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MAINOSTEN HINNAT

    HINTA  EUR

Jälleen kerran kevään valoisuus voittaa tal-
ven pimeyden. Synkkyys vaihtuu iloisem-
paan ilmeeseen ihmisten kasvoilla ja hymy-
kin on herkemmässä. Yhdistysaktiivit odot-
tavat kevätkokousta ja mahdollisia kursseja-
kin. Näissä merkeissä minua lehtemme pää-
toimittajan ominaisuudessa kiinnostaisi 
kokemusten jako eri tilaisuuksista koko 
yhdistyksemme jäsenistölle. Yhdistyshän 
sponsoroi rahallisesti järjestämiämme 
kokouksia, jotta osallistumismaksut saadaan 
mahdollisimman pieniksi. Myös kurssit ovat 
useimmiten yhdistyksen järjestämiä, joskin 
nykyisin muutkin tahot pyrkivät järjestä-

mään erilaisia OI-kursseja. Esimerkiksi kun 
olette jollain kurssilla, niin tuottakaa kurssis-
ta jonkinlainen aineisto myös tähän lehteen. 
Koettakaa sopia jo kurssin alussa kuka tekee 
jutun, vai teettekö yhdessä. Kysykää lupa 
valokuvaukseen ja mahdolliseen kuvien jul-
kaisuun osallistujilta, jos kauppaatte myös 
valokuvia lehteen piristykseksi. Harvemmin 
olen törmännyt henkilöihin, jotka eivät halua 
itseään kuviin.

Meillähän on myös facebookissa suljettu 
ryhmä ”OI (Suomen osteogenesis imperfec-
ta-yhdistys)”. Sinnekin voi hakeutua seuraa-

Koko takakansi 350,00

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

Pikkuilmoitus 35,00

Kansikuva: Ilari Vuorimies väittelee. 

Kuva: Jouko Karanka

Talvi ja kevät kohtaavat
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Kuva: Beyla Karanka
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Keväinen tervehdys!

Talviaika on mennyt nopeasti ja päivät 
pitenevät vauhdilla. Palstaa kirjoittaessani 
istun lentokoneessa matkalla Helsingistä 
Kittilään. Olen viime kuukausina matkannut 
paljon lähinnä kotimaan sisällä. Matkusta-
minen on lempipuuhaani, sillä uusien paik-

kojen, ihmisten ja maailmojen näkeminen 
innostaa syvästi. Matkustamisessa on aina 
pieni jännityksensä ja koskaan ei voi etukä-
teen tietää, mitä matkoilla tulee vastaan. 
Matkoillani olen oppinut, että arkisessa aher-
tamisessa elämän yllätyksellisyydelle on tär-
keä tehdä tilaa. Odottamattomille tapahtu-
mille on annettava mahdollisuus ja tärkeää 
on uskaltaa uteliaana ottaa vastaan se mitä 
tulee. Elämän epävarmuutta on toisinaan 
haastava sietää, mutta jos arkielämässä pys-
tyy hetkittäin luottamaan ajatukseen, että 
maanpinta kyllä kantaa jokaista meistä niin 
saattaa yllättyä jopa iloisesti. Olkaa rohkeita 
ja eläkää.

Digitalisoituvassa maailmassa helposti 
unohtuu, että aidossa ihmisten kohtaamises-
sa syntyy hyvinvointia ja pysyviä ihmissuh-
teita. Somekanavien kautta tapahtuvassa vuo-
rovaikutuksessa uupuu kohtaaminen ja vää-
rinymmärryksiä tapahtuu helposti. OI-
facebookryhmässä tapahtuvassa keskuste-
lussa jokainen on vastuussa siitä, että vertai-
suuteen perustuvaa keskustelua käydään 
hyvässä hengessä toisia kunnioittaen. OI-
yhdistys pyrkii toiminnallaan tavoittamaan 
tasavertaisesti jokaisen jäsenensä ja vahvis-
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lisää tekeviä käsi pareja tarvitaan, jotta voim-
me jatkossakin järjestää vertaistukeen perus-
tuvia tapahtumia sekä kehittyä yhdistyksenä. 
Uudet ideat ovat tervetulleita. Yhteistyöllä ja 
yhdessä tekemällä voidaan järjestää erin-
omaisia uusia tapahtumia uudella tavalla. 

Raikasta kevättä jokaiselle lukijalle, tava-
taan yhdistyksen tapahtumissa!

Aurinkoisin terveisin,
Marjukka

Kuvaaja: Marjukka Kekäläinen

tamaan järjestettävien vertaistapahtumien 
kautta yhteisöllisyyttä. 

OI-yhdistys järjestää tänä vuonna kevät- 
ja syyskokouksen lisäksi aikuisille suunna-
tun kaksiosaisen sopeutumisvalmennuskurs-
sin sekä vertaistapaamisen loppuvuodesta. 
Muistutan teitä kaikkia, että ensi vuonna OI-
yhdistys täyttää 40 vuotta ja juhlakokous jär-
jestelyt ovat käynnistyneet. Juhlakokouspai-
kaksi on valikoitunut Vierumäki. Kaikissa 
ideoissa voitte olla yhteydessä suoraan alle-
kirjoittaneeseen sekä yhdistyksen hallituk-
seen. Yhdistyksen vireän toiminnan kannalta 

Tällaisia kuvioita ovat esimerkiksi HAKE, 
Harso ja Harvinaiset. 

Älkää olko liian kriittisiä taidoistanne. 
Kyllä meillä kynä yleensä pysyy hyvin käsis-
sämme, vaikka se olisi ”sähkökynäkin”. 
Lehdessämme on nyt esimerkiksi hyvä juttu 
Markolta ja Katilta. Juttu jäi pois edellisestä 
lehdestä omien erheitteni vuoksi, mutta sopii 
nyt hyvin mukaan tulevaa kesää odotellessa.

Teksti ja kuva: Jouko Karanka

maan ajoittain vilkastakin keskustelua. 
Koska kaikki eivät ole kuitenkaan sähköisen 
median käyttäjiä niin tämä vanhanaikainen 
lehtimuotommekin pysynee käytössä vielä 
pitkään. Lehteemmehän voi tarjota vapaasti 
muutakin materiaalia omista elämänsä aiem-
mista tai nykyisistä kiemuroista, siis ei pelk-
kää virallista asiatietopuolta. Minulla ei leh-
den rakentelijana aina välttämättä ole tietoa 
yhdistyksemme jäsenten kaikista osallistu-
misista eri tilaisuuksiin yhdistyksen edusta-
jina. Olisikin hyvä jos osallistujat muistaisi-
vat myös lehteämme tilaisuuksien anneista. 

Talvinäkymä Leviltä

SIHTEERIN PALSTA

mukaan. Silti joskus tunne siitä että näyttää 
Michelin ukkelilta ei ole kovin kaukana kun 
yrittää mahduttaa päällensä kaikki vaatekaa-
pissa olevat paidat ja takit päälle että ei palel-
lu!

Katsoessani ulos ikkunasta on ulkona jo 
havaittavissa selviä kevään merkkejä, vaik-
kakin pakkaslukemat ovat hurjia! Aurinko 
paistelee jo kauniisti ja usko siihen että kohta 
talven selkä on taitettu ja on taas kevät ja 
kesä!

Pyörätuolin käyttäjälle talvi on aina haas-
teellista aikaa kun on lunta ja liukasta. Monet 
kerrat olen tänäkin talvena ollut jumissa lumi-
hangessa, on ollut loskakelejä ja paukkupak-
kasia! Pahinta talvessa on myös ehkä se että 
kaikki se lumi, hiekotushiekka ja loska tulee 
myös pyörien mukana sisään. Moni voi var-
masti samaistua siihen että lattiat lainehtivat 
välillä vedestä vaikka koitat kuinka puhdis-
taa renkaita ennen sisälle menoa.

Toinen talven haaste on aina pukeutumi-
nen. Sisällä tulee kuuma kun pynttäät itsesi 
täyteen vaatteita ja ulkona taasen et meinaa 
tarjeta, koska yleensä sitä istuu paikallaan 
tuolissa eikä paljon liiku. Olenkin aina miet-
tinyt että olisi mahtava saada pyörätuoleihin 
sama järjestelmä kun autoissa että olisi pen-
kinlämmitin! Toki talvella asenne ratkaisee 
aika paljon myös ja se että pukeutuu kelien 
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Yhdistyksen toimintaa

Kevätkokous, Kylpylä hotelli Caribia, Turku, 21.-22.4.2018.

OI-Norden kevätkokous Helsinki-Vantaa Radisson SAS 21.-22.4.2018.

Sopeutumisvalmennuskurssi järjestetään kaksiosaisena.                                        
A-osa 11.-13.5.2018 Verve Lahti ja B-osa 9.-11.11.2018 Verve Lahti.

Syyskokous, Kunnonpaikka, Siilinjärvi, 29.-30.9.2018.

Vertaistapaaminen kohderyhmänä OI-äidit.                                                  
Ajankohta marraskuu 2018. Tarkka aika ja paikka vielä auki.

Kokouksiin lähtee kutsukirjeet hyvissä ajoin ennen kokouksia.                               
Lisätietoja voi aina kysellä sihteeriltä.

TIEDOTTEET PALSTA

Muita tiedotteita

Verve Lahti, siis entinen Invalidiliiton Validia, järjestää OI-kurssin Kelan rahoittamana. 

Yksiosainen kurssi on tarkoitettu lapsille, joilla on Osteogenesis Imperfecta. 
Kohderyhmään kuuluvat lapset aina yläkouluiän loppuun saakka.                 

Kuntoutukseen osallistuu myös lapsen perhe.  

Kurssiaika 6.-10.8.2018                                                                                             
Lisätietoja hakemisesta sähköpostitse kuntoutus.lahti@verve.fi                                        
tai puhelimitse ma-pe klo 9-15 kuntoutussihteeri 044 4650 598.

Muistakaa myös

Jäsenmaksumme ei ole järin suuri ja sen maksamalla saa yhdistyksemme kaikki 
jäsenedut kuten esimerkiksi jäsenlehden sekä halvemmat hinnat kokouksiin. 

Muistakaa muuttaessanne ilmoittaa osoitteenmuutoksenne myös yhdistyksen sihteerille. 
Yhteystiedot lehden kakkossivulla.
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teilta, ymmärretään toista paremmin ja voi-
daan puhua ja tarttua ongelmiin paremmin 
kun ollaan lähellä toista. Vaikka asumme 
kaikki kaukana toisistamme, on meillä 
onneksi aina joka vuosi tapahtumia, leirejä, 
kokouksia ja vertaistapaamisia.

Vapaaehtoistyö vaatii ihmiseltä panostus-
ta ja resursseja, jos kaikki menee nappiin se 
voi tuoda omaan elämään paljon uusia asioi-
ta, ystäviä, kontakteja ja mikä parhainta, voit 
auttaa toista ihmistä ja nähdä hänen kasvoil-
laan sen iloisuuden ja hyvän olon mikä ehkä 
on ollut kadoksissa jo kauan. Älkää siis unoh-
tako toinen toistanne, kuunnelkaa ja olkaa läs-
nä!

Ihanaa kevään odotusta ja toivottavasti 
näemme sankoin joukoin kevättapaamisessa 
Turussa!

Terveisin
sihteeri Salla

Parasta talvessa on kuitenkin se että sitä 
seuraa aina kevät ja kesä! Niin käy myös tänä-
kin vuonna! Vuosi 2018 on lähtenyt sihteeril-
lä käyntiin vauhdikkaasti myös uuden työn 
myötä, josta olen hyvin iloinen. Työ on vie-
nyt minut mennessään ehkä myös siksi, että 
tehdyn työn palaute ja iloisuus näkyy asiak-
kaissa heidän hyvinvoinnissa ja aktivoitumi-
sessa. Toimin nykyään sihteerinä Suomen 
Punaisella Ristillä ja vastaan myös erään 
Tampereen osaston senioritoiminnasta. 
Yksinäisyys ja turhautuminen elämään on 
nykyään hyvin yleistä laitosasumisessa. Tätä 
yksinäisyyttä ja hylätyksi tulemisen tunnetta 
pyritäänkin nyt ehkäisemään mm. erilaisilla 
keskustelu- ja käsityökerhoilla. Vanhuksille 
on hyvin tärkeää se, että heidät kohdataan 
ihmisenä ja ollaan lähellä ja kuunnellaan. 
Tätä samaa asiaa painottaisin myös meidän 
oman väen keskuudessa. Vaikka nykyään on 
kaikki mahdolliset somekanavat käytössä ei 
silti pidä unohtaa sitä, että parasta vertaistu-
kea ja seuraa on se kun kohtaat ihmisen face 
to face. Näin vältytään myös turhilta konflik-

UUSI POLIKLINIKKA LUUSTOMETABOLISIA 
SAIRAUKSIA SAIRASTAVILLE 

Harvinaisten luustometabolisten sairauksien diagnostiikkaan, hoitoon ja seurantaan 
on HUS:ssa perustettu moniammatillinen luustometabolinen poliklinikka, johon kuuluu 
laajaa asiantuntemusta mm. pediatrian, aikuisendokrinologian, ortopedian, fysiatrian ja 
radiologian erikoisaloilta. Poliklinikalle voi laittaa lähetteitä.

Poliklinikalla tehdään erilaisia luustometabolisten sairauksien diagnostiikkaan ja seu-
rantaan kuuluvia  laboratoriotutkimuksia, kuten kalsiumin, fosforin, D-vitamiinin ja 
afos-arvon mittaus, ja luustoradiologisia kuvantamistutkimuksia. Polikliinisella vas-
taanotolla paneudutaan potilaan sen hetkisiin oireisiin, kuten luustosärkyyn, toiminta-
kyvyn ongelmiin ja esimerkiksi huonosti paraneviin, invalidisoiviin rasitusmurtumiin. 

Hoidossa pyritään korjaamaan mahdolliset taustalla olevat mineraalihäiriöt, vahvis-
tamaan luun kuntoa sekä mahdollistamaan mahdollisimman hyvä elämänlaatu. Osa poti-
laista tarvitsee erilaisia apuvälineitä selvitäkseen arjesta. Potilaita hoidetaan lääkkein ja 
tarvittaessa ortopedisin toimenpitein. Fysiatri arvioi potilaiden toimintakykyä ja suun-
nittelee sitä ylläpitävää kuntoutusta yksilöllisesti kullekin potilaalle. 

Johanna  Kojolan  HUS-Uutisesta  muokannut  Leena  Saastamoinen
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Yhdistyksen toimintaa

Kevätkokous, Kylpylä hotelli Caribia, Turku, 21.-22.4.2018.

OI-Norden kevätkokous Helsinki-Vantaa Radisson SAS 21.-22.4.2018.

Sopeutumisvalmennuskurssi järjestetään kaksiosaisena.                                        
A-osa 11.-13.5.2018 Verve Lahti ja B-osa 9.-11.11.2018 Verve Lahti.

Syyskokous, Kunnonpaikka, Siilinjärvi, 29.-30.9.2018.

Vertaistapaaminen kohderyhmänä OI-äidit.                                                  
Ajankohta marraskuu 2018. Tarkka aika ja paikka vielä auki.

Kokouksiin lähtee kutsukirjeet hyvissä ajoin ennen kokouksia.                               
Lisätietoja voi aina kysellä sihteeriltä.

TIEDOTTEET PALSTA

Muita tiedotteita

Verve Lahti, siis entinen Invalidiliiton Validia, järjestää OI-kurssin Kelan rahoittamana. 

Yksiosainen kurssi on tarkoitettu lapsille, joilla on Osteogenesis Imperfecta. 
Kohderyhmään kuuluvat lapset aina yläkouluiän loppuun saakka.                 

Kuntoutukseen osallistuu myös lapsen perhe.  

Kurssiaika 6.-10.8.2018                                                                                             
Lisätietoja hakemisesta sähköpostitse kuntoutus.lahti@verve.fi                                        
tai puhelimitse ma-pe klo 9-15 kuntoutussihteeri 044 4650 598.

Muistakaa myös

Jäsenmaksumme ei ole järin suuri ja sen maksamalla saa yhdistyksemme kaikki 
jäsenedut kuten esimerkiksi jäsenlehden sekä halvemmat hinnat kokouksiin. 

Muistakaa muuttaessanne ilmoittaa osoitteenmuutoksenne myös yhdistyksen sihteerille. 
Yhteystiedot lehden kakkossivulla.
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ESTEETÖNTÄ LUONTOMATKAILUA
HAILUODOSSA

Luotsihotellista saaren länsilaidalta 
Marjaniemestä, joten ensimmäiseksi piti 
ajaa Hailuodon päätie päästä päähän. Aikaa 
siihen kului puolisen tuntia. Luotsihotelli oli 
nimensä mukaisesti vanha luotsiasema 
Hailuodon majakan juuressa. Marjaniemi oli 
varsin idyllinen paikka, vanha satama ja 
kalastuskylä, jonka rannasta lähti yhä luotsi-
veneitä ja kalastusaluksia.

Hotelli oli täysin esteetön, ja mikä parasta, 
rannasta lähti noin 800 metriä pitkä lankuista 
rakennettu esteetön luontopolku, jonka olisi 
hyvin voinut kulkea vaikka pyörätuolilla. 
Polku kierteli upeilla hiekkadyyneillä, ja 
polun varrella voi ihailla Perämeren ranta-
kasveja, kuten rantaheinää ja hehkuvan vio-

OI-mies ja OI-nainen rakastavat mer-
ta ja meriluontoa ja asuvat lähes puolet 
vuodesta Saaristomeren rannalla. 
Lomallakaan ei yleensä malteta lähteä 
merta edemmäs vaan kolutaan meren-
rantakohteita. Kesällä 2016 tarkoitus oli 
tutustua Hailuotoon, Perämeren suu-
rimpaan saareen, mutta sitten OI-mies 
meni kaatumaan polkupyörällä ja louk-
kaamaan selkänsä. Lähes 700 kilomet-
rin ajomatka Turun seudulta Oulun seu-
dulle olisi ollut yhtä tuskaa, joten reissu 
jäi siltä kesältä.

Kesällä 2017 päätettiin tehdä uusi yri-
tys. Kissalapsi mummolaan hoitoon ja 
Toyotan nokka kohti pohjoista. Matkan 
puoliväliin osuivat sopivasti yhdet suku-
juhlat, ja saimme samalla kätevästi yösi-
jan. Aamulla matka jatkui Etelä-
Pohjanmaalta Keski-Pohjanmaan kaut-
ta Pohjois-Pohjanmaalle. Lounastauko 
päätettiin pitää Kalajoen hiekkasärkillä. 
Rantaravintola oli – onneksi – kiinni, 
joten eksyimme puolivahingossa 
Siikarysään, hämyiseen vanhaan hirsiraken-
nukseen, jonka ainoa ruoka-annos oli tuore 
hiillostettu siika leivän kera. Meille se kelpa-
si enemmän kuin hyvin, mutta muutama (lap-
siperhe)asiakas näkyi kääntyvän ovelta tar-
jontaan pettyneenä. Siika oli herkullista, ja 
saimme samalla kuulla tarinaa paikallisesta 
kalastuksesta.

Kempeleen läpi ajettaessa pääministeri 
Sipilän henki nostatti niskakarvat pystyyn – 
vai oliko se sittenkin meihin jumalattomiin 
iskenyt Herran pelko? Hengissä sentään sel-
vittiin Oulunsalon puolelle ja siitä lautalla yli 
Hailuotoon. Sääennusteet olivat luvanneet 
sateita, mutta sää oli mitä hienoin, hellerajaa 
hivottiin. Perämeri aukeni aavana joka suun-
nassa. Olimme varanneet huoneen 

jotka olivat valkoisenaan kukkivista suopur-
suista. Eräällä niityllä laidunsi lampaita, ja 
pysähdyimme moikkaamaan niitä. Heti 
autosta ulos astuttuamme tajusimme, mikä 
oli unohtunut: Ohvi! Kimppuumme hyökkä-
si miljoona kiukkuista mäkäräistä, eikä aut-
tanut muu kuin vetäytyä takaisin auton suo-
jaan. Onneksi paikallinen K-kauppa oli vielä 
auki ja sieltä löytyi Autania, jonka olemme 
todenneet vielä Offiakin tehokkaammaksi. 
Autan-pilvessä uskaltauduimme jälleen luon-
non helmaan.

Hailuodosta löytyy lukuisia lintutorneja ja 
muita luontokohteita, joista kaikkiin ei vali-
tettavasti pääse autolla perille asti. Tai ehkä 
olisi päässyt, jos olisi tiennyt, mikä monista 
pikkuruisista metsäteistä olisi pitänyt valita, 
opasteissa kun oli toivomisen varaa. Lisäksi 
osa sorateistä oli sen verran pomppuisia, että 
alla olisi pitänyt olla neliveto. Paras väline 
saaren koluamiseen olisi mönkijä tai talvella 
vastaavasti moottorikelkka. Luontoystäväl-
lisempi vaihtoehto on tietysti pyöräily tai 
patikointi, jos sellaiseen pystyy. Saarella kul-
keekin ristiin rastiin vaellus- ja moottori-

lettina kukkivaa merinätkelmää. Pakkohan 
sitä oli poiketa polulta dyyneille ja käydä kas-
telemassa jalkansa vedessä, jotta voisi sanoa 
käyneensä Perämeressä. 

Kalasatama oli oikea lokinystävien para-
tiisi (kyllä, lokkien ystäviäkin löytyy). 
Sataman edessä olevilla aallonmurtajilla 
pesi tuhansia lokkeja ja meteli oli sen mukai-
nen. Laitimmaisena vasemmalla pesivät nau-
rulokit, seuraavalla pätkällä kalalokit ja lai-
timmaisina oikealla tiirat. Onneksi olimme 
kunnon luontomatkailijoina tietysti ottaneet 
mukaan myös kiikarit, joilla oli nyt hyvä tii-
railla aallonmurtajilla tepastelevia harmaita 
untuvikkoja. Paljaalla silmällä lokkien poi-
kasia tuskin olisi erottanut.  Satama-altaassa 
uiskenteli puolestaan tukkakoskeloita ja iso-
koskeloita.

Hotellin ravintolassa nautitun illallisen jäl-
keen lähdimme jatkamaan luontomatkailua 
saaren muihin osiin. Aurinko laski 
Hailuodossa vasta klo 00.09, joten valoisaa 
aikaa oli jäljellä vielä yllin kyllin. Ajelimme 
pitkin saaren pieniä teitä ja ihailimme metsiä, Esteetön lintutorni

Esteetön luontopolku

Marjaniemen majakka ja luotsiasema
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vierailimme Organum-tilataideteoksella. 
Sinänsä teos oli esteetön ja lähelle pääsi 
autolle, mutta pysäköintipaikalta piti kävellä 
noin 50 metriä itse teoksen luo. Polku oli sen 
verran kapea ja pusikkoinen, että pyörä-
tuolilla kulkeminen olisi tehnyt paikoin tiuk-
kaa, ainakin ilman avustajaa. Organum on 
Hai Artin rakentama betoninen teos, joka 
koostuu kolmesta erikokoisesta toisiinsa kiin-
nittyneestä kupolista. Kussakin kupolissa on 
oma resonanssinsa, joka vastaa nuottia. 
Kukin kupoli on siis akustiikaltaan erilainen. 
Tämä tuli todistetuksi, kun OI-mies vetäisi 
niissä pienet aariat ja totesi, että ”mun koti ei 
oo täällä”.

Kulttuurikierros jatkui kirkonkylän galle-
rioissa, Galleria Luodossa ja Peräkamma-
rissa. Ne sijaitsivat samassa Hailuoto-seuran 
kylätalossa, jossa toimi myös käsityöpuoti ja 
kahvila. Talon etupuolella oli tietysti vanhan 
ajan portaat, mutta rakennukseen pääsi taka-
kautta esteettömästi loivaa luiskaa pitkin. Ja 
suurin yllätys oli talon sisältä löytyvä inva-
wc-mitat täyttävä vessa!

kelkkareittejä, ja moni turisti näytti vuokraa-
van hotellin vastaanotosta pyörän.

Yksi saaren lintutorneista oli kuitenkin 
esteetön. Kirkonkylän lähellä sijaitsevaan 
Kirkonsalmen torniin pääsi pitkähköä loivaa 
lankkusiltaa myöten, ja tornin juurelle pääsi 
ajamaan autolla. Siis kiikarit kaulaan ja tor-
niin! Lajimääritys oli hämärtyvässä illassa 
vähän vaikeaa, mutta hieman kauempana 
näkyi ainakin nokikanoja ja joitakin sorsalin-
tuja. Ja juuri kun olimme lähtemässä pois, 
tien yli taapersi sorsaemo poikasineen.

Tornista laskeuduttuamme jatkoimme vie-
lä samaa tietä eteenpäin ja aloimme ihmetel-
lä tien varrella nököttäviä jahtitorneja - meil-
läpäin niitä sanottaisiin peuratorneiksi, mut-
ta Hailuodossa ne kai ovat lähinnä hirvitor-
neja. Torneja tuntui olevan kymmenen met-
rin välein, ja kohta selvisi syykin. Erään tor-
nin juurella törötti hirvi, kuin metsästäjää tor-
niin odottaen. Pysäytimme auton ja tuijotim-
me jonkin aikaa hirven kanssa toinen toi-
siamme. Hirvi seisoi hievahtamatta noin 20 
metrin päässä tiestä ja jäi yhä paikoilleen, 
kun me jatkoimme varovasti matkaa. 
Kävimme kääntymässä tien päässä, ja kun 
palasimme tietä takaisinpäin, hirvi seisoi yhä 
samassa paikassa. Pysähdyimme taas, ja nyt 
hirven hermo vihdoin petti ja se lähti lampsi-
maan syvemmälle metsään. Vasta silloin huo-
masimme, että sen perässä jolkotti pieni 
vasa! Kun hieman myöhemmin ajelimme 
toista tietä pitkin, keskellä tietä törötti taas 
hirvi, joka tosin auton nähdessään loikkasi 
heti metsän siimekseen. Hailuodon hirviva-
roituskyltit kannattaa siis ottaa tosissaan.

Mieli olisi tehnyt jäädä ihastelemaan kes-
kiyön aurinkoa, mutta pitkä matka vaati 
veronsa ja simmu painui väkisin kiinni jo 
ennen keskiyötä.

Hotelliaamiaisella oli kiva katsella taas 
ravintolan ikkunasta lokkien aamutouhuja 
aallonmurtajilla. Päätimme harrastaa luonto-
matkailun lisäksi myös hieman kulttuuria ja 

den ollessa kiihkeimmillään tornit tosiaan 
pullistelevat väkeä. Nyt Liminganlahti näytti 
autiolta. Tarkkasilmäinen OI-mies havaitsi 
ruovikossa liikkumattoman sorsan poikasi-
neen. Ja näkyihän niitä sorsia useampikin, 
kun osasi katsoa. Tarkka lajimääritys on hei-
näkuisen sulkasadon aikaan vaikeaa, kun koi-
raat pudottavat upean höyhenpukunsa ja 
muuttuvat naaraiden näköisiksi huomaamat-
toman ruskeiksi linnuiksi. Osa sorsista oli 
niin pienikokoisia, että arvelimme ainakin 
niiden olevan taveja. Suurinta riemua herätti 
ruovikon yllä kaarteleva ruskosuohaukka. 
Eipä ole moista haukkaa ennen tullut nähtyä.

Summa summarum: Hailuoto on ehdotto-
masti tutustumisen arvoinen matkailukohde 
niin luontomatkailijoille kuin muillekin 
turisteille. Saarella on helppo liikkua, ja suu-
rin osa kohteista on esteettömiä. Kannattaa 
käydä vaikka kauempaakin. 

Reissussa kävivät
Kati & Marko              (Kuvat ja teksti)

Itse asiassa suurimpaan osaan Hailuodon 
puodeista, ravintoloista, kahviloista ja muis-
ta kohteista pääsi luiskaa pitkin. Lähes ainoi-
ta poikkeuksia taisi olla majakka, jonka OI-
nainen jätti suosiolla väliin. OI-mies sen 
sijaan tarpoi 110 askelta majakan huipulle – 
ja vielä takaisin alaskin. OI-nainen pakeni 
samaan aikaan ukkoskuuroa Marjaniemen 
käsityöpuotiin, josta löytyi kotiintuomiseksi 
paikallisen luontokuvaajan Esko Pitkäsen 
hieno naurulokkitaulu.

OI-nainen oli asettanut tavoitteeksi nähdä 
Hailuodossa kaksi lintua: emun ja ruokin. 
Kumpikaan tavoite ei valitettavasti toteutu-
nut, sillä Hailuodon emutarha ei ollut kum-
panakaan päivänä auki ja ruokkeja ei itse asi-
assa pesi niinkään Perämerellä vaan 
Merenkurkussa  ( ens i  kesänä  s i i s  
Valassaarille). Lintukiintiö jäi siis vajaaksi, 
joten päätimme kotimatkalla poiketa vielä 
Liminganlahden luontokeskuksessa. 
Sielläkin kun olisi esitteen mukaan esteetön 
lintutorni. Myös itse luontokeskus oli estee-
tön (ja sen upeassa invavessassa kannattaa 
käväistä jo pelkän hienon joutsentaulun 
takia), ja keskuksen lintunäyttely kiinnostaa 
taatusti lintujen ystäviä vauvasta vaariin.

Virkkulan lintutornille oli luontokeskuk-
selta noin 600 metrin matka. Esite mainosti 
sen olevan ”pitkospuupolku”, mutta todelli-
suudessa vain osa matkasta oli lankkupol-
kua. Osa oli epätasaista maastoa. Vaikutti sil-
tä, että meri oli välillä noussut polulle asti ja 
moukaroinut polunpohjaa. Polku sopi siis 
periaatteessa vaikka pyörätuolinkäyttäjälle 
mutta oli paikoin hieman haastava. Itse tor-
nille johti taas pitkähkö loiva lankkupolku, 
jonka varrella oli mielenkiintoista tietoa mm. 
alueen kasveista ja eläimistä ja merenpinnan 
muutoksista. Tornissa oli henkilörajoitus, ja 
sisään sai mennä kerrallaan korkeintaan 30 
henkeä. Rajoitus tuntui nyt naurettavalta, 
kun polulla tuli vastaan tasan yksi ihminen. 
Mutta keskikesä ei olekaan mitään lintuhar-
rastuksen kulta-aikaa. On helppo kuvitella, 
että keväällä ja syksyllä lintujen muuttokau-
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pilaa onnistumista. Pienelle lapselle kannat-
taa antaa selkeä lupa itkeä ja ilmaista kipu-
aan. 

Kova kipu tai jo kivun pelko voi aiheuttaa 
lapselle ahdistavan kokemuksen hallinnan 
tunteen menetyksestä. Saavuttaakseen tärke-
än oman itsensä hallinnan kokemuksen lapsi 
voi pyrkiä hallitsemaan itsensä ulkopuolisia 
asioita. Tämä voi näkyä käyttäytymisessä 
vaativuutena ja itsemääräämisoikeuden 
korostamisena tutkimus- ja hoitotilanteissa.

 
Vaativan tilanteen edessä lapsen mielessä 

aktivoituvat hänelle ominaiset suojautumis-
keinot. Joustavat ja realistiset suojautumis-
keinot tukevat lapsen kykyä rauhoittaa itse-
ään ja hallita käytöstään. Niiden varassa hän 
on valmis sietämään niin fyysistä kuin 
psyykkistäkin epämukavuutta, eikä ikävä 
kokemus muodostu hänelle traumaattiseksi.

  
Epärealistiset ja jäykät suojautumiskeinot 

taas vääristävät helposti lapsen tulkintaa 
itsestä, ympäristöstä ja tilanteesta. Lapsi voi 
esimerkiksi kieltää kivun tunteen kokonaan 
tai kokea, että häntä rangaistaan tai halutaan 
satuttaa tarkoituksellisesti. Tällöin lapsen on 
vaikea kokea riittävää turvaa ja luottamusta. 
Lapsi voi taantua hetkellisesti ikätasoaan pie-
nemmäksi ja menettää kosketuksen hyvään 
ja pärjäävään itseen. Lapsen käyttäytyminen 
voi muuttua hallitsemattomaksi ja hänen aut-
tamisensa on vaikeaa. Lapsen mielelle yli-
voimainen tilanne voi tallentua lapsen muis-
tiin pitkäksi aikaa trauman kaltaisena. 

Suojautumiskeinot sinällään ovat hyvin 
tarpeellisia henkisen tasapainon säilyttämi-
seksi vaativissa tilanteissa. Jäykkiä ja kehit-
tymättömiä puolustuskeinojakaan ei kannata 
riistää liian voimallisesti pois ilman että lapsi 
saa mitään toimivaa strategiaa tilalle. 

Aikuiselle lapsen auttaminen muodostuu 

Osteogenesis imperfectaa (OI) sairastavia 
on joidenkin tutkimusten mukaan pidetty vai-
keaan sairauteensa hyvin sopeutuvina. OI on 
kuitenkin sairaus, jota sairastava lapsi joutuu 
jatkuvasti kohtaamaan eritasoista kipua, mur-
tumien hoitotoimenpiteitä ja joskus vaativia-
kin leikkauksia. Tällaiset tilanteet aiheutta-
vat luonnollisesti pelkoa ja ahdistusta, joita 
tilanteissa ja perheissä joudutaan käsittele-
mään. Joskus kipukokemukset voivat jäädä 
painamaan mieltä ja aiheuttaa pelkoa ja 
ahdistusta tulevissa hoitotoimenpiteissä.  

Tässä artikkelissa pyritään kuvaamaan joi-
takin pelko- ja ahdistustilanteisiin liittyviä 
ilmiöitä. Tarkoituksena on herättää lukijaa 
pohtimaan omia vastaavia kokemuksiaan ja 
tarjota eri näkökulmia vaativaan asiaan. 
Artikkeli on kirjoitettu tietoisena siitä, että 
pelkkä tieto ei voi auttaa ratkaisemaan kaik-
kia ilmiöön liittyviä pulmia, vaan onnistumi-
nen edellyttää eri osapuolilta myös tunne-
herkkää samastumiskykyä, joustavaa ajatte-
lua ja vuorovaikutustaitoja. 

Lapsen reaktioista

Ulospäin samalta näyttävä pelokas tai 
ahdistunut käytös hoitotilanteissa voi eri lap-
silla johtua hyvin erilaisista syistä. Myös 
kivun kokeminen ja sen ilmaisu on yksilöl-
listä. Näistä syistä pelottavien ja ahdistavien 
tilanteiden ratkaisemiseen ei ole olemassa 
selkeää ja yksinkertaista kaavaa, vaan asiaa 
on syytä lähestyä useasta eri näkökulmasta.

Lapselle tutkimusten ja hoitojen toteutta-
minen voi olla suoritusvaade, jonka kautta 
hän peilaa omaa onnistumistaan ja kelpoi-
suuttaan omissa ja hänelle tärkeiden ihmis-
ten silmissä. Lapsi voi tarvita apua sen suh-
teuttamisessa, mikä on riittävä onnistumi-
nen. Mitä pienempi lapsi on kyseessä, sitä 
enemmän hän tarvitsee ohjausta siinä, ettei-
vät esimerkiksi itku, kipu tai ikävät ajatukset 

kia, myös tilanteissa työskenteleviä ammat-
tihenkilöitä. 

Käytännössä lasta ei kannata tukea tuntei-
siin tai ajatuksiin kohdistuvilla neuvoilla ja 
ohjeilla kuten ”Rauhoitu! Älä pelkää!”, vaan 
toimintaohjeiden tulee kohdistua käytökseen 
ja olla myönteisessä muodossa. Älä- ja Ei-
ohjeet eivät tarjoa lapselle mitään rakentavaa 
toimintamallia. Parhaiten lasta auttavat sel-
keät, lyhyet, toivottuun käyttäytymiseen 
ohjaavat positiiviset toimintaohjeet, kuten 
”Hengitä!”, ”Istu tukevasti!”, ”Katso pois-
päin!”. 

Leikki- ja mielikuvaharjoittelu avuksi

Pitkäaikaissairauden kanssa eläminen vaa-
tii elämänmittaista sairauden huomioivaa 
työskentelyä. Lapsella ja nuorella normaa-
liin kehitykseen kuuluvien vaiheiden vuoksi 
samoja asioita joudutaan työstämään 
moneen kertaan. Sairauden merkitys muun-
tuu kasvun myötä ja sen vuoksi suhtautumi-
nen elämän moniin asioihin pitää määritellä 
toistuvasti uudestaan. 

Sairauden ja sen seurausten monipuolinen 
käsittely arjessa lapsen tarpeen mukaan on 
suotuisin tapa valmistaa lasta vaativiin tilan-
teisiin. Paras mahdollisuus tarjota lapselle 
perustellen tietoa ja auttaa häntä käsittele-
mään tunnetasolla vaikeita asioita, on tilan-
teissa, joissa lapseen ei kohdistu onnistumi-
sen paineita, eikä mahdollisesti kivulias tai 
uhkaava tilanne ole käsillä. Pienikin lapsi 
pystyy tekemään leikin avulla mielikuvahar-
joittelua, joka auttaa häntä myöhemmin tut-
kimus- tai hoitotilanteissa. Leikeissä voi seu-
rauksia pelkäämättä antaa veren roiskua, huu-
don ja itkun kuulua sekä tarjota lapselle mah-
dollisuus vaihtaa rooleja uhrista satuttajaan 
tai lohduttajaan.  

Isompien lasten ja nuorten kanssa sama 
harjoittelun idea voidaan toteuttaa mieliku-
vittelemalla eri tilanteita läpi. Nuoren mieli 
talutetaan tuleviin tutkimus- ja hoitotapahtu-

vaativaksi silloin, kun lapsi on mieleltään ja 
käytökseltään taantunut ikäistään pienem-
män lapsen tasolle. Lapsi pitäisi pystyä koh-
taamaan pienenä ja tarvitsevana mutta 
samalla tukea ikätasoista, tilanteen edellyttä-
mää käytöstä. Lapsen mielen sisäinen risti-
riita siirtyy helposti hänen ja aikuisen välille. 
Tällöin aktivoituu helposti halu käydä valta-
taistelua siitä, kuka saa päättää mistäkin. 
Mielihalut voivat ohjata käytöstä, ja lapsi voi 
pyrkiä käymään kauppaa ja asettaa yhteis-
työlle ehtoja.

Aikuisen rooli kiputilanteissa

Aikuisen on hyvä valmistautua ennalta tie-
dettyihin hoito- ja tutkimustilanteisiin huo-
lella ja varata niihin riittävästi aikaa. 
Aikuisen tehtävä on olla lasta varten ja lap-
sen käytettävissä. Omassa mielessä pyörivät 
asiat ja arjen kiireet on pantava syrjään. 
Lapsen kannalta sama aikuisen jakamatto-
man huomion ja tuen tarve koskee myös äkil-
listä murtuma- tai kiputilannetta. 

Lapsen tai nuoren pelokas tai ahdistunut 
reagointi vaikuttaa aikuiseen monella tasol-
la. Aikuisen omat lapsuuskokemukset sekä 
pelko- ja ahdistushistoria aktivoituvat mie-
lessä. Samankaltainen historia voi tuottaa 
voimakkaan samastumiskokemuksen ja saa-
da ahdistuksen ja pelon tarttumaan. Tällöin 
lapsi huonoimmillaan menettää itsestä erilli-
sen aikuisen, joka voisi häntä auttaa. 
Aikuisen hätäännys ja ylireagointi voivat saa-
da lapsen jopa salaamaan kipuja ja murtu-
mia. Parhaimmillaan OI-vanhempi on lap-
selleen oiva vertaistuki, joka tietää, millaista 
on toipua leikkauksesta tai murtumasta. 

Aikuisen aivan erilainen historia taas voi 
tuottaa hämmennystä ja vaikeuttaa aikuisen 
asettumista lapsen asemaan. Tällöin empaat-
tisen tuen tarjoaminen vaatii erityistä paneu-
tumista. Aikuisen oma tunteiden kokemisen 
ja ilmaisun tasapaino, sopiva etäisyys kul-
loinkin esillä olevaan asiaan sekä ajattelu- ja 
toimintakyvyn säilyttäminen auttavat kaik-
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kia, myös tilanteissa työskenteleviä ammat-
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vaativaksi silloin, kun lapsi on mieleltään ja 
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Edellisen pitkän jutun ”Kipu ja pelko 

ahdistavat” vuoksi Neelan palstalle tulee 

vain muutamia kuvia. Pieneen ikäänsä 

nähden Neela on varmaan joutunut 

kokemaan kipua jo paljon enemmän 

kuin monet normiterveet ihmiset koko 

elämänsä aikana.

Kohta Neela jo varmaan alkaa itse toi-

mittaa tähän lehteen omaa sivuaan.

Lämpimin terveisin

Päätoimittaja

Kuvat Minna Manninen

PERHOSEN ELÄMÄÄ Kun kipu jää mieleen

Vaikeat tilanteet ja lapsen joskus voimak-
kaatkin reaktiot voivat nostaa hänen läheis-
tensä mieliin huolta lapsen kasvun ja kehi-
tyksen sujumisesta. Mikäli lapsen varttuessa 
vaikeat tilanteet eivät näytä helpottuvan, on 
perin inhimillistä pohtia, voiko lapsi riittä-
vän hyvin ja tarvitseeko hän perheen ulko-
puolista apua. Huolestuttavia merkkejä ovat 
esimerkiksi pelko- ja ahdistustilojen yleisty-
minen ja laajeneminen muun elämän alueille 
siten, että ne haittaavat arkea ja vaikuttavat 
epäsuotuisasti lapsen kokonaiskehitykseen. 
Myös selkeä, pitkäaikainen mielialan lasku, 
itsetuhoiset ajatukset ja käyttäytyminen, 
sekä itsestä ja omista asioista huolehtimisen 
selvä heikkeneminen voivat olla merkkejä, 
jotka kannattaa ottaa vakavasti.

Selkeimmin avun tarpeesta kertoo, jos lap-
si kokee itsensä tai ympäristönsä selvästi epä-
realistisesti tai käyttäytyy hyvin oudosti 
ilman ymmärrettävää selitystä. 

Pelkojen ja ahdistushäiriöiden hoitoon on 
tarjolla omahoitoa tukevia oppaita ja työkir-
joja. Näitä on mahdollista käyttää sekä syste-
maattisesti että satunnaisesti tarpeen ja tilan-
teen vaatiessa. Ulkopuolisen avun hakemi-
nen on harvoin turhaa, ja yleensä se auttaa 
myös lapsen läheisiä. 

-
(lapset, nuoret aikuiset)

-  

-

-
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miin. Nuorta autetaan löytämään itselle suo-
tuisia selviytymisstrategioita. Harjoittelu 
kaikkinensa antaa lapselle kokemuksen siitä, 
että hän voi itse aktiivisesti vaikuttaa tilantei-
den sujumiseen eikä ole avuton ja passiivi-
nen kohde.

Mielikuvaharjoittelu voi vaikuttaa helpol-
ta ja mukavalta mutta se on itseasiassa vaati-
vaa ja rasittavaa mielen työtä, joka jatkuu 
treenin jälkeenkin. Aikuisen tehtävänä onkin 
toimia sopivan vaativana valmentajana, joka 
säännöstelee treenien laatua ja määrää. Liian 
helppo treeni ei kehitä ja liian vaativa treeni 
taas voi viedä mielen jumiin. Kuten kaiken 
treenaamisen, pitää mielikuvaharjoittelun-
kin olla säännöllistä, nousujohteista ja huo-
mioida muu elämäntilanne sekä mahdolli-
suus riittävään palautumiseen.  

Etukäteistreenauksen lisäksi myös onnis-
tunut ja epäonnistunut tutkimus- tai hoitoti-
lanne vaativat oman käsittelynsä. Epäon-
nistuneesta kokemuksesta voi oppia poimi-
malla siitä hyvin sujuneet osiot ja miettimäl-
lä uusia ratkaisukeinoja toimimattomiin koh-
tiin. Onnistunut kokemus taas voidaan ker-
toa kotona perheenjäsenille tai muistella läs-
nä olleiden kesken. Näin lapsen muistiin tal-
lentuu varmemmin kokemus itsestä aktii-
visena onnistujana sen sijaan että hän kokisi 
vain selvinneensä sattumalta tai hyvällä 
onnella vaativasta tilanteesta.

Psyykkisistä traumoista tiedetään, että nii-
den realismiin pohjaava käsittely on hyvin 
merkittävä ja ennusteeseen positiivisesti vai-
kuttava tekijä. Kivusta, pelosta ja ahdistuk-
sesta sekä niitä tuottavista asioista onkin syy-
tä puhua oikeilla termeillä tosiasioita muun-
tamatta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita tunne-
pohjaista ikävissä asioissa rypemistä vaan 
esiin nousevia tunteita on syytä käsitellä 
enemmänkin ymmärtämistä auttavana mate-
riaalina ja pyrkiä tasaamaan niiden intensi-
teettiä. 

Turvallinen olotila

Pinkki kipsi ja hymypallo

Syvissä mietteissä
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tasimme vähän matkan päässä sijaitsevaan 
rakennukseen, jossa meillä oli vuorossa 
Pojat vastaan tytöt kilpailu. Kilpailuun kuu-
lui erilaisia tehtäviä ja tietovisailu kysymyk-
siä joukkueittain. Illalla nautittiin tyypillinen 
hollantilainen päivällinen, johon kuului vih-
reää perunamuusia, makkaraa ja erilaisia 
lisukkeita. Tämän jälkeen oli vuorossa 
workshoppeja, joita varten porukka jaettiin 
neljään ryhmään. Ida osallistui viime kesänä 
Wienissä European Patients Forumin Young 
Advocates-koulutukseen, josta workshopis-
sa kertoi ryhmille. Ideana oli myös kartoit-
taa, että onko osallistujilla kiinnostusta 
johonkin pysyvämpään nuorisoverkostoon, 
jonka kautta voisi ehkä kouluttaa järjestötoi-
mintaan ja erityisesti nuorisotoimintaan. 
Esimerkiksi Espanjan OI-yhdistyksellä oli 
tosi aktiivista uutta toimintaa, mistä voisi 
ottaa monet muut maat oppia.

Lauantaina 4.11 herättiin aamiaiselle 
aikaisin ja pakkasimme samalla evästä 
mukaan. Tänään oli vuorossa matka pääkau-
punkiin Amsterdamiin. Meille ilmoitettiin 
ohjelman olevan yllätys, joten saimme tietää 
vasta perillä mitä oli tulossa. Ensimmäisenä 
suuntasimme yhteisesti Van Goghin muse-
oon ja ihastelimme taideteoksia. Tämän jäl-
keen suuntasimme pitkin katuja kohti kanaa-

Matka kohti Hollantia käynnistyi 
1.11 varhaisena keskiviikkoaamuna. 
Lentomatka kohti Amsterdamia alkoi 
päivällä ja kone laskeutui Schipholin 
lentokentälle muutama tunti myöhem-
min. Sieltä oli vielä matkattava junalla 
Zwollen kaupunkiin. Lentokentällä 
ennätin tapaamaan muutaman OI-
tuttavan, joten yksin ei tarvinnut mat-
kustaa. Zwollen rautatieasemalla vas-
tassa oli lisää tuttua porukkaa ja suun-
tasimme yhteistuumin odottamaan 
Marknesseen vievää kuljetusta.

Tapahtuman paikkana toimi De 
Strandhoeve hollantilaisella maalaisseudulla 
Marknessessa. Porukka saapui ripotellen, sil-
lä osallistujia oli useasta eri maasta; Tanska, 
Belgia, Hollanti, Suomi, Iso-Britannia, 
Irlanti, Saksa, Espanja, Norja, Viro. 
Aloitimme yhteisellä illallisella, jossa pääsi 
rennosti tutustumaan ja vaihtamaan kuulu-
misia uusien ja vanhojen tuttavuuksien kans-
sa. Illan ohjelmassa oli myös yhteinen leikki-
mielinen peli, jossa pääsi tutustumaan toisiin 
paremmin. Ilta jatkui rennolla tunnelmalla.

Torstaina 2.11 heräsimme aamiaiselle. 
Päivän ohjelmaan kuului retki Zwollen kau-
punkiin. Lähdimme yhteiskyydityksellä ja 
meidät oli jaettu ryhmiin jo ennen lähtöä. 
Päivällä suoritimme erilaisia leikkimielisiä 
tehtäviä ryhmissä pitkin kaupunkia. Tämän 
jälkeen menimme yhteisesti syömään illal-
lista paikalliseen tapas ravintolaan Uno 
Restaurant. Ruokaa oli riittävästi ja mahat 
täynnä suuntasimme takaisin majapaikkaan. 
Illalla ohjelmassa oli voittajaryhmän julista-
minen sekä yhteistä rentoa oleskelua mm. 
tanssien, pelejä pelaten, musiikkia kuunnel-
len.

Perjantaina 3.11 nautittiin pitkä pyjama-
aamiainen rentoillen. Iltapäivästä suun-

lia ja jokilaiva-ajelua. Jokilaiva ei ajatuksena 
kuulosta erityisen esteettömältä aktiviteetil-
ta, mutta niin vaan mentiin koko kööri inva-
hissillä veneeseen. Näillä reissuilla aina huo-
maa sen, miten mahtavaa ja hauskaa poruk-
kaa me ollaan, ei voi sanoa että tylsää tulee.

 
Jokilaivailun jälkeen kaikilla oli vapaa-

aikaa ja jokainen sai mennä halujensa 
mukaan. Kävimme pienellä porukalla syö-
mässä intialaista ruokaa ja katselimme 
Amsterdamin katuja pimenevässä illassa. 
Jossain vaiheessa alkoi myös sataa ja silloin 
oli jo aika palata takaisin kohti paluubussia. 
Osa ryhmästämme lähti jo tässä vaiheessa 
kotimatkalle ja hyvästelimme heidät haikein 
mielin. Viikonloppu alkoi olla loppusuoralla, 
mutta vielä oli viimeinen ilta vietettävänä. 
Majapaikassa laitettiin jalalla koreasti vii-
meisen illan kunniaksi, osa jopa aamuun asti.

Varhain sunnuntaiaamulla osalla oli jo läh-
tö kohti lentoasemaa. Paluu Suomeen oli hai-
kea, sillä takana oli pitkä viikonloppu täynnä 
vertaisuutta, iloa, naurua, keskusteluja ja rai-
lakasta menoa uusia tuttavuuksia unohta-
matta.

Teksti: Ida Männistö ja 
Marjukka Kekäläinen

OIFE YOUTH CONFERENCE
1.-5.11.2017, HOLLANTI

Kuvaajat: Ida Männistö, Lida Zhytnik ,
Marjukka Kekäläinen ja Stephanie Claeys

Kuvat kertovat enemmän 

kuin tuhat sanaa.
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miset ja rupateltiin taas oikein olan takaa, tuli 
pohdittua esimerkiksi drinkkeihin laitettavi-
en orvokkien alkoholipitoisuuttakin. Illan 
päätteeksi osa porukasta lähti vielä torniho-
tellin huipulle, Moro Sky Baariin viettämään 
iltaa mahtavan näkymän kanssa. 

Hyvää oli niin ruoka kuin seurakin, kiitos 
kaikille osallistuneille!

Teksti ja kuvat: Beyla Karanka

Yhdistys vietti pikkujoulua apuvä-
linemessujen yhteydessä Tampereella lauan-
taina 11. marraskuuta. Messujen jälki-
mainingeissa kokoonnuttiin Tampereen kes-
kustaan Sokos Hotel Tornin alakerrassa 
sijaitsevaan Grill It -ravintolaan syömään ja 
seurustelemaan yhteensä kahdentoista hen-
gen seurueella.

Ruokaa taidettiin syödä alkupaloista jälki-
ruokaan asti, siinä sivussa vaihdettiin kuulu-

YHDISTYKSEN JOULUNALUSTUS
ELI PIKKUJOULU

Tunnelma ei ollut järin vakava

Missä se ruoka oikein viipyy

Sihteeri vapaalla
Moro Sky Bar tunnelmaa
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kymppisen naissukupuolisen henkilöihmi-
sen väliin. Ikkunemman puoleinen vierusih-
minen näpytteli tekstiviestejä vielä koneen jo 
ollessa nousukiidossa ja kysäisinkin häneltä 
että saakopa nykyään jo omillakin irtopuhe-
limilla olla eilentotilassa lennon aikana. 
Siirtyi lentotilaan.

Lentoemot tarjoilivat kahvit ja olimme jo 
Ruotsin aluevesillä, vaiko alueilmoja olivat, 
kun siitä käytävää ohikulki vielä erimpi 
koneen henkilökuntalainen, siis ei kahvinja-
kelijoihin kuulunut. Kumartui ohikulkies-
saan minua kohti ja kysäisi että oletkos 
Jouko Karanka. Kieltämättä myönsin oleva-

Sattuipa sillä lailla viime syksynä, tai oike-
astaan ei sattunut vaan tapahtui, että olin 
menossa OI-Nordenin hallituskokoukseen 
Elisabethin varatilalle Osloon. Kokousaika 
vaihtui siinä keskusteluja netissä seuratessa-
ni joten en uskaltanut aivan heti tilata lento-
anikaan. Kun sitten loppujen aluksi tilasin 
lennon, niin en päässytkään aiempiin lentoi-
hin, vaan sain liput illempaan Finnairiin. 
Lennon Osloontuloaika oli sen verran myö-
häinen että totesin jo liput ostettuani etten 
ehtisi illallisen alkuun mennessä hotellille.

Lento lähti siististi aikataulussa ja pääsin 
istumaan kahden nuoren, siis ehkä kolme-

kään, vaikka selkä onkin lähinnä takapääs-
sä/-puolella, ja sitä kautta jalkoihinkin. 
Odottelenkin tässä vain josko vielä pääsee 
kevään aikana palloa vierittelemään. 
Kahdessa kilpailussa olisin vielä kauden 
tuloksillani loppukilpailuissakin, jotka ovat 
joskus toukokuulla. Tällä hetkellä olen tosin 
vielä arpomassa oireilleni diagnoosia: Selkä, 
sydän vaiko pää? Päässä tietysti viiraa jo van-
hastaankin. Selkäröntgenit kuvattiin ja aloin 
odotella lausuntoa.

No pari viikkoa tuohon meni röntgenlau-
sunnon kuulemaani. Lausunto tosi jo lähti 
samana päivänä terveyskeskukseeni. 
Kuitenkin sovimme jo lääkärin kanssa että 
lausunto selitettäisiin puhelimitse. Kuvit-
telin tietty että soittaja on sitten tuo epäoma-
lääkärini. Olikin naisihminen eikä kyseen-
alainen lääkärimies joka soitti ja kertoili lau-
sunnosta puhelimessa. Mainitsi yläselän 
nikamien olevan huonoa luuainesta ja 
kuluneenkin. Lannerangan kuvissa oli sitten 
kuulemma, tai kuvia katselevien mielestä 
näemmä, vieläkin kehnompaa nikamatava-
raa sekä välilevyjä. Vanhan murtuneen L4:n 
naapurit L3 ja L5 olivat luutuneet kolmosni-
kamaan kiinni. Sanoi että siinä voi kyllä lii-
kuntaa harjoittaa kunhan ei tee sitä liian 
rajusti.

Senpä verran tuo vastaus kiinnosti että kai-
velin omakannasta nuo lausunnot. Totesin 
myös että soitellut naisihminen oli sairaan-
hoitaja, siis ei lääkäri. Lausunnoista kävi ilmi 
että puhelimessa mainittujen lisäksi kuvissa 
oli ilmeisesti myös paremmin tuntemuksiani 
koskevia kohtia kuten esimerkiksi ylempi 
nikama Th 6, jossa painumaa sekä lanneran-
gan luupiikkien johdosta hyvin kapea  spi-
naalikanava. No eivät nuo erittäin rappeutu-
neet nikamavälitkään tietenkään mitään herk-
kua ole. Toisaalta jos nikamaväli rappeutuu 
niin tyhjähän siinä vain poistuu.

Jouko Karanka

ni, jolloin hän sanoi olevansa Lehtisen 
Marja, Aleksin äiti. Sanoin en tunteneeni hän-
tä, vaikka olemme monestikin aiemmin näh-
neet yhdistyksen tilaisuuksissa. Juttelimme 
pienen hetken niitä näitä kunnes Marja 
kysäisi että mitäpä haluaisin juoda. Emmin 
ehkä liian pitkään, jolloin hän kysyi kävisikö 
samppanja? Kerroin etten vastusta kyseistä 
ajatusta lainkaan. Kysyi vielä onko koneessa 
muita meikäläisiä samalla matkalla ja kieltä-
vän vastauksen saatuaan haki minulle lupaa-
mansa, jopa itse ehdottamansa, samppanjan. 

Mahdollisen, tai mahdottoman, kateellisi-
na vierustoverini varmaan katselivat kun nau-
tiskelin, niin ei kovin pienen, samppanjan 
hitaasti ennen Osloon saapumistani. Siinä 
nautiskellessani bisnesluokan ykköstason 
juomaa aloinkin jo aavistella että taisinpa 
samalla tienata päivän halauksenkin. 
Aavistukseni toteenkävi, sillä koneesta pois-
tuessani huomasin jo etäältä keskikäytävää 
tullessani että kunnon halaus odotti minua 
koneen ovisuulla. Taisipa olla, tai siis oli 
ilman taisia, ensimmäinen kerta kun sain 
Finnairilta koneestalähtöhalauksen. Sanoi-
sin että palvelu pelasi.

Aikani hotellibussia Fornebun lentoken-
tällä etsittyäni vaihdoin taksikyytiin, jolla 
ehdinkin kivasti vielä ruokailun loppupuo-
lelle mukaan. Kokoustamiset onnistuivat 
ihan hyvin. Tanskan edustaja Preben 
Nielsen, joka on ollut pitkään, ilmeisesti alus-
ta asti, OI-Nordenin toiminnassa mukana oli 
kokoustamassa viimeistä kertaa.

Tuon viime syyskuun jälkeen sitten minun 
ruumiillinen olotilani sai lokakuussa korva-
tulehduksen, joka iski viikon välein pään eri 
puoliskoihin. Lääkeaineena käytetyt korvati-
pat tahi itse tauti teki minusta lokakuukauden 
lopulta liki kuukaudeksi lähes kuuron. 
Kuuroutta tietysti vaimensi yltiölisääntynyt 
tinnitus. Nyt alkuvuodesta taasen olen ollut 
jo kuukauden verran keilaamatta ja suurelta 
osin lenkkeilemättäkin. Mielestäni asian-
osaiset ongelmat kohdentuvat etupäässä sel-
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tulokset tsoledronihappohoidosta olivat var-
sin samankaltaisia kuin tuolloin enemmän 
käytetyn toisen bisfosfonaatin pamidronaa-
tin tulokset. Tsoledronihapon etuna on kui-
tenkin sen merkittävästi helpompi hoitopro-
tokolla. Tsoledronaattia kun annostellaan 
yleensä 6 kk välein 4 h tiputuksena, verrattu-
na pamidronaatiin, joka annetaan 4 h tiputuk-
sena kolmena peräkkäisenä päivänä 3 kk 
välein. Näin tsoledronihappohoidon 
yhteydessä lasten ja perheiden tarvitsee viet-
tää paljon vähemmän aikaa sairaalassa.  
Nykyään Suomessa ja maailmalla onkin tso-
ledronihapon käyttö selvästi yleistynyt.

Tutkimuksen laajentuessa mukaan tuli 
myös toinen väitöskirjaohjaajani hammas-
lääkäri Janna Waltimo-Sirén ja painopiste 
siirtyi bisfosfonaattihoitojen pitkäaikaisvai-
kutuksiin. Tutkimme bisfosfonaattihoidon 
vaikutusta kallonpohjaongelmien syntyyn 
sekä hampaiston vaihduntaan. Kallonpohja-
rakenteiden osalta OI:ssahan yksi vaikeim-
mista ongelmista (vaikkakin varsin harvinai-
nen) on kaularangan ylimpien rakenteiden 

Väittelin viime vuonna 24.11. bisfos-
fonaateista OI-lasten hoidossa. Projekti lähti 
jo oikeastaan vuonna 2008, kun etsin 
Lastenklinikalta mielenkiintoista tutkimus-
aihetta. Tapasin sittemmin väitöskirjaohjaa-
janani toimineen lastenlääkäri Outi 
Mäkitien, joka tarjosi aiheeksi juuri bisfos-
fonaattihoitoja lasten OI:ssa. Aihe oli mie-
lenkiintoinen, ja ennen kaikkea koin, että sii-
nä pääsin oikeasti tekemään tutkimusta, jolla 
olisi merkitystä. Sittemmin projekti laajeni-
kin väitöskirjaksi.

Aluksi tutkimme uudempaa suonensisäis-
tä bisfosfonaattia, tsoledronihappoa. 
Tutkimuksessa sen todettiin lisäävän tehok-
kaasti luumassaa ja -tiheyttä (BMD, bone 
mineral density). Luun murtumien määrässä 
ei valitettavasti voitu kuitenkaan osoittaa sel-
vää laskua, mikä sinällään ei ollut yllättävää 
kun huomioidaan tutkimuksen pieni koko 
(17 lasta) ja kohtalaisen lyhyt kesto (2 vuot-
ta). Viitettä murtumien vähenemisestä oli kui-
tenkin nähtävissä. Mitään vakavia haittavai-
kutuksia ei myöskään todettu. Kaikkinensa 

hampaiston kehityksen ja vaihdunnan osalta 
itseasiassa hieman edellä normaaliaikatau-
lua. Tämä ero oli kuitenkin niin pieni, ettei sil-
lä ollut merkitystä. Joka tapauksessa ham-
paiston osalta voitiin todeta, etteivät bisfos-
fonaatit näyttäneet aiheuttavan ongelmia OI-
lasten hampaiston kehitykselle.

Viimeisenä tutkimuskohteenamme oli rei-
siluumurtumat, sillä naisten vaihdevuosien 
jälkeisen  osteoporoosin yhteydessä on pitki-
en bisfosfonaattihoitojen yhteydessä todettu 
harvinaisena haittavaikutuksena poikkeavia 
reisiluumurtumia. Nämä poikkeavat murtu-
mat tulevat yleensä ilman mitään suurempaa 
ulkoista tekijää, ja niiden epäillään aiheutu-
van liian vähäisestä luun uudistumisesta ja 
korjautumisesta. On kuitenkin huomioitava, 
että OI:ssa ja vaihdevuosien jälkeisessä oste-
oporoosissa luun haurauden syy on aivan eri, 
ja esimerkiksi OI:ssa luun uudistuminen on 
kiihtynyttä kun taas vaihdevuosien jälkeen 
hidastunutta. Näin luun uudistumista hidas-
tavat bisfosfonaatit vaikuttavat näissä kah-
dessa eri sairaudessa erilailla. Tutkimuksen 
yhteydessä huomasimme sinänsä ilmeisen 
faktan monimutkaistavan tilannetta, eli sen 
että OI:ssa murtumat ovat muodoltaan ja 
sijainniltaan aivan omanlaisiaan. Tutkimuk-
sessa keskityimmekin selvittämään olisivat-
ko murtumat bisfosfonaattihoidon aikana eri-
laisia kuin muuten. Tuloksena oli kuitenkin, 
ettei hoito vaikuttanut reisiluumurtumien 
muotoon tai sijaintiin. Sitä, vähensikö hoito 
reisiluumurtumia, ei siis tutkittu. Se kun olisi 
vaatinut täysin erilaisen ja suuremman tutki-
muksen.

Kaiken kaikkiaan bisfosfonaattihoidon 
voidaankin katsoa olevan varsin tehokas ja 
hyvin siedetty hoito OI:ta sairastavilla lapsil-
la. Lopuksi haluaisin vielä kiittää kaikkia tut-
kimukseen osallistuneita perheitä ja koko 
OI-yhteisöä madollisuudesta tehdä tämä väi-
töskirjatyö.

Teksti: Ilkka Vuorimies
Kuvat: Jouko Karanka

työntyminen kohti kalloa, mikä voi johtaa 
hermo- tai verisuonirakenteiden puristuk-
seen. Tutkimuksessamme totesimme, että 
näitä kallonpohjaongelmia voi syntyä vaikka 
bisfosfonaattihoito olisi käynnissä. Rohkai-
seva oli kuitenkin huomio, että jo ime-
väisiässä aloitettu bisfosfonaatti saattaa kui-
tenkin hidastaa ongelman kehittymistä. 
Hampaiston osalta totesimme, että bisfos-
fonaattihoitoa saneiden lasten hampaisto oli 
kehityksen ja vaihdunnan osalta normaalissa 
aikataulussa. Yllätykseksemme huomasim-
me kuitenkin, että ne OI-lapset, jotka eivät 
olleet saaneet bisfosfonaattihoitoja olivat 
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maisjärjestö RBU:n (Riksförbundet för 
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar) kans-
sa on tarkoitus tehdä yhteistyötä ja uusi 
yhdistys saa käyttää RBU:n tiloja kokousten 
pitämiseen. Lars-Göran on tavannut eri puo-
lilla Ruotsia asuvia ihmisiä, joilla on OI ja 
pitänyt heihin yhteyttä ja puhunut monien 
ihmisten kanssa uuden OI-yhdistyksen 
perustamisesta Ruotsiin. Suunnitelmissa on 
ollut saada yhdistyksen hallitukseen 5-7 
jäsentä ja yhteyttä on tarkoitus pitää sosiaali-
sen median kautta sekä asiantuntijaverkos-
ton avulla. Lars-Göran kertoi, että uuden 
yhdistyksen perustava kokous pidetään maa-
liskuussa. Kirjoittaessani tätä juttua olen juu-
ri saanut tiedon, että Ruotsin uuden yhdis-
tyksen perustamiskokous pidet t i in  
Tukholmassa ja nimeksi tuli SFOI. Grattis 
SFOI! Ruotsin uusi yhdistys aikoo tehdä 
yhteistyötä Sällsynta diagnoser-yhdistyksen 
(eli harvinaisten sairauksien yhdistyksen) ja 
muiden tahojen kanssa. Yhdistys selvittelee 
keinoja talousasioiden järjestämiseksi. 
Tanskan ja Norjan yhdistykset DFOI ja 

Kokoukseen osallistuivat Rune Bang 
Mogensen, Preben Nielsen ja Michael 
Købke Tanskasta, ja Leif Richard Bårdsen 
Norjasta, Lars-Göran Wadén Ruotsista, 
Jouko Karanka ja minä, Anne-Maria 
Hästbacka, Suomesta. Norjan edustaja 
Arthur Rønningen ei päässyt tulemaan 
kokoukseen. Kokoonnuimme ensin yhdessä 
illalliselle ja vaihdoimme kuulumiset. Oli 
mukava tutustua Michael Købkeen, uuteen 
OI-Nordenin hallituksen jäseneen ja hänen 
avustajaansa. Michaelin kanssa on helppo 
jutella, vaikka hän onkin tanskalainen. 
Hänen äidinpuoleinen sukunsa on Ruotsista 
ja hän puhuu siksi sujuvaa ruotsia. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Rune ja sihteeriksi Michael. Kevään OI-
Nordenin hallituksen Solnassa Ruotsissa 
pidetyn kokouksen kokouspöytäkirja hyväk-
syttiin. Lars-Göran kertoi Ruotsin uuden OI-
yhdistyksen perustamisvaiheista. Ruotsin 
yhdistys aikoo ottaa mallia Norjan ja 
Tanskan OI-yhdistyksen säännöistä ja vam-

nyt huomattavasti ja nykyisellään se ei tule 
riittämään kahden nykymuotoisen kokouk-
sen järjestämiseen. OI-Norden ei voi enää 
maksaa matkakorvauksia hallituksen 
jäsenille, kuten joskus on voitu tehdä, vaan 
jatkossa jäsenmaiden yhdistysten on aina 
huolehdittava niistä itse. Kaikki jäsenmaat ja 
RBU Ruotsista olivat hoitaneet jäsenmak-
sunsa. Seuraava OI-Nordenin hallituksen 
kokous pidetään Suomessa 20.-22.4. 2018.

Kokouksessa tuotiin myös esiin, kuinka 
tärkeää on, että jokainen jäsenmaa huolehtii 
ajantasaisesta asiantuntijaluettelosta yhteys-
tietoineen, jotta asiantuntijaseminaareista ja 
muista mahdollisista tapaamisista saadaan 
tieto kunkin Pohjoismaan asiantuntijoille.

OI-Nordenin yleiskokouksessa päätettiin 
hyväksyä keväällä Solnassa, Ruotsissa tar-
kennettu OI-Nordenin toimintasuunnitelma. 
Toimintasuunnitelman mukaan OI-Norden 
pyrkii edelleen edistämään asiantuntijoitten 
yhteistyötä ja OI:n tutkimustoimintaa ja tie-
dottamaan OI:aan liittyvistä asioista ja jär-
jestämään tapaamisia asiantuntijoiden ja nii-
den ihmisten kesken, joilla on OI. OI-Norden 
välittää tietoa pohjoismaisista kesäleireistä 
ja sekä nuorten yhteisistä viikonlopputapaa-
misista. Pyritään lisääntyvään yhteydenpi-
toon sosiaalisen median kautta ja esim. liittä-
mällä linkkejä kunkin maan yhdistyksen 
kotisivuille. OI-Nordenin toiminnasta tiedo-

NFOI ovat tehneet päätöksen antaa kerta-
luontoisesti hieman taloudellista tukea 
Ruotsin perustettavalle yhdistykselle sen 
alkuvaiheessa. Mikäli mahdollista, Ruotsin 
yhdistys arvostaisi kaikenlaista tukea ja ehkä 
pientä kertaluonteista starttirahaa toimintan-
sa aloittamista varten myös Suomen yhdis-
tykseltä. Myös kontaktit ja yhteiset tapaami-
set Ruotsin uuden yhdistyksen kanssa ovat 
hyödyllisiä ja auttavat ruotsalaisen yhdistyk-
sen jäseniä kehittämään omaa toimintaansa.

On huomionarvoista, että viime vuonna 
2017 OI-Nordenin perustamisesta tuli 
kuluneeksi 25 vuotta. Pohjoismainen yhteis-
työ on ollut tärkeää. Koko toimintansa ajan 
OI-Norden on pyrkinyt edistämään OI-
tutkimukseen, hoitomenetelmiin ja kuntou-
tukseen perehtyneiden ja siitä kiinnostunei-
den asiantuntijoiden tapaamisia ja verkostoi-
tumista Pohjoismaissa, myös tehden yhteis-
työtä OIFE:n kanssa. Vuosien kuluessa 
monet asiantuntijat ovatkin välittäneet toisil-
le ja saaneet toisilta paljon uutta alan tutki-
mustietoa. OI-Nordenin hallitus esitti myö-
hemmin samana päivänä pidetyssä OI-
Nordenin yleiskokouksessa hallituksen 
puheenjohtajaksi Rune Bang Mogensenia ja 
rahastonhoitajaksi Michael Købkea. 
Yleiskokous hyväksyi ehdotuksen ja seuraa-
van kauden 2018-2020 puheenjohtajana toi-
mii Rune Bang Mogensen ja rahastonhoita-
jana Michael Købke, molemmat Tanskasta. 
Islannissa tiedetään olevan muutamia per-
heitä, joiden jäsenillä on OI. Kokouksessa 
päädyttiin siihen, että pyritään selvittämään 
tanskalaisen yhteyshenkilön avulla, onko 
mahdollista, että Islantikin saisi oman OI-
yhdistyksen. Kokouksessa esiteltiin jokaisen 
jäsenmaan toimintaa viime kokouksen jäl-
keen. Entisen käytännön mukaan päätettiin, 
että kunkin jäsenmaan OI-Nordenin halli-
tuksen jäsenet lähettävät yhteenvedon toi-
minnastaan kokouksen s ihteer i l le .  
Hallituksen puheenjohtaja laatii anomuksen 
OI-Nordenin hallituksen kokoustoiminnan 
järjestämiseksi NVC:lle (Nordens Välfärds 
Center). Tukiraha on valitettavasti pienenty-
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rapeutti Teija Jokipii Muhokselta. Minän 
rakentumista pohdittiin luennossa ihmisen 
kehityksen kautta pienestä vauvasta lapsuu-
den, nuoruuden ja aikuisuuden kautta van-
huuteen ja kuolemaan saakka. Ihmisen koti-
taustan ja geenien lisäksi esimerkiksi suku-
puoli-identiteetti, arvot, ammatillinen identi-
teetti, harrastukset ja sairaudet vaikuttavat 
minäkuvaan. Pitkäaikaissairaalle on erityi-
sen tärkeää, että minän kasvulle annetaan 
tilaa niin, ettei sairaus alkaisi liiaksi määrit-
tää minäkuvaa. Juuri kasvavan nuoren iden-
titeetin kehitystä edistää itsenäisyyden tuke-
minen, tilan antaminen, kannustaminen ja 
rohkaiseminen kokeilemaan omia siipiään. 
Toinen puoli nuoruuden kasvua voi olla tie-
toinen riskinotto ja vaarallisiinkin tilantei-
siin hakeutuminen sairaudesta huolimatta. 
Vanhemmatkin joutuvat kasvamaan ja pääs-
tämään jossain vaiheessa irti. Vaikka kuinka 
haluaisi omien lasten olevan lapasia, jotka 
tekevät niin kuin aikuinen sanoo, he kuiten-
kin jossain vaiheessa valitsevat oman pol-
kunsa ja tekevät niin kuin itse haluavat.  

Vuoden 2017 syystapaamiseen kokoon-
nuttiin pitkästä aikaa pohjoiseen Suomeen, 
Ouluun. Asutus harvenee pohjoista kohti tul-
taessa, samoin OI-väen määrä. Kuitenkin 
meitä saapui paikalle yhteensä 18 
Helsingistä Simoon ulottuvalta alueelta. 
Tällä kertaa murtumat ja flunssat olivat osu-
neet kohdalle jo ennen kokousta, joten muu-
tamia peruutuksia oli tullut. Itse kokouksessa 
vältyttiin tällä kertaa ambulanssin tilaami-
selta. 

Lauantain luennon aiheena oli Sairaus osa-
na minäkuvaa, ja sen piti psykologi, psykote-

MINÄKUVAA JA ILOLIIKUNTAA OULUSSA

Teija Jokipii luennoi

Valinnan vaikeus

tysti sinne asti, mihin kieltotauluissa anka-
rasti kiellettiin menemästä! Illallisella 
ehdimme rupatella hallituksen jäsenten kes-
ken ja viettää aikaa yhdessä. Tuntui haikeal-
ta, kun pitkäaikainen OI-Nordenin hallituk-
sen jäsen Preben Nielsen oli paikalla vii-
meistä kertaa hallituksen kokouksessa. Hän 
on silti ollut ja on varmaan vastakin tanska-
laisen puheenjohtajan Runen ja rahastonhoi-
tajan Michaelin tukena, jos sitä tarvitaan. 
Tack Preben för ett gott samarbete under mån-
ga år! Illallinen sujui mukavasti ja aamulla 
alkoikin sitten kotimatka. OI-Norden kus-
tansi meille bussikyydin ja pyörätuolia käyt-
täville invataksin läheiselle lentokentälle. 
Seuraavan kerran tapaammekin Helsingissä 
huhtikuussa ja tässä kokouksessa on Ruotsin 
Lars-Göranin varajäsenenä eräs henkilö, jos-
ta toivon voivani tehdä lehtijutun seuraavaan 
Hauraat luut-lehteen. Jäämme jännityksellä 
odottamaan toteutuuko toiveeni…

Anne-Maria Hästbacka
Suomen edustaja OI-Nordenin hallituk-

sessa

Kuvat Jouko Karanka

tetaan jäsenlehdissä ja/tai eri maiden yhdis-
tysten kotisivuilla. Pyritään yhteistyöhön 
Pohjoismaiden yhdistysten välillä ja tuetaan 
eri tavoin Ruotsin uutta OI-yhdistystä sen 
perustamisvaiheessa.

Koska kokous pidettiin Oslossa, pyysin 
työstäni perjantaina tunnin virkavapaata, 
kuten yleensä teen, jotta ehdin hyvin 
Kruunupyyn lentokentälle. Lensin ensin 
Helsinkiin ja sieltä Osloon. Olin etukäteen 
selvittänyt flybussenin eli lentokenttäbussin 
numeron ja aikataulut, joten matkustaminen 
lentokentältä hotellille sujui ongelmitta. 
Hotellimme sijaitsi aivan lentokentän kiito-
radan tuntumassa ja hotellihuoneeni 
ikkunasta saatoin nähdä koneiden sekä las-
keutuvan että lähtevän monta kertaa päiväs-
sä. Tosin lauantaina en siellä juuri ehtinyt 
oleskelemaan, koska meillä oli kaksi 
kokousta: OI-Nordenin hallituksen kokous 
sekä yleiskokous. Illalla päätimme Joukon 
kanssa pitkän kokouspäivän päätteeksi läh-
teä katsomaan läheiseltä kiitoradalta lähteviä 
ja sinne laskeutuvia lentokoneita. Sää oli pou-
tainen ja aurinkoinen ja kävelimme kame-
roinemme niin kauas kuin pääsimme eli tie-

Luennon toiminnallisessa osassa valit-
simme pöydältä kukin esineen, joka kuvasi 
omaa minää, sekä esineen, joka kuvasi oste-
ogenesis imperfectaa joko itsessä tai per-
heessä. Keskustelukierroksella tuli ilmi, että 
porukassa on voimakastahtoisia ihmisiä, jot-
ka tekevät niin kuin itselle on parasta, ja 
myös saavat tahtonsa läpi. On tärkeää löytää 

elämässä omia juttuja, ja tiedostaa, etten 
minä ole sairaus, vaikka minulla onkin sai-
raus. Monenlaisia lahjakkuuksiakin kierros 
paljasti, voimakkaan tahdon ja rämäpäisyy-
den lisäksi taiteellisuutta, matemaattisuutta 
ja jopa supersankariutta. 

Lauantai-iltana nautimme yhdessä Suomi 
100 -illallisen. Oli mukava, että syystapaa-
miseen osallistuneesta joukosta yli neljännes 
oli nuoria, joista osa pääsi hiukan tutustu-
maan toisiinsa illallisella. Lopulta kävi niin-
kuin kuulemma usein käy: OI-porukka val-
voi ravintolassa sinnikkäästi viimeisenä, kun-
nes valomerkki tuli. Tällä kertaa hassua oli 
se, että ravintolan valomerkki tuli jo ennen 

Tämän minä valitsin koska…

Kuvaannollista
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SUOMEN OSTEOFENESIS PÖYTÄKIRJA
IMPERFECTA – YHDISTYS R.Y.

Salla Sallinen 23.9.2017

SYYSKOKOUS 2017

 

Aika

  

Lauantaina 23. syyskuuta 2017 klo. 16:30

 

Paikka

  

Scandic Oulu, Saaristonkatu 4, 90100 Oulu

 

Läsnä

  

15

 

yhdistyksen jäsentä

 

1. Kokouksen avaus

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Marjukka Kekäläinen

 

avasi kokouksen ja 
totesi

 

sen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

2. Kokousvirkailijoiden valinta

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marjukka Kekäläinen, sihteeriksi 
valittiin

 
Salla Sallinen

 
sekä pöytäkirjantarkastajiksi

 
ja ääntenlaskijoiksi

valittiin
 

Anne-Maria Hästbacka
 
ja Pirjo Hepola.

 

3. Yhdistyksen puheenjohtajan vaali
 

Marjukka Kekäläinen jatkaa yhdistyksen puheenjohtajana.  

. 

4 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle  

Erovuorossa on varsinainen jäsen Jouko Karanka ja hänen varajäsenensä 
Salla Sallinen. Valitaan varsinaiseksi jäseneksi Salla Sallinen ja 
varajäseneksi Jouko Karanka.

 

Erovuorossa on varsinainen jäsen Eero Nevalainen ja hänen 
varajäsenensä

 

Martti Kallioinen. Valitaan varsinaiseksi jäseneksi Ari 
Miettinen ja hänen varajäseneksi Eero Nevalainen.

 

 5. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan, sekä heidän varahenkilöidensä vaali

 

 

Korjataan ja muutetaan takautuvasti v. 2017 tilintarkastajat. Vuoden 
2017 tilintarkastajaksi valitaan KHT 

 

Eeva Hiltunen ja hänen 
varatilintarkastajaksi HT Teuvo Pursiainen.

 
Valitaan v. 2018 tilintarkastajaksi KHT Eeva Hiltunen, Joen 
Tilintarkastajat oy sekä varatilintarkastajaksi HT Teuvo Pursiainen, Joen 
Tilintarkastajat Oy

järjestämällä henkilökohtaisia ohjaajia, jotka 
auttavat liikuntaharrastuksen löytämisessä 
(Valtti-ohjelma). VAU muun muassa vuok-
raa myös vammaisliikunnan ja –urheilun apu-
välineitä (SOLIA) ja ylläpitää liikuntapaik-
kojen esteettömyyskartoittamista. 

Yhdistyksen virallisessa syyskokoukses-
sa valittiin hyvin sujuneen ensimmäisen vuo-
den jälkeen jatkamaan puheenjohtajana 
Marjukka Kekäläinen ja sihteerinä Salla 
Sallinen. Hallitukseen lupautui uutena 
jäsenenä Ari Miettinen Kuopiosta.

Kokouspaikkamme Scandic Hotel Oulu 
sijaitsi Oulun keskustassa vajaan kilometrin 
päässä rautatieasemalta, mikä mahdollisti 

väliajoilla myös pienet retket Oulun 
keskustaan, tutustumaan vaikkapa 
kauppakeskus Valkeaan tai Toripo-
liisiin. Myös joka paikassa kuulunut 
Pohojois-Pohojanmaan murre oli 
mukava ja leppoisa kokemus. Toisten 
OI:ta sairastavien, äitien, isien, sisa-
rusten ja puolisoiden vertaistuki ja 
epäviralliset ruokapöytä- ja muut kes-
kustelut antoivat taas monenlaista 
mietittävää kotimatkalle.  

Teksti: Leena Saastamoinen
Kuvat: Jouko Karanka

puolta kymmentä. Viimeisin, sinnikäs jouk-
ko jäi kuitenkin vielä baarin puolelle jatka-
maan iltayötä jopa yli kymmenen.

Sunnuntaiaamun aamupalan jälkeen 
Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta ry:n 
(VAU) Iloliikuttaja Sari Kuivas usutti 
veremme kiertämään yhteistoiminnallisilla 
liikuntaharjoituksilla. VAU on neljä eri vam-
maisurheilujärjestöä yhdistänyt uudehko jär-
jestö, jonka tavoitteena on suunnitella ja 
kehittää liikunta-, näkö- ja kehitysvammais-
ten sekä elinsiirron saaneiden ja dialyysihoi-
toa saavien liikunnan harrastamista ja kilpai-
lemista. Lasten ja nuorten liikunnan harras-
tamista VAU tukee tiedottamalla kokeilu- ja 
harrastusmahdollisuuksista (Sporttiklubi) ja 

Akrobatiaa
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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

 

Salla Sallinen
Tieteenkatu 14 C 60
33720 TAMPERE

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

Toiminnantarkastajana on toiminut Merja Kylänlahti ja 
varatoiminnantarkastajana on ollut Ida Männistö. Valitaan 
toiminnantarkastajaksi Ida Männistö ja varatoiminnantarkastajaksi Merja 
Kylänlahti.

 

6. Kansainvälisen toiminnan edustajien ja heidän varahenkilöidensä vaali

 

OI-Nordenissa Elisabeth Hästbacka ja Anne-Maria Hästbacka 
varsinaisina 

 

jäseninä ja varajäsenenä Jouko Karanka. Valittiin 
pysymään ennallaan.

 

OIFE:ssa varsinaisena jäsenenä Eero Nevalainen ja hänen varajäsenensä 
Ida Männistö. Valittiin pysymään ennallaan.

 

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
 

Vuosisuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan.   
Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio  vuodelle 2018.  

9. Kysymykset, jotka 14 päivää aikaisemmin hallitukselle osoitetulla kirjallisella anomuksella on 
pyydetty ottamaan kokouksen ohjelmaan 

Kysymyksiä ei ollut saapunut.
 

10. Muut asiat

 Yhdistyksen kehittämispäivät on 28.10.2017 Invalidi-yhdistyksen 
tiloissa Helsingissä. 

 
Yhdistyksen ”pikkujoulut” Tampereella 11.11.2017

 11. Kokouksen päättäminen

 
Kokouksen puheenjohtaja Marjukka Kekäläinen

 

päätti kokouksen.

 

 

_________________________

 

________________________
puheenjohtaja

  

sihteeri

 

Marjukka Kekäläinen

  

Salla Sallinen

_________________________ ________________________
Anne-Maria Hästbacka Pirjo Hepola
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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

 

Salla Sallinen
Tieteenkatu 14 C 60
33720 TAMPERE

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

Toiminnantarkastajana on toiminut Merja Kylänlahti ja 
varatoiminnantarkastajana on ollut Ida Männistö. Valitaan 
toiminnantarkastajaksi Ida Männistö ja varatoiminnantarkastajaksi Merja 
Kylänlahti.

 

6. Kansainvälisen toiminnan edustajien ja heidän varahenkilöidensä vaali

 

OI-Nordenissa Elisabeth Hästbacka ja Anne-Maria Hästbacka 
varsinaisina 

 

jäseninä ja varajäsenenä Jouko Karanka. Valittiin 
pysymään ennallaan.

 

OIFE:ssa varsinaisena jäsenenä Eero Nevalainen ja hänen varajäsenensä 
Ida Männistö. Valittiin pysymään ennallaan.

 

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
 

Vuosisuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan.   
Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio  vuodelle 2018.  

9. Kysymykset, jotka 14 päivää aikaisemmin hallitukselle osoitetulla kirjallisella anomuksella on 
pyydetty ottamaan kokouksen ohjelmaan 

Kysymyksiä ei ollut saapunut.
 

10. Muut asiat

 Yhdistyksen kehittämispäivät on 28.10.2017 Invalidi-yhdistyksen 
tiloissa Helsingissä. 

 
Yhdistyksen ”pikkujoulut” Tampereella 11.11.2017

 11. Kokouksen päättäminen

 
Kokouksen puheenjohtaja Marjukka Kekäläinen

 

päätti kokouksen.

 

 

_________________________

 

________________________
puheenjohtaja

  

sihteeri

 

Marjukka Kekäläinen

  

Salla Sallinen

_________________________ ________________________
Anne-Maria Hästbacka Pirjo Hepola

3130  
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