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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA
Yhdistys on saavuttanut 30 vuoden iän
ja tämä lehtikin on ilmestynyt lähes yhtä
pitkään, sillä ensimmäinen Hauraat Luut
lehden numero on jo yhdistyksen perustamista seuraavalta vuodelta, eli vuodelta
1980. Alkuvuosina lehti ilmestyi ajoittain
epäsäännöllisesti, mutta jo vuodesta 1989
lähtien on lehti ilmestynyt säännöllisesti
kahdesti vuodessa. Samalla kun nyt kädessänne oleva lehti on yhdistyksen 30vuotisjuhlanumero, viettää lehti yhtäjaksoisen vuosittaisen ilmestymisensä 20vuotisjuhlaa.

Onnelassa vietetyn juhlakokouksen yhteydessä tuli keskusteltua lehdestäkin, koska lehden vanhimmatkin numerot olivat nähtävillä.
Keskustelujen tuloksena tuli muutamia uusia
ajatuksia lehden kehittämiseksi. Ensinnäkin
lehteen pitäisi saada takaisin Lasten ja Nuorten
Palsta. Itse en ehkä enää lukeudu tuollaisen
palstan toimittajaikäpolveen, mutta heitän pallon nuoremmille ikäpolville – sana on vapaa.
Toisena ehdotuksena olisi Markon ehdottama
Niksipalsta. Palstalla voisivat OI-laiset kertoa
omista selviytymistavoistaan erilaisissa eteen
tulleissa ongelmatilanteissa. Tällä palstalla siis
jaettaisiin arkipäivän selviytymistietoa.

Päätoimittaja
Kuva Vesa
Noponen
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uskurssilla. Invalidiliiton järjestämä kurssi oli
erittäin mielenkiintoinen, varsinkin kun sanomana oli lähinnä kuvaajan ja kuvattavan yhteistyö ja kuvan sanoma katsojalle ja/tai kuvattavalle. Valokuvauksen tekniikkapuoli jäi kokonaan sivuun, joka tietysti ei minua haitannut,
koska olen sitä puolta vuosien varrella paljonkin
itseopiskelut. Suosittelen lämpimästi osallistumista, mikäli vastaavanlaisia kursseja ilmaantuu
tulevaisuudessa.
Kiitän vielä kaikkia lehden tekoon vuosien
varrella osallistuneita. Toivotan myös Onnea
ja menestystä yhdistyksemme seuraaville kolmelle vuosikymmenelle sekä Hauraat Luut lehdelle.
Syysterveisin
Jouko

Nykypäivän sähköisestä mediasta ja siellä
vilisevistä erilaisista kontaktimahdollisuuksista
huolimatta näen että varsinainen paperilehti ei
tule vielä hetkiin katoamaan. Tälläkin lehdellä
on oma selvä ja tarpeellinen paikkansa yhdistyksemme toiminnasta tiedottamisessa ja perussairauteemme liittyvää tietoa levitettäessä.
Oleellinen ero sähköisen median ja lehden välillä on se että lehden lukuun ei tarvitse hankkia
laitteita, jos nyt ei silmälaseja sellaisiksi katsota.
Lehti myös tulee suoraan kotiin. Sähköinen
media taas, laitteiden lisäksi, useimmiten vaatii
jonkinasteista aktiivisuutta käyttäjältään, joten
se ei saavuta yhtä hyvin kaikkia yhdistyksemme jäseniä.
Päätoimittajakin kävi lisäopissa alkusyksystä, eli olin elämäni ensimmäisellä valokuva-

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Olo on väsynyt, mutta onnellinen. OI
– yhdistyksen 30 – vuotis juhlan valmistelut pitivät ”langat kuumina” ja ainakin
allekirjoittaneen hereillä. Juhlan järjestelyt onnistuivat kuitenkin mukavasti ja

erityisesti asiantuntijapaneeli sai kiitosta
kuulijoilta.
Tämän vuoden aikana on tehty uusi OI –
dvd, jonka tekemisessä olivat vetovastuussa

Puheenjohtaja
Kuva:
Jouko
Karanka

4

Yhteistyö harvinaisten kanssa on tärkeää,
koska pienet harvinaiset saamme yhdessä
enemmän näkyvyyttä, kuuluvuutta ja sitä kautta vaikuttamismahdollisuuksia vammaispolitiikassa. Oman yhdistyksen merkitys ei vähene
yhteistyö verkostojen myötä, vaan sitä kautta
voidaan saada myös paljon voimavaroja kehittää yhdistyksen omaa toimintaa.
Aikuisten hoidon keskittäminen ja OI yhdistyksen toiminnan kehittäminen ovat alkavan neljännenkymmenennen toimintavuosikymmenen haasteita. Juhlakokouksessa sain
joitain palautteita osallistujilta, mutta toivon saavani ehdotuksia kokouspaikkakunnista, ideoita
luentoaiheista yms. Kaikki, joilla on innostusta
osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen, ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen, muihin hallituksen jäseniin tai toimintaryhmien vetäjiin.
Nyt on aika ladata akut tulevaan talveen,
nauttia syksyn antimista, aurinkoisista kuulaista
päivistä ulkoillen ja sadepäivistä kynttilän valossa haaveillen. Tosin kahden koiran omistajana
myös sadepäivinä on ulkoiltava ja talven tullen
myös joka ikinen päivä, vaikka liukkaus hirvittää
on keksittävä konstit ja kekseliäisyyshän on
valttia myös monessa muussa arjen askareessa.

Riitta Skytt ja Ilkka Hannula. Dvd:n ensiesitys
oli paneelin aluksi, johdatuksena asiaan. Sen
toteutus on hyvin onnistunut ja nykyaikainen.
KIITOS tekijöille ja kuvattuna olleille
OI:laisille perheineen ja avustajineen. Kiitokset vielä kerran panelisteille Ilkka Kaitilalle,
Juhani Merikannolle ja Patrick Willamolle,
sekä paneelin puheenjohtajana toimineelle Kati
Winkille. Kiitos kaikille järjestelyistä vastanneille, esiintyjille ja tietysti kaikille paikalla
olleille. Oli hienoa nähdä kuinka paljon vanhoja
tuttuja vuosien varrelta ja myös uusia perheitä
oli juhlistamassa aikuiseen 30 vuoden ikään
varttunutta OI – yhdistystä.
Vanhempani ovat olleet mukana toiminnassa yhdistyksen perustamisesta lähtien ja minä
olen kulkenut mukana. Lapsena tärkeintä oli
tavata kavereita. Nuorena, kun parin kapinavuoden jälkeen olin sopeutumisvalmennuskurssilla ja aloin tehdä sovintoa OI:ni kanssa, olivat
kaverit taas tärkeimmät.
Aikuisiällä ymmärtää hyvin yhdistyksen
merkityksen tiedon jakamisessa ja asiantuntijayhteistyössä, sekä kuinka tärkeää on tehdä
yhteistyötä muiden vammaisjärjestöjen kanssa.
Kuitenkin edelleen tärkeintä on tavata kavereita, ystäviä, joiden kanssa voi jakaa kokemuksia
elämästä. Upeaa on tutustua uusiin ihmisiin ja
jakaa heidän kanssaan kokemuksia. Vertaistuki on mielestäni ollut ja tulee tulevaisuudessakin olemaan OI – yhdistyksen
tärkein tehtävä.

Hyvää ja turvallista syksyä ja talvea kaikille,
ja vielä kerran ONNEA 30-vuotiaalle yhdistyksellemme.
Satu

SIHTEERIN PALSTA
paikalla oli runsaasti osallistujia, myös uusia
kasvoja. Oli myös mukavaa, että saimme paikalle kansainvälisiä vieraita Norjasta, Tanskasta ja Hollannista. Yhdistyksen historiasta näyttely antoi itsellekin perspektiiviä ajan kuluun,
sillä omat muistikuvani ulottuvat vain noin puoleenväliin yhdistyksen koko historiaa. Arpaonni
sen sijaan ei suosinut sihteeriä, sillä kaiken kiireen keskellä unohdin ostaa arpoja!
Itselleni oli todella hyvä ja opettavainen kokemus olla mukana järjestämässä tällaista tapahtumaa. Meistä järjestäjistäkin tuntui kuoriutuvan hyvin yhteen hitsautunut tiimi kun lauantaiaamun puhteiksi juoksentelimme pitkin

”Urani” sihteerinä koki tähänastisen
jonkinmoisen huipentumansa, kun järjestimme yhdistyksen 30-vuotisjuhlakokouksen Tuusulan Onnelassa muutama viikko sitten. En ollut tullut ajatelleeksi, miten paljon hommaa tapahtuman järjestämisessä voisikaan olla, mutta h-hetken lähestyessä hoidettavien asioiden lista vain
kasvoi ja ”paniikkipuhelut” yhdistyksemme puheenjohtajalle venyivät venymistään.
Viikonloppu sujui kuitenkin mielestäni hyvin
ja oli mukavaa nähdä, kuinka etenkin lauantaina
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päätin sittenkin lähteä jo tänä syksynä. Nyt
odottelen vain tietoa asunnosta, mutta kun sopiva majoitus löytyy, niin England here I come!
Kyse on tanssiteatterin kandidaatin tutkinto ja
koulu toivottaa tervetulleeksi myös vammaiset
opiskelijat. Yksi opettajista on integroidun eli
sekä vammattomia että vammaisia tanssijoita
yhdistävän tanssin pioneereja, joten innostavia,
haastavia ja antoisia hetkiä on siis tulossa. Uusi
kotikaupunkini on lounais-Englannissa sijaitseva Plymouth, ja vaikka en mikään Britanniafani olekaan niin luulen viihtyväni merenrantakaupungissa hyvin. Jännittävää on muuttaa toiseen maahan ja toiseen kulttuuriin ja olo on aika innostuneen sekava. Tietysti tulee ikävä
monia asioita ja etenkin rakkaita ihmisiä. Mutta
tuntuu että kun jostakin luopuu niin jotain tulee
tilalle. Ja tietenkin tulen Suomeen käymään lomilla ja sihteerinä olen edelleen tavoitettavissa
sähköpostilla!
Hauskaa syksyä,
Maija Karhunen

Onnelan käytäviä pöytiä kattaen, näyttelyä rakentaen ja milloin mitäkin teipinpalaa etsiskellen. Kiitos kaikille hallituksen jäsenille ja tietenkin kaikille juhlakokoukseen osallistujille!
Syksy on jo pitkällä, ja itse olen aina pitänyt
syksystä. En löydä ensimmäisistä sadesäistä,
värikkäistä puista ja pimenevistä illoista valittamisen aihetta. Marraskuun saapuessa tosin
tuntuu, että pimeyttä ja sadetta on saanut riittämiin. Silloin voi onneksi alkaa jo ajatella joulua!
Syksyllä on myös energiaa uusille asioille
ja aluille. Omaan syksyyni kuuluu yllättäviä
käänteitä. Tarkoitukseni oli jatkaa opiskeluja
Helsingin yliopistossa vuoden Itä-Suomessa
tanssin parissa vietetyn tauon jälkeen. Mutta
tanssi vei sittenkin mennessään ja olen lähdössä
Englantiin jatkamaan tanssiopintoja kolmeksi
vuodeksi. Sain tarjouksen opiskelupaikasta jo
viime keväänä, mutta ajattelin lähteväni sitten
joskus myöhemmin... Aloin kuitenkin katua ja
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TIEDOTTEET
PALSTA
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
VUODEN 2010 OI-AIKUISTEN
KUNTOUTUSKURSSI (KELA)
Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä
su.16.5.-pe.28.5.2010
Tarkempi jäsenkirje tulee vuodenvaihteessa/alussa.
Suositellaan lääkäriajan tilaamista B-todistusta varten
siten, että todistus olisi valmis tammikuun aikana.
Kurssin yhteyshenkilö Pirkko Justander, sähköposti:
pirkko.j@luukku.com tai 050 525 41 83

VUODEN 2010 OI-PERHEKURSSI (RAY),
perheille joissa lapsella on OI ja joku perheen lapsista on vielä alle 16v. Kurssi
järjestetään Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksessa su.19.9- pe. 24.9.2010. Tälle
kurssille ei tarvita tuoretta lääkärintodistusta, ellei hae Kelasta kuntoutusrahaa ja/tai
matkakorvausta. Ensi kerran kurssille tulevasta OI- lapsesta on hyvä laittaa joku vanha
lääkärinlausunto tiedoksi. Kurssin yhteyshenkilö Pirkko Justander, sähköposti:
pirkko.j@luukku.com tai 050 525 41 83

VUODEN 2011 SOPE-KURSSISUUNNITELMAA
Vuonna 1996 yhdistys kartoitti mitä kurssitoiminnalta toivotaan. Silloin nousi esiin vauvasta vaariin kurssit sekä kuntoutuskurssitoiminnan eriyttäminen sope-kursseista. Näin
on tapahtunut. Mutta yhtä silloin esiin noussutta toivetta ei ole vieläkään toteutettu. Nimittäin parisuhdekurssia. Nyt sellainen on suunnitteilla vuodeksi 2011. Kurssi kestäisi
vajaan viikon kesäaikaan ja siinä keskityttäisiin pelkästään parisuhteen hoitoon, eivätkä
lapset olisi mukana. Kurssille voisivat hakea pariskunnat, joista jommallakummalla tai
molemmilla on OI tai parit, joilla on OI- lapsi/lapsia. Kurssi toteutetaan mikäli yhdistyksen jäsenet ilmaisevat tarpeeksi kiinnostusta etukäteen. Jos tunnette kiinnostusta ja luulisitte voivanne hakea, niin ilmoittautukaa vaikka heti sähköposti: pirkko.j@luukku.com tai
050 525 41 83.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KEVÄTKOKOUS 2010

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Yhdistyksen kevätkokous 17.4.2010 tiedekeskus Heurekassa Vantaalla.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SYYSKOKOUS 2010

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Syyskokous pidetään 18.-19.9.2010 Lahden suunnalla sopivasti perhekurssin
alkajaisiksi.

ENNAKKOTIETOA VUODESTA 2011
Kevätkokouspaikka 2011 voisi olla Kotkan Merimaailma. Syyskokousta 2011 varten
mietittiin alustavasti Oulusta paikkoja, ehdolla ensisijaisesti Oulun Eden.

Sairaala ORTONiin on perustettu HALS -poliklinikka
Se on Sairaala ORTONin ja Kuntoutus ORTONin yhteinen luusto- ja sidekudossairauksien tutkimukseen, hoitoon ja kuntoutukseen keskittyvä poliklinikka. Lisätietoja
Sairaala ORTONin kotisivulta: http://www.sairaalaorton.fi/vastaanotot/fi_FI/hals/
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30-VUOTISJUHLIEN
KUVAKAVALKADI

Yhdistyksemme pitkäaikainen asiantuntijalääkäri dosentti Ilkka Kaitila paneelissa

OIFE edustajat juhlissa. Eero Nevalainen (vas) ja Hollannin Taco van
Welzenis.

Asiantuntijapaneeli koolla. Paneelin puheenjohtajana toimi Kati Wink (vas) ja asiantuntijoina olivat:
fysioterapeutti Patrick Willamo, dosentti Ilkka Kaitila ja ortopedi, ylilääkäri Juhani Merikanto.
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Puheenjohtajamme
Satu Rohkimainen
kukittamassa
Juhani Merikantoa.

Lahden ”Sopparin” johtaja
Marjaana Suosalmi toi
muiden onnittelulahjojensa
lisäksi upean kukkakimpun.

Eräs pöytä juhlaillallisillamme odottamassa maistuvia suuhun-pantavia.
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Ulkolaiset vieraamme Taco (vas), Jorun ja Preben

Norjan OINorden
edustaja Jorun
Olsen onnittelemassa, Kati
tulkkaa.
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Tanskan OI-Norden edustaja Preben
Nielsen onnit-telemassa. Tanskan OIyhdistykseltä saimme lap-sille mieluisan
LEGO-lahjapaketin, jota jo testat-tiinkin
kokouksen aikana.

Maija Karhusen upea tanssiesitys Ilona Kenovan kanssa,
Olga Witthauer piano
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Arpajaiset menossa.
Onnettarena Cassu
(Castor), palkintolähettinä Emilia ja
kuuluttajana Betti
(Elisabeth).

Iltaa istumassa (vas) Elisabeth, Maija, Salla kavereineen, Olga ja Taco. Hauskaa tuntuu olevan.
Kuvat: Jouko Karanka
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LÄÄKETIETEELLINEN ASIANTUNTIJAPANEELI
Suomen OI-yhdistyksen 30-vuotisjuhlakokouksen yhteydessä järjestettiin
myös jo perinteeksi muodostunut lääketieteellinen asiantuntijapaneeli. Paneeliin
osallistuivat tällä kertaa perinnöllisyyslääketieteen asiantuntija Ilkka Kaitila, ortopedian asiantuntija Juhani Merikanto ja
fysioterapeutti Patrick Willamo. He kertoivat uusimpia kuulumisia OI:n hoidon
ja kuntoutuksen saralta ja vastasivat kysymyksiin, joista suurin osa oli kerätty yhdistyksemme jäseniltä jo etukäteen.

Kuntoutuksen merkitystä korosti myös fysioterapeutti Patrick Willamo. Willamon mukaan kuntoutuksen kokonaistavoitteina ovat
optimaalinen itsenäisyys, sosiaalinen integraatio ja motivoiva koulutus/ammatti/työ. Fysioterapian painotukset vaihtelevat eri ikäkausina.
Aluksi tärkeintä on OI-lapsen vanhempien ohjaus, neuvonta ja rohkaisu sekä lapsen motorisen kehityksen tukeminen. Myöhemmällä iällä
mukaan tulevat mm. lihasvoimaharjoittelu, tasapaino- ja koordinaatioharjoittelu ja tarvittavien
apuvälineiden kartoitus.

Ilkka Kaitila kertoi, ettei mitään varsinaisesti
uutta ja mullistavaa ole OI:n hoidossa aivan
viime vuosina tapahtunut. Bisfosfonaatteja
käytetään yhä yleisemmin, ja niiden käytöstä
on parhaillaankin käynnissä useita tutkimuksia.
Esimerkiksi Suomessa tehdyn lasten bisfosfonaattihoitoa koskevan tutkimuksen lopulliset
tulokset eivät ole vielä valmistuneet. Aikuisten
bisfosfonaattihoidosta on valmistunut maailmalla muutama tutkimus, joiden tulokset esim.
hoidon hyödyllisyydestä ja haittavaikutuksista
ovat olleet osin ristiriitaisia. Vakavia haittavaikutuksia ei kuitenkaan ole todettu. Vuonna
2008 julkaistiin uusi OI-luokitus, jossa eri OItyyppejä on lueteltu jo kahdeksan (tyypit I –
VIII). Yhä selkeämmin on tajuttu se, että OI:ta
sairastavien ongelmat vaihtelevat paitsi yksilöstä myös iästä riippuen: keskeiset ongelmat ovat
eri ikäkausina erilaisia.

Seuraavassa joitakin paneelille esitettyjä
kysymyksiä lyhyine vastauksineen:
1) Altistaako OI nivelrikolle, jos niin miksi?
OI:ta sairastavien nivelrusto on periaatteessa terve. Asia on tietysti eri, jos myös rusto
murtuu luunmurtuman yhteydessä. Samoin nivelrikolle voi altistua, jos nivelessä on liikerajoituksia ja siten nivel liikkuu vain vähän.
2) Voiko OI:laiselle laittaa tekonivelen,
millaisilla kriteereillä? Missä?
Tästä ei juuri ole kokemusta, mutta jos lihaskunto on hyvä, niin miksikäs ei. Paras paikka
tekonivelleikkaukselle olisi ehkä Sairaala Orton
Helsingissä, mutta Ortoniin on tunnetusti vaikea saada maksusitoumuksia.
3) Kuinka kauan leikkausta vaativan murtuman kanssa voi odotella paranemisennusteen kärsimättä tai toipumisajan pidentymättä? (9 vrk säären pirstalemurtuman kanssa vaikutti aika pitkältä ajalta,
onko?)
Leikkaus tulisi tehdä mielellään viikon sisällä. 2 – 3 viikkoa on liian pitkä aika, koska tällöin
murtuma on alkanut jo luutua.

Juhani Merikanto listasi kolme asiaa, jotka
ovat OI:laisten ortopedisessa ja kirurgisessa
hoidossa viimeisen kymmenen vuoden aikana
muuttuneet: Ensinnäkin skolioosin ja selän ryhtivirheiden kirurgiset hoitomenetelmät ovat kehittyneet. Toiseksi ydinnaulauksessa käytetyistä teleskooppinauloista on pitkälti luovuttu,
ja ydinnaulaukset tehdään nykyään mahdollisimman pienistä leikkausaukoista verenvuodon
minimoimiseksi. Merikanto huomautti, että
murtumien korjauksissa olisi parasta käyttää
nauloja, ei levyjä, sillä luu haurastuu helposti
levyn alla entisestään. Kolmanneksi kuntoutuksen merkitystä on alettu korostaa entisestään.

4) Milloin tilanne vaatii rangan (selkä
tai niska) jäykistysleikkauksen? Lapsella? Voidaanko tehdä aikuiselle?
Tarve on aina arvioitava tapauskohtaisesti.
Paras ikä tällaiselle leikkaukselle on 11 – 12
vuotta. Leikkaus on mahdollista tehdä myös
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aikuiselle, mutta se on tällöin huomattavasti
vaativampi ja saattaa vaatia mm. nikamien
poistoa.

Myös apuvälineiden tarve tulisi kartoittaa ja
tarjota muuta tarvittavaa ohjausta ja neuvontaa.

5) Onko anestesiassa jotain erityistä huomioitavaa?
Potilasta on käsiteltävä varovasti luunmurtumien välttämiseksi. Mahdollinen hypertermia
(kehon lämpötilan nousu).

11) Miten ja millaisin välinein fysioterapiaa voi toteuttaa kotona?
Hyvin monenlaisin välinein. Tärkeintä on,
että kuntoilu on motivoivaa ja että esim. nuori
jaksaa sitä harrastaa. Esimerkkinä mainittiin
uudet tietokonepelit, joiden avulla voi kuntoilla
ja jotka usein kohentavat myös esimerkiksi tasapainoa. Uinti on tunnetusti OI:laisille sopiva
kuntoilumuoto.

6) Voiko runsas verenvuoto leikkauksen
yhteydessä liittyä OI:hin?
Kyllä. OI:hin liittyy verenvuototaipumus, ja
myös hyytymistekijöissä voi olla poikkeavuuksia.

12) Onko tulossa uusi bisfosfonaattihoitosuositus? Tabletti vai tiputushoito, kenelle ja missä?
Näillä näkymin uutta hoitosuositusta ei ole
tulossa. Nykyinen Ilkka Kaitilan ja Outi Mäkitien laatima hoitosuositus on julkaistu Hauraat
Luut –lehden numerossa 2/2004. (Kyseistä
lehteä saa tarvittaessa yhdistykseltä.)

7) Kuinka katkaista lapsen murtumakierre? Olisiko fysioterapiasta apua?
Tärkeintä on mahdollisimman lyhyt immobilisaatio ja varhainen kuormitus. Murtuman
paranemista tulisi tarkastella 3 viikon välein.
Kuormittamisen ja kuntoutuksen voi sitten
aloittaa joko 3 viikon tai 6 viikon kuluttua murtumasta. Fysioterapialla on tässä keskeinen rooli.
Tarkka seuranta on tärkeää, jotta murtumakierrettä ei pääsisi kehittymään.

13) Millaisia haittavaikutuksia bisfosfonaateilla voi olla? (leukakuoliosta kysytty erityisesti)
Ensimmäinen infuusiokerta voi aiheuttaa
flunssan kaltaisia oireita. Leukaluun kuolio on
mahdollinen mutta erittäin harvinainen haittavaikutus, jota ei ole ainakaan toistaiseksi todettu
kenelläkään OI:ta sairastavalla.

8) Hidastaako bisfosfonaattihoito luutumista? Voiko olla vasta-aihe leikkaukselle, jos niin milloin?
Tästä on ristiriitaisia raportteja. Nykyinen
suositus on, ettei bisfosfonaatteja tulisi antaa
murtumien aikaan/jälkeen eikä juuri ennen luuleikkauksia eikä heti niiden jälkeen.

14) OI-aikuisten terveydentilan seuranta;
mitä tulee seurata ja kuinka usein? (kuulo,
luustontiheys, sydän, hengitys, ydinnaulat,
selkäranka, basilaarinen impressio...)
OI:hin saattaa aikuisilla liittyä hyvin monenlaisia oireita, joita tulee tarvittaessa seurata.
Yleisimpien oireiden lisäksi OI:ta sairastavilla
on tavallista suurempi riski saada mm. sydämen
läppävika, munuaiskiviä tai erilaisia vatsa- ja
suolistosairauksia. Esimerkiksi Yhdysvaltain
OI-yhdistyksen sivuilta osoitteesta www.oif.
org löytyy kattava lista mahdollisista oireista
(englanniksi).

9) Lihasten kramppaustaipumus ja kiinnityskohtien repeytyminen, onko yleistä
OI:ta sairastavilla, jos niin miksi?
Asiantuntijoilla ei ollut tästä tarkempaa tietoa. (Toim.huom. monet yleisön joukossa olleet
OI:laiset kuitenkin kertoivat kärsivänsä lihaskrampeista). Kiinnityskohtien repeytymiset
asiantuntijat rinnastivat tavallaan luunmurtumiin
ja pitivät niitä näin ollen todennäköisinä.
10) Minkälaista fysioterapiaa ja kuntoutusta murtuman jälkeen?
Lyhyt immobilisaatio ja varhainen kuntoutus
siis tärkeää. Fysioterapian tulisi sisältää pystyasennon ja liikkumisen harjoittelua sekä lihasvoima-, tasapaino- ja koordinaatioharjoitteita.

15) Onko sydän- ja verisuonikirurgiassa
jotain erityisesti huomioitavaa OI:ssa?
Verenvuototaipumus on otettava huomioon.
Sydänongelmat ovat OI:ssa hieman tavanomaista yleisempiä. Olisiko siis syytä miettiä,
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Lähetteen saaminen vastaanotolle on ollut ainakin paikoin vaikeaa - osin kenties siksi, koska
vastaanottoa ei vielä yleisesti tunneta.

pitäisikö kaikille OI:laisille tehdä sydämen
ultraäänitutkimus?
16) Kuinka yleistä on basilaarinen impressio OI:ta sairastavilla?
Basilaarinen impressio eli kallonpohjan
painuma on todettu noin 16 %:lla OI:ta sairastavista.

Lopuksi Ilkka Kaitila kommentoi vielä lyhyesti kolmea ”totta vai tarua” –osaston väittämää, joita OI-piireissä sitkeästi liikkuu:
1. Silmän valkuaisten sinisyyden aste
vaihtelee ei pelkästään elämän vaan jonkin ajanjakson aikana. Jotkut uskovat,
että kun valkuaiset ovat tavallista sinisemmät, tulee helpommin murtumia.
Tästä ei ole olemassa mitään tieteellisiä todisteita.

17) OI ja hammasimplantti, voidaanko laittaa? Entä jos saanut bisfosfonaattitiputushoitoa, vaikuttaako?
Kyllä voidaan. Nykyinen suositus on, että
bisfosfonaattihoito olisi hyvä keskeyttää hampaiden poistojen ja muiden hammasleikkausten ajaksi.

2. Liikkuu huhu, että OI:ta sairastava ei
saisi tehdä elintestamenttia, koska jos jokin elin siirrettäisiin siitä tulisi saajalle katastrofi.
Elinten luovuttamiselle ei ole mitään yleistä
estettä.

18) Miksi Ortonin HALS-poli perustettiin
ja kuinka sinne pääsemistä voisi helpottaa? Maksusitoumusten saaminen kunnista on hyvin vaikeaa ellei toivotonta...
Sairaala Ortonissa Helsingissä aloitti syksyllä 2008 toimintansa HALS-poliklinikka,
harvinaisten luustosairauksien eli luustodysplasioiden sekä perinnöllisten sidekudossairauksien tutkimukseen, hoitoon ja kuntoutukseen keskittyvä poliklinikka, joka on tarkoitettu
erityisesti aikuistuville ja aikuisille. Se toimii
ensisijaisesti lähete- ja yksityisvastaanottona.

3. Väitetään, että ei voi saada itseään vammaisempaa OI-lasta.
Perusvaikeusaste pysyy samanlaisena,
mutta mitään muuta ”sääntöä” ei ole.
Muistiin merkinnyt
Kati Wink
Teksti ja kuvat: Riitta Skytt

Mahdollisuuksien tanssi
Kaikilla on etuoikeus tanssin iloon.
Tanssin kieli on kansainvälinen, se kuuluu jokaiselle riippumatta iästä, ihonväristä tai ruumiinrakenteesta. Vaikka ei tanssisi tähtien kanssa, tanssien voi sytyttää
oman sisäisen valonsa.
Maija nostetaan pyörätuolista asfaltille. On
kuin Kampin aukion kiire hidastuisi. Ihmisiä pysähtyy katsomaan. Maija polvistuu. Hän on hyvin pieni. Emme ole tottuneet siihen, että vammainen ihminen on polvillaan kadulla. Emme
tiedä miten suhtautua. Maija ei ole pudonnut,
hän ei ole kerjuulla, hän on juuri siinä missä
hänen sillä hetkellä kuuluu olla; osana vaikutta15

Ability-tanssinopettajia on ympäri maailmaa
runsaat 250. Tanssien syntyi kan-sainvälisiä
ystävyyssuhteita ja verkostoja. Suo-malaisten
lisäksi osallistujia oli Kroatiasta, Slo-veniasta,
Saksasta, Itävallasta, Sveitsistä ja USAsta.

vaa tanssiesitystä. Se tuntuu yhtä aikaa pelottavalta, vapauttavalta ja herättää paljon ajatuksia. Juuri kuten hyvän esityksen kuuluukin. ”Ei
sitä tarvitse hävetä, että pelottaa katsoa ja ettei
ymmärrä”, sanoo tanssitaiteilija Pia Karaspuro.

Maija nauraa, että nyt työ vasta todella alkaa. Kouluttajana hän ohjaa ihmisiä löytämään oman ja ainutlaatuisen tapansa tanssia.
DanceAbility ei perustu matkimiseen tai jämähtäneisiin tekniikoihin. Siinä opitaan tunnistamaan erilaisten ryhmien fyysiset mahdollisuudet, jokaisen ryhmän ”yleisnimittäjä”. Esimerkiksi jos joku tanssija on sokea, tanssiin lisätään enemmän ääntä ja koskettelua. Ryhmän

Yhtäkkiä aukion halki tulee kolme outoa
muodostelmaa. Niissä on käsiä, jalkoja, hyvin
erilaisia vartaloita ja pyöriä. Ne liikkuvat liitäen,
ryömien ja suristen.
Maijan pitkät ja ilmeikkäät kädet luovat hänen ympärilleen tilan, jossa hänen olemuksensa
voima on selkeästi kehystettynä. ”Mielestäni
käteni ovat tanssillisesti paras osa minua,” hän
sanoo.
Maija Karhunen, 22 v, on
tanssinut lapsesta asti. Hän ei ole
edes ihmetellyt miksi. Tanssi on
hänelle luonteva tapa ilmaista itseään.
Jokainen voi tanssia
Maija Karhunen valmistui
DanceAbility kouluttajaksi tanssipedagogi Alito Alessin ohjaamassa opettajakoulutusohjelmassa kesä-heinäkuussa 2009 Helsingin Kaapelitehtaalla. Dance
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Innostunut yhdistys
Maija Karhunen on myös esteettömän tanssin yhdistys DanceAbility
Finland ry:n sihteeri. Yhdistys perustettiin Suomeen loppuvuodesta 2008. Sen
tarkoituksena on edistää DanceAbilitymetodin käyttöä Suomessa, sekä tukea
ja kehittää luovaa tanssitoimintaa, joka
on kaikkien saavutettavissa. Nettisivujen
kautta voi liittyä yhdistyksen jäseneksi.
Lisätietoja on osoitteessa:
www.danceabilityfinland.com.
Jaettu ilo

yhteinen nimittäjä varmistaa, ettei ketään eristetä tai suljeta ryhmästä pois. Opetuksen kriteerit ovat täysin samat vammaisille ja vammattomille. Ketään ei säästellä.
”Alito puuttui siihen, että tukeuduin liikaa
pyörätuoliini ja siinä hän oli ihan oikeassa. Pystyin syventämään ilmaisuani käyttämällä
enemmän kehoani ja irrottautumalla tuolista.
Olen ilmaisuvoimaisempi ilman tuolia,” Maija
kertoo.
DanceAbility on esteetön menetelmä, jossa ihmiset sovittavat yhteen erilaiset tapansa liikkua.
He hakevat tasa-arvoisia tanssillisia ratkaisuja,
riippumatta siitä, onko heillä toiminnallisia
rajoitteita.
Menetelmä perustuu improvisaatioon ja
kontakti-improvisaatioon. DanceAbilityssä
kommunikoidaan ja kehitetään vuorovaikutusta
oman itsensä, toisen tanssijan ja laajemmin koko
yhteisön kanssa. Samalla tanssijat pitävät
hauskaa, tanssien täysin tasa-arvoisina muiden
kanssa.
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Innostuneen ryhmän mukaan Kampin
ympäristössä tapahtuva esitys on lahja
yleisölle. He ovat tuoneet yhteisen ilonsa
ja oppimansa jaettavaksi kaikkien kanssa. Jokaisella ihmisellä on erilaisuuden
kokemuksia, ne ovat meille kaikille yhteisiä. Tanssijat ovat uskaltaneet tuoda
itsensä kautta esiin mielikuvia ja tunnelmia, joista jokainen voi ottaa vastaan ne
elämykset, joihin on valmis. Kaunis ja
tunteellinen esitys repeää välillä riehakkaan
iloiseksi ja rohkeaksi.
Tanssi on aina vaikuttanut ihmisen kehitykseen ja kulttuuriin. Ihminen luo tanssiessaan
omaa ja yhteisönsä kuvaa. Alito Alessin tanssifilosofiassa jokainen liike on samanarvoinen
ja jokaisella keholla on oma ainutlaatuinen liikekielensä. Alito sanoo: “Jos pystyt hengittämään, pystyt tanssimaan!”

DanceAbility
Metodi, joka pohjautuu kontakti-improvisaatioon ja on aidosti esteetön, kaikille soveltuva tanssin muoto. Se antaa jokaiselle
mahdollisuuden ilmaista itseään tanssien,
omalla ainutlaatuisella tavallaan, omista
fyysisistä tai psyykkisistä lähtökohdistaan
käsin. Se soveltuu sekä tanssin ammattilaiselle että vaikeavammaiselle vasta-alkajalle.
Metodin kehittäjä on yhdysvaltalainen koreografi-tanssija-tanssipedagogi Alito
Alessi.
www.danceability.com

KEVÄÄN KOKOUSMATKA NORJAAN
Kevään OI-Nordenin kokous järjestettiin 22.–24. toukokuuta 2009 Oslossa
Norjan OI-yhdistyksen 30-vuotiasjuhlakokouksen yhteydessä. Oikeastaan voi
kuitenkin sanoa että meidän kokousmatkamme alkoi jo helatorstaina, jolloin
matkustimme Tampereelle Michael W.
Smithin maailmankuulun gospelartistin

konserttiin. Loistavan konsertin jälkeen
ei jäänyt paljon nukkumisaikaa mutta
olimmehan jo lähempänä Helsinki-Vantaan lentokenttää josta lensimme Riikan
kautta Osloon. Kokouspaikkana oli Soria
Morian kurssi- ja konferenssihotelli ja se
sijaitsi kauniilla näköalapaikalla korkealla
vuorella.

OI-Nordenin edustajat Norjasta Karin Bøe, Ruotsista Carina Svenheden ja Suomesta Anne-Maria
Hästbacka - OI-Nordens representanter från Norge Karin Bøe, från Sverige Carina Svenheden och
från Finland Anne-Maria Hästbacka

heidän elämässään.

Heti perille päästyämme oli OI-Nordenin
hallituksen kokous. Kokouksen pääaihe oli syksyn asiantuntijaseminaari ja yleiskokous, joka
pidettäisiin Tukholmassa. OI-Nordenin kokouksen jälkeen oli illallinen ja jo silloin tapasimme
monia norjan yhdistyksen jäseniä joihin olimme
tutustuneet jo Bergenissä syksyllä 2007.

Onnittelutervehdyksiä esittivät mm. OIFE:n
puheenjohtaja Ute Wallentin, TAKO-centerin
edustaja ja Norjan sosiaali- ja terveysministeriön edustaja. Onnittelujen lisäksi viimeiseksi
mainittu ministeriön edustaja kertoi myös Norjassa meneillään olevista sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta. Sosiaalipolitiikan opiskelijana Elisabeth pani merkille kuinka paljon
yhtäläisyyksiä näissä uudistuksissa oli verrattuna meidän kunta- ja palvelurakenneuudistukseen.

Lauantaina aamupalan jälkeen alkoi Norjan
OI-yhdistyksen juhlakokousohjelma. Tervetulotoivotusten jälkeen perustajajäsenten ja asiantuntijalääkäreiden puheenvuoroissa tuotiin
hauskasti esille yhdistyksen historiaa sekä kuvin
että sanoin. Oli ilahduttavaa nähdä että monet
alusta saakka mukana olleista ovat edelleen
aktiivisia yhdistystoiminnassa. Nuoret jäsenetkin kertoivat OI-yhdistyksen merkityksestä

Norjan yhdistys kiitti monia sen toimintaan
eri tavoin osallistuneita.Ansiomerkit eivät kuitenkaan olleet kultaisia vaan suloisen villaisia
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(vrt. norjaksi kulta=gull, villa=ull). Päivän runsaan ohjelman päätti lasten ja nuorten iloinen
tanssiesitys.

sunnuntaiaamuna lähdimme kotimatkalle.
Lento- juna ja automatkojen jälkeen olimme
kotona kumpikin kotona vasta myöhään illalla.
Anne-Maria siis kotona Teerijärvellä ja Elisabeth puolestaan vaihtoi Tampereella kotiinsa
Vaasaan menevään junaan.

Juhlaillallisen aikana Norjan OI-yhdistykselle onnittelutervehdyksen esitti Tanskan
OI-yhdistyksen puolesta Preben Nielsen, joka
toi valtavan laatikon Lego-palikoita. Suomen
OI-yhdistyksen onnittelut esittivät Anne-Maria
Hästbacka, Elisabeth Hästbacka ja Eero Nevalainen. Lahjaksi annoimme Pentikin porokynttilänjalan ja suomalaisen Mölkky-pelin.

Kiitämme Norjan OI-yhdistystä sydämellisestä ystävällisyydestä ja hienosta juhlaviikonlopusta!
Anne-Maria Hästbacka
OI-Nordenin hallituksen jäsen

Ilta jatkui norjalaisten ja muiden pohjoismaalaisten ystäviemme seurassa ja jo varhain

Elisabeth Hästbacka
OI-Nordenin hallituksen varajäsen
Kuvat: Elisabeth Hästbacka

OI-Nordenin hallituksen kokoukseen kokoontuivat Preben Nielsen Tanskasta, Anne-Maria Hästbacka
Suomesta, Jorun Olsen Norjasta, Carina Svenheden Ruotsista, Karin Bøe Norjasta, Alex Holm
Tanskasta ja alarivissä Elisabeth Hästbacka Suomesta. - Till OI-Nordens styrelsemöte samlades
Preben Nielsen från Danmark, Anne-Maria Hästbacka från Finland, Jorun Olsen från Norge, Carina
Svenheden från Sverige, Karin Bøe från Norge, Alex Holm från Danmark och i nedre raden Elisabeth
Hästbacka från Finland.
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VÅRENS MÖTESRESA TILL NORGE
OI-Nordens vårmöte hölls 22-24 maj
2009 i Oslo i samband med att Norges
OI-förening hade sitt 30-årsjubileumsmöte. Men egentligen kan man säga att
vår mötesresa började redan på kristihimmelsfärdstorsdagen eftersom vi då reste
till Tammerfors för att gå på den världsberömda gospelartisten Michael W. Smiths

konsert. Efter den fantastiska konserten
blev nattsömnen lite kort men på morgonen var det inte så lång väg mer till flygfältet i Helsingfors varifrån vi flög via Riga
till Oslo. Mötet hölls vid Soria Moria
kurs- och konferenshotell som var beläget högt uppe på en vacker utsiktsplats.

Norjalaislasten ja -nuorten iloinen tanssiesitys. - De norska barnens och ungdomarnas glada dans.

Så fort vi kom fram till hotellet hölls OINordens styrelsemöte. Mycket av diskussionen på mötet kretsade kring det kommande
fackseminariet och generalmötet i Stockholm.
Efter OI-Nordens styrelsemöte blev det middag och då fick vi träffa igen många av den
norska föreningens medlemmar som vi hade
lärt känna redan i Bergen hösten 2007.

några av föreningens grundare, såväl medlemmar som fackpersoner, på ett trevligt sätt
om föreningens historia i både ord och bild.
Det var glädjande att se att många av dem
som varit med från början är fortfarande aktivt
med i föreningens verksamhet. Även de unga
medlemmarna berättade om föreningens
betydelse i deras liv.

Efter frukosten på lördag började den
norska OI-föreningens jubileumsmötesprogram. Efter välkomsthälsningarna berättade

Gratulationer till den jubilerande föreningen
framfördes av bl.a. OIFE:s ordförande Ute
Wallentin, TAKO-centrets representant och en
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Elisabeth Hästbacka och Eero Nevalainen.
Som gåva hade vi en renljusstake och finskt
spel som heter Mölkky.

representant för det norska social- och hälsovårdsministeriet. Utöver gratulationerna berättade den sistnämnda om aktuella reformer i
det norska social- och hälsovårdssystemet.
Som socialpolitikstuderande lade Elisabeth
märke till hur mycket likheter det fanns jämfört
med vår egen kommun- och strukturreform
här i Finland.

Kvällen fortsatte i våra norska och andra
nordiska vänners sällskap och redan tidigt på
följande morgon var det sedan dags att resa
hem igen. Efter flyg-, tåg- och bilresor kom vi
hem först sent på kvällen, Anne-Maria i
Terjärv och vid Tammerfors vek Elisabeth av
hem till sig till Vasa.

Den norska föreningen tackade många som
på olika sätt deltagit i dess verksamhet men
inte med medaljer i guld (=gull på norska) utan
i ull. Dagens mångsidiga program avslutades
sedan med barnens och ungdomarnas glada
dansföreställning.

Vi tackar Norges OI-förening för den
hjärtliga vänligheten och för ett fint jubileumsveckoslut!
Anne-Maria Hästbacka
medlem i OI-Nordens styrelse

Under festmiddagen på kvällen framförde
Preben Nielsen å den danska OI-föreningens
vägnar gratulationerna till Norges förening och
gav dem en stor låda med Lego-klossar.
Gratulationerna från Finlands OI-förening
framfördes av Anne-Maria Hästbacka,

Elisabeth Hästbacka
suppleant i OI-Nordens styrelse
Kuvat: Anne-Maria Hästbacka

Elisabeth Hästbacka yhdessä muutamien norjalaisten ystävien kanssa.
- Elisabeth Hästbacka tillsammans med några av de norska vännerna.
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KANKAANPÄÄSSÄ KUNTO KOHENEE
Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä järjestettiin taas toukokuun lopulla perinteinen OI-aikuisten kuntokurssi. Seitsemän konkarin joukkoon oli tällä kertaa
uskaltautunut myös kolme ensikerta-

laista. Tänä vuonna sattui sellainen ihme,
että kaikki kurssille hakeneet myös pääsivät mukaan eikä kenenkään tarvinnut
jäädä rannalle ruikuttamaan Kelan hylkäävän päätöksen takia.

Mölkyn heitto menossa, Jarmo heittovuorossa ja vuoroaan odottavat Pirkko (vas),
Kati ja Merja.

Kurssin ohjelma oli melko tiivis ja siksi
myös tehokas. Ohjelmassa oli lähes päivittäin
niin vesiliikuntaa kuin ulkoiluakin. Kuntoilimme
sekä ryhmässä että yksilöllisesti. Eikä kuntoilu
suinkaan ollut aina tylsää jumppaa tai kuntosalilla rehkimistä. Milloin suunnistettiin, milloin
pelattiin frisbeegolfia tai curlingia, milloin taas
heitettiin mölkkyä. Välillä meitä hemmoteltiin
rentoutuksella, hieronnalla tai jalkahoidolla.
Kukin sai omien tarpeidensa mukaan lisäksi
myös yksilöllisiä hoitoja, sähköä tai ultraääntä
kolottaviin paikkoihin. Pääkoppakin tuli siinä
sivussa hoidettua kuntoon, kun psykologi tapasi
kurssilaisia sekä yksittäin että ryhmässä. Toimintaterapeutti kartoitti apuvälinetarpeet, sosiaalityöntekijä neuvoi sosiaaliturvaan liittyvissä
asioissa, ja ravintoterapeutti opasti terveellisen
ruokavalion saloihin.

Ei ihme, että tällaisten laitoskuntoutusjaksojen yhteydessä puhutaan ”moniammatillisesta” kuntoutuksesta. Kurssi on monelle se
ainoa paikka, jossa hahmotetaan OI:ta sairastavan todellinen terveys ja elämäntilanne kokonaisuudessaan. Lääketiede kun on nykyään
niin sirpaloitunutta, että kukin lääkäri on yleensä
kiinnostunut vain omasta erikoisalastaan, joka
kattaa noin neliösentin ihmisen kehosta. Viereinen neliösentti kuuluukin sitten jo eri spesialistin
alaan.
Kukin kurssilainen löysi ohjelmasta oman
bravuurinumeronsa: Jouko loisti pyöräilyssä ja
keilaamisessa. Merjan laji oli selvästikin ”pakarakävely” liikuntaryhmässä. Tanjan hoksottimet leikkasivat porukasta nopeimmin sosiaalityöntekijän järjestämässä sanapelissä. Pirkko
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Kallion Eila pyöräilylenkille lähdössä

tuskeskuksen 2. kerroksen käytävällä.

erikoistui tavaroidensa hukkaamiseen (ja lupasi parantaa tapansa viimeistään seuraavalla
kurssilla). Kaikki pääsivät osoittamaan kykynsä viimeistään yhteistä kurssitaulua tehtäessä.
Taulua väkerrettiin yhdessä monena iltana,
mutta kyllä siitä komea tulikin. Ja komea nimikin merimaisemalle keksittiin: ”Onnen kaukoranta”. Taulua voi käydä ihailemassa kuntou-

Kurssille osui ikävästi taas myös arkipyhä
eli helatorstai. Pyhäpäivänä ei yleensä ole
mitään virallista ohjelmaa, mutta meille oli järjestetty retki läheiseen metsään laavulle. Siellä
sitten laitettiin porukalla ruokaa ja paistettiin
folionyyttejä, makkaraa ja muurinpohjalettuja

Tarkkaa
puuhaa tuo
”kurssitaulun” teko.
Kuvassa vasemmalta
Laineen
Jarmo,
Kallion Eila
ja Valkeapään Eila.
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neuvotteluna Ullan kanssa.

- niin ja tietysti keitettiin kunnon pannukahvit.
Säiden haltijatkin olivat suotuisat, sillä raju
ukkossade alkoi vasta, kun olimme päässeet
taas turvallisesti takaisin kuntoutuskeskuksen
suojiin.

Meiltä kurssilaisilta kyseltiin joka välissä,
mitä tavoitteita meillä on, ja niiden toteutumista
piti sitten seurata ja arvioida. (Ajattelin laittaa
tavoitteeksi ”OI:sta paraneminen kahdessa viikossa”, mutta Kela ei ehkä olisi tykännyt...)
Omalla kohdallani tavoitteet ainakin toteutuivat:
kunto koheni ja sain taas neuvoja ja motivaatiota myös omatoimiseen kuntoutukseen.

Vaikka keskuksen henkilökunta onkin todella mukavaa ja asiantuntevaa, moni kaipaili
edellisiltä vuosilta tuttua fysiatri-Ullaa, joka ei
tällä kertaa valitettavasti ollut päässyt kurssilääkäriksemme. Kurssin suurin yllätys olikin
fysiatrin kyselytunti, joka toteutettiin video-

Kati Wink

Retkipäivänä laavunuotiolla. Vasemmalta Eila, Pirkko, Kati, Aimo ja Tanja
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SOSIAALIDEMOKRAATTINEN UTOPIA
Tuossa alkukesän päivinä kätevä emäntäni
oli saanut käsiinsä Miika Nousiaisen kirjan Vadelmavenepakolainen. Kirja kertoi kansallisuustranssusta, joka siis tarkoittaa väärään
kansallisuuteen syntynyttä henkilöä. Tässä
tapauksessa kirjan henkilö oli syntynyt suomalaiseksi, vaikka olikin tuntenut itsensä ruotsalaiseksi henkeen ja vereen aina pikkupojasta
saakka. Jotenkin kätevä emäntä sai myös minut hassutetuksi lukemaan tämän vastenmielisen opuksen. Kirjan ainoat riemastuttavat
hetket kertoivat päähenkilön hiippailuista meteorologi Petri Takalan takapihalla ja siitä, kuinka päähenkilö tuli yllätetyksi ja sai jokseenkin
kunnolla kuonoonsa. Päähenkilö tunsi suurta
vihaa Takalaa kohtaan, koska Takalan isohko
takamus peitti aina aurinkoisen Etelä-Ruotsin
päähenkilön katsellessa television sää ja mää
–ohjelmaa.

joka on saanut alkunsa sosiaalidemokraattisesta tavasta toimia. Enemmän puhetta, vähemmän tekoja. Ruotsalaiset lapset eivät koskaan
aseta kyseenalaiseksi vanhempiensa auktoriteettia, mikä ilmenee siten, että lapset eivät sano
koskaan vastaan, eivät kiukuttele, eivät melua
eivätkä riehu. Sos.dem. lapset ovat aina valmiita lainaamaan omia lelujaan muille lapsille rotuun, uskontoon ja ihonväriin katsomatta.
Myöskin aikuiset osaavat käyttäytyä aina hillitysti ja muut huomioon ottaen. Esimerkiksi ruotsalaisella työpaikalla ei haluta, että kenelläkään
tulisi sellainen olo, että hänen mielipidettään ei
oteta huomioon vaikkapa kahvinkeitintä hankittaessa. Asiasta keskustellaan useissa kokouksissa, ja jos asiasta ei päästä yksimielisyyteen,
järjestetään äänestys siitä, minkälainen keitin
hankittaisiin. Eikä siinä vielä kaikki. Äänestyk-

Hämmästelin suunnattomasti päähenkilön suurta innostusta, suorastaan sairaalloista fanaattisuutta kaikkea
Ruotsiin ja ruotsalaisuuteen
liittyvää kohtaan. Ottakaamme
tähän pari esimerkkiä ruotsalaisesta ylivertaisesta erinomaisuudesta kansakuntana. Sosiaalidemokraattista ihanneyhteiskuntaa alettiin rakentaa jo
1920-luvun lopulta lähtien, ja
sen huippuhetket koettiin 1980luvulla Olof Palmen pääministeriaikakaudella, joka tosin loppui surullisesti traagiseen murhaan. Tässäkin tapauksessa
ruotsalainen yhteiskunta antoi
kuitenkin murhaajalle mahdollisuuden selviytyä voittajana, kiitos Ruotsin poliisin. Ruotsin poliisi ilmeisestikin harrastaa periruotsalaista mötekulttuuria,
Portsari kodan ovella
Seuraavan sivun kuvassa:
Pässit Uppsalassa

25

siis hieman hiljempaa kuin Suomessa. Tämän
tulisi vähentää onnettomuusriskiä. Onhan
Ruotsin johtavana liikenneturvallisuusajatuksena ollut nollatoleranssi kuolemaan johtavissa
onnettomuuksissa. Tosin tämä utopia ei liene
koskaan toteutunut. Ehkä seuraavaksi Ruotsissa ryhdytään käyttämään kumisia polkuautoja.
Niihin saattaa tietysti sisältyä tiettyjä riskejä,
esimerkiksi kumin
vulkanisoitumista.

sessä hävinneelle osapuolelle järjestetään kriisiapua ammattiauttajien toimesta, jottei paha
mieli myrkyttäisi työpaikan ilmapiiriä.
Pikkuhiljaa tämä yletön, suorastaan sairaalloinen sosiaalidemokratian palvonta sai minun
konservatiivisen mieleni sen verran ärtyisäksi
ja epäluuloiseksi, että asiaa olisi päästävä tutkimaan suoraan paikan päälle. Siispä
eipä muuta kuin
matkaan! Tällä
kertaa kätevän
emännän suostuttelussa ei tarvittu
valkoisia valheita
eikä taikatemppuja.

Bensiinin hinta
oli suorastaan
hämmentävän alhainen, yksi litra
95:sta maksoi noin
1,13 euroa. Piste
ruotsalaisille. Tosin
Ruotsin kruunun
kurssi oli todella
heikko. Siitä piste
eurolle. Saavuimme illansuussa
uppsalalalalaiselle
leirintäalueelle.
Leiriytyminen oli
erittäin edullista.
Huomioni kiinnittyi
erääseen mielenkiintoiseen seikkaan: Alueelle oli
leiriytynyt runsaasti tanskalaisia,
saksalaisia, puolalaisia ja tšekkejä. Minä sekä
hän pidimme ainoina yllä suomalaista kyräilykulttuuria, sillä muita fennomaaneja leirintäalueella ei näkynyt. Myöskin ruotsalaiset loistivat poissaolollaan. Mistähän tämä johtui?
Syvän pohdiskelun tuloksena tulin siihen tulokseen, että ruotsalaiset olivat köyhtyneet ja me
suomalaiset rikastuneet. Ruotsalaisella keskivertoperheellä ei ole enää varaa harrastaa leirintäaluematkailulomia. Volvot ja Saabit pidetään nyt naftaliinissa ja Solifer-asuntovaunut
on myyty norjalaisille. Sen verran voinkin mennä asioiden edelle, että yleinen möykkääminen
ja perkeleellinen meno olikin yleensä norjalaisten ja tanskalaisten hanuripartioiden
aikaansaannoksia.

Matkan alkumetreillä torstaiaamuna 16.7. 2009
minullakin oli vielä
turvallinen olo ajellessamme kohti
Naantalia autollamme, joka on tosin saksalaisvalmisteinen ja uudempaa mallia.
Laivamatka Naantalista Kapellskäriin kesti kahdeksan tuntia. Kätevällä emännällä reissu ei
alkanut aivan lottovoittajan tavoin, sillä hän
lipsahti turvalleen laivan kannella. Onneksi
tästä selvittiin belgialaisella säikähdyksellä.
Tämän onnettomuuden voi laittaa sen piikkiin,
että kyseisen varustamon laiva oli suomalainen.
Ihailimme kannella Ahvenanmaan maisemia
merimerkkeineen ja pohdimme, koska saavumme Ruotsin aluevesille. Tämä ei koskaan
meille selvinnyt.
Löydettyäni vihdoin autokannella harhailevan emäntäni ajoimme laivalta ulos ja suuntasimme kohti Uppsalaa. Tarkkailin kriittisin mielin ensimmäisiä merkkejä tämän sosiaalidemokraattisen utopian ylivertaisuudesta. Ja löytyihän
niitä! Ruotsissa saa körötellä 50:tä, 70:tä ja
90:tä kilometriä tunnissa yleisillä maanteillä, eli

Uppsala kaupunkina teki minuun lähte26

toimii jokseenkin hyvin vammaisasioissa.

mättömän vaikutuksen. Kaupunki on eurooppalaisittainkin hyvin kultturelli, ja keskustan
arkkitehtuuri on saatu säilytettyä jokseenkin alkuperäisenä vanhoine taloineen ja kapeine kujineen. Varsinkin Uppsalan tuomiokirkko ylväänä tiilimonumenttina sai vanhan muurarin sydämen pakahtumaan ylpeydestä. Oli siinä tiili poikineen, ja varmaankin muutama sata selkää
niksahtanut sijoiltaan. Tästä piste ruotsalaisille.
Suomessahan revittiin kaikki vanha rakennuskanta 60- ja 70-luvuilla ja tilalle rakennettiin
monumentaalisia DDR:läismallisia betonimausoleumeja. Uppsala on Pohjoismaiden tieteen
ja puutarhojen kehto. Carl von Linnéen kasvitieteellinen puutarha on tänäkin päivänä mykistyttävän monimuotoinen. Ilma oli kaunis kuin
ruotsalainen turvakypärä. Ruoka oli kohtuuhintaista ja hyvää.

Saavuimme illansuussa Orsan leirintäalueelle. Oli kuin olisimme saapuneet jokaiselle
jotakin –puuhamaahan. Kirkuvia, huutavia ja
suin päin ryntäileviä lapsia oli joka puolella, ja
meno muistutti muutenkin enemmän maailmanloppua kuin ihanaa perhelomakeskusta.
Nyt alkoikin sitten ropista miinuspisteitä oikein
roppakaupalla. Nämä niin hillityt ja hyvin kasvatetut sosiaalidemokratian taimet käyttäytyivät aivan samalla tavalla kuin köyhän itänaapurin takkutukkaiset kakarat. Möykkäsivät,
kiukuttelivat ja juoksentelivat kuin villivarsat
sos.demien nuorten kotkien kesäleirillä. Missä
olivat hyvät tavat, hillitty käytös ja toisten huomioon ottaminen? Myöskin peseytymistilat olivat jokseenkin ala-arvoisessa kunnossa. Jouduin näet hiippailemaan alasti suihkukopista toiseen etsiessäni ehjää suihkua. Tosin en syytä
tästä kaikesta ruotsalaisia, sillä norjalaiset terroristit sanan varsinaisessa merkityksessä saivat
fallerii-falleraa-melskaamisellaan pienehkön
kärsän kasvamaan otsaani. Kätevä emäntä
tästä ei liene liiemmin häiriintynyt, kiitos alentuneen kuuloaistin. En todellakaan ymmärtänyt
sitä, että norjalaiset luulivat kaikkien haluavan
kuunnella norjalaista humppamusiikkia vahvistimien kautta soitettuna 130 desibelin voimakkuudella. Olisivat edes soittaneet suomalaista
humppaa, niin olisin minäkin saattanut käydä
heille tarjoamassa HK:n sinistä.

Perjantaina 17.7.2009 lähdimme jatkamaan
matkaa kohti pohjoista. Pysähdyimme kuitenkin sosiaalidemokraattien esi-isien hautakummuille Gamla Uppsalaan, johon viikingit, nuo
muinaiset sosiaalidemokraatit, olivat rantautuneet ja perustaneet ensimmäisen hallinnollisen
alueensa. Mykistyttäviä turvekasoja järven
rannalla. Tosin kätevä emäntä ei pituutensa
lyhyyden vuoksi havainnut kyseistä vesistöä.
Das auto kiidätti meitä kohti Orsaa. Täytyy
sanoa, että sosiaalidemokraattinen autoilukulttuuri oli hyvin paljon joustavampaa kuin meidän
suomalaisten, kiitos leveäkaistateiden. Myöskin
nopeamman kulkuneuvon väistäminen pientareelle oli yleinen maan tapa. Pysähtelimme silloin tällöin tankkaamaan myös itseämme paikallisiin ravitsemusliikkeisiin. Suurin osa näistä
ruokailupaikoista oli uusruotsalaisten omistuksessa. Oli mielenkiintoista syödä paikallisessa
kebab-ravintolassa Falukorvia runsaassa rasvassa, todella runsaassa. Tästä huomasimmekin heti, että maahanmuuttajien kotouttaminen
on onnistunut erittäin hyvin sosiaalidemokraattisessa naapurimaassamme. Lisäplussia: baari
kuin baari, oli se sitten uusi tai vanha, sinne oli
useimmiten rakennettu luiskat pyörätuoliasiakkaita varten, samoin saniteettitilojen ovet
olivat normaalit leveämmät – toisin kuin täällä
kotoisessa Turussa, jossa yhdessä ravintolassa
kymmenestä on ratkottu nämä ongelmat. Suureksi hämmästyksekseni sosiaalidemokratia

Seuraavana aamuna 18.7.2009 jatkoimme
matkaa kohti Östersundia. Ajelimme kaikessa
rauhassa, kun kätevä emäntä ilmoitti minulle,
että hän oli nähnyt porovaaramerkin. Pidin tätä
kuitenkin emännän jonninjoutavana jorinana,
sillä olimmehan kuitenkin fyysisesti vielä huomattavan kaukana napapiiriltä. Mutta kuinka
ollakaan, lauleskellessani Eläkeläisten riemastuttavaa humppaa ”Minä olen poro, loi lo lo
loi”, jolkotteli meitä vastaan kolme ihka elävää
påråa eli pörröä! Siis mitä hel...tiä??? Sosiaalidemokraattinen utopia oli siis ulotettu
koskemaan myös påråja. Olisihan se huutava
vääryys, että påråt ja Lappi olisivat vain napapiirin asukkaiden etuoikeus. Minulta tämä kylläkin meni yli hilseen. Tuntui suorastaan falskilta, että saamelaisia asustelisi näinkin etelässä.
Kuvitelkaapas, että Vaasassa tulisi poromies
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neljän tuulen hattu päässään paikalliseen baariin
ja tokaisisi tiskillä: ”Ristus moon pöhönääs.”
Aika absurdia. Tämä olikin ehkä suurin epäkohta, joka sai minut pitämään sosiaalidemokratiaa hieman lapsellisena joulupukkikamana
(julgubbegrej).

milla harhailevilla laitapuolen kulkijoillaan
enemmänkin kotoista Pelkosenniemeä. Siispä
löysimme Ruotsin kuningaskunnasta tuulipukukansaa ja rollaattoripappoja. Siis mitä ihmettä???
Eipä tämä sosiaalidemokraattinen utopia
nyt näin lähempien tutkimusten valossa niin hääviltä tuntunut. Pitäisinpä jopa kotomaatani huomattavasti mukavampana paikkana asustella.
Jatkuvasti helottava auringonpaiste ja väkinäisesti hymyilevät ihmiset sekä toiset huomioon
ottavat kanssa-autoilijat tuntuivat jotenkin teennäisiltä. Mielestäni tuppisuiset ja yrmeät Audeillaan kaahailevat suomalaisalkuihmiset ovat
paljon aidompia, sillä todellisuudessahan maailma on paska paikka ja elämä kurjaa ja ankeaa.
Lainatakseni tähän loppuun vielä suurta idoliani
Jouni Hynystä: ”Häntä pystyyn ja kohti uusia
nöyryytyksiä.”
Terveisin
Jörkka ja kätevä emäntä

Östersund oli kuin Ruotsin Lahti sanan varsinaisessa merkityksessä. Sieltä löytyi hyppyrimäet ja muutenkin loistavat talviurheiluolosuhteet, matkailuesitteiden mukaan. Muuten kaupunki ei ollut mitenkään sykähdyttävä. Siispä
jatkoimme kiireen vilkkaa matkaa eteenpäin.
Navigaattorillamme Lululla taisi olla signaalit
hieman sekaisin, sillä se halusi meidän ajelevan
ympyrää kaupungilla. Löysimme muutaman
mutkan kautta kuitenkin tien ulos kaupungista
ja jatkoimme matkaa kohti seuraavaa yöpymispaikkaamme Vilhelminaa.
Yritimme mukautua kätevän emännän
kanssa ruotsalaiseen yhteiskuntaan ja ostimme
paikallisen iltapäivätabloidin, josta kätevä
emäntä lueskeli ja tulkkasi meille päivän polttavat uutisankat. Lehdessä oli hauska juttu hyttysistä, jotka pitivät erästä ruotsalaista kylää kauhun vallassa. Naureskelimme tälle
uutiselle, mutta vielä samana iltana tulimme itsekin huomaamaan minigolfia pelatessamme, että verenhimoiset ruotsalaishyttyset hyökkäsivät meidänkin kimppuumme pieniä sos.dem.lippuja heilutellen. Illan hämärtyessä pelaillessamme
kyseistä peliä kätevän emännän kanssa
nuo valtavat hyttysmassat meinasivat syödä meidät elävältä. Eikä siinä vielä kaikki.
Pää paukamilla jouduin vielä kokemaan
nöyryyttävän ja raskaan tappion pelissä
emännälle. Siispä painuin yöpuulle häntä
kainalossa ja synkein mielin. Mitähän huominen toisi tullessaan?

Kuvat: Kirjoittajajien
Uppsalan tuomiokirkko

Vietettyämme yön lautakodassa heräsimme pirteinä uuteen aamuun. Se, että
tiesin tämän olevan viimeinen päivä täällä
onnen ja autuuden alkukodossa, sai minut
odottamaan innolla paluuta takaisin ankeaan ja köyhään kotimaahani. Poikkesimme matkalla Arvidsjauriin, jonka piti
olla saamelaiskulttuurikeskus. Katukuva
kuitenkin muistutti autiudellaan ja muuta28

KUNTOUTUSTA JA SOPEUTUMISVALMENNUSTA!
jani oli ylitsevuotavainen senkin vuoksi, että ihka
ensimmäisen kerran Kelan kurssi saatiin täyteen, eikä ketään hylätty niin että kurssi olisi
sen vuoksi jäänyt vajaaksi. Yhdistyksen hartiavoimin tekemä vaikuttamistyö siis ainakin tällä
kertaa tuotti tulosta. Lämmin tervehdys ja kiitos
Kelan suuntaan!
Minusta lisäksi tuntuu, että minuun tupalasti
kohdistettu satsaus tulee tuottaamaan ainakin
triplasti, jos ei enemmänkin, hyötyä itselle ja
yhdistykselle. Ensinnäkin silmäni avautuivat
ihan konkreettisesti näkemään kuntoutuksen
ja sopeutumisvalmennuksen erot. Lisäksi tulin
täysin vakuuttuneeksi siitä, että OI on elämänkumppanina niin raskas kaveri, että jaksaakseen OI-läisen täytyy saada säännöllisin väliajoin kumpaakin. Lukeehan meidän diagnoosioppaassakin, että murtumien ehkäiseminen
varovaisuutta noudattamalla ja läpi elämän

Kumpi onpi parempi pusu vaiko paakkelssi?
Noinhan sitä ennen vanhaan laulettiin. Mutta
elämä itse on elokuvaakin ihmeellisempää ja
suurempaa. Viime kesänä minun osalleni kopsahti kumpikin. Olin sekä kunto- että sopekurssilla. Se johtui siitä, että Kelan vastaus kuntokurssihakemukseen kesti siinä määrin kauan,
että olin noin 110% varma hylkäävästä päätöksestä ja siinä sitten hätäpäiten tuli haettua yhdistyksen RAY-kurssille. Hämmästys oli suuri,
kun molemmat portit yllättäen aukenivatkin.
Puolustuksekseni voin vielä lisästä, että jos on
sen ikäinen OI-lainen, että diagnoosi on itte
Ylpöltä peräisin, ei tuo liene kamala synti, jos
on ollut koko elonsa aikana neljästi kuntoutuksessa ja puolitoista kertaa sopeutumassa? Jouduin perhesyistä katkaisemaan elämäni ekan
sopekurssin kesken kaiken vuonna 1998.
Ennen kuin jatkan, haluan kertoa, että mal-

Ryhmä lähdössä ulkoilulenkille

29

kestävä kuntoutus ja omasta kunnosta huolehtiminen ovat tämän sairaiden tärkeimmät
hoitomuodot. OI- kurssit juuri ovat sitä huoltoa
parhaimmillaan. Minä voimaannuin fyysisesti
ja psyykkisesti siinä määrin, että lakkasin jopa
vetämästä lonkkaa s.o että koko talven olin
laahannut vasenta jalkaani perässäni siihen
ilmaantuneen nivelrikon vuoksi.
Paljon puhutaan kuntoutuksesta ja sen vaikuttavuudesta, mietitään pisteitä, kriteereitä ja
mittareita. Jos minä olisin Kiinan keisarinna ja
saisin päättää kaikkien kohdalta, niin minä laittaisin eniten painoarvoa asiakkaan omalle arviolle. Kun ihminen koko elämänsä kamppailee
vaativan vamman kanssa, tulee hänestä oman
kuntonsa ja elämäntilanteensa paras asiantuntija. Oma koti ympäristöineen on yleensä se
kaikkien helpoin paikka toimia ja olla. Siksi en
jaksa uskoa, että yksikään vammainen henkilö
haluaa mennä kuntoutukseen haluamisen ilosta
vaan sinne mennään, pakosta, koska kuntoutustai sopekurssi auttaa pitkässä juoksussa pärjäämään pidemmän aikaa siellä kotona. Eihän sitä
muuten lähde vieraaseen paikkaan ties kenenkä huonetoveriksi. Eikä sitäkään tule ikinä
unohtaa, että kaikki se aika minkä me pakosta
joudumme uhraamaan kuntoutukseen ym., on
pois jostain sellaisesta mitä tekisi noin tuhat
kertaa mieluummin, jos olisi terveydellisesti varaa valita mitä tekee. Joskus olen ollut näkevinäni päättäjien asenteista
kuinka laitoskuntoutus
luokitellaan jopa viihteeksi
tai kylpylälomiksi. Eivät
voisi pahemmin erehtyä.
Nykyään on kaiketi
suuntauksena, että laitosjaksoja tulisi olla mahdollisimman vähän ja aika helposti tulee kielteinen päätös sillä perusteella, että
on ollut jo niin ja niin monta
kertaa. Tästäkin asiasta
olen täysin eri mieltä. Minulla on kipuja, kärsin ahdistuneisuudesta ja kuulun
siihen 30%, joukkoon, jonka paniikkihäiriötä ei saada kunnolla kuriin. Tätä
taustaa vasten voin rehellisesti sanoa, että kuntou-

tuskurssi ovat olleet sitä onnistuneempia mitä
useammin olen niissä ollut. Psyykkisen ahdistuksen hallinnan myötä, on kurssin fyysinen anti
petraantunut kerta kerralta.
Tänä keväänä tapasin Kankaanpäässä naisen, joka oli kääntänyt ahdistuksensa voimaksi.
Ilmoitustaululla luki, että : ”Teatterihenkinen
hyvinvointiluento auditoriossa; Elämän karikoista selviytyminen minun tavallani”. Esitys
osoittautui aivan huikeksi yhden naisen performanseksi, jossa Kauniiden ja rohkeiden Sally
Spectran Suomeen rantautunut sisar Nelly
Spectra (samaa näköäkin oli) kertoi elämästään. Nellyn roolissa oli Leena Minkkinen, joka
todellisuudessa oli entinen kuntoutuja ja toipunut pahasta takaiskusta jälleen käveleväksi.
Omalla tarinallaan Nellyineen päivineen hän
halusi valaa rohkeutta meihin muihin. ”Älä anna periksi.” ”Ole sinut itsesi kanssa.” ”Pohjalaaset tunteet peliin !”
Tähän loppuun koitan vuorostani minä laittaa tunnetta peliin. Kiitos, kun meillä on näitä
kurssimahdollisuuksia tarjolla. Ensi vuoden tarjottimesta voi lukea tiedotteita palstalta. Jotain
ihan uuttakin luvassa. Pliis kaikki te, jotka ette
vielä ole rohjenneet tulla mukaan, tehkää se
ensi vuonna. Jos ette minua usko niin lukekaa
mitä ensikertalainen kirjoittaa jutussa C‘moon
everybody!
Pirkko J.
”Nelly Spectra”. Leena Minkkinen
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C´MON EVERYBODY !
-ensikertalaisen sope- kurssikokemuksia
Moi!
jat reilulla sadalla murtumalla (hän oli nytkin
mukana olkavarsi murtuneena). Itse paikka
Lahdessa on äärimmäisen hyvin suunniteltu
meille liikuntavammaisille - ei kynnyksiä missään! Se suurin kynnys lienee vain sinun oma
rohkeutesi hypätä jengiin mukaan.

Olen Markku Vantaalta. Minulla oli ilo ja
kunnia olla Lahdessa kesäkuun alussa sopeutumisvalmennuskurssilla. Yltiöromanttisesta
luonteestani huolimatta katsoin paremmaksi
valottaa Sinulle armas lukija kokemuksiani
mahdollisimman selkeästi käytännön kannalta
ja houkutella sinut jengiin jos vielä(kin) emmit
mukaan lähtöä tuleville kursseille.

Viimein vuosien empimisen jälkeen istuin
eräänä kauniina maanantaiaamuna autossani
ja olin matkalla suureen tuntemattomaan. Kun
pääsin Invalidiliiton Launeenkadun keskukseen
- näin puhtaat siistit valoisat tilat, tapa miten
meidät otettiin ystävällisesti vastaan, iloiset
avustajat - huomasin tulleeni varmasti oikeaan
paikkaan ja tiesin tehneeni oikean päätöksen.

Tällä kertaa “ryhmärämässämme” oli yhdeksän OI -immeistä from Helsinki - Nykarleby akselilta, iältään noin 15-70 vuotiaita, teemalla vauvasta – vaariin; enemmän tai vähemmän tärskyjä saaneita. Tuurin Minna veti poh-

Markku
Kuva Jouko Karanka
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ääniterapiatuolihoitoa, kävelyretkiä, risteilyä
jne.(risteilyjä ei järjestetä talviaikaan). Jos meno rupesi joskus hengästyttämään aina pystyi
vetäytymään huoneen rauhaan “ottamaan
lukua”.

Ensimmäinen päivä meni tutustuessa toisiimme. Mukana oli tällä kertaa Minna, Tuija,
OI:n verbaaliakrobaatti Pirkko, Jouko Mr
Press Himself, ja mukava suomenruotsalainen
perhe Uudestakaarlepyystä (hällsningar dit!)
sekä kyseisen tekstin kirjoittaja. Meidän ryhmää veti Lilian ja Saara talon puolesta. Upeita
tyttöjä jotka tekivät työtä puolestamme suurella
sydämellä! (teitä jäi ikävä) Talon anti sekä vatsan, hengen että kropan kannalta oli vähintäänkin runsas. Ensin mainittu täytettiin kaksi
kertaa päivässä plus aamu-päivä ja iltakahvit
päälle höysteineen. Digivaakaan ei kantti riittänyt enää lähtöpäivänä sen voin tunnustaa!

Eli jos kaipaat sieluusi uusia tuulia - huumoripitoista seuraa - tarvetta puhua kohtalotovereiden kanssa sekä myös täyttä asiaa - kaikkea
on varmasti tarjolla yllin kyllin - loppu on sinun
omalla vastuullasi!
Hyvä OI-kolleega - täytä se kaavake kun
se seuraavan kerran kolahtaa postiluukusta heittäydy kerrankin turvallisesti uuteen maailmaan ja anna palaa!!! Sky is the limit! (suom.
vaikka pää olis pilvissä - pidä silti ne jalat tukevasti maassa! )

Keskuksessa on käytettävissä uima-allas,
sauna, jumppa- ja kuntosali, polkupyörät, sauvat
- niin ja tietysti ne tietsikat, jottei facebokkiin
pääse tulemaan blankkoja sivuja kurssin aikana
- niin ja iltojen iloksi - se suuri japanilainen keksintö - karaoke. Eli pitkästymiseen ei anneta
mitään mahdollisuutta. Jos luonto kutsuu niin
lähellä on Launeen hieno puisto - kaikki tiet
asvaltoitu joten baanalle pääsi kaikilla kärryillä
ja vempaimilla. Lisäksi talossa oli televisiohuoneet eri kanaville ettei ne nykymaailman “peitonpleisitkään” jäisi näkemättä. Jatkuvan syömisen sekaan oli nerokkasti sommiteltu vesijumppaa, kuntosalia, rentoutusta, ruokaterapiaa,

Rakkaat terveiset mukana olleille, erityisesti Minnalle - ryhmämme auringolle! (Tyttö
jota ei maailman tyrskyt ja tuulet tujerra- jaksoit
aina olla hymysuin - niin positiivinen ei valituksen sanaa kertaakaan. Annoit meille oppitunnin
elämässä tsemppaamisesta ja sitkeydestä jota
en koskaan unohda. Olet uskomaton pakkaus!)
Hyvää turvallista syksyä ja talvea kaikille!
Lämmöllä
Markku
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nahkapalkiomankielen takaisin alkuperäiselle
paikalleen ja laastaroimme kämmenselän. Hoitotoimista selvittyäni kurkistin puhelintakin, josko joku tärkeä puhelu oli kävellessäni yrittänyt
saavuttaa minut. Eipä ollut. Outo oli numero,
perin tuntematon. Koska kättä särki päädyin
sen vuoksi, mutta ei luode, kemialliseen särynpoistoon vahvuudeltaan 600 mg/tabletti. Yhden
otin ja ihmeekseni alkoi vaikuttaakin pienen
ajastajan jälkeen.
Siinä sitten takaisin liiterityömaalleni päin
lämpsiessäni pärähti puhelinkin taas taskussa.
Kaivoin puhelimen käteeni ja vastasin nimelläni. ”Sonerasta päivää”, sanoi miessoittoääni
kertoen samalla kohteliaasti kasteessa saamansa käyttöetunimen sekä käytössään olevan su-

Se oli samana viikonvaihteena kun formulakuski Felipe Massa sai 800 g jousen päähänsä.
Nimittäin että jotta koska kun minä sain liiterinrakennushommissa mökillä kämmenselkääni
vertavuotavan haavan. Verta alkoi valua sen
verran paljon että päästin kirveen oikeasta kädestäni, puristin vasenta rannetta ja aloin kävellä mökin suuntaan saadakseni sidonta-apua.
Siinä kävellessäni puhelinkin soi taskussa hälytyksensä loppuun asti, vaan enpä tohtinut vastata, jotten olisi verestänyt puhe-elintä ja vaatteita.
Puhdistusaineita saatuaan verentulokin väheni kun kättä ojenteli kohti taivaita, joten päädyin laastarilääketieteelliseen hoitoon. Siispä
kääntelin veemäisen (kirjaimen v muotoinen)
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toiseksi. Päästä vinka kimposi käteen, joka suojaamattomana haavoittui.
Mitä tästä opimme. Autoinsinööri ei ole rakennusmestari. Ikävä oppia kaikki/oppia ikä
kaikki. Formulakuski Massa makaili viikon verran sairaalassa saatuaan 800 g painoisen jousen
päähänsä. Minä selvisin samanpainoisesta osumasta huomattavasti lievemmin takaiskuin,
koska saaliina oli vain pääisku ja käsi-isku. Minulla ei ollut kypärää, Massalla oli kypäräkin
joka tosin hieman pirstaloitui. Vammojen suuruusero johtui nopeuserosta sillä jousi iskeytyi
Massan päähän 200 km/h nopeudella, vinka
taas ei ehtinyt kiihdyttää nopeuttaan juuri paljonkaan ennen osumistaan pääni lakeen. Kämmenselän arpikin, sellainen 2x2 cm, parani
laastarihoidolla ilman neulomista ihan kauniiksi.
Niin ja se päähän tullut kuhmu laskeutui aika
nopeasti ja mustelmakin häipyi aikanaan. Tärähtänythän olen ollut jo pidemmän aikaa. Vaan
loppukesästä puukatoskin oli valmis ja vain yhdellä Buranalla.

kunimen. ”Jotta huomenia”, vastasin. Aikamme keskustelimme liittymän vaihdosta Soneraan joskin tein heti selväksi että tuskin vaihdan
yhtään kolmesta maksamastani kännykkäliittymästäni (Elisa, Saunalahti ja DNA) Soneralle. ”Minkäs kokoinen puhelinlasku sulla on?”,
kysyi puhelimitsemyyjä lopulta tuskastuneena
saadakseen näin tietää Soneran tulonmenetykset. Mietin sadasosasekunnin ja vastasin: ”Kyllä se on yleensä aina ollut A4-kokoa.”… pitkä
hiljaisuus ja sitten ei mitään… Sonera-myyjä
ilmeisesti koettaa epätoivoisesti päätellä kumpi
meistä on enemmän hullu… lopulta kuulen ”no
sehän on sitten ihan normaalikokoinen”. Yrittipä vielä kaupata laajakaistaa ja/tai edes mokkulaa, vaan sanoin olevani en niin laajasti kaistapää, että vaihtaisin.
Keskeneräiselle työmaalleni päästyäni aloin
keräillä maassa lojuvia työvälineitäni. Laittelin
kirveen, jolla olin kopauttanut pystytolppaa, ennen lievää haavoittumistani (ei taistelussa),
takaisin paikoilleen. Nostin ”vingan”, eli ruuvipuristimen maasta käteeni ja tunnustelin sen
painoa, jotain kilon verran, eli litran täyden maitotölkin paino. Vinka
oli syypää verenvuodatukseeni, eli
oikeastaan välikappale, syypää olin
minä itse. Olin laittanut vingalla pystytolpan kiinni kattolankkuun ja kun kopautin kirveellä pystytolpan alapäätä, sitä oikaistakseni paremmin paikalleen,
irtosi vinka ja putosi… Tähtiä näin
kun tärähti. Vinka
tuli päähäni, jossa oli
onneksi viimeisen
työnantajani lahjoittama, vaikkakaan
en ollut vaaleissa
ehdolla, lippis, lievähkösti aivotärähdin vingan osuessa,
mutta melkein heti
totesin että pääluu
ei räsähtänyt rikkipi-

Jouko Karanka
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HARVINAISET JA VERKOSTOT
Yhteispohjoismaisesti sovittiin 1980-luvulla,
että vamma tai sairaus on harvinainen silloin
kun sitä sairastaa enintään sata henkilöä miljoonaa asukasta kohden ja sairaudesta on merkittävää haittaa. Suomessa sairaus- ja vammaryhmät on siis määritelty harvinaisiksi, jos niihin
kuuluu koko väestöstä enintään 1:10 000 eli
runsas 500 ihmistä. Euroopan Unionissa suhdeluku on viisinkertainen. Erilaisia harvinaisia sairauksia ja vammoja arvioidaan olevan tuhansia.

Esimerkiksi Apeced ry:n -, Sotos-perheiden
tuen jäsenten ja AH-potilaiden varsinainen
ongelma ei ole liikuntavamma. Tänä päivänä
kukin resurssikeskus järjestää toimintaa omille
harvinaisille diagnoosiryhmilleen omalla tavallaan, joten toimintatavat eri keskusten välillä
saattavat poiketa toisistaan hyvinkin paljon.
Nykyään myös pitkistä nimistä kuten pienet
vammaisryhmät tai pienet, harvinaiset ja vähän
tunnetut vamma/sairausryhmät on luovuttu ja
nyt puhutaan lyhyesti ja ytimekkäästi harvinaisista.

Harvinaisille vammaryhmille järjestetään
nykyään monenlaista toimintaa ja niin verkostoja kuin nettisivujakin on useampia, että vähemmästäkin menee jo sekaisin. Olen tähän
artikkeliin koonnut tietoa eri tahoista ja osallistumismahdollisuuksista.

Tällä hetkellä HARVINAISET VERKOSTOON kuuluvat:
Epilepsialiitto ry / Kumppanuuskeskus
Hengitysliitto Heli ry, Helin harvinaiset
Iholiitto ry / Harvinaisten ihotautien keskus
Invalidiliitto ry / Harvinaiset-yksikkö, Lahden kuntoutuskeskus
Kehitysvammaisten Tukiliitto
Kuuloliitto ry
Lihastautiliitto ry
Munuais- ja maksaliitto ry/ Etelä-Suomen
aluetoimisto
Näkövammaisten Keskusliitto ry
Rinnekoti-Säätiön Lasten kuntoutuskoti (entinen omistaja Mannerheimin Lastensuojeluliitto)
Suomen MS-liiton Maskun Neurologinen
Kuntoutuskeskus (MS-liiton sisällä toimivat nk.
Harnes-verkostot. Nimitys tulee sanoista harvinaiset neurologiset sairaudet. Harnes–verkostossa mukana olevilla joko itsellään tai omaisella on harvinainen neurologinen sairaus)
Suomen Parkinson-liitto ry
Suomen Sydänliitto ry
Väestöliiton Perinnöllisyysklinikka

HARVINAISET-VERKOSTO eli
Harvinaisten vamma - ja sairausryhmien
resurssikeskusverkosto
STAKES, nykyään THL, järjesti vuosina
1993-1995 kahden ja puolen vuoden pituisen
Pienet vammaisryhmät-projektin. Se perustui
yhteistoimintaan yhdeksän eri järjestön kanssa.
Projektin päällikkönä toimi Marja–Leena Malin
Invalidiliitosta. Marja-Leena Malinia ja MarjaLiisa Heiskasta (Stakes) voidaan hyvällä syyllä
kutsua valtakunnallisen harvinaistyön käynnistäjiksi ja ”äideiksi”. Pienet vammaisryhmätprojektissa mukana olleet järjestöt alkoivat projektin myötä toimia RAY:n tuella harvinaisten
resurssikeskuksina ja järjestää toimintaa harvinaisille vamma- ja sairausryhmille. Projektin
tuloksena syntyi myös kirja nimeltä ”Sata harvinaista”. Siinä kerrottiin lyhyesti noin sadasta
harvinaisesta sairaudesta sekä resurssikeskuksesta, josta voi saada lisätietoja. Kirjaa ei enää
ole saatavissa.

Verkoston yleisinä tavoitteina on lisätä tietoa
ja tietoisuutta harvinaisista sairauksista ja vammoista sekä parantaa harvinaisryhmiin kuuluvien ja heidän läheistensä asemaa. Harvinaiset-verkosto tekee yhteistyötä eri alojen viranomaisten kanssa. Keskeinen tavoite onkin saada
mahdollisimman moni toimija mukaan yhteistyöhön. Vuosina 2000 ja 2002 resurssikeskus-

Jako eri järjestöjen kesken tapahtui alussa
vammaryhmittäin, harvinaiset liikuntavammat
Invalidiliittoon, näkövammat Näkövammaisten
Keskusliittoon, kuulovammat Kuuloliittoon,
kehitysvammat Kehitysvammaisten Tukiliittoon
jne. Myöhemmin on tapahtunut jonkin verran
liikehdintää etenkin Invalidiliiton suuntaan.
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nen ja projektia hallinnoi Suomen Reumaliitto.
Kuvauksen kustakin diagnoosista Harvinaiset
- portaaliin ovat tehneet projektiin kutsutut
lääkärit. Mm. Ilkka Kaitila, joka on monelle
ryhmälle tuttu asiantuntijalääkäri, on tässä
mukana. Uusi portaali aloittaa toimintansa
harvinaiset.fi osoitteessa ensi vuoden alusta.

verkosto järjesti seminaareja, joiden innoittamana Suomen OI-yhdistys koosti verkoston sivuille Ovesta Ulos–nettijulkaisun Invalidiliiton
Lahden kuntoutuskeskuksen Harvinaiset-yksikön tuella yhdessä eri diagnoosiryhmien kanssa
Henkilökohtaisesti haaveilen Ovesta Ulos
-julkaisun päivittämisestä, jopa kirjallisena versiona, kunhan on saatu tarpeeksi kokemuksia
uudistuneen vammaispalvelulain vaikutuksista
harvinaisten elämään. Ovesta Ulos–julkaisu
löytyy tätä nykyä Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksen Harvinaiset–yksikön nettisivuilta. Helpoin tapa löytää se, on ”googlata”
sanat ”ovesta ulos”.

INVALIDILIITON LAHDEN KUNTOUTUSKESKUKSEN HARVINAISET YKSIKKÖ
Invalidiliitossa aloitettiin liittohallituksen
päätöksen mukaisesti kiinnittää vuodesta 1986
lähtien huomiota harvinaisiin vammaryhmiin.
Ennen STAKESin projektia Invalidiliiton harvinaisten toiminta keskittyi työryhmien ympärille.
Valittiin työryhmä, joka koostui yhdestä diagnoosista kerrallaan. Sen tehtävänä oli kirjoittaa
diagnoosiopas, järjestää seminaari sekä laatia
Invalidiliitolle toimenpide-ehdotuksia ryhmän
aseman parantamiseksi. Näin syntyivät opas
ja toimintaohjelma ainakin dysmeliasta, lyhytkasvuisuudesta sekä OI:sta, joka oli viimeinen
Invalidiliiton keskustoimistosta käsin organisoitu harvinaiset-ryhmä, sen jälkeen toiminta siirtyi Lahteen. Pienet vammaryhmät - toiminnan
esimmäinen työntekijä oli Arja Metso. Merja
Monto on työskennellyt Harvinaiset-yksikössä
suunnittelijana jo yli kymmenen vuotta. Viime
vuonna hänellä oli työparina Leila Raninen. Tällä hetkellä yksikössä työskentelee Merjan lisäksi Saara Paajanen.

Harvinaiset-verkosto ylläpitää omaa internetsivustoa, jossa löytyy suomenkielistä tietoa
harvinaisista sairaus- ja vammaryhmistä. Nämä sivut löytyvät osoitteesta www.harvinai
set.fi. Jokaisessa resurssikeskuksessa toimii
palkallinen työntekijä ja he tekevät yhteistyötä
keskenään mm. pitämällä kokouksia. Verkosto
valitsee vuosittain työntekijöiden keskuudesta
verkostolle puheenjohtajan. Vuonna 2009 puheenjohtajana toimii suunnittelija Eila Niemi MS
- liitosta.
Harvinaiset-verkosto käynnisti Raha-automaattiyhdistyksen tuella kolmivuotisen (20082010) Yksi ovi – monta ikkunaa -projektin, jonka aikana kehitetään tiedottamista harvinaisista
sairaus- ja vammaryhmistä. Tärkeänä tiedotusja yhteistyöväylänä tulee toimimaan uusi internetsivusto, Harvinaiset-portaali, joka syntyy nykyisen harvinaiset -sivuston tilalle. Yhteistyöhön kutsuttiin harvinaiset - kentän kaikki
keskeiset toimijat Suomessa.

Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksen
Harvinaiset - yksikköä resurssikeskuksenaan
käyttävät tällä hetkellä:
AH-Potilaat ry/ Anusatresia- ja Hirschsprungin tauti
AMC ry Synnynnäinen niveljäykistymäsairaus (arthrogryposis multiplex congenita)
APECED ry
CRANIO ry / Kallo- ja kasvoluiden kasvuhäiriöt
KALFOS ry / Kalsium-, fosfaatti- ja muut
mineraaliaineenvaihdunnan sairaudet
Lyhyskasvuiset - Kortväxta ry
Me Hyvät ry / Meningomyelesele- ja hydrokefaliavammaiset
Mulibrey-Nanismi ry

Yksi ovi – monta ikkunaa on järjestänyt
useamman nk. Harvinaiset foorumin, johon eri
diagnoosiryhmittymiä/-yhdistyksiä on kutsuttu
suunnittelemaan uutta portaalia sekä visioimaan yhteistä tulevaisuutta. Tarkoituksena on,
että harvinainen diagnoosiyhdistys/-ryhmittymä, jopa yksilö, voisi tulevaisuudessa, niin halutessaan, suoraan osallistua verkoston toimintaan esimerkiksi portaalin päivittäjänä. Projekti
julkaisee uutiskirjettä, joka on nähtävillä harvinaiset.fi – sivustolla. Yksi ovi – monta ikkunaa
–projektin koordinaattorina toimii Lauri Kervi35

HARVINAISTEN ITSENSÄ JÄRJESTÄMÄ YHTEISTYÖ

NPS, Nail-Patella
REDY ry / Rapadilino - Erbin pareesi –
Dysmelia
Sotos-perheiden tuki
Suomen Dystonia-yhdistys ry
Suomen Kampurajalkayhdistys ry (Skyry)
Suomen Marfan-yhdistys ry
NF-yhdistys / Neurofibromatoosi
Suomen Perthes potilasyhdistys ry
Suomen Osteogenesis Imperfecta ry
Suomen Turner-yhdistys ry

Invalidiliitto ja Lahden Harvinaiset-yksikkö
ovat johdonmukaisesti korostaneet diagnoosiryhmien ja -yhdistysten tärkeyttä ja pyrkineet
kaikin tavoin tukemaan yhdistysten ja ryhmien
olemassa olemista. Nykyään diagnoosiyhdistys
voi halutessaan jopa yhdistyksenä liittyä Invalidiliittoon. Haluan korostaa, että kyse on nimenomaan mahdollisuudesta. Eipä siis ihme, että
juuri Lahtea resurssikeskuksena käyttävien piiristä on ollut eniten käyjiä Yksi ovi - monta ikkunaa -projektin tilaisuuksissa ja näiden ryhmittymien keskuudesta on pulpahtanut esiin eri
diagnoosiyhdistysten tai ryhmittymien itse ylläpitämä ja järjestämä yhteistyö.

Yllämainituille yhdistysten puheenjohtajille
tai toimintaryhmien vetäjille Harvinaiset-yksikkö järjestää kaksi kertaa vuodessa puheenjohtajien päivät. Uuden nimen keksiminen päiville
on nyt juuri työn alla. Päivien aikana kartoitetaan ja tiivistetään suunnitelmallisesti Harvinaiset-yksikköä resurssikeskuksenaan käyttävien yhdistysten/ryhmittymien keskinäistä yhteistyötä. Kustakin yhdistyksestä kutsutaan paikalle yllensä yksi henkilö edustamaan yhdistystä. Pyrin itse olemaan paikalla invalidiliittolaisena välittääkseni harvinaisten terveiset keskustoimistolle sekä kertoakseni ajassa liikkuvista ajankohtaisista asioita.

Redy ry:n puheenjohtaja Vesa Nopanen on
tehnyt harvinaisille yhdistyksille ansiokkaaksi
yhteistyöfoorumiksi yhteisen nettisivuston
osoitteeseen www.harvinaiset.net. Siinä missä
harvinaiset.fi sivusto on asiantuntijoiden kuten
lääkäreiden ja muiden ammattilaisten sivusto,
on harvinaiset.net meidän, sanoisiko harvinaisuuden omissa tai perheenjäsensä nahoissa ja
arjessa tuntevien, ääni. Sivustot eivät siis kilpaile keskenään vaan täydentävät toinen toisiaan.
Viime syksynä harvinaiset yhdistykset järjestivät ensimmäisen valtakunnallisen tapaamisen
Pajulahdessa ja tänä syksynä tapahtuma on
Helsingissä Iiriksessä. Tapahtumissa on ollut
sen verran väkeä paikalla, että niitä on tarkoitus
jatkaa tulevaisuudessa.Ajankohdaksi on toistaiseksi valittu syyskuun viimeinen viikonloppu.
Tapahtumaan osallistuminen on maksullista.

Harvinaiset - yksikkö julkaisee uutiskirjettä
netissä sekä Harava-lehteä, joka tällä hetkellä
ilmestyy kahdesti vuodessa. Luonnollisesti yksikkö edelleen järjestää erilaisia kursseja kuten
sopekursseja harvinaisille diagnoosiryhmille ja
myös diagnoositapaamisia, joita nykyään kutsutaan teematapaamisiksi. Tapahtumia ja kursseja järjestetään myös harvinaisille yhtenä ryhmänä. Mainittakoon vaikka harvinaisten naisten
viikko tai Kelan harvinaiset kuntokurssi sekä
aluetapaamiset. Invalidiliiton harvinaiset yksikön sivut löytyvät ositteesta www.invalidi
liitto.fi/laku klikkaamalla etusivulla olevaa
Harvinaiset yksikkö - valikkoa. Harvinaiset
yksikön Ajankohtaista - kohtaa klikkaamalla
löytyvät kaikki tapahtumat ja kurssit mitä harvinaisille yksikössä järjestetään. Harava lehteä
voi joko katsella/tulostaa netistä Harvinaiset yksikön sivuilta tai sen voi tilata maksutta saara
.paajanen@invalidiliitto.fi tai puh: 03-812 811/
nimeltä pyydetään. Uutiskirjeenkin saa suoraan
omaan s-postiin, kunhan ilmoittaa siitä Saaralle.

HARVINAISET JA EU
Eurordis eli European organisation for rare
diseases löytyy osoitteesta www.eurordis.org
Tietotaitoni em. järjestöstä on erittäin puutteellista, mutta sen verran olen tätä kirjoittaessani
sivustoa katsastellut, että huomasin osan rahoituksesta tulevan komissiolta. Siitä päättelisin, että kyseessä olisi jotakuinkin sellainen
sivusto, josta käy ilmi mitä mieltä EU:ssa
harvinaisista ollaan.
Monissa jäsenmaissa harvinaiset ovat
perustaneet nk. Harvinaisten Allianssin ja EU
36

ja tuskalla, jotka käyttävät Harvinaiset-yksikköä resurssikeskuksenaan. Yksikkö on luvannut tehdä Eurordis-järjestön toiminnasta suomenkielisen esittelyn, koska tällä hetkellä sivustossa on tietoa englanniksi, ranskaksi, saksaksi,
espanjaksi, italiaksi ja portugaliksi, mutta ei
millään pohjoismaisella kielellä.
PirkkoJ.

työskentely mm. kutsut konferensseihin ja seminaareihin tapahtuvat sitä kautta. Toimiessani
EU:ssa köyhyysverkostoissa, olen oppinut, että
mikäli EU kutsuu, se myös vastaa kustannuksista. Suomessa ei Allianssia ole, mutta arvelisin, että se jonkun vuoden sisällä saattaa syntyä
ja sitten kun se on syntyäkseen, se melko suurella todennäköisyydellä tapahtuu niiden työllä

INVALIDILIITON UUSI
TOIMITALO
Toukokuun alussa pääsimme pienellä porukalla
tutustumaan Invalidiliiton uuteen toimitaloon
Helsingissä. Ryhmän vetäjänä oli talossa itsekin
työskentelevä Justanderin Pirkko, joka oli saanut
meitä uteliaita mukaan käynnille pienen mutta pirteän porukan, eli mukana oli Kylänlahden Merja,
Virtasen Aila, Kallion Eila, Lanteen Kirsi avustajineen ja allekirjoittanut. Itse olin liittynyt mukaan
lähinnä lehdistömielessä, joskin minua työ- ja
koulutustaustani vuoksi kiinnosti tietenkin kaikki
”tekninen”.

Eila (vas.),
Merja,
Aila ja
Kirsi
lepotauolla parvekkeella
esteettömyysinsinööri Ari
Kurppa
oppaanaan.
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Pirkko (oik) selittämässä Eilalle WC:n
ihmeitä

Talo oli todella valoisan ja viihtyisän tuntuinen ja sisälsi hienoja vammaista työntekijää
auttavia ratkaisuja, joihin kuului korkeussäädettäviä pöytiä, kansiolaatikostoja, joita oli help-

po käsitellä pyörätuolistakin käsin, siirreltäviä
sähkö- ja datajohtokeskuksia jne. Työpisteet
olivat helposti muunneltavia siirreltävissä olevine väliseinineen ja parvekkeilta oli upeat nä-

Näkymä aulaan Invitan näyttelyhalliin
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ja esittelytiloista. Pirkon apuna esittelyssä oli
useita Invalidiliiton työntekijöitä, joilta sai työpistekohtaista lisätietoa. Hienoon taloon tutustumista säesti upea aurinkoinen kevätilma, joka
viritti sielunkin juhlatunnelmaan. Kierroksen
päätteeksi Pirkko tarjosi vielä maukkaat esittelykahvit kotonaan.
Teksti ja kuvat:
Jouko Karanka

köalat. Mieltä piristivät myös taulut ja pienet
koriste-esineet, joita sattui satunnaisenkin kävijän silmiin useissa paikoissa.
Samoissa tiloissa pääsi myös tutustumaan
esteettömään saunaan, pesuhuoneeseen ja
WC-tiloihin. Apuvälinearsenaaliakin löytyi ihan
riittävästi talon alakerrassa sijaitsevista myynti-

Aila ja Kirsi tutustu-massa myyntitilaan

AINA SATTUU JA TAPAHTUU
- leijailevat perhoset ja kallispalkkainen konsultti
vät pakkasella, myös kulkiessaan eteenpäin
heiluvat oikealta vasemmalle tehden OI - BI
kokemuskouluttajaparan entistäkin kaatuilevammaksi ja huonovointisemmaksi.

Olen yhdeltä ammatiltani julkinen puhuja tai
kokemuskouluttaja, ihan miten vaan. Taiteellinen minäni, joksi kutsun OI:n lisäbonusta basilaaarista impressiotani kuitenkin vaikeuttaa
matkasaarnaajan virkaani. Se ei esimerkiksi
voi sietää pendoliinoja. Pendoliinot, paitsi jääty-

Tämä pulma oli päällimmäisenä mielessäni
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ne takaisin omalle paikalleen. Vierailun loppuajan koitin asiasta tehen hönkiä paperiperhoja
lentoon siinä kuitenkaan onnistumatta. Onnistuin kuitenkin kahteen kertaan sotkemaan pöytäliinan. Ensin kaatui teekuppi ja toisella kerralla kaadoin puolentoista litran maitotölkistä tavaraa yli äyräiden. Merja suhtautui kömmähdyksiini suorastaan ihailtavalla kärsivällisyydellä.

osallistuessani yhdistyksen kevätkokoukseen
vuonna 2007. Olin nimittäin saanut kutsun
luennoida aiheesta ” Invalidiliitto monessa mukana” eräässä ammattiauttajien koulutustilaisuudessa Kouvolan suunnalla. Pahaksi onneksi en ehtisi aamupäivällä alkavaan tilaisuuteen muulla kuin sillä pahuksen pendolla. Näin
jo sieluni silmillä itseni pöydänkulmaan tarrautuneena viherikkönä, joka ei lainkaan olisi kunniaksi lähettäjätaholleen.

Kokemuskouluttajakeikkanikaan ei sujunut
täysin kommelluksitta. Itse luento meni sujuvasti, mutta sen päätteeksi, siirtyessäni puhujan
paikalta takariviin kuuntelemaan mitä kallispalkkaisella ja kaiketi kuuluisalla konsultilla olisi
kerrottavana, hoksasin, että olinpa tullut pitäneeksi esitelmäni siten, että toisessa jalassa oli
pitsisukka ja toisessa ei. Onneksi sillä kertaa
luennoin pitkissä housuissa enkä hameessa.
Ihan hiljaa ja salaa ujutin sukan pois toisestakin
jalasta ja laitoin sen kassiin. OI ei meillä kulje
suvussa, mutta julkinen puhuminen pitsein sonnustautuneena ilmeisesti kulkee. Kerrotaan
edesmenneen isäni kerran pyyhkineen tyynen
rauhallisesti nokkansa puhujapöntössä miesten
nenäliinan sijasta minun vauva-aikaisiin röyhelöpitsi - pikkareihini. Että isään verraten voisi
sanoa polven suorastaan pojasta paranneen…

Tulin asiasta Kylänlahden Merjalle kevätkokouksessa maininneeksi (sivuhuomautus aina
kannattaa olla läsnä OI- yhdistyksen kokouksissa, sillä sieltä saa apua ihan kaikkiin ongelmiin). Merja, tuo siunattu sielu, joka on kuuluisa
vieraanvaraisuudestaan ja lempeästä luonteestaan (etenkin viime mainitusta hänellä tulisi
olemaan runsaasti hyötyä, kuten tulette huomaamaan) oitis kutsui allekirjoittaneen luokseen päivää ennen, jotta säästyisin viherrykseltä, vaikka se ei ollut minun tarkoitukseni,
olinpahan vain keventänyt sydäntäni.
Sattuipa niin somasti, että ”päivää ennen”
oli samalla päivä jolloin Merjan kuntoutus
Helsingissä loppui, että kaupan päälle tuli vielä
kyytikin. Siinä me sitten yhdessä matkattiin ilman pendoliinon häivää Merjan autolla. Matka
meni sujuvasti ja kuin siivillä (sujuvuus, yhtä
poikkeusta lukuun ottamatta kyllä allekirjoittaneen kohdalla valitettavasti loppui siihen). Perille päästyämme huomattiin, että Merjan kaapit
luonnollisesti kaipasivat kuntoutuksen jälkeistä
täydennystä ja minä luonnollisesti tarjouduin
kauppa-apulaiseksi. Ennen sitä päätin kuitenkin
piipahtaa siellä missä kuninkaatkin ovat yksin.
Porsliinille istahdin asiaankuuluvan syvän huokauksen kera. Kaikki me, jotka olemme Merjan vieraina olleet tiedämme, että Merjan koti
on kaunis ja viehättävä kuten emäntä itsekin.
Jopa kuninkaiden yksityiskammari oli somistettu asiaankuuluvin koristein, ystävältä saaduin
paperiperhosin. Syvään huokaukseni herätti
perhoset henkiin ja ne leijailivat kuin elävät konsanaan pois niille kuuluvalta paikaltaan jalkaini
juureen. Katselin tapahtumaa mykkänä kauhusta. Mitäpä muuta voi tehdä kuin tunnustaa
tekosensa. Onneksi eivät menneet rikki ja sain

Junasta lähetin Merjalle tekstarin nöyrien
anteeksipyyntöjen kera, että josko jostain sohvan kulmalta tai sängyn laidalta löytyy pitsinen
sukka niin se on sitten minun. Illan tullen lähti
Helsingistä Kouvolaan, toinen entistä vuolaampi anteeksipyyntö; kadonnut sukka kun tipahti
yöpuvun pukemisen yhteydessä päivävaatteen
lahkeesta. Takaisin sain tekstarin, jossa asiasta
iloittiin ja toivotettiin tervetulleeksi vierailemaan
uudestaankin. Ihanaa!Ainoa asia, josta selvisin
kaikella kunnialla oli siis itse esitelmän pito ja
senkin voin sanoa, etten jäänyt yhtään jälkeen
kallispalkkaisesta konsultista. Tekisi mieli jopa
sanoa, että päinvastoin, mutta vaatimattomuuttani en tietenkään niin tee. Siinäkin suhteessa
poikkean isästäni, jonka mottona oli: ”Minussakin on vikani, mutta jumalankiitos vaatimattomuus ei kuulu niihin!”
PirkkoJ.
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SUOMEN OSTEOGENESIS
IMPERFECTA –YHDISTYS R.Y.

PÖYTÄKIRJA

Kirsi Lanne

26.4.2009

KEVÄTKOKOUS 2009
Aika

La 25. hutikuuta 2009

Paikka

Alisenniemi Nokia

Läsnä

19 yhdistyksen jäsentä

1 Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Satu Rohkimainen avasi kokouksen ja totesi
sen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2 Kokousvirkailijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Satu Rohkimainen, sihteeriksi valittiin Kirsi
Lanne sekä pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hennikki Karanka ja Jouko Karanka.
3 Toimintakertomus vuodelta 2008
Kokouksen sihteeri luki hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2008.
Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.
4 Yhdistyksen tilinpäätös
Varatilintarkastaja Merja Kylänlahti luki tilintarkastajien lausunnon. Tilinpäätös
vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille vuodelta 2008.
5 Hallitukselle 14 päivää aikaisemmin esitetyt kysymykset
Kysymyksiä, jotka on 14 päivää aikaisemmin hallitukselle osoitetulla kirjallisella
anomuksella pyydetty ottamaan kokouksen ohjelmaan, ei ollut tullut.
6 Muut asiat
Ilmoitusluontoisia asioita;
- kesän sopeutumisvalmennuskurssille on vielä tilaa hakuaika päättyy 1.5.09
- mikäli jollakin on tiedossa ohjelmaa 30-vuotisjuhlakokoukseen, kaikki ehdotelmat
otetaan mielellään vastaan
- mikäli sinulla on vanhoja valokuvia tai lehtileikkeitä niitä otetaan vastaan
juhlakokousta varten, ota yhteyttä Joukoon
- mikäli sinulla on kysymyksiä asiantuntia lääkäreille, niin ota yhteyttä Satuun
- vapaa-ehtoista talkoo väkeä tarvittaisiin juhlakokoukseen
7 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Satu Rohkimainen päätti kokouksen.
________________
puheenjohtaja
Satu Rohkimainen

_________________
sihteeri
Kirsi Lanne

________________
Hennikki Karanka

_________________
Jouko Karanka
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TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2010
1

VUODEN TEEMA
Vuoden 2010 teema on nuorten jäsenten aktivoiminen tutustumaan toisiinsa
sekä yhdistyksen toimintaan. Järjestetään nuorten viikonlopputapaaminen.

2

TIEDOTTAMINEN
Yhdistyksen lehti Hauraat Luut ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
Muu tiedottaminen hoidetaan jäsenkirjeillä tarpeen mukaan. Yhdistyksen
kotisivut uusitaan. Pyritään levittämään tietoa OI-sairaudesta sekä
yhdistyksen toiminnasta.

3

KOKOUKSET
Kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Kaksipäiväinen
syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä.

4

KURSSITOIMINTA
Sopeutumisvalmennuskurssi järjestetään 19.-24.9.2010 Invalidiliiton
Lahden Sopeutumisvalmennuskeskuksessa perhekurssina.
Kuntoutuskeskus Kankaanpää järjestää OI -aikuisten kuntoutuskurssin 16.28.5.2010.

5

VARAINKERÄYS
Jäseniltä kerätään jäsenmaksu, jonka suuruuden päättää syyskokous.
Yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia. Jäsenlehteen myydään mainoksia.
RAY:ltä anotaan toiminta-avustusta.

6 YHTEISTYÖ MUIDEN VAMMAISJÄRJESTÖJEN KANSSA
Yhdistys jatkaa esim. Valtakunnallisessa Vammaisneuvostossa ja
Vammaisjärjestöjen Neuvottelukunnassa. Jatketaan yhteistyötä Invalidiliiton
Harvinaiset-yksikön sekä valtakunnallisen Harvinaiset-verkoston kanssa.
Yhdistys osallistuu mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
järjestämiin tilaisuuksiin.
7

KANSAINVÄLINEN OI-TOIMINTA
Yhdistys osallistuu yhteispohjoismaisen OI-Nordenin kokouksiin sekä
Euroopan OI-yhdistyksen (OIFE) kokouksiin. Yhteydenpitoa muiden
maiden vastaaviin OI -yhdistyksiin jatketaan.
HALLITUS
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SUOMEN OSTEOGENESIS IMPERFCTA - YHDISTYS R.Y.
OSTEOGENESIS IMPERFECTA - FÖRENINGEN I FINLAND
THE FINNISH OSTEOGENESIS IMPERFECTA ASSOCIATION
JÄSENILMOITUSKAAVAKE
(Täytä painokirjaimin)

NIMI:___________________________________________________________________________
OSOITE:________________________________________________________________________
POSTINUMERO:__________________ POSTITOIMIPAIKKA:___________________________
PUH:

SYNT.AIKA:___________________________________

SÄHKÖPOSTI:__________________________________________________________________
Sairastan osteogenesis imperfectaa:
Kyllä
Ei
Epäilen, että kyseessä on OI
Muut jäseneksi ilmoittautuvat henkilöt:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nimi, synt.aika
Onko heillä
OI:____________________________________________________________________

OHEISETTIETONI SAALUOVUTTAALÄÄKETIETEELLISTÄ KÄYTTÖÄ VARTEN:
Kyllä:

Ei:

_________________________________
____________________________________
Paikka ja aika
Allekirjoitus

Palautetaan:
SUOMEN OSTEOGENESIS IMPERFECTA-YHDISTYS RY
Sihteeri Maija Karhunen
Pellavakaskenmäki 3 a 1
02340 ESPOO
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Kuva Jouko Karanka

SEURAAVAN LEHDEN DEADLINE
31.3.2010
Materiaalit tulee toimittaa päätoimittajalle em.
päivämäärään mennessä.

JOUKO KARANKA
Vallerinkatu 27 A 2
33270 TAMPERE
puh: 040 520 4345
karanka@kolumbus.fi
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