
1/2020

 

  



Päätoimittajan palsta . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puheenjohtajan palsta . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sihteerin palsta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tiedotteet 
Jokkerperi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yhdistyksen 40 vuotta. . . . . . . . . . . . . . . . .
OI-nuorten kokoontuminen Tampereella . .
Yhdistyksen pikkujoulu Turussa . . . . . . . . .
Perhosen elämää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sisukkaasti eteenpäin . . . . . . . . . . . . . . . . .

Erään hulluuden anatomia 59 . . . . . . . . . . .
Hyötyliikuntaa luonnossa . . . . . . . . . . . . . .
Uniapneasta kärsii moni . . . . . . . . . . . . . . .
Yhdistyksen 40-vuotisjuhla ja syyskokous .
Juhlakokouksen seminaarin esitelmiä 1 ja 2
Harvinaisten sairauksien päivä TAYS. . . . .
Ida Männistön muistolle . . . . . . . . . . . . . . .
Syyskokouksen 2020 pöytäkirja . . . . . . . . .
Jäsenilmoituskaavake

2

Hauraat Luut  1/2020  SISÄLLYSLUETTELO

HAURAAT LUUT 1/2020
Jäsenlehti / Jäsentiedote

Julkaisija / Publisher:
Suomen Osteogenesis Imperfecta -yhdistys ry
Osteogenesis Imperfecta -Föreningen I Finland rf
The Finnish Osteogenesis Imperfecta Association

Päätoimittaja / Editor:

Jouko Karanka
Vallerinkatu 27 A 2, 33270 TAMPERE
puh./tel. 040 520 4345
e-mail: hauraatluut@oi-yhdistys.fi

Puheenjohtaja / Chairman:
Eero Nevalainen
Gustav Pauligin katu 4 B 38, 00990 HELSINKI
puh./tel.  040 516 9080
e-mail: puheenjohtaja@oi-yhdistys.fi

Sihteeri / Secretary:
Maija Karhunen
Gustav Pauligin katu 4 B 38, 00990 HELSINKI
puh./tel 044 552 9257
e-mail: sihteeri@oi-yhdistys.fi

Rahastonhoitaja / Treasurer:

Yhdistyksen omat kotisivut löydät osoitteella: www.oi-yhdistys.fi

Yhdistyksen pankkitili: Päijät-Hämeen Osuuspankki FI81 5612 1120 5375 16

ISSN 0786-650X                                                                         Painopaikka: Offset-Pave Oy

Juha-Pekka Tallgren
Soukankaari 4 B 16, 02360 ESPOO
puh./tel. 040 527 8055
e-mail: talous@oi-yhdistys.fi

3

MAINOSTEN HINNAT

    HINTA  EUR

Talven selkä taittui jälleen. Tosin tänä 
vuonna taittumisessa ei ollut isompaa ongel-
maa, koska talvi ei oikein edes tullut, vaan 
elimme ainakin eteläisessä Suomessa vain 
pitkää syksyä. Eipä tosin suurin ongelma täl-
le talvelle ole tuo talven puute, vaan maail-
manlaajuiseksi levinnyt koronavirus. Tätä 
kirjoittaessani ei virusongelman laatu ja tule-
va laajuus meillä ole vielä virallisten ilmoi-
tusten mukaan kovin paha, mutta itse epäilen 

COVID-19 taudin leviävän pikapuolin meil-
läkin aika laajaksi karanteenitoimista huoli-
matta. Tautihan näyttää olevan perussairaille 
ja iäkkäille aika vaarallinen, joten ainakin 
minun pitäisi pyrkiä virusta välttelemään 
jopa sukupuoleni vuoksi, vaikka yhteiskun-
taa yritetäänkin työstää sukupuolettomaksi.

Jouluaikana tuli oltua kaksi viikkoa 
Teneriffalla muutaman sadan metrin päässä 
siitä hotellista, jossa parikymmentä suoma-
laistakin oli kahden viikon karanteenissa. 
Silloin ei ollut koronaviruksesta vielä tietoa-
kaan. Ilmatkin olivat Kanarian saarilla joulu-
kuussa suotuisat, sillä päivälämmöt kipusi-
vat yli 25 Celsiusasteen liki joka päivä. Liki 
pilvetöntäkin oli liki koko ajan. Tekipä 
lomailu hyvää sekä sielulle että keholle. 
Tällainen pimeän ajan katkaisu olisi var-
maan tervetullut liki jokaiselle. Nyt tosin 
monet ovat vähentämässä matkailuja kauko-
maille ei pelkästään virustaudin ja siitä 
aiheutuneen pakon, vaan myös maapallon 
asuttavana säilymisen vuoksi. Mielestäni 
olemmekin ylikansoittaneet tämän avaruu-
den vihreän keitaan jota nyt kilpaa tuhoam-
me.

Viime marraskuulla minäkin kävin tietysti 
ottamassa terveyskeskuksessa tuon influens-
sarokotuksen. Saman päivänä oli ter-
veysasemalla useidenkin Tampereen van-
huspalveluiden sekä yhdistysten esittelyjä. 
Niissäkin tietysti poikkesin juttelemassa, kos-
ka tässä alkaa kohta lähestyä aikuismiehen 

Koko takakansi 350,00

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

Pikkuilmoitus 35,00

Kansikuva: Sisun hymy ei vähästä hyydy

Kuvan otti: Jenni Laurila
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Saivat tietysti molemmat nytkin. Joskus 
näemmä minun metoo-kampanjani purevat 
tehokkaasti, kun ihmiset tuntevat saavansa 
jotain, eivätkä joutuneet joiksikin uhreiksi. 
Tasapuolisuuden nimissä on myönnettävä 
että halauksiahan minäkin saan vastalahjak-
si. Valitettavasti joutunen laittamaan nuo 
halaukset ilmeisesti vähäksi aikaa karan-
teeniin, koska keilahalleillakin jo suositel-
laan yävitosten läpsyttelytaukoa ns. ”kaato-
jen” jälkeen.

Hyvää ja mahdollisimman tervettä vuo-
den jatkoa kaikille.

Teksti ja kuva: Jouko Karanka
hauraatluut@oi-yhdistys.fi
karanka@kolumbus.fi

ikää. Kiinnostuin jopa yhdestä yhdistykses-
tä, jolla juttutupaa, ukkotupa kaikkea muuta 
toimintaa sekä halpa pienimuotoinen kun-
tosalikin. Kiinnostuin lähinnä kuntosalista ja 
sen minulle sopivista aukioloajoista. 
Sijaintikin sopivahko, joten kuukausi sitten 
eräänä kuntosalin ohjaaja paikalla päivänä 
lähdin katsomaan paikkoja. Yhdistyksen 
kokoontumistilojen puolella oli ukkotupakin 
kahvittelemassa. Kahvipannupuolella aloin 
jutella yhdistyksen naishenkilön kanssa kun-
tosalilla käymisestä. Siinä keskustellessam-
me sanoin hänelle että olet tutun näköinen ja 
kysyin oliko hän yhdistyksen esittelytilai-
suudessa terveysasemalla syksyllä. Sanoi 
toki olleensa. Samassa silmänräpäyksessä 
viereisestä huoneesta, jonka ovikin oli auki, 
lennähti toinen naishenkilö ja sanoi minulle: 
” M i n ä k i n  o l i n  s i e l l ä - - - j a  S A I N  
HALAUKSEN”. 

Syksyämme synkensi suru-uutinen suu-
ren OI-persoonan poismenosta. Toivon sydä-
mestäni, että ainakaan ennenaikaisia kuole-
mia ei joukossamme tapahtuisi. Pitäkää huol-
ta itsestänne ja toisistanne erityisesti näinä 
kulkutaudin riivaamina aikoina!

Tämän vuoden kevätkokous oli suunnit-
teilla Jyväskylään, mutta koronavirusepide-
mian vuoksi se on jouduttu perumaan. 
Yritämme uudestaan kesällä, mutta mikäli 
kokoontumisrajoitukset jatkuvat, kevätko-
kouksen asiat käsitellään Tampereella järjes-
tettävässä syyskokouksessa. Asiasta tulee 
jäsentiedotusta postitse.

Syyskokouksen yhteydessä järjestetään 
miesten vertaistapaaminen. Sopeutumis-
valmennuskurssi on syksyllä Rokualla. 
Yhdistys voi tukea varojensa puitteissa 
jäsenistön oma-aloitteista vertaistukitoimin-
taa, kunhan hakemuksen käsittelylle jätetään 
riittävästi aikaa ja tapahtuma on pohdittu 
osallistujamäärän ja -rajauksen sekä budje-
toinnin suhteen melkolailla valmiiksi. 
Pikkujoulujen toisinto on varmaankin loppu-
vuodesta luvassa, koska viime vuoden tapah-
tuma Turussa sai positiivisen vastaanoton.

Kotisivujen uudistus on loppusuoralla ja 
viedään maaliin kevään aikana. Käyttöön 
tulee moderni kotisivumoottori joka mah-
dollistaa sivujen helpon päivittämisen ja 
Hauraat Luut-lehden digiversion julkaisemi-
sen. Netissähän sosiaalisen median näky-
vyytemme on nykyään jo aivan uudella 
tasolla innokkaiden vapaaehtoisten voimin.

Kansainvälisellä areenalla kalenterissa on 
syyskuussa järjestettävä 14. kansainvälinen 
OI-konferenssi Sheffieldissä. Tästä tiedo-
tamme hyvissä ajoin suomalaisille asiantun-
tijoille. Myös muu osallistuminen Suomesta 
olisi toivottavaa: viime vuonna järjestetyt 
See, hear and smile (Riika) ja Quality of Life 
for OI (Amsterdam) -konferenssit olivat poik-
keuksellisen laajoja tapahtumia. Kehot-

Keväiset puheenjohtajan terveiset 
Vuosaaresta! 

Yhdistyksen hallitus piti juhlakokouspon-
nistelujen jälkeen talvitauon jolta se palasi 
vuoden ensimmäiseen järjestäytymisko-
koukseen tammikuun lopulla. Viime vuosi 
saatiin kunnialla pakettiin ja olen varsin tyy-
tyväinen siihen, miten asiat ovat lähteneet rul-
laamaan; tänä vuonna toimitaan toivottavasti 
entistä rutinoituneemmin toisen kokonaisen 
puheenjohtajuusvuoteni aikana.

Kiitos vielä kerran juhlakokouksen järjes-
telyihin osallistuneille ja asiantuntijasemi-
naarin luennoitsijoille. Tässä HL:n numeros-
sa julkaistaan kokouksessa pitämäni yhdis-
tyksen 40-vuotisjuhlapuhe.

4

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

taisinkin jäsenistöä seuraamaan myös oma-
aloitteisesti OIFE:a ja esimerkiksi 
Care4BrittleBones-säätiötä Internetissä -- 
mielestäni nämä ovat tätä nykyä ne tahot joi-
den ympärillä OI:ssa tapahtuu isommalla 
skaalalla. Mikäli yhdistyksen nimissä kan-
sainväliseen tapahtumaan osallistuminen 
kiinnostaa, ota yhteyttä!

Tänä vuonna tulevat muiden valintojen 
ohella poikkeuksellisessa järjestyksessä 
valittaviksi yhdistyksen OIFE-edustaja ja 
hallituksen varajäsen. Toivottavasti paikoille 
on kiinnostusta.

Pysykää terveinä älkääkä hamstratko ves-
sapaperia turhaan!

Ystävällisin terveisin

Eero Nevalainen
Puheenjohtaja
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TIEDOTTEET

7

Kevättapaaminen on peruttu koronavirustilanteen vuoksi. 

5.-8.8.20 Kansainvälinen OI2020-konferenssi Sheffieldissä Englannissa. 

Konferenssi on suunnattu OI:n parissa työskenteleville asiantuntijoille. 

29.8-1.9.20 OIFE:n järjestämä nuorten tapaaminen Krynica Morskassa Puolassa. 

9.-13.9.20 Sopeutumisvalmennuskurssi Rokualla. 

Kurssi on tarkoitettu yli 15-vuotiaille, joilla on OI sekä heidän läheisilleen.

KELAn  Osteogenesis imperfecta-sopeutusmisvalmennuskurssi nro 75653 

järjestetään Lasten perhekurssina yli 1-vuotiaille alkaen 21.09.2020. 

Kurssipaikka Verve Lahti. Lapset yksivuotiaista yläkouluikään asti. 

Lisätietoja kurssista Kelan sivuilta. 

3.-4.10.20 Syystapaaminen Tampereella. 

Syystapaamisen yhteydessä on miesten vertaistapaaminen 2.-3.10.20. 

Joulukuulle on suunnitteilla pikkujoulut viime vuoden tapaan.

Koska koronapandemian laajuus ja varsinkaan kesto ei ole vielä arvioitavissa 

voi olla että yllämainittuja tilaisuuksia ja tapahtumia joudutaan peruuttamaan. 

Muistakaa muuttaessanne ilmoittaa osoitteenmuutoksenne myös yhdistyksen sihteerille.

 Yhteystiedot lehden kakkossivulla.

SIHTEERIN PALSTA

ja palaverit onnistuvat hyvin 
etäyhteyksilläkin. Muut hommat, 
kuten yhdistysasiat, ovat työllis-
täneet myös kuten ennenkin. 
Koska me sihteeri ja puheenjoh-
taja satumme olemaan pariskun-
ta, sujuvat yhdistysrutiinit näppä-
rästi, kun asumme samassa 
taloudessa.

 
Koronakevät voi olla vaativa 

myös mielenterveydelle, kun 
virus saattaa pelottaa ja tavallinen 
arki on muuttunut täysin toiseksi. 
OI:n yhteydessä puhutaan yhä 
enemmän myös diagnoosin vai-
kutusta psyykkiseen terveyteen, 
tunne-elämään ja sosiaalisiin suh-
teisiin. Joitakin vuosia sitten 
OIFE (eurooppalaisten OI-
yhdistysten kattojärjestö) järjesti 
Lissabonissa konferensseissa 
OI:n psykososiaalisesta puolesta. 
Viime vuonna Amsterdamissa oli 
elämänlaatuun liittyvä OI-
konferenssi, jossa todettiin, että 
vaikutuksia psyykkiseen ter-
veyteen, tunne-elämään ja sosiaa-
lisiin suhteisiin on paljon, mutta 

niistä ei juuri raportoida. OIFE:n puheenjoh-
taja Ingunn Westerheim pohti OIFE:n uutis-
kirjeessä asiaa hyvin omalta kannaltaan ja 
totesi, ettei pitäisi olla tabuja – kaikenlaisista 
OI:hin liittyvistä haasteita pitäisi voida 
puhua ääneen.

 
Tsemppiä koronakevääseen ja hyvää 

kesän odotusta!
 
Teksti ja kuva: Maija Karhunen

Terveiset Helsingin Vuosaaresta yhdis-
tyksen sihteeriltä! Toivottavasti olette 
koronakeväänä keksineet mielekästä teke-
mistä kotona, keskittyneet ajattelemaan 
välillä muitakin asioita ja katsomaan uutisia 
vain sopivassa määrin. Meillä täällä puheen-
johtajan ja sihteerin Vuosaaren idyllissä on 
sujunut hyvin. Kummallakin työt ovat jatku-
neet suht ennallaan etätöinä. Joitakin kevääl-
le ja alkukesälle sovittuja, tanssijan työhöni 
liittyviä esityksiäni taidetaan kylläkin joutua 
lykkäämään myöhemmälle. Tällä hetkellä 
olen myös töissä kulttuurialan hankkeessa, 
jossa tavoittelemme sujuvampia urapolkuja 
vammaisille taiteilijoille. Nämä työt sujuvat 
onneksi myös kotoa käsin, kun toimistotyöt 
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Vaikka olemme määrällisesti vähäväkisiä, uskaltaisin väittää että yhdistys on jäsenmää-
räämme suhteutettuna toimija joka toimii järjestökartalla kokoaan merkittävämmin ja uskotta-
vammin. Olemmekin saaneet positiivista palautetta sekä yhteiskunnallisilta toimijoilta että 
asiantuntijoilta.

Pohdiskelin puhetta kirjoittaessani, josko hehkutan vähän liikaa mutta sitten totesin että 40-
vuotispuheessa tämä ei ole mahdollista. Voin siis todeta sen tosiasian, että erinomainen yhdis-
tys syntyy tietysti erinomaisten jäsentensä summana. Täällä ei juhlita pelkästään abstraktia 
yhdistystä, vaan täällä juhlitaan teitä.

Ei nimittäin voi olla huomaamatta että jostain kummallisesta syystä OI:ta sairastavat ihmi-
set pärjäävät yleisesti ottaen elämässä varsin hyvin. Anekdoottina voin mainita, että eräs kan-
sainvälisissä yhteyksissä vammaisjärjestöjen yhteistyötä tekevä tuttavani törmää maailmalla 
OI-tyyppeihin jatkuvasti, huomattavasti tilastollista odotusarvoa useammin. Mielenkiintoisin 
kuulemani tapaus taisi olla perulainen kansanedustaja.

Tästä päästäänkin sitten siihen yhdistyksen rooleista tärkeimpään eli vertaistuen tuottami-
seen jäsenistölle. Kun perheeseen syntyy OI-lapsi, perusasiat on hyvä saada kommunikoitua 
ripeästi.  Nuorille on tärkeää päästä kontaktiin samanikäisten ja vähän vanhempien OI-
henkilöiden kanssa, jotta asiat lähtevät elämässä etenemään vauhdilla. Itse olen omakohtaises-
ti kokenut arvokkaaksi sen näkemisen, miten eri tavoin OI:n kanssa eletään ja selviydytään. 
Vielä nykyäänkin olen utelias siitä, miten elämä ihmisillä etenee. Vaikka viime vuosikym-
meniin on osunut pari pientä ikäluokkaa, uskon että tämä yhdistyksen tomintamuoto on sieltä 
tärkeimmästä päästä jatkossakin. 

Ehkä perinteisen muotoinen järjestötoiminta ei ehkä ole nykyään enää ihan muodissa. 
Asian voisi ehkä nähdä positiivisen kautta siten, että yhdistys on tullut tai tehnyt itsensä tar-
peettomaksi joltain osin. Ilmeisesti ensitieto OI-lasten vanhemmille ja lasten hoito ylipäätään 
on nykyään varsin hyvässä kuosissa. Tällöin tarve yhdistykselle ei kohdistu niinkään hoidolli-
siin kysymyksiin. Meillä on kuitenkin edelleenkin rooli sen valvonnassa, että saavutettu tilan-
ne ei pääse heikkenemään. Kaikenlaisten sotemyllerrysten ja sosiaaliturvauudistusten keskel-
lä pienen diagnoosin on osattava pitää puoliaan ettei meitä niputeta liian kevyin perustein osak-
si suurempia kokonaisuuksia, joihin sitten hukumme kokonaan.

Kansainvälisellä tasolla maailman pienentyessä jatkuvasti juuri pienellä diagnoosilla on toi-
saalta paljon saatavaa, ja osana suurempia harvinaissairauksien verkostoja pystymme toimi-
maan tehokkaasti yhteiskunnallisena vaikuttajana hyvin suurissa kuvioissa.

Tulevaisuuden suhteen olen optimistinen. Kunhan aktiiveja vain riittää, kykenemme jat-
kossakin ylläpitämään sitä poikkeuksellisen kykenevää yhteisöä joka meillä on ollut jo neljä 
vuosikymmentä. Heti seuraava aktivoitumisen mahdollisuus liittyy seuraavaan sopekurssiin 
joka järjestetään jäsenistön toiveiden mukaan, joten toiveita kehiin.

Toivotan kaikille oikein miellyttävää loppuiltaa ja toivottasti näen mahdollisimman monet 
teistä reippaina aamulla varsinaisessa syyskokouksessa joka alkaa kello 10 tässä samassa 
tilassa.

Teksti; Eero Nevalainen

Yhdistyksemme puheenjohtajan Eero Nevalaisen puhe juhlakokouksessa Vierumäellä 
28.9.2020.

Hyvää iltaa!

Olen todella iloinen nähdessäni että kokous ja ansiokas asiantuntijaseminaari ovat innosta-
neet ihmisiä kokoontumaan tässä määrin juhlistamaan yhdistyksen 40-vuotista taivalta. Tässä 
huipentuu pitkin vuotta tehty järjestelytyö, jota olemme hallituksen parissa tehneet. Erityisen 
suuret kiitokset Sallalle, Ella-Riikalle, Leenalle ja Maijalle!

Osteogenesis imperfectalla on pitkä historia. Ensimmäinen arkeologinen OI-löydös on lap-
sen muumio Egyptistä noin kolmen tuhannen vuoden takaa. Tämä on kuitenkin niin kaukana 
historiassa että siirtykäämme Suomeen Kekkosen aikaan, jolloin valtakunnassa tapahtui pal-
jon hyviä asioita. 

Olen OI-yhdistyksen kanssa samanikäinen, ja yhdistys on siis ollut läsnä elämässäni niin 
kauan kuin muistan. Neljänkymmenen vuoden aikana yhdistykselle on kertynyt kunniak-
kaampi historia kuin itselleni. Olemme levittäneet OI-tietoutta yhteistyössä asiantuntijoiden 
kanssa, olleet mukana järjestämässä sopeututumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja, osallistu-
neet kansainväliseen yhteistyöhön merkittävällä ja suorastaan uraauurtavalla panoksella, jär-
jestäneet sääntömääräiset kokouksemme pieteetillä sekä loppujen lopuksi alistaneet tekemi-
semme jälkipolvien ja historian tuomiolle kirjaamalla ne Hauraat Luut-lehden muodossa jul-
kaistuihin yhdistyksen annaaleihin.

YHDISTYKSEN 40 VUOTTA

Kuva: Jouko Karanka

Onnea
yhdistykselle!
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Lautapelikahvilasta lähdettyämme me-
nimme hotellille ja otimme huoneet vastaan. 
Majoittautumisen jälkeen lähdimme syö-
mään illallista ravintola Sitko Pizza & 
Bariin. Tämän jälkeen meillä oli vapaata 
aikaa. Myöhemmin menimme myös tutustu-
maan Sky Bariin, joka sijaitsee Torni-
hotellin yläkerrassa. Maisemat olivat hienot 
ja seura oli mitä parhain.

Seuraavana päivänä aamumme alkoi 
hotelliaamiaisella. Meidät oli otettu hyvin 
huomioon, ja pöytä oli katsottu hyvästä pai-
kasta. Aamiainen oli erittäin hyvä, ja päivä 
lähti sillä hyvin käyntiin.

Iltapäivällä lähdimme yhdessä käymään 

Nuorten vertaistapaaminen 19.-
20.10.2019

OI-yhdistys järjesti 18-35-vuotiaille nuo-
rille tapaamisen Tampereella, Torni-
hotellissa. Osallistujia oli neljä eri puolilta 
Suomea. 

Viikonloppumme ei alkanut ilman kom-
mervenkkejä/kommelluksia, sillä Elinalla ja 
Lauralla oli vaikeuksia löytää Torni-hotellin 
sisäänkäyntiä ja Maija oli tulossa myöhässä 
junalla. Elina onnistui löytämään sisään-
käynnin hotelliin ja jatkoi matkaa Lautapeli-
kahvila Tavernaan, jossa tapasi Lauran. 
Ensimmäinen tunti menikin toisiin tutus-
tuessa ja pian Maijakin saapui paikalle. 

OI-NUORTEN KOKOONTUMINEN 

TAMPEREELLA

Muumi-museossa. Näyttely oli upea, ja 
lopuksi joimme kahvit museon yhteydessä 
olevassa kahvilassa.

Viikonlopun aikana ideoimme yhdistyk-
sen toimintaa nuorten näkökulmasta. 

Viikonlopun aikana saimme kuitenkin 
kuulla erittäin harmillisia uutisia. Ida 
Männistö oli menehtynyt viikonlopun aika-
na. Me muistelimme häntä yhdessä pitäen hil-
jaisen hetken, sekä muistelimme yhteisiä 
aikoja hänen kanssaan, ja miten hän oli mer-
kityksellinen meidän elämässämme.

Teksti: Laura Salo ja Elina Linna
Kuvat: Laura Salo

Muumikahvit
Näkymä yli Tampereen

Tornia alhaaltapäin
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OI-pikkujoulua vietettiin Turussa 
7.12.2019, Ravintola NOOAssa. Iltaan kuu-
lui  hyvää  ruokaa  ja  mukava  seura.

Ravintola  NOOA  tarjosi  meille  ennen 
varsinaisia aterioita glögiä. Meille tarjoiltiin 
erittäin  hyvät  alku-,  pää-  sekä  jälkiruoka.

Illan aikana juttelimme kuulumisia sekä 
mitä  suunnitelmia  oli  loppuvuodeksi.

Ilta oli kaikin puolin onnistunut ja seura 
oli  tietysti  erittäin  hyvä.

Teksti: Laura Salo 
Kuvat: Anu-Leena Salo

YHDISTYKSEN PIKKUJOULU TURUSSA

Kuvat. Kuvan nimi on kuvateksti

-
-
-
-

Vielä pari lisäkuvaa juttuun päätoimittajan kamerasta. 

Vielä pari lisäkuvaa 
juttuun päätoimittajan

kamerasta.

Teresia (vas)ja Kati 
vauhdikkaassa keskustelussa

AnuLeena (vas) ja Laura

Kirjoittaja edessä Minna avustajineen 
takana

Näin on hyvä

Jutustelua riitti

Toinen pää pöytää
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PERHOSEN ELÄMÄÄ

oppimaan vaan antavat periksi. Joten nyt kun 
ollaan etäopiskelus nii minä saan sit painos-
taa ja sehän on aika työ ja taisto mutta kyllä 
neidillä osaamista löytyy.

Mut on se aika kova homma siirtää tällä-
nen lapsi uuteen ympäristöön ja saada asiat 
rullaa.

Neela on saanu kavereita kyl jo heti ekasta 
pv lähtien. 

Ja suurimmilta murtumilta ollaan säästyt-
ty. Eli täs on hyvä lähtee kesää odottelee.

Muutenki. Koko perhe on kyl viihtyy täääl 
Askolas.

Neela

Teksti ja kuvat: Minna Manninen

Heips kaikki

Nyt on muutettu!! Uus koti Askolassa, pie-
ni kunta, noin 20 km Porvoosta. Meillä on iha-
na omakotitalo yhdessä tasossa ja kaikilla 
oma huone. Iso piha missä leikkiä. Me ollaan 
maalla! Neela ja Nelma aloitti uudessa kou-
lussa missä kukaa ei ole koskaan kuullu 
OI:sta ja huh huh on ollu haastavaa että saa-
daa luokkakaverit, opettajat ja avustaja 
ymmärtämään mikä tää juttu on. Mutta eikö-
hän jo vuoden päästä olla opittu. Muuten kun-
ta on hoitanu omaishoidon jutut ja apuväli-
neet tosi hyvin Meille kotiin.

Se mikä ny näkyy on että Neelan oppimi-
nen teki stopin. Psykologin kans juteltu ja 
Neela on niin valppaana koko ajan niin kes-
kittyminen ei riitä enää oppimiseen. Ja sitten 
ope ja avustaja arkailee viel painostaa Neelaa 

Tarkkana lukuharjoituksessa

Palleroita pyörittämässä

Oma koti kullan kallisLiikkuvuutta yli kaiken
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SISUKKAASTI ETEENPÄIN

Tätä kirjoittaessa on kulunut lähes päiväl-
leen vuosi rakenneultrasta, jossa meille sel-
visi ettei sikiöllä ole kaikki hyvin. 
Seuraavien kuukausien aikana läpikäyty tun-
neskaala oli jotain mitä ei oikein pysty 
sanoilla kuvaamaan, eikä sitä oikein halua-
kaan muistella. Tuollaista tilannetta ei toi-
voisi pahimmalle vihamiehellekään. Valta-
osa teistä lukijoista varmasti tietääkin, että 
tällä tarinalla oli kuitenkin onnellinen loppu 
(tai tässä tapauksessa paremminkin alku). 
Sisu osoitti olevansa todellinen taistelija ja 
selviytyi elämänsä ensihetkistä. Kaikilla asi-
oilla on myös hyvätkin puolensa. Se pitää 
paikkaansa myös tässä Sisun tapauksessa. 
Sisun myötä olemme Sisun sairauden tii-
moilta muun muassa tutustuneet uusiin aivan 

ihaniin ihmisiin, perehtyneet pääkaupun-
kiimme ja sen ruuhkiin, perhearkea osaa 
arvostaa enemmän kuin ennen. Lisäksi Sisun 
sairauden myötä omat elämänarvot ovat 
muuttuneet. Enää ei pienet vastoinkäymiset 
ja takaiskut vaikuta samalla tavalla kuin 
ennen. 

Sisu on nyt 8 kuukautta vanha iloinen pie-
ni mies. Painoa Sisulle on kertynyt vähän rei-
lut 5kg ja pituutta mittaajasta riippuen 47-
50cm. Edellisestä murtumasta on aikaa jo 
niin kauan, ettei sitä edes muisteta, eikä var-
sinkaan muistella. Helenan lääkkeet todella-
kin tehoaa, Sisun käsittelyyn on tullut var-
muutta, eikä arki ole enää pelkkää selviyty-
mistä. Sisun nukkuu 11-12h yöunia parilla 

lyhyellä ruokailuherätyksellä. Luksusta kun 
ei kaikki yöt mene itkuista vauvaa tyynnytel-
lessä. Maidon rinnalle on viimeisen kuukau-
den aikana tullut vahvasti kiinteä ruoka. 
Sisun mielestä erityisen hyviä ovat tietenkin 
makeat hedelmäsoseet, mutta liha ja peruna-
kin maistuu. Hymy vain levenee vatsan täyt-
tyessä. Sisulle ostettiin uusi selkämenosuun-
taan turvaistuin + rattaat, jotka on helpotta-
neet automatkustamista. Sisu onkin talven 
mittaan vieraillut ahkerasti niin sukulaisilla, 
ystävillä, kaupassa kuin mökilläkin. Sisun 
kanssa ei ole viime aikoina enää linnottau-
duttu kotiin. Pahimpia ihmisruuhkia toki väl-
tetään näin infektiokautena, mutta äidin 
menojalkaa vipattaa sen verran paljon ettei 
pelkästään kotona oleminen ole vaihtoehto. 
Muutama viikko sitten uskaltauduttiin 
ensimmäistä kertaa Sisun kanssa kylpyyn. 
Tähän asti Sisua on ainoastaan suihkuteltu 

hänen maatessa "suihkutuolilla". Kylpe-
minen oli selkeästi mieleistä, niin leveään 
hymyyn päätyi suupielet ja nauruakin kuu-
lui. Ensi kesänä aiotaan uskaltautua ihan pal-
juun asti.  Muihin Sisun tämän vuoden suun-
nitelmiin kuuluu muun muassa sopeutumis-
valmennuskurssi syksyllä, fysioterapia ker-
ran viikossa ja uusien taitojen opettelu ja 
ULS:ssä vierailu kahden kuukauden välein 
bisfosfonaattihoidoissa.

  

Sisun elämää voi tätä nykyä seurata myös 
facebookissa. Sisun löytää nimellä OI Sisu - 
Elämää  luustosairauden  kanssa.

Terveisin Sisu

Teksti Juha Sinkko
Kuvat Jenni Laurila 
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hakusessa ihmisiltä, koska tavalliset ihmiset 
eivät lääninrajoja tarvitse normaalielämisis-
sään. Varsinainen lääkärintarkastus meni sit-
ten lähinnä silmistä keskustellen ja näkökyä-
ni tutkiskellessa. Sanoin silmälääkärin jo yli 
vuosi sitten todenneen alkavan kaihin 
oikeassa silmässäni. Emme varsinaisesti 
päässeet silmän huonoudesta täyteen yhteis-
ymmärrykseen, joten sain kevättulevaisuu-
teen ajoitetun jatkotutkimusehdotuksen. 
Ajokorttihakemukseen näköni ja jopa muis-
tinikin oli riittävä. 

TAYS:kin jo ehti ilmoitella kirjeitse sil-
mieni jatkotutkimuksesta huhtikuun kiep-
peillä. Luultavammin tulen tulevaa aikaa itse 
siirtämään myöhemmäksi, mikäli tutkimus-
aika tulisi kevääveen tai alkukesään. 

Muistaakseni sain jo postitse uuden ajo-
korttinikin.

Teksti ja kuva: Jouko Karanka

valoin väärässä reunassa tietä oleva auto siel-
tä ojan puolelta.

Ajokortin uusintakin tuli eteen tuon tam-
mikuun jälkeen ja se tapahtui terveyskes-
kusasioinnin avuin. Näin ikävälle ihmiselle, 
kuin minä, tuli aluksi muistitesti. Testausta 
suoritti joku opiskelija/harjoittelija varsinai-
sen tekijän valvonnassa. Ohessa pätkiä muis-
titestistä:

-”Mikä tämä on?” ”Kynä.” –”Mikä tämä 
sitten?” ”Paperi.” –”Toista sanat ruusu, pal-
lo, omena!” ”Ruusu, pallo, omena.” –”Mikä 
paikka tämä on?” ”Terveysasema.” –”Mikä 
terveysasema?” Pispalan valtatiellä oleva.” 
–”Tarkemmin, minkä niminen?” ”Hetken 
mietinnän jälkeen sanoin…”Tipotien ter-
veysasema.” -Missä maassa olemme?” ”Suo-
messa.” –”Mikä kaupunki?” Tampere.” 
–”Mikä lääni?” ”Ennen vanhaan tämä oli 
Hämeen lääniä….Pirkanmaatahan tämä on. 
Lääninrajoja ei näy enää teiden varsilla.” 
Testaaja katsoi kysyvästi valvojaan. Valvoja 
nyökkäsi tarkoittaen että jatketaan eteen-
päin. –”Mikä vuodenaika nyt on?” ”Syksyltä 
näyttää pahasti, mutta talvea pitäisi olla.”

Siinä sitten piirtelin vastaavanlaisen kuvi-
on kuin näytettiin, eli pari kuusikulmiota. 
Osasin piirtää jopa kellotaulun numeroin ja 
lopuksi siihen viisarit kellon ollessa kymme-
nen yli yksitoista. Jossain vaiheessa vähente-
lin sadasta lukua seitsemän kunnes lopetti-
vat. Sitten tuli kysymys mitkä ne kolme 
sanaa olivat siellä alussa. Sanoin että: ”ruu-
su, pallo ja”………no kolmatta en sanonut 
kun en ollut varma olisiko tuo ollut se omena. 
Vähän aikaa utelivat, mutta en viitsinyt ehdo-
tella kun en ollut satavarma. Lopuksi vielä 
piti kirjoittaa täydellinen lause. Siispä kirjoi-
tin: ”Olisiko tämä nyt sitten täydellinen lau-
se?”

Ennen ajokorttilääkärintarkastusta kyse-
lin viime syksyn ylioppilaalta että missä lää-
nissä me asumme. Ehdotteli hänkin Hämeen 
lääniä. Nykyiset läänijaot näkyvät olevan 

ka ”vastaantulijan” korkealla olevien ajova-
lojen epäsymmetrinen valaisuosa häikäisee. 
Samassa vilahtaa joku mieshenkilö, ajosuun-
nassaan vasemmalle puolelle tietä linja-
autopysäkille pysähtyneen rekan kuljettaja 
kaiketi, autojen välissä kohtaamishetkellä. 

Kieltämättä täytyy myöntää että suustani 
pääsi jotain painokelvotonta. Tilanne oli 
todellakin vaarallinen, tosin itselläni ei 
sydän tehnyt väli-, sivu- eikä ohilyöntejä. 
Ehkäpä huononäköisempänä  olisi todella-
kin tullut yritettyä loppuun asti sivuuttaa ajo-

Räntää satoi hiljalleen. Tie oli loskainen, 
mutta ajourat puhtaahkot. Tammikuun täys-
pimeä yö litisi Alavudelta etelään kitkaren-
kaisen alla. Taas kauempana auto tulossa vas-
taan. Yllättävän hitaasti. Nopeusmittarini 
näyttää vakionopeussäätimellä ajamaani tal-
vinopeutta 80 km/h. Tie kaartuu hieman 
oikealle…hei vastaantuleva auto jo lähellä, 
mutta taitaakin seisoa. Valmistaudun sivuut-
tamaan auton oikealta. Samassa jo muutami-
en kymmenien metrien päässä olessani tote-
an että onkin äkkiä siirryttävä hieman 
vasemmalle. Vilautan vielä pitkiä valoja, kos-
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voitunut. Jokaisen tulisi keksiä itselleen se 
oma juttu, joka aidosti kiinnostaa ja jota jak-
saa harrastaa vuodesta toiseen. Se ei löydy 
Kelan pakottamana, vaan se pitää löytää itse. 
Ainakin omalla kohdallani se vei aikaa, mut-
ta olen tainnut vihdoin löytää sen: hyötylii-
kunta luonnossa. 

Olen aina ollut luontoihminen, mutta iän 
myötä luonnon merkitys on vain korostunut. 
Kaupungissa asuminen tuntuu vuosi vuodel-
ta yhä ahdistavammalta, ja veri vetää luon-
toon. Olen sikäli onnellisessa ja etuoikeute-
tussa asemassa, että pystyn asumaan noin 
puolet vuodesta luonnon keskellä, Saaristo-
meren rannalla. Se on tosin vaatinut jonkin 
verran investointeja, kuten esimerkiksi liitty-
mistä kunnan vesiverkostoon (tuo kaivove-
den kantaminen kun ei OI-ihmiseltä oikein 
suju) ja laajakaistayhteyden vetämistä kesä-
asunnolle, mutta kaikki investoinnit ovat 

Saan säännöllisesti Kelan kustantamana 
avokuntoutuksena fysioterapiaa ja allastera-
piaa. Kelahan on keksinyt, että kuntoutuksel-
la täytyy olla jos jonkinlaisia tavoitteita, joi-
den toteutumista sitten seurataan.  Pelkkä 
ympäripyöreä ”työ- ja toimintakyvyn ylläpi-
täminen” ei riitä tavoitteeksi, vaan lisäksi 
pitää keksiä konkreettisia päämääriä, esim. 
”teen kotona päivittäin taukojumppaa 
kuminauhalla” tai ”käyn kerran viikossa 
uimahallilla uimassa”. Ainakaan omalla koh-
dallani nuo tavoitteet eivät ikinä toteudu, kos-
ka minulla ei kerta kaikkiaan riitä motivaa-
tiota niihin. Minusta on ihan mukavaa käydä 
uimassa ja kuntosalilla, mutta en vain saa 
motivoitua itseäni lähtemään vapaa-ajalla 
hallille tai salille, varsinkaan pimeinä ja liuk-
kaina talvikuukausina.

Niinpä olen miettinyt, minkälaiseen lii-
kuntaan ja kuntoiluun olisin oikeasti moti-

HYÖTYLIIKUNTAA LUONNOSSA maksaneet itsensä moninkertaisesti takaisin 
fyysisenä ja ennen kaikkea henkisenä hyvin-
vointina.

Hyötyliikuntaa tulee ”mökkiolosuhteis-
sa” huomaamatta enemmän kuin kaupungis-
sa. Ulkohuussissa käydessä tulee otettua 
väkisinkin enemmän askelia kuin sisäves-
saan kävellessä. Oksien sahaaminen on 
oivaa niska-hartia-jumppaa (jätän paksum-
mat polttopuut sovinnolla miehelle ja moot-
torisahalle). Ja koko rinnetontin pihan hara-
vointi keväällä se vasta liikunnasta käykin! 
Kalastus ja veneily ovat hyvää treeniä keski-
vartalon lihaksille: kun keikkuu muutaman 
tunnin aallokossa veneen keulassa, se tuntuu 
illalla kummasti vatsa- ja kylkilihaksissa, 
vaikka keikkumista ei merellä oikeastaan 
edes huomaisi. Syksyllä marjastus ja sienes-
tys hiukan epätasaisessa metsämaastossa 
ovat tehokasta tasapainoharjoittelua. Olen 
lisäksi kehittänyt konsteja, joilla motivoin 
itseäni liikkumaan enemmän – ja nämä moti-
vointikeinot toimivat! Olen esimerkiksi 
tilannut kesäasunnolle sanomalehden, jotta 
minun tulee käveltyä päivittäin noin kilomet-
rin matka postilaatikolle ja takaisin. Ja viime 
kesänä hankin mökille pitkästä aikaa soutu-
veneen, jotta voin tehdä pieniä soutulenkkejä 
lähiympäristössä. Jotenkin se kuntosalin sou-
tulaite ei vain ole sama asia, kun maisemat 
eivät vaihdu.

Talvihan on OI:ta sairastaville kauhistus, 
ja olen itsekin aina inhonnut lunta ja jäätä. 
Ulkoilu ja liikunta ovat talvella yleensä 
olleet minimissä. Mutta pari vuotta sitten, 
kun sattui Lounais-Suomeenkin kunnon tal-
vi, hankin mökille potkukelkan ja kävelin 
kelkkaan nojaten meren jäällä. En olisi ikinä 
ennen uskonut, että minut saa vapaaehtoises-
ti liukkaalle jäälle! Varovaisuutta potkukel-
kalla liikkuminen tietysti vaatii, sillä olen jos-
kus lapsena onnistunut sillä katkaisemaan jal-
kani, ja varsinaisesti ”potkuttelemaan” en 
näillä koivilla pysty, lähinnä vain köpöttelen 
varovasti eteenpäin.  Tosin vuosi sitten tal-
vella jäät eivät juuri kantaneet ja tänä talvena 

taitavat jäät jäädä kokonaan saapumatta (sil-
tä ainakin näyttää nyt tammikuun loppupuo-
lella, kun tätä kirjoittelen), joten potkukelk-
kailu jäi ainakin toistaiseksi yhteen talveen.

Ja sitten siihen varsinaiseen luonnossa liik-
kumiseen. Olen vanhoilla päivilläni kehittä-
nyt itselleni uuden harrastuksen, tai oikeas-
taan kaksi, jotka on helppo yhdistää: linnut ja 
luontokuvauksen.  Molemmissa olen vielä 
melko aloittelija, mutta viettäisin nykyään 
mielelläni kaiken liikenevän vapaa-ajan lin-
tuja bongaillen (tarkkaan ottaen ”bongaus” 
tarkoittaa lintuharrastajien slangissa sitä, että 
mennään katsomaan muiden jo löytämää lin-
tua, jonka tiedetään olevan tietyllä paikalla, 
mutta käytettäköön sitä tässä nyt laajemmas-
sa merkityksessä).  Onneksi omasta lähiym-
päristöstä löytyy sekä merta, peltoaukeita 
että hoitamatonta sekametsää, joten aika 
monta lajia voi havaita ihan kotinurkilla. 
Lintujen perässä tulee käveltyä kuin huo-
maamatta satoja metrejä (en nyt sentään lii-
oittele ja puhu kilometreistä) hiukan haasta-
vammassakin maastossa. Kiikarit kulkevat 
kaulassa ja kamera repussa. Mieli tekisi hank-
kia kaukoputki ja pidempi objektiivi kame-
raan, mutta raskaiden varusteiden raahaami-
nen isossa repussa ei pieneltä ihmiseltä 

Hömötiainen nykyään erittäin uhanalainen laji
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oikein onnistu, joten ne saattaisivat lisätä vai-
keuskerrointa vähän liikaa. Esteettömiä tai 
lähes esteettömiä lintutorneja löytyy nyky-
ään monesta paikasta. Esim. lähimmällä tor-
nilla kotikulmilla on kymmenen porrasta, jot-
ka kyllä jaksan nousta. Usein tornien ongel-
mana on, että auto täytyy jättää kauaksi tor-
nista tai tornille johtaa pitkospuut, jotka ovat 
liian kapeat ja varsinkin kosteilla keleillä lii-
an liukkaat kyynärsauvoilla kävelijälle.

En väitä olevani mikään eräihminen. 
Retkeilen helposti ja vaivattomasti (ja vali-
tettavasti ei-niin-ekologisesti) autolla lähi-
alueilla, säiden ja vuodenaikojen mukaan, 
mutta silti olen viime vuosina viettänyt enem-
män aikaa luonnossa kuin koskaan ennen. 
Olen kokenut huikeita luontoelämyksiä, 
usein ihan kotinurkilla.  Merikotkan ylilento 
omalla rannalla on aina yhtä sykähdyttävä, ja 
lehdenhakureissulla voi törmätä vakio-
peuran ja –kauriin lisäksi vaikka kettuun tai 
mäyrään. Ja yhtäkkiä omalle pihalle voi 
pyrähtää varpuspöllö tai parvi pyrstötiaisia. 
Niistä en ole valitettavasti onnistunut vielä 
saamaan kuvia, mutta tässä ohessa muutama 
kuva niistä lajeista, jotka olen saanut jo kame-
ralle tallennettua.

Teksti: Kati Wink
Kuvat: Kati Wink ja Marko Rantanen

Meren jäällä

Lapasorsa

Merikotka

Peura mökkitien päässä
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Henkilöillä, joilla on OI, on havaittu 
kehon hyvinvointiin liittyvän elämänlaadun 
olevan heikompaa kuin väestössä keskimää-
rin, mutta toisaalta henkisen hyvinvoinnin ja 
elämälaadun olevan keskimäärin korkeaa. 
Jatkuva väsymys ja krooninen kipu heikentä-
vät elämänlaatua. (Dahan-Oliel ym. 2016) 
Krooninen kipu  johtaa usein myös uni-
vaikeuksiin (Taylor ym. 2007). Eräs ter-
veydelle merkittävimmistä unihäiriöistä on 
uniapnea. 

Uniapnealla tarkoitetaan toistuvia unenai-
kaisia hengityskatkoksia, joiden kesto on yli 
10 sekuntia. Uniapnea johtuu ylempien hen-
gitysteiden ahtautumisesta nukkuessa tai har-

voin neurologisesta häiriöstä. 
Uniapneapotilailla esiintyy oireina 
kuorsauksen, hengityskatkosten ja 
päiväväsymyksen lisäksi mm. yöhi-
koilua, lisääntynyttä yöllistä virt-
saamistarvetta tai yöllisiä rytmi-
häiriöitä. Tärkein uniapnealle her-
kistävä tekijä on ylipaino. Ahdas 
nenäkäytävä tai nielu sekä lyhyt 
kaula tai kookkaat nielurisat, voivat 
myös lisätä kuorsaustaipumusta ja 
riskiä hengityskatkoksiin. (Saarel-
ma 2020)

Helsingin yliopiston ja HUS-
sairaaloiden tutkimuksessa lähe-
timme avoimen kutsun ja unen laa-
tua kartoittavan kyselylomakkeen 
kaikille yli 16-vuotiaille Suomen 
Osteogenesis imperfecta ry:n 
jäsenille. Kyselytutkimukseen halu-
si osallistua 56 henkilöä, joilla on 
OI, ja heistä 26 halusi ja pääsi käy-
mään yöllisessä unirekisteröinnis-
sä. Kyselylomakkeessa kartoitet-
tiin väsymysoireiden, uniapneaan 
viittaavien unihäiriöiden ja kivun 

yleisyyttä. Saman lomakkeen täytti myös 56 
vapaaehtoista verrokkihenkilöä, joilla ei ole 
OI:ta. 

Niistä henkilöistä, joilla on OI, 96% 
raportoi kärsivänsä voimakkaasta päiväai-
kaisesta väsymyksestä ja 87% päivittäisestä 
kivusta. Väsymyksen vaikeusaste oli kuiten-
kin samankaltainen OI- ja kontrolliryhmissä. 
Unihäiriöoireita esiintyi 95%:lla henkilöistä, 
joilla on OI, ja sekä  unihäiriöt että krooninen 
kipu olivat yleisempiä OI:n yhteydessä kuin 
verrokeilla. Mitä vaikeampaa krooninen 
kipu oli, sitä väsyneemmäksi henkilö koki 
itsensä, kuten ennalta saattoi arvata. Sen 
sijaan yllättävä havainto oli se, että koettu 
väsymys oli voimakkaampaa lievän kuin vai-
kean OI:n yhteydessä. Tämä seikka saattaa 

selittyä työelämän vaativuudella ja rasitta-
vuudella, tai liittyä kuulo-ongelmiin. (Arpo-
nen ym. 2018)

Tutkimuksemme seuraavassa vaiheessa 
halukkaat osallistujat pääsivät korva-, nenä- 
ja kurkkutautien erikoislääkärin tutkimuk-
seen ja unirekisteröintiin. Uniapnea diag-
nosoitiin unirekisteröinnin tulosten perus-
teella 52%:lla tutkituista ja heille tarjottiin 
asianmukaista hoitoa. OI-tyyppi ei vaikutta-
nut uniapnean vaikeusasteeseen. Saman-
kaltainen tutkimustulos on saatu lapsilla, joil-
la on OI (Léotard ym. 2018).  Merkittävää 
päiväväsymystä esiintyi 42%:lla ja masen-
nusoireita 19%:lla tutkituista aikuisista. 
Koettu kipu, väsymys, masennus, kaulan 
ympärysmitta ja nielun anatomisten raken-
teiden koko eivät olleet yhteydessä toisiinsa. 
Näin ollen päättelimme, että väsymys on 
yleistä, mutta sen taustalla ei välttämättä ole 
uniapneaa. Toisaalta väsymysoireista kärsi-
vää OI-potilasta hoitavalle lääkärille ei ehkä 
ensimmäiseksi tule mieleen uniapneaepäily, 
kun anatomisia riskitekijöitä ei ole nähtävis-
sä. (Arponen ym. 2018)

Uniapnean tärkein hoitokeino on ns. 
CPAP, jossa nukkuessa nenämaskin kautta 
hengitetään huoneilmaa ylipaineella. 
Laitteen saa käyttöönsä, kun lääkärin mää-
räämän unirekisteröinnin tulos osoittaa hoi-
toa vaativan uniapnean. Näkemyksemme 
mukaan toissijaisena uniapnean hoitokeino-
na käytetyt alaleukaa eteenpäin tuovat suu-
kojeet tulevat tuskin koskaan kyseeseen 
OI:ta sairastavilla.
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uniapnea. 

Uniapnealla tarkoitetaan toistuvia unenai-
kaisia hengityskatkoksia, joiden kesto on yli 
10 sekuntia. Uniapnea johtuu ylempien hen-
gitysteiden ahtautumisesta nukkuessa tai har-

voin neurologisesta häiriöstä. 
Uniapneapotilailla esiintyy oireina 
kuorsauksen, hengityskatkosten ja 
päiväväsymyksen lisäksi mm. yöhi-
koilua, lisääntynyttä yöllistä virt-
saamistarvetta tai yöllisiä rytmi-
häiriöitä. Tärkein uniapnealle her-
kistävä tekijä on ylipaino. Ahdas 
nenäkäytävä tai nielu sekä lyhyt 
kaula tai kookkaat nielurisat, voivat 
myös lisätä kuorsaustaipumusta ja 
riskiä hengityskatkoksiin. (Saarel-
ma 2020)

Helsingin yliopiston ja HUS-
sairaaloiden tutkimuksessa lähe-
timme avoimen kutsun ja unen laa-
tua kartoittavan kyselylomakkeen 
kaikille yli 16-vuotiaille Suomen 
Osteogenesis imperfecta ry:n 
jäsenille. Kyselytutkimukseen halu-
si osallistua 56 henkilöä, joilla on 
OI, ja heistä 26 halusi ja pääsi käy-
mään yöllisessä unirekisteröinnis-
sä. Kyselylomakkeessa kartoitet-
tiin väsymysoireiden, uniapneaan 
viittaavien unihäiriöiden ja kivun 

yleisyyttä. Saman lomakkeen täytti myös 56 
vapaaehtoista verrokkihenkilöä, joilla ei ole 
OI:ta. 

Niistä henkilöistä, joilla on OI, 96% 
raportoi kärsivänsä voimakkaasta päiväai-
kaisesta väsymyksestä ja 87% päivittäisestä 
kivusta. Väsymyksen vaikeusaste oli kuiten-
kin samankaltainen OI- ja kontrolliryhmissä. 
Unihäiriöoireita esiintyi 95%:lla henkilöistä, 
joilla on OI, ja sekä  unihäiriöt että krooninen 
kipu olivat yleisempiä OI:n yhteydessä kuin 
verrokeilla. Mitä vaikeampaa krooninen 
kipu oli, sitä väsyneemmäksi henkilö koki 
itsensä, kuten ennalta saattoi arvata. Sen 
sijaan yllättävä havainto oli se, että koettu 
väsymys oli voimakkaampaa lievän kuin vai-
kean OI:n yhteydessä. Tämä seikka saattaa 

selittyä työelämän vaativuudella ja rasitta-
vuudella, tai liittyä kuulo-ongelmiin. (Arpo-
nen ym. 2018)

Tutkimuksemme seuraavassa vaiheessa 
halukkaat osallistujat pääsivät korva-, nenä- 
ja kurkkutautien erikoislääkärin tutkimuk-
seen ja unirekisteröintiin. Uniapnea diag-
nosoitiin unirekisteröinnin tulosten perus-
teella 52%:lla tutkituista ja heille tarjottiin 
asianmukaista hoitoa. OI-tyyppi ei vaikutta-
nut uniapnean vaikeusasteeseen. Saman-
kaltainen tutkimustulos on saatu lapsilla, joil-
la on OI (Léotard ym. 2018).  Merkittävää 
päiväväsymystä esiintyi 42%:lla ja masen-
nusoireita 19%:lla tutkituista aikuisista. 
Koettu kipu, väsymys, masennus, kaulan 
ympärysmitta ja nielun anatomisten raken-
teiden koko eivät olleet yhteydessä toisiinsa. 
Näin ollen päättelimme, että väsymys on 
yleistä, mutta sen taustalla ei välttämättä ole 
uniapneaa. Toisaalta väsymysoireista kärsi-
vää OI-potilasta hoitavalle lääkärille ei ehkä 
ensimmäiseksi tule mieleen uniapneaepäily, 
kun anatomisia riskitekijöitä ei ole nähtävis-
sä. (Arponen ym. 2018)

Uniapnean tärkein hoitokeino on ns. 
CPAP, jossa nukkuessa nenämaskin kautta 
hengitetään huoneilmaa ylipaineella. 
Laitteen saa käyttöönsä, kun lääkärin mää-
räämän unirekisteröinnin tulos osoittaa hoi-
toa vaativan uniapnean. Näkemyksemme 
mukaan toissijaisena uniapnean hoitokeino-
na käytetyt alaleukaa eteenpäin tuovat suu-
kojeet tulevat tuskin koskaan kyseeseen 
OI:ta sairastavilla.
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