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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA
Usein aiemmin väitettiin että paperilehdistö 

kärsisi inflaation ja loppuisi tyystin digitaali-
sen tiedonkulun lisääntyessä. Tämä on ollut 
nähtävissä jo päivälehdistössä, jossa jo nyt 
alkaa olla liki kaikilla toimijoilla digiversioita 
netissä. Tabletit, älykännykät ja teleliikenteen 
nopeutuminen verkkojen muutosten myötä 
ovat edesauttamassa tilannetta. Tämä yhdis-
tyksemme lehtikin on jo toimitettu ulkomaisil-
le kumppaneille vain pdf-versiona, jossa myös 
kaikki valokuvat ovat värillisiä. Lehtemme on 
ilmestynyt koko yhdistyksemme toiminnan 
ajan muutamaa vuotta lukuun ottamatta myös 
kahdesti vuodessa. 

Viime vuosina olen toiminut päätoimittaja-
na ja keräillyt aineistot lehteen, sekä julkituo-
nut esille omianikin hengentuotteita. Yhdis-
tyksen kehittämispäivän keskusteluissa tuli jäl-
leen eteen ongelma, joka on varmaan yleinen 
muuallakin, että yhdistyksen toimihenkilöiden 
toimenkuvat eivät ole kirjattuina paperille, ei 
ainakaan kaikilta osin. Lehdenkin osalta on 
ollut näin, mutta nyt tarkoituksena on saada leh-
den tekoon tuoretta, nuorempaa apua. Lehden 
teko on sinänsä mielenkiintoinen projekti, mut-
ta vaatii ehkä hieman enemmänkin työtä kuin 
vain aineiston vastaanottamisen ja toimittami-
sen eteenpäin taitettavaksi ja painettavaksi. 
Yhdistyksen tarkoituksena on paneutua toi-
menkuvien selkeyttämiseen eri tehtävissä, joi-
ta ovat esimerkiksi puheenjohtaja, sihteeri, 
rahastonhoitaja, lehti ja eri toimikunnat sekä 
OIFE ja OI-Norden edustukset. Vaihdokset 
kyseisissä tehtävissä tulevat helpottumaan kun 
jo etukäteen on tiedossa mitä tehtävän hoitami-
nen vaatii. Ohjeistusta kaipaa mielestäni myös 
erilaisiin tapahtumiin osallistumisen jälkihoi-
to, eli tiedottaminen jäsenistölle.

Tämän lehden teossa jäi harmittamaan se 

että yhdistyksemme sopeutumisvalmennus-
kurssista, joka oli Lahdessa lokakuun 2012 
lopulla, en saanut paperille mitään. Syynä on 
osittain myös tietosuojakäytäntö, sillä en pääs-
syt yrityksistäni huolimatta ottamaan yhteyttä 
kehenkään kurssilla olleeseen, sillä tiedossani 
ei ole kurssilla olleita. Jatkossa, pyydän ystä-
vällisesti, että kurssilla olijat päättäisivät jutun 
kirjoittajasta lehteemme, samoin valokuva-
aineistosta.

Talvikausi itselläni meni aluksi lapaluuta 
parannellessa ja sen jälkeen liikunnan, joka oli 
lähinnä sauvakävelyä, merkeissä. En uskaltau-
tunut juurikaan suksien päälle koska näen siinä 
kaatumisvaaran suuremmaksi kuin ilman suk-
sia hiihdellessä. Pitenevä päivän valoisa aika 
virkistää jo mieltä. Lämmintä kevättä ja aurin-
koista kesää kaikille.         Jouko

Parvekekahvilla   Kuva: Jouko Karanka 

Kansikuva: Eduskunnan puhemies 
Eero Heinäluoma tuomassa valtiovallan 
tervehdystä Invalidiliiton 75-vuotis-
juhlaan.
Kuva: Jouko Karanka
Takakansi: Pyörätuolitanssija Risto 
Lång tanssiesityksessään L’Aurora 
Invalidiliiton 75-vutisjuhlassa.
Kuva: Jouko Karanka
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Talvi pitää Suomea vielä vahvasti ottees-
saan, lunta ja pakkasta riittää, mutta päivisin 
auringon säteet jo lämmittävät. Lisääntynyt 
valo piristää mukavasti mieltä ja ilmassa 
alkaa olla tekemisen meininkiä.  Tänä talvena 
olen hoitanut itseäni eli kokeillut rajojani koi-
ravaljakkoharrastuksella, aivan parasta tera-
piaa – luonto ja eläimet. On koirien kanssa tie-
tysti jännittäviäkin hetkiä ollut, viimeksi eilen 
Watti väkipyörä veti minua metsässä, hanges-
sa kyljellään mäkeä alas jäniksen jälkiä pit-
kin, onneksi ymmärrän nykyään itse istahtaa 
hankeen, etten lentele talutushihnan jatkeena.

Maaliskuun toisena lauantaina pidetty Yke 
-päivä Helsingissä oli onnistunut. KIITOS kai-

kille osallistuneille. Mielestäni oli hienoa huo-
mata, kuinka osaamme puhaltaa yhteen hii-
leen. Uskon, että jatkuvuutta yhdistyksen toi-
mintaan löytyy myös tulevina vuosina. 
Suurin huolen aiheemme tällä hetkellä on, 
että yhdistyksen taustatyö on kapeilla harteil-
la. Erittäin tärkeänä kehittämiskohteena 
yhdistyksellämme on laajentaa aktiivisten toi-
mijoiden pohjaa niin, että mikään tehtävä ei 
olisi yhden ihmisen varassa. ”Ei vara venettä 
kaada” eli kaikki joita toimiminen OI -laisten 
yhteiseksi hyväksi kiinnostaa, ottakaa roh-
keasti yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Aurinkoista kevättä ja kesää kaikille,

Satu

5

SIHTEERIN PALSTA

Kuva: Marjukan arkistosta

Kevät tekee tuloaan rytinällä ja valon mää-
rä lisääntyy päivä päivältä. Ihanaa, että voi 
taas nauttia auringon piristävästä voimasta. 
Valon lisääntymisen ansiosta keväisin olen 
täynnä energiaa ja innoissani aloittamassa 
uusia juttuja lopulta huomaten, että uusia jut-
tuja onkin liikaa. Tänä keväänä aion tehdä toi-
sin; elää hetkessä, nauttia kevään tulemisesta 
ja pysähtyä kuuntelemaan itseäni. 

Pysähtyminen voi vaatia paljon luonteen 
lujuutta vastustaessa maailman menoa ja mei-
ninkiä, mutta se palkitsee. Nyt on aika hellit-
tää, mennä ja tehdä sellaisia asioita, joista 
aidosti ja oikeasti nauttii. Uskallettava ulkoa 
ohjautumisen sijaan ohjautua rohkeasti sisäl-
tä päin omien tuntemusten pohjalta. Siinäpä 
rohkea haaste minulle, meille kaikille.

Viimeisin vuosi on ollut elämässäni täynnä 
muutosta ja yhtenä merkittävänä asiana pidän 
OI-yhdistyksen sihteeriksi ryhtymistä. 
Odotan innolla tulevia haasteita yhdistyksen 
sihteerin pestissäni. Paljon uutta on opittava-
na ja kohdattavana, mutta ennen kaikkea on 
ilo olla mukana toiminnassa. Toivon erityi-
sesti nuorten aktivoitumista mukaan yhdis-
tyksen toimintaan, jotta saataisiin uusia tuulia 
purjeisiin.

Iloista ja letkeää kevään odotusta ja tulevaa 

Kuva: Jouko Karanka

kesää kaikille! Onnellisuus on pienistä ja 
yksinkertaisista asioista kiinni, joten pidetään 
siitä kiinni.

Marjukka
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KUTSU POHJOIS-SUOMEN JA KAINUUN ALUEEN OI-HENKILÖIDEN JA -
PERHEIDEN TAPAAMISEEN

Aika: 8.-9.6.2013
Paikka: Rokua health&spa

JÄRJESTÄJÄT: SAMAT-projekti yhteistyössä OI-yhdistys
Hinta: 60 €/aikuiset ja 20 €/lapset (4-14 v), alle 4-vuotiaat lapset maksutta vanhemman seurassa. 
Hinnat sisältävät täysihoidon majoituksineen sekä sauna-, kylpylä- ja kuntosalin käytön sekä 
pääsylipun ravintolaan. Matkat omakustanteiset.

Majoitus: 2- tai 4-hengen huoneissa, yhden hengen huoneesta lisämaksu (omakustanteinen)
Olemme kaikkiin ilmoittautuneisiin yhteydessä myöhemmin puhelimitse 

Vertaistukea ja ammatillista näkökulmaa avaavat, itsekin OI:ta sairastavat Tanja Roth, 
kuntoutuksen ohjaaja (AMK), auktorisoitu seksuaalineuvoja, SAMAT- projektista sekä Pirkko 
Justander, sosiaaliohjaaja, logoterapeutti LTI, Invalidiliitosta.

Muistathan ilmoittautumisen yhteydessä  mainita:

1. Yhteystietosi ja puhelinnumerosi

2. Tarvitseeko perheenne OI-henkilö inva-huonetta vai riittäkö tavallinen

3. Onko sinulla/lapsellasi avustus omasta takaa vai tarvitsetko tapaamisen yhteydessä 
ulkopuolisen avustajan.

4. Tarvitsetko avustajalle erillisen huoneen

5. Erityisruokavalio

6. Muuta mahdollista huomioitavaa

Ilmoittautumiset: Tanja Roth p. 040 940 1967 tai tanja.roth@samat.kynnys.fi 
16.4.2013 mennessä
Lisätiedot: Tanja Roth 
Lämpimästi tervetuloa!       

KURSSITOIMINTA VUONNA 2013

OI- aikuisille
Kela-kuntoutuskurssi Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä ma. 3.6. – la. 15.6.2013.
haku päättyi  3.3.2013. Jäsenkirje hakukaavakkeineen lähetettiin helmikuussa. 

OI- perheille
Sopeutumisvalmennuskurssi kahden viikonlopun perhekurssina Invalidiliiton Lahden 
kuntoutuskeskuksessa, 10.5.- 12.5. ja 4.10 -6.10.2013. Kumpanakin viikonloppuna 

kokoontuu sama ryhmä. Haku päättyy noin kuukautta ennen ensimmäistä tapaamista. 
Jäsenkirje hakukaavakkeineen lähetettiin maaliskuun alussa.

YHDISTYKSEN KEVÄT-  JA SYYSTAPAAMISET VUONNA 2013 ja 2014

Kevätkokous järjestetään Helsingissä Linnanmäellä la. 27.4.2013. Lounas maksuton, 
rannekkeissa omavastuuhinta, jonka suuruus varmistetaan kutsun yhteydessä.

Syyskokous Tampereella, la. 9.11- su. 10.11.2013, mennään yhdessä Pirkka -halliin 
Hyvinvointi, koti ja apuvälinemessuille.  Syödään illallista ja yövytään Scandic Tampere 
Station –hotelissa. Tapahtumassa omavastuuhinta, joka ilmoitetaan kutsun yhteydessä.  

Kevätkokous la. 26.4.2014 2014 Kouvolan suunnalla

Syksyllä vuonna 2014 on yhdistyksen 35v.- juhlakokous. 
Se pidetään la. 20.9- su. 21.9.2014. 

Paikka on vielä avoin, siitä ilmoitetaan myöhemmin.

YHDISTYKSEN KOTISIVUT JA FACEBOOK

Nettisivut löytyvät osoitteesta http://www.oi-yhdistys.fi/

Yhdistyksellä on myös omat facebook- sivut. Ne löytyvät nettisivun oikeasta laidasta. 
Facebookia hallinnoi Hennikki Hedman. Siellä on linkki, jota klikkaamalla pääsee 

mukaan hallituksen varajäsenen Merja Harjun hallinnoimaan OI- keskusteluryhmään. 

OI YOUTH WEEKEND 8.-10.11.2013

Suosittu tapahtuma järjestetään Espanjan Cambrilssissa. 
Yhdistykseltä voi hakea matka-avustusta vapaamuotoisella kirjeellä (tai sähköpostilla), 

joka lähetetään puheenjohtajalle. Hallitus myöntää matka-avustukset. Etusijalla ovat 
ensimmäistä kertaa avustusta hakevat. 

Lisätietoja email: sallasallinen@hotmail.com
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NIKSIPALSTA

Vauvasängyn katto

Oheisissa kuvissa näkyy pienen Neelan äidin enon tekemä aivan upea vauvasängyn 
katos. Katoksesta saisi vaikka vientituotteen ja firmasta uuden ”Nokian”. Katoksen 

tarkoituksena on estää kissan pääseminen yöllisillä retkillään Neelan vuoteeseen. Katos 
on paitsi kaunis myös käytännöllinen, sillä kannen saa avattua hoitotoimenpiteitä 

varten näppärästi.

8 9

OI-NORDENIN SYYSKOKOUS TUKHOLMASSA

Carina, Jouko, Elisabeth, Kis, Leif  ja Preben kokoushuoneessa, jossa seinä
tauluna oli isokokoinen akvaario.

Viime syksyn OI-Nordenin hallituksen 
kokous pidettiin Tukholmassa 12.–13. loka-
kuuta 2012. Täältä Suomesta osallistuimme 
molemmat edustajat, eli minä ja Jouko 
Karanka. Minulla oli myös mukanani henki-
lökohtainen avustajani Emily ja meidän 
kokousmatkamme alkoi ajomatkalla Vaasasta 
Helsinkiin. Tämä oli ensimmäinen kerta kun 
itse ajoin saman päivän aikana niin pitkän mat-
kan, joten lähdimme hyvissä ajoin aamulla jo 
liikkeelle. Oli aurinkoinen syyspäivä ja sekä 
ajo- että lentomatka sujuivat hyvin. Perillä 
Tukholmassa menimme yhdessä norjalaisen 
ja tanskalaisten edustajien kanssa kimppa-
kyydillä hotellille ja aloitimme kaikki yhtei-
sellä illallisella hotellin ravintolassa. 
Illallisen aikana oli mukavaa vaihtaa kuulu-
misia. 

Seuraavana aamuna aloitimme sitten varsi-
naisen kokouksen. Kokouksen aluksi puheen-
johtajamme Preben kertoi ajankohtaisia asi-
oita. Tämä jälkeen käsittelimme OI-Nordenin 
taloustilannetta ja kotisivuja, mutta myös 

muun muassa OI-Nordenin mahdollisuutta 
aloittaa yhteistyö lääketieteen ja lääketeolli-
suuden toimijoiden kanssa. Kunkin maan 
edustajat kertoivat myös oman maansa yhdis-
tyksen viimeaikaisesta toiminnasta, sekä hie-
man myös tulevasta toiminnasta. Kokouksen 
loppupuolella suunnittelimme myös OI-
Nordenin tulevaisuutta. Pidämme seuraavan 
OI-Nordenin hallituksen kokouksen tänä 
keväänä täällä Suomessa, ja syksyllä on vuo-
rossa OI-Nordenin hallituksen kokouksen 
lisäksi myös sen yhteydessä pidettävä OI-
Nordenin yleiskokous ja asiantunti-
jaseminaari Tanskassa. Koska on tapana 
sanoa, että nuorissa on tulevaisuus, keskuste-
limme myös siitä, miten OI-nuoret voisivat 
olla enemmän yhteydessä toisiinsa 
Pohjoismaisella tasolla. 

Kokouksemme oli antoisa ja kesti koko päi-
vän, ja keskeytimme sen vain lounaan ajaksi. 
Pitkän päivän päätteeksi oli aika suunnata 
kotiinpäin ja menimme taas kimppakyydillä 
lentokentälle. Tilataksissa jolla menimme, ei 

Kuvat: Minna MarkkulaKatto kiinni Katto auki
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Kisin ja Leifin ilmeistä päätellen hauskaakin oli.

Suomen edustaja Elisabeth 
kokouspapereittensa lomassa.
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kuitenkaan ollut hissilaitetta, joten minut oli 
nostettava taksiin. Olin aikeissa opastaa taksi-
kuskia pyörätuolin pakkaamisen suhteen, 
mutta ennen kuin ehdin paljoa mitään sanoa-
kaan, tämä komea taksikuski nostikin minut 
jo vahvoille käsivarsilleen. Nostaessaan 
minut varovasti autoon hän kehui minua vielä 
kauniiksikin. Sellaisesta me naiset pidämme, 
ja olinkin sitten koko kotimatkan hieman 
hymyissä suin. Laskeuduttuamme Suomeen 
oli jo myöhä ilta, mutta minun ei onneksi tar-
vinnut ajaa koko matkaa Vaasaan asti, vaan 
olin sopinut ystäväni Sallan kanssa että sai-
simme tulla yöksi hänen luokseen 
Tampereelle. 

Kiitos kaikille pohjoismaalaisille ystäville 
m u k a v a s t a  k o k o u s v i i k o n l o p u s t a  
Tukholmassa! 

Tack till alla nordiska vänner för en trevlig 
möteshelg i Stockholm! 

Elisabeth Hästbacka

Suomen edustaja OI-Nordenissa

11

SYYSKOKOUS SIILINJÄRVELLÄ

Yhdistyksen syyskokous pidettiin normaa-
likäytännön mukaisesti kaksipäiväisenä 22.-
23.9.2012. Kokouspaikka oli Kunnonpaikka 
Siilinjärvellä, jossa ydistys on kokoustanut 
aikaisemminkin. Kunnonpaikassa oli läsnä 
jäsenistöä suhteellisen mukavasti, ottaen huo-
mioon sen että matka jäsenistön pääasiallisel-
ta asuinalueelta, Helsingin lähialueilta tuli pit-
käksi. Syyskokoontumisen ohjelma muuttui 
yllättäen, koska luvattu yhdistyksen ulkopuo-
lisen henkilön ”esitelmä” peruuntui eikä lyhy-
ellä varoitusajalla löydetty ulkopuolista 
”paikkaajaa”. Varsinainen korvaava esitelmä 
olikin sitten Pirkon pitämä ”Kevennetään 

kuormaa, ajatellaan myönteisesti”-esitelmä 
joka välitettiin nettiyhteyden sekä konferens-
sikaiuttimen kautta.

Kiva oli nähdä joukossamme uusia kasvoja 
enemmänkin ja ennen kaikkea kiitos heille, 
jotka ovat nyt lähdössä aktiivisesti mukaan 
yhdistyksen toimintaan. Varsinaisen viralli-
sen syyskokouksen pöytäkirja löytyy tämän 
lehden loppupuolelta.

Teksti ja kuvat: Jouko Karanka

Marjukka harjoitteli sihteerinä oloa jo Kunnonpaikan virallisessa 
syskokouksessa. Satu vetää puheenjohtajana kokousta.
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Siilinjärvellä oli mukana 
useitakin melko nuoria osan-
ottajia. Tässä Hämälaisen 
perheen kokouskuvassa on 
mukana yksi nuorimmista.

Etualan Eero (vas), 
Minna ja Aki odottelevat 
kokoustamisen alkua.

Seppo Arien välissä, 
eli kokouksen vahva 
”miesnäkökulma”.

Euroopan OI-järjestöjen kattojärjestö 
OIFE:nn vuosittainen kokous järjestettiin 
lokakuun lopulla Portugalin Lissabonissa. 
Kokouksen jälkeen samassa yhteydessä jär-
jestettiin ensimmäinen OI:hin liittyviä psy-
kososiaalisia piirteitä käsittelevä konferenssi. 
Vuosien 2010 ja 2011 kokoukset olivat jää-
neet minulta väliin ensin sääriluunmurtuman 
ja sitten Dubrovnikin matkustusturvallisuu-
den ja -kätevyyden kannalta hieman huoles-
tuttavan sijainnin vuoksi, joten oli jo aikakin 
päästä tapaamaan tuttuja ihan kasvoita kas-
voihin. 

Välissä minut oli jo ehditty valita OIFEn 
toiseksi varapuheenjohtajaksikin, joten pai-
kallaolovelvoite oli siinäkin mielessä suu-
rempi. Järjestön toiminnassa on tätä nykyä 
luonnollisesti huomattavasti syvällisemmin 
mukana kuin maadelegaattina, vaikka ehkä 
siinäkin ominaisuudessa olen ollut siitä aktii-
visemmasta päästä. Pahoittelen, jos tämä ei 
ole näkynyt riittävästi omalle jäsenistöllem-
me!

Läsnäolijoita oli jälleen varmaankin pit-
kälti yli kymmenestä maasta – pisimmän reis-
sun olivat tehneet etelä-afrikkalaiset. 
Venäläisiä emme valitettavasti saaneet pai-
kalle, vaikka sekä Pietarissa että Moskovassa 
on ollut havaittavissa OI-aktivoitumista vii-
me vuosina. Positiivista oli osallistujan saa-
minen Britanniasta: britit eivät yleensä vali-
tettavasti juurikaan koe tarpeelliseksi näkyä 
Euroopan OI-kartalla.

OIFE on laajahko organisaatio, johon kuu-
luu 28 jäsenorganisaatiota ympäri maailman.  
Suuri osa jäsenistä on kuitenkin hyvin pieniä 
ja taloudellisesti rajatuilla resursseilla toimi-
via, emmekä ole edes moneen niistä säännöl-
lisessä kontaktissa. Jäsenmaksujakaan usein-
kaan makseta säännöllisesti edes suuremmis-
ta jäsenmaista. Esille nousikin ajatus siitä, 
että ehkäpä ainakin vain paperilla toimivat 
jäsenet voitaisiin karsia symbolisella yhden 
euron jäsenmaksulla, jonka maksamatta jättä-
misestä seuraisi OIFE-jäsenyyden katkaisu. 
Emme tietenkään halua pudottaa ketään 
yhteistoimintaverkostomme yhteydestä peri-

OIFE-KUULUMISIA LISSABONISTA

Kokouksen osanottajat virallisessa yhteiskuvassa
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aatteesta, mutta edes jonkinlainen yhteyden-
pito olisi suotavaa.

On sinänsä yllättävää että jäsenistön akti-
voiminen tuntuu olevan haaste lähes kaikkial-
la. Ei ole poikkeuksellista että yhdistys jää pie-
nehkön aktiivijoukon pyöritettäväksi. Jopa 
Saksan OI-yhdistystä luonnehdittiin “isovan-
hempien kerhoksi”! 

Projekteihin kanavoidun rahan määrällä 
mitattuna OIFEn toiminta on kuitenkin kas-
vusuunnassa. Olemme onnistuneet myös saa-
maan merkittäviä lahjoituksia, kuten esimer-
kiksi lääkeyhtiö Novartiksen sponsorius psy-
kososiaalisia aspekteja käsittelevän konfe-
renssin järjestelykuluihin. Myös Norjan OI-
yhdistys antaa meille arvokasta taloudellista 
tukea ns. solidaarisuusrahastonsa kautta.

OIFE:n projekteista voitaneen mainita esi-
merkiksi bisfosfonaattien toimittaminen kehi-
tysmaihin, joissa vaikuttavan lääkeaineen hal-
lussapito voi olla jopa laitonta, koska sitä ei 
ole erikseen hyväksytty lääkkeeksi. Lisäksi 
OI-kummilapsiprojektin kautta voi tukea esi-
merkiksi ydinnaulojen hankintaa. Operoiva 
lääkäri saadaan paikalle suurta mielenkiintoa 
herättäneen “lentävät lääkärit”-projektin kaut-
ta: Ajatuksena on, että OI-potilas ei siirry 
maasta toiseen, vaan hoitava lääkäri järjeste-
tään paikalle. Samalla pyrkimyksenä on levit-
tää OI-hoitotietoutta mahdollisimman laajal-
le lääkäriltä toiselle. Tämän lääkärivaihdon 
puitteissa olemme esimerkiksi pyrkineet vii-
me aikoina saamaan bulgarialaisia lääkäreitä 
koulutettaviksi Saksaan. Kontaktimme 
Latinalaiseen Amerikkaan ovat espanjalais-
ten ja portugalilaisten jäsentemme kautta vah-
vat. Esimerkiksi Peruun oon viime vuosina 
syntynyt paljonkin hyvää jälkeä saava yhdis-
tys, joka nyt kuitenkin valitettavasti on suu-
rissa taloudellisissa pulmissa avuntarvitsijoi-
den suuren määrän vuoksi. Tukeanne tarvi-
taan.

Pari vuotta sitten lanseeraamamme “vaih-
to-oppilasprojekti” on myös edelleen olemas-
sa. OIFEn kautta voi pyrkiä löytämään isäntä-
perheen, jonka luona esimerkiksi opiskelija 
voi asua isäntäperheen luona. Kiinnostuneet 
voivat ottaa yhteyttä vaikkapa Taco van 

Welzenikseen (yhteystiedot minulta). Joka 
tapauksessa tämä ja toinen OI-ystävä-
välitysprojekti ovat olleet hyvin hiljaisia; 
uskoisinkin että esimerkiksi Facebookissa 
tapahtuva suora kontaktien muodostaminen 
on huomattavasti tehokkaampi verkostoitu-
mismuoto. Seuraava nuorisoviikonloppu 
pidetään luultavasti Britanniassa. Pohjois-
Eurooppa on hintatasoltaan valitettavasti 
aivan liian kallis. Myös aikuisille suunnitel-
laan omaa tapaamista – mahdollisena paikka-
na mainittiin Lanzarote. Kuulostaa hyvältä, 
kaikki mukaan!

OIFE:n webbisivut (osoitteessa www.oi-
fe.org) on lopultakin uusittu. Loputtomat kehi-
tyskeskustelut kestivät noin kymmenen vuot-
ta. Uusi versio pyörii sisällönhallintajärjestel-
män päällä, minkä pitäisi ainakin teoriassa 
mahdollistaa sivujen sujuvampi päivittämi-
nen esimerkiksi maadelegaattien toimesta. 
Netistä voi käydä vilkaisemassa myös 
OIFE:n Facebook-ryhmää (hakemalla 
Facebookin haulla hakusanalla “OIFE”).

OIFE pitää myös yhteyttä EU:n tasoiseen 
ha rv ina i s t en  sa i r auks ien  ve rkos to  
EURORDISiin, jonka kautta voimme tarvit-
taessa pyrkiä vaikuttamaan meille tärkeisiin 
asioihin hyvinkin laajalla skaalalla. Meillä on 
myös kontakteja suuriin kansainvälisiin lää-
kejätteihin, joiden patenttilaatikon pohjalla 
mahdollisesti pölyttyvät ns. orpolääkkeet saat-
tavat osoittautua arvokkaiksi OI:n hoidossa. 
Bisfosfonaattien suhteenhan olemme onnek-
kaita, että osteoporoosi on niin merkittävä 
varttuneempien ikäluokkien sairaus. Lääke-
firmoilta saadaan usein myös neuvoteltua 
alennuksia köyhempiin maihin toimitettavien 
bisfosfonaattien hintoihin.

Kontaktit muihin harvinaisiin sairausryh-
miin konkretisoituivat tällä kertaa aivan poik-
keuksellisella tavalla, kun kokouksemme vie-
raana oli hypofosfatasiaa sairastava saksalai-
nen Gerald Brandt. Hypofosfatasia on 
OI:takin harvinaisempi luustosairaus, joka on 
kuitenkin helposti sotkettavissa OI:hin. 
Oikean diagnoosin saaminen on tässä tilan-
teessa hyvin tärkeää, koska bisfosfonaatteja 
ei tämän sairauden hoitoon saa käyttää.

Maakohtaisista uutisista voisi nostaa esille 
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vaikkapa Italian, jossa on rakenteilla hyvin 
Suomen kaltainen OI:n hoidon järjestely: hoi-
dolle määritellään meidän terminologiamme 
mukaisesti “käyvän hoidon suositukset” jotka 
toimivat hoidon ohjenuorana. Lisäksi OI:n 
hoito pyritään keskittämään muutamaan osaa-
miskeskukseen. Myös Britanniassa OI:n hoi-
toa keskitetään eräänlaisiin huippuyksiköihin 
ja samoin Norjassa, jossa aikuisten hoidon 
hoitovastuukysymykset ovat myös vähän 
samoin levällään kuin Suomessa. Ainoastaan 
Hollannissa aikuistenkin hoito oli ilmeisesti 
onnistuttu järjestämään asiantuntijatiimin 
alaisuuteen. Suomen hoitosuositusten sisältö 
herätti suurta kiinnostusta.

Ranskassa on ollut valitettavasti viime vuo-
sina useita tapauksia, joissa OI-lapsen van-
hempia on epäilty lapsen pahoinpitelystä. 
Näiden tapausten hoitamiseen on perustettu 
erityinen komitea. Tilannetta vaikeuttaa luon-
nollisesti se, että kyseenalaisissa tapauksissa 
pahoinpitely on kuitenkin se todennäköisem-
pi selitys kuin OI-diagnoosi.

Portugalissa potilashistorian hukkuminen 
tuntuu olevan ongelma; ilmeisesti heillä poti-
lasasiakirjojen siirtyminen sujuvasti paikasta 
toiseen toimii suurinpiirtein yhtä hyvin kuin 
meidän keskitetyillä tietojärjestelmillämme! 
Ongelman ratkaisuksi he ovat tuottaneet 
eräänlaisen potilashistoriapassin, johon mer-
kitään esimerkiksi murtumat ja saadut rönt-
gensäteilyannokset.

Kävimme varsin pitkää keskustelua siitä, 
miten OIFE voisi edistää tutkimustiedon ja 
erityisesti -datan leviämistä rajojen yli. 
Harvinaisen sairauden ollessa kyseessä olisi 
hyvin tärkeää pystyä saamaan otos, joka koos-
tuu mahdollisimman monesta maasta hanki-
tusta datasta. Tässä on edelleen monia lailli-
suusongelmia tietosuojan kannalta. Joka 
tapauksessa alamme keräämään ainakin tieto-
kantaa mielenkiintoisimmista uusista OI:hin 
liittyvistä tieteellisistä julkaisuista. Poik-
kitieteellisestä tutkimuksesta saimme mielen-
kiintoisia uutisia Tanskasta, jossa paikallinen 
OI-organisaatio tekee hyvinkin hedelmällistä 
yhteistyötä moninaisten alojen opiskelijoiden 
ja tutkijoiden kanssa esimerkiksi opinnäyte-
töiden ja muiden tutkimusten tuottamisen suh-

teen.

Seuraava OIFEn vuosikokous järjestetään 
Pariisissa jo huhtikuussa 2013.

Portugalin reissun jälkimmäinen puolikas 
koostui ensimmäisestä OI:hin liittyviä psy-
kososiaalisia aspekteja käsittelevästä konfe-
renssista. Olin odotellut tätä jo pitkään suurel-
la mielenkiinnolla, koska OI:ta käsitellään 
yleensä lähinnä lääketieteellisestä näkökul-
masta.

Me kaikki varmaankin tunnemme OI:hin 
liittyvät tyypilliset myytit: Meitä pidetään 
poikkeuksellisen sosiaalisina, positiivisina, 
akateemisesti kyvykkäinä ja elämästä selviy-
tyväisinä. Mutta mihin tämä olettama perus-
tuu ja onko sillä todellisuuspohjaa?

Tiivistahtinen kaksi- ja puolipäiväinen oli 
pakattu täyteen esityksiä, jotka käsittelivät 
monia OI-elämän osa-alueita yleisestä elä-
mänlaadusta psykologiaan, työelämään, vam-
maisuuta käsittelevään kieleen ja parisuhtei-
siin. Vaikka suurin osa esitysten pitäjistä oli-
vatkin oman elämänsä asiantuntijoita – OI-
ihmisiä itse – mukana oli myös muutamia aka-
teemisen tutkimuksen kriteerit täyttäviä esi-
tyksiä. Olimme saaneet mukaan myös edusta-
jan paikallisen yliopiston psykologian laitok-
selta. Erityisen maininnan arvoinen oli esitys-
kolmikko esityksiä elämänlaatumittareista 
OI:ssa; tähän joukkoon kuuluivat Lena Lande 
Wekren väitöskirja sekä Eva Åströmin että 
Anne-Miek Vroomin esitykset.

Yksinkertaisena yhteenvetona elämänlaa-
tututkimuksista voinee todeta, että niissä on 
havaittu samansuuntaisia tuloksia kuin saim-
me jo omasta epämuodollisesta suomalaisesta 
elämänkaaritutkimuksestamme vuosia sitten: 
OI-ihmiset ovat vaikeastakin OI:sta huolimat-
ta usein varsin hyvin elämään integroituneita 
ja raportoivat yllättävän korkeita arvoja omas-
ta tyytyväisyydestään omaan elämäänsä.  
Monissa tapauksissa vaikeammin vammaiset 
kolmostyypin OI-ihmiset raportoivat jopa kor-
keampia lukuja kuin ykköset, emmekä poik-
kea kovinkaan paljon väestöstä yleensä. Tämä 
kertonee paljon siitä, miten sopeutuva ihmi-
nen todellakin on. Olisi myös hyvin mielen-
kiintoista saada samantapaisia tutkimuksia 
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Invalidiliitto juhli 75-vuotista olemassa-
oloaan 16.1.2013 Marina Congress 
Center:issä Helsingissä. Tilaisuus oli sangen 
juhlava ja osanottajia oli lukuisasti paikalla. 
Valtiovallan tervehdyksen esitti eduskunnan 
puhemies Eero Heinäluoma. 

Puheessaan Heinäluoma onnitteli Invalidi-
liittoa sen vuosikymmenten aikana tekemästä 
merkittävästä työstä. Heinäluoma mainitsi 
myös osallistuneensa juhlaa edellisenä iltana 
Urheilugaalaan ja sanoi että, tunnelma oli 
käsin kosketeltava, kun vuoden 2012 sykäh-
dyttävimmäksi urheiluhetkeksi julistettiin 
Leo-Pekka Tähden kolmas perättäinen T54 
luokan sadan metrin ratakelauksen olym-
piavoitto Lontoon paralympiakisoissa. 
Heinäluoma muistutti myös että yksi hyvin-
vointimme mittareista on se kuinka hyvin 
pidämme huolta haavoittuvimmista kansalai-
sista. Vammaissopimus kieltää myös kaiken 
vammaisten syrjinnän. Suomessa YK:n vam-
maissopimuksen ratifiointi on kesken. 
Ratifioinnin esteenä on ollut itsemääräämis-
oikeuden rajoituksia koskevan lainsäädännön 
puute. Ratifiointityö etenee parhaillaan siten, 

että sopimuksen artiklojen velvoitteita peila-
taan Suomen lainsäädäntöön ja käytäntöihin. 
Lopuksi Heinäluoma kiitti vielä kerran mah-
dollisuudesta saapua kokoukseen ja toivoi 
omasta ja valtiovallan puolesta Invalidi-
liitolle kaikkea hyvää liiton tekemässä mer-
kittävässä edunvalvontatyössä.

Ohjelmassa näimme neljä Arjen tarinaa 
videoilta. Yhtenä tarinansa kertojana oli 
Mikael Turtiainen, joka jäi Helsingissä 
Mannerheimintiellä raitiovaunun alle vuonna 
2008 ja sai vaikean aivovamman. Mikaelin 
eloonjäämismahdollisuudet olivat hyvin 
vähäiset, mutta hän jäi kaikkien hämmästyk-
seksi henkiin ja on toipunut yllättävän hyvin 
aktiivisen kuntoutuksen,  jossa musiikki näyt-
telee suurta osaa, ansiosta.

Koska Invalidiliitto on joka tapauksessa 
suuri vammaisten taustajärjestö ja vaikuttaja 
valitsin tämän lehtemme kansikuviksi kuvat 
kyseisestä juhlasta. 

Muusta juhlan ohjelmasta oheisissa kuva-
teksteissä.

Teksti ja kuvat: Jouko Karanka
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useammasta erilaisesta yhteiskunnasta; poh-
joismaat ja Hollanti lienevät vammaisten kan-
nalta kuitenkin suhteellisen suotuisia ympä-
ristöjä.

Toisaalta OI on myös haastava sairaus, 
eikä se voi olla vaikuttamatta ihmisen psyy-
keen. Itse olen suhtautunut jo pitkään hieman 
varauksella olettamiin OI-tyypeistä poik-
keuksellisina, vaikka esimerkiksi onhan se 
myönnettävä, että esimerkiksi OI-lapset tun-
tuvat aina olevan jotenkin vähän ikäisiään 
edellä. Vaikka positiiviset mytologiat meistä 
ovatkin sinänsä psykologisesti mukavia, voi-
vat ne olla selviytymisstrategiana pahimmil-
laan myös aika velvoittavia ja ahdistavia sil-
loin, jos kaikki ei menekään ihan putkeen. 
Kollektiivinen linnoittautuminen näiden mie-
likuvien taakse ei välttämättä ole ihan tervet-
tä. Oli mielenkiintoista havaita, miten panee-
likeskustelussa, johon osallistuin, tämä teema 
nousi esille usein. Jälkikäteen moni konfe-
renssin osallistuja tuli sanomaan, että piti posi-
tiivisena sitä, että joku sanoi tämän ääneen.

Alunperin kreikkalainen, nykyään Aust-
raliassa vaikuttava psykologi Katerina 
Kavalidou esitteli tuloksia siitä, miten OI voi 
aiheuttaa käytännössä post-traumaattisen 
stressioireyhtymän kaltaisia oireilua jopa per-
heenjäsenissä; erityisesti lasten vanhemmissa 

mutta myös sisaruksissa. Esimerkiksi murtu-
mien patologinen pelko voi saavuttaa pahim-
millaan melkoisia mittasuhteita.

Kaikki konferenssin esitykset on videoitu 
ja ne sekä julkaisuluvan saaneet muut materi-
aalit ovat katsottavissa, kunhan ne saadaan 
nettiin. Suosittelen tutustumaan alkuperäis-
lähteisiin, koska niiden referointi koko-
naisuudessaan kirjallisessa muodossa tähän 
vaatisi todella paljon sivuja. Laitan linkin 
yhdistyksen kotisivuille, kun materiaali on 
saatavissa.

Kokonaisuutena neljä päivää Lissabonissa 
oli ehkä sisällöltään antoisin ja tuloksekkain 
OIFE-tapaaminen, johon olen koskaan osal-
listunut. Virallisen ohjelman onnistuneisuu-
den lisäksi vanhojen tuttujen tapaamista epä-
muodollisemmin ei sitäkään pidä aliarvioida; 
uskoisin että kontaktiverkostojen olemassa-
olo ylipäätään on arvokas asia, ja jotain mihin 
osallisuutta mielelläni jakaisin täällä 
Suomessa laajemmallekin. Kehotankin kaik-
kia kiinnostuneita osallistumaan ainakin 
OIFEn Facebook-ryhmään, ja nuorempaa 
väkeä harkitsemaan myös osanottoa nuo-
risoviikonloppuihin.

Kuva ja teksti: Eero Nevalainen

Invalidiliiton toimitusjohtaja Marja Pihnala (kesk) ja 
puheenjohtaja Pekka Tuominen vieraita vastaanottamassa.

Invalidiliiton toimitusjohtaja 
Marja Pihnala (keskellä) 
juontajien Jukka Laaksosen ja 
Pirjo Kauppinen jututettavana. 
Pihnala myös avasi juhlako-
kouksen tervehdyksellään.
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Ensimmäinen Raimo Lindberg 
palkinto luovutettiin sarja-
kuvapiirtäjä Kaisa Lekalle. 
Kuvassa vasemmalta alkaen 
Invalidiliiton puheenjohtaja 
Pekka Tuominen, taiteilija 
Kaisa Leka ja Invalidiliiton 
edellinen toimitusjohtaja 
Raimo Lindberg.

Juontaja Pirjo Kauppinen 
haastattelee Jukka Laaksosen 
kanssa Invalidiliiton perus-
tajan Eino K Kalervon 
elämän-kerran kirjoittajaa 
tieto-kirjailija Pentti 
Peltoniemeä (keskellä). Kirja 
julkistettiin kokouksen 
yhteydessä.

Lauluyhtye Rajaton tunnelmoi.

Invalidilii ton Harvinaiset-yksikön 
Aktiivien päivä pidettiin Lahden Urheilu-
keskuksessa hyppyrimäkien viereisessä 
kokoustilassa 9.2.2013. Osallistujia oli kaik-
kiaan 18 henkeä, joista Vesa Nopanen osallis-
tui Invalidiliiton liittohallituksen edustajana 
skypen välityksellä. Osallistujat edustivat 
yhteensä viittätoista eri Harvinaisyhdistystä. 
Itse olin paikalla yhdistyksemme varsinaisen 
edustajan puheenjohtajamme Satu Rohki-
maisen varamiehen ominaisuudessa.

Alkulounaan jälkeen käytiin läpi yhdistys-
ten kuulumiset, joissa oli esimerkiksi uusia 
ideoita oppilaitosyhteistyöstä, verkkosivuis-
ta, sosiaalisen median käytöstä, vertaistuki-
listoista sairaaloihin, lapsiperheiden paikal-
listoiminnasta ja kansainvälisestä yhteistyös-
tä. 

Harvinaiset-yksikön toiminta on pääosin 
ennallaan. Vertaistoiminta lisääntyy jonkin 
verran.Yksikön toimintaa voi seurata netissä 

sivulta www.invalidiliitto.fi/harvinaiset ja 
sivun kautta voi myös tilata yksikön ilmaisen 
uutiskirjeen. Tulossa: Lapsiperheiden ver-
taisviikonloppu, Imatran kylpylä, 3.-5.5. 
2013 Lisätietoa www.invalidiliitto.-
fi/harvinaiset-yksikkö/toiminta/tapahtumat 

Järjestötoiminnan suunnittelija Markku 
Lohikoski kävi läpi Invalidiliiton liittoäänes-
tyksen toimintatavat:

- liittovaltuustoon kuuluu 59 jäsentä, joista 
55 jäsenen äänestys tapahtuu postiäänestyk-
senä tai sähköisenä äänestyksenä 11.-22.11. 
2013 välisenä aikana vaalipiireittäin suoritet-
tavalla enemmistövaalilla liittovaltuuston 
vahvistaman vaalipiirijaon mukaisesti. 

- valtakunnalliset diagnoosipohjaiset har-
vinaisyhdistykset muodostavat oman vaali-
piirin. Harvinaisten vaalipiiristä valitaan kak-
si liittovaltuuston jäsentä jäsenäänestyksessä 
erillisessä tilaisuudessa marraskuussa 2013.

AKTIIVIEN PÄIVÄT

Kokouslounas ravintola Voitossa, josta hyvä näkymä Lahden hyppyreille.
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HARVINAISTEN PÄIVÄ

Harso ry:n järjestämässä tilaisuudessa vie-
tettiin Kansainvälistä Harvinaisten päivää 
28.2.2013 Helsingissä Stadin ammattiopis-
tolla. Päivän avauksen suoritti Harso ry:n 
puheenjohtaja Katri Karlsson. Illan pääesiin-
tyjänä oli perinnöllisyyspoliklinikan ylilää-
käri Riitta Salonen-Kajander, Noro-keskus, 
Rinnekotisäätiö., joka kertoi potilasjärjestö-
jen roolista harvinaissairauksia koskevassa 
eurooppalaisessa päätöksenteossa.

Muuta keskustelua oli mm. Suomeen 
tulossa olevasta EuroPlan II-kokouksesta. 
Aulatiloissa oli myös Harvinaisyhdistysten 
esitteitä saatavilla ja jokainen paikalla ollut 
kertoili yhdistyksestään ja ajatuksistaan. 
Myös Orphanet esittäytyi. Stand-up komiik-
kaa tarjosi Sotos-perheiden tuki ry:n Mika 
Vilppolahti.

Harvinaisten sairauksien ja vammojen 
yhdistysten toiminnasta kiinnostuneitten kan-
nattaa hakea nettien hakukoneille, siis yleen-
sä Googlettaa, esimerkiksi sanoja: Orphanet 
(löytyy suomenkielinenkin sivusto), 
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Europlan II ja Rare Diseases. Valitettavasti 
useimmat tietolähteet eivät avaudu englan-
ninkieltä osaamattomille.

Teksti ja kuvat: Jouko Karanka

20

Huomattavaa on että Suomen OI-yhdistys 
ei ole liittynyt yhdistyksenä Invalidiliittoon, 
jolloin yhdistyksestämme äänestämään pää-
sevät vain Invalidiliiton jäsenkortin omaavat 
omissa vaalipiireissään.

Järjestökoulutukset 

- Invalidiliitto järjestää jäsenilleen run-
saasti koulutuksia vuonna 2013. 

- Lisätietoa järjestökoulutuksista: 
http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/toiminta
/koulutus/koulutuskalenteri/ 

Tulossa Harvinaisen Hauska päivä sun-
nuntaina 5.5. klo 13-16, Espoon Järjestöjen 
Yhteisö, Kauppamiehentie 6, 2.krs, Tapiola. 
Järjestäjinä Skyry ry ja Espoon Invalidit ry. 
Tervetuloa mukaan! 

Kokouksen jälkeen pääsimme tutustu-
maan hiihtomuseoon, jossa allekirjoittanut-
kin voitti Komun Martin mäkihyppysimu-
laattorissa sellaisella 120 metrisellä ”siivul-
la”. Sähköisellä ampumahiihtokiväärilläkin 
sekä pistoolilla  tuli harjoiteltua. Museon lasi-
vitriinissä oli myös nähtävillä Haapave-
teläiset ehkä kolmimetriset tasamaahiih-
tosukset, jonka tyyppisillä OI:tä oletettavasti 

sairastanut äidinisäni, eli Taatani, nuoruudes-
saan voitti useita hiihtoja Kyrösjärven jäällä.

Kuvat ja teksti: Jouko Karanka

Järjestötoiminnan suunnittelija Markku Lohikoski selostaa 
liittoäänestysmenettelyä.

Petra Vuorela tähtäilee sähköisellä kiväärillä.

Harso ry:n puheenjohtaja 
Katri Karlsson avasi tilaisuuden.

Harvinaiset ketjuuntuivat auditoriossa.
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Huomasin sattumoisin facebookissa kut-
sun yhdistyksemme yhdessäolopäivään, jon-
ka pääasiallinen tarkoitus oli olla kehittämis-
päivä. Ajattelin, että eipä minulla mitään kum-
mempaa silloin ole, ja ilmottauduin avoimin 
mielin mukaan. 

Vaikka paikan päälle Invalidiyhdistyksen 
tiloihin Helsingin Koskelaan ei mitään var-
sinaista väestöryntäystä tapahtunutkaan, 
pidin päivää oikein antoisana (muutenkin 
kuin herkullisten tarjoilujensa puolesta!). 
Paikalla oli meitä OI:laisia kaikista ikäluokis-
ta vauvasta vaariin sekä perheenjäseniä. 
Hyvien keskustelujen ja kehitysideoiden 
lisäksi saldona olikin kasa upeita lasten pii-
rustuksia ja legorakennelmia.

Kehittämispäivän vetäjä, Auli Tynkkynen 
Invalidiliitosta, osasi todella hommansa. 
Kävimme ohjattuna läpi asioita, joita yhdis-
tykseltämme halutaan, ja yhteisten ja pien-
ryhmäkeskustelujen kautta ruodimme myös 
ongelmakohtia avoimen keskustelun käydes-
sä koko ajan. 

Yhdistyksemme tarjoamiin palveluihin 

Ylilääkäri Riitta Salonen-Kajnder esitelmöi.

Stand up-koomikko Mika Vilppolahti 
hauskuuttaa.

OI-YHDISTYKSEN KEHITTÄMISPÄIVÄ
HELSINGISSÄ 9.3.2013

oltiin pääosin tyytyväisiä. Tapahtumiin oman 
hankaluutensa tuo toki se, että yhdistyksem-
me toimii aina pääkaupunkiseudulta Lappiin 
asti, joten väistämättä välimatkat muodostu-
vat joillekin pitkiksi. Tätä pyritään helpotta-

maan ottamalla huomioon esimerkiksi hyvät 
julkiset yhteydet tapahtumapaikkoja suunni-
tellessa. 

Eniten askarruttikin yhdistyksen rattaiden 
pyöriminen siten, että jatkossakin toimintam-
me olisi yhtä laadukasta, eikä kaikki työ kaa-
tuisi pienen, jo kauan vastuuta kantaneen, 
porukan hartioille. Kaikki olivat yhtä mieltä 
siitä, että uutta verta kaivataan niin hallituk-
seen kuin toimikuntiinkin. Tämän yhdistys 
aikoo saavuttaa tiedotuksella ja avoimuudel-
la ja panostamalla myös nuoriin innokkaisiin. 
Onneksi meillä on yhdistys täynnä osaavia 
ihmisiä, joten varmasti hyvä porukka saadaan 
kasaan. Itse en ainakaan malta odottaa seu-
raavaa syyskokousta!

Hallitustoiminnan ja yhdistyksen rutiinien 
toimimisen lisäksi keskustelimme omassa 
pienryhmässäni viestinnästä. Uutena kanava-
na myös sosiaalista mediaa tulee hyödyntää 
entistä enemmän, sieltähän minäkin tieni 
tähän päivään löysin. Viestinnän vastuuta koe-
tetaan muutenkin jakaa siten, että Jouko 
Karanka ei olisi yksin täysin vastuussa leh-
destä ja sen sisällöstä. Joten kaikki innokkaat 
kirjoittajat mukaan, rohkeasti vaan tekstinkä-
sittelyohjelma auki ja juttuja Joukolle! Myös 
kotisivut tulevat jatkossa olemaan nykyistä 
informatiivisemmat ja ajankohtaisemmat, 
kunhan rattaat saadaan pyörimään. 

Kehittämispäivästä jäi hyvä ja toiveikas 
olo. Kun yhdistyksen nykyinen vastuuväki 
pääsi kertomaan rutiinien pyörittämisestä ja 
sen raskaudesta, sitä oivalsi itsekin, että kaik-
ki yhdistyksemme hyvät asiat eivät ilmesty 
tyhjästä, vaan niiden eteen tehdään todella töi-
tä. Ja kyllähän työ on aina helpompaa ja haus-
kempaa, jos tekijöitä on useampia, ja myös 
vaihtuvuutta tapahtuu. Eihän yhdistyksemme 
mikään diktatuuri onneksi ole – päinvastoin!

Syyskokousta ja uusia tuulia odotellen,

Anni Kyröläinen

Kuvat: Jouko Karanka

Koulutussuunnittelija Auli Tynkkynen 
Invalidiliitosta opasti kehityskeskustelua.

Kehitystä peilaillaan, etupöydässä 
vasemmalta Sam, Ida ja Anni.

Jenni-Juulia, Ossi-Sakari ja varsinkin 
Siiri-Sofia kehitysvauhdissa.

Ilmeestä päätellen Miisa ja Jussi 
kehittelevät jotain varteenotettavaa.
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Ennen vanhaan, jos tuo 50-luvun loppu-
puoli nyt jo niin vanhaa aikaa on liikkuivat 
koululaiset huomattavasti enemmän polku-
pyörillä. No onhan se jopa edellistä vuositu-
hatta tuo 1900-luku. Minäkin olin pyöräily-
taidon oppinut jo 40-luvun loppupuolella, eli 
reilusti alta kymmenvuotiaana. Ensimmäinen 
oppi oli siihen aikaan yleensä normaaleilla 
aikuisten pyörillä. Opin tuon ajotaidon hel-
pommalla tavalla, eli naisten pyörällä, kun 
monissa perheissä jopa tytöt joutuivat opette-
lemaan polkupyörällä ajoa miesten pyörällä 
tangon välistä. Ensimmäinen itsenäinen ajoni 
oli siinä Viinikan kirkon lähellä ja muistan vie-
läkin kuinka huusin takaritsistä kiinnipitäjäl-
le: ”Päästä irti, päästä irti!” Ja sitten mentiin. 
Kansakouluaikana en vielä polkupyörää kou-
lumatkoihin tarvinnut koska Nekalan kansa-
kouluun minulla oli matkaa vain muutama 
sata metriä. Naisten pyörällä muistan harjoi-
telleeni speedwayn ajoa puistokorttelin ympä-
ri, jolloin yhden mutkan menin aina täysillä 
jalka maassa. Moiseen touhuun oli esikuvana 
puiston toisella reunalla asunut Lahtisen 
Kille, joka oli vuosia Suomen paras speed-
wayajaja ja joka koeajeli JAP-pyöräänsä 
ennen kisoja puiston reunakadulla, jotka kaik-
ki olivat siihen aikaan tietysti hiekkateitä.

Viinikassa asuessa tuli aloitettua myös 
oppikoulukin ja silloin minulla oli jos se 
punainen Dayton-pyörä, jollaiset saimme vel-
jeni kanssa Taatalta, eli äidin isältä, jota kautta 
tuo OI-kin oletettavasti on meikäläiseenkin 
sukeutunut. Muutimme keskikouluaikanani 
Mansen (Tampere) keskustaan, jossa asuim-
me Lehtisen perikunnan omistamassa talossa. 
Talonomistajalla oli kolme poikaa: Virke, 
Teho ja Toive, joista tuo vanhin Virke oli myö-
hemmin sen kuuluisan filmin, Käpy selän 
alla, kuvaaja. Tehon taas olen tavannut joita-
kin kertoja satunnaisesti, viimeksi jokusia 
viikkoja sitten kun kävin herkuttelemassa kah-
vin ja pullan kanssa Amurin Helmessä, joka 
on museokorttelissa joitakin satoja metrejä sil-
loisesta keskusta-asunnostamme. Siinä sant-
sikahvikupillista hakiessani kuului ikkuna-
pöydästä: ”Hei ettei se vaan olis Jouko”. 
Olinhan minä. Juttelimme niitä näitä ja paran-
simme maailmaa.

Tuon tapaamisen jälkeen mieleeni tuli joi-
takin muistoja Satakunnankadulla asumises-
tamme. Lähinnä tulivat mieleeni pihassa pyö-
rimisemme sillä kaupunkikorttelin kivitalo oli 
kadun varressa. Sisäpihalla oli myös yksiker-
roksinen puutalo vuokralaisineen Näsilinnan-
kallion suuntaan näkyi naapuritalon pihaan, 
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STM:n seminaari Helsingissä

Suomen kansallinen Harvinaiset–ohjelma valmistuu

Suositus 

Euroopan neuvosto antoi vuonna 2009 harvinaisia sairauksia koskevan suosituksen, jonka 

tavoitteena on kansallisten ohjelmien aikaansaaminen jäsenvaltiossa vuoden 2013 loppuun 

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kokoama asiantuntijoiden muodostama 

Harvinaiset sairaudet –ohjausryhmä aloitti työnsä elokuussa 2012.

STM:n asettamispäätöksessä ohjausryhmän tavoitteena on edistää suomalaisessa 

terveydenhuoltojärjestelmässä olevan tiedon ja kokemuksen käyttöä harvinaisia sairauksia 

sairastavien hyväksi. Lisäksi halutaan parantaa tutkimuksen ja hoidon yhdenvertaista 

saatavuutta ja laatua.

Suosituksessa korostetaan myös potilasjärjestöjen merkitystä harvinaisia sairauksia 

sairastaville ja heidän läheisilleen. Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien aito 

huoli liittyy ohjelman painottumiseen terveydenhuoltojärjestelmän toimintaan, vaikka oikean 

diagnoosin saamisen lisäksi sairastuneiden elämänlaadun kannalta yhtä tärkeää on hoidon, 

kuntoutuksen, palveluiden ja tukitoimien oikea-aikainen järjestyminen.

Seminaari

STM järjesti maaliskuussa 2013 kaksipäiväisen seminaarin, jossa harvinaisten diagnoosi- ja 

potilasyhdistysten edustajat saivat yleiskeskusteluissa ja pienryhmätyöskentelyn avulla ottaa 

kantaa tulevaan ohjelmaan. OI- yhdistystä edustivat Satu Rohkimainen ja Pirkko Justander. 

He osallistuivat pienryhmään, jossa pohdittiin osaamiskeskuksia. Niitä ryhmä suositteli 

perustettavaksi yliopistollisten sairaaloiden yhteyteen.

Nähtäväksi jää, toteutuuko läpi elämän kestävä hoito, kuntoutus- ja seuranta vihdoinkin niin 

OI:n kuin muidenkin harvinaisten sairauksien kohdalla kansallisen ohjelman avulla!
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jossa oli vielä ulkokäymäläkin ja hevostalli. 
Pienessä kaupunkikorttelin pihassa ei enää lei-
kittykään rosvoa ja poliisia, tai kymmentä tik-
kua kuten Viinikassa asuessa, killin, tikku-
teikan tai seinäteikan pelaaminenkin oli 
unhoonjäänyttä, ehkä moiseen vaikutti myös 
ikävästi lisääntynyt ikämme. Mitä me sitten 
teimme? No kun Lehtisen veljekset ja minä-
veljeni kanssa olimme pihassa me harrastim-
me jossain vaiheessa takaperinajoa polku-
pyörällä. Muistan että Virke oli homman alul-
lepanija, Teho oli aika tehokas ja vanhempi, 
jo edesmennyt, veljeni ei oikein oppinut hom-
maa. Takaperinajo ei luonnollisestikaan tar-
koittanut peruuttamista , vaan kyseessä oli se 
että me ajoimme polkupyörillä selkä 
menosuuntaan. Loppujen lopuksi se ei ollut-
kaan ainakaan minulle vaikeaa. Velipoika ei 
todellakaan oikein onnistunut hommassa, 

vaan kaatuili liikkeelle yrittäessään, sillä sen 
lisäksi että on poljettava taaksepäin, täytyy 
tasapainon ja pyörän pystyssäpitämisen vuok-
si tehdä käsien ohjausliikkeet normaaliajoon 
nähden vastakkaiseen suuntaan. Johtuiko sit-
ten jo aiemminkin ylösalaista oppia saaneista 
aivoistani, opin lukemaan neljän vanhana kir-
ja ylösalaisin, että en kaatuillut. Kuten kaik-
kea muutakin luilleni epäsopivaa tehneenä en 
ehkä nykyisen tietämykseni perusteella har-
rastaisi tuota takaperinajoa. Mutta lakiahan 
me emme rikkoneet, sillä liikennesääntöjen 
mukaanhan polkupyörällä pitää ajaa molem-
mat jalat polkusimilla ja ainakin toinen käsi 
ohjaustangossa.

Jouko Karanka

”Suomessa on hyvä ja keskitetty lääketie-
teellinen hoito OI-lapsille, mutta aikuisten 
kirurginen ja etenkin varmoissa käsissä oleva 
kokonaisnäkemykseen perustuva hoito- ja 
seuranta kaipaavat yhä edelleen keskittämistä 
ja täsmentämistä.” (OI-opas)

OI-yhdistys on koko olemassa olonsa ajan 
hokenut ja tähdentänyt yllä olevaa, melkein 
mantraksi muuttunutta lausahdusta, mutta 
lopullista ratkaisua asiaan ei ole tullut. 
Invalidiliitto toteaa vuonna 2011 ilmesty-
neessä Harvinaiset- ohjelmassaan, että sekä 
uusi terveydenhuoltolaki että tuleva YK:n 
vammaissopimus antavat pontta harvinaisten 
hoidon keskittämiselle. STM järjesti aiheesta 
seminaarin maaliskuussa ja siinä hahmotel-
tiin osaamiskeskuksia. Jotain toivoako on?

Hoidon keskittämisen puute kolahti viime 
vuoden lopulla omaan nilkkaani tai voisiko 
sanoa lonkkaani. Kaaduin istualleni ja reisi-
luu meni irtipoikki lonkan kaulan ja reisiluun 
rajapinnasta. Jalka kääntyi melkein 

ylt´ympäri. Jos ei kanta ihan katossa ollut, 
niin eipä paljon puuttunutkaan. 

Kaikkihan me tiedämme miten sairaan rau-
hallisia meistä tulee, kun jotain vakavaa sat-
tuu. Jopa minä, joka hypin seinille melkein 
kaikesta, muutun viilipytyksi. Ensimmäinen 
aatokseni oli, että mistä apua. Turvapuhelin-
ranneketta ei näkynyt. Kännykkä oli käden 
ulottuvilla, mutta ajattelin, että tytärtä en ala 
iltamyöhällä rasittamaan ja itse en ambulans-
sia soita, koska ne eivät minua kuitenkaan 
usko. Siispä etsimään jalka irtipoikkinaisena 
turvaranneketta. Muistin, että se on vessan 
naulassa. Hiissasin itseni vessaan ja soitin 
apua. Alkoi kaakelilattialla makoilu kuiten-
kin palelemaan, joten hiihtelin vielä takaisin 
kammarinpuolelle lämpimämmälle parketil-
le istuskelemaan.

Ensin tuli Esperin mies, ihan kelvollinen 
lähihoitaja, ja sitten ambulanssi. Ambu-
lanssia odotellessa pidin hänelle OI:sta luen-
non, neuvoin nettisivut mistä saa lisää tietoa 

tästä sairaudesta ja hän pakkasi ohjeistukseni 
mukaan laukun sairaalamatkaa varten. 
Ambulanssimies käytti puhelimessa kaikki 
suostuttelukykynsä, että Töölön takapäivys-
täjä olisi antanut luvan tulla sinne suoraan. 
Lupa evättiin. Yksi syy oli, että ”ei siellä kum-
mostakaan voi olla, kun potilas on niin rau-
hallinen”. Ei kun Haartmaniin. Ambulanssi-
miehet olivat aivan uskomattoman taitavia ja 
ottivat joka sanan onkeensa tuottaen mahdol-
lisimman vähän kipua. Vieläkin on siitä hyvä 
mieli. Ambulanssikyydin hinta 123 euroa, jos-
ta minä maksoin 9,50.

Haartmanissa irtipoikkijalka kuvattiin niin 
suurta kipua ja tuskaa tuottaen, että kiitin tai-
vasta ja kaikkia pyhimyksiä, että olin juuri 
lukenut Laila Hietamiehen koko Laatokka- 
sarjan. Kirjoissa kuvattiin oivallisesti kuinka 
ensin ohrana kidutti kommunisteja ja sitten 
myöhemmin Neuvostotasavalta omiaan. 
Jalkoja meni poikki. Olin siis saanut etukä-

teisvertaistukea runsain mitoin. Asiaa olisi 
helpottanut, ellei röntgenissä olisi päivystä-
nyt ”Ronskilan Hilkka”, joka kädet puuskas-
sa sekä itsevarmana totesi tietävänsä kaikki 
maailman diagnoosit ja heitteli minua kuin 
räsynukkea. Kaksi tuttua hoitajaakin oli aivan 
kauhuissaan ja he koettivat tulla puolelleni. 
Edelleen olen sitä mieltä, että palasin rönt-
genistä rikkinäisempänä kuin sinne menin, 
mutta todistaahan sitä en voi. Onneksi ei men-
nyt mikään muu paikka poikki.  

Vihdoin silminkin nähtävä irtipoikki voi-
tiin todentaa, lähete kirjoittaa ja minut kiikut-
taa ambulanssilla Töölöön noin kahden tun-
nin kuluttua saapumisestani. Olin hiestä ja 
kauhusta märkä ja tutut hoitajat auttoivat, että 
paikalle saatiin samat kuskit, jotka minut oli-
vat tuoneet ja joille myös olin pitänyt heikois-
ta luista luennon. OI- asiantuntijoita voi näem-
mä kouluttaa varsin nopeallakin aikataululla! 

Ambulanssikyyti maksoi 97 euroa. Kyse 
oli sairaaloiden välisestä kyydityksestä, joten 
minä ajelin yhteiskunnan piikkiin alusta lop-
puun saakka. En millään voinut olla hymähtä-
mättä, kun aika pian tapauksen jälkeen 
Helsingin Sanomat julkaisi artikkelin, jossa 
kritisoitiin turhia ambulanssi-kyytejä!  
Oletan, että turhalla Haartman-käynnilläkin 
on joku hinta, mutta sitä ei Kelan nettisivuilta 
löydy. Asiakasmaksulaki sanoo, että saman 
vuorokauden aikana ei saa periä kahta poli-
maksua, mutta pahaksi onnekseni vuorokausi 
kerkesi vaihtua, joten vieläpä maksoin 27 
euroa ja risat siitä, että minulle tuotettiin tur-
haan erittäin kovaa kipua ja aiheutettiin lisä-
murtumavaaraa järjestelmän puutteista ja 
asenne-esteitä johtuen. HUOM! veronmak-
sajat osallistuivat omalta osaltaan niin ikään 
tämän täysin turhan keikan kustannuksiin.

Töölössä minulle sanottiin, että tarvitaan 
lisää röntgenkuvia. Pyysin pyssyä, millä voi-
sin ampua kuulan kallooni. Hetken ihmetelty-
ään henkilökunta totesi, ettei minua mihin-
kään siitä sängystä siirretä, sillä heillä on sel-
laiset sängyt, että niistä voi kuvata. 
Haartmanissa puolestaan ei ole (uusi sairaala, 
onnea vaan heille!). Leikkaus sujui aivan ensi-
luokkaisen ammattitaitoisesti. Lämmin kiitos 
siitä. Kiitos myös minun todesta ottamisesta 

KESKITETTYÄ HOITOA – TAHDOTKO  
AUTTAA YHDISTYSTÄ?

Minä ja uusi menopelini. Tytär risti sen 
Ferrariksi. Sinisen värin valitsin silmien 
sineä korostamaan.

Kuva: Bimala KC
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ja kuuntelemisestani leikkausprosessin joka 
vaiheessa. Ne tekee, jotka osaa! 

Yhdistyksen korviin on viime vuosina kuu-
lunut kaikenlaisia kaikuja aikuisten murtu-
mista ja niiden hoidosta. Tämän vuoden 
ensimmäisessä hallituksen kokouksessa pää-
tettiin, että yhdistys alkaa kerätä tapauskerto-
muksia ja katsotaan miten niiden avulla voisi 
edistää keskitettyä hoitoa. Ensi vuoden alusta 
terveydenhuoltolaki etenee siten, että asiak-
kaalla/potilaalla on entistä enemmän sanan-
valtaa siitä missä häntä hoidetaan.

Näin alkuvaiheessa kerätään kokemuksia 
HUS:in alueesta. Mikäli Sinulla on ollut 
aikuisena luunmurtuman diagnosoitiin tai hoi-

toon liittyvä huono kokemus, joka on tapah-
tunut  2000-luvulla ja asut HUS:in alueella, 
niin kerro se minulle elokuun loppuun men-
nessä. Muokkaan kertomuksesi niin, että tie-
tosuojaasi ei loukata ja tapaustasi ei missään 
nimessä käytetä vaikuttamistoiminnassa 
ennen kuin olet hyväksynyt sen muokatussa 
muodossa. 

Terveisin 

Pirkko Justander

OI- aikuisten asiat

050- 525 41 83

pirkko.j@luukku.com

2928

Kuva: Jouko Karanka

SUOMEN OSTEOGENESIS  PÖYTÄKIRJA 
IMPERFECTA -YHDISTYS R.Y  23.9.2012. 
 
Marjukka Kekäläinen 
     
SYYSKOKOUS 2012 
 
Aika Su 23. syyskuuta 2012  Paikka   Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Siilinjärvi 
Läsnä 14 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 Marjukka Kekäläinen, 
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Eila Kallio ja Saija Hämäläinen. 
 
 
3 Yhdistyksen puheenjohtajan vaali 
 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen vuodelle 2013 Satu Rohkimainen. Muita ehdokkaita 
ei ollut. 
 
 
4 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle 
 
Erovuorossa on varsinainen jäsen Salla Sallinen ja hänen varajäsenensä ?. Marjukka Kekäläinen 
valittiin varsinaiseksi jäseneksi ja hänen varajäsenekseen valittiin Merja Harju. 
Erovuorossa on varsinainen jäsen Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen. Jenni-Juulia Wallinheimo-
Heimonen valittiin varsinaiseksi jäseneksi edelleen ja hänen uudeksi varajäsenekseen valittiin Saija 
Hämäläinen. 
 
 
5 Kahden tilintarkastajan ja heidän varahenkilöidensä vaali 
 
Yhdistyksen tilintarkastajina ovat olleet HTM- yhteisö Joensuun Tilitarkastus Oy ja Merja 
Kylänlahti. Varatilintarkastajana on ollut Seppo Åkerlund? 
Yhdistyksen tilintarkastajana jatkaa edelleen HTM- yhteisö Joensuun Tilitarkastus Oy ja Merja 
Kylänlahti. Uudeksi varantilintarkastajaksi valittiin Kati Wink. 
 
 
6 Toimintaryhmien vetäjien vaalit 
 
Aikuisten asioiden hoitamista jatkaa edelleen Pirkko Justander. 
Nuorten asioiden hoitamista jatkaa edelleen Salla Sallinen. 
Lapsiperhevastaavana jatkaa edelleen Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen. 
Tiedotusryhmävastaavana jatkaa Jouko Karanka. 
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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 Marjukka Kekäläinen
Tumppi 3 C 98
33720 TAMPERE

3130

7 Jäsenmaksun suuruus 
 
Päätettiin pitää jäsenmaksut entisellään: aikuiset 12 €, lapset alle 17-vuotiaat 6 € ja vapaaehtoinen 
lehtimaksu 6€. 
 
 
8 Tulevan vuoden toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen 
 
Kokouksessa läsnä oleva yhdistyksen jäsen Eila Kallio luki hallituksen laatiman 
toimintasuunnitelman vuodelle 2013 ja se hyväksyttiin yksimielisesti.  
Yhdistyksen rahastonhoitaja Minna Lääperi luki hallituksen laatiman tulo- ja menoarvion tulevalle 
vuodelle 2013 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 
 
Syyskokouksessa ilmoitettiin Perhekurssin päivämääriksi 10.–12.5.2013 ja 4.-6.10.2013. 
Perhekurssi järjestetään Lahden invalidiliiton kuntoutuskeskuksessa toiveiden mukaisesti. 
Aikuisten kuntoutuskurssi järjestetään Kankaanpään kuntoutuskeskuksessa 3.-15.6.2013.  
Sovittiin, että järjestetään yhdistyksen kehittämispäivä maaliskuussa 2013. Päivämäärä ilmoitetaan 
myöhemmin. Hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet toivotaan koolle, mutta tilaisuus on 
kaikille yhdistyksen jäsenille avoin. 
 
 
11 Kokouksen päättäminen 
 
Kokouksen puheenjohtaja Satu Rohkimainen päätti kokouksen. 
 

 
Satu Rohkimainen, puheenjohtaja Marjukka Kekäläinen, sihteeri 
 
Pöytäkirja tarkastettu           
 
Eila Kallio     Saija Hämäläinen 
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____________________________________ _________________________________
Paikka ja aika Allekirjoitus

Palautetaan:
SUOMEN OSTEOGENESIS IMPERFECTA -YHDISTYS RY
Sihteeri Marjukka Kekäläinen
Tumppi 3 C 98
33720 TAMPERE

3130

7 Jäsenmaksun suuruus 
 
Päätettiin pitää jäsenmaksut entisellään: aikuiset 12 €, lapset alle 17-vuotiaat 6 € ja vapaaehtoinen 
lehtimaksu 6€. 
 
 
8 Tulevan vuoden toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen 
 
Kokouksessa läsnä oleva yhdistyksen jäsen Eila Kallio luki hallituksen laatiman 
toimintasuunnitelman vuodelle 2013 ja se hyväksyttiin yksimielisesti.  
Yhdistyksen rahastonhoitaja Minna Lääperi luki hallituksen laatiman tulo- ja menoarvion tulevalle 
vuodelle 2013 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 
 
Syyskokouksessa ilmoitettiin Perhekurssin päivämääriksi 10.–12.5.2013 ja 4.-6.10.2013. 
Perhekurssi järjestetään Lahden invalidiliiton kuntoutuskeskuksessa toiveiden mukaisesti. 
Aikuisten kuntoutuskurssi järjestetään Kankaanpään kuntoutuskeskuksessa 3.-15.6.2013.  
Sovittiin, että järjestetään yhdistyksen kehittämispäivä maaliskuussa 2013. Päivämäärä ilmoitetaan 
myöhemmin. Hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet toivotaan koolle, mutta tilaisuus on 
kaikille yhdistyksen jäsenille avoin. 
 
 
11 Kokouksen päättäminen 
 
Kokouksen puheenjohtaja Satu Rohkimainen päätti kokouksen. 
 

 
Satu Rohkimainen, puheenjohtaja Marjukka Kekäläinen, sihteeri 
 
Pöytäkirja tarkastettu           
 
Eila Kallio     Saija Hämäläinen 
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