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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA

Viisi vuotta olen nyt tätä lehteämme toi-
mittanut. Homma on ollut mielenkiintoista ja 
on toiminut melko helposti, koska olen mui-
den yhdistystehtävieni vuoksi joutunut liik-
kumaan melko paljon yhdistyksen asioissa. 
Koska valokuvaus on ollut ensimmäisistä 
omista rahatienesteistäni alkaen harrastukse-
ni, niin kuvamateriaaliakin on tullut lehteen 
laiteltua melko paljon. Yleisestihän sanotaan 
että yksi kuva kertoo enemmän kuin sata 
sanaa, no pitänee paikkansa, mutta kyllä var-
sinainen tekstikin on tarpeen monessa pai-
koin.Lehtemme pitäisi kertoa jäsenille toi-
minnastamme ja sen puolenhan lehti on 
ilmeisesti melko hyvin täyttänyt. Varsi-
naisesta OI:sta ehkä on ihan viime aikoina 
ollut hieman vähemmän asiaa, mutta syynä 
ollee se että tietokoneistuneessa maailmas-
samme suuren osan tarvittavasta tiedosta löy-
tää nykyisin netistä ”Googlettamalla” siis 
jotain hakuohjelmaa käyttämällä. Netti-
tiedon kanssa tosin joutuu olemaan hieman 
varovainen, sillä kaikki tietolähteet eivät vält-
tämättä pysy totuudessa, vaan julkaisevat asi-
oita omien intressiensä mukaisesti.

Suurin ongelma lehden valmiiksi saami-
sessa näyttää olevan aineiston viimeisen toi-
mituspäivän, deadline, noudattaminen. No 
itsekin näytän jättävän omien kirjoitelmieni 
tekemisen aina kovin myöhään, jolloin tulee 
aina samalla kiire muidenkin lähettämien 
aineistojen kokoamisen kanssa. Pitäisi yrit-
tää päästä pois tuosta niin tyypillisestä ”min-
kä voit jättää tänään tekemättä älä tee sitä huo-
mennakaan”-ajatuksesta. Aineistoja toimi-
tellessanne muistakaa myös valokuvat ja 
valokuvista kuvien ottajan nimet.

Valokuvien myös olisi oltava riittäviä tark-
koja, eli lehden sisäsivujen kuvatiedostojen 
pitäisi olla minimissään jotain 500 kt suu-
ruusluokkaa. Tuollaiseen tarkkuuteenhan 
pystyvät jo kaikki kännykätkin. Ongelmana 
on kuitenkin että kuvat pitäisi toimittaa mie-
luiten lehteä varten lähes alkuperäisen 
kokoisina. Ilmeisen monet kuvien jakosys-
teemit kuitenkin pienentävät kuvatiedosto-
kokoa, eli siis heikentävät kuvan laatua. 
Ongelmaa minulla ei ole kuvien kanssa, jos 
kuvatiedostot ovat lehteä varten suuria, eli 
kuvat ovat minulle toimitettaessa tarkkoja. 
Pienentelen tiedostot jo silloin sopiviksi, kun 
lähetän ne lehden taittajalle. Taitossa kuva-
tiedostokoko ehkä vielä hieman pienenee 
lisää ennen lehden painamista.

Nyt vielä vähälumisen talven jälkeen odot-
telemaan vieläkin vähälumisempaa kesää ja 
syksyllä tulevaa yhdistyksen 35-vuotis-
juhlakokousta.

Teksti ja kuva: Jouko

Kansikuva: 
.

Kuva: Beyla Karanka

Takakansi: 

Kuva: 

Kokouksen ilopilleri Neela 
tutustumassa Ruskan menopeliin

Toivomusluut. Liittyy lehden 
juttuun ”Ole varovainen mitä toivot”

Taiteilija Ann Kelson, Iso-Britannia

Hiekkahevot lepäilevät Tenerifan 
rantahietikolla viime joulukuussa.
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Syksystä hypättiin suoraan kevääseen ja 
nyt on sitten takatalven vuoro. Miten niin 
takatalvi, kun ei sitä talvea ole ollut? Koko tal-
ven olen odottanut lunta, mutta ei sitä nyt 
enää tarvita. Sen verran leijaili lunta taivaal-
ta, ettei talvilomalla tarvinnut ryhtyä haravan 
kanssa heilumaan. Leikin ajatuksella, kuinka 
saan haravoida pihan talviloman aikaan. 
Olisi ollut vaihtelua, kun puutarhan kevät oli-
si alkanut helmikuussa.

Yhdistysrintamalla harvinaisten yhteistyö 
on aktiivista, meillä on nyt edustus Harso 
ry:n hallituksessa ja harvinaisten hoidon jär-
jestämisessä olemme olleet myös liikkeellä. 
Luin lehtijuttua harvinaispoliklinikoiden 
perustamisesta kaikkiin yliopistosairaaloi-
hin – toivon, että osaamisalueet jaetaan niin, 
etteivät kaikki kuvittele olevansa asiantunti-

joita kaikessa. Seuraamme tilannetta.

Tänä vuonna yhdistyksen mittariin tulee 
35 vuotta. Juhlakokouksen järjestelyt ovat 
täydessä vauhdissa, luvassa on asiantuntijoi-
ta, kansainvälistä tunnelmaa, ripaus taidetta 
ja mukavaa yhdessäoloa. Juhlan järjestelyis-
sä tarvitaan vapaaehtoisia, toivon yhtey-
denottoja sähköpostilla, jos sinulla on mah-
dollisuus kantaa korsi kekoon. 

Kevättapaamisessa Noora Västinen tutus-
tuttaa meidät naurujoogan maailmaan. 
Itselläni on jonkinlainen kevätväsymys ja 
odotan mielenkiinnolla kokemusta nauru-
joogasta…

Nähdään tapaamisissa,

Satu 
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SIHTEERIN PALSTA

Kuva: Marjukan arkistosta

Puheenjohtaja turvallisessa lempipuuhassaan.
Vetiminä Oiwa, Tifa, Veeda ja Watti. Kuva: Satu

Keväinen tervehdys!

Näin maaliskuussa on ihana huomata, että 
kevät on paljon pitemmällä kuin normaalisti 
tähän vuodenaikaan. Tampereella varsinai-
nen luminen talvi kestikin sen kuukauden ja 
sen ajan sai nauttia mitä kimaltelevista, väri-
kylläisistä ja aurinkoisista päivistä. Minulle 
tämä talvi on ollut mitä parhain; sään ja liuk-
kaiden kelien jännittäminen on ollut lähes ole-
matonta ja energiani olen voinut suunnata elä-
mästä nauttimiseen.

Tänä vuonna OI-yhdistyksellä on 35. vuo-
tisjuhlavuosi, joka huipentuu syyskuussa jär-
jestettävään juhlakokoukseen. Järjestelyt 
ovat jo kovassa käynnissä ja odotan innolla 
mitä järjestelyt ja varsinainen juhla tuovat tul-
lessaan. Juhlakokouksesta on tulossa moni-
puolinen ohjelmaltaan ja luvassa on niin 
asiantuntija puheenvuoroja kuin rennompaa 
yhdessäoloa. Täytyy kuitenkin malttaa mieli, 
sillä ensin on kevättapaaminen Kouvolan 
Kymen paviljongissa. 

Ihanaa kevättä, pidetään hymy huulilla ja 
pilkettä silmä kulmassa! Kevättapaamisessa 
nähdään!

Marjukka
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Aikuisten kuntoutuskurssia ei enää ole!
OI-aikuisten kuntoutuskursseja Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä ei enää 

järjestetä, koska Kela päätti lopettaa lähes kaikki diagnoosikurssit ja OI:n niiden 
joukossa. Neuvotteluja yhdistys kävi viimeiseen saakka.

Kela jakoi eri diagnoosit nk. pooleihin. OI- sairaus kuuluu ryhmään 
”Synnynnäiset epämuodostumat ja raajojen puutokset”. Siihen kuuluu mm. 
lyhytkasvuisuus diagnoosit ja dysmelia. Kurssit ovat aikuisille tarkoitettuja 
sopeutumisvalmennuskursseja. Näistä kursseista kiinnostuneita pyydetään 
olemaan yhteydessä Kelaan. OI-yhdistys jatkaa vaikuttamistoimintaa, että 

tulevaisuudessa aikuisten kurssitoiminta saataisiin edes kohtuulliselle tasolle. 
Sopeutumisvalmennuskurssit RAY:n kanssa jatkuvat edelleen.

Kevätkokous 
Kymen Paviljongissa Kouvolassa 26.4.2015, 

ohjelmassa naurujoogaa vetäjänä Noora Västinen 

35-vuotisjuhlakokous 
Sokos Hotelli Flamingo Vantaa 20.-21.9.2014. Kokouksessa seminaari, johon 

osallistuvat myös OI-Norden ja OIFE, joilla myös kokoukset samassa hotellissa.

Arpajaiset
35-vuotis juhlakokouksen yhteydessä on perinteiset arpajaiset. Palkintoja saa 

virkata, neuloa, vasaroida, naulata, maalata, lahjoittaa jne. Palkintoja siis 
vastaanotetaan, kiitos jo etukäteen!

Tavarat kiertoon
Minna Markkula ylläpitää vaate/tavaralainaamoa Porvoossa. Tuotteet ovat 
käytettyjä OI-lapsen tai -aikuisen tavaroita. Kyselyjä voi soittaa tai meilata 

p. 040 9687 378 sähköposti: markkula.minna@gmail.com 
Voitte myös lahjoittaa itse omia ylimääräisiä tavaroitanne, 

vaatteitanne tai itsekehittämiä apuvälineitä Minnalle. Näin saadaan hyvä 
kiertämään.
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Atelier EmPower
käytettävissänne 35-vuotisjuhlakokouk-
sessa Vantaan Flamingossa 20. - 21.9.2014

Ihmiset valokuvaavat asioita, jotka ovat 
heille tärkeitä. Usein kuvat itsestämme ovat 
toisten ihmisten ottamia, heidän valitsemis-
taan tilanteista. Jos sinusta ei ole koskaan otet-
tu kuvaa, se on helposti viesti, ettet ole kenel-
lekään tärkeä. Valokuvaamiseen ajatus, että 
kaikki se, mikä on tallennettu kuvaamalla, on 
muistamisen arvoista ja arvokasta. Kään-
teisesti taas koetaan, että asiat ja ihmiset, joita 
ei juurikaan kuvata, eivät ole niin tärkeitä.

Vammaisten ihmisten kuvaamisessa yrite-
tään usein piilottaa ihmisen vamma. Minä-
kuvaa vahvistavassa valokuvassa ihminen 
saa itse valita mitä hän haluaa muille näyttää, 

Kuva: EmPower_Pirkko Kuvaaja: Riitta Skytt

Atelier EmPower
- we only press the button

We help you to see:
You are the Hero 
- of Your Life -

missä valaistuksessa ja missä tilanteessa. 
Valta ja hallinta omasta kuvasta pysyy kuvan 
päähenkilöllä. Nämä myönteistä minäkuvaa 
vahvistavat kuvat eivät ole kenenkään muun 
tulkintoja.

Graafikko ja tuottaja Riitta Skytt sekä teks-
tiilitaiteilija Jenni-Juulia Wallinheimo-
Heimonen toteuttavat yhdistyksen asiantun-
tijaseminaarin ohessa työpajan, jossa haluk-
kaat voivat käydä valokuvattavana. Paikalla 
on jonkin verran valmista rekvisiittaa. Voit 
myös ottaa kotoa mukaasi asun, asusteen, esi-
neen tai mitä tahansa, jonka kanssa haluat tul-
la nähdyksi. 

Riitta Skytt ja 
Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen

 

  



Aikuisten kuntoutuskurssia ei enää ole!
OI-aikuisten kuntoutuskursseja Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä ei enää 

järjestetä, koska Kela päätti lopettaa lähes kaikki diagnoosikurssit ja OI:n niiden 
joukossa. Neuvotteluja yhdistys kävi viimeiseen saakka.

Kela jakoi eri diagnoosit nk. pooleihin. OI- sairaus kuuluu ryhmään 
”Synnynnäiset epämuodostumat ja raajojen puutokset”. Siihen kuuluu mm. 
lyhytkasvuisuus diagnoosit ja dysmelia. Kurssit ovat aikuisille tarkoitettuja 
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olemaan yhteydessä Kelaan. OI-yhdistys jatkaa vaikuttamistoimintaa, että 
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Kevätkokous 
Kymen Paviljongissa Kouvolassa 26.4.2015, 

ohjelmassa naurujoogaa vetäjänä Noora Västinen 

35-vuotisjuhlakokous 
Sokos Hotelli Flamingo Vantaa 20.-21.9.2014. Kokouksessa seminaari, johon 

osallistuvat myös OI-Norden ja OIFE, joilla myös kokoukset samassa hotellissa.
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35-vuotis juhlakokouksen yhteydessä on perinteiset arpajaiset. Palkintoja saa 

virkata, neuloa, vasaroida, naulata, maalata, lahjoittaa jne. Palkintoja siis 
vastaanotetaan, kiitos jo etukäteen!

Tavarat kiertoon
Minna Markkula ylläpitää vaate/tavaralainaamoa Porvoossa. Tuotteet ovat 
käytettyjä OI-lapsen tai -aikuisen tavaroita. Kyselyjä voi soittaa tai meilata 

p. 040 9687 378 sähköposti: markkula.minna@gmail.com 
Voitte myös lahjoittaa itse omia ylimääräisiä tavaroitanne, 

vaatteitanne tai itsekehittämiä apuvälineitä Minnalle. Näin saadaan hyvä 
kiertämään.
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OI-NORDENIN ASIANTUNTIJASEMINAARI

KÖÖPENHAMINASSA 1.11.2013

OI-Nordenin järjestämässä asiantuntija-
seminaarinaarissa 1.11.2013 Kööpenhami-
nassa oli lähes kolmekymmentä osallistujaa. 
Valtaosa osallistujista oli OI:n asiantuntijoita 
Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta, heitä oli 
yhteensä ennätykselliset 18. Asiantunti-
joiden lisäksi mukana olivat myös OI-
Nordenin hallituksen jäsenet ja muutamia 
muita OI-laisia oli tullut Tanskasta ja 
Norjasta. 

Seminaaripäivän avasi OI-Nordenin sil-
loinen puheenjohtaja Preben Nielsen toivot-
tamalla kaikki tervetulleiksi. Tämän jälkeen 
saimme päivän aikana kuulla yhteensä kah-
deksan eri esitelmää OI:n asiantuntijoilta. 

Ensimmäisenä vuorossa oli hammaslääke-
tieteen ylilääkäri Jette Daugaard-Jensen 
Tanskasta, joka kertoi tanskalaisen terveden-
huollon lakimuutoksesta, jonka kohteena 
ovat potilaat, joilla on jokin harvinainen sai-
raus. Aluksi hän kertoi Kööpenhaminan ja 

Århusin osaamiskeskusten työstä, johon kuu-
luu mm. konsultaatio ja dokumentaatio, poh-
joismainen verkostoituminen, sekä tietenkin 
pitkälle erikoistunut hoito, jota annetaan poti-
laille, joilla on jokin harvinainen sairaus. 
Ihmiset, joilla on OI, ovat osaamiskeskusten 
toiseksi suurin potilasryhmä. Lainsäädäntö-
muutoksen turvin nyt myös aikuisia, joilla on 
jokin harvinainen sairaus, voidaan hoitaa 
osaamiskeskuksissa. Hammaslääketieteen 
osalta yhtenä kriteerinä on, että potilaan har-
vinainen sairaus aiheuttaa hampaisiin liitty-
viä ongelmia. Näissä kahdessa osaamiskes-
kuksessa arvioidaan, voidaanko lakimuutok-
sen nojalla myöntää korvauksia esim. ham-
masimplanttien laittamiseen. Osaamiskes-
kuksissa tehdään myös hoitosuunnitelmat, 
mutta itse toimenpiteet tehdään oman paikal-
lisen hammaslääkärin luona. Hammas-
implanttien laittaminen on pitkä prosessi, ja 
Jette Daugaard-Jensenin mukaan se on hyvä 
rytmittää sopivasti yhteen mahdollisen bis-

Seminaarin osallistujat yhteiskuvassa

fosfonaattihoidon kanssa niin, että lääkettä ei 
anneta edeltävien seitsemän päivän aikana ja 
vasta kolme kuukautta hammasimplanttitoi-
menpiteen jälkeen.

Seuraavaksi ylilääkäri Hanne Hove kertoi 
hänen ja ylilääkäri Stense Farholtin pyrki-
myksistä luoda yhteiset norjalais-tanska-
laiset käytännöt lasten bisfosfonaattihoitoon 
sekä pohjoismaisesta Raredis.org-tietokan-
nasta. Luodessaan yhteisiä käytäntöjä bisfos-
fonaattihoitoa varten, he ovat keränneet tieto-
ja erilaisista hallinnollisista ja lääketieteelli-
sistä tietokannoista. Nämä tiedot ovat tärkei-
tä hoidon arvioinnin ja tutkimussuunnittelun 
kannalta. Raredis puolestaan on yhteispoh-
joismainen tietokanta harvinaisille sairauk-
sille. Sen tavoitteena on luoda yhteisiä hoi-
tosuunnitelmia ja myös koota kotisivuille 
yhteen tutkimustietoa. Pohjoismaat luovat eri-
tyisen hyvät mahdollisuudet tällaiselle yhtei-
selle tietokannalle, sillä täällä kaikilla on sosi-
aaliturvatunnus ja Pohjoismailla on toimivaa 
keskinäistä yhteistyötä ja tietotekninen osaa-
minen.  Tietokantaa koordinoi ohjausryhmä, 
jossa on edustajia kustakin Pohjoismaasta. 

Tämän jälkeen Hanne Hove jatkoi kerto-
malla OI-lasten Zoledronaatti-bisfosfonaat-
tihoitotutkimuksesta, johon on osallistunut 
17 lasta. Kaikilla tutkimukseen osallistuneil-
la lapsilla oli ilmennyt sivuvaikutuksia 
ensimmäisen hoitokerran jälkeen, joten 
nykyisin ensimmäisellä hoitokerralla lapsille 
annetaan vain puoli annosta lääkettä. 
Hypokalcemiaa havaittiin kaikilla ja joillakin 
esiintyi myös lihaskramppeja. Yhdellä norja-
laispotilaalla oli ollut sivuvaikutuksia jopa 
viikon verran hoitokerran jälkeen. Oireet 
ovat olleet selvimpiä ensimmäisen hoitoker-
ran yhteydessä ja niiden toistumisen ehkäise-
miseksi annos on ollut pienempi toisella hoi-
tokerralla. Hoidot on myös suunniteltu siten, 
että potilaat käyvät seurantakäynneillä orto-
pedin, ravitsemusterapeutin ja muiden kes-
keisten asiantuntijoiden luona bisfosfonaatti-
hoitojen yhteydessä. Tavoitteena nimittäin 
on, ettei potilaiden tarvitsisi vuoden aikana 
käydä kahta kertaa enempää kontrollikäyn-

neissä. Århusissä on myös tarjottu mahdolli-
suutta saada lisäkalsiumia bisfosfonaattihoi-
toa edeltävän viikon ajan, sekä hoidon jälkei-
sen viikon ajan. 

Asiantuntijat toivovat aina kuulevansa 
myös OI:laisten omakohtaisia kokemuksia 
jokapäiväisestä elämästä. Tämän vuoksi 
Tanskan OI-yhdistyksen puheenjohtaja 
Karsten Jensen piti lounaan jälkeen esitel-
män, jossa hän kertoi omakohtaisia koke-
muksia siitä, miten OI on vaikuttanut hänen 
selviytymiseensä arjessa. Karsten Jensen 
elää aktiivista elämää, ajaa autoa ja on osa-
aikatyössä radioaseman musiikkipäällikkö-
nä. Tanskan OI-yhdistyksen puheenjohtajuu-
den lisäksi hän on aktiivinen vammaispolitii-
kassa muutenkin. OI:sta johtuen jokapäiväi-
set toiminnot vievät kuitenkin tavallista enem-
män aikaa. Hän tarvitsee avustamista aamui-
sin ja esim. kodinhoidossa. Lisäksi hänellä on 
henkilökohtainen avustaja 15 tuntia kuukau-
dessa. Karsten Jensenillä on 16 vuoden koke-
mus bisfosfonaattihoidoista. Hän kertoi saa-
neensa hoidoista apua selkäkipuihin ja hius-
murtumiin. Lopuksi Karsten Jensen kertoi, 
että hän on saanut mahdollisuuden käydä 
samaa koulua kuin ikätoverinsa.  Hän painot-
ti myös, ettei hän koe jääneensä mistään pait-
si, vaan voi mielestään tehdä haluamiaan asi-
oita. 

Neljäntenä vuorossa oli norjalainen 
fysioterapeutti Olga de Vries joka kertoi pää-
kohtia OI-lapsia koskevasta seurantatutki-
muksesta. Tutkimuksen kohteena olivat eri-
tyisesti erilaiset alaraajojen virheasennot ja 
siihen osallistui 12 lasta jotka olivat iältään 0-
6-vuotiaita. Noin puolella heistä oli 1-tyypin 
OI, ja muilla oli tyyppi 3 tai 4. Tutkimuksen 
eri vaiheisiin kuului mm. lasten ja vanhempi-
en haastatteluja sekä erilaisten fyysisten toi-
mintojen mittausta ja arviointia. Kolmen vuo-
den seuranta osoitti että 1-tyypin OI-lapsilla 
esiintyi mm. selän ”keinuntaa” ja rintakehän 
kokonpainumista sekä erilaisia vaikutuksia 
polvien ja jalkojen asentoihin.  Mittauksissa 
havaittiin, että tähän ryhmään kuuluvat lapset 
eivät olleet yhtä jänteviä, he juoksivat 
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hitaammin, heittivät lyhyempiä heittoja, hyp-
pivät heikommin ja kiipeilivät hitaammin 
kuin muut ikäisensä lapset keskimäärin. 
Lapsilla, joilla oli 3- ja 4-tyyppin OI, puoles-
taan esiintyi mm. notkoselkäisyyttä ja jalko-
jen virheasentoja. Myös näiden lasten fyysis-
tä toimintakykyä mitattiin ja arvioitiin eri 
tavoin, esim. puristusvoimaa mittaamalla. 
Olga de Vries esittikin, että näiden, etenkin 
vaikea-asteista OI:ta sairastavien lasten mah-
dolliset leikkaushoidot tulisi suunnitella lap-
sen motorista kehitystä ajatellen. Hänen 
mukaansa olisi myös toivottavaa, että paikal-
lisille fysioterapeuteille annettaisiin selkeät 
toimintaohjeet. 

Seuraavana vuorossa oli tanskalainen lää-
ketieteen tohtorikoulutettava Lars Folkestad. 
Hän kertoi siitä kuinka OI:ta voidaan tutkia, 
havaita ja seurata ns. Xtreme-CT:n avulla. 
Hän kertoi myös olevansa tutkimusyhteis-
työssä itävaltalaisten tutkijoiden kanssa. 
Tutkimuksen kohteena olivat mm. niin OI:n 
genetiikka kuin sen ilmenemismuodot elä-
vässä elämässä, sekä vertailututkimukset bis-
fosfonaattihoitojen ja lumelääkehoitojen 
välillä. 

Ennen iltapäivän kahvitaukoa ruotsalai-
nen toimintaterapeutti, Maude Hagberg, ker-
toi vielä tutkimuksesta jossa arvioitiin ja 
mitattiin OI-lasten ja -nuorten toimintaky-
kyä. Maude Hagbergin mukaan tutkimukses-
sa käytettiin arviointiasteikkoa joka on laa-
dittu yhdessä aiempien tutkimusten kohteena 
olleiden lasten ja nuorten kanssa, jotta tutki-
jat kiinnittäisivät huomiota sellaisiin toimin-
takykyyn vaikuttaviin asioihin jotka lapset 
itse kokevat tärkeiksi. Arviointiasteikko 
sisälsi kaikkiaan 38 kysymystä päivittäisistä 
toiminnoista ja nyt esitellyssä olevaan tutki-
mukseen oli osallistunut 58 lasta ja nuorta joil-
la oli OI. Heistä 19 oli tyttöjä ja 39 poikia. 
Valtaosalla, 40:llä oli 1-tyypin OI, muilla oli 
3- tai 4-tyypin OI. Lapset ja nuoret, joilla oli 
1-tyypin OI, kokivat, että nopeaa juoksemi-
nen ja joukkuelajeihin osallistuminen oli vai-
keaa. Näistä lapsista kuudella oli kuitenkin 
täysin normaali toimintakyvyn taso. 4-tyypin 
OI:ta sairastavat lapset ja nuoret puolestaan 
kokivat vaikeaksi puuhun kiipeämisen, tasa-
painoilun ja juoksemisen. Yleisesti ottaen, 
lasten itsensä arvioiman ja mitatun toiminta-
kyvyn välillä oli 18 % ero, sillä lapset arvioi-

vat usein oman toimintakykynsä paremmaksi 
kuin mihin he todellisuudessa pystyivät. 
Lopuksi Maude Hagberg esitti tulevia tutki-
musaiheita liittyen siihen, millainen mahdol-
linen yhteys on terveyssidonnaisen elämän-
laadun ja toimintakyvyn tai OI:n vaikeusas-
teen välillä. 

Kahvitauon jälkeen sairaanhoitaja 
Kristina Löwing Ruotsista kertoi jokapäi-
väisen toiminnan merkityksestä OI-lasten elä-
mänlaadun kannalta. Bisfosfonaattihoitojen 
myönteinen vaikutus luustoon ja kivunlievi-
tykseen tunnetaan jo, mutta miten hoidot vai-
kuttavat OI-lasten päivittäiseen elämään? 
Kysyttäessä mikä OI:ssa on ikävintä, tutki-
mukseen osallistuneet lapset kokivat että pie-
ni koko on jopa murtuma-alttiutta ikäväm-
pää. Tämä voi Kristina Löwingin mukaan liit-
tyä siihen, että lapset usein oppivat jo hyvin 
nuorina huomaamaan ja ennakoimaan erilai-
set riskit ja vaaralliset tilanteet. Kristina 
Löwingin tutkimukseen osallistui 43 lasta, 21 
poikaa ja 22 tyttöä, joista nuorin oli vain 4 
kuukautta ja vanhin 16-vuotias. Heistä 15:llä 
oli 1-tyypin OI, 13:lla oli tyyppi 3 ja 15:llä oli 
4-tyypin OI. Tutkittavien lasten luustonti-
heyttä mitattiin ja heitä pyydettiin myös mm. 
pitämään kipupäiväkirjaa ja arvioimaan 
omaa hyvinvointiaan. Lisäksi, sekä lapsia, 
että heidän vanhempiaan haastateltiin lasten 
toimintakyvystä, motorisista taidoista ja mah-
dollisesta avustamistarpeista. Kaikki tutki-
mukseen osallistuneet lapset saivat bisfos-
fonaattihoitoa kerran kuukaudessa. Kaikkien 
kohdalla hoidoilla oli myönteisiä vaikutuk-
sia. Ennen hoitojen aloittamista useimmat lap-
set kärsivät päivittäisistä kivuista, mutta vuo-
den hoitojen jälkeen enää neljällä lapsella oli 
päivittäisiä kipuja, eivätkä nekään enää olleet 
yhtä voimakkaita kuin ennen hoitojen aloitta-
mista. Useimpien kohdalla oli havaittavissa 
että he enenevässä määrin osallistuivat erilai-
siin aktiviteetteihin sekä kotona, että kodin 
ulkopuolella, esim. koulussa. Useimmat lap-
set kertoivat myös hyvistä sosiaalisista suh-
teista sekä vammattomien, että muiden OI-
laisten kanssa. 

Päivän viimeisenä esitelmänä saimme 
kuulla ruotsalaisen ylilääkäri Eva Åströmin 
kertomia kokemuksia lasten varhain aloite-
tuista pamidronaattihoidoista. Hoitoa saanei-
den lasten ryhmässä oli yhteensä 11 lasta, jois-
ta tyttöjä oli 6 ja poikia 5. Lapset olivat iäl-
tään 3-14 kk. Kontrolliryhmään kuului 9 las-
ta, joilla myös oli OI. Lapset saivat 
Pamidronaattia kerran kuukaudessa 3- 5 vuo-
den ajan. Kolmen lapsen kohdalla hoito lope-
tettiin 3-5,5 vuoden jälkeen, sillä he olivat täs-
sä ajassa saavuttaneet normaalin luuntihey-
den. Muiden 8 lapsen osalta hoitoja jatkettiin. 
Motorisessa kehityksessä havaittiin edisty-
mistä, sillä kaikki hoitoja saaneet lapset oppi-
vat istumaan, seisomaan ja ryömimään sekä 
kävelemään normaaliajassa. Kontrolliryh-
mään kuuluvien lasten motoriset taidot olivat 
sitä vastoin hyvin heikot, eivätkä he pysty-
neet saavuttamaan normaalia kehitystasoa 
motoristen taitojen osalta. Tuloksista havait-
tiin, että Pamidronaatti paransi kaikkien las-
ten liikkuvuutta, lisäsi luuntiheyttä ja osalla 
lapsista se auttoi saavuttamaan normaalin 
luuntiheyden. Kontrolliryhmään kuuluvat 
lapset jäivät luuntiheydeltään kauas normaa-
l i t a s o s t a .  M i t t auks i s s a  käy t e t t i i n  
MOBILITY-asteikkoa (Wilson st louis). 

Pamidronaattihoitoon osallistuneilla lap-
silla mittaustulokset ennen hoitoa ja sen jäl-
keen osoittivat suurta parannusta kontrolli-
ryhmään verrattuna. Kolmella hoitoa saa-
neista on skolioosi, yksi on leikattu ja yhdellä 
on korsetti. Kaikilla on ydinnaulat reisiluissa. 
Kenelläkään hoitoa saaneista ei ole Basil-
laari-impressiota. Sivuvaikutuksina lapsilla 
havaittiin kuumeilua ja lihassärkyä ensim-
mäisen hoitokerran jälkeen. Sen sijaan ei 
havaittu kalkkisaostumia munuaisissa, ei kas-
vuhäiriöitä, eikä heikentymistä murtumien 
parantumisessa. Kolmen vuoden jälkeen hoi-
to keskeytettiin. Selkänikamat kasvoivat hoi-
don aikana, mutta kasvu pysähtyi hoidon 
loputtua. Jos hoito siis aloitetaan, sitä on jat-
kettava pienimmällä mahdollisella annostuk-
sella, kunnes lapsen kasvu pysähtyy. 
Loppupäätelmänä voidaan todeta, että Tarkkaavaisina kuuntelupuolella vasemmalta lastenlääkäri Cathrine Alsaker Heier (Norja), 

ylilääkäri Lena Lande Wekre (Norja) ja lääkäri Lars Folkestad (Tanska)
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Pamidronaatti auttaa tehokkaasti vastasynty-
neitä lapsia, joilla on vaikea-asteinen tai kes-
kivaikea OI. Useimmat näistä lapsista tarvit-
sevat ydinnaulat reisi- ja sääriluihin. Kasvu 
jatkuu hoidon aikana. Bisfosfonaattihoitojen 
tarve on arvioitava yksilöllisesti ja pitkäai-
kaisseuranta on tärkeää. Bisfosfonaatit jäävät 
luustoon jopa n. 13 vuoden ajaksi, joten 
pituuskasvun pysähdyttyä, luustossa voidaan 
havaita bisfosfonaattia vielä vuosien jälkeen. 
Lopuksi Eva Åström vielä huomautti, että 
OI-äitien tulisi välttää pitkäaikaista imetystä, 
sillä se alentaa äidin luuston kalsiumtasoa, ja 
tilannetta tulee seurata säännöllisesti. 

Elisabeth Hästbacka ja 
Anne-Maria Hästbacka 

Suomen OI-yhdistyksen edustajat 
OI-Nordenissa 

Kuvat: Jouko Karanka

Pitkän seminaaripäivän päätteeksi Preben 
Nielsen kiitti kaikkia osallistujia mielenkiin-
toisista ja antoisista esitelmistä. Asiantuntija-
seminaarin yhteenvedon laati Kis Holm 
Laursen. Suomenkielisestä käännöksestä ja 
yhteenvedosta vastasivat allekirjoittaneet.

Norjan yhdistyksen tehokas iskujoukko yleiskokouksessa. 
Vasemmalta Leif Richard Bårdsen, Inger-Margrethe Paulsen, 
Ingunn Westerheim ja Kjellaug Kverneland Lende.

OI-Nordenin yleiskokous pidettiin 
2.11.2014 Scandic Hotel Sydhavnissa 
Kööpenhaminassa. Kokouksessa johti puhet-
ta nykyisen johtajuutensa viimeistä kertaa 
Preben Niesen Tanskasta ja sihteerinä toimi 
Kis Laursen. Kokouksen muiden virallisten 
asioiden lisäksi nousi OI-Nordenin jäsenmai-
den edustajien valinta vuosiksi 2014-2015. 
Koska Preben Nielsen oli luopumassapu-
heenjohtajuudestaan kaupattiin puheenjohta-
juutta Suomeen. Kokouksessa oi allekirjoit-
taneenlisäksi Suomen toisena edustajana 
Elisabeth Hästbacka avustajanaan Suomen 
OI-Norden varaedustaja Anne-Maria 
Hästbacka. Pitkähkön väännöön jälkeen 
Suomen edustajiksi seuraavalle kaksivuotis-
kaudelle valittiin yksimielisesti Elisabeth ja 
Anne-Maria, sekä allekirjoittanut varaedus-

tajaksi. Ilmoitin kuitenkin että järjestely ei 
toteudu, mikäli Suomen OI-yhdistyksen syys-
kokouksessa edustajien valinta OI-Norden 
edustajiksi ei toteudu kyseisellä tavalla. 
Samalla kokouksessa tehtiin myös uusi 
puheenjohtajavalinta ja puheenjohtajaksi 
valittiin Elisabeth Hästbacka.

Teksti ja kuvat: Jouko Karanka

OI-NORDENIN YLEISKOKOUS 
KÖÖPENHAMINASSA

Yleiskokous meneillään vasemmassa 
etureunassa Kasten Jensen, Tanskan 
yhdistyksen puheenjohtaja, 
oikeassa reunassa Anne-Maria Hästbacka 
vierellään Elisabeth Hästbacka, 
joka on nyt OI-Nordenin hallituksen 
puheenjohtaja.

Norjan yhdistyksen puheenjohtaja 
Ingunn Westerheim lahjoo 
väistyvää puheenjohtajaa 
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LAHDEN KUNTOUTUSKESKUS 10-
12.5.2013 OI-yhdistyksen perhekurssi Meitä 
oli kurssilla yhteensä 5 perhettä. Jokaisessa 
perheessä oli yksi OI-lapsi. Lapset Ruska, 
Topias, Jesse, Roope ja Neela. Ja sitten sisa-
ruksia Selja, Rauha,Valtteri ja Nelma. Ja sit-
ten äidit ja isät. Ja sitten äidit ja isät. Yhdessä 
perheessä oli äidillä ykköstyypin OI. 
Perjantai: Lahteen saavuttiin hyvissä ajoin. 
Parkkipaikalla törmättiin jo ensimmäiseen 
perheeseen. Lapset ulos autosta ja sisään reip-
pain ja mietteliäin mielin. Henkilökunta oli 
aulassa odottamassa.

Meillä oli 4 hengen huone. Huoneessa sit-
ten kateltiin hetki ja lähdettiin syömään. 
Ruokalassa tavattiin jo seuraava perhe. Kun 
oltiin syöty, oli aika mennä ensimmäiseen ryh-
mätapaamiseen, jossa perheet esittäytyivät 
kukin vuorollaan, lapset myös. Kerrottiin mis-
tä ollaan, kenellä OI. Pientä jännitystä havait-
tavissa vielä tässä vaiheessa, vaikka lapset oli-
kin jo hyvää kaverii siellä keskenään. Saatiin 
nimilaput rintaan, että muistaa helpommin 
toisen nimen. Ryhmänä sitten siirryttiin 
tutustumaan taloon, sen jälkeen vietettiin 

illanistujaista jäätelöä syöden. Siinä jo lähti 
ensimmäinen keskustelu käyntiin kerrottiin 
jo omia kokemuksia ja näkemyksiä. Lapset 
leikkivät hienosti yhdessä leikkihuoneessa. 
21.00 aikaan suurin osa lähti huoneisiin nuk-
kumaan. Muutama jäi katsomaan jääkiekko-
ottelua. Ottelun jälkeen jatkettiin keskustelua 
yli puolen yön. Lauantai: aamupala oli klo 8-
9.00, jonka jälkeen oli aamutapaaminen, lap-
set jaettiin omille hoitajille. Itse OI-vauvan 
äitinä vähän jännitti jättää Neela ekaa kertaa 
ventovieraan ihmisen hoiviin. Mutta tarkat 
ohjeet annettuani ja näytettyäni kuinka käsit-
telen Neelaa, uskalsin jättää lapsen hoitajalle 
(en nyt muista hoitajan nimeä). Me vanhem-
mat lähdettiin terapiaistuntoon hienosti myö-
hässä. Aika vierähtää todella nopeasti, kun 
viis perhettä kertoo tarkemmin, jotkut kyyne-
lien saattelemana, omia kokemuksia ja tunte-
muksia syntymästä siihen, kun diagnoosi on 
saatu, ja elämästä sen jälkeen. Lastensuo-
jeluilmoituksia, pelkoa, helpottuneisuutta, 
surua, vihaa.. ym.. Sitten oli ruokailun aika, 
ja mikä ihanuus; koska viimeksi pienen lap-
sen äiti tai isä on syönyt ruokansa lämpimä-
nä?! Lapset siis söivät eri pöydässä kun van-

PERHEKURSSI 2013 hemmat, se huuto viereisestä pöydästä Äitiii, 
Isiiii!!! ja hymyä ja vilkutuksia. Ruokailun 
jälkeen oli fyssarin vuoro, ja täydet vatsat 
sanelivat sen, että urheiluksi kelpasi se, että 
käytiin pienellä kävelylenkillä, jossa oli mah-
dollisuus jatkaa jutustelua kunnon hellesääs-
sä. Lenkin jälkeen jatkettiin juttelua miltä nyt 
tuntuu?! ja muita mietteitä arjesta ym.. Ainut 
mitä voi sanoa on, että kun ohjelma oli tiukas-
ti aikataulutettu, niin tuntu että juuri kun pääs-
tiin juttuun, niin jo piti keskeyttää ja siirtyä 
esim. syömään tai kahville. Toivon että näin 
ei ole jatkokurssilla. 

Seuraavana olikin vuorossa yhdistyksen 
terveiset! joka oli myös erittäin mielenkiin-
toinen. Jenni-Juulia oli erittäin hyvin osannut 
koota apuvälineistä kuvia ja kertomuksia, ja 
myös me saatiin kertoa omista nikseistä, min-
kä ollaan huomattu helpottavan arkea. Ilta jat-
kui saunalla ja uimisella eli halukkaat pääsi-
vät uimaan ja saunaan. Ne jotka eivät lähte-
neet saunomaan jäivät keskustelemaan. 
Illalla grillattiin makkaraa keskustelun 
lomassa. Ja lapset leikki taas niin hienosti 
yhdessä. Muutamat lähtivät sitten nukku-
maan ja muut jäi istumaan aulaan ja keskuste-
lu jatkui itellä ainakin kello 2.00 asti taas. 
Sunnuntai: Äitienpäivä!!! Aamupalan jäl-
keen kokoonnuttiin taas yhdessä lasten kans-
sa, vuorossa oli perhekuvan taustan maalaus 
ja sen jälkeen valokuvaus. Meille äideille oli 
yllätys vuorossa RUUSU olihan se erilainen 
äitienpäivä. Äitienpäiväkortit odottivatkin sit-
ten kotona. Muuta ohjattua ohjelmaa ei ollut, 
vaan yhdessäoloa, ulkona olemista - oli 
todella kaunis ilma ja lapset ja isät pelas jal-
kapalloa, ajoivat pyörillä ym. äidit kokoon-
tuivat yhteen juttelemaan omia juttuja niitä 
näitä. Vaikka kyllä joku äitikin lastenpyöriä 
polki... Ihanaa vertaistukea! Puoliltapäivin 
huoneet tyhjennettiin seuraavia asukkaita var-
ten, ja ruokailun jälkeen alkoikin kotiinlähtö. 
Innolla odotan jo lokakuun jatkokurssia ja jäl-
leentapaamista. LASTEN MIETTEITÄ: 
Topias: Leirillä oli niin kivaa että ei olisi 
halunnu kotiin lähteä Valtteri: Leirillä parasta 
oli autot ja rekat! Ruska: Kurssilla kivointa 
oli leikkiminen! Rauha: Hauskinta oli keinu-

minen! Eli tavalliset arkiset lastenpuuhat ja 
toisten lasten seura olivat selvästi lapsille 
kurssin parasta antia. Kurssin toiseen osaan 
voisi sisällyttää ehkä hiukan myös jutustelua 
lasten kanssa siitä, mitä kullekin tarkoittaa se, 
kun jollain, itsellä tai sisaruksella, on heikot 
luut. Lapsiakin asia kuitenkin jotenkin mieti-
tyttää ja heillä voi olla kysyttävää ja kerrotta-
vaa aiheesta, etenkin kun koko kurssin tee-
mana on tuo OI-ominaisuus.

Jatkokurssi 24.-26.10.2013: Vihdoinkin 
kurssi tuli ja päästiin perheenä lähtemään, nyt 
myös mukana Nemo, joka oli ekalta osalta jää-
nyt omasta tahdostaan pois. Mutta nyt hänkin 
päätti lähteä mukaan! Kurssi oli tällä kertaa 
aika vapaamuotoinen. Perjantaina saavuttiin 
Lahteen, oltiin suht samaan aikaan kaikki pai-
kalla eli 14.00. Samalla tavalla meille jaettiin 
ekana huoneet ja tämän jälkeen käytiin pikai-
nen yhteinen tapaaminen ja kurssiohjelman 
jako. Tästä lähdettiin ulkoilemaan lähimaas-
toon ja saatiin myös pieni tehtävälomake 
mukaan, jossa piti tutustua luontoon ja nime-
tä näkemäänsä ja kuulemaansa. Lapset otti-
vat matkaan potkulaudat ja pyörät ja pienim-
mät istuivat vaunuissa ja rattaissa. Matka 
päättyi Perhepuistoon ja rampit olivat poiki-
en mieleinen paikka. Nemo pääsi esittämään 
taitojaan. Takaisin kurssikeskukseen tultiin 
ja käytiin syömässä, jonka jälkeen oli sauna 
ja uiminen. Sen jälkeen pidettiin perhehaas-
tattelut seuraavaa päivää varten. Meitä oli 
kuunneltu ja meidän toiveet oli otettu huomi-
oon. Meille vanhemmille oli varattu lasten-
hoitajat kello 22.00 asti ja pääsimme lähte-
mään yhdessä ryhmässä syömään ja viettä-
mään iltaa, lähinnä puhumaan. Lapset keräsi-
vät kukin ämpärillisen tammenterhoja, kävi-
vät mäkkärissä ja kattelivat leffaa poppareit-
ten kera ja touhusivat omia juttuja. Ennen 
uloslähtöä oli ohjattuakin toimintaa meille 
kyllä järjestetty, ryhmäterapiaa ja sauvakäve-
lyä. Sunnuntaina oli sitten leiripaidan teke-
mistä: tuli angry birdsejä, sammakkoa, per-
hosia, kissoja Hellokittyä, autoja, ym. Yksi 
ryhmäterapia oli vielä sunnuntaille varattu ja 
noin 5min sen jälkeen ohjaaja kysy ovatko 
miehet päässeet keskenään juttelemaan 
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ilman vaimojaan, koska osa naisista oli tref-
fannut heinäkuussa Porvoos-sa. No, miehet 
ajettiin keskenään keilaamaan mutta meni-
vätkin kahville, koska keilahallissa oli tun-
gosta, ja näin saimme miehillekin yhteisen 
sävelen ja mahdollisuuden jakaa ajatuksia. 
Suurin osa lapsista alkoi mököttää kun oli 
kotiinlähdön aika, "koska meillä oli NIIIIN 
kivaa". josta päätettiinkin että eiköhän oteta 
ihan tavaksi, että tehdään treffit joka vuosi. 
Katsotaan toteutuuko treffit? Kaiken kaikki-
aan perhekurssi on ihan mie-
lettömän ihana ja tarpeen ja 
ihan kaikkea. KIITOS kun 

mahdollistatte tämän! Toivomme, että nämä 
jatkuvat, koska näistä saa ystäviä, tukea ja 
apua. 

Terveisin: 
Perhe Markkula, Perhe Ala-Fossi, 
Perhe Vilppunen, Perhe Nikkarla ja 
Perhe Poro

Teksti ja kuvat: 
Kurssilaiset/Minna Markkula

17

Neela edessä 
suunnan näyttäjänä

Yhdistyksen kevättapaamista kokouksineen 
vietettiin 9.-10. marraskuuta uudenkarheassa pai-
kassa nimeltä Scandic Tampere Station, jonka (vä-
ri)valaistus oli sanoinkuvaamattoman upea sekä 
sisä- että ulkopuolelta. Pinkkiä, pinkkiä!

Yhdistyksen jäseniä oli paikalla 38 immeistä 
ja paljon oli lapsia menossa mukana. Nuori lehti-
kuvaajamme Beyla vangitsi parhaimmat hetket 
kamerallansa, josta ohessa oivimmat otokset.

Kokousviikonloppu alkoi hienosti lauantaina 
TESC:ssä eli Tampereen Messu- ja Urheilu-
keskuksessa, joka aiemmin tunnettiin hieman jun-
tihkosti nimellä Pirkkahalli. Halukkaat saivat siis 
liput hyvinvointi-, koti- ja apuvälinemessuille ja 
nähtävää riitti.

Hotellilla odottivat maittavat ateriat ja erin-
omaista seuraa, jota vertaistueksi myös titu-
leerattakoon. Sunnuntaina oli virallinen 
osuus kokouksen muodossa ja lisää hyvää 
seuraa ja lasten touhuja.

Tervetuloa vaan ensi kerralla mukaan tutut 
ja tuntemattomat, uudet ja konkarit, nuoret ja 
vanhat. Eiku seniorit.

Hennikki Hedman

Kuvat: Beyla Karanka

SYYSKOKOUS 
TAMPEREELLA

Nikkarlan perheen kaunottaret kokouksen 
alkamista odottelemassa. 
Vai oliko se sittenkin ruokaa.

Elisabet istuksii mainiossa herraseurassa. 
Vasemmalta David, Elisabet ja Eero

Syyskokous käynnissä. 
Ihan totta, kyllä se 
puheenjohtajakin 
siellä kuvassa on.

Lapset viihtyivät mainiosti kokoustilan 
takaosassa omissa paljon 
mielenkiintoisimmissa puuhissaan.
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Seminaari pidettiin 7.11.2013 Apuväline-
messujen yhteydessä Tampereen messukes-
kuksessa. Paikalla oli monipuolisesti eri koh-
deryhmien edustajia kuten apuvälineammat-
tilaisia, muotoilijoita, opiskelijoita ja muita 
aiheesta kiinnostuneita. 

Esteettiset apuvälineet seminaarin aloitti 
Invalidiliiton esteettömyyskeskuksen johtaja 
Kirsti Pesola tervetulopuheella. Tämän jäl-
keen päästiin varsinaisen päivän ohjelman 
pariin. Tekstiilitaiteilija Jenni-Juulia 
Wallinheimo-Heimonen  aiheena oli ”Anti-
sankareista supersankareiksi – apuvälineet 
osana pukeutumiskaavaa”. Hänen esitykses-
sään lähdettiin liikkeelle apuvälineiden ja 
asusteiden suunnittelusta ja siihen liittyvistä 
haasteista sekä suunnittelun taustalla vaikut-
tavista arvoista. Jenni-Juulia toi esille sen, 
että jokainen apuvälineiden käyttäjä on yksi-
lö, jolloin ei voida liikaa painottaa suunnitte-
lijan ja käyttäjän välistä toimivaa yhteistyötä 
apuvälinettä suunnitellessa. Hän toi esille 
sen, että miksi apuvälineen tulisi olla tylsä ja 
sairaalamainen. Hyvällä yhteistyöllä käyttä-
jää kuunnellen voidaan saada toteutettua käyt-
täjälle yksinoikeudella räätälöity apuväline, 
jota on ilolla ja ylpeydellä käyttää jokapäiväi-
sessä elämässä. Jenni-Juulia esitti monia hui-
keita esimerkkejä siitä, millaisia personoituja 
apuvälineitä on toteutettu kuten esimerkiksi 
Lady Gagan 24-karaatin pyörätuli ja AIST 
Paro terapeuttinen robottihylje.

Tämän jälkeen erikoissuunnittelija Tuula 
Hurnasti Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
selta (THL) käsitteli apuvälineiden saata-
vuutta ja sen taustalla olevaa lainsäädäntöä ja 
käytäntöä. Hän toi esille sen, että miksi yli-
päätään rumia apuvälineitä valmistetaan. 
Käyttäjillä ei ole varaa valita esteettisempää 
vaihtoehtoa, koska niitä ei yksinkertaisesti 
ole saatavilla. Toisaalta rumuus on katsojan 
silmissä ja jokaisella on omat mieltymyksen-
sä. Esityksessä tuotiin esille se, että yhteisiä 
varoja käytetään apuvälineiden hankinnassa, 
mutta suurin ristiriita piilee siinä, että apuvä-

ESTEETTISET APUVÄLINEET – SEMINAARI

lineiden suunnittelija ja käyttäjä eivät välttä-
mättä koskaan kohtaa ja laadun edelle menee 
usein rahoitus. Lisäksi käsiteltiin varsinaista 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta lää-
kinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luo-
vutuksesta 1363/2011 (apuvälineasetus), jos-
sa huomioitavana asiana on se, että se ei säädä 
apuvälineiden ulkonäöstä, sen tulee edistää 
potilaan kuntoutumista ja, että apuvälineen 
tarpeen arviointi on tehtävä käyttäjälähtöises-
ti, oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti. Lisäksi 
käsiteltiin vammaispalvelulakia 380/1987, 
jossa myös korostettiin asiakkaan yksilöllisen 
avun tarvetta.

Hurnastin esitystä kommentoi Kirsi 
Kosonen terveyspoliittisesta näkökulmasta. 
Hän toi esille, että hyvä apuväline on: toimi-
va, turvallinen, kevyt, helppokäyttöinen, 
hyvännäköinen sekä se ennalta ehkäisee toi-
mintakyvyn ongelmia, nostaa elämänlaatua ja 
antaa yksilöllisyyden toteutua lisäten samalla 
osallisuutta yhteiskuntaan. Kosonen esitti, 
että hyvin järjestetyt apuvälinepalvelut toimi-
vat joustavasti ja saumattomasti, jolloin hen-
kilöstön ammattitaidolla ja osaamisella on pal-
velun laadun kannalta keskeinen merkitys. 
Erityisen tärkeänä hän piti, että koke-
musasiantuntijuus ja ammatillinen asiantunti-
juus saataisiin yhdistettyä voimavaraksi. 
Apuvälineen hankinnassa ei voida liikaa pai-
nottaa sitä, että tarpeen arviointi suoritetaan 
huolellisesti ja kokeilu suoritetaan käyttäjän 
kanssa mahdollisimman hyvin. 

Näiden esitysten jälkeen pidettiin virkistä-
vä tauko kahvin, teen ja pienen purtavan kera. 
Tauon jälkeen teollinen muotoilija (BA), graa-
finen suunnittelija Annamari Korpi Respecta 
Oy:stä esitteli teollisen muotoilijan ammattia 
ja apuvälinealaa Suomessa. Hän kertoi oman 
koulutus ja työhistoriansa. Hän avasi sitä, mil-
laisissa tehtävissä muotoilija voi toimia, ket-
kä voivat olla asiakkaana ja miten teollisen 
tuotteen suunnitteluprosessi etenee. Hänen 
esimerkissään käsiteltiin sitä kuinka kauan 
tuotteen matka ideasta tuotteeksi kestää; aluk-

si tehdään kartoitetaan asiakkaan tarpeet, teh-
dään projektisuunnitelma ja laskelmat kus-
tannuksista, kartoitetaan riskit, hankitaan 
rahoitus sekä mahdollisesti kilpailutetaan. 
Tämän jälkeen alkaa design vaihe, jossa 3D 
mallinnetaan tuotetta työryhmän kanssa, teh-
dään tarvittavia tarkistuksia ja korjauksia 
sekä valmistetaan muotit. Tämä vaihe kestää 
1vk-1kk. Tämän jälkeen kasataan prototyyp-
pi ja tehdään siihen tarvittavia korjauksia, vali-
taan materiaalit ja alihankkijat sekä päätetään 
ulkoasusta. Prototyyppiin tehdään standardin 
mukainen turvallisuustestaus ja tämän poh-
jalta voidaan tehdä myös tarvittavia korjauk-
sia. Tämän jälkeen prototyyppi voidaan lähet-
tää CE-turvallisuustestaukseen. Kaiken 
tämän jälkeen prototyyppi hyväksytään ja sii-
hen tehdään vielä mallikorjauksia. Lisäksi 
tulee suunnitella ja ohjata tilaus-toimitus-
ketju, jonka jälkeen mahdollinen lanseeraus 
voidaan toteuttaa. Tämä koko prosessi voi kes-
tää 1-3 vuotta. Tämä tuotekehitysprosessi 
pätee jokaisen kehiteltävän tuotteen kohdalla, 
mutta Korpi toi prosessin esiin pyörätuoli esi-
merkin avulla. Pyörätuolin tuotekehityskus-
tannukset ovat yleensä 6-numeroisia lukuja 
riippuen prosessiin käytetyistä: työtunneista, 
materiaaleista, logistiikka- ja kustannuksista 
ja ulkopuolisesta käytetystä asiantuntijuudes-
ta.

Viimeinen esitys käsitteli eläviä apuväli-
neitä ja avustaja koiria. Avustajakoira-
asiantuntija Paula Müller Invalidiliitosta esit-
teli aihetta ja hänellä oli mukanaan asiakas 
avustajakoiran kanssa. Invalidiliitto hankkii 
avustajakoirat valmiiksi koulutettuina Axxell 
Brusabystä. Avustajakoiratoiminta on audi-
toitu kansainvälisessä avustajakoirajärjestös-
sä ADI:ssa (Assistance Dogs International) ja 
ADEu:ssa (Assistance Dogs Europe). Koirat 
testataan organisaatioiden ulkopuolisten arvi-
oijien toimesta ja koiramateriaalin testausta 
sekä ominaisuusvaatimuksia tarkistetaan jat-
kuvasti yhteistyössä Invalidiliiton avustaja-
koiran käyttäjien, tuomarien, kouluttajien 
sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteis-
työtahojen kanssa. Avustajakoiran käyttäjät 
ovat henkilöitä, joilla sairauden, sen jälkiti-

lan, trauman tai kehitysviivästymän aiheutta-
ma pitkäaikainen tai pysyvä fyysinen toimin-
tarajoittuneisuus ja hyötyvät merkittävästi 
avustajakoiran käytöstä. Käyttäjien tulee olla 
täysi-ikäisiä ja kykenevät huolehtimaan itse-
näisesti koiran hyvinvoinnista. 

Seminaaripäivä oli mielenkiintoinen ja 
monipuolinen tarjonnaltaan, joka antoi muka-
vasti erilaisia esteettisiä ja toiminnallisia 
näkökulmia apuvälineisiin liittyen.  Siispä 
apuvälineiden ei tarvitse olla tylsiä ja epämu-
kavia, vaan niiden avulla pitäisikin korostaa 
persoonallisuutta, tukea käyttömukavuutta ja 
tehdä elämästä iloisempi ja värikkäämpi. 
Päivää piristäisi kovasti, kun voisi tarttua joka 
päivä tarttua timantein koristeltuihin ja per-
sonoituihin tarttumapihteihin.

Marjukka Kekäläinen

Kirjoittaja tutustumassa messutarjontaan
Kuvaaja: Jouko Karanka
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Osallistuimme ylenevän polven kera kak-
sissa miehin Invalidiliiton harvinaisille vam-
maryhmille järjestettyyn viikonlop-
puseminaariin Hämeenlinnassa 29.11.-
1.12.2013. Viikonlopun aiheena oli näiden 
yhdistysten toiminnan arviointi ja kehittämi-
nen. Seminaarin aikana tulivat tutummiksi 
myös Invalidiliiton järjestö- ja vaikuttamis-
toimintaosaston palvelut. Niitä on hurjan koh-
tuullisesti. Oman yhdistyksemme lisäksi 
mukana seminaarissa oli edustajia useista 
muista harvinaisista vammaryhmistä. Näin 
saimme kokemuksia ja ideoita jaettua sekä 
opimme toistemme erehdyksistä ja onnistu-
misista. Monessa asiassa totesin yhdistyk-
semme olevan oikealla tiellä, mutta paljon 

tuli myös uusia ideoita, joiden parhaista par-
tikkeleista pääsette nauttimaan tulevaisuu-
dessa. Valtavimman oivalluksen koin 
ymmärtäessäni yhdistyksemme ja sen tapah-
tumien oikeanlaisen markkinoinnin tärkey-
den. Teimme ryhmätöinä useita harjoituksia, 
joista tulee taatusti olemaan hyötyä omaa 
yhdistystämme, yhdistyksemme hallitusta 
sekä näiden molempien tapaamisia ja 
kokoontumisia sekä toimintaa arvioidessa ja 
kehitettäessä. Menetelmät käyttöön!  Perästä 
kuuluu.

Hennikki Hedman

Kuvat: Jouko Karanka

HARVINAISET SEMINAARI 
HÄMEENLINNASSA

 
 

Ryhmätyötehtävää pohditaan yksissä tuumin.
Pohdiskelemassa Martti (vas.), Rauno, Petra ja Jori

Toisessa ryhmätyöpöydässä 
tuumailivat Anu (vas.), 
Piia ja Saija. Taustalla osaava
kouluttajakolmikkomme 
Mirja (vas.), Mirva ja Auli.

Yhteistyö on voimaa. 
Sanna (vas.), Heikki, Hennikki 
ja Kaje miettivät syntyjä syviä.

Aktiivisia aktiiveja, eli 
Anu (vas.), Tytti ja Mitro
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Raha-automaattiyhdistyksen tiedotustilai-
suus Tampereella 3.10.2013. Tampere-
talossa pidettyyn tiedotustilaisuuten osallis-
tui yhdistyksestämme puheenjohtaja Satu 
Rohkimainen yhdistyksen senaikaisen vara-
puheenjohtajan, eli allekirjoittaneen, kanssa.

Tiedotustilaisuuden vetivät RAY:n avus-
tusosastolta seurantapäällikkö Janne Jalava 
ja valvontapäällikkö Kristian Seemer. 
Ohjelmassa esiteltiin aluksi uudistunutta 
lakia raha-automaattiavustuksista, yleiskulu-
jen kohdentamisen periaatteista ja sovelta-
misohjeista. Pyrkimyksenä on että avustuk-
sia voisi hakea vuodesta 2016 alkaen useam-
min kuin kerran vuodessa. Jatkossa käsitel-
tiin avustetun toiminnan tuloksia ja vaikutuk-
sia, järjestötoiminnan kehittämistarpeita ja 
seurannan etenemistä sekä vielä avustusten 
käytön valvonnan uudistuksia. Päivän päätti 
tietoisku RAY;n kehittämishankkeista.

Päivä oli antoisa ja ohjelmaltaan mielen-

RAY TIEDOTUSTILAISUUS

Janne Jalava (vas) ja Kristian Seemer 
palaveeraavat lounastauon jälkeen
Kuva: RAY tiedotus

YKE-päivää vietimme pienellä porukalla Lahdessa 13.10.2013. Satu, 
Marjukka, Salla, Minna ja Jouko. Suunnittelua toimenkuvista yhdistyksessä 
sekä 35-vuotisjuhlan suunnittelua. Mukavaa ja kiinnostavaa keskustelua. 
Samalla pääsimme tutustumaan Minnan ja Akin komeisiin kissoihin.

Vastaavanlaisiin yhdistyksen tuleviin kehittämiskeskusteluihin olisi tie-
tysti mukavaa saada enemmänkin keskustelijoita ja toimijoita, sillä suurem-
massa joukossa sikiää helposti enemmän uusia ideoita.

Jouko Karanka

YHDISTYKSEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

kiintoinen. Meistä kuunteluoppilaista tuntui 
että yhdistyksemme asiat RAY:n kanssa kul-
kevat tukevasti oikeilla raiteilla.

Jouko Karanka

16 vuotta sitten puolisoni kaatui. Hän hal-
vaantui vyötäröstä alaspäin ja minusta tuli 
hänen omaishoitajansa. Kumpikaan meistä ei 
valinnut rooliaan emmekä tienneet, mitä ne 
toisivat mukanaan. Kaikki elämässämme 
muuttui, prioriteeteista ja arvoista lähtien. 
Aviomieheni on henkisesti vahva ja elämän-
myönteinen, joten selviydymme haastavista 
tilanteista positiivisuudella ja huumorilla. 
Silti suremme muistellessamme elämää 
ennen terveyden menettämistä. Katsoessani 
mieheni taistelua ennen hänelle niin helppo-
jen arkiaskareiden pa-
rissa, voin vain ihailla 
hänen periksi antamat-
tomuuttaan. Ja salaa toi-
voa asioiden olevan toi-
sin.

Vaikka puolisoni on 
meistä se, joka käyttää 
pyörätuolia, päivittäiset 
vammaisuuteen liittyvät 
kompromissit saavat 
minut tuntemaan itseni 
yhtä vammaiseksi kuin 
hän. Vammaisuus on 
pakottanut meidät arvi-
oimaan uudelleen kaik-
ki elämämme osa-alueet, positiivisella, nega-
tiivisella ja odottamattomalla tavalla. 

Kun elimme kiireistä elämää terveinä oli 
helppo toivoa, että voisimme mieheni kanssa 
viettää enemmän aika yhdessä. Eräänä päivä-
nä hän meni töihin ja palasi kotiin neljä kuu-
kautta myöhemmin vammaisena. Yhtäkkiä 
vietimme kokonaisen päivän ja sen jälkeen 
jokaisen päivän yhdessä. Toiveeni oli toteu-
tunut.

Vammaisuudella on ollut suuri vaikutus 
niin meihin kuin läheisiimmekin kun olemme 

OLE VAROVAINEN MITÄ TOIVOT

menestyksekkäästi etsineet elämäämme 
uusia kuvioita. Kiitos kirurgian, mieheni sel-
käranka on stabiloitu, mutta sitä ei voida 
kokonaan korjata. Näiden tunnepitoisten luu 
aiheisten teosten kautta yritän ilmaista, miltä 
osittainen parantuminen tuntuu. Korjatut ja 
lastoitetut toivomusluut eivät voi perua toi-
veita, järkyttävää tuhoa tai vaurioita, joita on 
vaikeampi nähdä. Haluaisin oppia hyväksy-
mään asiat, joiden osalta elämämme on muut-
tunut ja löytää kauneutta ja arvokkuutta myös 
sen jälleenrakentamisesta.

Teksti ja kuva: 
Taiteilija Ann Kelson, Iso-Britannia

http://immixart.wordpress.com/artists/
ann-kelson/

Kääntäjä: Marjukka Kekäläinen
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Raha-automaattiyhdistyksen tiedotustilai-
suus Tampereella 3.10.2013. Tampere-
talossa pidettyyn tiedotustilaisuuten osallis-
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puheenjohtajan, eli allekirjoittaneen, kanssa.
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RAY TIEDOTUSTILAISUUS

Janne Jalava (vas) ja Kristian Seemer 
palaveeraavat lounastauon jälkeen
Kuva: RAY tiedotus

YKE-päivää vietimme pienellä porukalla Lahdessa 13.10.2013. Satu, 
Marjukka, Salla, Minna ja Jouko. Suunnittelua toimenkuvista yhdistyksessä 
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Jouko Karanka

YHDISTYKSEN KEHITTÄMISPÄIVÄ
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Jouko Karanka
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Yhdistysyhteistyössä Lyhytkasvuiset ry:n, 
Mulibrey Nanismi ry:n, Kalfos ry:n 
Osteogenesis Imperfekta ry:n ja Sedy ry:n 
edustajat ottivat yhteyttä HUS:n Naisten ja 
Lastentautien tulosyksikön johtajaan Jari 
Petäjään sekä Lastenklinikan vastaavaan yli-
lääkäriin Eero Jokiseen. Yhdistyksistä halut-
tiin tuoda esille huoli asiantuntevan hoidon 
turvaamisesta niille lapsille ja aikuisille, joil-
la harvinainen sairaus tai vamma, ja toive hoi-
tojen keskittämisestä. Näin saatiin sovittua 
tapaaminen, jossa Eero Jokinen kertoi käyn-
nissä olevista suunnitelmista tilanteen paran-
tamiseksi. 

HUS:lla on tiedostettu haasteet harvinais-
ten hoidossa ja etenkin aikuispuolelle siirros-
sa. Lastenklinikalla on täytössä apulaisylilää-
kärin virka. Lisäksi nyt työn alla on osaamis-
keskukseen liittyvä uudistus: lasten osaamis-
keskukseen tulee harvinaisten sairauksien 
keskus, joka hoitaa kaikenikäisiä potilaita. 
HUSin alueella on helpompi lähteä ensin 
aikuispuolen asioiden järjestelyistä. 
Huomioitava tietenkin on, että aikuisilla on 
aikuisten ongelmat, vaikka diagnoosi on 
sama kuin lapsilla. Täten osaamiskeskukseen 
tarvitaan myös aikuispuolen lääkäreitä.

Vaikka EU:n suosittelema kansallinen 
ohjelma harvinaisten hoidosta jää Suomessa 
sote-uudistuksen jalkoihin, tulevina vuosina 
visiona on muodostaa valtakunnallinen ver-
kosto, joka kokoaa osaajat yhteisen sateen-
varjon alle. Erilaista osaamista on eri puolilla 
Suomea yliopistollisissa sairaaloissa 
(HYKS, TYKS, TAYKS, KYKS, OYKS). 
Verkostolla pyritään turvaamaan toiminnan 
jatkuvuus, päivystys, sijaisuudet sekä osaa-
misen laajentaminen ja monipuolistaminen. 
Harvinaisten metabolisten sairauksien osalta 
harvinaiset yksiköstä on käyty keskusteluja 
yliopistollisten sairaaloiden lastenlääkärei-
den välillä, jotka kannattavat ajatusta. Visiota 
on tarkoitus lähteä toteuttamaan yhteistyössä 
vuonna 2015.

Vuoden 2014 alusta potilaalla on ollut 
oikeus valita hoitopaikkansa. Mutta aina tar-
vitaan lähete, ja siihen vaaditaan lähettävän 
lääkärin yhteisymmärrys, sekä maksusitou-
mus omasta sairaalasta. Harvinaisten edusta-
jina toivomme, että tässä ymmärretään, että 
maksusitoumus osaamiskeskuksiin on niin 
potilaan kuin kunnan edun mukaista. 
Harvinaisissa tapauksissa vain erityisosaa-
minen ja hoitokokemus samanlaisista 
tapauksista mahdollistavat hoidon onnistu-
misen ja vähentävät näin niin yksilön kuin 
kunnan hoitokustannuksia. Liputamme 
yhdessä tuumin hoidon keskittämisen ja osaa-
miskeskuksen eteen tehtävän yhteistyön puo-
lesta.

Lyhytkasvuiset ry, Mulibrey Nanismi ry, 
Kalfos ry, Osteogenesis Imperfekta ry ja 
Sedy ry

Sanna Leppäjoki

HARVINAISTA HOITOA

Ihmisen on mahdotonta olla yhteiskun-
nan ja oman yhteisönsä tasavertainen 
jäsen, jos hän ei ole koskaan tullut näky-
väksi kokonaisena ihmisenä, jolla on oma 
historia, muistoja, myönteinen minäkuva 
ja unelmia tulevaisuudesta. Näkyvyys ja 
myönteiset kokemukset minäkuvasta 
eivät ole vammaiselle ihmiselle itsestään-
selvyyksiä edes Suomessa, kehitysmaista 
puhumattakaan. 

Katselen Mathiya Sakalaa, joka nojaa tyy-
nesti puiseen seipääseen, jonka avulla hän 
liikkuu. Mathiya on niin köyhä, ettei hänen 
ainoassa jalassaan ole edes varvastossua. 
Hänen vieressään seisoo arviolta noin 13-
vuotias tyttö, joka on niin ujo, ettei hän uskal-
la kuin vilkaista minua. Kotona häntä odottaa 
vauva, jota mummo hoitaa sillä aikaa, kun tyt-
tö on täällä Sambian Chongwessa Invalidi-

liiton ja sambialaisen sisarjärjestö ZNAPDin 
järjestämässä työpajassa. Tuntuu pahalta – 
kuinka noin nuorella vammaisella tytöllä on 
lapsi. Syy on helppo arvata, meilläkin vam-
maiset tytöt ja naiset kohtaavat väkivaltaa. 

Syrjittyjen voimaannuttaminen. Innos-
tuin Invalidiliiton Kuvat kertovat -kehitys-
yhteistyöhankkeesta heti, kun HIYn tilaisuu-
dessa kuulin siitä. Ilmoittauduin vapaaehtoi-
seksi samantien. Hanke pyrkii vahvistamaan 
vammaisten ihmisten minäkuvaa valokuva-
uksen keinoin. 

Suomessa hankkeeseen osallistuu Tampe-
reen Validia-palveluiden päivätoiminnan 
asiakkaita.  Hankkeen idea on heiltä lähtöi-
sin. Sambiassa hankkeessa on mukana vam-
maisten ihmisten järjestö ZNAPD ja 
Rufunsan kylän vammaisia ihmisiä Invalidi-

KUVAT KERTOVAT -HANKE, JOKA 
KOSKETTAA SYDÄNTÄ

Riemulla ei ollut rajoja, kun Kuvat kertovat -työpajaan osallistuneet katselivat 
itse ottamiaan kuvia tietokoneelta. Suurimmasta osasta ei ole aikaisemmin 

otettu yhtään valokuvaa. Kuva: Riitta Skytt

Yhteistyön haaroja
Kuvaaja: Jouko Karanka
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liitolla on Sambiassa kolme kehitysyhteis-
työhanketta, joista Kuvat kertovat on yksi. 
Hanke on osa Vammaiskumppanuut-ta, jota 
ulkoasiainministeriö tukee. Vuosina 2012-
2013 yksi Invalidiliiton painopisteistä on 
monikulttuurisuus. 

Sambian työpaja. Uskon kuvan voimaan 
ja sillä vaikuttamiseen. Jos sana on miekka – 
kuva on luoti. Kuva lävistää järjen ja osuu 
sydämeen. Olen ammattini puolesta kuvan-
nut paljon ja olen jo aikaisemmin osallistunut 
Afrikassa erilaisiin projekteihin. Toukokuun 
lopulla 2012 olin yhtenä työryhmän jäsenenä 
mukana Kuvat kertovat -hankkeen työpajas-
sa Sambian Chongwessa. Työpajaan osallis-
tui 10 eri tavoin vammaista ihmistä Rufunsan 
kylästä ja ZNAPDin työntekijöitä. 

Monelle rufunsalaiselle 170 kilometrin 
matka kotikylästä Chongween oli ensimmäi-
nen matka heidän elämässään. Työpajan aika-
na otetut valokuvat olivat myös monelle hei-
dän ensimmäinen valokuvansa. Rueben 
Mushili kiitti työpajasta kertomalla, että se 
on antanut hänelle historian. Hänen lapsen-
lapsensa voivat katsoa hänen kuvaansa ja 

sanoa: “Tässä on minun isoisäni.” Terveisiä 
Tampereelle.

Osallistujat lähettivät tamperelaisille pit-
kän kirjeen vammaisten ihmisten elämästä 
Sambiassa. Sambiassa vammaisen ihmisen 
elämä ei ole helppoa. He kohtaavat köyhyyttä 
ja syrjintää. Osallistuneet eivät kuitenkaan 
valittaneet kohtaloaan. Heistä välittyi elä-
mäniloa ja vilpitöntä ylpeyttä kaikesta mitä 

he osasivat tehdä. He kokivat hankkeen tär-
keäksi ja olivat sitä mieltä, että se parantaa 
heidän asemaansa vähintään oman yhteisön 
piirissä Facebook kavereilta lahjoituksena 
saamani kamerat ovat kuulemma jo poikineet 
pientä yrittäjyyttä Rufunsassa. Kiitos siitä kai-
kille lahjoittajille. 

Asenteita voi muuttaa. Tänä syksynä 
Invalidiliiton toiminnanjohtaja Marja 
Pihnala ja kansainvälisten asioiden koor-
dinaattori Laura Poussa kävivät Sambiassa 
tutustumassa Invalidiliiton kehitysyhteistyö-
hankkeisiin. Marja ja Laura kertoivat Kuvat 
kertovat -hankkeen merkityksestä Rufunsan 
kylän vammaisille ihmisille: “Hankkeella on 
ollut huikea vaikutus vammaisten ihmisten 
itsetunnon rakentumisessa. Valokuvauksesta 
on tullut myös toimeentulo monelle. 
Hankkeen myötä asenteet ovat muuttuneet. 
Vammaiset ihmiset nähdään tasa-arvoisina 
yhteisön jäseninä." “Olemme ylpeitä siitä, 
että tämä projekti on paitsi kasvattanut osal-

listujien itseluottamusta myös antanut heille 
uskoa siihen, että he pystyvät saavuttamaan 
unelmansa”, kertoo ZNAPDin projektikoor-
dinaattori Yvonne Zimba. 

Kiertävä näyttely. Invalidiliitto tuotti 
hankkeen aikana syntyneistä kuvista näytte-
lyn suomalais-sambialaisena yhteistyönä. Se 
oli ensimmäisen kerran esillä Maailma Ky-
lässä 2013 festivaaleilla. Vieraita kävi osas-
tolla tungokseen asti. Tampereen Validia-
palvelun asiakkaat tulivat avajaisiin ja osal-
listuivat Taiga-lavalla pidettyyn keskusteluti-
laisuuteen. 

Seuraavan kerran näyttely on esillä Tam-
pereella Apuvälinemessuilla 7.-9.11.2013. 
Minä ja ohjaaja Marina Heinonen, kerromme 
hankkeesta lisää Validiapalvelui-den asiak-
kaiden kanssa perjantaina 8.11. klo 12 A-
hallin Tietoiskuissa. Näyttely kiertää Invali-
diliiton tilaisuuksissa ja ensi vuonna myös jul-
kisissa paikoissa. Näyttelypaikoista tiedote-

Lenard Mkandawirellä on iso perhe. Hänen 
unelmansa on oma karja. Lenard on ylpeä sii-
tä, että omistaa polkupyörän ja että hän pys-
tyy pyöräilemään ainakin kuusi kilometriä, 
vaikka hänellä on vain yksi jalka. 
Kuva: Ruth Mangamu

Kotikylässä epäiltiin Mathiyan juttuja työpa-
jasta ja lähdöstä Chongween asti 170 km pää-
hän. Mathiya ole koskaan käynyt niin kauka-
na. Hän halusi kuvan, jolla voi todistaa käy-
neensä Chongwessa. Mathiya asuu äitinsä 
kanssa, mutta hän haaveilee vaimosta ja per-
heestä. Mathiyalla oli myös haaveena saada 
kuva, jossa hän on kauniin naisen kanssa. 
Siksi hän pyysi Ruebenia ottamaan kuvan 
hänestä ja kauniista naisesta. Miehet lähtivät 
kameroineen Chongwen raitille katselemaan 
sopivia kaunottaria. Kaunis nainen löytyi, 
mutta siinä vaiheessa Mathiyaa alkoi ujostut-
taa niin, että hän vain katseli ainoan jalkansa 
varpaita eikä saanut sanaa suustaan. 
Kuva: Rueben Mushili

Rueben ja Mathiya ottivat monta kuvaa, jossa 
he esiintyivät vesiletkujen, kannujen ja saavi-
en kanssa. He halusivat osoittaa, kuinka tär-
keää vesi on sambialaisille pienviljelijöille. 
Kuva: Mathiya Sakala

Kylissä ei useinkaan ole sähköä. Sähköpylväs 
oli suosittu kuvauspaikka. Kotona on mukava 
näyttää kuvista Chongwen hienouksia. 
Kuva: Lenard Mkandawire
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sopivia kaunottaria. Kaunis nainen löytyi, 
mutta siinä vaiheessa Mathiyaa alkoi ujostut-
taa niin, että hän vain katseli ainoan jalkansa 
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Kuva: Lenard Mkandawire
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taan sitä mukaa, kun ne varmistuvat.

Meillä on varaa. Asun maassa, joka kuu-
luu yhteen prosenttiin maailman rikkaimpia 
maita. Minulla on aina ollut varaa paraseta-
moliin. Kehitysmais-sa asuu ihmisiä, joille 
20 sentin särkylääke on liian kallis. 
Maailmassa käytetään vuosittain 31 miljar-
dia dollaria jäätelöön. Sillä summalla voisi 
kouluttaa kaikki maailman lapset. Nämä 
luvut eivät perustele kehitysyhteistyön tär-
keyttä, mutta niiden avulla yritän kertoa kuin-
ka eriarvoisessa maailmassa me elämme. 

Yksin en voi muuttaa maailmaa, en vaikut-

taa eriarvoisuuteen, poistaa köyhyyttä tai 
osattomuutta. Hyvän työryhmän, osaavan 
organisaation tuella ja konkreettisen tekemi-
sen kautta, voin kuitenkin omalta osaltani 
osallistua. Voin katsoa itseäni silmiin ja 
kokea, etten pelkästään kohotellut harteitani. 

Riitta Skytt

Linkit
Kuvia ja lisätietoja 
Kuvat kertovat -hankkeesta:
www.flickr.com/photos/kuvatkertovat/
Riitan blogi: habitusmiserabilis.blogspot.fi

Kuvat kertovat -näyttelyn avajaisiin Maailma kylässä -festivaaleilla, osallistui 
Tampereen Validia-palveluiden asiakkaita, jotka olivat alunalkaen ideoineet 
hankkeen. Kuvaaja: Riitta Skytt

Minun elämässäni apuvälineet tulevat 
ensin, kuljetuspalvelut seuraavaksi ja apilan 
kolmas lehti on avustaja. Apuvälineiksi las-
ken varsinaisten ohella rakennetun ympäris-
tön esteettömyyden. Hyvin tärkeän avustaja-
resurssin muodostavat henkilökohtaisen 
avustajan lisäksi mm. invataksinkuljettajat. 
Omaiset ja ystävät haluan mieluiten pitää 
läheisinä, en avustajina. Ainahan se ei onnis-
tu. Siksi haluankin ihan näin julkisesti kiittää 
heitä kaikkia ”rytäkkäni”, kuten lonkkamur-
tumaani kutsun, jälkeisestä avusta ja tuesta. 

Uusin vermeeni on sähköpyörätuoli, jota 
kutsun Ferrariksi. Se tuli elämääni viime 
vuonna pääsiäisen tienoilla, hapuillessani 
takaisin arkeen elämäni pahimman murtu-
man jäljiltä. Hyvin ollaan selvitty, ainakin vie-
lä ja tiellä pysytty. Vain yksi haveri on sattu-
nut. Ferrarin joystick nousi pystyyn kuten 
muinainen stop – merkki, kun me törmättiin 
kampaamon tuulikaapissa oven kahvaan. 
Toisaalta se oli vain hyvä, sillä seuraavana 
päivä körattiin Korkkarimarssiletkassa vam-
maisiin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vas-
taa. Stoppia väkivallalle viestitti kaltoin koh-
telun kokenut Ferrari meidän muiden ohella. 
Marssia voi katsoa youtubesta kun tuuppaa 
hakuun sanan Korkkarimarssi. Siellä näkyy 
OI -tuttuja enempi ja vähempi ja yksi tuttu 
sen marssin on kuvannutkin. Käykääpä kurk-
kaamassa.

Mutta apuvälineistähän minun piti puhu-
man. Sähkäriä en suin surmin olisi halunnut 
syystä, että kaikki mikä haiskahtaakin 
insinöörikeksinnöltä, jossa käytetään sähköä, 
on minulle kauhistuksen kanahäkki. Pelkään 
tukankuivaajaakin.  Mutta muuten kyllä 
hypetän sähkäreiden puolesta. Minusta on 
aivan turhaa pitkittää sen ottamista vaikka sik-
si, että luulee viimeisenkin liikkumisen kato-
avan sen myötä. Minusta pelko on täysin tur-
ha, yhden yhtäkään tapausta en ole ikinä näh-

nyt.  Aika usein on kuitenkin käynyt niin, että 
ihminen ihmettelee, miksei jo aikoja sitten 
ole ko. värkkiä hommannut, koska elämän-
piiri on sen myötä niin hurjasti laajentunut. 
En siis halunnut osallisuuteni vähenevän, 
joten minun oli pikkuinen pakko luopua epä-
luuloistani sähköisiä apuvälineitä kohtaan.

On minulla myös manuaalituoli. Ihan pil-
kulleen mittojeni mukaan rakennettu. Opin, 
että pyörätuolin koko on naisilla sama kuin 
vaatekoko. Minulle valittiin tuoli kokoa 38. 
Kävi myös ihan uskomaton tuuri, sillä apuvä-
linearvioinnin suorittanut toimintaterapeutti 
oli aikanaan tehnyt Lastenklinikalla töitä OI-
lasten kanssa. Puhuttiin heti samaa kieltä. 
Hän suostui siihen, että tuolissani on erittäin 
matala selkänoja. Lisäksi hän halusi nostaa 
minut aika ylös lattiasta. Ekan kerran elämäs-
säni olen tasaveroinen pöydänääressä istuja, 
ja minusta näkyy muutakin kuin otsatukka. 
Kelaaminenkin on helpompaa, kun selkään 
nähden liian pitkät kädet eivät maata viistä. 

Rollalla teen nykyään kävelyharjoituksia. 
Olin jo vuosikaudet katsellut sillä silmällä 

AINA SATTUU JA TAPAHTUU
                -KÄVELYÄ PÖYDÄLLÄ?

Kirjoittaja luennoimassa oppaasta HIY:ssä.
Kuvaaja: Laura Lundström
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erään OI-kollegan rollaa ja tuuminut, että 
tuollaisen minäkin tahdon, sitten kun kävely 
ei enää ilman kunnon tukea suju. Jippo on sii-
nä, että rollan toiseen kahvaan kiinnitetään 
kouru, jonka ansioista käsi saa olla 90 asteen 
kulmassa ja siihen on hyvä nojata. Minulla 
ainakin tämä ”kävelypöytä”, kuten päätök-
sessä seisoo, on sen huonomman jalan puo-
lella. Lähetin kollegan rollasta kuvan apuvä-
linekeskukseen ja siellä ne tuunasivat minul-
le vastaavanlaisen. 

Rollia, joissa on kävelypöytä molemmin 
puolin, kutsutaan, reumarollaattoreiksi. 
Sellaista en kuitenkaan halunnut, sillä minus-
ta toisen käden pitää olla vapaasti heilutelta-
vissa äkkitilanteita varten. Rollaa luovutuk-
sessa tuli eteeni pieni mutta. Apuväline-
keskuksessa alettiin oikein ääneen miettiä, 
että minkäköhän nimisen vekottimen he ovat 
minulle antamassa. 

– Troja? ehdotin minä, koska se sana run-
gossa luki. Ei kuulemma käynyt, sillä kyse ei 
ollut alkuperäisestä vaan tuunatusta mallista. 
Reumarollattorikaan se ei voinut olla, koska 
kävelypöytiä ei ollut kuin yksi. Hetken mie-
tittyään raati päätyi tulokseen: -  Asiakkaalle 
on luovutetaan puolireumarollattori. Jo vain 
se minulle kävi. Mikäs sen harvinaisempaa 
kuin, että harvinainen kulkee puolireumarol-
lalla!  

Uusien apuvälineiden myötä tein kiinnos-
tavia havaintoja. Tietynlaiset kivut ovat 87% 
kadonneet. Uskon sen johtuvan siitä, että 
minulla on aina mittojen mukaan tehty jakka-
ra allani. Jalat eivät enää roiku enemmän tai 
vähemmän ilmassa kuten tavan tuolissa. 
Tavallisissa tuoleissa on sekin vika, että tuki, 
joka normisti tukee ristiselkää, tyrkkii minua 
lapojen väliin. Ikään kuin olisi kaksi kyttyrää 
vastakkain. Eihän se mikään ihme ole, että 
koko selkä siitä kyttyrää tykkää! Eikä otsatu-
kan tarkoitus ole kastikkeessa uiminen. 

Olen toki elämälle kiitollinen, että kauan 
ja moneen otteeseen sain kävellä melkein 
kuin tavikset. Mutta kiitollisuuden sekaan on 

nyt pujahtanut myös kapinallisia ajatuksia: 
oliko muka aina pakko olla niin kamalan rei-
pas ja aika monta vuotta kuluttaa niin kama-
lasti aikaa normaalilta näyttävän kävelyky-
vyn saavuttamiseen, kun sen yhä uudelleen ja 
uudelleen yhdellä huiskauksella menetti? 
Jokainen voi vastata vain omalta osaltaan. 
Minun vastaukseni on, että kyllä varmaan 
juu, mutta joku raja siinäkin olla pitää. Jos 
minä nyt sen vielä tekisin, niin se olisi seitse-
mäs kerta tai kahdeksas, jos ihka ensimmäi-
nen, jokaiselle kuuluva lasketaan mukaan. 
Suoraan sanottuna, ei kamalasti kiinnosta. 
Osallistuminen, tekeminen ja meneminen 
innostaa tässä iässä ja tässä kohtaa elämän-
virtaa sata kertaa enemmän. Jos se elämä sup-
sikkaammin Ferrarilla sujuu ja tulevia murtu-
mia voi manuaalissa paremmin ehkäistä niin 
OLKOON NIIN! Olen muutenkin tuoreena 
mummona ja näin vanhoilla päivilläni tullut 
suopeammaksi itseäni kohtaan. Saan syödä 
tomaatit ilman siemeniä, koska ne peijakkaat 
aina vaan närästävät, vaikka kuin olisi maail-
massa nälänhätää…

  
Pirkko Justander
pirkko.j@luukku.com

Puolireumarollaattori
Kuva: Pinja Pesonen

Tässä ihan jokusia vuosia sitten minulla 
oli tapana. Tai ei ehkä välttämättä minulla, 
vaan meikäläisen kylkiluilla. Siis oli tapana 
mennä melko helposti poikkiteloin. Hyvässä, 
tai ainakin kohtalaisen hyvässä lykyssä, tuo 
yksi kylkiluun irtoama muusta rangasta, en 
nyt tarkoita Karankaa, vaikka hänkin tietysti 
oli kuviossa läsnä, jopa kaksin kappalein, 
vaan varsinaista luusta ihmisen sisään raken-
tunutta kehilöä. Siis se tapahtuma tapahtui 
luultavimmatummin vuonna 1990. Käytän 
tässä tätä gregoriaanista kalenteria, tosin 
jätän pois tuon jKr., sillä oletan sen olevan 
nykysuomenmaassa täysin itsestään selvä 
itsestäänselvyys.

Kyseessä oli auto, jota ajoin ja tuohon ajan-
kohtaan auton täytyi olla joku noista kolmes-
ta silloiseen autonvaihtoputkeeni kuulunees-
ta Peugeotista, joiden mallit olivat 205, 309 ja 
106. Olin yksikseni autolla liikkeellä ja taka-
penkillä matkusti noin puolivuotias tyttären-
tyttäreni, joka sattui olemaan tyytymätön 
maailman menoon, ja ehkä siinä samassa 
minuunkin. Auton polttoainemittari oli 
punaisella ja minun oli pakko poiketa autoa 

juottamaan, lasta en yksinollen, siis lapsen 
kanssa kaksin, voinut juottaa ajon aikana 
pysyvämmin pullosta ja imettäminenkään ei 
olisi meikäläiseltä sattuneesta syystä, siis 
olin sattunut syntymään miespuoliseksi, tie-
tenkään onnistunut. Tankattuani auton siinä 
Tammelan puistokadun Kesoililla, nykyään 
Neste heti rauhoittelemaan tyttöä takapenkil-
le. Hiljeni lopulta hetkeksi, jolloin pinkaisin 
kassalle maksamaan polttoainetta. Takaisin 
tullessani auto lähestulkoon ja -menköön 
keikkui tytön suoraakurkkuahuudosta. 
Takapenkille rauhoittelemaan ja tutti suuhun. 
Rauhoittui lopulta, tyttö. Siirryin ohjaamon 
puolelle ja käynnistin auton. Moottorin ääni 
hukkui välittömästi alkavaan huutoon. 
Kierryin kuljettajan paikalta takapenkille-
päin….Naks…ja vihlaisikin ilkeästi rinta-
rangasta kun kylkiluu sanoi sopimuksen irti, 
sillä olin kurottanut tuttia takapenkiltä siir-
tääkseni sen tytön suuhun. Siis tutin en taka-
penkkiä. Painoin samalla kiertoliikkeen aika-
na rintaani (mies) kuljettajan istuimen reu-
naan.

Loppujen aluksi ja varsinkin lopuksi 
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Pirkko Justander
pirkko.j@luukku.com

Puolireumarollaattori
Kuva: Pinja Pesonen

Tässä ihan jokusia vuosia sitten minulla 
oli tapana. Tai ei ehkä välttämättä minulla, 
vaan meikäläisen kylkiluilla. Siis oli tapana 
mennä melko helposti poikkiteloin. Hyvässä, 
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itsestäänselvyys.
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ta silloiseen autonvaihtoputkeeni kuulunees-
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penkillä matkusti noin puolivuotias tyttären-
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juottamaan, lasta en yksinollen, siis lapsen 
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olin sattunut syntymään miespuoliseksi, tie-
tenkään onnistunut. Tankattuani auton siinä 
Tammelan puistokadun Kesoililla, nykyään 
Neste heti rauhoittelemaan tyttöä takapenkil-
le. Hiljeni lopulta hetkeksi, jolloin pinkaisin 
kassalle maksamaan polttoainetta. Takaisin 
tullessani auto lähestulkoon ja -menköön 
keikkui tytön suoraakurkkuahuudosta. 
Takapenkille rauhoittelemaan ja tutti suuhun. 
Rauhoittui lopulta, tyttö. Siirryin ohjaamon 
puolelle ja käynnistin auton. Moottorin ääni 
hukkui välittömästi alkavaan huutoon. 
Kierryin kuljettajan paikalta takapenkille-
päin….Naks…ja vihlaisikin ilkeästi rinta-
rangasta kun kylkiluu sanoi sopimuksen irti, 
sillä olin kurottanut tuttia takapenkiltä siir-
tääkseni sen tytön suuhun. Siis tutin en taka-
penkkiä. Painoin samalla kiertoliikkeen aika-
na rintaani (mies) kuljettajan istuimen reu-
naan.

Loppujen aluksi ja varsinkin lopuksi 
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SUOMEN OSTEOGENESIS PÖYTÄKIRJA
IMPERFECTA -YHDISTYS R.Y.

Marjukka Kekäläinen 10.11.2013

    

SYYSKOKOUS 2013

 

Aika Su 10. marraskuuta 2013

 
  

Paikka

 

Scandic Station, Tampere

 

Läsnä

 

38 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 Hennikki Hedman ja Seija Rantanen.

 

3 Yhdistyksen puheenjohtajan vaali
 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Satu Rohkimainen.  

4 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali erovuorossa  olevien tilalle  

Erovuorossa on varsinainen jäsen Jouko Karanka ja hänen varajäsenensä 
Pirkko Justander.   Hennikki Hedman valittiin varsinaiseksi jäseneksi ja 
hänen  varajäsenekseen valittiin Jouko Karanka.

 
 Erovuorossa on varsinainen jäsen Eero Nevalainen ja hänen 

varajäsenensä Kirsi Lanne. 

 
Eero Nevalainen valittiin varsinaiseksi jäseneksi ja hänen 
varajäsenekseen valittiin Martti Kallioinen.

 
 

5 Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan, sekä heidän varahenkilöidensä vaali

 Yhdistyksen tilintarkastajana on toiminut Eeva Hiltunen, HTM-

 

yhteisö 
Joensuun Tilitarkastus Oy ja varatilintarkastajana on ollut Seppo 
Åkerlund, HTM-

 

yhteisö Joensuun Tilitarkastus Oy. 

 
 

Yhdistyksen toiminnantarkastajana on toiminut Merja Kylänlahti ja 
hänen varatoiminnantarkastajanaan

 

on ollut Kati Wink. Valittiin 
pysymään ennallaan.

 
 

6 Kansainvälisen toiminnan edustajien vaali

OI-Nordenin edustajat ovat Jouko Karanka ja Elisabeth Hästbacka.
Varajäsen Anne -Maria Hästbacka

minun oli lähdettävä jatkuvasta huutamisesta 
välittämättä liikenteeseen kotia kohti. 
Viitisen minuuttia ajettuani tyttö sammui ja 
nukkui autuaan tyytyväisenä loppumatkan. 
Lapselliset ihmiset ovat ilmiselvästi huo-
manneet, että tasainen moottorin ääni ja 
auton rauhallinen keinunta nukahduttavat 
kyydissä olevan lapsen. Kuljettajan ei ole syy-
tä kuitenkaan pyrkiä samaan olotilaan kyydi-
tettävän kanssa. Kylkeni oli tietysti jokusia 
viikkoja sen verran arka, että hengittäminen-
kin oli mukavinta tehdä vain pintahengityk-
senä. Yskiminen ja nauraminen olivat tietysti 
myös poissuljettuja päivittäisestä ohjelmas-

ta. Toki ihmiset tietävät että olen melko nau-
rettava henkilö, mutta eihän minun silti itsel-
leni tarvitse naureskella, vaikka naurismaan 
aidatkin minulle nauraisivat. Mitä tästä kai-
kesta opimme? Kun menette Tampereelle, 
niin älkää lasten kanssa poiketko Tammelan 
puistokadun Kesoilille. Tosin ei sinne taida 
kyllä päästäkään kuin takaperin aikaa vasten 
ajamalla, silläjokusia vuosia tapahtuman jäl-
keen huoltoasema oli pakko muuttaa 
Nesteeksi. Ilmeisesti tuon kyseenalaisen 
tapahtuman vuoksi.

Jouko Karanka
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Mietteitä:

      

 

Jouko Karanka

”Puhumatta paras - niistä öistä”

”Päivääkään en vaihtaisi pois - öistä puhumattakaan.”
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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

 

 

 

 

 

 

  
         

 

 

OI-Nordenin edustajiksi valittiin Anne-Maria Hästbacka  ja Elisabeth 
Hästbacka, varajäseneksi valittiin Jouko Karanka.

OIFEn edustajana on toiminut Eero Nevalainen.

 

Varaedustajina ovat olleet Kati Wink ja Maija Karhunen.

 
 

OIFEn edustaja Eero Nevalainen valittiin uudelleen. Varajäseniksi 
valittiin Kati Wink ja Ida Männistö.

 
  

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

 
 

Hennikki Hedman luki hallituksen laatiman toimintasuunnitelman 
vuodelle 2014 ja se hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Satu Rohkimainen
 

luki tulo-
 

ja menoarvion tulevalle vuodelle 2014 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
 

 Nuorten viikonloppu tapaaminen suunnitteilla vuoden 2014 kevät 
talvelle Lahteen, jossa järjestettäisiin mm. asiantuntijaluentoja. 

 
Ensi vuoden Hauraat Luut-lehden

 

syysnumero tulee olemaan 
historiikkinumero ja ilmestyy ennen varsinaista 35-vuotisjuhlakokousta.

 
11

 

Kokouksen päättäminen

 
 

Kokouksen puheenjohtaja Satu Rohkimainen päätti kokouksen.

 
 

_________________________

 

_________________________

    

Satu Rohkimainen

   

Marjukka Kekäläinen

    

puheenjohtaja

    

sihteeri

 
 
 

Pöytäkirja tarkastettu          

 

________________________ _________________________
Hennikki Hedman Seija Rantanen
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Sihteeri Marjukka Kekäläinen
Vihinkuja 1 C 90
33820 TAMPERE
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