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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA

MAINOSTEN HINNAT

    HINTA  EUR
Koko takakansi 300,00

Koko sivu  1/1 250,00
Puolikas 1/2 135,00
Neljäs osa 1/4 70,00
Pikkuilmoitus 35,00

Kansikuva: Ulriksdahlin kuninkaallinen
linna Solnassa/Tukholmassa oli
kävelymatkan päässä syksyn 2009
seminaarihotellista.
Kuva: Jouko Karanka

Takakansi: Preussilainen linna syksyn 2009
OIFE-kokouksen ja seminaarin
läheisyydessä Rheinsbergissä, Saksassa.
Kuva: Kati Wink

Tänään kai alkoi minun ajanlaskussani
kevät. Toissapäivänä vielä köhnystin lumisessa
metsässä ja koetin neuvoa koneenomistajaa ja
huoltomiestä metsäkoneen korjaamisessa. Et-
siskelin talven loppulumista susien jälkiäkin,
mutta olivat jo häipyneet sulamisen myötä. Niin
koneen ja kyseisen metsänkin omistaja näet
oli talven aikaan todennut koneen nyt ”lauen-
neen” lähes viime talvisen susien kulkureitin
varteen. Paikkana silloin oli Honkajoki, jonne
Tampereelta matkaa teitä pitkin 120 km. Eilen
katselin parvekkeelta kevään ensimmäisiä les-
kenlehtiä taloyhtiön etelää kohti olevasta tontin
reunasta. Kevät alkoi tänään, kun kaivoin pol-
kupyörän avaimen ja pyöräilykypärän piilois-

Kuva
Kauniaisten
valokuvaus-
kurssilta
Voimauttava
valokuvaus
Kuvaaja:
Marita
Lampinen

taan, täytin hybridipyörän puolimaastorenkaat
auton sähköisellä ilmapumpulla ja tein kevään
avauksen. Ensimmäisen kevätpyöräilyni otin
tänä vuonna huomattavasti rauhallisemmin kuin
ennen, tosin lenkistä tuli sitten 20 km mittainen,
joka on aiempiin keväisiin aloituksiini nähden
tuplapituinen. Lenkille lähdin pilvipoudassa,
mutta jo muutaman kilometrin jälkeen pilvet
hälvenivät ja kevätaurinko alkoi paistaa täydel-
tä terältä. Kiertelin Näsijärveen kuuluvan Ryy-
dynpohjan lahdelman, jossa jopa muutama jout-
senpariskunta otti päivänokosia jään päällä.

Talvi olikin kait koko Suomenmaassa yllät-
tävän pitkä, kylmä ja luminen. Pakkasjaksoen-
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Minulla on ollut lievä juhlakokouskrapula,

mutta onneksi se alkaa kaikota, kun kevät ja
aurinkoa on luvassa pitkän ja lumisen talven
jälkeen. Olihan se hienoa, että oli pitkästä aikaa
kunnon talvi eteläpäässäkin Suomea, mutta
jonkun aikaa on jo ollut mitta talvea täynnä ja
kevät on enemmän kuin tervetullut. Talvi on
sujunut ilman suurempia kommelluksia ja
pieniähän ei las-
keta. Toivotta-
vasti kaikki OI:
laiset ovat sel-
vinneet turvalli-
sesti talvesta,
murtumitta ja lu-
meen hukku-
matta.

Uusin per-
heenjäsenem-
me samojedin-
koira Hattiwatti
on nauttinut lu-
mesta ja pakka-
sesta täydestä
sydämestään.
Hyvästi puhdas

koira, kun kura lentää ja rapa roiskuu, on koi-
rastamme tullut kameleontti. Hattiwattia ei ku-
rakeli haittaa, mutta kotiamme siivoavia kyllä,
paksussa turkissa kantautuu sisälle kilotolkulla
hiekkaa ja muita maa-aineksia päivässä, irto-
avan karvan määräkin on sanoinkuvaamaton
pentuturkin alkaessa vaihtua aikuisen karvaan.
En suosittele samojedia puhtausintoisille, enkä

m y ö s k ä ä n
haurasluisille,
samojedin voi-
ma ja vetointo
yhdistettynä
o m i s t a j a n
murtuma-alt-
tiuteen eivät
välttämättä ole
turvallinen yh-
distelmä.

Älkää ky-
sykö, miksi mi-
nulla on tuol-
lainen ”pikkui-
nen” arktinen
rekikoira. Jär-
kevää vasta-
usta ei ole.
Terveysvaiku-
tuksena on ai-
nakin pakolli-
nen päivittäi-
nen ulkoilu,
paljon liikuntaa
koiralle, tarkoit-

Satu, Virma ja
Hattiwatti tal-
leilla.

Kuva:
Satun arkisto

nätykset paukkuivat joissain osin maata, Tam-
pereellakin aluksi näin luulivat, mutta tarkemmat
tilastot osoittivat ettei näin käynytkään. OI-rin-
tamalla tapahtui monenmoista ja merkittävää
on ollut yhä lisääntyvä Harvinaisten vamma-
ryhmien yhteistyö. Näyttääkin siltä että Harvi-
naisilla alkaa olla myös merkittävä vaikutus
päättäjiin. Oma osansa kai on siinä että pienet
ja vähemmän tunnetut vammaryhmät alkavat
näkyä ja kuulua on EU:lla ja niillä toimenpiteillä,
joita tehdään suuremmissa EU-maissa, tosin
kaikkialla saavutukset ja sairauksien tunnetta-

vuus  perustuu suurelta osin järjestöjen yhteis-
työhön. OIFE ja OI-Norden tekevät omaa yh-
teistyötään meidän diagnoosimme parissa ja
sitä kautta asiantuntijalääkärit kokoontuvat aina
aika ajoin Euroopan/Pohjolan  yhteiskokouksiin/
-seminaareihin. Kaikki tämä vaatii aktiiveilta
yhdistysihmisiltä vapaaehtoistyötä, joka kuiten-
kin on mielenkiintoista ja tuo nähdyn vaivan
toimintaan osallistujille moninkertaisesti takai-
sin tietona ja hienoina ihmissuhteina ympäri
maailmaa.

Yhdessä eteenpäin
Jouko Karanka
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taa liikuntaa myös omistajalle. Ratsastus-
harrastuksenkin olen aloitellut uudelleen vuo-
sien tauon jälkeen. Viisaat ovat kieltäneet rat-
sastuksen minulta, mutta päätin uhmata koh-
taloa ja kokeilla, josko selkäni kuntoutuksessa
olisi rauhallisesta käynnin ratsastamisesta hyö-
tyä. Hullu mikä hullu, mutta selkäni on ollut
vähemmän kipuileva kuin vuosiin ja kävelemi-
nen onnistuu lähes ontumatta. Pudota ei tieten-
kään saa, mutta en sitä pelkäämäänkään aio
alkaa. Luonnosta nauttiminen ja koiran lenkittä-
minen ratsain on hyöty keholle ja mielelle sa-
massa paketissa. Ratsastustakaan en voi kai-
kille suositella, mutta terapiaratsastuksesta
voisi olla hyötyä jollekin muullekin kuin itselleni.

Yhdistyksellemme tämä vuosi on toivotta-
vasti jonkinlainen suunnan näyttäjä alkavalle
vuosikymmenelle. Toivoisin näkeväni tapaa-
misissa enemmän uusia ja vanhoja OI:laisia lä-
heisineen. Kevättapaamiseen Vantaalla Heu-
rekassa on yhdistetty tärkeä asialuento ja mah-
dollisuus hauskanpitoon. Syystapaamisessa
Lahdessa on tarkoitus panostaa yhdessä teke-
miseen ja osaamisen jakamiseen, sekä tulevai-
suuden suunnitteluun. Tapaaminen on samana

viikonloppuna, kun syksyn sopeutumisval-
mennuskurssi lapsille, joilla on OI, vanhem-
pineen alkaa. Hakekaa kurssille avoimin mielin,
ensikertaa kurssille hakevat ovat aina ensisijalla,
mutta joku ”konkarikin” on hyvä mukana koke-
muksia jakamassa.

Hallitus kaipaa kannanottoja ajatukseen jär-
jestää syystapaaminen ensi tai sitä seuraavana
vuonna Oulussa. Olisikohan Ouluun tulijoita,
kuinka paljon pohjoisemmasta, idästä, etelästä?
Jokaisella on liian pitkä matka joskus ja silloin
täytyy tapaaminen jättää väliin, mutta voisiko
Oulu olla sopivasti lähempänä osaa yhdistys-
läisistä.

Työ aikuisten hoidon keskittämiseksi jatkuu
yhdessä muiden harvinaisten kanssa. Vaikutta-
mistoiminta yksittäisenä pienenä yhdistyksenä
on vaikeaa. Yhdistämällä voimat muiden pien-
ten harvinaisten kanssa, vaikuttaminen valta-
kunnantasolla on mahdollista. Yhteistyö ei ole
uhka omalle toiminnalle, vaan avaa uusia mah-
dollisuuksia. Yhteistyössä on positiivista voi-
maa.

Näkemisiin, kuulemisiin ja kirjoittelemisiin.
Aurinkoista kevättä,

         Satu

SIHTEERIN PALSTA

Kevät on tehnyt tuloaan, ja kirkkaita au-
rinkoisia päiviä on riittänyt. Vain muutama päivä
sitten yhdistyk-
semme kokoon-
tui kevättapaa-
miseen tiedekes-
kus Heurekaan.
Tapaamisessa
kuulimme luen-
non uudistunees-
ta vammaispal-
velulaista. Luen-

to oli mielenkiintoinen, sillä kirjoitan parhaillaan
vammaisten ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n

vammaisten ih-
misoikeussopi-
mukseen liitty-
vää lehtijuttua, ja
lupaan rapor-
toida tuloksista
myös Hauraat
luut -lehden lu-
kijoille ensi leh-
dessä. Kevätta-
paamisessa koi-
timme ratkoa
murhamystee-
riä Heurekan ri-
kospaikkatutki-
muksesta kerto-
vassa näyttelys-
sä. Jouduin epäi-

Sihteeri koko-
usta valmistele-
massa
Kuva: Jouko
Karanka
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lyksenalaiseksi lehden päätoimittajan tutki-
muksissa!

Tapaamisesta kirjoitamme enemmän seu-
raavassa lehdessä. Samalla lehti uudistuu ulko-
asultaan. Lehti on yhdistystoiminnassa se, joka
tavoittaa jäsenet parhaiten. Siksi tuntuu, että
lehteen kannattaa panostaa. Olisi hienoa, jos
lehteen saataisiin enemmän jäsenten kirjoitta-
mia juttuja – elämäntarinoita, kokemuksia ja
ajatuksia. Mistä Sinä haluaisit kirjoittaa? Mikä
on vaivannut mieltä, mikä mietityttänyt, mikä
ilahduttanut? Sana on vapaa!

Itse olen palannut takaisin Suomeen Eng-
lannin oleskelultani. Koulu, johon menin opiske-
lemaan, ei täyttänyt odotuksia ja siksi päätin
palata Suomeen, yhtä kokemusta rikkaampana.

Englannista jäi päällimmäiseksi mieleen ystä-
välliset ihmiset, lauantaiset jalkapallo-ottelut
joiden aikana koko kylä raikui, kylmän kostea
ilma (välillä asunnossani oli niin kylmä että hen-
gitykseni höyrysi!) sekä omituisen pikkutarkat
ohjeet ja säännöt joka paikassa. Toisaalta oli
hyvä, että suojateillä luki ”Look right” sillä va-
semmanpuoleinen liikenne tuotti suurta pään-
vaivaa. Sisäistin tämän säännön niin hyvin että
vieläkään en osaa katsoa oikeaan suuntaan nyt
Suomessa ollessa! Seikkailuni onnistuivat hyvin
ja turvallisesti, ja Englanti on mielestäni kyllä
hyvinkin vammaisystävällinen maa, lukuun
ottamatta ikivanhojen Lontoon metroasemien
portaita!

Mukavaa kesää kaikille,
Maija Karhunen

Vuoden 2010 perhekurssi
(RAY)

Perheille, joissa lapsella on OI ja joku per-
heenjäsenistä on vielä alle 16v. (Ensikertalai-
set sekä vauva/taaperoperheet etusijalla).
Kurssi järjestetään Invalidiliiton Lahden kun-
toutuskeskuksessa su.19.9.-pe.24.9.2010.
Kurssille ei tarvita tuoretta lääkärintodistusta
ellei hae Kelasta kuntoutusrahaa/erityishoito-
rahaa ja/tai matkakorvausta. Ensi kerran kurs-
sille tulevasta OI- lapsesta on hyvä laittaa joku
epikriisi/lääkärinlausunto tiedoksi, mikäli uutta
todistusta ei ole. Jäsenkirje kurssihakemuksi-
neen tulee perheille loppukesästä ja hakemuk-
set postitetaan suoraan Lahteen (ei Kelaan).
Yhdistyksen yhteyshenkilö on Pirkko Jus-
tander, pirkko.j@luukku.com GSM 050-525
41 83 . Kelan matkakorvauksista, erityishoito-
rahasta/kuntoutustuesta voi kysyä Lahdesta
Satu Saksiselta satu.saksinen@invalidiliitto.fi,
03-812 811/nimeltä kysytään.

Syyskokous 2010
Syyskokous pidetään 18.9-19.9. 2010 Lah-

den suunnalla sopivasti perhekurssin alkajai-

siksi. Jäsenkirje tulee myös syyskokouksesta
loppukesällä.

Ennakkotietoja vuodesta
2011

SOPE – kurssi mahdollisesti parikurssina.
Vuonna 1996 yhdistys kartoitti mitä kurssi-
toiminnalta toivotaan. Silloin nousi esiin vau-
vasta vaariin kurssit sekä kuntoutuskurssitoi-
minnan eriyttäminen sope-kursseita. Näin on
tapahtunut. Mutta yhtä silloin esiin noussutta
toivetta ei ole vieläkään toteutettu. Nimittäin
parikurssia. Nyt sellainen on suunnitteilla vuo-
deksi 2011. Kurssi kestäisi vajaan viikon ke-
säaikaan ja siinä keskityttäisiin pelkästään pa-
risuhteen hoitoon, eivätkä lapset olisi mukana.
Kurssille voisivat hakea pariskunnat, joista
jommallakummalla tai molemmilla on OI tai
parit, joilla on OI- lapsi/lapsia. Kurssi toteute-
taan mikäli yhdistyksen jäsenet ilmaisevat
tarpeeksi kiinnostusta etukäteen. Jos tunnette
kiinnostusta ja luulisitte voivanne hakea, niin
ottakaa yhteyttä vaikka heti pirkko.j@
luukku.com tai 050- 525 41 83.

TIEDOTTEET  PALSTA
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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OI - aikuisten KELA- kuntoutuskurssi
Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä järjeste-
tään myös vuonna 2011, mutta ajankohdasta
ei ole vielä tämän lehden painoon mennessä
tietoa. Asiasta tiedotetaan syksyn Hauraat
Luut lehdessä.

Yhdistys on aloittanut valmistelut vuoden
2011 kevätkokouksen järjestämiseksi Kotkan
Merimaassa ja samana vuonna syyskokous
on tarkoitus pitää Oulussa.

Pirkko
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nettiyhteyksiä
Tässä muutamia tärkeitä linkkejä.
www.oi-norden.net     Pohjoismaisen
yhteisjärjestön sivut

www.dfoi.dk     Tanskan OI-yhdistyksen
sivut

www.home.c2i.net/nfoi   Norjan OI-
yhdistyksen sivut

www.harvinaiset.fi     Viralliset,
uudistuneet Harvinaiset verkoston sivut

www.harvinaiset.net     Harvinaisten
potilasyhdistysten omat sivut

www.oife.org     Eurooppalaisten
yhdistysten yhdistyksen sivut

Jouko Karanka

Hei kaikki OI-nuoret ja
nuoret aikuiset!

Kuluvan vuoden 2010 aikana on ollut suun-
nitteilla että järjestettäisiin nuorten ja nuorten
aikuisten tapaaminen. Mukavan yhdessäolon
ja antoisan vertaistuen lisäksi, tämän tapaami-
sen yhteydessä olisi tarkoitus myös vähän
alustavasti ideoida vuodelle 2011 suunnitteilla
olevaa pidempää kurssia, jonka kohderyhmä-
nä olisivat niin ikään nuoret ja nuoret aikuiset.

Mahdollisimman onnistunutta tapaamista ja
tulevaa leiriä ajatellen erilaiset ideat ja toiveet
nimenomaan teiltä nuoret ja nuoret aikuiset
olisivat jo nyt erittäin tervetulleita! Nämä
voivat koskea esim. paikkaa, ajankohtaa tai
ohjelmaa, tai ihan mitä vain pientä tai suurta.

Erilaisten tapahtumien järjestäminen vaatii
suunnittelun aloittamista hyvissä ajoin, joten
rohkeasti vain mitä pikimmin kertomaan ide-
oita ja toiveita!

Kiitos jo etukäteen ja hyvää syksyä kaikille!

Elisabeth Hästbacka
OI-yhdistyksen lasten- ja nuorten asioiden
vastaava
puh. 040-575 4175
sähköposti: pikku_myy_85@hotmail.com

NIKSIPALSTA

Saamani ehdotuksen mukainen Niksi-
palsta on nyt ensimmäistä kertaa lehdes-
sämme. Niksipalstalle voi toimittaa sekä
asiallisia, että leikkimielisiä niksejä. Tähän
lehteen on heti onnistuttu saamaan kum-
mankin lajin valioyksilöt esille ja lukijoiden
silmän, käden sekä nauruhermojen ravin-
noksi. Toimittakaa aineistoa hyvistä nikseis-
tä edelleen lehden toimitukseen.

Päätoimittaja

Tee itse
liukuestesukat

Askartelukaupan ihanuuksia tutkiessani,
tein löydön!  Meillä kuluu liukuestesukkia kuin
leipää ja niistä on aina pulaa. Tarpeeksi tahmei-
ta sukkia on vaikea löytää ja esimerkiksi Ven-
din liukuestesukat ovat kuluneina tavallistakin
sukkaa liukkaammat. Kun lopulta löytää hyvät,
liukueste kuluu sukan pohjasta pois jo muuta-
man käytön jälkeen. Sitäpaitsi  kauniita/vaka-
vasti otettavia aikuisten liukuestesukkia en ole
vielä löytänyt. Riemunkirjavia pupukuvioisia
kyllä on, mutta ne saattavat osoittautua kiusalli-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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siksi tärkeässä kokouksessa puntin alta pilkot-
taessaan.

Askartelukauppa Sinellin aarteita tutkiessa-
ni, silmiini osui purkki, jossa on tököttiä, jolla
liukuesteet voi tehdä itse! Pimples latex,  jota
valmistaa Rayher Hobby GmbH (www.
rayher-hobby.de) Ostin heti pari purtiloa ko-
keeksi ja aine osoittautui löydöksi. Tahna on
ilmeisesti nestemäistä lateksia, joka kuivuu
kankaan pintaan tahmeaksi jarruksi. Totesim-
me mönjän toimivaksi ja nyt olen kunnostanut
lapseni kaikki sukat kuin uusiksi. Purkki mak-
saa noin 5,80 e. Siihen hintaan ei saa kunnollisia
jarrusukkia kuin ehkä yhden parin ja tahmean
pinnan kestävyydestä ei ole takuita. Omiinkin
sukkiin laitoin liukuesteet ja ne ovat tosi muka-

Painoliivit

Amerikkalaisessa laatulehdessä Reader’s
Digestissä oli loistava uutinen kaikille niille
naisille, jotka epäröivät bisfosfonaattien, kalk-
kitablettien ja D-vitamiinin käyttöä osteopo-
roosin hoidossa. Nimittäin Oregonin yliopiston
tutkimuksessa osoitettiin, että PAINOLIIVIÄ
käyttäneiden naisten luuntiheys kasvoi liikunta-
suorituksen aikana 1,5 prosenttia murtumaher-
källä lantioalueella, kun taas naisilla, jotka eivät

vat. Ei tarvitse kävel-
lä jännittyneenä kuin
rautakanki kaatumis-
ta peläten.

Purkin kyljessä
suositellaan 30 asteen
pesuohjelmaa. Mei-
dän ”tuunatut” suk-
kamme ovat pyöri-
neet 40 asteen kirjo-
pyykissä ja hyvin ovat
liukuesteet paikallaan
pysyneet. Rumpukui-
vaus on kielletty. Ai-
noa homma jossa voi
tyriä, on pursottaa ai-
netta liian paksuiksi
raidoiksi. Silloin jarru
rullautuu irti sukan-
pohjasta ja pahimmil-

laan muodostaa pitkän lateksimadon,  johon voi
kompastua. Paras tulos syntyy näin: valitse las-
ten sukat ja työnnä niiden sisään tyhjät wc- tai
talouspaperirullat. Aikuisten sukkiin täytyy lei-
kata paksut pahvinpalat sisälle. Painele tai le-
vitä nestemäistä lateksia sukan pintaan. Pullon
kärjellä saa hyvin painettua aineen ”kankaan
sisään” ohuiksi raidoiksi. Paljon piniä pisteitä,
palloja tai mitä tahansa kuvioita. Anna kuivua
ainakin yön yli ja aamulla rulla/pahvit  pois ja
sukat jalkaan. Varoitus, älä kuivata sukkia ma-
kuuhuoneessa. Aine haisee tosi vahvalta kuivu-
essaan ja inhalointi sulattaa taatusti pari aivo-
solua.

Miisa

käyttäneet liiviä, luumassa väheni 4,4 prosenttia
kyseisellä alueella. Painoliivin massa oli neljä
kiloa.

Nyt heitän tähän parit niksit painoliiveistä.
Jos tunnet, että lompakko on kunnossa ja rinta-
varustus pieni, niin ei muuta kun tilaamaan aika
plastiikkakirurgilta ja asennuttamaan noin 20
desilitran silsakoonit per tissi. Näiden painolii-
vien etuna on se, että ne roikkuvat mukanasi
koko ajan ja saat taatusti OI-OI-miesten päät
kääntymään kevät- ja syyskokouksissa. Tosin
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OI-Norden kevätkokous 2009
Hieman viivästyneenä ohessa viimekeväisen OI-Nordenin kevätkokouksen pöytäkirja.

Kiitos pöytäkoirjan käännöksesta Elisabeth Hästbackalle, joka on yhdistyksemme toinen OI-
Norden edustaja.

OI-NORDENIN HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 22.5.2009
PAIKKA: Soria Moria kurssi- ja konferenssihotelli, Oslo

Kokouksen läsnäolijat: Anne-Maria Hästbacka ja Elisabeth Hästbacka – Suomi,
Alex Holm Petersen ja Preben Nielsen – Tanska, Karin Bøe ja Jorun Olsen –
Norja, klo 16.30 Carina Svenheden – Ruotsi

§ 1/2009 Kokouskutsun ja työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin.

§ 2/2009 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin tehtäviin valittiin Jorun Olsen.

§ 3/2009 Vuoden 2008 Syyskuun pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja hyväksyttiin korjauksitta

§ 4/2009 Puheenjohtajan tiedotuksia
Jorun Olsen ilmoitti, että hän on uudelleenvalittavissa vielä vuodeksi 2010. Tämä
siksi, että hän toivoo voivansa jättää OI-Nordenin hallituksen oltuaan sen jäsenenä
20 vuotta. Täytyy välttää sitä, että yhden maan OI-yhdistyksen molemmat
edustajat vaihtuvat samanaikaisesti. Tällä tavoin voi yksi edustaja Norjasta tulla
mukaan kesken kauden ja työskennellä toisen kokeneen edustajan kanssa.

ajan myötä saattaa ilmetä lievää kumaraselkäi-
syyttä ja kainaloita pestessä nämä painoreput
täytyy heittää olan yli, jolloin on ilmeinen solis-
luun katkeamisvaara.

Toinen hieman rahvaanomaisempi tapa
näppäröidä itselleen kyseiset liivit on ottaa van-
hat pelastusliivit. (Ehdotan tässä vanhoja Helly
Hansenin purjehdusliivejä, sillä niissä on veto-
ketju.) Askartele esim. farkkukankaasta kaksi
riittävän tilavaa taskua pelastusliivien etupuo-

 
Elisabeth Hästbacka valmistui
yhteiskuntatieteiden maisteriksi
Åbo Akademin Vaasan yksiköstä.
Lämpimät onnittelut!

T. sukulaiset ja ystävät

lelle. Sitten käy ostamassa kaksi kappaletta pe-
rustiiliä (1,55 e/kpl) lähimmästä rautakaupasta
ja sujauta ne ompelemiisi farkkutaskuihin. Ja
ei muuta kun lenkille, sauvoilla tai ilman. Varoi-
tuksen sana: älkää käyttäkö painoliivejä kuiten-
kaan veneillessä tai uidessa, sillä Oregonin ylio-
pistosta ei ole vielä saatavissa riittävästi tutki-
mustietoa painoliivin hyödyllisyydestä kyseisiä
kuntoilulajeja harrastettaessa!

  Jörkka
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§ 5/2009 Kansallisten yhdistysten tiedotuksia toiminnastaan
Tanska:
Vuosikokous ja yleiskokous 17.–19. huhtikuuta, Hotel Trinityssä Fredericiassa.
Kesäleiri 19.–26. heinäkuuta, Hasle Ferieparkissa Bornholmissa.
Pohjoismainen kesäleiri 3.-8. elokuuta, Grötössä Göteborgin saaristossa.
Aikuisten kurssi 4.-6. syyskuuta, Fuglsangcenterissä, Fredericiassa.

Suomi:
Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin lauantaina 26. huhtikuuta 2008 Turun Invalidi-
yhdistyksen kokoustiloissa Turussa. Mukana oli 27 yhdistyksen jäsentä.
Syyskokous
Yhdistyksen kaksipäiväinen syyskokous pidettiin 4.-5. lokakuuta 2008 Vaasassa
Holiday Club Tropiclandia -kylpylässä. Kokouksen ohjelmaan sisältyi korvatautien
erikoislääkäri Kaija Kuurila Svahnin luento. Sunnuntain viralliseen syyskokouk-
seen osallistui 24 yhdistyksen jäsentä.
Kurssit
Kuntokurssi OI-aikuisille järjestettiin Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä 18.–
30.5.2008. Sopeutumisvalmennuskurssi yli 16-vuotiaille aikuisille järjestettiin 8.-
12.9.2008 Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksessa.
Tärkeimmät osallistumiset vuoden aikana
OI-Nordenin kokous, Helsinki ja Tukholma
OIFE:n kokous, Belgia
Harvinaiset-foorumi, Yksi ovi – monta ikkunaa -projekti, Hämeenlinna ja Vantaa
Invalidiliiton Kiinni elämässä -seminaari, Helsinki
STAKES:in Kuluttaja ja valinta terveyspalveluissa -seminaari, Helsinki
Invalidiliiton Harvinaiset-yksikön kanssa yhteistyötä tekevien yhdistysten ja
ryhmittymien puheenjohtajien ja toiminnan vetäjien kokoukset
OI-yhdistys esittäytyy -luento sope-kurssilaisille, Lahti
Vammaiskulttuuri ja kulttuuritapahtumien saavutettavuus, Tallinna Ülikool, Eesti
Vammaisten kuvataiteen keskustelufoorumi, Turku
Invalidiliiton naistyöryhmä
Muu toiminta
Yhdistyksemme on ollut mukana mm.:
Valtakunnallisessa vammaisneuvostossa (VANE), tehnyt yhteistyötä Invalidiliiton
Harvinaiset-yksikön kanssa sekä osallistunut sosiaali- ja terveysalan kehittämis-
keskuksen (STAKES) ja Helsingin kaupungin järjestämiin tilaisuuksiin.
Yhdistyksemme on ollut yhteistyössä OI-asiantuntijaryhmän kanssa.

Ruotsi:
Osallistunut OIFE-kokoukseen Gentissä ja osallistunut The Scientific
Conference:iin, valmistellut pohjoismaista kesäleiriä Grötössä, valmistellut OI-
Nordenin asiantuntijaseminaaria, jakanut uutiskirjettä jossa ollut raportti OIFE:n
kokouksesta Gentistä.

Norja:
On järjestänyt vertaistukikokoontumisia joissa ollut seuraavia teemoja:
Päivitystä, ajantasaista tietoa vertaisille
Eläminen yhdessä OI-laisen kanssa.
OI ja ikääntyminen
Kivunhallintatapoja
Näkymättömän liikuntarajoitteen kanssa eläminen – lievä OI
OI-lasten vanhemmat
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Lasten kivut
Ravinto ja ruokavalio OI:n suhteen
Sopiva kuntoutus OI:ta sairastaville lapsille ja aikuisille
Sinkkuna oleminen ja OI
Asumisjärjestelyt OI-laisille
Erilaisen ulkonäön kanssa eläminen
OI ja nuoruusaika
Monet kursseista järjestettiin rinnakkain suuremmassa kokoontumisessa
Tønsbergssä

§ 6/2009 Talous
a) Tilintarkastus vuodelta 2008 hyväksyttiin.
b) Taloustilanne toukokuussa 2009 näytti tilin osalta tältä: NOK 42.885,61.
Hotelliyöpymiset toukokuulta on maksettu.

§ 7/2009 Asiantuntijaseminaari syyskuussa 2009
a) Lopullinen ohjelma
Lopullista ohjelmaa ei voi julkaista ennen kuin kaikki asiantuntijat ovat ilmoittautu-
neet viimeistään 1.heinäkuuta.
b) Ketkä asiantuntijoista ovat tulossa?
Tähän mennessä ei ole tullut yhtään varmaa ilmoittautumista.
Päätös muistutuksen lähettämisestä kutsutuille asiantuntijoille.

Lisäksi päätettiin seuraavaa:
- Carina tarkistaisi Glassfit
- Preben ottaa yhteyttä Kirsten Nielseniin
- Anne-Maria selvittää röntgenlääkärin yhteystiedot
- Jorun ottaa yhteyttä sydänlääkäri Zoran Radunoviciin sekä hammaslää-
käri Thomas Broxiin

§ 8/2009 OI-Nordenin yleiskokous 2009
a) Sääntömuutokset/-päivitykset/-lisäykset (§12+20/2008)
Preben laatii ehdotuksen sääntömuutoksista.
Kutsu ja sääntömuutosehdotus laitetaan kunkin maan yhdistyksen kotisivuille
b) Toimintasuunnitelma
Tämä on selvä.

§ 9/2009 OI-Nordenin kotisivut (§ 21/2008)
Kotisivut ovat valmiit ja vanhojen kotisivujen tiedot on siirretty. Preben ryhtyy
työhön, kunhan tietokoneet saadaan paikoilleen muuton jälkeen.

§ 102009Sähköpostikirjeenvaihto
a) Postilaatikon tarkistusrutiinit
Kaikki olivat tyytyväisiä toimivaan käytäntöön.

§ 11/2009Meneillään olevien asioiden seuranta
Ei ollut mitään tiedotettavaa.

§ 12/2009Muut asiat
a) Seuraava hallituksen kokous Tukholmassa - ehdotuksia asioiksi
Seuraava hallituksen kokous pidetään Tukholmassa syyskuussa yleiskokouksen
yhteydessä.

Bergen, 1. kesäkuuta 2009

Jorun Olsen , sihteeri
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Inger-Lise Andresen: OI-kipu, mitä se
on?

Kiputyyppejä
- Akuutti kipu
- Krooninen kipu
- Huoli tulevasta kivusta
- Olemassaolon kipu

Akuutti, helposti ymmärrettävä kipu,
särky- ja kipulääkityksellä ohimenevä kipu
syntyy usein murtumien yhteydessä. Muiden
ihmisten on helppo ymmärtää ja osoittaa myö-
tätuntoa tällaisen kivun kohdatessa.
Krooninen kipu  ei ole niin voimakasta, mutta
kestää pitkään, koetaan turhauttavana ja sitä
on vaikea lievittää. Muiden on vaikea osoittaa
ymmärtämystä tämäntyyppistä kipua kokeval-
le.
Huoli ja pelko tulevasta kivusta, koska

murtumariski on aina olemassa. Tämä pelko
vähentää aktiivisuutta, aiheuttaa varovaisuutta
liikkumisessa, mikä puolestaan johtaa lihasjäyk-
kyyteen, heikentyneeseen kuntoon ja lisäänty-
neeseen väsymykseen.
Olemassaolon kipu on surua siitä, että ei
enää voi tehdä niitä asioita, joita ennen pystyi
tekemään. Se on surua kivun aiheuttamista ra-
joituksista, katkeruutta tähän tilanteeseen joutu-
misesta. On tärkeää käsitellä näitä tunteita ja
suruja.

Lena Lande Wekre: Mitä OI-kipu oikein
on? Se on epämiellyttäviä aistikokemuksia. Voi
esiintyä neurologista kipua esim. hermovaurion
tai amputaation yhteydessä. Kipu voi olla myös
psykologista ja sitä aiheuttaa esim. pelko tai
huoli. On huomattava, että OI-kipu on usein
kroonista. Kivun luonne voi olla erilaista riip-

puen OI-tyypistä.
Kivuntuntemukset
voivat olla erilaisia
lapsilla ja aikuisilla
sekä eri yksilöillä.
Bisfosfonaattihoidot
lievittävät kipua eri
tavalla tyypissä 3 ja
4 kuin tyypissä 1.

On tehty pilotti-
tutkimusta, johon
osallistui 13 aikuista,
joilla oli OI-tyypit 1

OI-NORDENIN ASIANTUNTIJASEMINAARI
TUKHOLMASSA 18.9.2009

Seminaarista laativat referaatin Carina Svenheden ja Maud Hagberg.
Asiantuntijaseminaariin alustajina osallistuivat seuraavat lääkärit ja asiantuntijat:

Inger-Lise Andresen, psykologi, TRS-keskus, Norja
Lena Lande Wekre, asiantuntijalääkäri, TRS-keskus, Norja

Lars Folkestad, tohtorinväitöskirjaa valmisteleva lääkäri Esbjergs Sygehus, Tanska
Veronica Balkefors, tohtorinväitöskirjaa valmisteleva fysioterapeutti,

Karolinska Institutet, Ruotsi
Hanne Dahlgaard Hove, lääkäri, Rigshospitalet, Kööpenhamina, Tanska

Vasemmalta Lena
Lande Wekre ja
Inger-Lise
Andresen
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ja 4, keskiarvoikä oli 51 vuotta. Koehenkilöt
kuvasivat itse kipua taulukon avulla, sitä mi-
tattiin sekä liikkeessä että levossa. Ihmisen ko-
kovartalokuvaan koehenkilöt merkitsivät eni-
ten kivun vaivaamia kohtia. Kivun voimakkuut-
ta mittaamaan otettiin käyttöön VAS-skaala
(0-10) Kipua kuvattiin myös sanoin. Tutkimus-
ryhmän oli helppo paikallistaa kipu. Tavallisim-
min se tuntui niskassa, selässä ja jaloissa. Kipu
tuntui usein hermokipuna esim. pistävänä, polt-
tavana tai kirvelevänä. Monilla kipuja oli jalois-
sa ja käsissä, joka viittaa puristuksissa olevaan
hermoon.

Kivun hoito
Kivun syy pyrittiin selvittämään ensin. Lää-

kehoito, hieronta ja rentoutus auttoivat. Fysio-
terapia ja venytykset toivat lievitystä. Psyko-
terapeuttisista tekniikoista voi olla hyötyä.
Huu-morikin auttaa!

Lena Lande Wekre toivoi yhteispohjois-
maista kipututkimusta.

Lars Folkestad: Tutkimus luustoraken-
teen ja murtumien välisestä yhteydestä.
Kyseessä on myös vertailututkimus, jossa ver-
rataan luustorakennetta terveillä ja henkilöillä,
joilla on OI. Tutkimus tehdään yli 18 vuotiaille
ja siinä pyritään selvittämään, mikä oikein ai-
heuttaa luun murtumisen. Luustorakenteen ja
luumassan tutkimisen apuna käytettiin Xtreme

CT scan-menetelmää, jonka avulla saadaan
samalla tavoin tietoa luumassasta ja sen tihey-
destä kuin Dexa-mittauksella. PhD Jannie Dahl
(Århus) tekee myös saman alan tutki-musta.
Näiden tutkimusten tarkoitus on paran-taa
diagnostiikkaa, ennusteiden tekemistä ja hoitoa.
Millainen hoito olisi kullekin OI-tyypille parasta?
Miten elämäntyyli ja riskitekijät vai-kuttavat?

Lena Lande Wekre: Miten ikääntyminen
vaikuttaa kehoon henkilöillä, joilla on OI?
Ikääntymisprosessi on monien muutosten ku-
muloitumista organismissa. Se on fyysinen,
psyykkinen, sosiaalinen ja kulttuurinen prosessi,
joka alkaa n. 20 ikävuoden vaiheilla. Ikäntymi-
nen johtaa lisääntyneeseen haavoittuvuuteen.
OI on perinnöllinen sidekudossairaus. Mutaa-
tiot COL 1A1 ja COL 1A2 aiheuttavat sen, että
kollageeni hiuksissa, jänteissä, ja luuku-
doksessa on virheellistä. Onko liikuntarajoit-
teisen ihmisen ikääntymisprosessi nopeammin
etenevä kuin terveiden? Keho altistuu kulumi-
selle, väsymiselle ja rasitusvammoille. Ikäänty-
misen ja sairauden tuomien muutosten erotta-
minen toisistaan voi olla vaikeaa ja se voi johtaa
liian vähäiseen tai turhaan hoitamiseen. Jotkin
tutkimukset osoittavat, että liikuntarajoitteiset
ikääntyvät muita nopeammin, toiset tutkimuk-
set taas eivät vahvista tätä. Henkilöillä, joilla
on OI, silmän sarveiskalvo on tavallista ohuem-
pi, mikä nopeuttaa ikääntymistä ja puolet heistä

kärsii kuulonalenemasta.
OI vaikuttaa lihaksia hei-
kentävästi. Lihakset tar-
vitsevat vahvistavaa lii-
kuntaa. Ikäihmisillä esiin-
tyvä osteoporoosi hävit-
tää luustosta kalsiumia ja
fosforia. OI itsessään ei
kuitenkaan lisää riskiä sai-
rastua osteoporoosiin.
Kollageenivirhe ja tavallis-
ta ohuemmat rustot ai-
heuttavat nivelrikkoa, mi-
kä puolestaan johtaa lii-
kuntarajoitteisuuteen. Sy-

Lars Folkestad
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dän- ja verenkiertojärjes-telmän ongelmia
esiintyy myös, sillä 47 % yli 67-vuotiaista kärsii
sydänvaivoista. Aneurysmat ovat tavallisempia
kuin muilla. Keuhkojen kapasiteetti ei yleensä
aiheuta hengitysvaikeuksia henkilöillä, joilla on
OI, vaan skolioosi vaikeuttaa keuhkojen toimin-
taa ja hengitystä, kuten myös basillaari impres-
sio, joka vaatii seurantaa. Tarvittaisiin suunta-
viivat aikuisiän OI:n seurantaan. Lena Lande
Wekre puhui lyhyesti myös aiheesta yliliikku-
vuus, mitä se on?  Beighton on kehittänyt me-
netelmän nivelten yliliikkuvuuden arviointiin.

Veronica Balkefors. Haastattelututkimus,
jossa 29 henkilöä, joilla on lievä OI.  Tässä
tutkittiin aikuisten kokemuksia elämästään ja
OI:n vaikutuksesta siihen sekä heidän
suhtautu-mistaan itse sairauteen. Alustavissa
tuloksissa on saatu selville seuraavat 5
alateemaa:

1. Suhde kehoon ja sen toimintaan
OI aiheuttaa sosiaalisia ja osallisuussongelmia,
ylimääräisiä kustannuksia ja spontaanisuuden
vähentymistä.
2. Epävarmuuden tunne ja huoli
tulevaisuudesta
Viitekehykseen kuuluvat ikääntyneet omaiset
ja lapsille tulevat rajoitteet. Epävarmuuden tun-
netta vahvistavat vastausta vaille jäävät kysy-
mykset, vaikka tietoa etsisikin. Oman kehon

tunteminen, motivaatio etsiä ratkaisuja ja eh-
käistä tulevia ongelmia.
3. Kaatumisen pelon käsitteleminen. Varovai-
suuden ja valppauden kehittäminen. Lisäänty-
nyt huomiokyky ja tarkkaavaisuus. Kokemus-
peräinen riskienarviointikyky
4. Ympäristöstä tulevan epäluuloisuuden ja ky-
seenalaistamisen asenteiden käsitteleminen.
Kohtaaminen sairaanhoidossa, kouluiässä, epä-
luottamus ja väärinymmärrys. Vastuunotto it-
sestä, kun aina odotetaan, että itse tietää
parhai-ten. Ympäristöllä ei ole tietoa OI:sta.
5. Ulkopuolisuuden tunne ja sen käsitteleminen

Hanne Dahlgaard Hove: Harvinaisten
sairauksien pohjoismainen tietokanta
Tanskassa on kaksi keskusta, joissa on 11 harvi-
naista diagnoosiryhmää. Ihmset, joilla on harvi-
naisia sairauksia, kokevat tulevansa
huonommin kohdelluiksi kuin muut. Keskusten
tehtävä on kerätä tietoa, koska hoidon pitää
olla tasa-ar-voista ja kaikilla tulee olla oikeus
saada asian-tuntija-apua. Toiveissa on
yhteispohjoismainen tutkimusyhteistyö, sillä
Pohjoismaissa on 25 miljoona asukasta ja
terveydenhoito- ja yhteis-kuntajärjestelmät
Pohjoismaissa muistuttavat toisiaan. Se edistää
yhteistä tutkimusta ja tie-tokannan luomista
harvinaisille sairauksille.

Veronica Balkefors Hanne Dahlgaard Hove
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Toivomuksia seuraavaa asiantuntijasemi-
naaria koskien:
Toivottiin, että eri-ikäiset henkilöt, joilla on OI
toisivat myös esille oman tilanteensa ja elämää
haittaavia tekijöitä, kuten esim. väsyminen. Eri-
laisista hoidoista, fysioterapiasta ja korsettihoi-
doista toivottiin kokemustietoa. Pohjoismaissa
olisi pyrittävä mahdollistamaan kansalliset rajat
ylittävät hoitotoimenpiteet. Tämä vaatisi enem-
män kuin asiantuntijayhteistyö, tarvittaisiin po-
liittisen tason päätöksiä.

Jorun Olsen päätti seminaarin kiittäen ko-
kousväkeä aktiivisuudesta ja omasta puoles-
taan, sillä hän jätti puheenjohtajuuden ja päättää
pitkän ja aktiivisen kautensa OI-Nordenin toi-
minnassa.

Seminaarin referaatin kokosi ja suomensi:
Anne-Maria Hästbacka
OI-Nordenin hallituksen jäsen,
jatkaen vuodesta 2010 varajäsenenä
Kuvat: Jouko Karanka

Just when I thought I was out, they pull me
back in... Tämä Al Pacinon kuolematon rep-
liikki Kummisetä III:sta tuli mieleen, kun huo-
masin matkustavani jälleen Suomen edustajana
OIFEn vuosikokoukseen. Virallinen edusta-
jamme Eero oli valitettavasti estynyt, ja ensim-
mäinen varaedustajamme Maijakin karkasi vii-
me metreillä Englantiin opiskelemaan, joten
minun oli toisena virallisena varaedustajana
astuttava remmiin. En ole toiminut OIFEssa
moneen vuoteen enkä ole enää aktiivisesti mu-
kana Suomen OI-yhdistyksenkään toiminnas-
sa, joten tunsin oloni etukäteen hieman epä-
varmaksi. Olikin hämmästyttävää huomata,
miten lämpimästi minut otettiin vuosien poissa-
olon jälkeen taas vastaan ja miten kotoisaksi
tunsin heti oloni Euroopan OI-piireissä. Muka-
na oli sentään vielä paljon tuttuja naamoja.

Kokouspaikka Saksan Rheinsbergissä oli
melko syrjäinen mutta erittäin toimiva. Onneksi
meille huonojalkaisille oli järjestetty kuljetus
lentokentältä suoraan hotellille. Kuulin muilta
kauhutarinoita matkasta kolmelle eri julkisella
kulkuneuvolla tiettömien taipaleiden kautta...
Hotelli oli melko uusi, ja se oli suunniteltu ni-
menomaan pyörätuolin käyttäjille täysin esteet-
tömäksi. Se sijaitsi upealla paikalla järven ran-
nalla. Lähistöllä kohosi komea preussilainen lin-
na. Valitettavasti vapaa-aikaa oli taas rajoitetus-
ti, sillä ohjelma oli hyvin tiivis.

Oli huikeaa huomata, miten paljon OIFE
on kasvanut ja kehittynyt. Olin itse mukana
perustamassa OIFEa vuonna 1993. Perusta-
jajäseniä oli tuolloin seitsemän. Nyt koko-

OIFEN VUOSIKOKOUS SAKSASSA 19.�20.11.2009

uksessa oli osanottajia 16 maasta, mm. Venäjäl-
tä ja Georgiasta. Mukana oli ensimmäistä ker-
taa myös edustaja Kiinasta, jossa on vuonna
2008 perustettu China Dolls –tukiyhdistys
OI:ta ja muita harvinaisia sairauksia sairasta-
ville. Toiminta ja budjetti ovat nykyään aivan
eri tasolla kuin tuolloin alkuvuosina. OIFE pystyi
nyt ensimmäistä kertaa järjestämään laajan
asiantuntijoille tarkoitetun seminaarin. Tähän
lähinnä fysioterapeuteille tarkoitettuun OI in
Motion –seminaarin osallistui noin 70 henkeä.
Seminaarin suosio yllätti järjestäjätkin, ja suurin
osa OIFEn resursseista olikin mennyt tänä
vuonna seminaarin järjestelyihin. Onneksi
OIFEn puheenjohtaja Ute oli saanut kerättyä
vuosikokousta ja seminaaria varten mukavasti
rahoitusta. OIFE oli saanut lahjoituksia niin
isoilta lääkeyhtiöiltä kuin yksityisiltä ihmisiltä-
kin. Eräskin rouva oli ottanut yhteyttä luettuaan
OI:sta kertovan kirjan. Kirja oli koskettanut
häntä niin, että hän halusi ehdottomasti tehdä
lahjoituksen OIFElle!

Kokouksessa keskusteltiin useaan ottee-
seen siitä, onko OIFE tarpeeksi tunnettu jäsen-
maissaan. Todettiin, ettei pelkkä tällainen ra-
porttien kirjoittelu jäsenlehteen riitä, sillä harva
näitä kuitenkaan lukee... Pitäisikö esim. vuosi-
kokousten yhteydessä järjestää tietoiskuja, jois-
sa maan OIFE-edustaja kertoisi konkreettisesti
OIFEn toiminnasta? OIFEn nettisivuilla käy
paljon vierailijoita, mutta vierailijat eivät ole ko-
vin aktiivisia. Sivuilla järjestettyyn valokuvaus-
kilpailuun  tuli tänä vuonna tasan yksi valo-
kuva! Nyt pohdittiin, pitäisikö kilpailulle nimetä
jatkossa jokin teema tai vaikka useampiakin
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teemoja, jotta se innostaisi ihmisiä. Myös netti-
sivujen keskustelufoorumilla on ollut hiljais-
ta. Liekö syynä se, että OI-foorumeja on tarjol-
la netissä muuallakin? OIFEn sihteeri Steffi
kaipasi myös lisää juttuja uutissivuille. Tässä
asiassa toivottiin enemmän aktiivisuutta varsin-
kin kunkin jäsenjärjestön viralliselta OIFE-
edustajalta.

Webmaster Rob toivoi myös, että nettisivuil-
le saataisiin oma lääketieteellinen OI-asiantun-
tija, joka editoisi sivuille tulevan lääketieteellisen
tiedon. Kokouksessa pohdittiin, että sivuille voi-
taisiin laatia ”kirjasto”, jonne kerättäisiin OI:ta
käsitteleviä tieteellisiä artikkeleja. Vaikka tällai-
nen kirjasto olisi ilman muuta hyödyllinen, sen
keräämisessä ja päivittämisessä olisi valtava
urakka. Artikkelit pitäisi myös jotenkin lajitella
aihepiireittäin (esim. ortopedia, kuulo, ham-
paat...). Ainakaan toistaiseksi ei ketään vapaa-
ehtoista tähän urakkaan löytynyt.

Etenkin OIFEn johtoryhmä pitää yhteyttä
moniin eri maihin ja tahoihin ja tekee paljon
PR:ää OIFEn ja OI:n puolesta. Yhteydenottoi-
hin ja tiedusteluihin vastaaminen on lähes täy-
sipäiväistä työtä. Sihteerille maksetaan pientä
palkkaa, joka ei valitettavasti ole viime aikoina
vastannut todellista työmäärää. Palkankorotuk-
seen OIFElla ei kuitenkaan tällä hetkellä ole
varaa.

OIFE kerää nyt tietoa etenkin OI:hin liit-
tyvistä sydänvaivoista, kallonmurtumista
ja polven nivelsideleikkauksista, sillä näis-

tä asioista on OIFElta erityisesti viime aikoina
tiedusteltu. Etenkin sydänvaivojen yleisyydestä
on tarkoitus tehdä laajempi kysely. Niiden ylei-
syyttä on aiemmin kenties vähätelty, sillä lähes
jokainen tässäkin kokouksessa tunsi jonkun
OI:laisen, jolla on sydänvaivoja.

OIFE on suunnittelemassa seuraavaa yh-
teiseurooppalaista nuorisoviikonloppua jo-
ko vuodelle 2010 tai 2011. Tämänvuotiseen Ita-
liassa järjestettyyn nuorisotapaamiseen oli ita-
lialaisnuorten lisäksi valitettavasti osallistunut
vain kaksi saksalaista. Vuoden 2010 vuosiko-
kous pidetään Italiassa samaan aikaan kuin or-
topediaseminaari, jota myös OIFE on tuke-
massa. Vuonna 2011 OIFE kokoontuu näillä
näkymin Kroatiassa laajemman lääketieteel-
lisen OI-konferenssin yhteydessä.

OIFE suunnittelee myös opiskelijavaih-
to-ohjelmaa. Tarkoituksena on kerätä tieto-
kanta perheistä, jotka olisivat valmiita toimi-
maan ulkomaalaisen OI:ta sairastavan opiske-
lijan isäntäperheenä. Opiskelija vastaisi itse
opiskelupaikan hankinnasta, mahdollisista va-
kuutuksista ja muista käytännön järjestelyistä.
Monelle suomalaisellekin Padrinos-kummipro-
jektin kautta tuttu Maria Barbero esitteli nyt
uuden projektin, jota hän on aloittamassa: ”Sti-
pendejä kehitysmaiden opiskelijoille”.
Projektin tavoitteena on etsiä esimerkiksi etelä-
amerikkalaisille OI-nuorille tukijoita, jotka mak-
saisivat heidän koulunkäyntikulunsa. Raha on
monelle köyhälle OI:laiselle este itsensä koulut-
tamiselle ja sitä myötä itsensä elättämiselle.

Pahimmassa tapauksessa ainoa vaih-
toehto voi olla kadulla kerjääminen.

Kati Wink

P.S. Lihavoidut kohdat  tekstissä
ovat esimerkkejä OIFEn konkreetti-
sista projekteista, johon jokainen Suo-
men OI-yhdistyksenkin jäsen voi
osallistua. Suomen OIFE-edustajan
Eero Nevalaisen tavoittaa sp-osoit-
teesta Finland@oife.org. OIFEn
nettisivut löytyvät osoitteesta
www.oife.org.

Kokouksen osanottajat yhteisku-
vassa.    Kuva: Katin kameralla
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OI in Motion- Rehabilitation and Physiotherapy
in Osteogenesis Imperfekta.

Rheinsberg Saksa 20.-22.11.2009
Minulla oli mahdollisuus osallistua OIFE:n

järjestämään seminaariin Saksassa. Tämä oli
ensimmäinen seminaari joka keskittyi kuntou-
tukseen sekä fysioterapiaan. Seminaari järjes-
tettiin Rheinsbergissä, joka on pieni kaupunki
noin 85 kilometriä Berliinistä pohjoiseen. Hotelli
oli kuuluisa esteettömästä rakentamisesta ja
sijaitsi pienen järven rannalla joten asuminen
ja liikkuminen tiloissa oli helppoa. Seminaariin
osallistui henkilöitä useista OIFE:n jäsenmaista,
lisäksi oli luennoitsijoita Kanadasta. Paikalla
oli alan ammattilaisia, eri maitten yhdistysten
jäseniä ja myös kokonaisia perheitä oli paikalla.
Kielikirjo oli laaja ja monipuolinen sisältäen eng-
lantia, saksaa, hollantia, italiaa, ruotsia, tanskaa,
norjaa sekä suomea eli kielikylpyä parhaimmil-
laan.

Seminaarin alussa OIFE:n presidentti Ute
Wallentin toivotti kaikki tervetulleeksi. Tämän
jälkeen Oliver Semler avasi seminaarin viralli-
sesti, jota seurasi laaja ja tasokas luentosarja.
Kolmen päivän aikana käsiteltiin laajalla säteel-
lä koko OI- elämänkaarta. Luennot oli jaettu
eri sessioihin aiheittain. Oli leikkauksen jälkeis-
tä kuntoutusta, lasten kuntoutusta, motoristen
taitojen arviointia, apuvälineitä, aikuisten kun-
toutusta. Lisäksi oli psykologista näkökulmaa,
italialaisten kokemuksia sekä lopuksi yhteenve-
dot ja posterien esittelyt. Seuraavassa lyhyt
esittely niistä aiheista jotka jäivät elävästi ja
erityisesti mieleeni.

Kanadalainen työpari, fysioterapeutti Joan-
ne Ruck ja toimintaterapeutti Kathleen Mont-
petit pitivät päivien aikana monta esitystä. He
ovat töissä Shiners Hospital for Children
Montealissa. He ovat tehneet töitä oi-lasten
kanssa lähes 20 vuotta, joten kokemus oli valta-
va. He korostivat moniammatillista työotetta
ja yhteistä tekemistä. Joanne Ruck kertoi mi-
ten heillä kuntoutus toteutuu Fassier-Duval
ydinnaulotuksen jälkeen. Leikkausta tehdään,
jos lapsella on ollut useita reisi- tai sääriluun
murtumia. Heillä on ollut hyviä kokemuksia
leikkausmenetelmästä. Koska kuntoutusaika

sairaalassa on lyhyt, niin fysioterapian yksi tär-
keämmästä tehtävästä on vanhempien ohjaus
harjoittelun suhteen sekä arjessa toimimisesta.
Kathleen Montpetit kertoi apuvälineistä, jotka
mahdollistavat lasten mahdollisimman aktiivista
toimimista päivittäisissä askareissa. Aiheet oli-
vat mielenkiintoisia, jossa myös kuvien ja vide-
oiden käyttö elävöitti luentoja.

MD Oliver Semler oli kiireinen mies semi-
naarin aikana. Hänellä oli epäkiitollinen tehtävä
yrittää patistaa luennoitsijoita ja kuulijat  pitä-
mään aikatauluista kiinni. Lisäksi hän itse luen-
noi monista hyvistä aiheista. Hän kertoi fysio-
terapeuttisista käytännöistä josta “The Cologne
Consept” oli yksi. Mottona on “Get back on
your Feet”, eli ylös jaloilleen. Tämä kuntoutus-
muoto kestää kuusi kuukautta sisältäen sekä
lähi- että kotikuntoutusta. Arviointi tapahtuu
moniammatillisesti ja yhteistyö vanhempien ja
lasten kanssa on hyvin tärkeätä. Keskeinen
asia kuntoutuksessa on kokovartalovibraatio-
hoitoa Galileo-laitteella, jota tehdään päivittäin
useaan kertaan säännöllisesti. Allasterapia käy-
tetään laajasti ja on lapsille mieluista ja tehokas
harjoittelumuoto. Lisäksi he ovat kehittäneet
erityisen kuntosalin, joka on sovellettu niin, että
oi-nuoret ja aikuiset pystyvät sitä käyttämään.
Tämä kuntosaliharjoittelu soveltuu erityisesti
nuorille - ikäryhmien 11-16 välillä, joita on muu-
ten vaikeata motivoida fyysiseen harjoittelulle.
Ensimmäisten tutkimusten mukaan tulokset
tästä harjoittelukonseptista on lupaavat. Oliver
Semler korosti, että tutkimuksia on lisättävä,
jotta tieteellisillä tutkimustuloksilla pystytään
osoittamaan fysioterapiasta ja kuntoutuksesta
saatua hyötyä.

Aikuisnäkökulmasta mielenkiintoa herätti
Lena Lande Wekren luento, jossa käsiteltiin
ikääntymisen vaikutusta oi-sairauteen - ei vaan
luustoon, vaan myös muihin kehon alueisiin.
Ikääntymisestä yleisellä tasolla tiedetään pal-
jon, mutta vielä ei tiedetä tarpeeksi miten ikään-
tyminen vaikuttaa erityisesti oi-sairauteen. Hän
korosti koko kehon huomioimisen sisältäen
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Turussa toimiva kansallinen tuki- ja liikunta-
elimistön sairauksien ja biomateriaalien tutkija-
koulu (National Graduate School of Musculos-
keletal Disorders and Biomaterials, TBGS) jär-
jesti joulukuussa 2009 luustosairauksia käsitte-
levän seminaarin, johon osallistuin Suomen OI-
yhdistyksen edustajana. Seminaari oli tarkoitet-
tu lähinnä tutkijoille ja erikoistumisvaiheessa
oleville lääketieteen opiskelijoille, joten osa se-
minaarin annista meni näin maallikolta ns. yli
hilseen, mutta monet esityksistä olivat silti hyvin
mielenkiintoisia. Sain jopa uutta tietoa OI:sta.

Seminaarin puheenjohtajana toimi tutkija-
koulun johtaja professori Hannu Aro, joka sat-
tuu olemaan myös allekirjoittaneen oma ortope-
di. Hänelläkin siis on kokemusta OI:n hoidosta
- tai ainakin yhdestä potilaasta. Professori Aro
aloitti seminaarin toteamalla, että seminaarin
tarkoituksena on lisätä osaltaan asiantuntijoiden
tietämystä luustosairauksista, sillä sairaudet
jäävät usein diagnosoimatta. Monet sairauksis-
tahan ovat varsin harvinaisia.

Lisäkipinä seminaarin järjestämiseksi oli
saatu MTV3:n kohutusta 45 minuuttia –ohjel-
masta, jossa oli käsitelty bisfosfonaattihoidon
sivuvaikutuksia. Ohjelmassahan kerrottiin mm.
leukaluun kuoliosta (ks.*) ja erityisistä reisiluun
murtumista, joiden epäillään johtuvan bisfosfo-
naateista. Aron mukaan jopa neljännes bisfos-
fonaateilla hoidettavista potilaista on ohjelman
seurauksena lopettanut lääkityksen! Hän pai-
notti, että ohjelmassa esitetty reisiluun murtu-
mien tyyppi on ollut tiedossa jo pidemmän aikaa

eikä kyseessä ole todellakaan mikään uusi ha-
vainto.  Hän oli itsekin hoitanut 80-vuotiasta
naista, jonka osteoporoosia oli hoidettu kahden
vuoden ajan alendronaattilääkityksellä. Naisella
oli todettu rasitusreaktio, kuoriosan paksuuntu-
minen, juuri ohjelmassa esitetyssä reisiluun
vahvimmassa kohdassa. Ongelma oli hoitunut
ydinnaulauksella, eli reisiluuhun oli ujutettu
ydinnaula murtuman ehkäisemiseksi.

Seuraava luennoitsija oli OI:laisillekin tuttu
Outi Mäkitie. Hänhän on luennoinut monesti
OI-yhdistyksenkin kokouksissa ja kuuluu OI-

UUTTA TIETOA LUUSTOSAIRAUKSISTA

Lastenendokrinologi Outi Mäkitie

kuulon, näön, hampaiston, keuhkojen, sydämen
sekä ruuansulatuselimistön tutkimista säännölli-
sin väliajoin.

Psykologi Inger-Lise Andresen puhui
psyykkisestä näkökulmasta oi-sairauden kans-
sa elämisestä. Kivut, murtumat sekä pelko ovat
läsnä elämän eri vaiheessa. Näiden asioiden
käsittely tapahtuu eri tavalla jokaiselle ihmi-
selle. Työntekijöiden olisi syytä olla tietoinen
tästä psyykkisestä näkökulmasta ihan samalla
tavalla, kuin he ovat tietoisia lääketieteellisestä
puolesta. Näin pystytään tukemaan heitä kun-

toutuksessa kokonaisvaltaisesti.
Paljon muita laadukkaita luentoja esiteltiin

päivien aikana, mutta edellä kertomani olivat
minulle itselleni mielenkiintoisimmat. Kokonai-
suudessa jäi seminaarista positiivinen kuva.
Osallistujat olivat aktiivisia ja puhumista riitti
päivien aikana. Seminaari oli erittäin hyvin
järjestetty kaikilta osilta. Ohjelmaa oli paljon
ja laadukasta.

 Lilian Nieminen, fysioterapeutti,
 Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus
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asiantuntijaryhmään. Tällä kertaa Outi Mäki-
tien aiheena oli lasten ja nuorten osteoporoosi.
Lapsilla ja nuorilla esiintyy sekä primaarista
osteoporoosia (esim. OI) että sekundaarista
osteoporoosia (aiheuttajana esim. syömishäi-
riöt, tietty lääkitys, pitkä liikkumattomuus).
Mäkitie painotti, että osteoporoosia ei pitäisi
koskaan diagnosoida pelkästään DEXA-lait-
teella tehtävän luustontiheysmittauksen perus-
teella. Apuna tulisi käyttää myös esimerkiksi
röntgenkuvia, luunäytteitä ja uusia mittaus-
menetelmiä. Mäkitie kertoi, että bisfosfonaat-
tihoidolla on OI:ta sairastavilla lapsilla saatu
erittäin hyviä tuloksia. Sekundaarista osteopo-
roosia sairastavilla lapsilla tulokset ovat yleensä
olleet hyviä tai tyydyttäviä mutta eivät yhtä hy-
viä kuin OI:laisilla. Mäkitie ennusti, että lasten
ja nuorten osteoporoositapaukset tulevat li-
sääntymään roimasti. Näkyvissä on vasta jää-
vuoren huippu.

Erityisen mielenkiintoinen oli tieto, että
bisfosfonaatteja saaneiden OI:laisten luissa on
todettu linjoja, jotka ovat syntyneet bisfos-
fonaattilääkityksen antamisen jälkeen. Jokai-
nen infuusiokerta siis näkyy luussa omana vii-
vanaan. Nyt on alettu pohtia, heikentävätkö
nämä linjat luuta. Voiko luu siis murtua herkem-
min tällaisen linjan kohdalta? Mäkitie esitti, että
pienemmät, tiheämmin annettavat annostukset
ovat ehkä tästä syystä suositeltavampia kuin
suuret, harvemmin annettavat annostukset.

Eniten odotin seuraavaa luennoitsijaa, ruot-
salaista professoria Östen Ljunggreniä Uppsa-
lan yliopistollisesta sairaalasta. Hänen luenton-
sa otsikkona oli lyhyesti ja ytimekkäästi ”Os-
teogenesis imperfecta”. Ljunggren työsken-
telee sairaalan osteoporoositutkimusyksikössä.
Uppsalassa on käynnistetty OI-projekti, joka
on suunnattu etenkin aikuisilla ja jonka tarkoi-
tuksena on tarjota diagnosointia ja genetiikkaan
liittyvä opastusta. Kuka tahansa OI-aikuinen
voi pyytää lähetteen Uppsalaan, eikä lähetteen
saaminen kuulemma ole mikään ongelma (toi-
sin kuin usein Suomessa...).

Ljunggren esitteli OI:n eri tyyppejä ja totesi,
että OI:ta aiheuttavissa mutaatiossa on löydetty
paljon vaihtelua. Noin 10 – 15 prosentissa ta-
pauksista mutaatiota ei ole löydetty lainkaan.

On löydetty myös potilaita, joilla ei lukuisten
murtumien lisäksi ole muita OI:n tavanomaisia
oireita. Näiden potilaiden luustontiheys on ollut
normaali tai jopa normaalia korkeampi. Ljung-
gren esittikin, että voi olla olemassa tapauksia
(yksi OI:n tyyppi?), joissa OI:ta sairastavan
luustontiheys ei ole alentunut. Tämä luonnol-
lisesti hankaloittaa diagnosointia entisestään.

Seuraavaksi Ljunggren kävi läpi nykyisiä
ja tulevia OI:n hoitomuotoja. Tärkein hoito-
muodoista on nykyään tietysti lääkehoito, eten-
kin bisfosfonaatit. Ljunggren korosti, että vaikka
bisfosfonaatit ovat tehokas hoitokeino, ne eivät
paranna OI:ta. Bisfosfonaatteja on tutkittu jo
aikuisillakin jonkin verran, mutta tutkimukset
ovat olleet hajanaisia ja tutkimusryhmät suh-
teellisen pieniä. Ljunggren toivoikin, että esi-
merkiksi Pohjoismaissa saataisiin yhteisvoimin
kerättyä suurempia tutkimusryhmiä ja näin teh-
tyä laajempia tutkimuksia.

Hän kertoi myös kantasolusiirroista, joita
myös on kokeiltu OI:n hoidossa. Kantasolu voi-
daan saada joko lahjoittajalta, tai potilaalle voi-
daan siirtää in vitro -geeniterapian jälkeen hä-
nen omia kantasolujaan. Ruotsissa on tehty yh-
delle vauvalle jo sikiöaikana kantasolusiirto.
Siirron tuloksista Ljunggren ei osannut sanoa
muuta kuin että lapsella oli ollut ensimmäisinä
elinvuosina vain kolme murtumaa. Jää osittain
arvailujen varaan, olisiko murtumia ollut muuten
enemmän. Silti monet asiantuntijatkin suhtautu-
vat kantasoluhoitoon varauksella, sillä siihen
liittyy vielä monia ongelmia.

Lupaavimmaksi tulevaisuuden hoitomuo-
doksi Ljunggren arvioi ns. geenien hiljentämi-
sen (gene silencing). OI:ssa tavoitteena on al-
leelikohtainen hiljentäminen. Siinä geenin mu-
tatoitunutta alleelia muutetaan esimerkiksi niin,
että II – IV tyypin OI lievennetään tyyppi I:ksi.
Tarkoituksena ei tällöin ole OI:n parantaminen
vaan sen muuttaminen lievemmäksi tyypiksi,
jota sitten on kenties helpompi hoitaa lääkityk-
sellä, esim. bisfosfonaateilla. OI ei siis katoaisi
maailmankartalta, mutta kaikkein vaikeimmat
muodot saattaisivat kadota. Mielenkiintoinen
ajatus...

Ljunggren totesi, että tällainen geeniterapia,
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kuten myös mahdollinen kantasoluhoito, ovat
vasta tulevaisuuden hoitomuotoja ja vaativat
vielä paljon kehittelyä. Myös anabolisia lääk-
keitä (esim. teriparatidi) tullaan varmasti kokei-
lemaan myös OI:n yhteydessä. Myös muista
uusista osteoporoosilääkkeistä tullaan varmasti
tekemään kliinisiä tutkimuksia.

Myös seuraava luennoitsija oli monille
OI:laisille tuttu, lasten ortopedi Ilkka Helenius.
Hän luennoi luustosairauksiin liittyvistä selkä-
leikkauksista. Hän korosti, miten tärkeää on
selvittää tarkka diagnoosi ennen leikkausta.
Leikkaustarvetta tulisi aina muutenkin harkita
tarkkaan. OI:ssa eniten vaikeita selkäongelmia
on tyyppi III:sta eli OI:n vaikeinta tyyppiä sai-
rastavilla. Heleniuksen mukaan paras asiantun-
temus lasten selkäleikkauksissa on tällä hetkel-
lä Turussa (Helenius itse työskentelee tällä het-
kellä TYKS:ssä).

Lopuksi vielä yksi seikka, joka ei varsinai-
sesti liity OI:hin mutta on sinänsä mielenkiin-
toinen. UKK-instituutin tutkija Pekka Kannus
luennoi suomalaisvanhusten lonkkamurtumista.
UKK-instituutissa on tutkittu vanhusten kaa-
tumisista aiheutuneita murtumia vuosina 1970
– 2008. Murtumatapausten määrä on kasvanut
tasaisesti vuodesta 1970, mutta 1990-luvulla
määrä kääntyi yllättäen laskuun. Ja mikä yllät-
tävintä, tutkijat eivät ole löytäneet tälle selkeää
selitystä. Selittäviä tekijöitä on kyllä esitetty
useampia, mutta mikään niistä ei selitä näin
selkeää muutosta, sillä tulevaisuudessa murtu-
mien määrän arvioidaan kääntyvän taas jyrk-
kään nousuun väestön ikääntymisen myötä.
Seminaarissa tuli esiin toinenkin asiaan liittyvä
mielenkiintoinen tieto: Norjassa ja Ruotsissa
vanhuksilla on kaatumisesta aiheutuvia lonkka-

murtumia selvästi enemmän kuin muissa mais-
sa, joissa on suurin piirtein samanlaiset ilmasto-
olot. Eikä tätäkään ole kukaan pystynyt vielä
selittämään...

Kati Wink

(* Bisfosfonaattien aiheuttamasta leukaluun
kuoliosta keskusteltiin Suomen OI-yhdistyksen
30-vuotiskokouksen asiantuntijapaneelissa.
Dosentti Ilkka Kaitila painotti, ettei ainakaan
hänen tiedossaan ole yhtään OI:laista, jolla täl-
lainen kuolio olisi todettu. Sitä on esiintynyt
esim. syöpäpotilailla, joille annetut bisfosfo-
naattiannokset ovat huomattavasti suurempia
kuin OI:laisille annettavat.)

    Kuvat: Satu Rohkimaisen arkisto

Ortopedi Ilkka Helenius

OI-laisia kursitaan yleensä kokoon Rushin
pinneillä, mutta meikäläiseen on hakattu Künt-
scherin naula. Se näyttää röntgenkuvassa isol-
ta ja litteältä parsinneulalta, jossa on silmukka
molemmissa päissä. Em. vekotin on jo vuodesta
1970 tukenut sisäisesti vasenta sääriluutani pol-

vilumpiosta tukea ottaen. Pari kesää sitten alkoi
tuntumaan siltä, että hökötys ehken on anta-
massa polven kohdalta periksi aiheuttaen kiik-
kulauta-ilmiön; alasilmukan pää nimittäin pilkis-
tää nilkkaluusta. Kipeä se ei ole, mutta omitui-
nen. Toisaalta kun on itsekin 24-7 mitä erilai-

Aina sattuu ja tapahtuu
-Küntscherin naula
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simmilla tavoilla omituinen, niin haitanneeko tuo?

Monien mutkien kautta pääsin lopulta Kirur-
giseen sairaalaan jalkaa näyttämään. Loistava
paikka. Lääkäri oli kuin suoraan lapsuudesta,
taisi ja osasi, 10 pistettä ja siihen soveltuvat mer-
kit päälle! Röntgenkuvaus ei vastaanoton myö-
häisestä ajankohdasta johtuen kuitenkaan käy-
nyt laatuun. Olin siis saava uuden ajan ensin
röntgeniin ja myöhemmin vastaanotolle. Jalan
lisäksi otin itse puheeksi myös taiteellisen ole-
mukseni eli basilaarisen impression. Oliko se
virhe vai ei, sen saa jokainen tämän tarinan lu-
kija itse päättää.

Aikanaan ajat (2 kpl) saapuivat ja kirjoitin
ne almanakkaan ja ohimennen röntgenlähetettä
vilkaisinkin, jotain siinä jalasta sanottiin. Lähties-
säni kotoa kuvaukseen, sanoi joku etiäinen mi-
nulle, että ota se kutsu mukaasi ja siinä me sitten
istuttiin röntgenin odotushuoneessa kutsu ja mi-
nä. Röntgenhoitaja pyysi (lopulta) sisään ja ker-
toi, ettei tarvitse riisua kenkiä, eikä käydä pitkäl-
leen, kuva otettaisiin seisoen. Minä silmät pyö-
reänä, että onko tekniikka todellakin niin kehit-
tynyttä, että jalasta otetaan kuva seisoen ja ken-
kä jalassa! Hoitaja puolestaan otti hyvin osaaot-
tavan ilmeen (potilas-parka) ja sanoi hyvin hi-
taasti artikuloiden: ”Rouva, teiltä kuvataan
pää.”

” No, ei tasan kuvata!”, minä kivahdin. Kun
oli jo sovittuna  seuraava lääkäriaika, on hiukka
hankalaa mennä kuulemaan tuloksia kintustaan,
jos on päätä kuvattu. Sehän tietäisi taas uusia
aikoja, uusia taksimatkoja ja uusia sopimisia
työpaikalla. ”Mutta kun ei voi ottaa kuvaa
muusta kuin siitä mitä on määrätty ja tässä lu-
kee pää”, huokasi hoitaja. Silloin muistin etiäi-
sen, tempasin kutsun käsilaukusta ja julistin voi-
tonriemuisena, että minullapa on todiste, tässä
lukee, että kuvataan vasen jalka. Uskokaa tai
älkää, mutta paperissa luki, että kuvataan oikea
jalka.

Siinä vaiheessa meni hermo ja meikätyttö
iski peräpäänsä penkkiin ja tuumasi, että tässä
istun, enkä muuta voi, minnekään en lähde en-
nen kuin koipi on kuvattu. Hoitaja siitä hätään-
tymään, että eihän nyt niin voi tehdä, hyvänen
aika, mitä nyt tehdään. Ehdotin, että kun tämä
on sairaala ja täällä oletettavasti on lääkäreitä
niin josko voisi kysyä ikään kuin lähetettä? Hoi-
turi lähti työtä käskettyä ja palasi hetken päästä
sellaisen ehdotuksen kanssa, että voisiko kuva-
ta sekä jalan että pään. ”Juu, ilman muuta,
kuvatkaa ihan mitä tahdotte, pääasia on, että
vasen sääri polvesta nilkkaan sisältyy sopimuk-
seen”, lupasin auliisti.

Niin laskeutui säteilevä rauha röntgenhuo-
neeseen, mutta vain hetkeksi. Kun tuli pään
vuoro ja se oli yhteen kertaan kuvattu, tulee
hoitaja  ulos kopistaan kalman kalpeana: ”Rou-
va, teidän densinne ei näy!!!” Luojan kiitos
on tullut oltua muutamassa OI - opas toimikun-
nassa ja luettua vielä useampi, niin sen sijaan,
että olisi itse mennyt pois päiviltään, että aivot-
ko ne on hävinneet, osasin rauhoitella hoitajaa:
”Kuulkaas, kun minulla on tämän basilaarinen
impressio, niin sen takia se densi ruukaa vähän
piileskellä, että yleensä se näkyy vaan mag-
neetissa. Mutta kun tässä tuli jo riihettyä yhden
aamun tarpeiksi, niin ajattelin suosiolla, että
kuvatkaa pois…” Hoitaja halusi vielä varuiksi
toisen kuvan, johon minä taas suostuin. Densi
ei näkynyt.

Tällä tarinalla on kuitenkin onnellinen loppu.
Kirurgitiimi kokoontui vasemman jalan tai
oikeammin niiden kovan onnen kuvien ympäril-
le ja eivätkä he löytäneet mistään sen laatuista
kiikkulautaa, että se olisi ollut välittömän ope-
roinnin tarpeessa. Taitava lääkäri halusi kur-
kata densiäni hieman tarkemmin ja pääsin
magneettiin ja eikä taiteellinen taipumukseni-
kaan tarvinnut siihen hätään leikkausta. Niinpä
sain palata omaan omituisuuteeni sydän keve-
änä!

Pirkko J.
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Mikäli vammainen henkilö ei vaikean vam-
mansa vuoksi milloinkaan työllisty, vaan joutuu
elämään koko aikuisikänsä pelkällä kansan-
eläkkeellä, merkitsee se samalla koko ikänsä
köyhyydessä elämistä. Mediaanitulon mukaan
jopa köyhyysrajaan on pitkä matka. Kansan-
eläke jää alle puoleen köyhyysrajasta ja alle
kolmasosaan mediaanitulosta.

Kansaneläkeläisen vuositulo oli vuonna
2008 n. 6700 euroa. Tilastojen mukaan samaan
aikaan Suomessa käytettiin erilaisten elämys-
ten hankintaan varoja yli 4000 euroa henkilöä
kohti. Summalla voisi vaikka katsoa Taikahuilu-
oopperan permantopaikalta 71 kertaa vuodes-
sa. Miksi siis pitää olettaa, että vammaisen hen-
kilön suu olisi tuohesta, kysytään Invalidiliiton
köyhyysohjelmassa.

Ohjelman nimi on Tullaan toimeen? – elä-
myksiä kansaneläkkeellä ja se  on ensimmäinen
suomalainen vammaisten ihmisten köyhyyttä
käsittelevä puheenvuoro. Ohjelma ei ole tut-
kimus vaan parannusehdotuksia sisältävä kat-
saus vammaisten ihmisten arkitodellisuuteen

INVALIDILIITON KÖYHYYSOHJELMA ON ILMESTYNYT!

silloin kun vamman tai sairauden myötä köy-
hyys on osana jokapäiväistä elämää. Tullaan
toimeen? -elämyksiä kansaneläkkeellä julkis-
tettiin toiveikkaasti Valon päivänä 3.2.2010
Neurotalossa pidetyssä seminaarissa, jossa
puhuivat Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokset
tutkijat Elina Palola ja Jouko Karjalainen.

Ohjelma löytyy suomeksi ja ruotsiksi osoit-
teesta www.invalidiliitto.fi/koyhyys

Samalla sivulla on myös sähköinen posti-
kortti suomeksi. Toiveena on, että kaikki, jotka
tahtovat muutosta, lähettäisivät kortin kenelle
ikinä keksivät, oiva kohde olisivat vaikka he,
joita on äänestänyt valtiollisissa -, kunta tai eu-
rovaaleissa. Tullaan toimeen? –elämyksiä kan-
saneläkkeellä on Invalidiliiton panos köyhyyden
teemavuoteen. Euroopan komissio on nimennyt
vuoden 2010 köyhyyden ja sosiaalisen syrjäyty-
misen torjunnan vuodeksi. Invalidiliiton köy-
hyys-sivulta löydät myös linkin Suomen viralli-
selle STOP -köyhyys sivustolle, jota ylläpitää
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Terveisin
Pirkko J.

Kuvat:
Jouko Karanka

Elina Palola ja
Jouko Karjalainen
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ERÄÄN HULLUUDEN ANATOMIA 39

Maaliskuun lopulla tänä samaisena vuonna
katselin päivän lehteä aamulla, en puun,  vaan
sanomapainettua. Samanpäiväisestä Aamuleh-
destä tarttui silmääni juttu, jossa ilmoitettiin
Tampereen terveysasemien vielä sikapiikittä-
vän ihmisiä määräpäivinä. Jutussa oli luettelo
ko. arvauskeskuksista ja rokotus(ka)päivätkin.
Totesin että jotta tänään taipa sitten joku päivä
huhti – tai toukokinkuulla. Eipä ollut omalääkä-
riasemaani listassa. Kuitenkin, lähinnä varmuu-
den välttämisen vuoksi ja luode päätin soittaa
oman asemani, joka on yksityinen lääkärikes-
kus, omahoitajalle.

Siinäpä kaivelin omahoitajanumeron puheli-
meni syövereistä ja otin puhelun. Soitinnappulaa
painoin. ”Pihlajalinna, Ulla Hoituri”, sanoi oma-
hoitajani (nimiä muuteltu tunnistamisen estämi-
sen poistamiseksi). Itseni esittelin ja kyselin että
kuinkako tuo sikarokotus minulle tapahtuisi. Sii-
näpä sitten Ulla muistitestasi syntymistäni ja
henkilöni tunnusta, jonka sosiaaliala on minulle
aikoinaan antanut. Kun olimme päässeet yh-

teisymmärryksen että minä olen minä sanoi Ul-
la että: ”Pääsetkös nyt yhdentoista jälkeen niin
Alla Palturi antaa rokotuksen……...jaa no ei
taida ehtiäkään minä pistänkin sen sitten itse,
pääsetkö kello 11:15?”. Sanoin olevani tuohon
aikaan hyvinkin pääseväinen ja lupauduin.

Piikitysajastajan alettua lähestyä siirryin
liikennevälineeseeni ja ajelehdin Mansen keski-
kaupungille, jossa tuo minun omalääkäriase-
mani sijaitsee entisessä tehdaskiinteistössä
Tammerkosken partahalla. Kävelysiirryin Pih-
lajalinnan vastaanottokerrokseen ja kävelin il-
moittautumistiskille, tai lähinnä tiskin ääreen,
jossa toinen vastaanottajarouva oli vapaana.
”Ulla lupasi olla sikamaisen piikikäs minulle tä-
nään”, sanoin. Rouva hetken aikaa pyöritteli
näyttöruudullaan jotain ja vastasi: ”Käykää vain
odottamaan”. Koska omahoitajani ovi on vasta-
päätä ilmottautumistiskiä kävelin myötäpäätä
vapaalle tuolille. Jotain näyttivät vastaanot-
torouvat tirskuvan tiskin takana ikään kuin iloisia
lintuja olisivat olleet. Aikani odoteltuani tuli edel-
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linen asiakas pois Ullan huoneesta. Vähän pe-
rän ajasta (kuten monet henkilöt sanovan näyt-
tävät) Ullakin tuli ulos huoneestaan ja sanoi
minulle: ”Odotas hetkinen, haen lääkkeen”. Pi-
kapuoliin hän palasikin ampullinsa kanssa ja
pääsimme sikaa piikittämään. Ylempää ruumis-
tani riisuttuani kauppasin jo valmiiksi vasenta
kättäni. Vasen oli Ullankin mielestä oikea rat-
kaisu kun ilmoitin olevani oikeakätinen. Allergi-
oitakin minulta kyseltiin, mutta sanoin en ole-
vani allerginen tiettävästi muulle kuin piimälle.
Piimäallergiakin ollee tosin henkisellä puolella
kun armon vuonna 1950 luokkaretkellä Turussa
oli ruokajuomaksi piimää, jota maidoksi luulin.

Siinä niitä näitä jutellessamme oli Ulla jo
minut pistänyt, laastaroitsi yläolkavarteni ja
antoi luvan kehoni päällysvaatettamiseen. Sa-
noi vielä että en saa lähteä pois asemalta kym-
meneen minuuttiin, jotta varmistuu vielä ettei
tule allergista reagointia hengitysteihin. Ilmei-
sesti Ulla sai kuitenkin himon minun piikittele-
miseeni, koska vielä jo ovella ollessani kysyi
että koskako minut on jäykkäkouristusrokotet-
tu. Sanoin että en miesmuistiin muista tuollaista
rokotusta saaneeni kuin myös että naismuistia

minulla ei tiettävästi edes ole. ”No nyt minä
en sitä voi pistää samalla kertaa, mutta sopiiko
sinulle 13.4. klo 11”, kysyi omahoitajaullani.
”No näyttääpä tuo sopivan, koska muita meno-
varauksia ei tuolle päivälle ole”, vastasin. Hy-
västelin ja siirryin kymmeneksi minuutiksi
poistumistani odottelemaan. En omasta mieles-
täni saanut allergiareaktiota, joten poistuin ter-
veysasemalta ilman lisäluvankysymistä kuten
olin luvan saanut.

Odottelin illan ja yön kuume- ja särkyreak-
tioita, mutta en havainnut mitään näkyviä oi-
reita. Saparokaan ei alkanut kasvaa semmin-
kään. Kädellä tunnustellen kyllä juuri ja puna-
juuri huomasi minne päin kohtaa ja kättä virus
oli istutettu. Muutamana päivänä rokotuksen
jälkeen oli hieman laiskottava olotila henkisesti
ja ruumis halusi mielihalusta makailla sohvalla
jopa päiväsaikaan ja minä siinä makailin ruumii-
ni sisällä. Mietiskelin siinä makaillessani koko
sika-H1N1-piikkikuviotani, jotta ilmeisesti olisin
voinut olla kuka hyvänsä itse rokotuksessa, kos-
ka ei minulta itse piikitystapahtumassa mitään
henkilötietoja kyselty. Tai sittenhän minä alan
olla jo vakiasiakas.

Jouko Karanka

Helmikuun viimeisenä sunnuntaina vietettiin
kolmannen kerran kansainvälistä Harvinaiset-
päivää. Tapahtumia järjestettiin kymmenissä
maissa eri puolilla maailmaa. Samaan aikaan
kun Uudessa-Seelannissa harvinaisten asiaa
toivat esiin rugbyn pelaajat karnevaalitunnel-
missa ja Hongkongissa soitettiin suurta ”käve-
lypianoa” harvinaisten perheiden laulun tahtiin,
kerääntyivät suomalaiset harvinaiset ja harvi-
naiskysymyksistä kiinnostuneet Tiedekeskus
Heurekaan Vantaalle.

Vuoden 2010 Harvinaiset-päivän teemana
oli ”Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin
kuuluvien ja tutkijoiden välinen yhteistyö”. Tie-
dekeskus Heureka olikin täydellinen ympäristö
tuoda esiin harvinaisten asiaa tutkimuksellisesta
näkökulmasta. Aiheesta oli puhumassa yleisö-
luennolla perinnöllisyyslääketieteen professori
Jaakko Ignatius sekä kokemuspuheenvuorona

HARVINAISIA HEUREKASSA

Pirjo Hartikainen Suomen AGU ry:stä. Luen-
non avasi kansanedustaja Arja Karhuvaara lu-
kemalla Harvinaiset-päivän tapahtuman suoje-
lijan, ministeri Paula Risikon tervehdyksen, jos-
sa hän peräänkuulutti yhteistyötä harvinaisten

Arja Karhuvaara
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sairauksien alueella.

Tuntematon? Tutkittu? Harvinainen?

Usein harvinaiset sairaudet jäävät yleisem-
pien tautien varjoon. Tutkimusta ja hoidon
kehittämistä on huomattavasti helpompaa
perustella vaikkapa diabeteksen hoitoon kuin
oireyhtymään, jota sairastaa viisi henkilöä koko
maailmassa. Kuitenkin yksilön kannalta sairaus
on sairaus, oli se yleinen tai harvinainen, ja yh-
teiskunnan tulee hoitaa kaikkia sairauksia tasa-
puolisesti.

Harvinaisuuden numeeriset
määritelmät vaihtelevat mutta eri
harvinaisilla diagnooseilla on yhdis-
täviäkin piirteitä. Harvinaiset sairau-
det ovat usein vakavia ja ne todetaan
lapsuusiällä, jolloin niiden vaikutus
ihmisen elämänlaatuun on pitkäai-
kaista. Hoitokeinoja ei välttämättä
ole tai hoito voi olla erityisen kallista
tai vaikeasti saavutettavaa. Myös
diagnoosiin pääseminen on usein hy-
vin vaikeaa ja siihen liittyvä tutki-
musprosessi raskas niin potilaalle
kuin hänen perheelleen. Useimmiten

harvinaisten on todella vaikeaa löytää vertais-
tukea. Mutta vaikka yksittäisten harvinaisten
diagnoosien määrä on pieni, niin erilaisia har-
vinaisia sairauksia ja vammoja on tuhansia ja
arvioidaan, että jopa viisi prosenttia eurooppa-
laisista on harvinaisia. Ei siis ole harvinaista
olla harvinainen.

Harvinaislääkkeiden problematiikan poh-
dintaa jatkettiin iltapäivällä Decide-keskus-
telupelin parissa. Decide-pelien tarkoituksena
on tuoda kansalaisten keskusteluun kiistan-

Pirjo Hartikainen

Osallistu-
jia, edes-
sä keskel-
lä Saara
Paajanen
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alaisia eettisiä kysymyksiä ja viedä pelien tu-
lokset kootusti eteenpäin päättäville tahoille,
jotta mielipiteet kyseisistä asioista ulottuisivat
ruohonjuuritasolta EU-koneistoihin saakka.
Hyviä keskusteluja ja hienoja kannanottoja
muodostui myös Heurekan pelisessiossa.

Pallomeri, palapelejä ja palikoita

Asiantuntijapuheenvuorojen ja keskustelu-
pelien lisäksi Heurekaan oli rakennettu tieto-
pisteitä, joissa pääsi tutustumaan harvinaistoi-
mintaan ja erityisesti juuri avattuun uudistu-
neeseen harvinaiset.fi –portaaliin. Sivusto toi-
mii linkkinä satoihin diagnoosi- ja vertaistuki-
tietoihin, toimii harvinaisryhmiin liittyvien ajan-
kohtaisasioiden tiedotuskanavana sekä harvi-
naistoimijoiden ja heidän järjestämiensä tapah-
tumien esittelysivustona.  Harvinaiset-päivän
koordinaattorina on harvinaisten sairauksien
eurooppalainen kattojärjestö Eurordis ja Suo-
messa tämän vuoden päätapahtuman järjesti
Harvinaiset-verkosto.

Kaiken ”aikuisen asian” ympärillä Harvi-
naiset-päivänä pyöri myös lapsellisia ihmisiä
eli perheitä, joita harvinaisuus tavalla tai toisella
kosketti. Pienemmät tiedemiehet ja –naiset
pääsivät suorittamaan Harvinaiset-passia,
johon vaadittiin palapelinrakennustaitoa, roh-
keutta sukeltaa pallomeripomppuun etsimään
kadonneita kirjaimia ja hoksottimia saada suuret
kuutiot koottua oikeaan järjestykseen
harvinaisiin diagnooseihin liittyen. Upeista
suorituksista oli tiedossa palkinto ja
suorituspasseja kertyikin järjestäjille vino pino
päivän päätteeksi.

Harvinaiset-päivä oli hieno kokemus var-
masti kaikille mukana olleille. Kolmatta kertaa
järjestettyä tilaisuutta ei ehkä vielä ihan perin-
teeksi voi kutsua mutta tämän vuoden Harvi-
naiset-päivän myötätuulessa tapahtumasta tu-
lee varmasti sellainen.

Teksti: Saara Paajanen,
Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö
Kuvat: Jouko Karanka

Milla Ilonen (selin). Vasemmalta Riikka Aukee, Helena Kääriäinen, Iiris Latva-Koivisto
ja Jouko Karanka Decide-pelin tuoksinassa
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HARVINAISIA TALLUKASSA

Harvinaisen aktiivit harvinaisten aktiivit kokoontuivat Asikkalassa
hotelli Tallukassa 6.-7.2.2010

RAY YLEISAVUSTUSUUDISTUKSEN
PALAUTETILAISUUS

Mietimme tulevien vuosien yhteistyön
painopisteitä.

Voimavarojen yhdistäminen vaikutta-
mistoiminnassa ja erityisesti mahdollisuus
valtakunnalliseen vaikuttamiseen hyödyntä-
mällä harvinaisten yhteistyötä herätti paljon
keskustelua ja nousi yhdeksi painopistealu-
eeksi. Lääkärien osaamisen säilyttäminen ja
siirtyminen seuraavalle lääkäripolvelle mah-
dollistuisi parhaiten keskittämällä harvi-
naisten hoitoa ainakin joiltain osin osaamis-
tai resurssikeskuksiin. Hoidon keskittämisen
ja harvinaisten tunnettuuden lisääminen edel-
lyttää voimien yhdistämistä ja nimenomaan
vaikuttamisyhteistyötä.

Yhteisten koulutustilaisuuksien järjestä-
minen ja nuorten aktivointi yhteisvoimin nou-
sivat esille. Harvinaisten tapahtuma päätet-
tiin järjestää seuraavan kerran harvinaisten
päivää edeltävänä viikonloppuna 26. - 27.2.
2011. Kerättiin ryhmätyönä ideoita harvi-
naisten tapahtuman sisällöstä ja rahoituksen
järjestämisestä.

Kokonaisuutena viikonloppu oli antoisa
ja ajatuksia herättelevä. Yhteistyön voi ko-
kea monella tavalla: minulla on positiivinen
kuva yhteistyön mahdollisuuksista. Mahdol-
lisuuksien hyödyntäminen vaatii aktiivisuutta,
ideoijia ja toteuttajia.

”Valokuvamalliksikin” viikonlopun aikana
pääsin tai jouduin tai suostuin. Olihan se
kokemus.

Satu

Osallistuimme Joukon kanssa Raha-auto-
maatti yhdistyksen järjestämään yleisavustus-
uudistuksen palautetilaisuuteen Valkeassa

talossa Helsingissä 11. päivä helmikuuta 2010.
Tilaisuudessa kerrottiin käynnissä olevasta
yleisavustus uudistuksesta ja avustusstrategian

Harvinainen valokuvamalli
Kuva: Tanja Näätänen
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päivittämisestä, uusi strategiakausi alkaa
vuonna 2012. Painotettiin avustustoimin-
nan läpinäkyvyyttä ja tasapuolisuutta, sekä
konkreettisten kriteerien luomista yleis-
avustuksen jakoperusteiksi.

Keväällä 2009 toteutetun kyselyn kal-
taisia kyselyjä aiotaan toistaa seuranta työ-
kaluna, koska sillä saatiin kerättyä enem-
män tietoa järjestöjen toiminnasta kuin
vuosittaisilla selvityslomakkeilla. Kyselyn
perusteella voitiin verrata vastaavan ko-
koisten ja vastaavanlaisesti toimivien järjes-
töjen toimintaa. Yleisinä kehittämisalueina
tuotiin esiin: toiminnan suunnittelu, arviointi,
seuranta ja dokumentointi sekä järjestöjen
välinen yhteistyö.

Järjestölähtöinen toiminta, yhteistyö ja
vertaistoiminta ovat kulmakiviä, kun avus-
tustoiminnalla pyritään edistämään ihmisten
hyvinvointia ja auttamaan ongelmia kohdan-
neita turvaamalla järjestöjen toimintaedelly-
tykset.

Satu

Avustustoiminnan osastopäällikkö
Mika Pyykkö

Va l m i s t e l u p ä ä l l i k k ö
Hilppa Tervonen

Valvontapäällikkö Raimo Hakola
Kuvat: Jouko Karanka
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SUOMEN OSTEOGENESIS PÖYTÄKIRJA
IMPERFECTA -YHDISTYS R.Y.
Maija Karhunen

1.10.2009

SYYSKOKOUS 2009

Aika Sunnuntai 13. syyskuuta 2009
Paikka Loma- ja kurssikeskus Onnela, Tuusula
Läsnä 25 yhdistyksen jäsentä

1  Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhdistyksen puheenjohtaja Satu Rohkimainen avasi kokouksen ja totesi
sen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2  Kokousvirkailijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Satu Rohkimainen, sihteeriksi
Maija Karhunen ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi
Tanja Mäkinen ja Marko Rantanen.

3  Yhdistyksen puheenjohtajan vaali
Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin vuodelle 2010
Satu Rohkimainen. Muita ehdokkaita ei ollut.

4  Hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle
Erovuorossa oli varsinainen jäsen Jouko Karanka ja hänen varajäsenensä
Anita Ojanotko. Valittiin uudelleen varsinaiseksi jäseneksi Jouko Karanka
ja varajäseneksi Anita Ojanotko.
Erovuorossa varsinainen jäsen Eero Nevalainen ja hänen varajäsenensä
Elisabeth Hästbacka. Valittiin uudelleen varsinaiseksi jäseneksi Eero
Nevalainen ja varajäseneksi Elisabeth Hästbacka.
Hallituksen jäsen Pekka Tsupari oli ilmoittanut haluavansa erota
hallituksesta. Valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi hänen
varajäsenensä Pirkko Justander. Varajäseneksi valittiin Miisa Wallinheimo.

5  Kahden tilintarkastajan ja heidän varahenkilöidensä vaali
Yhdistyksen tilintarkastajina ovat olleet HTM-yhteisö Joensuun
Tilintarkastus Oy ja Salla Sallinen. Varatilintarkastajina ovat olleet Merja
Kylänlahti ja Tanja Mäkinen.

Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin uudelleen HTM-yhteisö Joensuun
Tilintarkastus Oy ja Salla Sallinen. Varatilintarkastajaksi valittiin uudelleen
Tanja Mäkinen ja Merja Kylänlahti.

6  Kansainvälisen toiminnan edustajien vaali

OIFE:n edustajana on toiminut Eero Nevalainen ja varaedustajina Maija
Karhunen ja Kati Wink. Valittiin uudelleen OIFE:n edustajaksi Eero
Nevalainen ja varaedustajiksi Maija Karhunen ja Kati Wink.

OI-Nordenin edustajina ovat olleet Jouko Karanka ja Anne-Mari
Hästbacka. Varaedustajana on toiminut Elisabeth Hästbacka. Valittiin OI-
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Nordenin edustajiksi Jouko Karanka ja Elisabeth Hästbacka ja
varaedustajaksi Anne-Mari Hästbacka.

7  Jäsenmaksun suuruus
Jäsenmaksut ovat vuonna 2009 olleet aikuiselta 10 euroa, alle 17-vuotiailta
lapselta 5 euroa sekä vapaaehtoinen lehtimaksu on ollut 6 euroa.
Päätettiin korottaa maksuja siten, että vuonna 2010 jäsenmaksu aikuiselta
on 12 euroa ja alle 17-vuotiailta lapsilta 6 euroa. Vapaaehtoinen lehtimaksu
on edelleen 6 euroa.

8  Tulevan vuoden toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen

Kokouksen sihteeri Maija Karhunen luki hallituksen laatiman
toimintasuunnitelman vuodelle 2010 ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
Yhdistyksen rahastonhoitaja Minna Lääperi-Lång selvitti tulo- ja
menoarvion vuodelle 2010 ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

9  Hallitukselle 14 päivää aikaisemmin esitetyt kysymykset
Kysymyksiä, jotka on 14 päivää aikaisemmin hallitukselle osoitetulla
kirjallisella anomuksella pyydetty ottamaan kokouksen ohjelmaan, ei ollut
tullut.

10  Muut asiat
Kokouksen osallistujia pyydettiin täyttämään palautelomakkeet
yhdistyksen toiminnasta.
Vuoden 2010 kevätkokous järjestetään Vantaalla Heurekassa, syyskokous
Lahdessa. Vuoden 2011 kevätkokouspaikaksi on kaavailtu Kotkaa ja
syyskokouspaikaksi Oulua.

Kurssit järjestetään taas tuttuun tapaan: aikuisten kuntoutuskurssi
Kankaanpäässä toukokuussa ja sopeutumisvalmennuskurssi Lahdessa
syyskuussa.
Vuoden 2011 sopeutumisvalmennuskurssiksi on kaavailtu
parisuhdekurssia. Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä
Pirkko Justanderiin, niin voidaan kartoittaa kiinnostuneiden määrää.
Kursseista ja kokouksista tiedotetaan tarkemmin Hauraat luut –lehdessä.
Harvinaiset järjestävät vertaisperhekurssin Lahdessa, asiasta voi ottaa
yhteyttä Lahden Harvinaiset-yksikön Saara Paajaseen.

11  Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Satu Rohkimainen päätti kokouksen.

_________________________ _________________________
Satu Rohkimainen Maija Karhunen
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu
_______________________ _________________________
Tanja Mäkinen Marko Rantanen



31

SUOMEN OSTEOGENESIS IMPERFCTA - YHDISTYS R.Y.
OSTEOGENESIS IMPERFECTA - FÖRENINGEN I FINLAND
THE FINNISH OSTEOGENESIS IMPERFECTA ASSOCIATION

JÄSENILMOITUSKAAVAKE
(Täytä painokirjaimin)

NIMI:___________________________________________________________________________

OSOITE:________________________________________________________________________

POSTINUMERO:__________________ POSTITOIMIPAIKKA:___________________________

PUH:                                                       SYNT.AIKA:___________________________________

SÄHKÖPOSTI:__________________________________________________________________

Sairastan osteogenesis imperfectaa:
Kyllä
Ei
Epäilen, että kyseessä on OI

Muut jäseneksi ilmoittautuvat henkilöt:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Nimi, synt.aika

Onko heillä
OI:____________________________________________________________________

OHEISET TIETONI SAA LUOVUTTAA LÄÄKETIETEELLISTÄ KÄYTTÖÄ VARTEN:

Kyllä: Ei:

_________________________________ ____________________________________
Paikka ja aika Allekirjoitus

Palautetaan:
SUOMEN OSTEOGENESIS IMPERFECTA -YHDISTYS RY
Sihteeri Maija Karhunen
Pellavakaskenmäki 3 a 1
02340 ESPOO
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