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MAINOSTEN HINNAT

    HINTA  EUR

Pitäisikö sanoa että hyvää 
ilmastonmuutoskevään jatkoa kai-
kille.  Talvi siis ei oikein kunnolla 
edes tullut kun se jo meni flunssi-
neen ja lumineen. Pimeää oli aivan 
riittämiin kun lumi ei päässyt 
valaisemaan enemmälti maisemia 
ainakaan Tampereen seudulla. 
Meikäläinen ei uskaltautunut suk-
siakaan, ainakaan vielä, jalkaansa 
asentelemaan, koska pehmentävää 
lumiympäristöä ei tuossa lähijärvi-
en laduilla ollut niinä harvoina ker-
toina kun ladut näkyivät olevan hiihtokun-
toon ajettuina. Siispä liikunta jäi  tänä talvi-
kautena kävelylenkkien varaan, tosin keilai-
lulla tehostettuna. Pisin yhtenäinen kuntoi-
lujakso tulee minulle aina lokakuun lopulle, 
jolloin tulee liikuntalomailtua kaksi viikkoa 
Vuokatissa. Saaliina tuosta ”lomailusta” 73 
täyttä sarjaa keilailua (yli 1200 yksittäistä 
heittoa), 42,5 km sauvakävelyä, 21 km ilman 
sauvoja kävelyä, kaksi tuntia sulkapalloa ja 
hieman tietysti kylpyläuiskenteluakin.

Maailma kaikkinensa on junnannut eteen-
päin tasaisen epätasaista vauhtia erilaisten 
protestien oheistamana. Yhdistyksemme toi-
mintojen kannalta on talvikausi ollut kohta-
laisen normaalia ja osallistumisemme erilai-
siin tapahtumiin on ollut kiitettävän vilkasta. 
Näistä lehden sivuilla useampiakin juttuja. 
Ehkä yksi merkittävimmistä asioista on ollut 
harvinaissairauksien yksiköiden perustami-
nen yliopistollisiin sairaaloihin. Viedessäni  

Harvinaiset verkoston ja TAYSin järjestä-
mään tilaisuuteen yhdistyksemme esitteitä 
ja joitakin vanhempia lehtiämme pääsin 
tapaamaan myös TAYSin harvinaissairauk-
sien yksikön osa-aikaisen lääkärin Pasi 
Nevalaisen. Hienoa oli samalla huomata että 
yhdistyksemme oli päässyt taas esille yksi-
kön perustamisjulisteeseen  esimerkkiyh-
distysten joukkoon. Toivotankin tässä 
samalla näille yksiköille, jotka toimivat yli-
opistollisissa sairaaloissa yhteistoiminnas-
sa, menestyksekästä toimintaa. Olettaa sopii 
että yksiköiden toiminta tuo helpotusta ja 
keskitystä harvinaissairaiden hoitopolkui-
hin. 

Hyvää, tervettä ja mahdollisuuksien 
mukaan mahdollisimman liikunnallista 
kesän odotusta kaikille lukijoille.

Teksti ja kuva: Jouko

Koko takakansi 350,00

Koko sivu  1/1 250,00
Puolikas 1/2 135,00
Neljäsosa 1/4 70,00

Pikkuilmoitus 35,00

Kansikuva: Satu Rohkimainen siirtymässä 

vauhdilla yhdistyksen puheenjohtajan 

tehtävistä kohti uusia haasteita.

Kuva: Tanja Loukusa-Gussander

Vuokattilomalla lokakuussa
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Takakansi: Valoon päin

Kuva: Jouko Karanka
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tervehdys teille kaikille uusille ja van-
hoille tuttavuuksille, 

Olen Marjukka, OI-yhdistyksen tuore 
puheenjohtaja, ilo olla palveluksessanne. 
Kutsun itseäni maailmankansalaiseksi, 
onhan maapallo kotini. Joogaamisesta on 
muodostunut elämäntapa ja luovat käsillä 
tekemisen muodot ovat lähellä sydämen 
sykettä. Rakastan matkustelua, metsää, kau-
niita paikkoja ja asioita, joskus matkajalka 
vipattaa vimmatusti ja sen rauhoittamiseen 
auttaa vain matkustaminen, hätätapauksessa 
myös musiikki ja kehon liike. Liike on 
parasta lääkettä, sanotaan. Kylmään veteen 
hyppääminen voi olla yhtä hieno matka kuin 
matka maailman toiselle puolelle ilman pää-
määrää tai tavoitetta. Kummassakin on tun-
temattomia muuttujia ja elämyksellinen lop-
putulos voi yllättää kulkijan. 

Ennen tätä pestiä olen toiminut yhdistyk-

semme sihteerinä useita vuosia ja toiminta 
on tullut iloisen tutuksi monella tasolla. 
Sihteerin pestistä siirtyminen puheenjohta-
jaksi on ollut mielenkiintoista, koko yhdis-
tys on avautunut uudelleen uudenlaisena 
eteen ja paljon ideoita on syntynyt jo näiden 
muutaman kuukauden aikana. Opiskelijan 
uteliaalla ja nöyrällä mielellä pääsee eteen-
päin tässä vaiheessa.

Yhdistyksellä tänä vuonna on paljon 
tapahtumia luvassa ja monessa ollaan oltu jo 
mukana. Helmikuussa osallistuin Harvinais-
ten aktiivien viikonloppuun Lahdessa, mistä 
lähti paljon ajatuksia mukaan matkaan. 
Viikonlopusta myös juttu tuonnempana leh-
dessä. Yhdistys osallistui myös Harvinaisten 
päivän ohjelmaan Tampereen TAYS:issa. 
Harvinaisten yhteistyö on myös aktiivista, 
paljon uusia tuulia on luvassa sen osalta kan-
sallisella tasolla mm. HAKE-hankkeen osal-
ta. 

Kevätkokous on tänä vuonna Porvoossa 
sekä uutena ihanana tapahtumana Wishbone 
day -risteily Itämeren vesillä toukokuussa. 
Risteily osoittautui suosituksi ja se saatiin 
ennätysajassa täyteen. Sopeutumisvalmen-
nuskurssi Vauvasta vaariin sekä nuorten ver-
taisviikonloppu ovat myös ohjelmassa tänä 
vuonna. Syyskokous järjestetään Oulussa ja 
pikkujoulutunnelmaa on luvassa marras-
kuussa. Tällä tapahtumapaletilla toivotan ter-
vetulleeksi tapahtumiin rohkeasti uudet ja 
vanhat jäsenet. Tapaamiset ja kurssit ovat 
tilaisuuksia, joissa on mahdollisuus jakaa 
kokemuksia, saada vinkkejä arkeen sekä 
ennen kaikkea iloinen mahdollisuus nauttia 
hyvästä seurasta. Vertaistuella on voimaut-
tava vaikutus. 

Pidän erittäin tärkeänä saada uusia aktii-
visia toimijoita mukaan ja suosittelen lämpi-
mästi ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen 

5

Hei kaikki! Täällä kirjoittelee yhdistyk-
sen uusi sihteeri, Salla. Aloitin tehtävässäni 
alkuvuodesta, mutta yhdistyksessä ja toi-
minnassa olen ollut mukana lapsesta asti. 
Asustelen Tampereella kissani kanssa ja har-
rastan mm. kädentaitoja sekä liikuntaa. 

Vielä saa kevättä hiukan odotella ilmojen 
puolesta, mutta sihteerille alkanut vuosi on 
ollut erittäin kiireinen. Uusien asioiden opet-
telu ja tapahtumien järjestäminen on pitänyt 

uuden sihteerin kiireisenä. On silti ollut kun-
nia-asia päästä mukaan toimintaan ja sihtee-
rin tehtäviin. Tulen hoitamaan tehtäväni kun-
niakkaasti seuraavien vuosien ajan. 

Minulle yhdistystoiminta on tuonut elä-
mään paljon ystäviä. Lisäksi olen saanut pal-
jon tietoa kanssaihmisiltä, jos on ollut tilan-
teita, jolloin omat tiedot ja taidot eivät riitä. 
Vertaistuki ja yhteisöllisyys ovat yksi par-
haista asioita yhdistyksessämme. 

Tämä vuosi on toiminnantäyteinen vuosi. 
Lähestyvä kevätkokous, Wishbone day -
risteily, sopeutumisvalmennus kurssit, ver-
taistapaamiset, syyskokous ja pikkujouluta-
paaminen (apuvälinemessut) tuovat muka-
vasti meidän arkeen pientä rentoutusta ja 
irtiottoa. Toivottavasti kaikki tulisivat roh-
keasti mukaan yhdistystoimintaan ja 
näkisimme paljon uusia ja vanhoja jäseniä 
tulevissa tapahtumissamme. 

Toivotan kaikille jäsenillemme hyvää 
alkavaa kevättä ja mukavia hetkiä yhdistyk-
semme tapahtumissa.

Terveisin

Salla Sallinen

SIHTEERIN PALSTA

den alati muuttuviin haasteisiin. Yhdistys on 
aina jäsentensä näköinen. 

Tavataan yhdistyksen tapahtumissa 
ennemmin tai myöhemmin!

Kuunnellaan mitä sydän sanoo. Ihanaa 
kevättä ja kesää toivottaen,

Marjukka Kekäläinen

mikäli vähänkään kokee sydämessään paloa 
ja kiinnostusta lähteä mukaan toimimaan 
OI-laisten yhteiseksi hyväksi ja kehittämään 
uusia toimintatapoja. 

Tulkaa rohkeasti mukaan tapaamisiin, 
hakekaa kursseille, lähettäkää sähköpostia, 
soitella saa, antakaa palautetta ja ideoita hal-
litukselle. Yhdessä me voimme kehittää OI -
yhdistyksen toimintaa ja vastata tulevaisuu-
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22.4.2017 Kevättapaaminen, Porvoo

5-7.5.2017 Wishbone Day-risteily, Helsinki-Tukholma-Helsinki

24.-28.5.2017 Sopeutumisvalmennuskurssi: Vauvasta vaariin, Validia Lahti

18.-20.8.2017 OI-nuorten vertaisviikonloppu, Kuntoutuskeskus Kankaanpää

23.9-24.9.2017 Syystapaaminen Scandic Oulu

11.11.2017 Apuvälinemessut ja pikkujoulutapaaminen, Tampere

Vauvasta vaariin kurssi Lahden Validiassa ke.24.5.-su.28.5.
Jäsenkirjeet ja hakemukset postitettu jäsenille tämän lehden ilmestyttyä.

Hakuaika päättyy 24.4. 2017. 
Tiedustelut: 

kuntoutus.lahti@validia.fi, Satu Saksinen 03 812 82 07
tai pirkko.j@luukku.com, Pirkko Justander 050 525 41 83

Kurssi on maksuton. Kela - matkakorvausta varten tarvitaan lääkärintodistus, muuten ei. 

Vertaisviikonloppu nuorille 18-30v
Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä pe.18.8.-su.20.8. 

Ilmoittautuminen 1.8. mennessä pirkko.j@luukku.com tai 050 525 41 83
Kurssista tulee kohderyhmälle vielä jäsenkirje hyvissä ajoin, mutta hakemusta sinne ei 

tarvitse lähettää. Viikonloppu on maksuton, mutta sille ei voi saada Kela-
matkakorvausta.

HUOM! +30-vuotiaat voivat tulla jonoon. Mikäli kohderyhmää ei löydy tarpeeksi, 
voidaan ottaa muita nuoruusjärjestyksessä! 

Tapahtumista tarkempaa tietoa seuraavassa lehdessä ja kutsukirjeissä.

Linkkejä
www.oi-yhdistys.fi
www.harvinaiset.fi

www.harso.fi

TIEDOTTEET PALSTA
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Lastenklinikan HAKE-tapaaminen

Imatran syyskokouksessa tulin ilmoittau-
tuneeksi aikuisten asioiden ryhmään ja sen 
myötä vastuulleni tuli osallistua HAKEn 
(Harvinaissairauksien kehittämisyksikkö) 
Lastenkilinikalla järjestämään tiedotustilai-
suuteen 30.11.2016. Puhujina siellä Sanna 
lyhytkasvuisista ja HAKEn ylilääkäri 
Mikko Seppänen. Lahden Validiassa osallis-
tuin sitten helmikuun alkupuolella 
Invalidiliiton järjestämään harvinaisaktiivi-
en vertaamistapaamiseen.

Lyhytkasvuisten tilanteen kanssa meillä 
on niin paljon yhteistä asiaa ja tavoitetta, että 
kannattaa pyrkiä tiivistämään yhteistyötä 
joillain osa-alueilla. Lääkkeiden suhteen 
pitäisi pohtia toimia annostelun tarkentami-

seen. Toinen ainakin itselleni uusi havainto 
oli ravintopuolen tieto siitä, että lautasmalli 
ja yleiset ruokasuositukset eivät välttämättä 
kaikille meistäkään toimi. Tämä asia täytyy 
ottaa selvitettävien asioiden piiiitkälle listal-
le ja muistaa välittää tietoa jahka sitä ehdi-
tään saada lisää.

Sotesoppa on täynnä ongelmia, mutta 
myös mahdollisuuksia. Sinällään uudistus 
vaikuttaisi olevan menossa periaatteessa jär-
kevään suuntaan jos Seppästä uskominen ja 
hyvin menee.  Sen osalta asiat ovat kuiten-
kin niin pahasti kesken ja poliittiset kuviot 
sekaisin, että asiasta on turha spekuloida vie-
lä tässä vaiheessa paljoakaan. Euroopan alu-
eella on tapahtumassa hyviä asioita ja eri har-
vinaissairauksille tulossa osaamiskeskuk-
sia. Harvinaiset luustosairaudet ovat kuiten-

TERVEISIÄ LASTENKLINIKALTA 

JA LAHDESTA
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kin Suomessa jäämässsä tässä asiassa kat-
veeseen.

Ylilääkäri Seppänen kertoi laajemminkin 
lääkärikunnan asenteista, tilanteesta yleensä 
ja asenteiden muuttamisen hitaudesta ja vai-
keudesta. Kaksi saavutustakin sentään on. 
Lyhytkasvuisten ja HAKE:n yhteistoimin-
nan seurauksena on Töölön sairaalaan saatu 
kaksi matalaa sairaalasänkyä. Meille tär-
keämpi on se, että OI:n murtumahoito keski-
tetään jatkossa Töölön sairaalaan. Seppänen 
esitti toivomuksen, että ongelmia yritettäi-
siin ratkoa yhdessä yhdistysten ja HAKEn 
yhteistyöllä. Se on varmasti tehokkaampi 
tapa kuin yrittää hoitaa niitä tuohtuneena jos-
sain sairaalassa kun on tilanne päällä ja 
nopea ratkaisu ei ole mahdollinen.

Tapaamisen jälkeen HAKEn sh Paula 
Juvonen tiedusteli toivomuksia koskien 
HAKE:n terveyskyläsivustoa ja kehittämi-
sehdotuksia. Norjan parhaat käytännöt pitäi-
si mielestäni yrittää siirtää meillekin, mutta 
helpommin sanottu kuin tehty. Tuulimyllyjä 
vastaan on vaikea taistella, mutta aina pitää 
yrittää tehdä se mikä voitavissa on. Tämän 
takia OI-yhdistyksen hallitus on jo aloittanut 
ns terveyskyläprojektin, jonka tarkoituksena 
on kerätä uusin tutkimustieto OI:ta ja sen hoi-
toa koskien ja pitää se ajantasaisena.

 Positiivisena yllätyksenä on pidettävä 
ajan muuttumista ja sitä, että tämä aie sai kii-
tosta. Ajatus siitä, että "potilasjärjestö" 
keräisi lääketieteellistä informaatiota wiki-
pediatyyliin, olisi ollut vähintään kerettiläis-
tä vielä jokin aika sitten. Onneksi meillä on 
Eero ja suhteet OIFE:n kunnossa. 
Kansallisia asiantuntijalääkäreiden projek-
teja on muutamassa EU-maassa ollut, mutta 
niiden päätelmät ovat olleet osin ristiriitaisia 
keskenään. OIFE ja OI-Nordenkin ovat vas-
tuussa tilanteen korjaamisesta, mutta onnek-
si meillä on hyvät yhteydet molempiin ja sau-
maton yhteistyö varmasti toimii.

 
 

Lahden vertaistapaaminen

Lahden tapaaminen oli tärkeä. Saavuin 
paikalle vasta lauantaina, vaikka vertaamis-
tapaaminen oli alkanut jo perjantaina. 
Marjukalla oli melkein ensimmäisenä lauan-
tain hommana yhdistyksemme esittely ja het-
keksi siirryimme sitä valmistelemaan yhdes-
sä kahvion puolelle. Silloin näyttivät ylei-
sesti samaa diaesitystä jonka olimme jo 
molemmat nähneet, Marjukka useammin-
kin. Entinen naapurini Mitro AH-potilaista 
kuitenkin hälytti meidät pian paikalle kun 
tuo oli ohi.

Yhdistyksen esittäminen meni hyvin. 
Marjukka osasi hommansa, mutta ei var-
maan ollut haitaksi että olin parissa pikku 
yksityiskohdissa täydentämässä "piirtotau-
lun" edessä muiden edessä. Eipä niillä sinäl-
lään merkitystä ollut. Silti, oli tärkeää olla 
yhdessä luomassa kontakteja ja tutustumas-
sa muihin harvinaisiin.

Invalidiliiton mielestä me harvinaiset 
olemme hankala ja hajanainen ryhmä. Omat 
havaintoni olivat ihan eri. Todella paljon oli 
yhteistä, paljon oli yhteistyössä tehtäviä 
asiota joissa oli yhteiset edut. Kyse on kui-
tenkin oireyhtymistä jos tarkkoja ollaan. 
Meillä ongelma on kollageenissa, ja toisilla 
kollageeniongelmaisilla niitä ongelmia vas-
ta onkin. Lähetteet pitäisi saada erikois-
sairaanhoitoon jne. Vaan jos käyt yhdessä 
paikassa parhaalla erikoislääkärillä, sut voi-
daan heittää muissakin asioissa muualle 
kokonaan. Ei kuulosta valinnanvapaudelta. 
Eikä ketään haittaisi jos asiat voisi hoitaa 
useamman eri erityisalan "määräaikaishuol-
lossa" yhdellä kerralla. Säästäisi siinä 
yhteiskuntakin.

Juha-Pekka Tallgren

9

HAKE-MUISTIO

 

Ensimmäiseksi suurkiitos teille kaikille, jotka pääsitte tulemaan 30.11 Lastenklinikalle neljänteen 

Haken

 

ja harvinaissairauksien potilasjärjestöjen yhteistyötapaamiseen. Aina viime hetkellä tulee 

joillekin jotain yllättävää, mutta oli paikanpäällä päässyt 30-40 yhdistysten ja järjestöjen edustajaa. 

Ja mikä tärkeintä keskustelua syntyi, vaikkei tällä kertaa ollutkaan pienryhmiä.

Aiheenahan oli Harvinaissairauksien yksikön käytännöntoiminta ja sen kehittäminen. Aluksi 

mentiin harvinaissairautta sairastavien terveydenhuollossa kohtaamiin haasteisiin kokemusten 

kautta; Lyhytkasvuiset ry:n puheenjohtaja Sanna Leppäjoki

 

piti erinomaisen esityksen siitä, 

millaisia haasteita terveydenhuollossa heidän yhdistyksensä jäsenet kokevat. Kuten Sanna sanoi, 

kokemukset ovat varmaan pitkälti samoja myös monissa muissa sairausryhmissä. Muutamia 

poimintoja esityksessä, joka kokonaisuudessaan liitteenä:

 

 

lyhytkasvuisuus ei ole diagnoosi –

 

Kelaa ja muita viranomaisia/tukipalveluja varten 
tarvitaan oikea diagnoosi

 

 

tasa-arvo ei ole sama kuin oikeudenmukaisuus –

 

sairaudesta aiheutuvat haasteet tulisi 
huomioida

 

 

terveyskeskuslääkärin valveutuneisuus –

 

pääseekö hoitopolulla eteenpäin?

 

keskittäminen mahdollistaa paremmin kokemuksen karttumisen, tuo laaja-alaisuutta ja 
vankempaa tietotaitopohjaa koko tarvittavalle monialaiselle hoitotiimille

 

moni-ilmeinen, monielinsairaus –

 

kuka koordinoisi kokonaishoitoa, varsinkin 
aikuispuolella?

 

pitkäaikainen hoitosuhde – molemmin puoleinen luottamuksen kasvu mahdollistuu, pitkän 
aikavälin perspektiivi tukee hoidon onnistumista

tiedon, ymmärryksen lisääminen tiedottamalla terveydenhuollossa ja median kautta
laajemminkin päättäjille

Ja loppukaneetti: Ei se, onko lasi tyhjä vai täysi, vaan se kuinka raskaaksi lasi käy, kun sitä 
joutuu kauan kannattelemaan. 
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Mikko Seppänen

 

Haken vastaavana lääkärinä kertoi omassa esityksessään Haken toiminnasta ja 

pyrkimyksistä

 

vastata harvinaissairauksia ja niiden hoitoa koskeviin haasteisiin; mitä ollaan tehty, 

tekemässä ja mitä kenties on tulossa. Myös hänen esityksensä liitteenä.

 

 

tekeillä mm. dg-rekisterit, jollaiset luultavasti tulossa myös muihin yo-sairaaloihin – selville
eri sairauksia sairastavien lukumäärät ja muuta hoidon kehittämisessä tärkeää tietoa

 

verkostoituminen ERN-ohjelmien kautta –

 

HUS:n sisällä, kansallisesti ja Euroopan tasolla 
toisten tietotaidon hyödyntämistä, oppimista ja yhteisiä toimintatapoja

 

 

virtuaaliset palvelut:  

 

o

 

Terveyskylän ammattilaisten osio pilotissa; mm. HUS:n harvinaissairauksien 
asiantuntijahaku, etäneuvottelut –

 

konsultaatioyhteyksien parantaminen tavoitteena

o

 

Harvinaissairaudet.fi -sivuston kansallistaminen –

 

muut yo-sairaalat tulossa mukaa
mahdollisesti yhteisiä digihoitopolkuja ja –palveluja (terveyssosiaalityö?)

o

 

hoitopassi ja PROMIS-kysely tekeillä

 

o

 

HUS aloittaa yhteistyötä eri tietotekniikkafirmojen kanssa

 

o

 

Virtuaalinen Terveyskylä kasvaa –

 

myös muiden ”talojen” osaaminen 
hyödynnettävissä

Mitä Sote tuo tullessaan? Valtio yo -sairaaloiden rahoittajaksi. Ei vaativat kansantaudit pois 
yo-sairaaloista – erityisvaativat keskitettävä niihin?

Keskustelua käytiin esitysten aikana sekä lopuksi. Poimintoja siitä:

Haasteina edelleen mm. siirtyminen aikuispuolelle, hoitopaikan löytyminen. Elämänkaaren 
huomioinen. ”Sivuongelmat” voi kasvaa lähes pääongelmiksi. Asiantuntijoiden löytäminen. 
Lapsinäkökulma tulee vanhemmilta. Yhden luukun periaate tavoitteeksi. Lääketieteen 
kehittyminen – (ammattilaisten) ajantasalla pysyminen. Osaava/neuvo potilas vs lääkärin  

 osaaminen – vastuu?

Haasteisiin vastaaminen:
o Miten laaja-alainen, spesifi asiantuntijuus olisi mahdollista?? Sairauskirjo laaja ja 

  
 

 

 

  

  
  

  
 

väestömäärä pieni 

 

o

 

Haasteisiin vastaaminen: yhteistyön ja verkostojen kehittäminen, osaamisen 
levittäminen, moniammatillisten tiimien kehittäminen

 

o Potilasnäkökulma selkeämmin esiin: Konkreettisten ongelmien kirkastaminen 
ammattilaisille ja päättäjille – potilasjärjestöjen (poliittinen) vaikuttaminen.

Esim. EDS-koulutusiltapäivä ammattilaisille hoitoyksikön kanssa 
yhteistyössä

o Potilasyhdistyksen kautta koottu ääni voimakkaampi kuin yhden potilaan ääni –
voisiko yhdistysten kokoamaa kokemusta jakaa Harvinaissairaudet –sivuston 
ammattilaisten osion kautta??

tapahtumia ammattilaisille? osallistuminen myös etäyhteyden kautta? tiedon 
levittäminen tapahtumasta Ammattilaiset -osion kautta?
kokemusmateriaalia Ammattilaiset-osion koulutuksiin?

Paula Juvonen

11

KUVITELTUA

Kävin viemässa TAYSin ja Harvinaiset 
verkoston järjestämään harvinaisten päivän 
tilaisuuteen 6.3.2017 TAYS:iin yhdistyk-
semme esitteitä ja jokusia lehtiäkin. 
Esitepöytiä oli kahdessakin paikassa, joista 
toinen oli vanhassa sisääntuloaulassa. Ensin 
siellä tuli tavattua Harvinaiset-verkoston 
Kati Saari, joka oli esittelijänä.Toisessa esi-
tepisteessä pääsin tutustumaan Pasi 
Nevalaiseen, joka toimii TAYS:in osa-
aikaisena HAKE-lääkärinä.

Oli hienoa huomata että yhdistyksemme 
diagnoosi oli päässyt mukaan TAYSin julis-
teeseen, jossa oli vain kuusi esimerkkiä har-
vinaissairauksista.

Kuvat ja teksti: Jouko Karanka

Pasi Nevalainen

Esitepöytä

Katilla on asiakas

Pasi Nevalainen
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Harvinaisten aktiivien viikonloppu oli 
10.-12.2.2017 Lahden Validiassa. Perjan-
taina saavuin pelipaikolle Lahden Validiaan 
ja pääsinkin saman tien majoittumaan. Pian 
majoittumisen jälkeen minut jo ohjattiin mui-
den pariin ruokasaliin kahvittelemaan. 
Lähes jokainen oli minulle uusi tuttavuus ja 
kahvittelu meni rennon jutustelun ja esittäy-
tymisen parissa. Kahvittelun ja ruokailun jäl-
keen Invalidiliiton Harvinaiset-yksikön 
suunnittelija Merja Monto toivotti koko 
porukan tervetulleeksi ja esitteli tulevan vii-
konlopun ohjelmaa tarkemmin. Tässä vai-
heessa jokainen yhdistyksen edustaja esit-
täytyi lyhyesti lähinnä kertoen nimen ja mitä 
yhdistystä edustaa. Pidemmän esittelyn vuo-
ro oli tulossa vasta lauantaina. Esit-
täytymiskierroksesta huolimatta monikaan 
nimi/yhdistys ei jäänyt vielä. Illan päätteeksi 
vielä kahviteltiin rennoissa merkeissä ja alle-
kirjoittaneella unet painoivat jo varhaisessa 
vaiheessa päälle. Myöskin seuraavan päivän 
yhdistyksen esittelyyn tarvitsi oman ajan ja 
tilan. 

Lauantaipäivä käynnistyi yhteisellä aami-
aisella, jonka jälkeen piakkoin siirryttiin var-
sinaiseen päivän ohjelmaan. Ensimmäisenä 
suunnittelija Mirja Heikkilän johdolla tar-
kasteltiin mitä harvinaiskentällä tällä hetkel-
lä tapahtuu. Tässä vaiheessa myös yhdistyk-
sestä astui mukaan viikonloppuun toinen 
edustaja Juha-Pekka Tallgren, joka on ollut 
mukana enemmän HAKE-hankkeen asioi-
den parissa. Alussa lähdimme katsomaan lää-
käri Mikko Seppäsen luentoa Harvinaiset-
verkoston yhteistyöseminaarista 11.10.2016 
(VINKKI! Tämä video on katsottavissa 
myös youtubesta). Olennaisinta mitä tällä 
hetkellä on hyvä ottaa esille on, että har-
vinaiskeskusten yhteistyö on näyttänyt käyn-
nistyvän hyvin, kaikki toiminta on hyvin 
alkuvaiheessa ja potilasnäkökulmaa halu-
taan ohjausryhmiin. Koko porukan kesken 
käydyissä keskusteluissa korostui henkilö-

kohtaisen verkostoitumisen tärkeys, jotta tie-
to leviää paremmin ammattilaisten välillä 
sekä ammattilaisten ja järjestötoimijoiden 
välillä. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon 
polut tulisi saada selkeämmäksi lisäksi 
ongelmana on erityisosaajien puute ja usein 
niin, että diagnoosista tiedetään yllättävän 
vähän. Samalla myös nousee keskeiseksi 
asiaksi se, että mihin lähete laitetaan, kun ei 
ole spesialistia? Rajat ylittävä sairaanhoito 
avaa uusia mahdollisuuksia tässä kohtaa, 
mutta monia ongelmakohtia nostettiin vielä 
esille keskustelussa esim. lähetteiden laa-
dussa. Yhdessä vaikuttamisen merkitystä ei 
voi tässä kohtaa vähätellä ja yhteistyöllä saa-
daan hedelmällisempiä tuloksia aikaan.

HARVINAISTEN AKTIIVIEN VIIKONLOPPU

Yhdistyksemme kokousedustajat 
Marjukka ja J-P

13

Pienen tauon jälkeen jatkettiin yhdistys-
ten kokemusten ja kuulumisten vaihdolla. 
OI-yhdistys esittäytyi ensimmäisenä. 
Allekirjoittaneen jännityksellä jo esittäyty-
misen alkumetreillä meinasi ääni sanoa sopi-
muksensa irti, kuitenkin loppuun asti saatiin 
esittäytyminen vietyä ja oleellinen tieto muil-
le yhdistyksille kerrottua. Muita viikonlo-
pussa mukana olleita yhdistyksiä olivat: 
AH-potilaat ry, Mulibrey-Nanismi ry, 
KALFOS ry, Suomen NF-yhdistys, Suomen 
Eh le r s -Dan los  yhd i s ty s ,  Suomen  
Kampurajalka -yhdistys ry, NPS, Nail-
Patella, APECED ja ADDISON ry, Suomen 
Tu r n e r - y h d i s t y s  r y,  A i v o l i s ä k e -
Potilasyhdistys Sella ry, Suomen Perthes ry. 
Muiden yhdistysten esittäytymisiä oli ilo 
kuunnella, samalla myös näkökulma laajen-
tui sen suhteen kuinka erilaisista diag-
nooseista huolimatta voi löytää paljon yhtä-
läisyyksiä siinä, millaisia asioita nousee 
esiin arkielämässä, sairaanhoidossa kuin 
yhdistystoiminnassakin. Yhdistysten esit-
täytymisiin meni paljon aikaa ja päivän aika-
taulu jousti hyvin. Jossain vaiheessa ehdit-
tiin lounastamaan esittäytymisten lomassa 
myös, jotta nälkä ei päässyt yllättämään lii-
aksi tiukan asian keskellä. Pienet kau-
neusunet teki myös ihmeitä ja loppupäivän 
ohjelmassa jaksoi olla paremmin mukana.

Invalidiliiton järjestötyön suunnittelija 
Mika Saastamoinen jatkoi aiheella ”Invali-
diliitto nyt”, jossa monipuolisesti keskustel-
tiin nykyisestä Invalidiliiton toiminnasta 
sekä millaisia vaikutuksia Sote-uudistus 
mahdollisesti tuo mukanaan. Myös tulevista 
liittovaaleista puhuttiin. Sote-uudistus kes-
kustelussa ja siinä asiayhteydessä harvinais-
sairauksien kohdalla yleisesti korostuu moni-
muotoisuus, moninaisuus ja monialaisuus 
aspektit. Invalidiliiton sote-kiertue on star-
tannut helmikuussa ja siitä löytyy lisätietoa 
netistä. 

Päivän asiapitoisen osuuden jälkeen oli 
vuoro kevyemmälle ja rennommalle ohjel-
malle, jossa suunnattiin huomio omaan 

itseen, voimavaroihin ja itsetuntemukseen. 
Vuorossa oli voimavaratyöpaja Merja 
Ellosen pitämänä. Aluksi jokainen mietti 
oman ilmaisunsa ja olemuksensa väriä. Värit 
menivät esiteltyjen chakra värien mukaan: 
lila, indigo, taivaansini, vihreä, keltainen, 
oranssi, punainen, valkoinen. Tehtävä oli eri-
tyisen mieluinen ja tarpeeksi keventävä sen 
verran, että värien syvällistä pohdintaa olisi 
voinut toteuttaa pitemmälti. Väripäätöksiin 
vaikuttaa sen hetkinen tunne, vireystila ja 
vaikka mikä. Väri tai värit löytyivät lopulta 
itselle ja ohjelma jatkui. Työpajan aikana kes-
kusteltiin oman persoonallisuuden ja toi-
mintamallien tunnistamisen tärkeydestä ja 
sitä kautta saa merkittävästi voimavaroja 
käytettäväksi. Itsetuntemuksen merkitystä 
ei tule vähätellä arjessa jaksamisessa kuin 
elämässä. Kehuilla ja positiivisella palaut-
teella on suuri merkitys; sillä saadaan hyvä 
mieli vastaanottajalle kuin kehujen antajal-
le. Ilo ja sen tuottaminen on merkittävä voi-
mavara. Kehumista harjoiteltiin myös käy-
tännössä jakaantuen ryhmiin ja ryhmässä 
jokainen vuorollaan pääsi kehuttavaksi rin-
gin keskelle. Kehujen vastaanottajana voi 
olla yllättävän haastavaa olla, on helpompi 
antaa kuin ottaa vastaan. Merja Ellonen esit-
teli myös työpajassa kirjoittamaansa 
Parantavan rakkauden voima kirjaa, josta 
löytyi mukaansatempaava kuvaus netin-
syövereistä. 

Lauantai-ilta jatkui yhdessäolon, päivälli-
sen, saunan ja uinnin merkeissä. Paljon iloa 
ja vapaata keskustelua syntyi myöhemmin 
rennossa illanvietossa.

Sunnuntaipäivänä Merja Monton johdol-
la keskusteltiin harvinaisten vertaistukitoi-
minnasta, koottiin yhteen viikonlopun antia 
ja suunnattiin katsetta tulevaan. Paljon ide-
oita ja keskustelua syntyi harvinaisten toi-
mintaan liittyen. Esimerkiksi se kuinka pal-
jon yhteisiä ja samankaltaisia intressejä löy-
tyy, on jo merkille pantava asia, mitä tulee 
hyödyntää tulevaisuuden tapahtumia ja pro-
jekteja suunniteltaessa. Yhteistyö ja 
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yhteisöllisyys ovat voimavaroja, joilla voi-
daan saada paljon hyvää aikaan. 

Tuoreena puheenjohtajana viikonlopun 
anti oli virkistävän monipuolinen. Paljon 
uusia näkökulmia, tuttavuuksia ja ideoita läh-
ti matkaan tulevaisuutta ajatellen. Uusien asi-

oiden vastaanottajana lähden tunnustele-
maan millaisia asioita on annettavana yhdis-
tykselle. Veneen nokka osoittaa kohti tule-
vaisuutta.

Teksti: Marjukka Kekäläinen
Kuva: Anu Haverinen

PERHOSEN ELÄMÄÄ

Siinä mielin hyvä tuuri valmistua koska 
tästä 3pv niin Neelalla napsahti sääriluu eli 
25.12.2017 ja mehän sitten matkattiin 
Lastenklinikalle lanssilla. Jalkaa koristi 
aluks hieno pinkki kipsi ja kipsaaja oli aloit-
telija kai koska kyseli kovin paljon multa 
miten se on ennen laitettu jouduin kyllä 
myöntämään että saapasta en ole ennen kip-
sannu mutta lantioalaraajan olen joten en 
sitä tiedä. kuitenkin mitä kuvia olen nähny 
OI sivuilla ja päättelin miten kipsaus teh-
dään. Ja oikeinhan se oli mutta kipsaaja teki 
liian tiukan koska jo 2 pv nii Neela valitti 

Heippa taas lukijat..
Terveisiä Porvoosta. Meillä mennyt syk-

sy suht kivuttomasti. Elokuussa oli se pieni 
murtuma jalkapöydällä mutta siitäkin selvit-
tiin vaan tukijalkineen kanssa 3pv ja sit men-
tiinkin jo taas täyttä päätä. Syyskuussa oli 
Luustovastaanotto jossa sovittiin että Neela 
siirtyy Zometaan, joka aiheutti myös mulle 
vähän jännitystä. Lääke tiputettiin joulu-
kuun alussa ja onneks meni kaikki hyvin ekä 
mitään jälkioireita tullut. 22.12.2017 sain 
vihdoin itse Lähihoitajakouluni valmiiks ja 
valmistuin Jiihaa!!! 

Pikku potilas

15

myös konsultoi Kallioo ja Mattilaa. 
Sovitaan että Neelalle laitetaan kipsi nyt jos 
ei onnistu vahvalla lääkityksellä niin sitten 
nukutuksen kautta. 

Neela saa kunnon lääkityksen joka kirjai-
mellisesti pisti vintin sekasin. ja saatiin 
onneks kipsattua hereillä. Neelasta tuli niin 
höperö että rakasti jokaista vastaan tulijaa ja 
hoitajaa.. ¤  Fyssari tuo Neelalle uuden pyö-
rätuolin jolla huristeli pienessä tuiskeessa. 
jäätiin myös tarkkailuun 2h murvon odotus-
tilaan jos lääke aiheuttaa jotain sivuoireita. 
ja sitten matkattiinkin kotiin... Tammikuun 
28. oli sitten leikkauksen aika. leikkaus kesti 
vajaa 5h ja saatiin uus naula sääreen ja muu-
tenkin leikkaus meni hyvin. eikä tarvinnut 
jäädä yöks vaikka olinkin varautunu siihen. 
Kotona tosin oltiin 20.00 aikaa ja noin 3h täs-
tä Neelan huuli turpoo ihan kamalasti ja 
minä soitin 112 ja lanssi tuli tekemään tutki-
mukset ja edelleen jäätiin kotiseurantaa. 
voin sanoa että en kyllä nukkunu sinä yönä. 
Tammikuun 29. oli kuitenkin pakko käydä 
eka Porvoon sairaalassa näytillä koska huuli 
turvotti edelleen, neiti ei halunnu syödä eikä 
juoda ja oli muutenkin ihan poissa oleva. 
Porvoon sairaalassa lääkäri tuli tekee tutki-
muksen taksiin koska ilmoitti jo suoraan että 
heillä ei ole erikoisosaamista OI:st heillä ei 
ole lastenlääkäriä ja tod näk joudutaan muu-
tenkin sit tekee lähete Lastenklinikalle joten 
menkää suoraan sinne mutta hän katsoo että 
taksi vai lanssi. Taksi riittää tälle reissulle. 
siel otettiin sit crp:t 13 ja kuumetta 38 

kovaa kipua ja kipsi tehtiin uusiks samanlai-
nen mutta löysempi. 24.1 oli sitten kipsin 
poiston aika. Mukaan lähti Neelan mummi 
joka odotti kovasti millasta Klinikalla on. Ja 
onneks oli mukana koska päivästä tuli ihan 
kauhee. Kipsin poiston aikana Neela itkee ja 
valittaa että jalka on kipeä, tässä vaihees olis 
varmaan itekin pitäny ymmärtää että luutu-
minen ei oo kunnolla tai vastaavaa. No rönt-
keniin jossa myös ilmoitti hyvin selvästi hoi-
tajille että MINÄ siirrän jalkaa. näin myös 
tapahtu hoitajat kerto miten haluavat jalan ja 
Neela laitto jalan asentoon. sieltä sitten orto-
pedin luokse jossa lääkäri tutki jalkaa ja 
ihmetteli pattia murtuman päällä, konsultoi 
senjoria joka suositteli että ottaa yhteyttä suo-
raan leikkaavaan lääkäriin. Lääkäriä saatiin 
sitten odotella 1,5h joka oli leikkauksessa. 
Ortopedi saapui noin 11 aikaa sitten murvol-
le ja päästiin heti sisälle. Tuttu ortopedin 
kans sit katseltiin kuvaa ja mietittiin mitä teh-
dään. sovittiin että seuraillaan tilannetta että 
on luutumista kyllä mutta se rasite jalkaan ei 
oo tullu joten ei niin nopeaa kun Neelan koh-
dalla yleensä on ollu. joten mennään ihan 
Neelan tahdissa. palattiin odotushuoneeseen 
pukemaan päälle ja pellet saapuu paikalle 
(pöllöt kuten Neela kutsuu) Pellet kyseli 
mitäs neiti tällä kertaa on täällä tehny ja 
Neela kertoi että sitä sattui jalkaan ja nyt sai 
sen kovan kipsin pois. seisoi heidän edessä 
ja piti kumartua esittämään säärtään kun hor-
jahtaa ja tipahtaa samalla alas polvilleen ja 
se HUUUUTO.. Nappasin neidistä vaan kiin-
ni ja huusin ite vastaan kävelevälle päivystä-
välle kirurkille että HAE MATTI!!! Joka läh-
ti samantien hakemaan häntä paikalle ja sielt 
tuli hoitaja hakemaan sänkyä ja neiti sinne 
lähete röntkeniin, Röntkenissä odottaen mä 
haen päivystyksestä Buranaa ja Panadolia. 
pyydän myös Tramalia ihana mies hoitaja 
olis antanutkin heti mutta lääkäri takahuo-
neesta huutaa että pyydä lupa murvolta!! just 
ennen kuvausta hoitaja tuo Neelalle 
Tramalin. No niinhän se oli murtunu uudes-
taan. Taas minä ja Matti istutaan koneen edes-
sä suunnitellaan Neelalle leikkausta hän 

Väsynyt
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Neelan kanssa keskusteltiin ja hoitajat sai-
vatkin neidin piristymään ja juomaan siten 
mehua taas ihan huippu työtä klinikan hoita-
jilta mä en voi kun kehua heitä. ¤  ¤  Noh 
Neelahan siis sai 4viikon kipsin leikkauk-
sesta ja kehotettiin taas kävelyä jota ei neiti 
sitten halunu. kun oli kipsin poiston aika ei 
se ollu luutunu. 14.3 oli sitten se vihdoin ja 
viimein poissa ja neiti onkin istunu tän 
pävän suihkussa :) vaikka neiti on nyt ilmoit-
tanu hyvin selvästi että En kävele enää koska 
kaadun ja sit taas menee poikki. Niin mä kui-
tenkin uskon että viel kävelee. Muutenkin 
huomannu että Neela selkeesti alkaa keskit-
tymään ja huomaamaan kuinka häntä tuijo-
tetaan ja ym.. vaikeaa on olla näis tilanteissa 
ite reipas ja kimpaantumatta.

Meidän perhe odottaa jo innolla reissuu 
laivalle että nähdään tuttuja sitä ennen kui-
tenkin Porvoossa yhdistyksen kokous. nyt 
toivotaan vaan että pysytään pois kipsihuo-
neesta!!!

Minna ja Neela  ¤

Kuvat: Minna Markkula

Ulkoilua

17

joka keskiviikko klo 9-13 sekä joka kuukau-
den ensimmäinen lauantai klo 8-11. 
Vastaajana on ammattilainen. Soittaminen 
on luottamuksellista ja anonyymia. Soittaa 
voi, vaikka vasta epäilee väkivaltaa. Soittaa 
voi, jos on huolissaan muista.

Meihin voi ottaa yhteyttä myös netin kaut-
ta www.naistenlinja.fi klikkaa etusivulta 
v a l i k o s t a  PA LV E L U T  j a  s i e l t ä  
KYSYMYS&VASTAUSPALVELU. Chat 
on avoinna joka torstai klo 17-19. Etusivun 
oikeassa alanurkassa on kuvake Naisten 
Linja Chat, jota klikkaamalla pääsee keskus-
telemaan päivystäjän kanssa.

Jos olet nainen tai naiseksi itsesi kokeva 
ja kohtaat väkivaltaa tai sen uhkaa elämässä-
si, älä jää yksin. Hae apua. Naisten Linja on 
Sinua varten!

terveisin

PirkkoJ.

Melkein 13 vuotta vierähti sosiaalineuvo-
jana Invalidiliitossa. Toissa syksynä avautui 
ihan yllättäen mahdollisuus vaihtaa ammat-
tia ja työpaikkaa. Minusta tuli suunnittelija 
Naisten Linja Suomessa ry:hyn. Kerran jär-
jestöihminen, aina järjestöihminen?

Naisten Linja on naisten puolella, väki-
valtaa vastaan. Nyt ja aina. Minä teen väki-
vallan vähentämistyötä erityis- ja vähem-
mistöryhmiin kuuluvien naisten kanssa. 
Lisäksi koulutan naisiin kohdistuvasta väki-
vallasta, erityisalana vammaiset ja pitkäai-
kaissairaat naiset. 

Vammaisiin naisiin ja tyttöihin kohdistuu 
2-4 kertaa enemmän väkivaltaa tai sen uhkaa 
muihin naisiin verraten. Kehitysvammaiset 
naiset ovat 4-10 kertaa alttiimpia joutumaan 
seksuaalisen väkivallan kohteeksi.  
Euroopan unionin perusoikeusvirasto 
(FRA) vuonna 2014 tekemänsä laajan kar-
toituksen mukaan Suomi on Euroopan toi-
seksi väkivaltaisin maa naisia kohtaan. 

Naisten Linja tarjoaa puhelimitse tukea ja 
apua maksuttomassa numerossa 0800 02 
400 viikon jokaisena päivänä. Päivystysajat 
ovat ma-pe klo:16-20 ja la-su klo 12-16. 
Vastaamassa ovat Naisten Linjan koulutta-
mat vapaaehtoiset. Lisäksi meillä on oma 
Moninaisuuspäivystys erityis- ja vähemmis-
töryhmiin kuluville naisille sekä ammatti-
auttajille. Samassa numerossa vastataan 

NAISTEN LINJA

telemaan päivystäjän kanssa.

Jos olet nainen tai naiseksi itsesi ammaisiin naisiin ja tyttöihin kohdistuu 
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Tässä on ollut ”pikkaisen” taukoa siitä 
kun viimeksi viime vuosituhannella lehteen 
kirjoitin. Silloin olin saanut kalsitoniinista 
avun oikean olkapään ongelmiin ja tutkinut 
PubMedin artikkelit. Lääketiedettä OI:n 
osalta on tullut seurattua sittemminkin. Oma 
terveys kun on niin tärkeä asia, ettei sitä 
uskalla pelkästään lääkäreiden vastuulle jät-
tää. Eikä oikein muidenkaan OI-ihmisten ter-
veyttä. Yhdistyshän on perustettu, jotta voim-
me toisiamme eri tavoin auttaa. Käsitykseni 
mukaan lääkärit eivät vaikuta oikein seuran-
nee tai ainakaan julkaisseen pitkäaikaisen 
bisfosfanaattihoidon vaikutuksista mihin-
kään. Siksipä on nyt aika kertoa saamastani 
hoidosta ja sen vaikutuksista.

Itselläni on geenitutkimuksella todettu 
tyypin 1 OI ja se tarkoittaa sitä, että kolla-
geeni 1 on sinällään laadultaan priimaa, mut-
ta sitä tulee määrällisesti vain puolet nor-
maalista. Kolmostyypissähän määrä on nor-
maali, mutta laatu huonompaa ja geneetti-
nen tutkimus pyrkii siihen että vaikeampi 
kolmostyyppi voitaisiin muuttaa ykköstyy-
piksi jotenkin vaientamalla viallinen geeni. 
Tässäkin on siis kyseessä kuitenkin pohjim-
miltaan kyseessä kaksi ihan eri sairautta ja 
olisi vähän väärin niputtaa ne yhdeksi koska 
perussyy on eri. Tämä on tylsästi pakko mai-
nita tässä kohtaa, koska bisfosfanaattien vai-
kutus voi hyvinkin olla erilainen eri OI-
tyyppien kanssa. Joku voisi perustellusti spe-
kuloida jopa, että osteoporoosin ja tyyppi 
1:n välinen ero voi olla joissain suhteissa pie-
nempi kuin OI:n ykkös- ja kolmostyypin 
ero. Ei siis ole ihan helppoa tämä lääketiede. 
Lisäksi väitän, että asiaa koskien on tehty pal-
jon virheellisiä diagnooseja mutuperusteella 
ja moni niihin yhä aiheetta uskoo. Olipa mul-
lakin aikanaan muka kolmostyypin OI.

Vuonna 2002 pääsin HUS:n endokrinolo-

gialle potilaaksi. Jotain oli toki tuolloin lää-
kärikunnan osalta pielessä, koska monia mui-
ta oli päässyt hoitoon aiemmin, mutta yhdis-
tyksessä tuo tieto ei ollut kulkenut, ainakaan 
minun korviini. Toki yhdistystä kiittäminen, 
että tuli kontakti ja tieto mahdollisuudesta 
yhden kokouksessa olleen luennon 
yhteydessä.  Tuona vuonna otettiin ensim-
mäinen DEXA-luuntiheysmittaus, valitetta-
vasti vain selästä, mutta kuitenkin. Se näytti 
luuston olevan vaikeasti osteoporoottista. Ei 
toki ollut uutinen koska muistin hyvin kuin-
ka harmaalta luuni olivat röntgenkuvissa 
näyttäneet ja lääkärit olivat aina luuni oste-
oporoottisiksi röntgenkuvista silmämääräi-
sesti todenneet ja asian maininneet. Välillä 
lapsuudessa olivat röntgenkuvatkin epäon-
nistuneet kun tehoja ei ollut vähennetty tar-
peeksi.

Vuonna 2002 sain sitten luuntiheysmit-
tauksen jälkeen ensimmäisen kerran 
Zometaa suoneen ja sen jälkeen olen sitä ja 
samaa ainetta (Aclasta) saanut 10 tai 11 ker-
taa tasaisen epätasaisesti. Vaikutus viimeis-
ten 15 vuoden on kohdallani ollut vähintään 
hurja, mutta tapahtunut vähän vaivihkaa. 
Ihan alkuun en huomannut lääkityksestä 
mitään käytännön hyötyä, mutta kun arvot 
lähtivät paranemaan, uskoin mittauksiin.

Paralympiavuosina (1988) jaksoin kyllä 
vetää leukoja 20 kg kevyempänä kuin nyt, 
mutta kovasta treenistä huolimatta en var-
pailleni pystynyt silloin nousemaan.  Sisällä 
pärjäsin ilman keppejä kun varovasti käve-
lin, mutta sen verran keinuvaa oli meno, että 
kahvikupin kantamiseen tarvitsi jo kepin toi-
seen käteen. Veneeseen piti mennä rannasta 
keppien kanssa veteen astellen ja sitten vai-
keasti keikauttaa yläkroppa ja painopiste 
keulaan ja jotenkin valua sitten sinne jalat 
ilmassa. On ollut varmaan näky sekin. 
Tuokin siis onnistui vain juuri ja juuri kun 
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me viikolla lähdin viemään koiraa aamupis-
salle. Alaulko-oven edessä tajusin, että säh-
kömopon saamiseen tarvittava avain jäi ker-
rosta ylemmäksi kotiin ja mulla ei ole edes 
kyynärsauvaa mukana. Hetken pohdinta. 
Päätin kokeilla onko liukasta vai ei. Yli 40 
vuoteen en ole kävellyt lumikelillä ulkona 
ilman apuvälineitä kuin ehkä metrin pari 
poikkeustilanteessa. Ei ollut liukasta, joten 
eikun menoksi vaan. Toki olin varovainen ja 
katsoin, että koira ei pääse flexissä yllättäen 
nykäisemään, mutta hyvinhän tuo meni ja 
käveltiin ehkä joku 50 metriä ja hoidettiin 
asia. Luotto jalkojen voimiin ja vartalonhal-
lintaan oli sitä luokkaa, että tuon juuri ja 
uskalsi tehdä.

Kevättalvella 2016 tein ehkä elämäni 
rajuimman ilmalennon joka päättyi käsien 
varaan kaatumiseen.  Olin menossa sähkö-
mopolla koirapuistoon oikotietä pitkin. 
Ekalla kertaa en päässyt aurauksen jättämäs-
tä vallista ylös. Toisella kertaa otin sitten täy-
den vauhdin. Jännitin jalkani kuin rode-
ohyppyyn. Koira oli turvallisesti edessä, mut-
ta sähkömopo kanttasi jäälohkareeseen, keu-
li ja kaatui sekunnin osissa sivulle jorpak-
koon yli 90 astetta niin että lensin kevyesti 
lumipeitteiselle jäälle. Kävi niin nopeasti, 
etten ehtinyt edes säikähtää. Ehdin joillain 
reflekseillä ihmeen kaupalla ponnistaa ja 
kääntyä ja ottaa molemmilla käsillä vastaan, 
oikealla enemmän. Löysin sitten itseni maas-
ta nelinkontin ihmettelemässä että kuinka 
kävi ja mitkä luut meni. Tuon tilanteen tietää 
vain OI-ihminen.

Normaalisti oikean käden olisi pitänyt 
murtua vähintään kahdesta kohtaa ja vasem-
man ainakin yhdestä. Ne kuitenkin yllättäen 
kestivät murtumatta, kipeetä toki teki. Ja 
vaikka käteni ovat luustoni vahvin osa, ovat 
ne ennen paljon pienemmistäkin tälleistä 
ennen murtuneet, joten käsien luusto oli tuon 
”testin” perusteella vahvistunut. Lisäksi otin 
käsilläni miltei koko painoni vastaan, rinta-
kehään ei edes sattunut eikä pää osunut 
mihinkään. Refleksieni nopeus yllätti, mutta 

kepeillä veteen ensin käveli. Sisätiloissa 
vähänkin korkeamman maalaistalotyyppi-
sen kynnyksen ylittäminen oli tarkkaa puu-
haa ja karmista usein piti ottaa tukea jos ei 
ollut kyynärsauvaa.

Reilu vuosi sitten näin unta, että pystyin 
hyppäämään korkeal le  tasaja lkaa.   
Herättyäni aamulla todellisuuteen harmitus 
oli suuri. Viisi vuotta aiemmin olin kyllä yrit-
tänyt hypätä tasajalkaa, mutta vain sentin 
pari oli toinen jalka luistanut. Vaan pakko-
han tuota yrittää uudestaan, vaikka olin mel-
kein varma epäonnistumisesta. Mutta eipä 
ollut kuin koira kotona tuota ihmettelemäs-
sä, joten mikä ettei! Suureksi yllätyksekseni 
olin sitten hetken ilmassa ja parin harjoi-
tushypyn jälkeen kengillä ja ilmankin pääsin 
jo jotain reilut 30 cm eteenpäin. Olipa hienoa 
tuohon pystyä 42 vuoden jälkeen ja taisi sii-
nä karskin miehen silmäkulmakin vähän 
onnesta kostua. Parin päivän kuluttua kyllä 
sitten taas ihmettelin, miksi toinen jalka oli 
vähän kipeä.

Pari vuotta sitten olin airoissa verkkoja 
laskemassa ja katiska mun ja isäni välissä. 
Kepitkin olivat kauas rantahiekkaan heitet-
tynä. Rantaan jäänyt 8 kg:n painoinen koira-
ni muutti mielensä ja päätti haluta mukaan. 
Soudin rantaan, poistuin veneestä heti vauh-
dilla, kävelin kumppareilla rantaan ja kan-
noin sit koiran veneeseen ja nostin etutuh-
dolle. Sen jälkeen ensimmäisen kerran eläis-
säni nostin vasemman jalan veneen keulaan 
ja potkin sen oikealla jalalla liikkeelle poh-
jaa pitkin kädet veneen reunoissa ihan kuten 
”terveillä” on tapana rannasta lähteä.

Itsepalveluruokailukin on nykyään help-
p o a .  Vi i m e k s i  h u o m a s i n  t ä m ä n  
Invalidiliiton vertaistapaamisessa Lahdessa 
puheenjohtajamme kanssa. Jos ennen piti 
kuljettaa jokainen astia erikseen tai jopa pyy-
tää keittolautasen kanssa apua, niin nyt oli 
helppoa vain kävellä, ottaa ruoat ja juomat 
tarjottimelle ja läikyttämättä kävellä niiden 
kanssa pöytään. Tätä kirjoittaessa viime vii-

 

  



18
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parin vuoden salitreeni ja se, että liike osin 
vastasi uinnin volttikäännöstä saattoi auttaa.

En lupaa tai väitä, että bisfosfanaateista 
olisi kaikille vastaavaa hyötyä, mutta kyllä 
minun kykyni liikkua, (lääkärikielellä mobi-
liteetti) on parantunut huomattavasti. Selkä 
ei ole enää niin kipeä kuin ennen, jalat kanta-
vat noin 30 kg enemmän, ja tasapaino on 
parantunut ylipainosta huolimatta. Lisäksi 
kädet kestivät korkealta ja kovaa tulleen kaa-
tumisen kovalle jäälle, jossa oli vain noin 
puolen sentin lumikerros. Yhtä pahasti en 
ole koskaan käsilleni kaatunut, aiemmat mur-
tumat ovat tulleet tuohon verrattuna pie-
nienergisistä vammoista.

Viimeisen 15 vuoden aikana olen saanut 
Zometaa tai Aclastaa 10 tai 11 kertaa. 
Mitattava vaikutus on kertomisen arvoinen. 
Aloitettaessa selkänikamista mitattu luunti-
heys (BMD, bone mineral density) oli 
keväällä 2002 0,621 ja T-pisteet -4,1 mikä 
tarkoittaa luuston olleen vaikeasti osteopo-
roottista WHO:n mukaan. Tasaisesti mutta 
varmasti nämä arvot ovat parantuneet hoi-
don jatkuessa. Vertailukelpoinen BMD oli 
syksyllä 0,865 mikä tarkoittaa luuntiheyden 
kasvua 39,3% Ikävakioidut T-pisteet selässä 
ovat nyt -2,6 kun osteoporoosin raja-arvo on 
-2,5. Lisäksi vain yksi nikama on enää oste-
oporoottinen muiden ollessa jo parantuneita 
osteopenian (alentunut luuntiheys) puolelle. 
Käden värttinäluusta ensi kertaa mitattu 
luuntiheys sai T-arvon -0,6 mikä lasketaan jo 
terveeksi. Osteopenian raja on -1.

Jorvin endokrinologin kanssa katsoimme 
röntgenkuvaa kädestäni. Hän totesi luun 
näyttävän terveen ihmisen kädeltä eikä ihme-
tellyt yhtään, että käteni kestivät tuon kovan 
kaatumisen josta kerroin. Itse kyllä luulin 
ensin ko rtg-kuvan olleen edellisen tai jon-
kun muun potilaan kädestä. Luu kun oli siinä 
kirkkaan valkoista eikä harmaata kuten kai-
kissa minusta ennen otetuissa röntgenkuvis-
sa. Olkoonkin yhä ”OI-luuta”, erästä OI-

Nordenin asiantuntijalääkäriä lainatakseni, 
minulle riittää että näyttää terveeltä, tuntuu 
terveeltä eikä murru kovastakaan tällistä.

Jos joku näyttää tätä juttua lääkärille hoi-
toa vaatiessaan, niin mainittakoon että 
minulla on takana noin 50 murtumaa takana, 
joista viimeinen isompi 20 vuotta sitten jos 
kylkiluita ei lasketa. Kahdeksan vuotta olen 
ollut aikanaan ennen murrosikää pyörä-
tuolissa ja kaksi meni sängyssä niin, etten 
voinut edes istua. Pahimmillaan selkäni oli 
kompressiomurtunut niin, etten istumaan 
pystynyt melkein kahteen vuoteen ja luusto 
siinä kunnossa, että reisi murtui kun sitä suk-
kapuikolla kutitin jalan ollessa sääriluun 
murtuman takia kipsissä. 

Useimmat sairaudet ovat siitä ikäviä, että 
ne ovat eteneviä. Lapsuudessani kerrottu 
ennuste olisi tarkoittanut liikkumiskyvyn 
huononemista, lisääntyviä murtumia ja pal-
jon muuta lisääntyvää ikävää luuston osalta 
noin 40 ikävuoden jälkeen.  On suuri etuoi-
keus olla tilanteessa jossa luustoni tila on 
ollut pitkään lääkehoidolla paraneva.

Juha-Pekka Tallgren
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käden etusormi. Vasenkätisillä tietenkin 
oikean käden etusormi. Testasin teoriaa ker-
ran, kun en voinut käyttää vasenta etusor-
meani kuuteen viikkoon. Ja niinpä niin, siitä 
ei ollut paljon mitään haittaa. Paitsi instru-
menttien soittamisessa ja kymmensormijär-
jestelmän käyttämisessä. (Mitä en edes osaa. 
Mutta silloin en voinut edes yrittää.)

Se on lähinnä hyvä puheenaihe. Reaktiot 
vaihtelevat hallitsemattomasta naurusta 
syvään järkytykseen. 

Kuvat ja teksti Beyla Karanka

Lyhyt anatomian oppitunti:
Sormien suoristamiseen ja koukistamiseen 
vaaditaan jänteitä. Ojentamisesta vastaa 
ojentajajänteet ja koukistamisesta koukista-
jajänteet. Ilman niitä sormet olisivat melko 
käyttökelvottomat, löysät nakit.

Ongelma:
Edellä mainitut ojentajajänteet sijaitsevat 
sormissa hyvin pinnalla käden selkäpuolel-
la, mikä tekee niistä hyvin helposti haavoit-
tuvat. Hypoteettisesti siis jänteen saisi hel-
posti tuhottua vahingossa, vaikka puukon 
livetessä, kun sillä yrittää avata ruuveja, kun
ei jaksa etsiä käsiinsä ruuvimeisseliä. 
Hypoteettisesti.

Tarina:
Yhtenä aamuna minulla puudutettiin koko 
käsi yhtä sormileikkausta varten ja samana 
päivänä menin huvipuistoon sellaisen tun-
nottoman spagettikäden kanssa. Koska hei, 
olen sanani mittainen mies ja yksi pieni leik-
kaus ei ole hyvä syy sovittujen menojen peru-
miseen. Olisimme toki voineet käydä siellä 
edellisenäkin päivänä, mutta sää oli masen-
tava. Ja seuraavana päivänä serkkuni lähti 
takaisin kotiinsa jonnekin metsän keskelle. 
(Kirjaimellisesti, hän asuu hyvin metsäises-
sä paikassa.)

Ongelma nro 2:
Julkinen terveydenhuolto. Tai lääketieteen 
tämänhetkinen tila. Tai karma tai huono 
onni. Siis leikkaukset eivät aina tuota halut-
tua lopputulosta. Jotkut leikkaukset olisi 
parempi vaan alun perinkin jättää tekemättä.

Hauska fakta:
Kuulemma ihmisen turhin sormi on väärän 
käden etusormi. Siis yleensä vasemman 

OJENTAJAJÄNTEISTÄ JA 

TURHISTA LEIKKAUKSISTA

Eipähän enää jännitä
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parin vuoden salitreeni ja se, että liike osin 
vastasi uinnin volttikäännöstä saattoi auttaa.

En lupaa tai väitä, että bisfosfanaateista 
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kaatumisen josta kerroin. Itse kyllä luulin 
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Nordenin asiantuntijalääkäriä lainatakseni, 
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Jos joku näyttää tätä juttua lääkärille hoi-
toa vaatiessaan, niin mainittakoon että 
minulla on takana noin 50 murtumaa takana, 
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kylkiluita ei lasketa. Kahdeksan vuotta olen 
ollut aikanaan ennen murrosikää pyörä-
tuolissa ja kaksi meni sängyssä niin, etten 
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Useimmat sairaudet ovat siitä ikäviä, että 
ne ovat eteneviä. Lapsuudessani kerrottu 
ennuste olisi tarkoittanut liikkumiskyvyn 
huononemista, lisääntyviä murtumia ja pal-
jon muuta lisääntyvää ikävää luuston osalta 
noin 40 ikävuoden jälkeen.  On suuri etuoi-
keus olla tilanteessa jossa luustoni tila on 
ollut pitkään lääkehoidolla paraneva.

Juha-Pekka Tallgren
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käden etusormi. Vasenkätisillä tietenkin 
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ERÄÄN HULLUUDEN ANATOMIA 53

eli kävin vaihtamassa Laakkosella avainpa-
riston, en autoa. Koska jo pääni oli olevinaan 
terveen kirjoissa poikkesin keilahallilla har-
joittelemassa ja heitin keilakauden parhaan 
harjoitukseni sarjakeskiarvolla 189 pistettä. 
Maanantai-iltana alkoi jokunen ylähammas 
vasemmalla puolella sykkiä ollen myös hie-
man kosketusarka. Iltapalaksi Burana 600 ja 
nukkumaan aikaisin, eli jo ennen kello yhtä.

Tiistaiksi oli jo aiemmin sovittu tyttären-
tyttären Beylan haku Helsinki Vantaalta. 
Beyla oli palailemassa yksittäiseltä 
Espanjankäynniltään Fuengirolassa. 
Samalla matkalla kävin etsimässä ja löytä-
mässä isonveljeni haudan Malmin hautaus-
maalla. Tuulta ja vesivihmaa jotenkin pale-
leva olo, vaikka paksusti vaatetta päällä. 
Illalla kotona siirryin television katseluun, 
koska oli jokseenkin raukea olotila. …..-
….Yhtäkkisesti heräsin tietämättä aluksi 
missä ja kuka olin sekä mikä vuorokauden-
aika. Kuumaa mehua lasillinen sekä Burana 
600. Peiton alle jo ennen kello 23:a.

Torstaina siis edellistä torstaita seuraavan 
viikon torstaina jälleen hammaslääkäriin. 
Nyt kuvattiin vasemmanpuolen yläleuan juu-
ristoa. Ei mitään hampaistossa havaittavaa, 
vaikka pari hammasta kosketusarkoja. 

Torstaina tammikuussa tänä vuonna soi-
tin hammaslääkärilleni, joka on ihan kun-
nollinen vaikkei kunnallinen. Syynä soittoo-
ni oli ihmisestä ulospäin katsoen oikeanpuo-
leisen yläikeneni, joka jotenkin vaivasi ja 
vuosi harjatessani, hampaitani siis eikä esi-
merkiksi tukkaa, vertaansa vaille vertansa, 
tahi minun vertani. Lisäsyynä soittooni oli 
tuo Prolia 60 lääkitys, jota käytettäessä 
peloitellaan leukanekroosillakin varsinkin 
jos lääkityksen aikana joutuisi tekemään 
isompia hammasremontteja.

Seuraavana aamuna, perjantaina, kävin 
keilaamassa jotenkin velttojalkaisena loppi-
aiskisan, jossa heitin seuramme joukkueen 
ensimmäisenä. Kisa meni suhteellisen hei-
kosti jostain, tai jostain muusta, syystä. 
Illemmalla sauvakävelin hiljalleen pitkäh-
kön lenkin ja ihmettelin vielä normaalia 
nopeampaa hien pintaannousua. Sunnuntai 
olikin sitten jo täysi lepo-/televisionkatse-
lupäivä.

Maanantaina käynti hammaslääkärissä. 
röntgenkuva oikeanpuolen ylähampaista. Ei 
mitään vikaa juurissa eikä myöskään reikiä 
missään. Autolle mennessäni huomasin että 
avaimen paristo oli sanoutunut irti sähköi-
sestä suhteestaan autonovienovien 
aukaisuun. Valitsin halvemman vaihtoehdon 
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ja kas vain (ei siis kasvain) molemmilla puo-
lilla poskiontelot olivatkin tulehdustilassa, 
kuulemma jopa reilusti. Kirjoitti antibiootin. 
Ilmeisesti olinkin sairastanut pienimuotoi-
sen flunssan, rokotuksesta huolimatta, tai 
rokotuksen vuoksi en ollut ehtinyt tuntea 
itseäni riittävän sairaaksi vuodenvaihteen tie-
tämillä.

Antibioottilääkityksellä hampaisto muut-
tui epäaraksi, säryt loppuivat ja olotila nor-
malisoitui. Nukkuminenkin alkoi taas onnis-
tua normaalina kuuden tunnin putkinukku-
misenani ilman väliheräyksiä. Että sellainen 
ikenen verenvuoto.

Jouko Karanka

Pientä hammashiontaa näön, ulkonäön var-
maankin,  vuoksi  ja ajan kuluksi .  
Hammaslääkäri epäili mahdollista poskion-
telotulehdusta. Minä en vielä. Siirryin kui-
tenkin Buranan puolelle illasta. Koska ei 
mitään vaikutusta siirryin yhden gramman 
Panadol Forteen perjantaina ja kun sekään ei 
vaikuttanut jotenkin särkyiseen oloon edes 
sen vertaa kuin kahvinjuonti soitin itselleni 
omalääkäriajan, jonka sain maanantaille. 
Lauantai ja sunnuntai menivät kokeilulääki-
tyksen puolelle. Välisöin jopa yhden kolmen 
tabletin vuorokauden Panacodia huomaa-
matta minkäänasteista kivun lievitystä.

Maanantaina aamusta omalääkärille. 
Kyseli ja kuulosteli aluksi. Hieman arat, 
ehkä, olivat poskipäätkin. Ultraäänikuvaus 

OI-NORDENIN KOKOUS 

KÖÖPENHAMINASSA 14-16.10.2016

OI-Nordenin edustajat kokouspöydän ympärillä: Anne-Maria ja Elisabeth (Suomi), 
Preben (Tanska), Arthur (Norja), Rune (Tanska), Leif (Norja) ja Lars-Göran (Ruotsi).
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Viime vuoden lokakuun puolenvälin tie-
noilla kokoustimme jälleen kerran OI-
Nordenin hallituksen kanssa Kööpenhami-
nassa. Paikkana oli hotelli, jossa olemme 
kokoustaneet ennenkin ja porukka oli myös 
ennestään tuttu, yhtä lukuun ottamatta. Tällä 
kertaa mukana oli nimittäin pitkästä aikaa 
myös edustaja Ruotsista. Muista Pohjois-
maista poiketen, Ruotsilla ei ole omaa OI-
yhdistystä, mikä johtuu suurelta osin siitä, 
että pienten vammaisyhdistysten on vaikea 
saada taloudellista tukea toiminnan aloitta-
miseksi naapurimaassamme. Suomessa sitä 
vastoin, RAY:n myöntämä tuki onneksi mah-
dollistaa pientenkin yhdistysten toiminnan 
ja niin ikään Tanskassa ja Norjassa myös pie-
net vammaisyhdistykset voivat onneksi saa-
da taloudellista tukea. Ruotsista on kuiten-
kin ollut yksi edustaja OI-Nordenissa, sillä 
RBU (kattojärjestö vammaisille lapsille ja 
nuorille, sekä heidän perheilleen) on lähettä-
nyt yhden edustajan. Tämä edustaja luopui 
kuitenkin tästä luottamustehtävästä muuta-
ma vuosi sitten, joten nyt oli hienoa saada 
taas uusi edustaja Ruotsista OI-Nordeniin. 

Lars-Göran, johon saimme nyt tutustua 
Kööpenhaminassa, on hyvin aktiivinen 
Ruotsin vammaispolitiikassa ja hän on inno-
kas perustamaan OI-yhdistystä vihdoin 
myös Ruotsiin. Siksi suunnittelimme syksyn 
kokouksessa, että voisimme tukea tätä pyr-
kimystä OI-Nordenin suunnalta kutsumalla 
kiinnostuneita ruotsalaisia OI-laisia kevään 
kokoukseemme, joka pidetään Tukholmas-
sa. Tätä kirjoittaessa luultavasti noin kym-
menkunta innokasta ruotsalaista OI-laista on 
tulossa ja toivon mukaan voimme yhteis-
pohjoismaalaisin voimin innostaa ja kannus-
taa heitä perustamaan oman OI-yhdistyksen 
Ruotsiin. Suunnitelmissa on, että yhteisen 
lounaan lisäksi kerromme heille kunkin 
Pohjoismaan OI-yhdistyksen toiminnasta 
sekä OI-Nordenista. 

Sen lisäksi, että suunnittelimme Kööpen-
haminassa seuraavaa kevätkokoustamme, 
suunnittelimme myös hieman seuraavan syk-
syn OI-Nordenin kokousta. Elokuun lopussa 

järjestään nimittäin kansainvälinen OI-
konferenssi asiantuntijoille Oslossa, ja siksi 
pohdimme, pitäisimmekö mahdollisesti OI-
Nordenin syksyn kokouksen tämän konfe-
renssin yhteydessä. Koska konferenssin yksi-
tyiskohdista ei vielä tuolloin ollut tietoa, asia 
jätettiin päätettäväksi vasta seuraavassa 
kokouksessa. Tulevien kokousten suunnitte-
lun lisäksi kävimme kokouksessa läpi kun-
kin maan OI-yhdistyksen viimeaikaista toi-
mintaa, OI-Nordenin hallituksen edustajien 
kokoonpanoa ja talousasioita. 

Virallisen kokouksen jälkeen tanskalai-
nen puheenjohtajamme Rune tarjosi meille 
suomalaisille sekä toiselle Norjan edustajal-
le kyydin läheiseen ostoskeskukseen. Hyvin 
mahtui kolme pyörätuolia ja neljä ihmistä 
Runen Renaultiin. Ostoskeskus oli raken-
nettu entisen kalatorin paikalle, ja sen kes-
kellä komeili valtava ympyränmuotoinen 
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kalaparvea esittävä metalliveistos.  
Lauantai-iltapäivänä ”muutama” muukin oli 
päättänyt lähetä ostoksille, etenkin moni lap-
siperhe, joten juodessamme kahvia ja teetä 
pohjakerroksen markettien välissä olevassa 
kahvilassa melutaso oli jo sen verran kova, 
että emme kuulleet edes toisiamme yrittäes-
sämme keskustella pöydän yli. Lyhyehkön 
ostosreissun jälkeen päätimme kokousvii-
konlopun yhteisellä illallisella lauantai-
iltana. 

Vaikka olemme, kuten sanottua, kokous-
taneet jo useamman kerran OI-Nordenin 
kanssa Kööpenhaminassa, itse kaupunki on 
valitettavasti tähän asti jäänyt pitkälti näke-
mättä. Tällä kertaa kokousviikonloppumme 
osui onneksi koulujen syysloman alkuun, 
joten päätimme, että koska työmme ei tällä 
kertaa ollut esteenä, jäisimme omakustantei-
sesti Kööpenhaminaan maanantaihin asti. 
Sunnuntaina suuntasimme aamupalan jäl-
keen keskustaan missä tapasimme Elisa-
bethin serkun pojan Fredricin ja hänen avo-
vaimonsa Ann-Louisen, jot-
ka opiskelevat ja työskente-
levät Kööpenhaminassa. Oli 
hienoa tavata heitä pitkästä 
aikaa ja helppoa liikkua kau-
pungilla heidän kanssaan, 
kun he tunsivat paikat, esim. 
erittäin hyvän ruokapaikan. 
Vietimme koko sunnuntain 
heidän kanssaan, kävimme 
mm. kasvitieteellisessä puu-
tarhassa ja illan päätteeksi 
kävimme kaupungin keskellä 
olevassa Tivolissa. Koko 
huvipuisto oli koristeltu hal-
loweenteeman mukaisesti, ja 
vaikka tämä amerikkalainen 
juhla tuntuu vähän vieraalta, 
niin oli kieltämättä hienoa 
nähdä kaikki koristelut ja tun-
nelmallinen iltavalaistus 
huvipuistossa. 

Maanantaina saimme seu-

raksemme Elisabethin lapsuudenystävän 
Sandran, joka asuu Lundissa eteläisessä 
Ruotsissa, eli vain lyhyen junamatkan pääs-
sä Kööpenhaminasta. Hänen kanssaan käve-
limme pitkin Strøgetiä ja kävimme yhdessä 
ihastelemassa hienoa Amalienborgin palat-
sialuetta ja Fredrikin kirkkoa. Ehdimme 
nauttia myös lämpimät kaakaot tunnelmalli-
sen Nyhavnin satama-alueen kahvilateras-
silla. Maanantai-iltana lensimme sitten 
He l s ing in  kau t t a  t aka i s in  ko t i i n  
Pohjanmaalle. Tämä kokousviikonloppu oli 
kaikin puolin antoisa, meillä oli hyvä kokous 
OI-Nordenin kanssa ja saimme myös tavata 
ihania ihmisiä ja tällä kertaa nähdä paljon 
enemmän Kööpenhaminasta kuin vain 
kokoushotellin ja lentokentän. 

Teksti ja kuvat; Elisabeth Hästbacka ja 
Anne-Maria Hästbacka

Suomen OI-yhdistyksen edustajat OI-
Nordenin hallituksessa

Ostoskeskuksen keskellä komeili valtava 
kalaparvea esittävä veistos.

Anne-Maria, Elisabeth ja Sandra Nyhavnin satamassa.
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Viime vuoden lokakuun puolenvälin tie-
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nyt yhden edustajan. Tämä edustaja luopui 
kuitenkin tästä luottamustehtävästä muuta-
ma vuosi sitten, joten nyt oli hienoa saada 
taas uusi edustaja Ruotsista OI-Nordeniin. 

Lars-Göran, johon saimme nyt tutustua 
Kööpenhaminassa, on hyvin aktiivinen 
Ruotsin vammaispolitiikassa ja hän on inno-
kas perustamaan OI-yhdistystä vihdoin 
myös Ruotsiin. Siksi suunnittelimme syksyn 
kokouksessa, että voisimme tukea tätä pyr-
kimystä OI-Nordenin suunnalta kutsumalla 
kiinnostuneita ruotsalaisia OI-laisia kevään 
kokoukseemme, joka pidetään Tukholmas-
sa. Tätä kirjoittaessa luultavasti noin kym-
menkunta innokasta ruotsalaista OI-laista on 
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on OIFE:n kommunikaatiostrategian kehit-
täminen. Pyörittelimme jälleen pitkään 
jäsenkategorioiden määrittelyjä ja jäsen-
maksuja. Toivottavasti tämä aihe on nyt saa-
tu lopultakin käsiteltyä. Täysin vaienneelle 
Ruotsin harvinaisten sairauksien liitto 
RBU:lle annettiin vuoden loppuun asti aikaa 
ilmoitella itsestään tai heidät katsottaisiin 
eronneiksi OIFE:sta. Yhteydenotto saatiin 
pari päivää ennen takarajaa. Venäjästä tulee 
OIFE:n jäsen vuoden 2017 alusta kunhan 
jäsenmaksu on maksettu. Itävalta liittyi 
vuonna 2016.

OIFE:lla on useita pieniä liitännäis-
jäseniä, joiden tilanteesta ei aina ole selvää 
kuvaa. Vaikka emme haluaisi sulkea järjes-
töjä toiminnan ulkopuolelle, näiden jäsenten 
pitäminen jäsenlistoilla ilman mitään elon-
merkkejä on myös epätarkoituksenmukais-
ta. Tämänhetkinen ratkaisu keskittyy nimel-
liseen jäsenmaksuun tai vaihtoehtoisesti 
tämän maksamisen korvaamiseen selvityk-
sellä järjestön tilasta.

OIFE-kuulumisia

OIFE:n 24:s vuosikokous järjestettiin 9.-
10.10. Lissabonissa. Paikalla oli 10 äänioi-
keutettua delegaattia sekä muita osallistujia 
esimerkiksi Saksan HPP-yhdistyksestä sekä 
O I - t u t k i m u s t a  r a h o i t t a v a s t a  
Care4BrittleBones-säätiöstä.

Uusi puheenjohtaja Ingunn Westerheim 
on aloittanut toimessaan ansiokkaasti. Pidän 
itse erityisen tärkeänä sitä, että hänen vetä-
mänään pääsemme etenemään tärkeässä stra-
tegiatyössä, koska viime vuosina olemme 
keskittyneet melko paljon sisäisiin asioihin 
ja sääntöjen viilaamiseen. Tämä ei kuiten-
kaan sellaisenaan edistä OIFE:n varsinaista 
tehtävää. Pidämme vuoden 2017 helmikuus-
sa johtoryhmän kokouksen Milanossa, jossa 
selvitämme OIFE:n strategiaa ja tavoitteita 
entisestään.

Perusbyrokraattisessa osuudessa Anna 
Rossi äänestettiin viidenneksi johtoryhmän 
jäseneksi. Hänen ensimmäisenä tehtävänään 
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Osallistun myös Care4BrittleBones-säätiön 
potilaspaneeliin pyydettäessä. Keräämme 
myös eurooppalaista OI-asiantuntijoiden lis-
taa ja edistämme muutoin asiantuntijoiden 
verkostoitumista.

OI-tutkimuksessa eletään yleisesti ottaen 
todella mielenkiintoisia aikoja. Kanta-
soluilla on saatu varsin dramaattisia hoitotu-
loksia erittäin vaikeissa OI-muodoissa, ja 
lisäksi tulollaan on uusia luun aineenvaih-
duntaan vaikuttavia lääkeaineita.

Merkittäviä OI-tapahtumia viime vuosina 
ovat olleet nuorisotapaamiset Berliinissä 
2015 ja Lontoossa 2016, Soft Issues-
konferenssi Oslossa 2016 sekä tämänkertai-
sen vuosikokouksen yhteydessä järjestetty 
“OI in 2016”-konferenssi, josta Taco van 
Welzeniksen tuottamien muistiinpanojen 
mielenkiintoisin huomio on, että paljon 
pelättyä leukaluun kuoliota ei ole OI:n bis-
fosfonaattihoitojen seurauksena havaittu. 
Annokset ovatkin esimerkiksi syövän hoi-
dossa paljon suurempia. 

Seuraava konferenssi on jälleen Oslossa 
tämän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. 
Seuraavan nuorisotapaamisen järjestämis-
paikka on auki, mutta tässä kunnostautuvat 
varmasti uudet vastavalitut nuorisokoor-
dinaattorimme Stephanie Claeys ja Marie 
Holm Laursen.

OIFE:n näkyvyyttä voi itse kukin edistää 
esimerkiksi sosiaalisessa mediassa liitty-

4mällä nuorisoryhmään  tai tykkäämällä 
5OIFE:n omasta sivusta . Seuraavan kerran 

kokoonnumme Varsovassa toukokuussa.

Eero Nevalainen

Kuva OIFEn arkistosta

OIFE itse kärsii kroonisesta vapaaehtois-
ten pulasta. Johtoryhmän saamme onneksi 
kokoon Skypen välityksellä säännöllisesti 
vähintään kerran kuukaudessa, mutta vali-
tettavasti aktiivisina toimijoina on tosiaan 
vain viitisen ihmistä.

Vuosina 2015 ja 2016 pääasialliset johto-
ryhmän aktiviteetit ovat olleet verkostoitu-

1minen (EURORDIS  ja muut potilasverkos-
2 3

tot kuten ERN , CEF , RareConnect, Brittien 
Brittle Bone Society, Yhdysvaltain 
Osteogenesis Imperfecta Foundation, kan-
sainvälinen osteoporoosisäätiö IOF), uuden 
web-sivuston luominen hakkeroidun entisen 
tilalle sekä varainkeruu. Itä-Euroopassa 
olemme auttaneet ukrainalaisia saamaan bis-
fosfonaatit hyväksytyksi lääkkeeksi OI:n 
hoitoon. Latinalaisessa Amerikassa tuemme 
paikallisten yhdistysten pystytystä. 
Euroopan ulkopuolisissa “kehitysapupro-
jekteissa” kunnostautuvat erityisesti entinen 
puheenjohtaja Ute Wallentin sekä Maria 
Barbero. Uten “sosiaalinen verkosto” on epä-
muodollinen yksilöiden auttamiseen keskit-
tyvä vapaaehtoisverkosto.

“Lentävät lääkärit”-projekti jatkuu. 
Projektin tavoitteena on kierrättää lääkäreitä 
eri maissa saamassa oppia, jotta asiantunte-
mus siirtyisi maihin, joissa sitä ei vielä riittä-
västi ole. OIFE-Pass uusitaan.

Olemme saaneet lahjoitukset sekä lääke-
firma Alexionilta sekä EURORDISilta. 
Varsinkin varainkeruuta varten strategian 
saattaminen kirjalliseen muotoon ja lääke-
tieteellisen asiantuntijaryhmän aktivoimi-
nen ovat jatkossa tärkeitä. Varainkeruun 
suunnittelussa saamme apua erityisesti bri-
teiltä, joilla on tässä toiminnassa pidemmät 
perinteet kuin Manner-Euroopassa. Omalta 
osaltani olen ottanut vastuuta kontakteista 
OI-tutkimukseen sekä lääkefirmoihin. 

                                                
1
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2
 European Reference Networks  

3
 Council of European Federations  

4 

5 

https://www.facebook.com/groups/5906241311

https://www.facebook.com/OIFEPAGE/
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Sunnuntaina heräsimme runsaalle ja her-
kulliselle aamupalalle jonka jälkeen rentou-
duimme viettämään joogahetkeä. Luvassa 
oli tuolijoogaa, joka sopi kaikille. 
Tuolijoogassa joogan liikkeitä tehdään 
istuen oman hengityksen tahtiin kuunnellen 
oman kehon tuntemuksia. Keholle annetaan 
tilaa olla sellainen kuin se siinä hetkessä on, 
mitään lisäämättä mitään poistamatta mitään 
yrittämättä. Opettajan ehdottaessa liikkeitä 
tärkeä on kuitenkin kuunnella liikkeen sopi-
vuutta itselleen, jo ajatus liikkeestä on yhtä 
riittävä kuin varsinaisesti silmin nähtävä lii-
ke. Hengityksen kautta tapahtuva rentoutu-
minen auttaa hiljentämään mielen mekasta-
misen ja tulemaan tähän hetkeen. Joogahetki 
oli mukava ja rentouttava. Siitä oli hyvä 
aloittaa uusi aurinkoinen päivä ja matka koh-
ti kotia. 

Viikonloppu meni vauhdikkaasti ja oli 
mukava nähdä paljon vanhoja tuttuja ja uusia 
kasvoja. Toivotaan että myös tulevissa 
kevät- ja syystapaamisissa olisi paljon osan-
ottajia, jotta saataisiin aikaan mukavaa kes-
kustelua, yhdistyksen toiminta pysyy virkeä-
nä ja elinvoimaisena. 

Salla ja Marjukka

Kuva: Marjukka Kekäläinen

Syksyn kauniit auringon säteet paistelivat 
auton tuulilasiin, kun ajelimme kohti 
Imatraa. Luvassa oli yhdistyksemme syysta-
paaminen ja samalla myös syksyn yhdistyk-
sen syyskokous. Paikalle oli tulossa muka-
vasti ihmisiä ja odotukset olivat korkealla.

Olimme suunnitelleet Marjukan kanssa 
tapaamiseen tulevaisuustyöpajan, jossa poh-
dimme yhdessä jäsenten kanssa, mitä kaik-
kea mukavaa tulevaisuudessa halutaan jär-
jestää, miten yhdistyksen toimintaa toivo-
taan kehitettävän ja miten tavoitettaisiin 
paremmin uudet jäsenet. Paljon tuli hyviä ide-
oita ja niitä ollaankin pohdittu yhdessä halli-
tuksen kanssa. Esimerkiksi tämän kevään 
Wishbone day – risteily sai alkusysäyksensä 
juuri Imatralla. 

Ohjelmassa oli myös” Mikä fiilis”-hetki, 
jonka aikana jokainen paikalla ollut jäsen sai 
valita pöydältä tunnepalikan ja kertoa millai-
sella mielellä on tullut viettämään alkavaa vii-
konloppua. Oli mukava ja rentouttava aloit-
taa viikonloppu pohtien millaisella mielellä 
kukin on lähtenyt liikkeelle ja samalla tutus-
tua porukkaan.

Työpajan jälkeen meillä oli vapaa-aikaa, 
jolloin osa ihmisistä ehti mennä uimaan ja 
osa vietti rentouttavaa hetkeä jutellen mui-
den yhdistysläisten kanssa.

Uinnin ja majoittumisen jälkeen pidimme 
sääntömääräisen syyskokouksen, jossa oli 
mm. puheenjohtaja vaali. Pitkäaikainen 
puheenjohtajamme Satu Rohkimainen siirtyi 
sivuun puheenjohtajan pallilta ja hänen tilal-
leen valittiin uudeksi puheenjohtajaksi vaali-
äänestyksellä Marjukka Kekäläinen. Myös 
uusi hallitus valittiin kokouksessa. 

Illalla söimme hyvin yhdessä ja vietimme 
vapaamuotoista iltaa jutellen ja osa innostui 
jopa karaokea laulamaan!

SYYSTAPAAMINEN IMATRAN 

KYLPYLÄSSÄ 24.9-25.9.2016

Fiilispalikat
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Paikka

 

Imatran kylpylä

 

Läsnä

 

26 yhdistyksen jäsentä

 

1. Kokouksen avaus

 

 
Yhdistyksen puheenjohtaja Satu Rohkimainen avasi kokouksen ja totesi

 
 

sen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 

2.  Kokousvirkailijoiden valinta
 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Satu Rohkimainen, sihteeriksi 
valittiin Marjukka Kekäläinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja 
ääntenlaskijoiksi valittiin Minna Markkula ja Jouko Karanka. 

3.  Yhdistyksen puheenjohtajan vaali 

 
Ehdokkaina Marjukka Kekäläinen, Eero Nevalainen ja Salla Sallinen.

 
Järjestetään suljettu lippuäänestys. Yhden äänestyskierroksen 
ääntenlaskun jälkeen yli 50 prosentin tuloksen jälkeen valitaan 
yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Marjukka Kekäläinen.

 
 

4.  Hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle

 Erovuorossa on varsinainen jäsen Marjukka Kekäläinen

 

ja

 

hänen 
varajäsenensä Merja Harju. Valitaan varsinaiseksi jäseneksi Leena 
Saastamoinen

 

ja hänen varajäseneksensä Merja Harju.

 
 

Erovuorossa on varsinainen jäsen Saija Hämäläinen ja hänen 
varajäsenensä Minna Markkula. Valitaan varsinaiseksi jäseneksi Minna 
Markkula ja hänen varajäseneksensä Ella-Riikka Isometsä.

 
 

5.  Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan, sekä heidän varahenkilöidensä vaali

 
Päätettiin valita tilintarkastajaksi vuosille 2016 ja 2017 KHT-yhteisö 
KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tarkastajana toimii 

28 29
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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

 

 

Satu Rohkimainen
Kaukolankatu 3
37120 NOKIA

30

 

 
31

 
 

 

 

 
 

 
   
    

KHT Eeva Hiltunen. Varatilintarkastajaksi päätettiin valita Kaisa 
Tschokkinen, KHT.

Toiminnantarkastajana on toiminut Merja Kylänlahti ja 
varatoiminnantarkastajana on ollut

 

Ida Männistö.

 

Valittiin pysymään ennallaan .

 
 

6.  Toimintaryhmien vetäjien vaalit

 
 

Jouko Karanka jatkaa lehden päätoimittajana.

 
 
  

Pirkko Justander jatkaa aikuisten toiminnan vetäjänä.

 
 

Minna Markkula valittiin lapsiperheiden toiminnan vetäjäksi Saija 
Hämäläisen tilalle.

 
 

  
Anni Kyröläinen valittiin nuorten toiminnan vetäjäksi.

 
 

7-
  

Jäsenmaksun suuruus
 

 
  

Päätettiin jäsenmaksu pysymään ennallaan.
 

  Jäsenmaksun suuruus aikuiset 15e, lapset 8e.    
  Vapaaehtoinen lehtimaksu 6e.  
 

8.  Tulevan vuoden vuosisuunnitelman sekä tulo-  ja menoarvion hyväksyminen  
 

Tehdään muutama muutos vuosisuunnitelmaan ja hyväksytään.
Hyväksyttiin tulo-

 
ja menoarvio

 
vuodelle 2017.

 
 9-

  
Kysymykset, jotka 14 päivää aikaisemmin hallitukselle osoitetulla kirjallisella anomuksella on 

pyydetty ottamaan kokouksen ohjelmaan

 
 
  

Kysymyksiä ei ollut saapunut.

 
 

10.  Muut asiat

 
Lehteen saa lähettää aineistoja vapaasti ilmoitettuun deadlineen 
mennessä.

 

Lehden saa myös sähköisenä versiona.

 
 

11.  Kokouksen päättäminen

 
 
  

Kokouksen puheenjohtaja Satu Rohkimainen päätti kokouksen.

 
 
   
  

_________________________

 

________________________

  

puheenjohtaja

  

sihteeri

 
  

Satu Rohkimainen

  

Marjukka Kekäläinen

_________________________ ________________________
Jouko Karanka Minna Markkula
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