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Kevät tulee
pikavauhtia ,
mutta omat ai-
kaansaannok-
set eivät oikein
tahdo päästä
vauhtiin. Kui-
tenkin sitten vii-
me lehden jut-
tujen itsekin
olen ollut aika
monessa mu-
kana. Syysko-
kous, OIFE-
e d u s t a j a n a
K r oa t ia s s a ,
Apuvälinemessuilla poikkeaminen ja Harvi-
naisten kattojärjestön HARSO ry:n perusta-
miskokouksessa. Lisänä Tietotaitotalkoiden
kakkososa ja parisuhdekurssillakin tuli poiket-
tua. Ilmiselvästi Facebookissa pyörivä OI-
ryhmä toimii aktiivisemmin kuin omilla nettisi-
vuillamme aiemmin olleet keskustelut.

Edelleen yhdistys tarvitsee aktiiveja, jotka
toimivat palkatta ja pyyteettömästi. Kuitenkin
porukkamme on todella mahtavaa, jonka var-
maankin kaikki yhdistyksen kokouksissa ja
muissa tilaisuuksissa käyneet allekirjoittavat.
Silloin kun pääsee tai joutuu liikkumaan euroop-
palaisissa tai pohjoismaisissa OI-piireissä, niin
huomaa valtavan yhteishengen mikä yhdistää
OI:ta sairastavia ja heidän läheisiään. Sairau-
destamme alkaa olla internetissä jo valtavasti
tietoa, tosin suurin osa tiedosta löytyy muilla

kielillä kuin suo-
meksi. Mikäli
hallitsee eng-
lanninkielen ku-
ten nykynuoriso
löytää googlet-
tamalla ilmei-
sesti suurim-
man osan netti-
aineistoista. Itse
kuitenkin surf-
failen netissä
myös pohjois-
maisilla kielillä
ja saksalaissi-
vuilla.

Jotenkin tässä alkaa tulla laiskaksi myös
tuon kuntoliikunnan suhteen. Hiihtokerrat jäivät
tältä talvikaudelta aika harvoiksi, vaikka lunta
taas löytyi Tampereenkin seudulla useamman-
kin kuukauden aikana. Hiihtoa tuli kuitenkin
korvattua jonkin verran kävelylenkeillä, joista
suurin osa sauvat käsien jatkona. Juuri tällä
hetkellä olen fysioterapiaankin rahojani laitta-
nut ja terapeutin mielestä joutaisin lepuuttaa
hieman jalkojani kun oikean jalan akillesjänne
kipuilee. Kalliiksihan tuo fysioterapeutti vapail-
ta markkinoilta maksaen tulee, vaikka omalää-
kärilähetteen avulla hoidoista pienen KELA-
korvauksen saakin. Muutamalla kerralla olen
saanut fysioterapiassa laserhoitoakin kanta-
päähän ja toivonkin että se vaikuttaisi myös
parantavasti. Tänään sain myös fysioterapeu-
tilta kinesioteippauksen jalkaani ja sainpa valita

Kevättä ilmassa

PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Kevättä kohti mennään, lumi sulaa ja luonto

heräilee talvilevolta. Talven selkä taittui meidän
perheessä melkein huomaamatta, kun Oiwa
tuli taloon tammikuun puolessa välissä. Oiwa
on samojedinkoira poika, oikein reipas ja sosi-
aalinen pentu, joka on valloittanut monen sy-
dämen. Oiwa osallistui helmikuussa pidettyihin
OI–yhdistyksen Tietotaitotalkoisiin ja oli ansi-
okkaasti kaikkien rapsuteltavana. Rekikoiran
urasta haaveillaan, mutta kaverikoirana ura on
ainakin taattu.

Yhdistyksen kotisivut ovat saaneet talven
aikaan uuden ilmeen, KIITOS Tytti! ja kevään
kunniaksi ne saadaan pian julkaistua. Yhdistys
näkyy myös Facebookissa ja keskustelu käy-
dään sitä kautta. Tähän ratkaisuun päädyttiin,
että uudet kotisivut olisivat turvassa häiriövies-
titulvalta.

Yhdistysrintamalla ei ole ollut talvilepoa,
vaan koko ajan on ollut jotain tekeillä. Tieto-
taitotalkoissa tutustuimme uusien kotisivujen
sisältöön ja käytettävyyteen, sekä laadimme
erilaisiin hakemuksiin mukaan liitettävän
esitteen, jossa on esitetty yhdistyksen kanta
OI:laisten mahdollisiin tukitarpeisiin vaikutta-
vista seikoista. Tämä esite lähetetään kaikille
jäsenille kevättapaamiskutsukirjeen mukana.

Harvinaisten yhteistyö on ollut aktiivista.
Tammikuussa osallistuimme harvinaisten sai-
rauksien kattojärjestön perustamiskokoukseen
ja liityimme perustajajäsenenä HARSOon.
Odotan mielenkiinnolla kuinka vaikuttamistyö
saadaan käyntiin ja millaiseksi yhteistyö eri-
tahojen välillä kehittyy, kun harvinaiset saivat
viimein oman kattojärjestön, jonka olemassa

itse teipin värinkin ja ehdolla oli musta, beige,
pinkki ja turkoosi. Valitsin pinkin jolloin fysio-
terapeutti sanoi, ”arvasin”. No tällä hetkellä
katselen jo vesi kielellä pyöräteitä, joista lumet
ja jäät ovat katoamassa nopeaa vauhtia. Ole-
tan että pyöräillessä akillesjännekään ei rasitu
samalla lailla kuin kävellessä, koska polkiessa

voi siirtää polkimet taaemmas päkiän alta,
jolloin nilkan alueelle ei tule rasitusta kovinkaan
paljon.

Virkistävää kevättä ja tulevaa kesää. Hy-
myillään kun tavataan.

Kuva ja teksti:
Jouko Karanka

Puheen-
varajoh-
taja
Oiwa.

Kuva
Jouko
Karanka
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SIHTEERIN PALSTA
Kevät on jo pitkällä, sen huomasin tänään

kun katsoin lämpömittarista ja lukema näytti
jo +5 astetta! Vaikka ulkona on vielä varsin
runsaasti lunta ja liikkuminen lähes mahdotonta,
silti toivo elää siitä että kohta saamme nauttia
taas helteistä ja auringonpaisteesta.

Syksyn ja talven aikana on sihteerillekin eh-
tinyt sattua ja tapahtua vaikka mitä! Syksyllä
pääsin taas pitkästä aikaa matkustamaan kun
kävin ystävieni kanssa Hollannissa OIFE:n jär-
jestämällä reissulla. Matkailu on aina mahtavaa
ja kokemus oli mahtava. Syksyllä päätin myös
että vaihdan autoni uudempaan ja helppokäyt-
töisempää ja tämäkin prosessi on nyt jo eden-
nyt niin pitkälle että odottelen auton saapumista
Suomen mantereelle! Joulu menikin perintei-
sesti perheen kanssa ja ruokaa tuli myös perin-
teisesti syötyä varsin liikaa. Näin kevään kor-
valla sitä tuumailee myös että josko vielä näin-
kin ”vanhana” uskaltautuisi vielä hakeutua
opintielle ja olenkin innokkaasti katsellut mah-
dollisia opiskelupaikkoja ympäri Suomen.

Asia mistä myös huomaan kevään lähes-
tyvän on että kauppoihin on ilmestynyt erinäisiä
siemeniä ja taimia joita tietenkin näin viherpeu-
kalona taas innokkaasti aion istuttaa lasitetulle
parvekkeelleni, johon sitten luultavasti kaikki
istuttamani kasvit joskus kuihtuvat, koska liik-
kuvaisena ihmisenä unohdan ahkeran kastelun
ja aikani ei tahdo riittää kauniisiin puheisiin ja
sanoihin pienille vihertaimille. Etenkin mikäli
kaikki menee hyvin ja uuden auton tuoma va-
paus villiinnyttää sihteerin täysin voi näin ollen
viherkasvien kohtalo olla sinetöity.

Kevät tuo mukanaan myös yhdistyksen pe-
rinteisen kevättapaamisen, joka tänä vuonna
järjestetään Espoon Wee Gee – Galleriassa.
Näin ollen houkuttelenkin nyt lopuksi kaikkia
innokkaita uusia ja vanhoja jäseniä tulemaan
mukaan tapaamiseen ja tutustumaan taiteeseen
ja lelumuseoon. Muistutan myös että yhdistyk-
sen aktiivisesti toimivat facebooksivut ovat hy-
vä paikka vaihtaa kuulumisia ja kuulostella tule-
vista tapahtumista. Nuoria muistuttaisin myös
siitä että syksylle suunnitteilla olevaa tapaamis-
ta varten voi vielä lähetellä ehdotuksia sähkö-
postitse tai kommentoida nuorten facebook-
seinällä. Toivotan kaikille mukavaa kevään-
odotusta ja lämpöistä ja iloista kesää!

Toivottaa Sihteeri

Kuva Sallan arkistosta

oloa päättäjät eivät voi sivuuttaa. Helmikuussa
oli ”Harvinaisen hyvä päivä”, jonka järjestä-
misessä olimme myös mukana. Tapahtuma
järjestettiin harvinaisten yhdistysten yhteistyö-
rutistuksella. Pienten harvinaisten yhdistysten
kannattaa tehdä yhteistyötä keskenään, että
meillä kaikilla on mahdollisuus saada näkyvyyt-
tä ja äänemme kuuluviin.

OI kevättapaaminen lähestyy, toivottavasti

mahdollisimman moni pääsee Espooseen ta-
paamaan tuttuja ja uusia OI:laisia. Syksyn ta-
paaminen on Kuopion kupeessa Siilinjärvellä
Kunnonpaikassa. Tiedotteet palstalla on lisää
tietoa tapaamisista ja kursseista. Kaikki roh-
keasti mukaan, OI:laisen paras ymmärtäjä on
toinen OI:lainen.

Oikein hyvää kevättä ja kesää kaikille,
Satu
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TIEDOTTEET PALSTA
OI-aikuisten kuntoutuskurssi 2012

Kuntoutuskeskus Kankaanpää 21.5.-3.6.2012

OI-yhdistyksen syyskokous 2012
Kunnonpaikka Siilinjärvi 22.-23.9.2012

SOPE-kurssi isovanhemmille
Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksessa 23.-29.10.2012 kaikille joiden

lapsenlapsella on OI. Tiedustelut Pirkko: puh. 050 525 4183,
email: pirkko.j@luukku.com

OI-yhdistyksen kevätkokous 2013
Kokous pidetään Kouvolan seudulla

NUORTEN PALSTA
KÄYNTI  APUVÄLINEMESSUILLA

Oltiinpas käväisemässä apuvälinemessuilla
tuossa noin isänpäivänaattona 12.11.2011.
Olihan siellä suunnilleen joka toisessa pöydässä
karkkia ja muutamissa pöydissä heijastimiakin,
joten tulipahan vähän mässäiltyäkin ja näky-
vyys pimeässä on taattu!

Kyllä siellä siis taisi jossain vilahtaa niitä
apuvälineitäkin, mutta ei niitä oikein huomannut

siellä arvontalappuja täyttäessä. Ei siinä edes
oikein ehtinyt katsoa että mihin arvontaan oli
osallistumassa, niin taisinpa osallistua rollaat-
torin arvontaankin. Mutta mitäpä väliä sillä, kyl-
lä se pian tulisi tarpeeseen. Yksi voitto tuli meil-
lekin jo, voitettiin kai joku Oriflamen ihoanalyysi
-tuotepalkinto (tai jotain vastaavaa).

Oli hyvää karkkia!
                               Beyla 11.v

BISFOSFONAATTIHOITO

Hei! Minun nimeni on Ruut. Olen 8-vuotias,
ja käyn ensimmäistä luokkaa. Perheeseeni
kuuluu: äiti, isä, veli ja kolme gerbiiliä. Olen
luokkani edistynein oppilas ja saan toisen luo-
kan tehtäviä. Olen myös luokan lyhyin. No
tietysti olen, koska minulla on osteogenesis
imperfecta. Mutta minulla on se mahdollisim-
man lievänä, joten minulla on ollut vain neljä
murtumaa, jotka ovat olleet: kaksi kertaa oike-
assa solisluussa, pikkuvarpaassa ja vasemmas-
sa olkavarressa. Kävin 13.2. bisfosfonaatti-
hoidossa ensimmäistä kertaa. Tulin äitini kanssa
Meilahden lastenklinikalle, joka oli jo ennestään
tuttu paikka minulle. Sitten menimme päiväsai-

raalaan, jossa minulle laitettiin neula käteen.
Se vähän sattui, mutta sitten se oli jo ohi. Mi-
nulta otettiin samalla verikoe. Olimme ottaneet
Aku Ankan mukaan. Luin sitä vähän aikaa.
Minulla oli myös mahdollisuus katsoa elokuvaa.
Siellä oli myös toinen minua vanhempi tyttö.
Katsoimme yhdessä Maija Poppasta. Maija
Poppasen aikana tuli ruokailu. Ohjelman loput-
tua se toinen tyttö sai lähteä kotiin. Vähän myö-
hemmin minulta otettiin verikoe. Sitten sain pa-
ketin leikkitatuointeja ja sain lähteä kotiin. Kä-
vimme vielä äitini kanssa Fazerilla syömässä
jäätelöannokset.

Ruut Saastamoinen
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OI-paitoja jokaiseen makuun!

OI-aikuisten kuntoutuskurssi 2013
Kuntoutuskeskus Kankaanpää 3.6.-15.6.2013

OI-yhdistyksen syyskokous 2013
Alustavan tiedon mukaan Tampereella Apuvälinemessujen yhteydessä 9.-10.11.2012

Nettiyhteyksiä
Ohessa muutamia tärkeitä linkkejä.

www.oi-norden.net   Pohjoismaisen yhteisjärjestön sivut
www.harvinaiset.fi   Harvinaiset-verkoston viralliset sivut

www.harvinaiset.net   Harvinaisten potilasyhdistysten sivut
www.oife.org   Eurooppalaisten OI-yhdistysten sivut

verkkomaksu pankkitunnuksilla on ilmainen,
laskusta peritään pieni laskutuslisä.)
12. Täytä toimitustiedot. (Jos haluat säästää,
tilaa kimpassa kaverin kanssa, koska kolme
T-paitaa tulee yhdellä kolmen euron  posti-
maksulla.)
13. Hyväksy toimitusehdot.

Toimitusaika riippuu siitä, onko valitsemaa-
si paitaa varastossa vai onko kyseessä tilaus-
tuote. Toivottavasti näemme kevät- ja syysko-
kouksissa hauskan kavalkadin erilaisia paitoja
persoonallisilla väriyhdistelmillä!

Terveisin
Laventelinväristä
kultapainatuksella odotteleva
Jenni-Juulia

Nyt kaikki tilaamaan OI-yhdistystä mai-
nostavia paitoja ja kasseja. Voit valita Paita-
shopin laajasta valikoimasta tuotteen juuri
sinulle sopivan värisenä, mallisena ja haluamasi
värisellä logolla, joka näkyy kuvassa. Tarjolla
on mm. T-paitoja, collegeja, huppareita ja pai-
tapuseroita - myös lapsille! Yhdistykselle tuot-
teista ei kilahda muuta kuin näkyvyyttä ja iloista
mieltä, mutta mikäs sen arvokkaampaa. Halai-
luun kannattaa aina kannustaa!

Tilausohjeet:

1. Mene osoitteeseen www.paitashop.fi
2. Valitse haluamasi paita tai kassi, klikkaa
palkkia “suunnittele painatus ja lisää
ostoskoriin”.
3. Kirjoita lomakkeen ylimpään “Teksti”
laatikkoon tunnus: “OI-yhdistyksen
tipulogo”.
4. Jätä muut tekstilaatikot tyhjiksi
5. Valitse puseron koko
6. Valitse puseron väri
7. Valitse painoväri (erikoisväreistä kuten
kulta/hopea menee lisämaksu, joka mainitaan
värin yhteydessä)
8. Älä valitse painofonttia, anna kohdassa
olla mitä on.
9. Klikkaa oranssia laatikkoa “lisää
ostoskoriin”.
10. Klikkaa sivun vasemmasta reunasta
palkkia “avaa ostoskori”.
11. Valitse maksu- ja tilaustapa. (Huom.

Kuva: Jenni-Juulia
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Ensitietopakkaus tuoreille
OI-lasten vanhemmille!

Lapsiperheiden teemavuoden 2012 kunni-
aksi yhdistykseltä valmistuu tänä keväänä
kahdeksan kappaletta ensitietopakkauksia per-
heille, jotka ovat juuri saaneet OI-vauvan. Pak-
kauksen kohderyhmänä ovat erityisesti per-
heet, joissa ei ole aiempaa kokemusta OI:sta,
sekä OI-sukuihin kuuluvat perheet, joihin syn-
tyy ensimmäinen OI:ta sairastava lapsi.

Pakkauksesta on tarkoitus tiedottaa synny-
tyssairaaloille, sikiöntutkimusyksiköille ja perin-
nöllisyyslääkäreille kautta maan.

Pakkaus on parasta aikaa työn alla ja se
tulee sisältämään ainakin:
- Esittelyt vertaisperheistä, jotka kertovat par-
haat vinkkinsä OI-lapsen käsittelyyn
- Invalidiliiton Harvinaiset -yksikön oppaan
“osteogenesis imperfecta”
- 2009 valmistuneen videon “osteogenesis
imperfecta” (DeepBlue Production)
- Muutaman Hauraat luut -lehden
- Yhdistyksen esitteen
- Beibamboon kietaisubodyn (50-60cm) logo-
painatuksella “Halaa varovasti. Minulla on
hauraat luut”.
- Esitteen Beibamboon
keskosvaatteista, joissa
on mm. nepparoitavat
hihat ja joita voi myös
vuokrata
- Jäsenlomakkeen yh-
distykseen liittymistä
varten
- Linkkilistan OI:ta kä-
sittelevistä sivuista
- Toivottavasti myös fy-
sioterapeuttien laatimat
kuvalliset ohjeet OI-lap-
sen nostelusta ja käsitte-

lystä (joita yhä metsästetään eri sairaanhoito-
piireistä. Jos olet saanut sellaiset ja ne ovat
tallessa, ota yhteyttä!)

Pakkauksen tavoitteena on jakaa tuoretta
ja käytännönläheistä tietoa OI:sta ja yhdistyk-
sestä. Vertaisperheiden esittelyillä ja vinkeillä
on tarkoitus välittää tunnetta siitä, etteivät uu-
det perheet ole yksin harvinaisen sairauden
kanssa ja madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä sa-
massa tilanteessa oleviin. Tai tulla mukaan
vaikkapa Facebookissa aktiivisesti toimivaan
keskusteluryhmään.
(h t tp s : / /www. fa ceb ook.com/ group s /
136285526424037/)

Mikäli et ole vielä ilmoittautunut vertais-
perheeksi uusille OI-perheille ja asia kiinnostaa,
ota yhteyttä sihteeriin (sihteeri@oifinland.org)
tai lapsiperhevastaavaan (jenni-juulia@jenni-
juulia.com). Nyt sinulla on mahdollisuus jakaa
elämänkokemusta ja tietotaitoa, jota itse olisit
aikoinaan kaivannut OI-lapsen vanhempana.

   Jenni-Juulia

Kuva: Jenni-Julia
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Suomeen perustettiin 21.1.2012 harvinaisia
sairauksia ja vammoja sairastavien, heidän lä-
heistensä ja potilasyhdistystensä kattojärjestö
eli HARSO ry (Harvinaisten sairauksien ja
vammojen organisaatio ry). Uuden kattojärjes-
tön varsinaisiksi jäseniksi ovat tervetulleita
kaikki potilasyhdistykset, jotka edustavat yhtä
tai useampaa harvinaista sairautta tai vammaa.
Kannattajajäseniksi pääsevät kaikki, jotka ha-
luavat tukea kattojärjestön toimintaa.

Harvinaisten kattojärjes-
tössä toimivat potilaat ja heidän
läheisensä itse, eivät ammat-
tilaiset tai liitot. Historialliseen
perustamiskokoukseen osal-
listui 29 diagnoosi- tai potilas-
yhdistystä Suomen 51:stä har-
vinaisten sairauksien ja vam-
mojen yhdistyksistä. Potilas-
yhdistyksistä 18 (mm. OI-yh-
distys) allekirjoitti perusta-

KATTOJÄRJESTÖN HARSO RY
PERUSTAMISKOKOUS

miskirjan ja on HARSO:n perustajajäseniä.
Tilaisuuden juhlapuhujana oli Terkel Andersen
Tanskasta, joka toimii tällä hetkellä Euroopan
harvinaisten sairauksien kattojärjestön, Euror-
diksen hallituksen puheenjohtajana. Tilaisuu-
dessa esitettiin myös Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön kirjallinen tervehdys, jossa ministeriö
onnitteli uutta järjestöä.

HARSO:n tarkoituksena on toimia

Terkel
Andersen
Tanskas-
ta ja
tulkkina
Anna
Meriluo-
to.

Harso ry:n puheenjohtaja
Elina Nykyri (vas) ja
hallitukseen valittu Katri
Karlsson.
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Euroopan OI-yhdistyksen OIFE:n 19. ko-
kous pidettiin 1.-2.10.2011 Dubrovnikissa
Kroatiassa. Hankalien yhteyksien ja ehkä kal-
liiden kulujen vuoksi kokouksesta puuttui usei-

Yhteiskuva OIFE-edustajista.  Kuva: Jouko Karanka

OIFE:n VUOSIKOKOUS DUBROVNIKISSA

harvinaisia sairauksia ja vammoja
sairastavien, heidän läheistensä ja
heidän potilasyhdistystensä edun-
valvojana riippumatta sairaus- ja
vammaryhmärajoista. Kattojärjes-
tön laadunvalvontatyön tavoitteena
ovat parhaat mahdolliset sosiaali- ja
terveyspalvelut harvinaisille sekä
heidän läheisilleen. Kattojärjestön
tavoitteisiin kuuluu myös harvinaisiin
sairauksiin ja vammoihin liittyvän
tiedottamisen parantaminen, jotta
mm. diagnoosin saaminen helpottui-
si. Harvinaisten sairauksien määrit-
telyssä käytämme EU:n määritel-
mää 1:2000 ihmistä. Harvinaiset
sairaudet tai vammat koskettavat
päivittäin yli 250 000 suomalaisen
elämää. Kattojärjestön kautta har-
vinaisilla tulee ensimmäistä kertaa
olemaan takanaan suuremman jou-
kon voima. Kattojärjestö yhdistää
harvinaisten kentän ja antaa heille
yhden, yhteisen äänen sekä enem-
män näkyvyyttä ja painoarvoa.

Sanni Virta Lyhytkasvoiset ry:stä soitti kannelta ja lau-
loi. Kuvat: Jouko Karanka
Lisätietoja: Elina Nykyri, puheenjohtaja, HARSO ry,

       puhelin: 041-539 6220,
      sähköposti: elina.nykyri@vaestoliitto.fi
       Lähde: CP-liiton nettisivut 24.1.2012

den jäsenmaiden edustajat. Kuitenkin kokouk-
sessa oli virallisten 12 edustajien lisäksi eri mai-
den yhdistysten jäseniä jopa enemmän kuin vi-
rallisia kokousedustajia. Olin itse yhdistyksem-
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me valittuna varaedustajana paikalla
valittujen edustajiemme ollessa esty-
neinä. Paikalla olleet lisähenkilöt oli-
vat tulleet lähinnä samassa kokous-
hotellissa 2.-5.10.2011 olevan yhden-
nentoista OI-konferenssin tähden.

Kokouspaikka oli hienossa hotel-
lissa merenrantakalliolla ja ilmat suo-
sivat kokousta, sillä lämpö pysytteli
lähellä 30 astetta koko sen ajan, minkä
olin paikalla. Konferenssiin en osallis-
tunut, joka hieman harmittaa näin jäl-
kikäteen ajatellen. Maisemat Dubrov-
nikissa olivat upeat ja paikalliset ihmi-
set ystävällisiä. Ihastuin Dubrovnikin
vanhaan kaupunkiin kapeine kujineen,
toreineen, kirkkoineen ja ravintoloi-
neen ja löysin sieltä paljonkin valoku-
vattavaa.

Itse OIFEn vuosikokouksessa oli
valtavasti asiaa. Alun järjestäytymis-
ten jälkeen tuli eri maiden raportit,
tämän jälkeen käsiteltiin varojen han-
kintaa ja sen jälkeen tapahtuneita ja mahdollisia
tulevia OIFE-edustuksia eri tilaisuuksissa. Seu-
raavaksi käsiteltiin avustushakemuksia, joita tu-
lee suuret määrät köyhien maiden perheiltä.
Yhden lapsen bisfosfonaattihoito maksaa hal-
vimmillaan 200 $, mutta jopa 500 $ vuodessa.
Useimmin OIFE:n kautta kulkeva tuki menee
Euroopan ulkopuolisiin maihin, mutta OIFE
pyrkii avustamaan myös taloudellisessa ahdin-
gossa olevia perheitä Euroopassa. Mielenkiin-
toinen projekti on myös meneillään oleva

OIFE:n ja OI-asiantuntijoiden välinen verkos-
toituminen, johon kuului mm. Montrealissa vii-
me vuoden lopulla ollut OI-kirurgien ja tera-
peuttien koulutustapahtuma. David Sillence piti
mahdollisena että vastaavanlaista koulutusta
voitaisiin tarjota aasialaisille lääkäreille Syd-
neyssä Australiassa. Myös Sheffieldissä Eng-
lannissa voisi olla samanlaisia mahdollisuuksia.

Mielenkiintoista keskustelua käytiin myös
täsmälääkkeistä, jotka olisivat nimenomaan
määrättyyn sairauteen. Italiassa on hyväksytty

Neridronaatti OI-lääk-
keeksi, eli ei muiden sai-
rauksien hoitoon. Kysel-
tiin voisiko OIFE ottaa
yhteyttä EMEA:an (Eu-
ropeanMedicin Agency),
jotta sama päätös koskisi
muitakin EU-maita.

OIFE:n hallituksen puheenjohtaja Ute Wallentin tut-
kii kymmenvuotiskauttaan kuvaavaa muistoksi saa-
maansa kirjaa. Kuva: Jouko Karanka

Kokoustauolla hotel-
lin parvekkeella Jou-
ko Karanka (vas) ja
OI:n tautiluokittelun
luoja David Sillence
Australiasta. Kuva:
Ute Wallentin
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Uusia OIFE-jäseniä joko jo tällä hetkellä tai
tulossa ovat Puola, Romania ja Venäjä. Web-
sivut muutoksessa ja muutos kestänyt jo jonki
aikaa pääarkkitehtinä Hollannista Rob Welze-
nius.  Yhdistyksemme Eero Nevalainen valittiin
poissaolevana yksimielisesti toimeenpanevan
toimikunnan toiseksi varapresidentiksi. Pro-
jekteina jatkuu OIFE:lla oppilasvaihdon projekti
sekä nuorten viikonloppuprojekti. Mahdollinen
projekti olisi myös aikuisille OI-vammaisille
Espanjassa syksyllä 2012 pidettävä avoin ko-
kous. Suunnitteilla olisi myös kansallisten OI-
kirjastojen tietojen yhdistäminen yhteiseksi tie-
dostoksi.

Kuten tuosta lyhennelmästäni näkyy, on
OIFE:lla melkoisesti toimintaa. Toimintaan
osallistuu yhä enemmän jäsenmaita ja keskus-
telut eri asioiden tiimoilta olivat vilkkaita. Ny-
kyajan nuoret kielitaitoiset löytävät varmasti
toiminnasta jotain itselleenkin sopivaa. Suo-
sittelen käyntiä verkkosivuilla osoitteessa
www.oife.org. Sivuilla löytyy eri jäsenmaille
omat välilehdet, tosin pääkielenä suurimmassa
osassa aineistoa, esimerkiksi Uutislehdessä,
jonka viimeisimpiä numeroita on websivuilla,
on englanti.

           Jouko Karanka

Noin 150 osallistujaa – mukaan lukien kolme-
toista OIFE:n tai eri maiden OI-yhdistysten
edustajaa - kolmestakymmenestä eri maasta ja
viideltä eri mantereelta. Osoitteesta http://
www.conventa.hr/osteogenesis.imperfecta2011
/index.html löytyy osallistujalista ja kuvia
konferenssista.

Monipuoliseen ohjelmaan sisältyi 46 esitystä,
jotka oli valittu konferenssiin toimitetusta 110
abstraktista. Esitysten kirjo oli laaja, ja se käsitti
monenlaisia tieteellisiä ja kliinisen lääketieteen
aiheita, jotka olivat houkutelleet paikalle lääketie-
teen edustajia kaikilta erikoisaloilta. Ensimmäistä
kertaa konferenssiin osallistui yli kaksikymmen-
tä OI-kirurgia, jotka pääsivät näin vaihtamaan
tietoja ja kokemuksia.

OI-aikuiset
OIFE:n varapuheenjohtaja Taco van

Welzenis piti esityksen aiheesta “OI-aikuiset”.
Myös useat seuraavat esitykset käsittelivät ai-
nakin osittain OI-aikuisia, ja kaikki olivat yhtä

mieltä siitä, että OI-aikuiset tulee ottaa lähi-
vuosina entistä paremmin huomioon.

Yhtä mieltä oltiin myös siitä, että OI vaikut-
taa luiden lisäksi myös muihin kudoksiin. Siksi
esimerkiksi hampaiden hoitoon, kuulonalene-
maan (noin 50 %:lla potilaista, yleiseen luus-
tontiheyteen liittyen, Freya Swinnen, Belgia),
selkärangan epämuodostumiin, hengityselinten
toimintaan ja sydämen toimintaan (lievä tai
keskivaikea läppävika keskimääräistä ylei-
sempää, Zoran Radunovic, Norja) on kiinnitet-
tävä huomiota.

Hengityselinten toiminta: keuhkojen toimin-
taa mitattaessa tuloksia pitäisi OI-potilaiden
kohdalla verrata pituuden sijasta syliväliin eli
sormenkärkien pisimpään mahdolliseen väliin
(Lena Lande Wekre, Norja).

Raskaus ja synnytys: ei merkittäviä eroja
eri synnytysmenetelmien seurauksissa.

Uusi OI-luokitus
Luokittelua varten oli perustettu oma komi-

Tiivistelmä tärkeistä
uutisista ja
edistysaskeleista
OIFE:n näkökulmasta
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tea, ja erilaisia uusia ehdotuksia esiteltiin ja
niistä keskusteltiin.

Uusi “suositus 2011” perustuu Sillencen luo-
kitteluun fenotyyppeihin I-V. Nyt tuo luokitus
on päivitetty ja siihen on otettu mukaan useita
mutaatiotyyppejä ja mutaation mukaisia alaka-
tegorioita (luokittelun esitteli Fleur van Dijk,
Alankomaat). Konferenssissa esiteltiin erilaisia
mielipiteitä siitä, pitäisikö luokittelussa keskittyä
geenimutaatioihin vai vaihtoehtoisesti kliinisiin
piirteisiin.

Tulos: ei yksimielisyyttä
mutta jatkossa aiotaan tehdä
tiivistä yhteistyötä. Yhtä miel-
tä oltiin siitä, että niin kauan
kuin geenitestejä tehdään vain
muutamalle yksilölle kaikkien
OI:ta sairastavien joukosta,
kliiniset näkökohdat ovat hyö-
dyllisempiä OI-potilaiden it-

sensä kannalta.

Paras hoitomuoto OI:ssa:
Monitieteellisen hoidon tärkeydestä oltiin

yksimielisiä. Siihen kuuluu lääkehoito (toistai-
seksi lähinnä bisfosfonaateilla), tarvittaessa
epämuodostumien kirurginen korjaus ja teho-
kas kuntoutus.

Lasten ja aikuisten bisfosfonaattihoito
Bisfosfonaatit vaikuttavat yhä olevan paras

hoitokeino niille OI:ta sairastaville lapsille ja ai-
kuisille,  joiden luustontiheys on alhainen ja joilla
on paljon murtumia ja/tai luukipuja.

OI-potilailla ei ole raportoitu leukaluun kuo-
liota – mutta riski on kenties suurempi niillä ai-
kuisilla, joilla hoito on jatkunut pitkään/joilla lää-
keainetta on päässyt kertymään…

Lapsilla,  joilla bisfosfonaattihoito oli aloitet-
tu varhain, oli vähemmän selkärangan epämuo-
dostumia.

Yleisimpiä ja suositelluimpia bisfosfonaatte-
ja ovat edelleen pamindronaatti, zoledronaatti
ja neridronaatti (Italiassa ja Saksassa), kaikissa
OI:n muodoissa.

Tuoreissa tutkimuksissa on havaittu, että jot-
kin suun kautta otettavat lääkkeet (alendronaat-
ti ja risedronaatti) ovat tehokkaita OI-lasten
kohdalla mutta tulokset eivät eroa kovin paljon
lumelääkkeillä saaduista tuloksista. Niinpä ny-
kyiset tulokset eivät ole virallisia (vielä). Näitä
lääkkeitä voidaan kuitenkin harkita vanhem-
mille lapsille, jotka sairastavat OI:n lievempiä

Céu (vas) ja Ute konferenssijulisteen
”ELÄMÄ OI:n KANSSA Murtuvat luut
mutta murtumaton mieli” vieressä.

Bonnie Landrum /
Minnesota USA, Helen
Keogh/Australia, M. Céu
Barreíros/Portugal, Anita
Ojanotko/Suomi ja Vanja
Zivkovíc, Sveitsi konfe-
renssitauolla.
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muotoja tai jotka ovat aiemmin saaneet bis-
fosfonaattia suonensisäisesti. Lisää tutkimuk-
sia tarvitaan joka tapauksessa yhä.

Se, milloin bisfosfonaattihoito tulisi keskeyt-
tää, on yhä avoin kysymys. Asiantuntijat suo-
sittelevat, että luustontiheyttä tulee tarkkailla
(DXA-mittauksilla) ja hoitoa tulee jatkaa, kun-
nes lapsen kasvu pysähtyy (annostusta ja aika-
väliä säädellen).

Jokaisen OI-potilaan D-vitamiinitaso tulee
tarkastaa säännöllisesti, ja vitamiinilisää tulee
käyttää, jos taso on liian alhainen! OI:ta sairas-
tamattomistakin yli 50 %:lla on D-vitamiinin
puutos, ja OI:ta sairastavilla riittävä kalsiumin
saanti on vielä tärkeämpää (Richard Kruse,
USA).

OI-kirurgien kokemusten ja eri tekniik-
kojen vertailu:

Pitkien luiden ydinnaulaus: Useat esitykset
osoittivat jälleen Fassier-Duvalin naulojen edut
muihin teleskooppinauloihin verrattuna. Kaik-
kein tärkeintä näyttää silti olevan se, paljonko
kirurgilla on kokemusta OI-luista ja millaisia
nauloja hän itse mieluiten käyttää.

Yläraajojen (käsien) toiminnan tärkeys.
Yläraajojen, etenkin kyynärvarren, luiden leik-
kaushoito ei ole OI:n kohdalla ollut rutiinia
mahdollisten komplikaatioiden vuoksi.  Lääkä-
rit pitävät kuitenkin yläraajojen toiminnan tur-
vaamista äärimmäisen tärkeänä, koska se
saattaa vaikuttaa yksilön koko liikuntakykyyn
(kykyyn käsitellä pyörätuolia, kävellä sauvoil-
la…). Siksi voidaan tarvita kokeneiden ortope-

dien tekemää varhaista leikkaushoitoa, kuten
kävi ilmi paristakin konferenssissa nähdystä
esityksestä (Thomas Wirth, Mathias Rogalski,
Saksa).

Paikalla olleet reilut parikymmentä kirurgia
päättivät perustaa yhteisen nettisivuston, jolla
kirurgit voivat keskustella vaikeista kirurgisista
tapauksista ja jakaa kokemuksiaan esimerkiksi
OI-potilaiden tekonivelleikkauksista. Lisätietoja
saa Francois Fassierilta Montrealista.

Reisiluun kaulan kulman tulisi olla noin 130°.
Tämä ehkäisisi reisiluun kaulan murtumia ja
reisiluun kiertymisen virheasentoon (coxa vara)
reisiluun ydinnaulauksen myöhempänä seura-
uksena!

Aikuisille tarkoitettuja uusia lääkkeitä
(Prolia® - Denusomab) ei tulisi (vielä) käyttää
OI-potilaille ennen lisätutkimuksia (yksi tutki-
mus on äskettäin käynnistynyt Montrealissa)
niiden tehosta, sopivasta annostuksesta ja siitä,
miten haittavaikutuksia voitaisiin välttää.
Seuraava lääketieteellinen OI-konferenssi
järjestetään vuonna 2014. Lisätietoja antaa:
Alfred I. duPont Hospital for Children
Dr. Richard Kruse, DO, Orthopedic
Specialist, em: rkruse@nemours.org
Osoite: 1600 Rockland Road, P.O. Box 269,
Wilmington, Delaware, DE 19803 USA
http://www.nemours.org/about/location/
nchaidhc.html

Ute Wallentin
OIFE:n puheenjohtaja
(käännös Kati Wink)

PARISUHTEEN KUNTOUTUSTA
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OI-yhdistyksen ensimmäinen parisuhde-
kurssi pidettiin Invalidiliiton Lahden kuntoutus-
keskuksessa.

Parisuhdekurssin A-jakso 9.-11.12.2011

Päätimme avopuolisoni kanssa hakea pari-
kurssille monista eri syistä. Ensinnäkin oli mu-
kava nähdä, että yhdistyksemme kurssivalikoi-
maan oli ilmestynyt mielenkiintoinen ja kurssilta
saatujen kokemusten perusteella kaivattu uu-
tuus. Toisekseen, mielestäni OI-yhdistyksen
järjestämä kurssi on oiva tilaisuus myös puoli-
soille, joilla itsellään OI:ta ei ole, päästä sisään
niin sanotusti ”meidän maailmaamme”. Ja oli-
han se tietysti mukava verestää muistoja Invali-
diliiton Lahden kuntoutuskeskuksessa, missä
on viimeksi tullut lapsena ja nuorena jos jonkin-
laisia hienoja hetkiä vietettyä – niin perhe- kuin
nuortenkursseillakin.

Ennen kurssin alkua oli vaikea aavistaa, mitä
kurssi varsinaisesti pitäisi sisällään. Oli hauska
huomata aloitustilaisuudessa, että viikonlopun
tulisi viettämään rennon ja mukavan oloisessa
porukassa, jossa oli myös paljon uusia kasvoja
vanhojen tuttujen lisäksi.  Kurssin ohjelmaesit-
teen saatuani positiiviset odotukset lunastettiin.

Vaikka osalla pariskunnista oli hyvinkin eri-
lainen elämäntilanne – toisilla lapsilla, toisilla
yhteistä taivalta takana kymmeniä vuosia, toisil-
la muutamia ja olipa yhdellä pariskunnalla jo
lapsenlapsiakin, se ei haitannut keskustelujen

ilmapiiriä vaan asia oli pikemminkin päinvas-
toin. Monessa eri elämäntilanteessa elävät
OI:laiset ja heidän läheisensä pystyivät jaka-
maan kokemuksia lapsuudestaan, nuoruudes-
taan ja parisuhteistaan. Yhdistyksemme kurs-
seille ja jäsenille tyypillisesti juttu tietenkin vir-
tasi ja keskustelujen aikataulurajat paukkuivat.
Väittäisinpä, että omakin kumppanini sai paljon
uutta ajateltavaa, vaikka onkin jo minun kans-
sani asustellut. Kurssi ei siis ollut pelkästään
meille varsinaisen diagnoosin omaaville tärkeä
ja tervetullut.

Juuri vertaistuki ja eri elämäntilanteet olivat-
kin mielestäni parikurssin ensimmäisen osan
tärkeintä antia. Itse 23-vuotiaana pystyin kerto-
maan OI-lasten vanhemmille kokemuksiani eri-
laisista tilanteista ja käänteistä, joihin väistämät-
tä elämässä hauraiden luiden kanssa törmää.
Itse saimme kuunnella kunnioituksella ja mieli
avoimena ihmisten erilaisia näkemyksiä pitkään
jatkuneista parisuhteista ja OI-perheen elämäs-
tä sekä karikoista, joista matkan varrella voi
selvitä.

Hyödyllisen vertaistuen lisäksi oli tietysti
myös ihanaa päästä rentoutumaan avopuolison
kanssa. Valmis ruoka useita kertoja päivässä,
mukavat rentoutustuokiot erityisesti tämän en-
simmäisen viikonlopun aikana ja yhteinen illan-
vietto takkahuoneessa toivat mukavaa vaihte-
lua arkielämään ja kahden opiskelijan kiireisiin.

Sanoisinkin, että kurssi oli kokonaisvaltai-
nen kokemus, jollaisia jokainen tarvitsee ar-

keensa. Meillä oli ainakin kurs-
sin jälkeen rentoutunut olo ja
kurssin keskusteluteemoja tuli
jatkettua myös kotosalla, ja us-
kon että näin oli asia myös kurs-
sitovereilla.

Anni Kyröläinen
ja Samir Puuska

Miisa ja Jussi suloisesti sof-
falla - ja ihan kahdestaan!

Kuvassa edellisellä sivulla
Perheterapeutti Juha Vesa-
lan (2. vas.) porinapiirissä
Minna, Ann-Sofie, Pasi ja
Marko.
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Parikurssin B-jakso alkoi jouhevasti. Olim-
mehan jo tuttuja entuudestaan, ja kaikki 7 paris-
kuntaa pääsivät jatkoon A-kurssilta!. Ja olihan
mukava tavata taas taukosen jälkeen!

Kurssi jatkui perheterapeutti Juha Vesalan
johdolla, ja aiheena mikäs muu kuin Se Parisuh-
de. Tällä kertaa pureuduimme syvemmin pari-
suhteen kuulumisiin, sen karikoihin ja voiman-
lähteisiin.

Sopparin laatimassa Kuntoutusselosteessa
kerrottiin palautteena näin: Perhe-
terapeutin ohjaamissa keskuste-
luryhmissä pariskunnilla oli
mahdollista käsitellä itselle tär-
keitä asioita ja pohtia omaa elä-
mäntilannettaan. Teemoiksi
muodostuivat turvallisuus, luot-
tamus, läheisyys, yhteiset mielen-
kiinnonkohteet ja hyvällä taval-
la jakautuva vanhemmuus.

Elämä lapsiperheissä on usein
aikataulutettua ja yhteisen ajan jär-
jestyminen puolison kanssa voi
muistakin kiireistä johtuen jäädä
vähiin. Monesti työpaineet ja kii-
reet lisää  paineita parisuhtee-
seenkin niin, että elämä tuntuu tais-
telulta mielessä pyöriviä uhkia vas-
taan. Saatikka silloin kun per-
heessä on jokin pitkäaikaissairaus,
kuten OI. Eipä ole harvinaista hi-

taasti vuosien saatossa hii-
puva masennuskaan, joka
jäytää parisuhdetta kuin syö-
pä. Myös monenlaiset tunne-
tilat, kuten syyllisyys, naami-
oituu monesti suorituksia ja
näyttöjä vaativaksi sisäiseksi
ääneksi, joka vaatii kohtuu-
tonta jaksamista.

Täytyy sanoa, että on-
neksi on parikurssi! Vertais-
tukea on saatavilla ja kerran-
kin aikaa ja foorumi, jossa
voi turvallisesti ja ohjatusti
laajentaa näkökulmaa ja saa-
da ihan konkreettisia ja toi-

mivia vinkkejä, miten arjen saisi sujumaan
ilman taistelun tuntua. Yhdessä jaoimme
kokemuksiamme siitä, mikä auttaa jaksamaan
parisuhteessa. Teimme näkyviksi oman
parisuhteen positiiviset tekijät, jotka kan-tavat
ja auttavat jaksamaan. Joskus on hyvä sanoa
asiat ääneen ja kuunnella, miten muut arjesta
selviävät. Vahva sitoutuminen puoli-soon,
huumori, ennakkoluuloton ja uteliaskin asenne
elämää ja parisuhdetta kohtaan autta-vat
jaksamaan. Puhuminen suoraan ja kiertele-
mättä - omien toiveitten sekä tarpeitten ilmaisu

Minnan ja Akin tarina
huovuttamalla.

Parisuhdekurssin B-jakso 3.- 5.2.2012

Mukana myös
Anni ja Samir,

opiskelija-
pariskunta

Helsingistä.
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oikeilla nimillä olivat tuoneet helpotusta joillekin.
Yhteisen ajan löytyminen koettiin tärkeäksi
mutta  toisaalta se omakin reviiri pitäisi osata
ottaa ja puolisolle antaa. Toista kun ei voi muut-
taa- vain itseään! Leikkimielisyyden vaalimi-
nen, rauhoittuminen ja kosketus nousivat myös
esille parisuhdetta vaalivina elementteinä.

Parisuhdetaitoja pääsimme harjoittelemaan
myös käytännössä mm. vuorovaikutusta runo-
mitalla. Valitsimme runopakista omalle puoli-
solle sopivan runon ja tarjoilimme sen itseva-
litulta väripaperilta kuvitetuin sanoin hänelle.
Luovan toiminnan ryhmässä toimintaterapeutti
haastoi meidät kurssilaiset tiimityöhön pareit-
tain. Yhteistyötä harjoiteltiin parihuovutuksella.
Villojen kauniit värit suorastaan lumosivat ja
herättivät luovuuden valloilleen! Syntyi kauniita
pannunalusia, mahtavia väriyhdistelmiä, jotka
kuvastivat jokaisen pariskunnan tarinaa jollain
tavalla.

Aviopuolisoni Elmerin ja minun pannu-
lappuun muodostui kuin itsestään kuvio, puu.
Siitä nousi mieleeni Juha Tapion laulun sanat:

Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämää,
katsoo kevääseen,
seisoo erillään,
ja jossain alla maan,
ne  yhteen punoneet on juuriaan.

K u r s s i n
päätyttyä mi-
nusta alkoi
tuntua, että
aviolittomme
ja parisuh-
teemme on
Vuosisadan
Rakkaustari-
na! Ainakin
m e i d ä n
o m a s s a
maailmassam-
me.Yhteinen
päämäärä ja
tavoite kris-
tallisoitui sekä
mullan alla
juuret kuroi-
tuivat entistä

tiiviimmin yhteen. Ja vaikka rungot kasvavat
erillään ne katsovat toisiaan entistä hellemmin,
armahtavammin ja kunnioittavammin!

Mitä sinä ajattelet? Eikö kannattanut käydä
tämä asia löytämässä parikurssilta? Suosittelen
sitä sydänlämpöisesti kaikille erilaisille vanhoille
ja uusille pareille sekä niille, jotka vasta suunnit-
televat yhteistä tulevaisuuttaan parisuhteessa.

Lainaan taas Sopparin laatimaa kuntoutus-
selostetta: Antamassaan suullisessa ja kir-
jallisessa palautteessa kurssilaiset kertoivat
olevansa erittäin tyytyväisiä kurssin toteu-
tumiseen. Ryhmämuotoinen kuntoutus mah-
dollisti vertaistuen saamisen ja kurssilaiset
keskustelivat paljon myös ohjattujen ryh-
mien ulkopuolella. Kurssilaiset kokivat yh-
teiset viikonloput tärkeiksi, joissa sai kes-
kittyä omaan parisuhteeseen. He olivat saa-
neet virkistystä ja voimavaroja arjen haas-
teisiin.

Kiitos OI-yhdistys ja kaikki te taustavai-
kuttajat, jotka olitte tehneet tämän meille mah-
dolliseksi!

Aurinkoisia terkkuja kaikille parikurssilla
olleille pariskunnille!

Tiina ja puolisonsa Elmeri Kallioinen

Kuvat: Jouko Karanka

Leikkimielisyyttä
vaalivat Tiina
ja Elmeri.
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Apuvälimessut järjestettiin perinteiseen
tapaan Pirkka- hallissa viime vuoden marras-
kuussa. Messut kiinnostavaa katseltavaa
ohjelma- ja tietoiskulavoilla, Liikuntamaassa
sekä kymmenillä osastoilla. Avajaisten jälkeen
palkittiin Apuvälineiden ideakilpailun voittaja ja
tuomaristossa istui mm. Jenni-Juulia Wallin-
heimo-Heimonen. Messuihin tutustui kolmen
päivän aikana lähes 12.000 henkilöä.

Harvinaisille vamma- ja sairaus-
ryhmille oli kaksi omaa tapahtumaa.
Torstaina 10.11. Invalidiliiton Harvi-
naiset-yksikkö järjesti messulavalla
tietoiskun otsikolla Mitä ovat harvinaiset
vamma- ja sairausryhmät. Ohjelmassa
haastateltiin puheenjohtaja Arja Nur-
melaa Apeced Addison ry:stä, puheen-
johtaja Satu Rohkimaista OI-yhdistyk-
sestä sekä vanhempien edustajana
Eeva Voimaa Perthes ry:stä. Lauantai-
na 12.11. julkistettiin Invalidiliiton
Harvinaiset-ohjelma nimeltä Tiedosta,
tunnista, tunnusta. Se löytyy verkosta
osoitteesta www.invalidiliitto.fi/
harvinaisetja avautuvalla Invalidiliiton
Lahden kuntoutuskeskuksen sivulla
klikataan oikean reunan linkkiä ”Invalidi-
liiton Harvinaiset-ohjelma”.

Apuväline, Hyvinvointi & Kotimessut 2011

Seuraava Apuväline, Hyvinvointi & Koti -
tapahtuma järjestetään Tampereella 7.11-
9.11.2013.

PirkkoJ

Eeva (vas) ja Satu
Kuva: Jouko Karanka

Pirkko kelaa kammeten. Manuaalituoliin
liittettäviä Ebo-kampia voi tiedustella
Respectasta. Kuva: Vesa Nopanen
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Turussa järjestettiin 29. syyskuuta
2011 Harvinaiset-seminaari, joka oli suun-
nattu lähinnä terveysalan ammattilaisille.
Seminaarin järjestivät yhteistyössä Invali-
diliiton Harvinaiset-yksikkö, Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiiri ja Turun ammat-
tikorkeakoulu. Samassa yhteydessä jär-
jestettiin myös Kohtaamisen tori, jolla
muutama harvinaisten oma yhdistys sai
esitellä omaa toimintaansa. Paikalla oli –
tietysti – myös Suomen OI-yhdistys.

Ideana oli, että seminaarin osallistujat
saisivat tavata ”livenä” aitoja harvinaisia ja
harvinaisten vanhempia. Seminaarin aikataulu
oli kuitenkin sen verran tiukka, että kontakti jäi
lähinnä esitteiden ja oppaiden jakeluun. Yhdis-
tyksen esitteet ja lehdet vietiin heti käsistä, sillä
seminaariin osallistui yli 120 ammattilaista, niin
TYKSin omaa henkilökuntaa kuin talon ulko-
puolistakin väkeä. Koska yksi järjestävistä ta-
hoista oli Turun ammattikorkeakoulu, mukana
oli myös paljon opiskelijoita. Tiedonjano tuntui
olevan kova, ja olikin sääli, että esitteet loppuivat
pahasti kesken.

Harvinaisista yleisesti
Seminaarin avasi monille OI:laisillekin tuttu

Merja Monto Harvinaiset-yksiköstä Lahdesta.
Hän kertoi, että harvinaisiin sairauksiin luetaan
6 000 – 8 000 erilaista sairautta. Niitä sairastaa
EU:n jäsenvaltioissa 6 – 8 prosenttia väestöstä,
27 – 36 miljoonaa ihmistä. EU:n määritelmän
mukaan sairaus on harvinainen, jos sen esiin-
tyvyys on 5/10 000 asukasta. Suomen väkilu-

kuun suhteutettuna tämä tarkoittaisi, että sai-
rautta sairastaisi Suomessa korkeintaan 2 500
henkilöä. Suomessa sovelletaan kuitenkin
yleensä tiukempaa pohjoismaista määritelmää,
jonka mukaan sairaus on harvinainen, jos sen
esiintyvyys on 1/10 000 asukasta, eli Suomessa
sitä sairastaa korkeintaan 500 henkilöä.

EU valmistelee parhaillaan harvinaisille
kansallista toimintaohjelmaa, jonka pitäisi olla
valmis vuoteen 2013 mennessä. Tämä EU:n
jäsenvaltioilleen antama suositus kattaa mm.
tutkimustoiminnan kehittämissuunnitelman,
asiantuntemuksen kokoamisen ja potilasjär-
jestöjen vaikutusvallan vahvistamisen. Suomes-
sa toimivaan Harvinaiset-verkostoon kuuluu
nykyään 17 järjestöä ja säätiötä, jotka tekevät
yhteistyötä harvinaisten sairaus- ja vammaryh-
mien hyväksi (www.harvinaiset.fi).

Harvinainen ei aina yhtä kuin perinnölli-
nen

Professori Jaakko Ignatius TYKSin Perin-
nöllisyyspoliklinikalta painotti, että vaikka monet
harvinaisista sairauksista ovat perinnöllisiä tai
ainakin perintötekijävirheestä eli mutaatiosta
johtuvia, on paljon harvinaisia sairauksia, jotka
eivät ole perinnöllisiä ollenkaan. Myöskään ge-
neettinen sairaus ei aina ole automaattisesti
perinnöllinen. Jos esimerkiksi syövän aiheutta-
va mutaatio on vain syöpäkudoksessa eikä
sukusolulinjassa, se ei tietenkään periydy.
Ignatius korosti myös sitä, että on tärkeää erot-
taa toisistaan varsinaiset perinnölliset sairaudet
ja toisaalta sellaiset sairaudet, joissa vain alttius

HARVINAISTA TIETOA TERVEYSALAN
AMMATTILAISILLE

OI-aineistoa tarjolla halukkaille 
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mahdollisesti periytyy. Jälkimmäisestä hän mai-
nitsi ajankohtaisena esimerkkinä rokotusta
seuraavan narkolepsian tietyn HLA-haplo-
tyypin allergiataipumuksen omaavilla.

 
Yleisimmät periytyvät taudit ovat pääsään-

töisesti dominantisti eli vallitsevasti periytyviä
(kuten OI). Tällöin yksi mutaatio riittää aiheut-
tamaan taudin ja toistumisriski on 50 prosenttia.
Periytyvien tautien yleisyyteen vaikuttavat mm.
seuraavat tekijät: periytymistapa, uusien mutaa-
tioiden määrä, taudin luonne, vaikeusaste, mu-
taation ikä ihmiskunnan historiassa, muuttoliike
ja silkka sattuma. Tautigeeni ja periytyvä tauti
(vaikeakin) yleistyy helposti, jos se ei vaikuta
lisääntymiseen eli jos tauti esimerkiksi puhkeaa
vasta lastenhankintaiän jälkeen. Jos mutaatio
on ihmiskunnan historiassa kovin vanha, se on
ehtinyt levitä laajalle ja yleistyä.

Ignatius huomautti myös, että ”tauti” ei ole
tauti kaikkialla. Tästä hyvä esimerkki on lak-
toosi-intoleranssi, joka on arviolta 17 prosentilla
suomalaisista. Mutaatio on tässä tapauksessa
niillä, jotka sietävät maitoa, sillä maitoa ei ai-
kuisiässä oikeastaan enää kuuluisi sietää.

OI-tietoutta
Itseltäni jäi valitettavasti väliin Outi Mäkitien

luento OI:sta ja bisfosfonaattien vaikutuksesta
OI-lasten ennusteeseen, koska olin juuri tuolloin
muualla haastateltavana. Luento oli kuitenkin
ilmeisesti pitkälti samansuuntainen kuin Outin
yhdistyksemme kokouksissakin pitämät luen-
not. Luennon loppupäätelmänä oli, että bisfos-
fonaattien myötä OI:n ennuste on merkittävästi
parantunut. Bisfosfonaatit vähentävät murtu-
mia ja luustokipua, lisäävät luuston mineraali-
tiheyttä ja parantavat lihasvoimaa ja liikunta-
kykyä. Ne eivät vaikuta murtumien paranemi-

seen, pituuskasvuun tai kasvutumakkeisiin. Yli-
pitkä hoito voi kuitenkin vaikuttaa haitallisesti,
ja seuranta on siksi tärkeää.

Ensitietoa vanhemmille
Seminaarin lopuksi julkaistiin uusi ensitieto-

opas, jonka aiheena oli harvinainen sairaus ni-
meltä Esofagusatresia. Opas oli laadittu Turun
ammattikorkeakoulussa oppilastyönä yhteis-
työssä Harvinaiset-yksikön kanssa. Koulun
opettajat ja oppilaat kertoivat ensitiedon perus-
periaatteista, jotka hoitoalan ammattilaisten olisi
syytä tietää kohdatessaan vaikka perheen, jo-
hon on syntynyt OI:ta sairastava lapsi. Ensitieto
on perheelle annettavaa tietoa lapsen sairau-
desta tai vammasta. Se kattaa lääketieteellisen
tiedon lisäksi myös tiedon kuntoutuksesta ja
palveluista sekä vertaistuesta ja järjestötoi-
minnasta. Ensitieto voidaan jakaa kuuteen T-
osioon:
- Tieto - Tunne - Tuki - Toivo - Toisto - Toi-
minnan ohjaus

Tavoitteena on tukea ja ohjata perhettä löy-
tämään omat voimavaransa ja auttaa selviy-
tymään uudessa elämäntilanteessa. Ensitiedon
tulee olla avointa ja rehellistä, positiivisessa hen-
gessä ja kiireettömässä ilmapiirissä annettua.
On yhtä tärkeää miettiä, miten tieto annetaan
kuin mitä tietoa annetaan. Eleillä, ilmeillä ja tun-
nelmalla on suuri merkitys, ja ensitietotilanteet
muistetaan vuosienkin päästä. Haasteena on,
että jokainen ensitietotilanne on erilainen. Per-
heiden yleistiedon määrä ja ongelmien käsitte-
lykyky vaihtelevat suuresti. Perheissä on yhdis-
tyneenä suuri tiedontarve ja samaan aikaan
huono tiedon vastaanottokyky. Juuri tästä syys-
tä toisto on tärkeää ja tietoa tulee antaa sekä
suullisesti että kirjallisesti.     

Teksti ja kuva: Kati Wink

On aikainen keskiviikko aamu ja kello he-
rättää jo 4:30. Vatsanpohjassa on kutkuttava
jännitys ja olohuoneestani kuuluu jo matkalauk-
kujen kopinaa ja unisia haukotuksia. On aamu
jota kaikki olimme odottaneet innolla jo koko
kesän ja syksyn. Tuona aamuna meitä lähti

OI-NUORTEN MATKA HOLLANTIIN
28.9.-2.10.2011

varsin värikäs porukka OIFE:n järjestämälle
kansainväliseen nuorten tapaamiseen Hollan-
tiin. Tiedossa oli viisi ihanaa päivää hyvin kesäi-
sissä maisemissa ja helteessä. Olimmehan va-
rautuneet villanuttuihin ja talvikenkiin, koska
Suomessa vallitsi jo varsin hyinen ja kylmä il-
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ma. Kuitenkin edellisenä iltana säätiedotusta
katsoessamme totesimme, että parempi jättää
uudet villapaidat ja talvikengät kotiin ja vaihtaa
matkalaukkuihin bikinit ja kesämekot. Säätie-
dotus nimittäin kertoi että koko viikoksi oli lu-
vattu yli 25 asteen lämpötiloja. Näin jälkeen-
päin muistellessa tiedotus piti paikkansa ja ilma
oli mahtava koko matkan ajan.

Lentokentälle saavuttaessa tapasimme vii-
meisenkin matkalle lähtevän Suomalaisen
osanottajan ja näin ollen iloinen ryhmärämäm-
me oli valmiita kohtaamaan lentopelkonsa!
Vielä lentokoneen ovella tuumailin että olenko
nyt ihan varma että uskallan lähteä, entä jos
kone putoaa, entä jos pyörätuoli katoaa, mitäs
jos putoan kantotuolista! Mitään näistä ei kui-
tenkaan tapahtunut ja menomatka sujui varsin
iloisissa ja odottavissa merkeissä. Palvelu oli
koneessa ensiluokkaista ja maisematkin olivat
kauniita mikäli uskalsi aina välillä katsoa ikku-
nasta ulos!

Vastassa Amsterdamin lentokentällä meitä
odotti hyvin iloinen ja palvelualtis henkilökunta
ja hyvin helteinen sää! Saatuamme matkatava-
rat lähtöselvityksestä löysimme myös muita ta-
pahtumaan osallistuvia OI-nuoria mm. Tans-
kasta, Norjasta ja Belgiasta. Syötyämme hiu-
kan evästä ja käteltyämme kaikki, lähdimme
kohti parkkialuetta jossa meitä odotti kyydityk-
set kohti majapaikkaa.

Olimme täysin tietämättömiä siitä että mihin

olimme menossa ja kuinka kauan matka kesti.
Hollantilaiseen kulttuuriin kuului että kaikki
matkat sanottiin noin ympäripyöreästi: matka
kestää ehkä noin kolmisen tuntia. Kilometreistä
ei ollut koskaan mitään puhetta, saati sitten siitä,
että mitä jos matkalla tuleekin wc - hätä! Siksi
itse teinkin ratkaisun ja söin vain hieman lento-
kentällä ennen lähtöä ja juomisen jätin väliin
vaikkakin paahtava helle ahdisti päänuppia. Jäl-
keenpäin matkaa muistellessa oli ehkä ihan hy-
vä jättää juominen vähälle, koska loppujen lo-
puksi matka kesti reilut kolme tuntia paahta-
vassa bussissa, eikä tietoakaan siitä että olisim-
me pysähtyneet matkalla johonkin. Matkan
kesto ei kuitenkaan häirinnyt, sillä bussissa val-
litsi hyvin iloinen puheensorina ja itse katselin
innokkaasti ohi vilistäviä maisemia ja nähtä-
vyyksiä. Jopa Hollantilainen liikennekulttuuri
hämmästytti ja autossa tuntui olevan turvalli-
sempaa kun meillä Suomenmaassa kyydissä
ollessa.

Matkalla Amsterdamin kentältä maja-
paikkaan pieneen Schonoordin kylään pääsim-
me ihailemaan maisemia vilkkaasta suurkau-
pungista maalaismaisemiin asti. Tien muuttues-
sa yhä kapeammaksi ja maisemien vaihtuessa
entistäkin maalaisemmaksi, alkoi mielessäni
pyöriä ajatus, mihin ihmeeseen olemme me-
nossa.

Perillä odotti pieni hiekkatienpätkä keskellä
peltoa (pelto oli kyllä kaunis, sillä se oli täynnä
upeita auringonkukkia) ja majapaikkana toimi

Nuoret ryhmäkuvassa
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varsin pieni ja idyllinen lomakeskus. Taksista
ulosastuessamme jaloissamme (renkaissam-
me) vilisi kanoja, kissanpentu ja taustalta kuului
kilipukin mäkätys. Tunne oli varsin kotoisa ja
maalaishenkinen. Ehkä myös mielessä kutkutti
pohdinta, matkustimmeko tuhasia kilometrejä
nähdäksemme samaa
mitä Suomessa näem-
me jokapäivä, maa-
seutua ja maalaiselä-
mää. Pihapiirissä oli
myös alpakoita ja ai-
van suloinen possupa-
riskunta!

Leirikeskus oli kui-
tenkin varsin suloinen
ja helteinen kesäkeli
helli hipiää, joten me
suomalaiset emme
panneet ollenkaan pa-
haksemme kun saim-
me eteemme kylmää
juomaa ja kuulimme
että pihalla oli myös
palju ja sauna. Ensim-
mäisenä iltana tutus-
tuimme muihin tapah-
tumaan osallistuviin OI-nuoriin ja tunnelma oli
hilpeä ja hyvin meluisa johtuen siitä että kaikki
halusivat tutustua kaikkiin ja puheensorinaa
riitti!

Majoitusprosessi oli myös varsin koominen,
sillä me hiljaiset ja sulkeutuvat suomalaiset ha-
lusimme majoittua kaikki samaan pieneen huo-
neeseen, joten änkesimme kaikki viisi henkilöä
kolmen hengen huoneeseen sulassa sovussa.
Jotain hyötyä siis myös tästä pienestä koosta!
Huoneet olivat esteettömiä ja ehkä hieman vii-
leitä mutta se oli vain hyvä koska ulkona oli
paahtava helle!

Ensimmäinen yö sujui hyvin vähillä yöunilla
ja aamupalalla odotti hämmentävä yllätys. Aa-
mupalaksi oli vaaleaa leipää, suklaalevitettä,
suklaanompparelleja ja suklaamaitoa sekä kah-
via. Tarpeeksi kauan etsittyämme löytyi leivän-
päälle myös juustoa ja leikkelettä mutta ei tie-
toakaan puurosta tai vihanneksista. Yritimme
myös kovasti selittää että Suomessa syödään

puuroa aamulla mutta kukaan paikallinen ei
ymmärtänyt. Syötyämme kuitenkin varsin so-
keripitoisen aamiaisen lähdimme tutustumaan
paikalliseen pieneen kylään, jossa meitä odotti
historiallisesti kertova lyhytelokuva paikallisen
kylän elämästä. Näimme myös varsin taidok-

kaan lasinpuhaltajan
joka näytti meille mi-
ten tehdään lasimalja-
koita ja muita lasiesi-
neitä. En tiedä kumpi
meitä kiinnosti enem-
män, lasinpuhallus vai
puhaltaja itse, joka oli
varsin komea herras-
mies tummine kiharoi-
neen.

Toisena päivänä
pääsimme tutustu-
maan paikalliseen
maatilaan jossa ker-
rottiin juustonvalmis-
tuksesta ja pääsimme
myös silittelemään
pieniä vasikoita, jotka
olivat varsin suloisia!
Näimme myös erikoi-

sen videon, jossa näytettiin miten lehmä keisa-
rinleikataan. Pohdin jälkeenpäin, että miten ko-
ko video liittyi juustonvalmistukseen, mutta
ehkä sillä oli jokin asia-yhteys. Kaiken kaik-
kiaan matka oli täynnä videoyllätyksiä juuston-
valmistuksesta historiallisiin elokuviin ja kukka-
tarhaesittelystä lehmän keisarinleikkaukseen.
Ruokaa ei koskaan ollut liian vähän ja ruoka
oli myös varsin hyvää, vaikkakin välillä sitä kai-
pasi suomalaista kylmää maitoa ja vihanneksia.

Välimatkat olivat varsin pitkiä ja helteisen
paahtava sää saattoi joskus kohottaa matka-
laisten verenpaineita, mutta aina iltaisin oli var-
sin mahtava istua viileässä ulkoilmassa ja tutus-
tua lähemmin muihin nuoriin ja soittaa ja laulaa
muiden kanssa, kuka milläkin kielellä laulellen.
Iltaisin oli myös varsin paljon pelejä ja karaokea
sekä ruokaa ja juomaa.

Ehkä mieleenpainuvimmista retkistä jäi kui-
tenkin se kun pääsimme tutustumaan Hollannin
pääkaupunkiin Amsterdamiin. Vaikka matka oli

Vasemmalta edessä Ella-Riikka, Elisabeth
ja Salla. Takana Karoliina ja Anuliina
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pitkä ja kuuma, perille päästyä näky oli varsin
mahtava. En ole itse koskaan käynyt suurkau-
pungissa ja sielä oli kyllä kaunista. Jokia oli
paljon, samoin polkupyöriä ja kaupungin esteet-
tömyys osasi hämmentää. Kaikkialle pääsi
pyörätuolilla, myös jokilaivaan oli hissi! Ihmiset
olivat ystävällisiä ja ruoka mehevää. Paikalli-
sessa kahvilassa oli mainiota istuskella ja kat-
sella kaduilla kulkevaa hyvinkin värikästä kan-
saa. Saimme liikkua varsin vapaasti ja käydä
ostoksilla joka tietenkin koitui kohtaloksi sillä
takaisin bussille kävellessämme eksyimme hiu-
kan mutta lopulta kuitenkin löyismme takaisin.

Viimeisen illan hilpeä illanvietto meinasi koi-
tua kohtaloksemme sillä vasta aamulla seitse-
män aikaa tuumasimme että ehkä pitäisi pakata
matkalaukut ja valmistautua kohti kotimatkaa,
sillä taksi oli tulossa hakemaan lentokentälle
kahdeksalta. Ilta oli siis venynyt hyvin myö-
hään mutta kukaan ei malttanut mennä nukku-
mana, koska kaikilla oli niin mukavaa ja kaikkia
ihania ihmisiä jäi valtava ikävä!

Kotimatkalla emme välttyneet kommelluk-
silta. Nukuttuamme pari tuntia taksissa matkalla
kohti lentokenttää heräsimme hyvin väsyneinä
ja tokkuraisina kun saavuimme kentälle ja
suorastaan pelästyimme että missä olimme en-
nenkuin kaikki tajusivat
että niin lentokentällähän
me.

Amsterdamin päälen-
tokenttä ei ole mikään
pieni ja suurin osa ajasta
kentällä menikin juosten
paikasta toiseen ja etsien
oikeaa lähtöselvitystä.
Taas oli aika jännittää ja
lentopelkoisten aika luo-
da omat skenaariot
l e n t o - k o n e e n
putoamisesta. Skenaariot
eivät osoittau-tuneet
kuitenkana täysin
turhiksi, sillä juuri kuin

pääsimme asettumaan mukavasti lentokoneen
istuimille tapahtui jotain hiema odottamatonta.
Lentokoneen sisällä ole-vat valot välähtivät
kerran ja kone sammui en-nenkuin ehti edes
lähteä matkaan. Koneessa vallitsi
hämmentynyt tunnelma kunnes puolen tunnin
päästä tuli kuulutus: kaikki ulos koneesta. Tämä
aiheutti tietenkin ryhmässämme melkoi-sen
paniikin, koska minä ja matkamme toinen jäsen
kärsimme tosissamme lentopelosta ja ta-
pahtuma ei helpottanut suuresti asiaa. Jou-
duimme siis vaihtamaan lentokonetta ja koko
prosedyyri oli aloitettava alusta. Pääsimme kui-
tenkin lopulta kaikki onnellisesti lähtemään ja
Suomeen saavuimme myöhään illalla.

Matka oli kaikille mahtava elämys ja mitään
emme kadu mitä matkalla tapahtui! Tämä tarina
kertoi vain pienen osan siitä mitä kaikkea mat-
kalla näimme ja koimme, siksi toivonkin kerto-
muksen houkuttelevan tuleviin OIFE:n järjes-
tämiin nuorten tapahtumiin osallistuvan yhä
enemmän myös Suomalaisia OI-nuoria! Tänä
vuonna tapaaminen on Etelä-Norjassa johon
olemme jo ottamassa osaa kuuden hengen mie-
hityksellä. Kiitänkin nyt kaikkia ihania matka-
seuralaisia Ella-Riikkaa, Elisabethia, Anuliinaa
ja Karoliinaa ihanasta matkasta!

Lehmät tutkailevat
Elisabethin tuolia

Teksti ja kuvat: Salla
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Syystapaamisessa Oulussa meille luennoi
ruotsalainen lääkäri, geenitutkija Östen Ljung-
gren Uppsalan yliopistollisesta sairaalasta.
Luento oli erittäin mielenkiintoinen ja avasi
uusia näkymiä tulevaisuuden mahdollisuuk-
sista.

TAUSTAA
Luennon aluksi Östen kertoi lyhyesti OI:n

oireista ja geneettisestä taustasta. OI aiheuttaa
useita oireita, joiden perusteella päädytään klii-
niseen diagnoosiin. Geneettinen tausta ei vaiku-
ta diagnoosin tekemiseen. Perussyy on geeni-
virhe, mutaatio luun perusainetta kollageenia
koodaavassa geenissä COL I. OI on ryhmä
sairauksia, jossa tyyppi vaihtelee mutaatioiden
mukaan. OI periytyy vallitsevasti eli 50 % to-
dennäköisyydellä. Peittyvää periytymistä ei
Uppsalan tutkimusryhmän mukaan esiinny,
mutta erittäin harvoin voi kyseessä olla mosai-
kismi. Mosaikismissa mutaatio on tapahtunut
erittäin varhaisessa kehitys vaiheessa ja vaikut-
taa vain 1/4 osassa kehoa. Henkilö kantaa mu-
taatiota sukusoluissa ja voi saada OI –lapsen,
jolta OI periytyy taas vallitsevasti. Yleensä ter-
veiden vanhempien lapsella aiheuttajana on
kuitenkin uusi mutaatio.

Suuri haaste OI:n tutkimuksessa on, että
jokaisella perheellä on erilainen mutaatio. Tällä
hetkellä tunnetaan jo yli 800 erilaista OI:n ai-
heuttavaa mutaatiota. Edelleen 10 – 15 % mu-
taatioista on tuntemattomia. Geneettisellä pe-
rustalla on merkitystä lääkehoitojen vaikutta-
vuuden tutkimuksessa. Uppsalassa tutkitaan
COL I geenin suhteen myös muita murtuma-
potilaita.

HOITO
Murtumahoito, ortopedia, fysioterapia ja

apuvälineet ovat välttämätön osa OI:n hoitoa.
Luennolla keskityttiin lääkehoitoon ja uusiin hoi-
tomuotoihin.

Lääkehoito on nopeasti kehittyvä alue.
Osteoporoosin hoitoon kehitettyjä lääkkeitä voi-
daan kokeilla myös OI:n hoidossa. Tällä hetkellä
bisfosfonaatit, jotka estävät luuta hajottavien
solujen toimintaa ovat yleisesti käytössä myös
OI:n hoidossa. Ruotsissa käytetään bisfosfo-
naateista lapsille pamidronaatteja, hoito lopete-

SYYSKOKOUKSEN 2011 LUENTOLYHENNELMÄ
taan aikuistuessa. Aikuisille aloitetaan Aclasta,
jos tulee murtumia. Koko ajan kehitteillä on
tehokkaampia luun hajoamista estäviä lääkkei-
tä. Uusia lääkkeitä testataan vain aikuisilla.

Tulevaisuutta OI:n hoidossa ovat lääkkeet,
anabolit, joilla aktivoidaan uutta luuta muodos-
tavien solujen toimintaa.  Anaboleista Teripa-
ratide on markkinoilla osteoporoosi lääkkeenä.
Sitä testataan Tanskassa OI:n hoitoon. Teripa-
ratide annetaan pistoksena päivittäin. Kehitteil-
lä on voimakkaampi anaboli, tehokas luuta
muodostava proteiini, jonka antotiheys olisi ker-
ran kuukaudessa.

 Kantasolusiirrot ovat yksi mahdollisuus tu-
levaisuuden hoitomuotona. OI:n hoidossa tutki-
taan testausvaiheessa  allogeenista (vieraalta
luovuttajalta) kantasolujen siirtoa. Kokeiltu
vaikean OI:n hoitoon sikiövaiheessa -> 3 mur-
tumaa 2 –vuoden ikään mennessä. Kokeiluhoi-
dossa 0,3 % luovuttajan soluja, pieni määrä
terveitä soluja riittää vahvistamaan luuta. Tämä
on toivoa antava tulos. Tutkimus tällä saralla
jatkuu.

 Uppsalassa tehdään tutkimusta geenimani-
pulaatio menetelmän ”hiljentävän”RNA:n ke-
hittämiseksi. Tavoitteena on, että pistemutaa-
tion hiljentämisellä saataisiin vaikeammasta
tyypistä III -> lievempi I. Tämä kehitystyö on
pitkä tie, mutta kehitystyö jatkuu.

LOPUKSI
Suurimpaan osaan kysymyksistä, joita olim-

me etukäteen luennoijalle lähettäneet, saimme
vastauksen luennon aikana. Aikuisten hoitoon
ja fysioterapiaan liittyvät kysymykset jäivät
vielä loppuun. Aikuisten hoitoa ei ole Ruotsissa
keskitetty ja fysioterapia on riittämätöntä. Hoi-
don keskittämisen eteen tehdään paljon työtä.
Östen totesi lopuksi, ettei usko parantavan hoi-
don löytymiseen, mutta ilmiasua lieventävän
hoidon kehittäminen on jo käynnissä.

Ruotsissa taistellaan hoidonkeskittämisessä
samankaltaisten ongelmien kanssa kuin Suo-
messa ja omasta näkökulmastani katsoen jäin
miettimään miksei hoidon keskittämistä ja hoi-
tokäytäntöjen yhtenäistämistä voitaisi järjestää
myös yli rajojen. Tulevaisuus on joka tapauk-
sessa avoinna ja tavalla tai toisella OI:n hoito
olisi saatava yhdenmukaistettua, niin että kai-
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Viime syksynä, 21.–22. lokakuuta pidettiin
OI-Nordenin yleiskokous ja hallituksen kokous
Tanskassa, Kööpenhaminassa. Täältä Suo-
mesta kokousviikonloppuun osallistuin minä,
Elisabeth, varsinaisena edustajana ja toisen
varsinaisen edustajan, Joukon, ollessa estynyt,
mukaani tuli varaedustajamme Anne-Maria.
Viimeksi mainittu on varaedustajan tehtävän
lisäksi myös äitini, joten hän toimi matkalla sa-
malla myös avustajanani. Kokousmatkamme
alkoi perjantaina aamuvarhaisella lennolla Vaa-
sasta Helsinkiin, ja siitä eteenpäin Kööpenha-
minaan. Perille päästyämme odottelimme het-
ken norjalaisia edustajia Karinia ja Kjellaugia,
ja lähdimme sitten kaikki yhdessä kimppakyy-
dillä lentokentältä kokouspaikalle.

Perjantaina pidettiin OI-Nordenin hallituk-
sen kokous. OI-Nordenin puheenjohtaja, Pre-
ben, johti kokousta, ja Anne-Maria valittiin ko-
kouksen sihteeriksi. Kokouksessa käsittelim-
me mm. OI-Nordenin taloutta, ja kotisivuja, se-
kä kunkin maan edustajat kertoivat myös
omasta viimeaikaisesta toiminnastaan. Kes-
kustelimme myös edellisen kokouksen ja asian-
tuntijaseminaarin annista ja pohjustimme seu-
raavan päivän yleiskokousta. Kokouksen jäl-
keen söimme perjantai-illan päätteeksi yhdessä
illallista.

Lauantaina oli OI-Nordenin yleiskokouksen
vuoro. Aikaisemmin on ollut tapana pitää OI-
Nordenin yleiskokoukset asiantuntijaseminaa-
rien yhteydessä, mutta tällä kertaa asiantuntija-
seminaari oli pidetty jo keväällä, joten nyt yleis-
kokous pidettiin vain OI-Nordenin tavallisen
syyskokouksen yhteydessä. Liekö tämä ollut
sitten syynä siihen, että vaikka yleiskokous on
avoin kaikille, siihen ei kuitenkaan osallistunut
muita kuin OI-Nordenin hallitus.

Yleiskokouksen puheenjohtajaksi valittiin
toinen Tanskan edustajista, Rigmor, ja Anne-
Maria toimi sihteerinä myös tässä kokoukses-
sa. Yleiskokouksen aluksi OI-Nordenin pu-
heenjohtaja, Preben, esitteli toimintakertomuk-
sen kahden viimeisen vuoden ajalta. Kokouk-
sessa käsiteltiin myös toimintasuunnitelma

seuraaville kahdelle vuodelle.  Sekä toiminta-
kertomus että -suunnitelma synnyttivät keskus-
telua mm. OI-nuorten verkostoitumisesta poh-
joismaisella tasolla, sekä pohjoismaisesta yh-
teistyöstä terveyspoliittisissa kysymyksissä ku-
ten OI-laisten hampaiden hoidossa. Tulevan
toiminnan osalta päätettiin myös mm. edelleen
jatkaa asiantuntijoiden yhteistyötä pohjoismai-
sella tasolla sekä jatkaa kotisivujen kehittämis-
tä. Yleiskokouksessa käsiteltiin myös OI-Nor-
denin taloutta ja päätettiin nostaa jäsenyhdistys-
ten jäsenmaksua yleisen kustannustason nou-
susta johtuen, sillä täten myös esim. asiantun-
tijaseminaarien järjestämiskustannukset ovat
nousseet. Ruotsin ainoa varsinainen edustaja
OI-Nordenissa oli tällä kertaa valitettavasti es-
tynyt osallistumasta kokousviikonloppuun, joten
yleiskokouksen lopussa keskustelimme siitä,
kuinka tärkeää olisi että jokaisessa kokoukses-
sa olisi aina vähintään yksi edustaja paikalla
kustakin maasta.

Yleiskokouksen jälkeen oli sitten aika lähteä
kotiinpäin ja menimme taas kimppakyydillä
norjalaisten kanssa lentokentälle. Lentomme
saapui vasta melko myöhään lauantai-iltana
Helsinkiin, ja silloin ei enää mennyt yhtään len-
toja, tai pyörätuolipaikoilla varustettuja junia
Pohjanmaalle. Tästä syystä meidän oli yövyttä-
vä pääkaupungissa, ja vasta sunnuntaina, pie-
nen shoppailukierroksen jälkeen taitoimme sit-
ten matkan viimeisen etapin kotiin junalla.

Meillä oli onnistunut kokousviikonloppu, ja
oli mukava tavata tutuksi tulleita OI-Nordenin
hallituksen jäseniä, sekä tutustua Tanskan
uuteen edustajaan Rigmoriin.

Kiitos pohjoismaisille ystävillemme muka-
vasta kokousviikonlopusta Tanskassa!

Tack till våra nordiska vänner för ett trevligt
mötesveckoslut i Danmark!

Teksti:    Elisabeth Hästbacka, Suomen
edustaja OI-Nordenin hallituksessa

Anne-Maria Hästbacka, Suomen
varaedustaja OI-Nordenin hallituksessa

OI-Nordenin yleiskokous ja hallituksen kokous

kille olisi mahdollista saada parasta mahdollista
hoitoa ja ettei vastuu hoidon laadusta jää poti-

laan tai hänen läheistensä kannettavaksi.
Satu
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 Tietotaitotalkoiden tavoitteena on parantaa
yhteisöjen viestintävalmiuksia ja luoda yhteisöil-
le viestinnälliset käytännöt, jotka jatkuvat hank-
keen jälkeen. Projektin rahoittaa Euroopan so-
siaalirahasto. Tietotaitotalkoot tarjoaa yhteisöil-
le 12 tunnin talkoiden ajaksi laitteet, 2 luotsia
ja ruokien raaka-aineet maksutta. Talkoissa
tehdään joko internetsivut, paino-, video-
audio- tai nettituote osallistujien toiveen mukaan
visioiden. ( www.tietotaitotalkoot.fi)

OI- yhdistyksen talkoot olivat tänä vuonna
helmikuussa. Meitä oli paikalla kymmenkunta
ihmistä ynnä yksi koira. Yhdistyksen jäsen
Tytti Karanka, joka oli mukana etänä puhelimen
kautta, oli urakoinut meille hienot uudet nettisi-

OI- yhdistyksen tietotaitotalkoot
vut. Sivujen käyttöä harjoiteltiin porukalla ja
tehtiin viimeisiä viilauksia. Lisäksi paranneltiin
edellisissä talkoissa tehtyä suomenkielistä yleis-
esitettä ja laadittiin samanlainen toisella koti-
maisella eli ruotsinkielellä. Välillä syötiin, juotiin
ja kahviteltiin. Sunnuntaina tehtiin yleisesite, jos-
sa on lyhyesti kerrottuna OI-sairauden oireet
ja hoidot. Esitteeseen on myös kirjattu yhdis-
tyksen kanta mitä seikkoja tulee ottaa huo-
mioon vammaispalveluista ja Kelan etuuksista
päätettäessä OI:ta sairastavan kohdalla. Esite
on jaettu kevätkokouskutsun yhteydessä kai-
kille jäsenille. Siitä kannattaa ottaa kopioita ja
käyttää sitä liitteenä sosiaalipalveluja tai Kelan
etuuksia hakiessaan. Uuden kopion voi tilata
pirkko.j@luukku.com tai 050-525 41 83.

Kiitos Tytti ja tietotaitotalkoon
luotsit Laura ja Juha!

PirkkoJ

Kuvat: Jouko Karanka

Marko toimi talkookokkina.

Työn tuloksia tutkaillaan videotykin
välityksellä. Vasemmalla takana
luotsimme Laura, muut vasemmal-
ta Kati, Satu, Pirkko, Aki ja Minna.
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Kerrotaan tarinaa, kuinka ukkometson pa-
rempi puolisko perusti oman yhdistyksen. Hä-
nestä tuli koppeloasiakoppelo. Minustakin on
tullut, joskin asiaan tutustuminen on opettanut,
että feminismi on todellisuudessa ja kuulopu-
heissa kaksi ihan erilaista asiaa. Vakaasti us-
kon, että naisten oikeuksien toteutuminen toimii
porttina ihmisoikeuksien toteutumiselle yleensä.
Esimerkiksi YK:n vammaissopimus on saanut
ilmaa siipensä alle nimenomaan naisten oikeuk-
sien CEDAW- sopimuksesta.

Koppeloisuuteni on vienyt minut mitä mie-
lenkiintoisimpiin paikkoihin. Nuutin päivän aat-
tona hipsuttelin Ulkoministeriöön naisten puu-
rolle. Mikäli ette satu tietämään niin laitoslapset
eivät osaa pukeutua eivätkä käyttäytyä ja minä
kuulun heihin, joten edessä oli jännittävä aamu-
päivä.

Virkainto saapuu ajoissa työpaikalle eli olin
todella hyvissä ajoin paikalla. Paino sanalla to-
della. Vahtimestari viittoi minut aulaan istu-
maan. Sieltä puurovieraat tultaisiin ohjaamaan
eteenpäin. Istuin ypöyksin hienolla sohvalla kul-
takehyksisen maalauksen vieressä ja siinä jou-
tessani onnittelin itseäni, että taulun ansiosta
tällä kertaa muistaisin, mihin lukuisista naula-
koista olin takkini ripustanut. Edellisellä kerralla
tarvittiin yksi kappaletta virkanaisia täydennet-
tynä yhdellä suurlähettiläällä sitä etsimään. Eh-
kä kaikki sujuisi?

Kerkesin nuolaista ennen kuin tipahtaa. Au-
lassa alkoi tapahtua liikehdintää. Paikalle saapui
ilmeisesti lehtimies, joka paremman puutteessa
otti muutaman kuvan minusta. Seuraavaksi tuli
henkilö, joka selitti valokuvaajalle, että ministeri
tulisi itse ottamaan delegaation vastaan. Lienee
laskettu, protokollan keskiössä kun olin, että
ensin tulevat ulkomaiden edustajat, jotka minis-
teri kättelee ja heidän poistuttuaan paikalta, saa-
puu domestic-ryhmä odottamaan omaa nouta-
jaansa. Minä onneton olin aivan liian aikaisin
täysin väärässä sohvassa…

Mieliala tosin vähän koheni, kun keksin, että
nythän pieni koppelo näkisi ukkometson, joka
oli sukua pikkukoppelon suuresti ihailemalle kir-
jailijalle. Tunsin selvästi Niskavuoren naisten
läsnäolon. Hyvin siinä kävi, minua ei noteerattu,

Aina sattuu ja tapahtuu
- ukkometso, koppelo ja kiroilua Kirkkohallituksessa

ellei sellaiseksi lasketa erään attasean melkein
kompastumista keppiini, jonka kyynärsuojuksen
huomasin kauhukseni rispaantuneen. Puurojuh-
la puolestaan sujui vallan mainiosti, pienen pu-
heenvuoronkin käytin. Loppu tulemaksi astelin
varsin kelvollisesti ja kommelluksitta vahtimes-
tarin käsipuolessa ministeriön portaat alas ja
hurautin taksilla kotiin.

Ruusuista rääsyihin, seuraavana päivänä
osallistuin köyhyysverkoston kokoukseen. Se
pidettiin Kirkkohallituksessa. En ole koskaan
ollut ev.lut. kirkon jäsen, mutta pakko on ke-
haista millä palolla siellä tehdään köyhyyden-
vastaista työtä. Mutta Kirkkohallitusta vaivaa
sama tauti kuin montaa muutakin julkista ra-
kennusta. Sinne on olemassa esteetön sisään-
käynti, mutta kepin kanssa kinkkaavalle se
merkitsee monen montaa ylimääräistä askelta
ja yhtä vastaanottajasaattajaa, koska esteettö-
mät ovet ovat luonnollisesti aina lukossa. Siksi
valitsen esimerkiksi käsijohtimettomassa Sää-
tytalossa vahtimestarin käsikynkän. Kirkkohal-
lituksessa minulle riittää kunnon kaiteet.

Nykyaikaan kuuluu vierailijakortit, jotka pi-
tää palauttaa. Yhteen aikaan epäilin omistavani
noin kolmasosan Kirkkohallituksen visiittikor-
teista, sillä juuri koskaan en muistanut niitä pa-
lauttaa. Liekö jopa minun ansiotani, että ulko-
ovessa lukee nykyään kissan kokoisella, että
palauta vierailjakortti!

Kirkkohallituksen kaiteet tarkoittavat seit-
semää porrasta, sisällä tosin, ennen vahtimes-
tarin aulaa. Kaikkein harmittavinta on ensin
kömytä seitsemän askelmaa alas ja alhaalla
huomata, että visiittikortti keikkuu edelleen rin-
tapielessä. Silloin ei auta muu kuin kavuta seit-
semän portaan verran ylös, palauttaa kortti ja
könkätä takaisin. Varmaan ne sieltä vaksinko-
pista tulisivat kortin hakemaan, mutta näköyh-
teyttä ei ole, enkä vieläkään ole tallettanut Kirk-
kohallituksen numeroa kännykkääni.

Minulle kävi tietysti vanhanaikaisesti koko-
uksesta pois lähtiessäni. En todellakaan ollut
seitsemännessä taivaassa, kun alhaalla huoma-
sin visiittikortin jääneen ryntäille. Pääsipä suus-
tani vielä vieraan vallan edustajan nimikin. Sii-
hen syntiin minun oli pakko todeta ääneen:
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”Pirkko, ei saa kiroilla Kirkkohallituksessa.”
Kahdesti olin joutunut kahden päivän sisällä
selkkaukseen ulkovaltojen kanssa nolaten itse-
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ni. Jos joku asia on satavarma niin se, ettei mi-
nusta koskaan tule ulkoministeriä!

    PirkkoJ.

”Olisittekos te
kaikki kuolleet, jos
se moottori olisi rä-
jähtänyt ilmassa”,
kysyi tyttärentytär
kun kotiuduin
OIFE:n kokousmat-
kalta Kroatiasta.
”No sitäpä ei voi tie-
tää”, vastasin. Siis
viime syksynä läh-
din yhdistyksen
OIFE-edustajaksi
Dubrovnikiin, vara-
miehen varamiehe-
nä. Lento meni ta-
saisen hyvin ja  las-
keutui aikataulussa rantakaistaleen lentokentäl-
le vuorten väliin. Lentokentällä jäin odottele-
maan toista Suomesta OI-konferenssiin menijä
Anitaa. Siinä odotellessani pongasin OIFE-
kuljetuksen minibussin ja sain tingittyä itselleni
kuljetuksen hotellille puoleen hintaan siitä mitä
kuljettaja aluksi pyysi. Odottelin Anitan ja sa-
maan autokyytiin kampesi myös David Sillence
Australian yhdistyksen varapuheenjohtajan
kanssa. Parinkymmenen kilometrin osin ranta-
kallioihin kaivetun ja serpentöidyn matkan jäl-
keen saavuimme kokouskaupunkiin Dubrov-
nikiin, jossa minut kuljetettiin viimeisenä hotel-
liini, joka oli kauimpana kokoushotellista. Ihmet-
telin kuljettajalle viimeistä lenkkiä hotelliin, kun
ajoimme 50 metrin päästä ohi hotellin ja kier-
simme sitten kolmen kilometrin lenkin hotellin
ovelle, no syy oli yksisuuntainen kapea ajorata
vuorimaisella niemellä.

Maksu kuljettajalle ja repun kanssa hotelliin.
Hotellin vastaanotossa oli mieshenkilö, joka sa-
noi heti tultuani että siitä lentokoneesta, jolla
tulin Dubrovnikiin räjähti moottori kun koneen
piti palata takaisin Suomeen. Enpä siinä osan-
nut kummemmin muuta kysellä kuin että kuin-
ka kävi ja vastaukseksi sain että oli räjähtänyt
jo onneksi maassa kun kone oli kiitora-dalla.

Hypähtipä sydän
jonkin verran kuiten-
kin kun mieleen tuli
mitä jos moottoririk-
ko olisi tullut jo lento-
ni aikana. Kiipesin
kuitenkin portaitse
alaspäin hotellihuo-
neeseeni. Iltaohjel-
maksi lähdimme po-
rukalla kävellen
Dubrovnikin van-
haan kaupunkiin.
Aurinko paistoi ja
lämpöä riitti lähem-
mäs 30 celsiusastet-
ta. Matkalla poik-

kesimme juomassa kylmää tienvieren pikku-
baarissa. Vanha kaupunki oli valokuvaukselli-
nen vanhoine rakennuksineen linnan muurei-
neen ja kapeine mäkikatuineen. Lopuksi me-
nimme syömään katuravintolaan, joita oli kym-
meniä ja jotka alkoivat täyttyä lähinnä turis-
teista.

Hyvän aterian ja viinin jälkeen palasimme
taksilla tuon viisi kilometriä hotelleille, tosin tässä
vaiheessa kävelin omalle hotellilleni kustannus-
syistä. Aamulla kokoushotellille lähtiessäni et-
sin epävimman toivolla passiani  ja totesin lopul-
ta että olin kadottanut sen a) joko maksaessani
kuppilassa matkalla vanhaan kaupunkiin, b)
maksaessani vanhan kaupungin ruokapaikassa
tai c) maksaessani taksin. Kokoushotellin aulas-
sa huomasin edellispäivän OIFE-taksarin, jolle
kerroin murheeni. Sanoi että mennään kysele-
mään niistä kuppiloista puoliltapäivin kun hänel-
lä ei ole muuta ajoa, tiedänkö ruokapaikkojen
nimet. Sanoin en tietäväni, mutta muistavani
paikat. Taksari lupasi kysellä myös taksikes-
kuksesta olisiko takseista löytynyt passia. Vä-
hän ennen lounastaukoa lähdimme passinetsi-
mislenkille. Matkalla olleesta kuppilasta ei ollut
löytynyt passia, kun taksikuski kävi sieltä ky-
symästä. Samoin taksikeskukseen ei ollut ilmoi-
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tettu löytyneistä passeista.  Hikeä alkoi jo lyk-
kääntyä pintaan kun vanhan kaupungin ruoka-
paikastakaan ei ollut löytynyt passia. Siis ta-
kaisin OIFE-kokoustukseen. No avulias taksi-
kuski sai tietysti pyytämänsä kuljetusmaksun.

Siinä sitten pähkäilin loppupäivää että miten
tuon nyt selvittäisi, sillä paluulento olisi sunnun-
tai-iltana eivätkä lähetystöt tai konsulaatit tie-
tenkään olisi viikonloppuisin auki. Siinä sitten
juttelin Ruotsin OIFE ja OI-Norden edustajan,
Carinan, kanssakin iltapäivällä passini hukkaa-
misesta. Carina sanoi että eivätkö ne ottaneet
hotellin vastaanotossa sinulta passia, jotta hä-
neltä olisi otettu, mutta pyysi sen takaisin. Sa-
noin en muistavani lainkaan että olisivat edes
kysyneet passia. Illalla alamäkikävelin ripeästi
kokoushotellilta kilometrin omaan majapaik-
kaani ja kävelin portaat alakerrasta, merenran-
nan taolota, kuudennessa kerroksessa, siis ka-
dun tasolla, olevaan vastaanottokerrokseen.
Kysyin passiani ja vastaanoton tyttölapsi kaivoi
passini huonelokerikostani ja antoi sen minulle.
Eipä siis passini lainkaan hukassa ollutkaan ol-
lutkaan vaan paremmassakin kuin omassa tal-

lessa. Ilmiselvästi olin mennyt jonkinasteiseen
sokkiin hotelliin tullessani kun vastanotossa
kuulin että tulokoneeni moottori oli räjähtänyt.
Kun sitten sunnuntaina menin yleisellä taksilla
lentokentälle, niin taksikuski pysäytti pyytämät-
tä hienolle näköalapaikalle jotta pääsin valoku-
vaamaan sinisenä kimaltelevaa merta ja saaria
sekä rantakaistaletta. Kun jatkoimme tästä
matkaa, niin 80 km/h nopeusalueella syöksyi
vastaamme pystysuoran kallioseinämämutkan
takaa Bemari, ilmeisesti melkoisella ylinopeu-
della, kauniissa nelipyöräluisussa kohti keskivii-
vaa ja meidän autoamme, ei osunut. Taksarini
pyöritteli pitkään päätään ja mutisi jotain, ei kui-
tenkaan englanniksi, tuon kohtaamisen jälkeen.
Kun pääsin kentällä omaan koneeseeni kysyin
lentoemänniltä sen rikkoutuneen koneen voin-
tia, sanoivat koneen edelleen olevan Dubrovni-
kissa ja rikki. Nelipyöräluisubemareista ja räjäh-
tävistä lentokoneenmoottoreista huolimatta tu-
lin kuitenkin jälleen kotimaahan hyvissä ruumiin
ja hengenkin voimissa niin kuin useimmiten
aiemminkin.

Jouko Karanka

SUOMEN OSTEOGENESIS IMPERFECTA -YHDISTYS R.Y.                 PÖYTÄKIRJA
Kirsi Lanne          22.9.2011

SYYSKOKOUS 2011

Aika Su 18. syyskuuta 2011 Paikka Sokos Hotelli Eden Oulu
Läsnä 18 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 Kirsi Lanne, pöytäkirjantarkas-
tajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen ja Eero Nevalainen.

3  Yhdistyksen puheenjohtajan vaali
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen vuodelle 2012 Satu Rohkimainen.
Muita ehdokkaita ei ollut.

4   Hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle
Erovuorossa on varsinainen jäsen Jouko Karanka ja hänen varajäsenensä Anita Ojanotko.  Jouko
Karanka valittiin varsinaiseksi jäseneksi edelleen ja hänen uudeksi varajäsenekseen valittiin Pirkko
Justander.
Erovuorossa on varsinainen jäsen Eero Nevalainen.
Eero Nevalainen valittiin varsinaiseksi jäseneksi edelleen ja hänen uudeksi varajäsenekseen valittiin
Kirsi Lanne.
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5  Kahden tilintarkastajan ja heidän varahenkilöidensä vaali
Yhdistyksen tilintarkastajina ovat olleet HTM- yhteisö Joensuun Tilitarkastus Oy ja Merja Kylänlahti.
Varatilintarkastajina ovat olleet Ida Männistö ja Tanja Mäkinen
Yhdistyksen tilintarkastajana jatkaa edelleen HTM- yhteisö Joensuun Tilitarkastus Oy ja Merja
Kylänlahti.
Uudeksi varantilintarkastajiksi valittiin Kati Wink ja Tanja Mäkinen valittiin uudelleen toiseksi
varatilintarkastajaksi.

6  Kansainvälisen toiminnan edustajien vaali
OI-Nordein edustajat ovat Jouko Karanka ja Elisabhet Hästbacka. Varajäsen Anne-Maria Hästbacka
OI-Nordenin edustajat Jouko Karanka ja Elisabhet Hästbacka valittiin uudelleen sekä varajäsen
Anne-Maria Hästbacka valittiin uudelleen.
OIFEn edustaja on Eero Nevalainen. Varaedustajat on Kati Wink ja Maija Karhunen
OIFEn edustaja Eero Nevalainen valittiin uudelleen sekä varajäsenet Kati Wink ja Maija Karhunen
valittiin uudelleen

7  Yhdistyksen sääntöjen muutokset
Puheenjohtaja ja yhdistyksen jäsen Kati Wink lukivat hallituksen esityksen yhdistyksen sääntömuu-
tosehdotuksista seuraaviin pykäliin ja kohtiin. Pykälä 2§ kohtaan 2 ja 4. Pykälä 4§. Pykälä 5§. Pykä-
lä 6§ kohta 5. Pykälä 8§. Pykälä 12§ ja pykälä14§.
Pykälät ja kohdat muutettiin pääsääntöisesti paremmin ymmärretyksi ja selkeämmiksi.
Yhdistyksen sääntöjen muutokset käsiteltiin lakisääteisesti yhdistyksen toisessa virallisessa vuosiko-
kouksessa. Hallituksen laatima sääntömuutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8  Jäsenmaksun suuruus
Päätettiin pitää jäsenmaksut entisellään: aikuiset 12 euroa, lapset alle 17-vuotiaat 6 euroa ja vapaa-
ehtoinen lehtimaksu 6 euroa.

9  Tulevan vuoden toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen
Kokouksen sihteeri Kirsi Lanne luki hallituksen laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2012 ja se
hyväksyttiin yksimielisesti.
Yhdistyksen rahastonhoitaja Minna Lääperi luki hallituksen laatiman tulo- ja menoarvion tulevalle
vuodelle 2012 ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

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

11  Muut asiat
Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen kertoi vastasyntyneiden ensihoitopakkauksesta, joka yhdistys
lähettäisi mm. yliopistollisten sairaaloiden synnytysosastoille. Pakkaukseen tulisi mm. helposti avattava
body, OI:ta kertova uusin DVD sekä muuta yhdistyksen materiaalia. Kyseisen ensipakkauksen
kustannuslaskelma on vielä vähän kesken.
Pirkko Justander kehotti ihmisiä lukemaan Hauraat Luut lehdestä tarkasti tiedotteet palstan, jossa
kerrotaan yhdistyksen järjestämistä kursseista ja muista tapahtumista.
Puheenjohtaja Satu Rohkimainen kertoi, että vielä voi hakea lokakuun parisuhdekurssille. Hän kertoi
myös ensivuoden kokouksista, kursseista ja tapaamisista.

12  Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Satu Rohkimainen päätti kokouksen.

Satu Rohkimainen, puheenjohtaja Kirsi Lanne, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen Eero Nevalainen
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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 Salla Sallinen
Tamppikuja 3 B 26
33720 TAMPERE






