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MAINOSTEN HINNAT

    HINTA  EUR

Kevättä ilmassa pitkän lumisen talven jäl-
keen. Mieli haikailee kesää kohti. SOTE 
meni kuten myös hallituskin ja jälleen kaikki 
harvinaisen terveet sekä harvinaissairaat 
odottavat uutta kuviota. Tuleekohan uusia 
suuria maakuntia ja jos niin kuinka monta. 
Ujutetaanko sosiaali ja tervyspuolen verova-
rat suurelta osin ulkomaalaisomisteisille yk-
sityisille sairaanhoitoyrityksille vai vähen-
netäänkö kuvioissa mukana ollutta valinnan-
vapauden toivetta. Tuleeko tuottoa yrityksil-
le vaiko hoitoa sitä tarvitseville? Kas siinäpä 
kysymys.

Yhdistys toimii tällä hetkellä todella pir-
teästi ja on saanut uuteen vauhtiin  monia toi-
mintoja, jotka olivat viime aikoina hieman 
hiljenneet. Asiaan tietysti vaikuttaa paljon se 
että yhdistyksemme hallituksessa ja toimija-
ryhmissä on tuoreita aktiivisia ja innostunei-
ta toimijoita. Toimintaa ja tilaisuuksia vai-
kuttaisi olevan tarjolla enemmänkin eri puo-
lilla Eurooppaa niille, joilla on kiinnostusta 
ja mahdollisuus suurempaankin OI-yhteis-
työhön ja toimintaan.

Päätoimittajakin tässä alkaa pyrkiä eläke-
puolelle hiljalleen. Avustajaksi lehtihom-
miin on lupautunut tyttärentytär Beyla joka 
paraikaa kirjoittelee yo-kirjoituksiaan. Uutta 
verta on siis luvassa tälläkin puolella lähitu-
levaisuudessa. Lehti on myös saanut oman 
meiliosoitteen  
minne lehtiaineistot tulisi tulevaisuudessa 
mieluusti toimittaa. 

Muistakaapas jälleen varata syksyksi 
aikaa yhteen tilaisuuteen. Yhdistys tulossa 
parhaaseen toimintaikäänsä tänä vuonna ja 
syksyllä on 40-vuotisen yhdistystaipaleen 
juhlat. Oletettavasti mukaan kokoontumaan, 
keskustelemaan ja aikaa viettämään tulee 
suuri joukko yhdistyksemme jäseniä. 
Tarkempaa tietoa tilaisuudesta näkyy jo nyt 
tämän lehden tiedotteissa.

Lämpimiä kevätilmoja ja kevätajatuksia 
teille kaikille.

Teksti ja kuva: Jouko Karanka

hauraatluut@oi-yhdistys.fi

Koko takakansi 350,00

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

Pikkuilmoitus 35,00

Kansikuva: Pihla tutkii mitä Annin 

kännykässä tapahtuu

Takakansi: Suomirokkia Lahdessa

Kansien kuvat: Jouko Karanka

PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA

Täytekuvat: Jouko Karanka

Pääasiallinen päätoimittaja 
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Viime vuodet ovat tuoneet elämääni 
monenlaisia muutoksia: Vaihdoin työpaik-
kaa, muutin Nurmijärveltä Helsingin 
Vuosaareen elämään yhdessä entisen sihtee-
rimme Maijan kanssa ja eräänlaisena huipen-
tumana viime syyskokouksessa Siilin-
järvellä tulin valituksi OI-yhdistyksen 
puheenjohtajaksi pitkän hallitusjäsenyyden 
jälkeen. Otan luottamustehtävän vastaan 
innolla ja nöyryydellä.

Puheenjohtajan roolissa yhteistyö halli-
tuksen kanssa on lähtenyt erinomaisesti käyn-
tiin. Kiitos tästä kuuluu aktiivisille, innok-
kaille ja työtapojen suhteen edistyksellisille 
hallitusjäsenille. Olemme ottaneet käyttöön 
uusia toimintatapoja: WhatsApp-viestiryh-
missä keskustelu käy vilkkaana, pidämme 
kirjaa työn alla olevista hallituksen tehtävistä 
Trello-projektinhallintavälineessä, käymme 
nämä tehtävät läpi viikottaisissa nopeissa 
Skype-palavereissa ja dokumenttimme tal-
lennetaan pilvipalvelun  tallennustilaan. 

5

Näillä keinoin odotukseni ovat korkealla sen 
suhteen, että tekemiseen on jatkuvaa 
läpinäkyvyyttä ja että hallituksen varsinai-
sessa kokouksessa päätökset ovat hyvin val-
misteltuja.

Tällä tavoin myös ymmärrys ja vastuu 
yhdistyksen pyörittämisestä jakautuu hel-
pommin koko hallitukselle, jolloin kaikki ei 
kaadu yhden puuhaihmisen niskaan. 
Tavoitteena onkin kierrättää puheenjohtajan 
nuijaa jatkossa tiheämmällä tahdilla.

Kevät- ja syyskokoukset aiomme jatkossa 
striimata nettiin, kunhan tarvittava laitteisto 
ja ohjelmisto on hankittu. Yhdistyksen web-
bisivut uusitaan myös vuoden aikana. Myös 
yhteistyö asiantuntijaryhmän kanssa on akti-
voitunut aivan uudella tavalla. Hallitus-
jäsenemme Leena on luvannut kirjoittaa 
aiheesta artikkelin tähän lehteen.

Ajan kuluminen näkyy sekä peilissä että 
yhdistyksessä: yhdistys ja puheenjohtaja täyt-
tävät tänä vuonna 40 vuotta. Vuoden merkki-
paalu on juhlakokouksen järjestäminen 
Vierumäellä. Viikonlopun tapahtumat aloite-
taan jo perjantaina vertaistapaamisella. 
Tervetuloa syksyllä juhlimaan yhdistystä! 
Tätä ennen järjestetään kevätkokous 
Helsingin Luonnontieteellisessä museossa. 
Kokouksessa on luvassa mielenkiintoinen 
esitelmä esteettömästä matkailusta. Touko-
kuussa järjestetään myös sopeutumisval-
mennuskurssi Kruunupuistossa Punka-
harjulla.

Eero Nevalainen
Puheenjohtaja

SIHTEERIN PALSTA

Ilman OI:aa on jäänyt myös mahani päällä 
huriseva, jälkimmäisen maailmaan saatta-
mani OI-henkilön omistama, mutta minun 
luonani lähes adoptoituna majaileva kissa. 
Tämän kissan nimi on Pesto. Tällä kissalla 
on onneksi muita korvaavia avuja OI:n tilal-
la, kuten maksimaalinen lämmityskerroin 
sekä tasaisen ja turvallisen vakaa hurina. 
Kissapa onkin sen luontoinen eläin, joka mai-
nion veikeästi sopii OI:aa potevan kaveriksi. 
Minäpä taidan jättää hurjat hyppy- ja riehu-
miskohtauksensa muistimieleni uumeniin. 
Toistaiseksi.

Sihteerin sepitykset jatkuvat seuraavassa 
numerossa. Paljon onnea minulle!

Teksti ja kuva: Hennikki Karanka

TATTADATTADAAA!

Upouusi sihteerinraakile esittäytyy tässä 
ja nyt. Saattaapi joku epäonninen minut tun-
tea entuudestaankin. Noin nimittäin, koska 
olen yhdistyksen riennoissa mukana ollut 
välillä ja yleensä vähemmän, mutta ensim-
mäisinä nuoruusvuosinani jopa enemmän. 
Nähkääs silloin, kun minä olin nuori, niin 
nuoriso toimi yhdistyksessä lähes liian aktii-
visesti. Muistaakseni. Se oli siis sitä aikaa, 
kun maalla ammuivat kanat eikä polku-
pyörissä ollut turvavöitä.

Niin siinä sitten kävi, että jeesatessani vii-
me syksynä muutamina iloista ja tarmokasta 
silloista sihteeriämme Sallaa hänen sairasta-
essaan, tulin hypänneeksi sellaiseen jokeen, 
jolta ei ollut paluuta. Näinpä siis Salla ilmei-
sesti innokkuuteni ja reippauteni havaites-
saan, salakavalasti onnistui saamaan minut 
suostumaan ujuttamiseeni hallituksen suosi-
oon uudesta sihteeristä päätettäessä. Salla 
nimittäin oli itse sitä mieltä rankan syksynsä 
jälkeen, että on jo aika vetäytyä ansaitusti 
viettämään välillä omaakin elämää. Näinhän 
se on, että ei yhdelle määräänsä enempää 
yhteen pötköön ja kiitos suuri Sallalle anta-
mastaan ajasta ja panoksesta yhdistykselle! 
Niin että tässä sitä sitten ollaan, minä vuoros-
tani, palveluksessanne, olkaat hyvät!

Minä olen siis Hennikki, vähintäänkin nel-
jännen polven OI-henkilö. Omalta osaltani 
olen 50 prosentin onnistumistoteumalla maa-
ilmaan saattanut kahden henkilön OI-
populaation viidenteen (neljän omakohtai-
sen yksilön eliöyhteisön sisältävään) pol-
veen. Älä huoli, en minäkään tuota äskeistä 
lausetta ymmärrä, vaikka sen itse kirjoitin. 
Kuudes polvi, jota edustaa tällä hetkellä 
yksi(-vuotias) henkilö, on OI-vapaa, eli kuu-
detta OI-polvea ei ainakaan toistaiseksi ole 
olemassa, ainakaan reaalimaailmassa.

Mä ja Pesto
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Yhdistyksen toimintaa

Kevättapaaminen 27.4.2019 Luonnontieteellinen Museo, Helsinki

Sopeutumisvalmennuskurssi OI AKTIIVINEN ELÄMÄ 22.-26.5.2019                    
Punkaharju, Kruunupuiston. Kurssi on tarkoitettu aikuisille.

Yhdistyksen 40-vuotisjuhla ja syyskokous  Vierumäki Country Club 28.-29.9.2019

Nuorten tapaaminen elo- tai syyskuussa 2019. 

Kutsut tilaisuuksiin lähtevät hyvissä ajoin ennen tapahtumia. 

Lisätietoja voi kysellä sihteeriltä.

Nuoret

Nuoret perustaneet whatapps-ryhmän. Lue Annin juttu tästä lehdestä.                             
Nuorilla myös viikonlopputapaaminen elo tai syyskussa.

Linkkejä

Yhdistyksen virallinen ja suljettu Facebook-ryhmä on: ” Osteogenesis Imperfecta Suomi”.

Erikoissairaanhoidon verkkopalvelu   www.terveyskyla.fi

Muistakaa muuttaessanne ilmoittaa osoitteenmuutoksenne myös yhdistyksen sihteerille.

 Yhteystiedot lehden kakkossivulla.

TIEDOTTEET

vuotiaana. 

HUS hakee harvinaisten luustosairauksi-
en verkostoon (European Reference 
Network on Rare Bone Diseased / ERN-
BOND). Verkosto mahdollistaa laajat kon-
sultointiyhteydet Eurooppaan tarvittaessa. 
Jos ja kun ERN:iin päästään, tarvitaan asia-
kasraati. Yhdistys työskentelee tulevaisuu-
dessa OI-asiantuntijaryhmän kanssa sellai-
sen perustamiseksi. 

Leena Saastamoinen kertoi yhdistyksen 
40-vuotisjuhlakokouksessa Vierumäellä 
28.9.2019 järjestettävästä asiantunti-
jaseminaarista. Seminaariin on tähän men-
nessä lupautunut puhumaan viisi kotimaista 
ja kansainvälistä asiantuntijaa muun muassa 
elämänlaadusta OI:ssa, OI-lasten ja nuorten 
kuntoutussuosituksesta, OI-lasten selän ja 
raajojen epämuodostumien hoidosta, uniap-
neatutkimusten tuloksista sekä hoidon jär-
jestämisestä OI-aikuisilla. 

Yhdistyksen jäsenille tärkeä tieto on 
myös, että Helena Valta lupasi viedä 
Lastensairaalan päivystykseen ja ortopedeil-
le viestiä OI-lasten kivun huomioimisesta 
akuutissa tilanteessa. Tässä on kohdattu joi-
takin ongelmia viimeisen vuoden aikana, ja 
tilanteeseen tarvitaan korjausta. 

Teksti: Leena Saastamoinen

Asiantuntijaryhmän vieraaksi oli kutsuttu 
osastonylilääkäri Mikko Seppänen HUSin 
(Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri) 
harvinaissairauksien yksiköstä, joka edistää 
harvinaisten sairauksien diagnostiikkaa, hoi-
toa ja seurantaa. Seppänen kävi läpi OI:n hoi-
don organisaatiota. Lapset hoidetaan keski-
tetysti Uudessa Lastensairaalassa. Hoitoa 
tukevat palvelut, kuten lääkäri, hammaslää-
käri ja fysioterapia, ovat nyt samalla käytä-
vällä lähellä toisiaan. Bisfosfonaattihoidot 
järjestetään yleensä omassa lähisairaalassa 
ja sieltä konsultoidaan HUSia tarvittaessa. 
Aikuisten hoitoa on nyt myös keskitetty 
HUSiin, mutta hoito on vielä lasten hoitoa 
hajanaisempaa. Omaa OI:n hoitoaan pohti-
van aikuisen kannattaa pyytää lähetettä 
HUSin luustometaboliselle poliklinikalle. 

Aikuisten murtumissa hoitoon pääsy on 
pääkaupunkiseudulla usein hidasta ja hanka-
laa. Potilaita saatetaan pallotella paikasta toi-
seen ennen kuin päädytään Töölön sairaa-
laan, joka olisi oikea osoite OI-murtumissa. 
Mikko Seppänen ehdotti HUSin Töölön sai-
raalaan hoitokoordinaattoria, jolta esimer-
kiksi ambulanssihenkilöstö voisi pyytää neu-
voa oikean hoitopaikan löytämisessä. 
Käytännössä tämä voisi tarkoittaa 2-3 hoita-
jaa, joilla olisi vuoron perään päivystävä 
puhelin. Yhdistyksen hallitus ottaa selvää, 
voiko hoitokoordinaattorin järjestää yhteis-
työssä HUSin kanssa. 

Nuoren täyttäessä 18 vuotta tulee kiinnit-
tää huomiota hoitovastuun siirtämiseen 
aikuispuolelle. Helena Valta kertoi, että ide-
aalinen käytäntö olisi sellainen, että varattai-
siin yhteinen aika, jossa olisi potilaan lisäksi 
läsnä sekä lapsi- että aikuispuolen lääkärit, ja 
jossa käytäisiin hoito läpi juurta jaksain. 
Tällä varmistettaisiin hoidon jatkuvuus. 
Hoitovastuun siirtäminen tapahtuu 18-20-

OI-ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOUS 
MAALISKUUSSA 2019

Aikuisten murtumissa 
hoitoon pääsy on

pääkaupunkiseudulla 
usein hidasta ja 

hankalaa.
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tuunottokykyä ja rohkeutta kohdata uusia asi-
oita. Riskinä sen sijaan on, että sisarukset jää-
vät vähemmälle huomiolle ja heistä tulee lii-
ankin pärjääviä, he eivät halua kuormittaa 
vanhempia enää lisää, he alisuoriutuvat tai 
lapsen mieleen jää asioita, joita ei uskalla 
sanoa ääneen. 

Erityinen sisaruus -projektissa on kerätty 
kokemuksia kymmeniltä nuorilta ja nuorilta 
aikuisilta sisaruksilta. Lähes kaikki sisaruk-
set toivat esiin ”ihan tavallista sisaruutta” -
tarinan eli sen, kuinka erityinen sisaruus on 
aina ollut itselle tavallista. Sisaruksen erityi-
syyteen on tottunut ja se on osa omaa arkea. 
Toisaalta osa sisaruksista jakoi myös ”huo-
maamaton lapsi” -kokemuksia: kipeämpiä 
asioita, kuten näkymättömyyden, häpeän, 
pelon ja vaille jäämisen kokemuksia per-
heessä. ”Keijumaailman murtumisesta” sisa-
rukset kertoivat erityisesti silloin, kun sisa-
ruksen tilanne oli muuttunut äkillisesti esi-
merkiksi onnettomuuden tai äkillisen sairau-
den myötä ja turvallisuudentunne rikkoutu-
nut. ”Olet mulle tärkeä!” on yleensä tarina, 
jota kaikki sisarukset lopulta korostavat. 
Erityiset sisarukset ovat tärkeitä ja rakkaita, 
juuri sellaisinaan. Sisaruksilla on usein 
samanaikaisesti monia eri tunteita, kaikki 
yhtä oikeita.

Sisarusten kokemuksiin vaikuttaa tutki-
musten ja kokemusten mukaan eniten van-
hempien suhtautuminen, se miten asioista on 
pystytty perheessä keskustelemaan, kuinka 
paljon he ovat saaneet tietoa sisaruksen sai-
raudesta ja vammasta ja miten heidät on huo-
mioitu. Sisarukset yleensä ymmärtävät kyl-
lä, että toinen sisarus vaatii vanhemmilta 
enemmän, eivätkä oletakaan ajan jakautuvan 
tasaisesti, kunhan vanhemman huomiota saa 
säännöllisesti. Sisarukset toivovatkin van-
hemmilta ja muilta aikuisilta mm. tietoa sisa-

Vammaisten lasten ja sisarusten mielis-
sä risteilee usein samoja ajatuksia kuin 
vanhempienkin: iloa, huolta, epätietoi-
suutta, rakkautta ja epäreiluuden tuntei-
ta. Sisarukset kaipaavat vanhempien huo-
miota ja tietoa sisaruksen sairaudesta.

Sisaruus on usein elämän pisin ihmissuh-
de ja siksi jo lähtökohtaisesti hyvin erityinen. 
Silloin, kun jollain sisaruksella on erityisen 
tuen tarvetta, vaikuttaa se aina koko perheen 
dynamiikkaan ja tekee sisaruussuhteesta vie-
läkin erityisemmän. Erityistä tukea tarvitse-
van siskon tai veljen tarpeista riippuen hän 
voi viedä normaalia enemmän vanhempien 
aikaa tai tuoda perheeseen monenlaista huol-
ta. Erityisellä sisaruudella on todettu olevan 
sekä myönteisiä vaikutuksia että riskitekijöi-
tä. Erityistä tukea tarvitseva sisarus opettaa 
lasta usein pienestä saakka erilaisuuden 
hyväksymiseen ja voi kasvattaa muun muas-
sa lapsen sitkeyttä, oma-aloitteisuutta, vas-

ta, on vanhempana tärkeää huolehtia myös 
omasta jaksamisesta. Avoimuus, puhuminen 
ja kaikkien tunteiden salliminen ovat tärkeitä 
asioita ihan kaikkien perheenjäsenten hyvin-
voinnin kannalta.

Erityinen sisaruus -projekti on STEA:n 
Veikkauksen tuotoilla rahoittama projekti, 
jonka tavoitteena on tehdä näkyväksi pitkä-
aikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden 
sisarusten tiedon ja tuen tarvetta. Projek-
tissa on tuotettu tietoa ja materiaalia aikuis-
ten hyödynnettäväksi. Lue lisää ja tutustu 
materiaaleihin osoitteessa 

www.erityinensisaruus.fi 

Teksti: Sanna Kalmari, 
Erityinen sisaruus –projekti

ruksen sairaudesta tai vammasta, omien kuu-
lumisten kyselyä, pienissä arkisissa asioissa 
huomioimista, välillä omaa aikaa vanhempi-
en kanssa ilman sisarusta sekä sopivasti vas-
tuuta sisaruksen hoidosta/avustamisesta. 
Tiedon tarve elää koko ajan sisarusten kasva-
essa ja säännöllisesti onkin hyvä ottaa 
puheeksi mitä sisarukset tietävät tai haluaisi-
vat tietää. Osa lapsista kysyy itse, kaikki 
eivät. Lapsella on luontainen halu tietoon, jol-
loin kertomatta jättäminen saa helposti mie-
likuvituksen liikkeelle. Aikuisilla sisaruksil-
la sisaruusmuistot ja kysymykset aktivoitu-
vat usein oman perheen perustamisvaihees-
sa. Myös vertaistuki on monille sisaruksille 
tärkeää. 

Jotta kaikkien lasten tasapuolinen huomi-
oiminen arkisissa tilanteissa olisi mahdollis-

SISARUKSETKIN TARVITSEVAT 

TUKEA JA HUOMIOTA

Sanna Kalmari  Kuva: Jouko Karanka
Jos olet luotettava, tarkka, huolellinen ja yhteistyökykyinen 

henkilö ja osaat käyttää verkkopankkia, olet tervetullut uudeksi 

rahastonhoitajaksi. Talousasioiden ja vähän kirjanpidonkin 

ymmärtäminen on plussaa. 

Voit kysyä lisää nykyiseltä rahastonhoitajalta Minna Lääperi,

puh.040-7179789 taikka sähköpostitse: 

minna.laaperi@gmail.com

ETSITÄÄN RAHASTONHOITAJAA V.2020 ALKAEN!
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Tämän lisäksi rohkaisen nuoria nouse-
maan esille. Kirjoittakaa lehteen, toivokaa, 
tulkaa tapahtumiin. Olemme myös perusta-
neet nuorille oman Whatsapp-ryhmän, jossa 
voi keskustella vapaasti mistä tahansa tai 
ehdottaa tai suunnitella tapahtumia. Mikäli 
haluat ryhmään, lähesty minua sähköpostilla 
osoitteeseen annikyro@gmail.com, niin lisä-
tään sinut sinne.   

Teksti: Anni Kyröläinen
Kuvat: Jouko Karanka

Olen Anni Kyröläinen ja vaikka itselläni 
ikää mittarissa jo onkin (ei onneksi liikaa), 
vastaan nuorten asioista yhdistyksessä. Nyt 
on aika nostaa nuoret toiminnassamme esil-
le. Itse aikoinani sain elinikäisiä ystävyyksiä 
ja muistoja yhdistyksen nuorisotoiminnan 
kautta ja toivonkin vastaavaa kaikille yhdis-
tyksemme nuorille.

Mitä me sitten aiomme tehdä? Tulevan 
kevätkokouksen yhteydessä nuorisolla on 
mahdollisuus herkutella virallisen ohjelman 
jälkeen läheisessä kahvilassa ja nauttia ver-
taistuesta sekä suunnitella tulevaa. Tämän 
lisäksi vuonna 2019 elo-syyskuun vaihteessa 
on tulossa nuorten tapahtuma. Nuorilta nuo-
rille: mennään hotelliin, pidetään hauskaa, 
saadaan tietoa ja vertaistukea ja tehdään vie-
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ÄITIEN VERTAISTAPAAMINEN 

HELSINGISSÄ 24.–25.11.2018

Ensimmäistä kertaa järjestetty äitien ver-
taistapaaminen pidettiin 24.–25.11.2018 
Helsingissä. Lumeton Helsinki vastaanotti 
viikonlopun tapaamiseen yhteensä 11 äitiä. 
Tapaamista suunnitellessa tavoitteena oli luo-
da puitteet vapaalle keskustelulle ja olemi-
selle. Paikan valintaa ohjasi saavutettavuus, 
keskeinen sijainti ja esteettömyys. Paikaksi 
valikoitui Helsingin keskustasta Scandic 
Simonkenttä, jonne pääsee Kampin kauppa-
keskuksesta jopa sisäkautta.  Kampin kaup-
pakeskuksessa oli meidän brunssipaikka, jos-
sa aloitimme tapaamisen lauantaina. 
Majoittumisen jälkeen Laura Ala-Fossi toi-
mi keskustelunavaajana ja piti meille esityk-
sen parisuhteen ylläpitämisestä erityislapsi-
perheessä. Hyvin havainnollistaen Laura ker-
toi meille, kuinka perheessä vanhempien 
oma aika ja parisuhdeaika jäävät usein hyvin 

vähälle huomiolle. Laura korosti kuinka tär-
keää on löytää arjesta pieniä hetkiä itselle ja 
kumppanille, sillä se miten parisuhde voi, vai-
kuttaa koko perheeseen.  

Tällä porukalla keskusteltavaa kyllä riitti 
niin saunomisen lomassa kuin illallisellakin. 
Söimme hotellin alakerrassa illallisen pitkän 
kaavan mukaan ja pääruoan kohdalla suurin 
huoli oli, että jääkö jälkiruoalle lainkaan 
tilaa. Aloitimme sunnuntain hitaalla aamiai-
sella ennen kuin siirryimme tutustumaan 
Lasipalatsin Amos Rexin syksyllä avattuun 
näyttelyyn. Aamiaisella ihmeteltiin kat-
keamattomia yöunia, sillä paikan päällä oli 
myös pienten lasten äitejä. Taisipa joku nuk-
kua herätyksenkin ohi.  

Tapaamiseen osallistui ihania, erilaisia ja 
rohkeita äitejä.  Meitä kaikkia yhdisti se, että 
olemme äitejä erityisille lapsille. Viikon-
lopun aikana oli helppo jakaa kokemuksia ja 
tuntemuksia niistäkin asioista, joista ei nor-

Laura

Nälkä saa kyytiä

maalisti kahvipöydässä keskustella. Mukana 
tapaamisessa oli myös äitejä, joilla itsellään 
on OI, joten erilaisia näkökulmia OI:n kanssa 
elämiseen kyllä löytyi.  Sunnuntaina lähtö-
kahveilla olimme yksimielisiä siitä, että täl-
lainen tapaaminen täytyy kyllä uusia.

Teksti ja kuvat: Ella-Riikka Isometsä

Ja ruoka oli hyvää

Syötävän hyvää

Ilta saa
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Sininauhaliiton Esteetön päihde- ja mie-
lenterveystyö, eli kotoisammin Emppa, on 
tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat esteettö-
myyttä ja saavutettavuutta riippuvuuksiin tai 
mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä. 
Työskentelen EMPPA-työssä kehittäjänä. 
Työ alkoi nykyisessä muodossaan helmi-
kuussa 2018. 

EMPPA-työn ja luonnollisesti myös 
EMPPA-työntekijän arvomaailmassa riippu-
vuudet ovat sairauksia sairauksien joukossa. 
Mielenterveysongelma voi tulla kenelle 
hyvänsä. Tästä päästäänkin EMPPA-työn 
mottoon: ”Kaikilla on oikeus saada tarvitse-
maansa tietoa, tukea ja apua. Apu ei saa riip-
pua siitä, miten liikkuu, näkee, kuulee tai 
ymmärtää asioita.” 

EMPPA-työllä on omat nettisivut osoit-
teessa . Sivustolla on perus-
tietoa päihteistä ja mielenterveydestä, selko- 
ja viittomakieli huomioiden, sekä luettelo eri 
tahojen ylläpitämistä netti- ja puhelinavuis-
ta. Esteettömien hoitopaikkojen etsiminen ja 
kartoitus on meneillään. Facesta meidät löy-
tää hakusanoilla Sininauhaliiton EMPPA. 

www.emppa.fi

MIKÄ EMPPA?

Tämän vuoden helmikuussa julkaistiin 
ensimmäinen ”emppalainen” toipumiskerto-
mus. Kertoja oli Johanna Nurmi. Kertomus 
löytyy Sininauhaliiton etusivulta, alhaalta 
kohdasta Tarinat   sekä 
EMPPA-työn facesta päivämäärällä 
25.2.2019. Lisää tarinoita tulee sitä mukaa, 
kun asiantuntijoita löytyy ja jo lupautuneet 
ehtivät kirjoittaa. Jos haluat jakaa oman toi-
pumistarinasi, lähetä minulle s-postia osoit-
teeseen . Juttu voidaan 
tehdä myös siten, että minä haastattelen. 
Toipumiskokemuksen saa kertoa myös 
nimettömänä ja voimme käyttää kuvitusku-
vaa.

EMPPA-työllä on omia palveluja. Jos halu-
at riippuvuuksiin tai mielenterveyteen liitty-
vää keskusteluapua, voit varata henkilökoh-
taisen 45 minuutin puhelinkeskustelutuoki-
on sähköpostitse  tai 
tekstiviestillä numerosta 044 722 94 29. 
Sinuun otetaan yhteyttä arkisin. Maksut-
toman puhelinkeskustelutuokion ajankoh-
dasta sovitaan mahdollisimman pian. Voit 
puhua myös nimettömänä. Kanssasi keskus-
telee EMPPA-työntekijä. Sähköposti- ja 

www.sininauha.fi

emppa@sininauha.fi

emppa@sininauha.fi

nykyään esteetön ja siellä on inva-wc. 
Päihdepäivien ohjelmistossa on maksuton 
EMPPA-seminaari to.9.5. iltapäivällä. 
Seminaarissa on lyhyt esittely EMPPA-
työstä sekä kokemusasiantuntija Johanna 
Nurmi puhumassa toipumisestaan.  
Seminaari ei siis maksa, mutta messualueelle 
on joku pääsymaksu. Tarkista tilanne 

.

Elokuussa Sininauhaliiton Erotyö ja 
EMPPA järjestävät Helsingissä maksutto-
man eroryhmän, 10 kertaa. Tila on esteetön 
ja paikalla on yleisavustaja. Ryhmään voi 
osallistua, olipa erosta kulunut kauan tai 
vähän aikaa tai jos vasta suunnittelee eroa. 
Jos kiinnostuit, lue lisää

 tai kysy 

terveisin
Pirkko Justander

www.päihdepäivät.fi

https://www.sininauhaliitto.fi/toimintam
me/erotyo/

irene.komu@sininnauha.fi

puhelutietosi poistetaan keskustelun jälkeen. 

Menettely voi kuulostaa vähän monimut-
kaiselta, mutta näin soittaja välttyy jonossa 
olemisesta, eikä myöskään käy niin, ettei pää-
se läpi, kun päivystysaika meneekin umpeen. 
Lisäksi soittaja voi saada palvelun maksutta, 
kun hänelle päin soitetaan. Tämä on erittäin 
tärkeää, etenkin jos käytössä on vain pre-
paid liittymä. Nimettömyys on turvattu siten, 
että aikaa varatessaan kertoo vain numeron, 
joka puhelun jälkeen tuhotaan. Puhelin-
palvelun lisäksi on tulossa chat myöhemmin 
tänä vuonna. Se löytyy aikanaan EMPPA-
työn nettisivuilta. Mainoksissa sanotaan, että 
palveluissa puhelimeen tai chattiin vastaa 
EMPPA-työntekijä eli käytännössä se olen 
minä. Toivon hartaasti, ettei tämä tieto ole 
yhteydenoton este! 

Päihdepäivät ovat tämän toimialan vuo-
tuinen iso tapahtuma. Tänä vuonna ne ovat 
8.5.- 9.5. Helsingissä Kulttuuritalossa. Se on 

teluissa uudella alueella, joka oli minullekin 
tuntematon.

Iltaohjelmaksi tuloperjantaille Marjukka 
oli keksinyt käynnin Lahden messukeskuk-
sessa seuraamassa XXL Mössön esitystä 
Suomirokkia ja Stand uppia. Pääesiintyjänä 

Kurssin toinen jakso pidettiin 9.-
11.11.2019. Kurssipaikkana toimi, kuten 
ensimmäiselläkin kerralla Lahden Verve. 
Mukana meitä oli yhdeksän ja toimintaa riitti 
kaikille hyvin koko viikonlopuksi. Jotenkin 
nämä vertaistapaamiset vain virkistävät miel-
tä pitkäksi aikaa ja juttua riittää muillekin 
jaettavaksi. 

Koulutuksessa, toimintaterapiassa ja lii-
kunnassa oli koko ajan tuttua säpinää, josta 
kiitokset mm. Kuusiston Tiinalle ja 
Niemisen Lilianille. 

Muussa ohjelmassamme oli morenolaisen 
rooliteorian ajattelumalleihin sekä pidätelty-
jen tunteiden muuntumiseen tutustumista. 
Olen useasti päässyt osallistumaan sopeutu-
misvalmennukseen vuosien saatossa ja täy-
tyy myöntää että nyt olimme näissä keskus-

OI-AIKUISUUDEN MINÄKUVA

Eräs minäkuva
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kyseisessä tapahtumassa oli Sami Hedberg. 
Siinähän alkuilta vierähti mukavasti seisos-
kellen, kuunnellen ja katsellen.

Lauantain vapaamuotoinen iltaohjelmam-
me menikin sitten leipomisen puolelle. 
Piparkakkutalkoissa vierähti aikansa ja tuli-
han siinä työn touhussa välillä siivottavaa-
kin…..joskin lopuksi kunnolla koristeltavaa-
kin syötävää.

Erittäin hienosta viikonlopusta kaikki 
kotiutuivat varmaan virkistyneinä. Näkisin 
mielelläni yhä useampien jäsentemme 
hakeutuvan vastaaville kursseille.

Teksti ja kuvat: Jouko Karanka

Tapani, Anneli ja 
Aimo

Sami Hedberg

Liikuttava rooli

Suomirokkia

Täydennystä 
vatsalle ja mielelle

Liikuttava 

Siivo täytyy aina olla
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PERHOSEN ELÄMÄÄ

Heips. Viime kirjoituksessa taisin mainita 
että leikkaus pitäs olla syyskuussa mutta 
ikinähän nää ei mene kun strömsöös joten se 
leikkaus olikin joulukuus mut ennen ku neiti 
pääs saliin niin sitä päivääkin vekslattiin ees 
taas oli eka 3.12 sit 31.12 ja sit vihdoin 12.12 
oli kyl raastavaa etsiä hoitajat kotona oleville 
lapsille ja perua ja varata uudelle päivällä ja 
taas perua mut onneks kaikki hyvin ja saatiin 
hoitajat kotiin ja että Neela pääs lähtee tur-
vallisesti leikkaukseen. Leikkaus meni hie-
nosti ja saatiin pinnit ja naulat vaihdettua. 
Kipsi oli 4vk tosin poiston jälkeen kuntoutu-
minen on ollu edellisiin nähden hitaanpaa ja 
kävely ilman tukea on vasta nyt ihan parin vii-
kon aikana lähteny sujuu mutta hitaasti 
hyvää tulee. Uus hieno rolla on myös tullu 
jossa on neidin lemppari penkki      .

Kesää tääl odotellaan ja et pääsee tekee ja 
kokeilee kaikkea uutta. Syksyllä alkaa koulu 
ja sekös nyt jänskättää tosi paljon...

Teksti ja kuvat: Minna Manninen

Neelan hieno rollaattori

Eihän tässä enää äitiä tarvita

HUSin lastensairaalan pellet Neelan ilona

jokasyksyistä käyntiä endokrinologisella tul-
lut. Verikoekutsu tuli nyt Tipotien kautta mar-
raskuulla, aiemmin tuo tuli TAYSista. Kävin 
verikokeessa, lääkärikutsua ei kuulunut. 
Joulukuun alussa piti olla Prolia 60 piikki luit-
teni avuksi ja tilasin hoitajan pistämään sen. 
Tuon ajan sain, mutta kun lonkka tuli oudosti 
kipeäksi, siis erilailla kuin normaalisti peruin 
tuon pistoksen pistättämisen enkä ostanut 
piikkiä. Kyselin samalla että voisinko saada 
lääkärin. Lupasivat ajan joulukuun loppuun. 
Sanoin että enpä niin pitkälle pysty hallitse-
maan elämääni, koska olen lähdössä pariksi 
jouluviikoksi Tenerifalle ja olisi kiva tietää 
voinko lähteä vai perunko matkan kun en pys-
ty kävelemään oikean lonkan vuoksi. 

Loppujen aluksi ja lopuksi lonkka tuli niin 
kävelyhuonoksi että minun oli käytävä 
fysioterapeutilla, jonka putiikissa oli vielä 
vanhassa lähetteessä käyttämättömiä aikoja-
kin. Siellä keskustelin tutun fyssarini kanssa 
ja hierotutin lonkkaani. Eipä parantunut jos-
ko ei huonontunutkaan- olotila. Yhdessä tuu-
mimme voisiko olla limapussin tulehdus lon-
kassa. Seuraavana maanantaina oli pakko 
laittaa Tipotien terveysasema hommiin. 
Sanoin että päästävä lääkäriin kun perjantai-
na pitäisi lähteä etelän lennolle. Sain ajan sai-
raanhoitajalle tiistaiaamuksi, oli päivystävän 
lääkärin hoitaja. Samalla kyselin verikokees-
tanikin, kaivoi sen jostain ja sain kopion. 
Tutkiskeli aikansa jalkapuoltani ja sanoi että 
nyt hänen on kysyttävä josko lääkärikin kävi-
si. Tulipa lääkäri, katseli, koetteli ja jutteli. 
Sanoi että voi olla limapussin tulehdus ja että 
kun olet nyt lähdössä etelään niin voisi olla 
parempi pistää kortisonipiikki, jossa on puu-
dutusainetta. Sanoin että limapussin tuleh-
dusta minäkin epäilin eniten. Kysyi mistä 
minä niin päättelin. Enpä viitsinyt moiseen 
vastata. Haki piikin ja pisti oikeaan lonk-
kaan.

Senpä verran kaiketi puudutusaine vaikut-

Talvinen maaliskuu menossa ja kävin 
kävelylenkillä lumisilla ja osin jäisilläkin 
kävelyteillä. Kenkävalinta ECCOn lenkkari 
oli hieman väärä, sillä matkan varrella oli 
tosijäisiäkin paikkoja, mutta nastakenkä olisi 
turhaan narskunut sulilla ja hiekoitetuilla jal-
kakäytäväosuuksilla. Toisin oli viime syksy-
nä kun ei oikein onnistunut mikään. Loka-
kuussa tuli esimerkiksi keilattua kahtena-
kymmenenä päivänä yli tunti ja sarjoja tuli 
yli 120. Käveltyä, lähinnä sauvoin, tuli yli 80 
kilometriä. Marraskuulla tahti hiljeni ja tuli 
14 keilapäivää 80 sarjaa ja 22 kävelykilomet-
riä. Joulukuulla ja tammikuulla ei voinut sit-
ten enää keilata ollenkaan ja kävelylenkitkin 
lyhenivät.

Siis kun minulla ei ole enää omalääkäriä, 
eikä normaaliin terveyskeskukseenkaan 
enää pääse kuin kuukauden odotusajalla sel-
laiseksi homma lipesi Tampereen terveyden-
huollossa. Aiemminhan tuo minun omalää-
kärini Pihlajalinnan yksityisfirmassa ja tar-
vittaessa pääsin samana tai seuraavana päi-
vänä lääkäriin, mutta viime kesästä lähtien 
olen ollut Tipotien terveysaseman asiakas. 
TAYSkin ulkoisti minut Tipotielle eikä 
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PERHOSEN ELÄMÄÄ
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koska hän aloittaa lääkärinhommat Acutassa 
parin viikon päästä. Koetin kysellä kuka olisi 
hyvä omalääkäri Tipotien terveysasemalla 
minulle. Mietti pitkään ja sanoi jokusen 
nimen….”Nämä nyt voisivat olla täällä 
pitempäänkin”. Enpä ole kysellyt heitä kui-
tenkaan sen koomin.

Keilailu jo alkanut kolmesti viikossa. 
Kävelylenkki tällä hetkellä 6,5 km joka toi-
nen päivä. 

Lonkka ei lonksahtele enkä tiedä ovatko 
jo kaikki lääkärit lähteneet tipotiehensä 
Tipotien terveysasemalta.

Lisäksi oletan että lentokoneissa joulukui-
sella etelänmatkallani olivat siipien kohtaus-
kulma-anturit ilmeisesti kunnossa, koska 
tätä kirjoittelen.

Teksti ja kuva: Jouko Karanka

ti että heti oli hieman parempi jalka alla. 
Tosin jo muutamassa päivässä huononi oloti-
la taas. Lento Teneriffalle oli Amsterdamin 
kautta ja melko pitkällä odotusajalla väli-
pysäkillä. Teneriffan pään terminaalilla, ete-
läinen kenttä, on melko pitkät kävelykäytä-
vät matkalaukkujen vastaanottopuolelle. 
Siellä sitten onnuin käytävää neljän kilon rep-
pu selässä ja viiden kilon kabiinimatkalauk-
kua vedellen. Lopuksi pitää nousta hieman 
toistakymmentä askelmaa portaita. Portai-
den puolivälissä, kun könysin porras kerral-
laan vasen jalka edellä portaita ylös, napat-
tiin lentolaukku lennossa kädestäni. Saman-
tien vietiin reppu puoliväkisin selästäni. 
Nopeaa toimintaa todellakin. Kaksi nuorta 
naispuolista samalla lennolla ollutta nais-
henkilöä siirsi käteismatkatavarani ohimen-
nen ja –tullen portaiden yläpäähän niin 
nopeasti etten edes kiitosta ehtinyt huikata. 
Epäselväksi jäi myös henkilöiden ikä, nuo-
rehkoja varmaan olivat. Suomalaisia eivät 
ainakaan.

Kaksi viikkoa lämmössä, päivisin ei pilviä 
lainkaan ja lähellä Suomen hellerajaa koko 
ajan, teki hyvää jalalle ja hiljalleen sain päi-
välenkit jopa kolmeksi kilometriksi, tosin 
liki jokaisella penkillä tuli istahdettua. 
Suomeen saavuttua oli jalka sen verran 
parempi että päätin ottaa tuon Prolia-
piikinkin. Ajan sain tammikuun alkupuolelle 
tiistaipäivälle. Seuraavana päivänä kävin hie-
ronnassa aamulla ja iltapäivällä päätinkin jo 
mennä keilaamaan neljän sarjan kahvikisaa. 
Kolme sarjaa oli ihan ok ja johdin siinä rata-
parilla kisaavia kavereita. Neljännen sarjan 
puolivälissä oikea lonkka muljahti jotenkin 
oudosti. Oli niin kipeä tuo jalka ohimenneen 
sijoiltaanmenon jäljiltä että siihen loppui tam-
mikuun keilailu kesken kisaa. seuraavana päi-
vänä soitin Tipotielle ja sain saman lääkärin, 
joka pisti kortisonin, tammikuun lopulle. 
Sanoi että ota yhteyttä jos alkaa lonkka 
uudestaan muljahtelemaan. Kyseli kuinka 
Teneriffan matka meni. Kerroin jotta kohta-
laisen hyvin. Kyselin että josko hän vaikka 
alkaisi omalääkärikseni. Sanoi ei alkavansa, 

Yhdistyksen kehittämispäivä toteutui pie-
nen soutamisen ja huopaamisen jälkeen vih-
doinkin 19.3.2019 Helsingissä uuden kirjas-
to Oodin tiloissa. Itse kokouspaikallakin oli 
vielä pientä vipinää, koska varattu kokousti-
la osoittautui liian pieneksi suurelle ryhmäl-
lemme, jossa oli useita pyörätuoleja. 
Työskentelyämme ei tuntunut haittaavan se, 
että olimme lasisessa akvaariossa kaiken kan-
san ihmeteltävänä. Päinvastoin tulipahan 
yhdistystämme ja sen toimintaa kerrankin jul-
kiesiteltyä kunnolla.

Itse kokouksessa työskentelimme kol-
messa ryhmässä  ideoiden yhdistyksen toi-
mintaan uusia kohteita. muutos- ja työstö-
kohteita. Työn alle tulee esimerkiksi yhdis-
tyksen sääntöjen muuttaminen vastaamaan 
hieman paremmin nykydigitaalista aikaam-
me. Kehitystä kaivattiin myös www-
sivuihin, facebookiin, asiantuntijaryhmään 
sekä kokouspaikkojen valintaan esteettö-
myys ja saavutettavuus etusijalla Myös 
oppaiden ja ensitietopaketin päivitystä toi-
vottiin. Nuorisopuolella olisi kiinnostusta 
enemmänkin kansainväliseen yhteistyöhön, 
siis OIFE:een ja OI-Norden:iin. Yhdistyksen 
jäsenten jollekin kohderyhmälle osoitetut 
vertaistapaamiset tuntuisivat olevan myös 
toivelistalla tulevaisuuden toiminnassa. 
Myös tähän julkaisuumme, siis Hauraat 
Luut-lehteen, kaivattiin uudistamista. 
Lehden nykyisenä pääasiallisena toimitus-
kuntana minun onkin helppo yhtyä tuohon. 

Kaiken kaikkiaan päivä oli erittäin antoisa 
ja tulee varmasti antinsa johdosta näkymään 
lähiaikoina yhdistyksen toiminnassa. Kiitos 
kaikesta tästä kuuluu kaikille osallistujille, 
joita oli mukana todella hyvin eli kolmetoista 
aktiivitoimijaa.

Teksti: Jouko Karanka
Kuvat: Jouko Karanka ja Beyla Karanka
(akvaariokuvan ottaja)

YHDISTYKSEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

Nälkäisenä ei tarvinnut työskennellä Kehitystä Oodin akvaariossa

Pääosa kokoustajista

Kokoushuoneen vaihtoa odotellaan

 

  



20

 

 

21

koska hän aloittaa lääkärinhommat Acutassa 
parin viikon päästä. Koetin kysellä kuka olisi 
hyvä omalääkäri Tipotien terveysasemalla 
minulle. Mietti pitkään ja sanoi jokusen 
nimen….”Nämä nyt voisivat olla täällä 
pitempäänkin”. Enpä ole kysellyt heitä kui-
tenkaan sen koomin.

Keilailu jo alkanut kolmesti viikossa. 
Kävelylenkki tällä hetkellä 6,5 km joka toi-
nen päivä. 

Lonkka ei lonksahtele enkä tiedä ovatko 
jo kaikki lääkärit lähteneet tipotiehensä 
Tipotien terveysasemalta.

Lisäksi oletan että lentokoneissa joulukui-
sella etelänmatkallani olivat siipien kohtaus-
kulma-anturit ilmeisesti kunnossa, koska 
tätä kirjoittelen.

Teksti ja kuva: Jouko Karanka

ti että heti oli hieman parempi jalka alla. 
Tosin jo muutamassa päivässä huononi oloti-
la taas. Lento Teneriffalle oli Amsterdamin 
kautta ja melko pitkällä odotusajalla väli-
pysäkillä. Teneriffan pään terminaalilla, ete-
läinen kenttä, on melko pitkät kävelykäytä-
vät matkalaukkujen vastaanottopuolelle. 
Siellä sitten onnuin käytävää neljän kilon rep-
pu selässä ja viiden kilon kabiinimatkalauk-
kua vedellen. Lopuksi pitää nousta hieman 
toistakymmentä askelmaa portaita. Portai-
den puolivälissä, kun könysin porras kerral-
laan vasen jalka edellä portaita ylös, napat-
tiin lentolaukku lennossa kädestäni. Saman-
tien vietiin reppu puoliväkisin selästäni. 
Nopeaa toimintaa todellakin. Kaksi nuorta 
naispuolista samalla lennolla ollutta nais-
henkilöä siirsi käteismatkatavarani ohimen-
nen ja –tullen portaiden yläpäähän niin 
nopeasti etten edes kiitosta ehtinyt huikata. 
Epäselväksi jäi myös henkilöiden ikä, nuo-
rehkoja varmaan olivat. Suomalaisia eivät 
ainakaan.

Kaksi viikkoa lämmössä, päivisin ei pilviä 
lainkaan ja lähellä Suomen hellerajaa koko 
ajan, teki hyvää jalalle ja hiljalleen sain päi-
välenkit jopa kolmeksi kilometriksi, tosin 
liki jokaisella penkillä tuli istahdettua. 
Suomeen saavuttua oli jalka sen verran 
parempi että päätin ottaa tuon Prolia-
piikinkin. Ajan sain tammikuun alkupuolelle 
tiistaipäivälle. Seuraavana päivänä kävin hie-
ronnassa aamulla ja iltapäivällä päätinkin jo 
mennä keilaamaan neljän sarjan kahvikisaa. 
Kolme sarjaa oli ihan ok ja johdin siinä rata-
parilla kisaavia kavereita. Neljännen sarjan 
puolivälissä oikea lonkka muljahti jotenkin 
oudosti. Oli niin kipeä tuo jalka ohimenneen 
sijoiltaanmenon jäljiltä että siihen loppui tam-
mikuun keilailu kesken kisaa. seuraavana päi-
vänä soitin Tipotielle ja sain saman lääkärin, 
joka pisti kortisonin, tammikuun lopulle. 
Sanoi että ota yhteyttä jos alkaa lonkka 
uudestaan muljahtelemaan. Kyseli kuinka 
Teneriffan matka meni. Kerroin jotta kohta-
laisen hyvin. Kyselin että josko hän vaikka 
alkaisi omalääkärikseni. Sanoi ei alkavansa, 

Yhdistyksen kehittämispäivä toteutui pie-
nen soutamisen ja huopaamisen jälkeen vih-
doinkin 19.3.2019 Helsingissä uuden kirjas-
to Oodin tiloissa. Itse kokouspaikallakin oli 
vielä pientä vipinää, koska varattu kokousti-
la osoittautui liian pieneksi suurelle ryhmäl-
lemme, jossa oli useita pyörätuoleja. 
Työskentelyämme ei tuntunut haittaavan se, 
että olimme lasisessa akvaariossa kaiken kan-
san ihmeteltävänä. Päinvastoin tulipahan 
yhdistystämme ja sen toimintaa kerrankin jul-
kiesiteltyä kunnolla.

Itse kokouksessa työskentelimme kol-
messa ryhmässä  ideoiden yhdistyksen toi-
mintaan uusia kohteita. muutos- ja työstö-
kohteita. Työn alle tulee esimerkiksi yhdis-
tyksen sääntöjen muuttaminen vastaamaan 
hieman paremmin nykydigitaalista aikaam-
me. Kehitystä kaivattiin myös www-
sivuihin, facebookiin, asiantuntijaryhmään 
sekä kokouspaikkojen valintaan esteettö-
myys ja saavutettavuus etusijalla Myös 
oppaiden ja ensitietopaketin päivitystä toi-
vottiin. Nuorisopuolella olisi kiinnostusta 
enemmänkin kansainväliseen yhteistyöhön, 
siis OIFE:een ja OI-Norden:iin. Yhdistyksen 
jäsenten jollekin kohderyhmälle osoitetut 
vertaistapaamiset tuntuisivat olevan myös 
toivelistalla tulevaisuuden toiminnassa. 
Myös tähän julkaisuumme, siis Hauraat 
Luut-lehteen, kaivattiin uudistamista. 
Lehden nykyisenä pääasiallisena toimitus-
kuntana minun onkin helppo yhtyä tuohon. 

Kaiken kaikkiaan päivä oli erittäin antoisa 
ja tulee varmasti antinsa johdosta näkymään 
lähiaikoina yhdistyksen toiminnassa. Kiitos 
kaikesta tästä kuuluu kaikille osallistujille, 
joita oli mukana todella hyvin eli kolmetoista 
aktiivitoimijaa.

Teksti: Jouko Karanka
Kuvat: Jouko Karanka ja Beyla Karanka
(akvaariokuvan ottaja)

YHDISTYKSEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

Nälkäisenä ei tarvinnut työskennellä Kehitystä Oodin akvaariossa

Pääosa kokoustajista

Kokoushuoneen vaihtoa odotellaan

 

  



22
 

HARVINAISTEN PÄIVÄ

hänellä on muitakin työtehtäviä.

Yhdistysten esittelijöiden ja esitemateri-
aalien lisäksi tilaisuuden ohjelmassa oli 
lisäksi ensin harvinaiset verkoston ja har-
vinaissairauksien yksikön esittelyt ja sitten 
kyselytunti. Tämän jälkeen kampanjavideo 
seköä kokemusvideot  Romaniasta ,  
Espanjasta ja Kroatiasta. Ohjelmassa seurasi 
vielä yhdistysten tietoiskut ja hanke-
esittelyt.

Valitettavasti en ehtinyt seurata kaikkia 
tilaisuuksia loppuun asti. Tilaisuus oli kui-
tenkin mielenkiintoinen ja loi mahdollisuuk-
sia uusiin kontakteihin harvinaissairauksien 
parissa työskenteleville.

Teksti ja kuvat: Jouko Karanka

Harvinaiset verkosto järjesti jälleen viral-
lisen harvinaisten päivän, eli maaliskuun vii-
meisen yhteydessä, harvinaissairauksien esit-
telypäivän yliopistollisissa sairaaloissa. OI-
yhdistys toimitti kyseisiin tilaisuuksiin esite-
materiaalia yhdistyksestämme.

Tampereella TAYS:issa kyseinen tilaisuus 
oli 3. huhtikuuta ja pääsin mukaan osaksi 
aikaa. Samalla tuli tavattua useampiakin van-
hoja tuttuja.

Harvinaiset verkoston Kati Saari oli jär-
jestäjien puolesta mukana ja oli hoidellut esi-
tepöydille nimilaput ja oli ilmeisesti ollut 
vahvasti mukana muussakin järjestelyssä. 
TAYS:in puolelta tuli tavattua harvinaiset 
yksikön lääkäri Pasi Nevalainen ja sairaan-
hoitaja Leena Koppanen. Nevalainen ei hoi-
da yksikön asioita työajastaan täysin, vaan 

Tilaisuutta peilikuvana

Esitepöytä

Leena Koppanen

Pasi Nevalainen ja Kati Saari
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eri maiden välillä sateenkaariorganisaationa. 
Eurooppaanhan OIFE ei jäänyt, ja on hienoa 
nähdä miten toiminta on kehittynyt vuosien 
aikana. Tällä hetkellähän meillä on varsinai-
sia jäseniä 19 ja liitännäisjäseniä 10 Aasiasta, 
Afrikkaan ja Etelä-Amerikkaan, myös pai-
kalla kokouksessa oli myös edustajia 
Afrikasta ja Yhdysvalloista. Viimeisenä 
kokouspäivänä olin itse kipeänä, mutta 
minut valittiin tästä OIFE:n toiseksi puheen-
johtajaksi. Tällä hetkellä meillä on EC:ssä 
huikea kokoonpano naisia eri puolilta 
Eurooppaa:

Todennäköisesti tein jonkin sortin 
ennätyksen kokousraportoinnin viivästymi-
sessä, nimittäin tässä tulee viime elokuun 
OIFE:n vuosikokouksesta tarinaa. Pahoit-
telut! Olen siis OIFE:n toisena edustajana 
ollut tässä useamman vuoden ja pääsin nyt 
edustamaan Suomea Dundeessa viime vuon-
na. Tapahtuma oli varsinainen vuosijuhlien 
pommi, OIFE täytti 25 vuotta ja Ison-
Britannian organisaatio Brittle Bone Society 
(BBS) huikeat 50 vuotta. Tapahtumapaikka 
Dundee on Skotlannin neljänneksi suurin 
kaupunki ja sieltä on kotoisin Margaret 
Grant – yhdistyksen alkuperäinen voima-
hahmo. Hänellä itsellään on OI ja myös 
hänen tyttärellään ja hän lähti etsimään tietoa 
OI:sta sanomalehti-ilmoituksen avulla 60-
luvun alussa. Tästä syntyi maailman ensim-
mäisen OI-yhdistyksen alku. Itse juhlatilai-
suus oli ihan huikea ja onnistunut.

Samalla käytiin myös OIFE:n historiaa 
läpi; Euroopassa 1990 kun ryhmä OI-
perheitä tapasi Italiassa ja saivat idean 
Eurooppalaisesta verkostosta, joka toimisi 

OIFE:N VUOSIJUHLA JA YLEISKOKOUS 

2018 DUNDEESSA

lisäksi, niin toivottavasti saadaan iso määrä 
nuoria mukaan. Nähdään Riigassa!  

Allekirjoittaneelta saa tarvittaessa 
lisätietoa: 
Ida Männistö 
0401607805 

 

Teksti ja kuvat: Ida Männistö

ida.mannisto@oife.org

Paljon uutta on tullut opittua tässä syksyn 
aikana ja suunniteltu varainhankintaa ja tule-
vaa yleiskokousta. Meillä oli loppusyksystä 
kokous Lissabonissa, missä suunniteltiin exe-
cutive committeen toimintatapoja ja tätä 
vuotta.

Olen myös OIFE:n edustajana Key4OI-
säätiössä, joten paljon aikaa meni sen kanssa 
sisäisissä kokouksissa. Key4OI suunnittelee 
OI-konferenssia Hollantiin loppuvuodelle. 
Oli mukava verkostoitua eri järjestöjen, 
sidosryhmien ja lääkärien kanssa tapahtu-
massa. Kokouksen yhteydessä oli myös 
asiantuntijoille suunnattu symposium, jossa 
tuli todella mielenkiintoisia puheenvuoroja 
eri lääkäreiltä ja muilta asiantuntijoilta. Niin 
paljon erilaista näkökulmaa ja tutkimusta tuli 
kuultua, että nyt lähinnä harmittaa ettei sitä 
otettu nauhalle. Onneksi nykyään paljon tie-
toa ja tutkimuksia löytyy netistä. Näin ei 
ollut Margaret Grantin aikoina.   

Sitten vielä pieni mainospala loppuun, 
olemme järjestämässä seuraavaa OIFE:n 
asiantuntijaseminaaria kesäkuulle Riigaan 
OIFE:n yleiskokouksen yhteyteen. Sinne 
kannattaakin nyt lähteä kuuntelemaan; 
aiheena on silmät, korvat ja suu. Lue lisää 
täältä:  

Maita kehotetaan myös lähettämään nuo-
rison edustaja kahden tavallisen delegaatin 

https://oife.org/seehearsmile/

Kakussa oli urakkaa 

Kokoustunnelmia

Vasemmalta oikealle: 
Anna Rossi, Viestintäpäällikkö (Italia), 
Dace Liepina, Varapuheenjohtaja (Latvia), 
Ingunn Westerheim, Puheenjohtaja (Norja), 
Céu Barreiros, Rahastonhoitaja (Portugali), 
Ida Männistö, Varapuheenjohtaja (Suomi)
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Elämänilo on mahdollista löytää läheisten 
tuen, sosiaalisten suhteiden, onnistumisten 
ja itsenäistymisen kautta. 

Toisena esityksen piti Åbo Akademin sosi-
aalipolitiikan tohtorikoulutettava Elisabeth 
Hästbacka aiheenaan omaan tulevaan väitös-
kirjaansa liittyen vammaisten yhdenvertai-
nen osallisuus yhteiskunnassa. Esitykses-
sään Elisabeth toi esiin mitkä tekijät voivat, 
estää, mahdollistaa ja edistää vammaisten 
osallisuutta yhteiskunnassa. Nämä tekijät, 
jotka useimmiten kytkeytyvät tiiviisti toi-
siinsa, liittyvät esim. vammaispalveluihin, 
asenteisiin, esteettömyyteen, koulutukseen, 
työelämään, toimeentuloon, perhe-elämään, 
itsenäiseen elämään, itsemääräämisoikeu-
teen ja päätöksentekoon. Lopuksi hän toi 
esiin sen, että erityisesti OI-laisten kannalta 
on tärkeää, että jo vammaispalveluja suunni-
teltaessa otettaisiin huomioon yksilölliset ja 

OI-Nordenin asiantuntijaseminaariin ja 
hallituksen kokoukseen osallistuivat OI-
Nordenin puolesta hallituksen pj. Rune Bang 
Mogensen ja varapj. Michael Købke 
Tanskasta, edustajat Elisabeth Hästbacka ja 
Anne-Maria Hästbacka Suomesta ja edusta-
jat Leif Richard Bårdsen ja Knut Erik 
Skarberg Norjasta. Ruotsin OI-yhdistyksen 
pj. Eddie Wheeler oli myös paikalla asian-
tuntijaseminaarissa perjantaina, mutta 
Ruotsin edustaja OI-Nordenissa, Lars-Göran 
Wadén oli estynyt tulemasta Kööpenhami-
naan.

Asiantuntijaseminaari perjantaina 
5.10.2018

Kun OI-Nordenin hallituksessa suunnitte-
limme tätä asiantuntijaseminaaria, otimme 
huomioon NVC:n toivomuksen, jossa meitä 
kehotettiin lääkäreiden lisäksi kutsumaan 
myös muiden alojen asiantuntijoita ja sisäl-
lyttämään ohjelmaan myös vammaispoliitti-
sia ja vammaisten osallisuuteen liittyviä tee-
moja. Seminaarin yhteisenä teemana oli siksi 
”OI ja itsenäinen aikuiselämä”. 

Ensimmäisenä esityksen tässä seminaa-
rissa piti Kis Holm Laursen, joka on toimin-
taterapeutti ja hänellä on nyt jo aikuinen 
tytär, jolla on OI. Hänen puheenvuoronsa 
aiheensa oli lapsen ja nuoren valmistaminen 
osallisuuteen ja elämään omassa yhteisös-
sään ja elinympäristössään lapsen ja nuoren 
omilla ehdoilla. Kis kuvaili havainnollisin 
esimerkein lasten ja nuorten matkaa riskite-
kijöiden, omien rajojen ja mahdollisuuksien 
kautta kohti itsenäistä elämää. Hänen esityk-
sessään tuli esille, miten monella tavoin mur-
tumat ja alituinen murtumariski tekevät elä-
mästä vaikeaa, mutta ei mahdotonta. 

Kauneuden käsitettä on laajennettava ja 
median esittämiin kauneusihanteisiin on suh-
tauduttava kriittisesti. Kehon tarpeet ja 
hyvinvointi on huomioitava noudattamalla 
terveellisiä elintapoja ja ruokavaliota, sekä 
kokemalla liikunnan iloa. Myönteinen elä-
mänasenne, sekä läheisten tuki ja hyväksyn-
tä ovat myös ensiarvoisen tärkeitä. Anne 
Sofie esitteli, miten kehonkuvaa voidaan tut-
kia kyselytutkimuksen muodossa. Tutkimus-
tulokset osoittivat, että ihmiset, joiden 
kehonkuva on myönteinen ovat vähemmän 
masentuneita, heillä on parempi itsetunto ja 
vähemmän epäterveellisiä ruokailutottu-
muksia, ja he osaavat hakeutua lääkäriin, kun 
he tarvitsevat apua. Kipu onkin Anne Sofien 
mukaan kehon poikkeustila ja sen keino vaa-
tia huomiota osakseen. Kipu on myös uhka 
sekä päivittäiselle elämällemme, että hyvin-
voinnillemme.  

OI-laisten osalta Anne Sofie toi esiin, että 
OI asettaa kehon toiminnalle sekä näkyviä, 
että näkymättömiä haasteita ja esteitä. Sen 
lisäksi, kehon ja ulkonäön erilaisuus voi aihe-
uttaa sen, että toiset ihmiset reagoivat siihen 
eri tavoin esim. tuijottamalla, olemalla uteli-
aita, näyttämällä erilaisia tunteita, vetäyty-

murtuma-alttiuden mukana tuomat tarpeet. 
Tämä tarkoittaa mm. sekä murtumien synty-
misen ennaltaehkäisyä, että varautumista sii-
hen, että murtuman sattuessa esim. kuljetus-
palvelun ja/tai avustamisen ja tarve voi yhtä-
äkkiä lisääntyä merkittävästi. 

Seuraavana vuorossa oli Birthe Byskov 
Holm, joka kertoi harvinaisten sairauksien 
yhdistyksestä ja sen toiminnasta Tanskassa 
(Sjældne Diagnoser). Hän toi esiin yhdistyk-
sen toimintamuodoista edustajakokoukset, 
teemapäivät ja yhteydenpidon, johon kuuluu 
auttava puhelin, sähköpostiosoite sekä 
yhdistyksen kotisivut. Yhdistyksellä on kan-
sallinen strategiasuunnitelma ja se tekee 
yhteistyötä Tanskan vammaisjärjestöjen, 
Terveyshallinnon ja Sosiaalihallinnon kans-
sa, sekä kuuluu niin Euroopan kuin 
Pohjoismaiden yhteisiin harvinaisten sai-
rauksien verkostoihin.

Yksi asiantuntijaseminaarin ehkä mielen-
kiintoisimmista esityksistä oli fysioterapeut-
ti ja post.doc-tutkija Anne Sofie Lunde 
Jensenin esitys, jonka aiheena oli OI ja 
kehonkuva. Tutkimuksessaan hän on pää-
asiassa keskittynyt kehollisiin muutoksiin tai 
kehonkuvaan ihmisillä, joilla on jokin endo-
krinologinen sairaus. Tässä esityksessä hän 
käsitteli kuitenkin kehonkuvaa sekä yleisellä 
tasolla, että ihmisillä, joilla on OI. Kehomme 
on sekä subjekti, että objekti, sillä se on osa 
identiteettiämme, ja usein erilaiset sosiaali-
set normit määrittävät sitä. On myös hyvä 
muistaa, että ihminen on kokonaisuus, sillä 
mieli ja keho vaikuttavat toinen toisiinsa. 
Jokaisella on yksilöllinen keho, ja kokemuk-
semme, ajatuksemme ja tunteemme vaikut-
tavat omaan kehonkuvaamme. Kehomme 
voidaan myös nähdä sosiaalisena kehona, eli 
symbolina, ja poliittisena kehona, jota 
yhteiskunta yrittää hallita ja kontrolloida. 
Myönteinen kehonkuva vaikuttaa elämän-
laatua parantavasti. On tärkeää arvostaa ja 
hyväksyä kehonsa pienistä ”vioista” huoli-
matta. On tärkeämpää keskittyä siihen, mitä 
kehon avulla voi tehdä, kuin miltä se näyttää. 

OI-NORDENIN ASIANTUNTIJASEMINAARI 

JA HALLITUKSEN KOKOUS 

KÖÖPENHAMINASSA

Kis Holm Laursen piti esityksen lasten ja 
nuorten itsenäistymisestä.

Anne Sofie Lunde Jensenin esityksen 
aiheena oli OI ja kehonkuva.
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OI-NORDENIN ASIANTUNTIJASEMINAARI 
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Anne Sofie Lunde Jensenin esityksen 
aiheena oli OI ja kehonkuva.
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Osallistujia seminaariin tuli kohtalaisesti ja 
kaikille paikalla olleille päivä oli opettavai-
nen ja mielenkiintoinen. Asiantuntijoilta saa-
tua myönteistä palautetta hyödynnetään myö-
hemmin. 

Koska Ruotsin edustajat Lars-Göran ja 
Eddie eivät olleet kokouksessa, päätettiin 
pyytää heiltä tilannetiedote Ruotsin yhdis-
tyksen toiminnasta. Pj. Rune on lähettänyt 
sähköpostia Islannissa asuvalle naiselle, jol-
la itsellään on OI, kysyäkseen Islannin tilan-
teesta, mutta hän ei ole vielä saanut vastaus-
ta. Myös muutamien muiden tanskalaisen 
yhdistyksen jäseniin, joilla on sukulaisia 
Islannissa, on otettu yhteyttä. Islannissa on 
kuitenkin arvatenkin hyvin vähän ihmisiä, 
joilla on OI ja heitä on ollut vaikea tavoittaa.

 
OI-Norden on alkanut pitää Skype-

kokouksia isompien kokousten välillä. 
Ensimmäinen Skype-kokous pidettiin 11.8. 
ja se onnistui kohtalaisen hyvin, vaikka pie-
niä teknisiä ongelmia ilmeni. Tunnin kestävä 
Skype-kokous päätettiin pitää myös kevät-
talvella. Kokous sovittiin pidettäväksi 
10.2.2019 ja tämän jälkeen on päätetty pitää 
vielä toinenkin Skype-kokous 23.3.2019. 
Näin voidaan keskustella ajankohtaisista asi-

mällä pois tai vaivaantuneella käytöksellä. 
Nämä reaktiot johtuvat useimmiten siitä, että 
asia on heille uusi ja ehkä hieman pelottava-
kin. Anne Sofien mukaan, OI-laiset vaikutta-
vat olevan elämänmyönteisiä, sivistyneitä ja 
sinnikkäitä, sekä omaavan myös hyvän itse-
luottamuksen, erilaisuudestaan huolimatta. 
Esityksensä lopuksi Anne Sofie nosti esiin 
kaksi tutkimuskysymystä tulevaisuutta var-
ten: Miten OI-laisten kehonkuva vaikuttaa 
heidän päivittäiseen elämäänsä? Ja miten hei-
dän kehonkuvansa vaikuttaa esim. koettuun 
elämänlaatuun, koulutustasoon tai perheen 
perustamiseen?  

Asiantuntijaseminaarin viimeisen esityk-
sen pitivät lääketieteen tohtori Jannie Dahl 
Hald, sekä endokrinologian lääketieteen toh-
tori Lars Folkestad. He esittelivät yhdessä tut-
kimustaan aikuisten OI-laisten terveyteen 
liittyvästä elämänlaadusta. Muiden tekemis-
sä aiemmissa tutkimuksissa on nimittäin käy-
nyt ilmi, että OI-laisten elämänlaatuun vai-
kuttaa myönteinen elämänasenne, hämmäs-
tyttävän normaali suhtautuminen elämään, 
sekä taitava kyky selviytyä ja sopeutua. 
Jannien ja Larsin tekemän tutkimuksen koh-
teena oli yksilön jokapäiväisen elämän laatu 
ja arviointi siitä, miten yksilön hyvinvointiin 
ajan kuluessa vaikuttaa sairaus, vammaisuus 
ja häiriöt terveydentilassa. Tutkimus tehtiin 
kyselytutkimuksena ja siihen osallistui 85 
aikuista, joilla on OI. Tutkimus osoitti, että 
ikä ja OI:n vaikeusaste vähensivät fyysistä 
elämänlaatua, kun taas alempi koulutustaso 
vaikutti laskevan henkistä elämänlaatua.

OI-Nordenin hallituksen kokous lauan-
taina 6.10.2018

Asiantuntijaseminaaria seuraavana päivä-
nä oli vuorossa OI-Nordenin hallituksen 
kokous. Aloitimme sen arvioimalla yhdessä 
edellisen päivän antia, ja totesimme, että 
olimme tyytyväisiä asiantuntijoiden esityk-
siin, sillä ne onnistuivat käsittelemään 
seminaarin teemaa, eli OI-laisten aikuisten 
itsenäistä elämää, useista eri näkökulmista. 

luvannut tukea naa-
purimaan uutta OI-
yhdistystä kustanta-
malla SFOI:n kahden 
henkilön yöpymisen 
S u o m e n  O I -
yhdistyksen juhlako-
kouksessa  syksyllä  
2019.

Kokouksessa kaik-
kien OI-Nordenin 
hallituksen jäsenet 
kertoivat vuorollaan 
vielä kunkin kansal-
lisen yhdistyksen toi-
minnasta tänä vuon-

na sekä tulevan toiminnan suunnitelmista ja 
edustajien toimittamat kirjalliset raportit lii-
tettiin OI-Nordenin hallituksen pöytäkirjaan.

Kaiken kaikkiaan meillä oli jälleen kerran 
onnistunut asiantuntijaseminaari- ja kokous-
viikonloppu Kööpenhaminassa. Kokouk-
semme jälkeisen toisen yön hotelliyöpymi-
nen ei kuitenkaan oltu sisällytetty OI-
Nordenin kustannettavaksi, joten, jotta 
Suomen OI-yhdistykselle ei koituisi tästä 
kustannuksia, me suomalaiset suuntasimme 
vielä lauantai-iltana junalla Ruotsin puolelle 
Malmöhön. Siellä saimme yöpyä ystäviem-
me luona ja näin yhdistää kokousmatkamme 
vierailuun heidän luonaan. Vietimme muka-
van sunnuntaipäivän Malmössä ja illalla len-
simme  sitten  takaisin  Suomeen. 

Teksti:
Anne-Maria Hästbacka ja 
Elisabeth Hästbacka, 
Suomen edustajat OI-Nordenin 
hallituksessa

Kuvat: Elisabeth Hästbacka

oista sekä päättää tarkemmin tulevien 
kokousten paikasta ja asiasisällöstä.

Yhtenä tärkeänä kokousasiana käsiteltiin 
NVC:lle (eli Pohjoismaiselle hyvinvointi-
keskukselle) lähetettävää hakemusta ja sii-
hen liittyviä perusteluja. OI-Nordenin halli-
tus on tehnyt kovasti työtä ja pohtinut perus-
teellisesti hakemukseen tulevia asioita ja laa-
tinut sitä varten saatekirjeen. NVC:ltä toivot-
tiin enemmän taloudellista tukea, koska 
useimmat kokousedustajat OI-Nordenin hal-
lituksessa ovat nykyisin pyörätuolia käyttä-
viä ja tarvitsevat avustajan. Lisäksi kokous-
hotellin valinnassa täytyy ottaa huomioon, 
että esteettömiä huoneita on saatavilla riittä-
västi, mikä puolestaan saattaa kaventaa 
hotellivalikoimaa tarjousta pyydettäessä, 
sekä siten hieman nostaa kokousten hintaa. 
Tässä vaiheessa voidaan onneksi todeta, että 
NVC korotti avustussummaa tämän vuoden 
osalta, ja näin ollen OI-Norden pystyy toden-
näköisesti järjestämään kaksi kokousta, 
mikäli ainakin toinen kokous on lyhennetty 
viikonloppukokous, jolloin on vain yksi 
yöpyminen.

Tanskan ja Norjan OI-yhdistykset ovat 
myöntäneet taloudellista tukea Ruotsin toi-
mintansa aloittaneelle OI-yhdistykselle 
SFOI:lle, jonka vuosikokous pidettiin 
16.3.2019. Suomen yhdistys on puolestaan 

Yhteiskuvassa: 
Ruotsin OI-yhdistyksen pj. Eddie Wheeler, 
Tanskan OI-yhdistyksen pj. Karsten Jensen 
sekä Suomen edustaja OI-Nordenissa 
Anne-Maria Hästbacka.

OI-Nordenin hallituksen paikalla olleet jäsenet: 
Michael Købke ja Rune Bang Mogensen Tanskasta, 
Leif Richard Bårdsen ja Knut Erik Skarberg Norjasta, 
sekä Elisabeth Hästbacka ja Anne-Maria Hästbacka Suomesta. 
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vaihtamaan vapaalle. Luennon jälkeen ohjel-
massa oli vapaata aikaa, minkä itse kukin sai 
käyttää haluamallaan tavalla. Se saattoi olla 
lepäämistä, majoittumista, vertaistukea tai 
kahvittelua tai jotain aivan muuta. Allekir-
joittanut ja muutama muu päätti testata 
Kunnonpaikan kylpyläosaston ja hyvinhän 
siellä aika kului kolmevuotiaan johtaessa 
haurasluista joukkoamme altaasta toiseen. 

Kokouksiin kuuluu toki myös ruoka. 
Illallisella olikin aika jälleen nauttia maja-
paikkamme antimista. Samalla yhdistyksel-
lemme tuttuun tapaan ruokailutila täyttyi kes-
kustelusta ja niin sanotusta läpänheitosta. 
Vertaistukea parhaimmillaan. Illallisen jäl-
keen väsyneimmät matkaajat nauttivat kun-
non yöunista ja virkeimmät jatkoivat hotellin 
anniskeluravintolan puolella vertaistuen 
parissa. 

Ennen kotimatkaa edessä oli vielä lisää 
ohjelmaa. Eikä se ollut pelkkää ruokaa, vaik-
ka toki maittavat aamupala ja lounas olivat 
kuvioissa myös. Pääsimme kokeilemaan rajo-
jamme pyörätuolitanssin parissa. Kun alun 
ujous voitettiin, nähtiin kokoustilan parketil-

OI-yhdistyksen syyskokous Kuopiossa, 
tai tarkemmin sanottuna Siilinjärven 
Kunnonpaikassa, tarjosi yhdistyksen jäsenil-
le itse kokouksen ja puheenjohtajanvaihdok-
sen lisäksi jälleen paljon muutakin. 29.-
30.9.2018 järjestetty spektaakkeli alkoi luon-
nollisesti lounaalla ja itse kokouksella. 
Kokouksen kulku löytyy pöytäkirjasta, joka 
on tämän samaisen lehden kansien sisällä 
kaikkien luettavana, joten ei siitä sen enem-
pää.

Kokouksen jälkeen saimme nauttia mie-
lenkiintoisesta luennosta teemalla "Erityinen 
sisaruus". Luennon teema koskettaa yhdis-
tyksemme jäseniä monella tasolla - olemme-
pa sitten itse erityisiä sisaria, vanhempia, eri-
tyisen sisaria tai muuten vain aiheesta kiin-
nostuneita. Luento tarjosi paljon hyvää sisäl-
töä erilaisuuden käsittelystä niin erityiselle 
kuin hänen sisaruksilleen ja vanhemmilleen. 
Paljon saatiinkin keskustelua ja pohdintaa ja 
vielä kotiinviemisiksi arvokasta materiaalia. 
Teema koettiin toivottuna ja tärkeänä. 

Luentojen ja kokousten vastapainona 
yhdistyksemme jäsenet pääsivät toki myös 

SYYSKOKOKOONTUMINEN 2018 

SIILINJÄRVELLÄ

Syyskokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

la jos jonkinlaista pyörähtelyä. Hyvin tuntui 
sujuvan jokaiselta apuvälineestä riippumat-
ta, joten odotukset ovatkin korkealla tulevaa 
juhlakokousta ajatellen. 

Teksti: Anni Kyröläinen
Kuvat: Jouko Karanka

Pihla, tyytyväinen kokoustaja

Ryhdikäs tanssinopettaja

Ja oppilaat vauhdissa

Kunnonpaikan kurkistelija
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Paljon saatiinkin keskustelua ja pohdintaa ja 
vielä kotiinviemisiksi arvokasta materiaalia. 
Teema koettiin toivottuna ja tärkeänä. 

Luentojen ja kokousten vastapainona 
yhdistyksemme jäsenet pääsivät toki myös 

SYYSKOKOKOONTUMINEN 2018 

SIILINJÄRVELLÄ

Syyskokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

la jos jonkinlaista pyörähtelyä. Hyvin tuntui 
sujuvan jokaiselta apuvälineestä riippumat-
ta, joten odotukset ovatkin korkealla tulevaa 
juhlakokousta ajatellen. 

Teksti: Anni Kyröläinen
Kuvat: Jouko Karanka

Pihla, tyytyväinen kokoustaja

Ryhdikäs tanssinopettaja

Ja oppilaat vauhdissa

Kunnonpaikan kurkistelija
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Helmikuussa 2019 saimme suruviestin että yhdistyksemme 

aktiivinen jäsen Minna Ranta oli menehtynyt vaikeaan sairauteen. 

Menetimme iloisen henkilön, joka toimi esimerkiksi 

Hauraat Luut-lehden päätoimittajana vuodet 2001-2008. 

Muistan vieläkin tuon päivän kun Minna kyseli vuoden 2008 syyspuolella 

alkaisinko lehden päätoimitajaksi. Epäröin pitkään ja sanoinkin että siinä 

taitaa olla melkoisesti tekemistä. Minna vakuutteli minulle että eihän siinä 

mitään ihmeellistä, ”Sinulle tulee vain jutut lehteä varten ja sinä toimitat 

ne taittajalle Järvenpäähän.” Periaatteessa tuo toimiikin näin ja lehden 

painaminen on pysynyt edelleen samassa paikassa, tosin taittokin on 

vaihtunut lehden painajalle.

Hain joitain kuvia tapaamisistani Minnan kanssa ja löysin aineistoistani 

oheiset aiemmin julkaisemattomat kuvat Kankaanpään kuntoutuskurssilta 

vuodelta 2004. Toiseen kuvaan olen päässyt jopa Minnan kanssa samaan 

kuvaan. Kamerani laukaisijan painaja yhteiskuvassamme ei ole muistissani. 

Hyvää matkaa Minna. 

Seurasit isääsi tuonpuoleiseen vain pienen ajan jälkeen.

Jouko Karanka

Suruviesti
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SUOMEN OSTEOGENESIS PÖYTÄKIRJA

IMPERFECTAYHDISTYS R.Y.

 

Ari Miettinen

    

29.9.2018

 

SYYSKOKOUS 2018

 

Aika:

 

Lauantaina 29. syyskuuta 2018

 

Paikka:

 

Kunnonpaikka, Siilinjärvi

 

Läsnä:

 

12 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 ja sihteeriksi Ari 

Miettinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jouko Karanka ja Ari 

Miettinen. 

3.   Yhdistyksen puheenjohtajan vaali 

 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Nevalainen.

 

4. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle
 

 Erovuorossa olisi jäsen

 

Leena Saastamoinen ja hänen varajäsenensä Merja Harju. 

Leena Saastamoinen ilmoittanut halukkuutensa jatkaa, hänet valittiin jatkamaan 

hallituksen jäsenenä. Hänen varajäsenekseen valittiin Marjukka Kekäläinen Merja 

Harjun tilalle.

 
Ari Miettisen varajäseneksi

 

Eero Nevalaisen tilalle valittiin Juha-Pekka Tallgren.

Hallitus:

 

Ella-Riikka Isometsä (varajäsen Hennikki Karanka)

 

Ari Miettinen (varajäsen Juha-Pekka Tallgren)

 

Leena Saastamoinen (varajäsen Marjukka Kekäläinen)

 

Salla Sallinen (varajäsen Jouko Karanka)

 
5.   Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan sekä heidän varahenkilöidensä vaali

 

 

Valittiin tilintarkastajaksi vuosille 2019 -2020 KHT Eeva Hiltunen ja 

varatilintarkastajaksi valittiin Merja Kylänlahti.

 
Toiminnantarkastajaksi valittiin Ida Männistö ja varalle Merja Kylänlahti. 



 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Helmikuussa 2019 saimme suruviestin että yhdistyksemme 

aktiivinen jäsen Minna Ranta oli menehtynyt vaikeaan sairauteen. 

Menetimme iloisen henkilön, joka toimi esimerkiksi 

Hauraat Luut-lehden päätoimittajana vuodet 2001-2008. 

Muistan vieläkin tuon päivän kun Minna kyseli vuoden 2008 syyspuolella 

alkaisinko lehden päätoimitajaksi. Epäröin pitkään ja sanoinkin että siinä 

taitaa olla melkoisesti tekemistä. Minna vakuutteli minulle että eihän siinä 

mitään ihmeellistä, ”Sinulle tulee vain jutut lehteä varten ja sinä toimitat 

ne taittajalle Järvenpäähän.” Periaatteessa tuo toimiikin näin ja lehden 

painaminen on pysynyt edelleen samassa paikassa, tosin taittokin on 

vaihtunut lehden painajalle.

Hain joitain kuvia tapaamisistani Minnan kanssa ja löysin aineistoistani 

oheiset aiemmin julkaisemattomat kuvat Kankaanpään kuntoutuskurssilta 

vuodelta 2004. Toiseen kuvaan olen päässyt jopa Minnan kanssa samaan 

kuvaan. Kamerani laukaisijan painaja yhteiskuvassamme ei ole muistissani. 

Hyvää matkaa Minna. 

Seurasit isääsi tuonpuoleiseen vain pienen ajan jälkeen.

Jouko Karanka

Suruviesti

32 33

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUOMEN OSTEOGENESIS PÖYTÄKIRJA

IMPERFECTAYHDISTYS R.Y.

 

Ari Miettinen

    

29.9.2018

 

SYYSKOKOUS 2018

 

Aika:

 

Lauantaina 29. syyskuuta 2018

 

Paikka:

 

Kunnonpaikka, Siilinjärvi

 

Läsnä:

 

12 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 ja sihteeriksi Ari 

Miettinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jouko Karanka ja Ari 

Miettinen. 

3.   Yhdistyksen puheenjohtajan vaali 

 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Nevalainen.

 

4. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle
 

 Erovuorossa olisi jäsen

 

Leena Saastamoinen ja hänen varajäsenensä Merja Harju. 

Leena Saastamoinen ilmoittanut halukkuutensa jatkaa, hänet valittiin jatkamaan 

hallituksen jäsenenä. Hänen varajäsenekseen valittiin Marjukka Kekäläinen Merja 

Harjun tilalle.

 
Ari Miettisen varajäseneksi

 

Eero Nevalaisen tilalle valittiin Juha-Pekka Tallgren.

Hallitus:

 

Ella-Riikka Isometsä (varajäsen Hennikki Karanka)

 

Ari Miettinen (varajäsen Juha-Pekka Tallgren)

 

Leena Saastamoinen (varajäsen Marjukka Kekäläinen)

 

Salla Sallinen (varajäsen Jouko Karanka)

 
5.   Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan sekä heidän varahenkilöidensä vaali

 

 

Valittiin tilintarkastajaksi vuosille 2019 -2020 KHT Eeva Hiltunen ja 

varatilintarkastajaksi valittiin Merja Kylänlahti.

 
Toiminnantarkastajaksi valittiin Ida Männistö ja varalle Merja Kylänlahti. 



 

  

 
 

 

 

 

 

34 35

 

   

 

 
 

SUOMEN OSTEOGENESIS IMPERFCTA - YHDISTYS R.Y.

OSTEOGENESIS IMPERFECTA - FÖRENINGEN I FINLAND
THE FINNISH OSTEOGENESIS IMPERFECTA ASSOCIATION

JÄSENILMOITUSKAAVAKE
(Täytä painokirjaimin)

NIMI:

OSOITE:

POSTINUMERO:

PUH:                                                        SYNTYMÄVUOSI:

SÄHKÖPOSTI:

Sairastan osteogenesis imperfectaa:
Kyllä
Ei
Epäilen, että kyseessä on OI

Muut jäseneksi ilmoittautuvat henkilöt:

Nimi, syntymävuosi

Onko heillä
OI: 

Paikka ja aika       Allekirjoitus

 

 

 

 

Noudatamme GDPR:n mukaista tietosuojakäytäntöä. 
Tietoja käytetään vain yhdistyksen omiin tarpeisiin eikä luovuteta muille.

Palautetaan:
SUOMEN OSTEOGENESIS IMPERFECTA -YHDISTYS RY
Hennikki Karanka
Jokipohjantie 21 B 8, 33800 TAMPERE

Rekisterinpitäjä: 
Jouko Karanka, Vallerinkatu 27 A 2, 33270 Tampere, puh. 040 520 4345, email: karanka@kolumbus.fi

POSTITOIMIPAIKKA:

 

 

     

 

  

6.   Toimintaryhmien vetäjien vaalit

Pirkko Justanderin tilalle aikuisten vetäjäksi valittiin Marjukka Kekäläinen.

 

Lasten toiminnan vetäjäksi valittiin Ella-Riikka Isometsä.

 

 

Nuorten toiminnan vetäjänä jatkaa Anni Kyröläinen.

 

 

7.   Jäsenmaksun suuruus

 

  

Päätettiin jäsenmaksu pysymään ennallaan.

 

 

Jäsenmaksu aikuiset 15€, lapset 8€

 

 

8.

   

Tulevan vuoden vuosisuunnitelman sekä tulo-

 

ja menoarvion hyväksyminen

 

  

Käytiin läpi vuosisuunnitelma ja hyväksyttiin tulo-

 

ja menoarvio vuodelle 2019. 

9.

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

 

  

 
Kysymyksiä ei ollut saapunut.

 

 

10.   Muut asiat  

  
Marjukka Kekäläiselle myönnettiin yhdistyksen hopeinen rintamerkki.

 Kehittämispäivän ajankohdasta ja sisällöstä tiedotetaan myöhemmin.

 
11  Kokouksen päättäminen

 

  Kokouksen puheenjohtaja Marjukka Kekäläinen päätti kokouksen.
 

 

 ___________________________

  

_________________________

 puheenjohtaja Marjukka Kekäläinen

  

sihteeri Ari Miettinen

 

 ___________________________ _________________________

 Jouko Karanka Ari Nevalainen
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