluvan VAU:n 
toiminnan – vaikkapa Valtin tai Sporttiklubin – piiriin. Potilasyhdistyksellä on tärkeä rooli myös tämän 
tiedon oikea-aikaisessa ja riittävässä jakamisessa. Kuten aikuistenkin kohdalla, myös tiedon jakamista lasten 
hoitoyksiköiden henkilökunnalle voi lisätä. 
 
Saimme opintomatkaltamme useita kansainvälisiä kontakteja, joita elinsiirron saaneiden lasten ja nuorten 
liikunnan parissa työskentelevät voivat jatkossa hyödyntää toimintaa kehitettäessä. Vielä läheisempi 
perehtyminen eri maiden käytänteisiin voi tuoda uusia ideoita myös toimintaan Suomessa. Hyvänä 
lisäoppimismahdollisuutena pidämme vuoden 2019 MM-kilpailuja, jotka järjestetään Englannissa – maassa, 
jossa tehdään runsaasti aktiivista työtä lasten ja nuorten osallistamiseksi. Pidämme tärkeänä, että vuoden 
2019 kilpailuihin saadaan mukaan myös suomalaisia lapsia ja nuoria, ja innostamista tähän olisi hyvä 
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aloittaa jo varhain. Lapsella mukana kulkee luonnollisesti myös vanhempi, lisäten merkittävästi jo 
lähtökohtaisesti korkeiksi miellettyjä osallistumiskustannuksia – rahoituskysymys noussee siis kriittiseksi 
juuri tämän kohderyhmän saamisessa mukaan. Toisaalta kilpailujen ollessa Euroopassa ovat 
matkakustannukset aavistuksen matalammat; myös tästä syystä lasten ja nuorten osallistamiseen juuri 
seuraavissa MM-kilpailuissa olisi mielekästä pyrkiä. 
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