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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA
Lämmintä riitti kesän mittaan
myös minulle. Muutenkin oli vallan eriskummallinen kesärupeama, sillä kävin ”talviturkin kastamassa” mökkijärvellä jo toukokuun loppupuolella, jota ei ole tapahtunut todellakaan kymmeniin
vuosiin. Olisiko tuo järvivesikin
niistä Islannin tuhkapilvistä lämmennyt, vai onko kyseessä vain
normaali ilmaston lämpeneminen. Kesän mittaan tuli toimittua
vähemmän näissä yhdistysasioissa, mutta muuta toimintaa riitti
mökkiremontteineen ja perinteisine ”lapset perheineen” juhannusjuhlimisineen.
Tulipa heinäkuun alussa tehtyä ulkomaan autokeikkakin kun
yksi lastenlapsistamme oli tulossa
pois Bremenin vaihto-oppilasvuodeltaan. Emme kylläkään, vaimoni ja minä, tyttöä tuoneet,
vaan haimme tavaroita ja samalla pääsimme
vilkaisemaan hieman suuren maailman tunneleita ja ”Autobahnoja”. Ilmat eivät suosineet
matkalla paitsi Bremenin kiertoiltapäivänämme, jolloin nautiskelimme jokirannan baarissa
mahtavat jäätelöannokset. Jäätelöä syödessämme siihenkin iski yhtäkkiä nykymuodin mukainen tornado ja pyöritti tyhjiä tuoleja metrikaupalla liki viereiselle autokadulle asti.

Päätoimittaja räystäsmaalarina
Kuvaaja: Jouko Karanka
Kastrupiin, eli Kööpenhaminan lentokentän
vierelle. No tosin sillasta kuusi viimeistä kilometriä meni tunnelissa meren alitse. Hieno ja
korkea oli myös Ison Beltin silta, jonka ylitettyämme olimmekin jo Euroopan kiinteällä mantereella, tosin vielä Tanskan puolella. Bremeniin
ajopäivänämme olimme sopineet että olemme
perillä klo 13 paikallista aikaa, mutta minulle,
joka tykkään olla aina aikatauluissa meinasi
käydä vanhanaikaisesti. Tie Hampurista Bremeniin oli remontissa ja max nopeus oli 80 km/
h ja sekin oli vain ajoittain mahdollista kaksi

Autolla tuli ajettua Tukholmaan ensin lautalla saavuttuamme koko matka aina Bremeniin
asti. Komea oli Östersundsbron silta Malmösta
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metriä leveällä vasemmalla kaistalla. Siinä sitten jopa pysähdellen kulkevissa jonoissa ajoin
vasenta kaistaa välillä tuota maksiminopeuttakin vasemman puolen peili lähes keskikaiteen
päällä ja oikeanpuoleinen peili parikymmentä
senttiä ohittamiemme rekkojen kyljistä. Kokemus sekin. Perillä tyttärentyttären isäntäperheen luona Bremenissä olimme kuitenkin minuutilleen kello 13.

Yhdistys- ja lehtiasiassa kiitän kaikkia tähänkin lehteen aineistoa toimittaneita. Mukaan
mahtuu edelleen tekstin ja kuvien vääntäjiä.
Edellisestä lehdestä sainkin palautetta yhdistyksemme asiantuntijalääkäriltä Kaitilan Ilkalta,
”Lehti sen kuin paranee vanhetessaan”. Kiitos
palautteesta ja hyvää syksyn jatkoa kaikille.
Jouko Karanka

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Helteinen kesä helli mieltä ja jäseniä, vaikka
kuumuus meinasikin välillä imeä voimat. Nyt,
kun syksy on saapunut, on mukavaa muistella
kesäpäiviä. Jokaisessa vuodenajassa on hyvät
puolensa, syksyn väriloisto on yksi luonnon taideteos. Vesisade on tarpeellista ja sateita meidän perheessä oikein odotettiin, että päästiin
kylvämään nurmikko. Kolme vuotta olemme
jo asuneet talossa, mutta tänä kesänä saatiin
viimein piha laitettua. Piha näyttää nyt puolet

suuremmalta kuin ennen mursketta ja multaa,
pihatöitä siis tulee riittämään niin paljon kuin
kynnelle kykenen.
Yhdistysrintamalla syksy on ollut ja jatkuu
vilkkaana. Syystapaamisessa oli hyvä tunnelma ja ohjelmamuutoksista ei auttanut ottaa
stressiä. Terve mieli luento peruuntui sairastapauksen vuoksi ja tilalla oli ”ideariihi”, josta
enemmän toisaalla tässä lehdessä. ”Dance

Puheenjohtaja
Cassua
palkitsemassa syyskokouksen
piirustuskilpailun jälkeen
Kuvaaja:
Jouko
Karanka
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Ability – tanssi kuuluu kaikille” peruuntui teatterin pääsykokeiden takia, ONNEKSI OLKOON Maija, Ylioppilasteatterin uusi näyttelijätär. Ohjelmaan tuli väljyyttä muutosten myötä
ja vapaalle seurustelulle jäi enemmän aikaa.
Lasten piirustuskilpailussa oli vain kaksi osallistujaa, Castor ja Emilia. Cassu vei voiton ja lehden kannessa komeilee voittotyö ”Hassu
mies”.

sa. Toivottavasti kurssista saadaan juttu kevään lehteen. Perheet toivoivat tuki/kummiperhe käytännön aktivoimista ja sama asia oli
noussut esiin myös ideariihessä syystapaamisessa. Aloitamme listan keräämisen ja päivittämisen hetimmiten eli ”KUMMIPERHETOIMINNASTA” kiinnostuneet lähettäkää yhteystietonne sähköpostilla minulle
puheenjohtaja@oifinland.org , jos haluatte toimia kummiperheenä tai jos teillä on tuen tarvetta, jossa kokemusperäinen tieto ja asioiden jakaminen voisivat helpottaa.
Lokakuun toisena viikonloppuna on yhdistyksen tieto-taitotalkoot, jossa on tarkoitus
suunnitella ja uudistaa kotisivuja, sekä opetella
taitto-ohjelman käyttöä. Jos lehti on kolahtanut
laatikkoon, ennen tuota ajankohtaa ja olet kiinnostunut osallistumaan, otahan yhteyttä allekirjoittaneeseen.
Värikästä syksyä ja (sopivasti) lumista talvea toivoen,
Satu

Hallitus uusiutuu ensi vuoden alusta, kun
Salla Sallinen astuu Maijan tilalle riviin ja JenniJuulia Wallinheimo-Heimonen aloittaa Pirkko
Justanderin tilalla. Hienoa, kun saatiin uusia
voimia, idearikkaita ja sanavalmiita ihmisiä
hallitukseen. Lasten ja nuorten toimintaryhmän
vetovastuun jakavat seuraavat kaksi vuotta
Jenni-Juulia (lapset) ja Salla (nuoret). Muiden
ryhmien vetovastuut säilyivät ennallaan.
Perhekurssi tuli tänä vuonna täyteen ja oli
mukavaa käydä tapaamassa perheitä Lahdes-

SIHTEERIN PALSTA
Neljä vuotta tuntuu pitkältä ajalta, mutta
aikani sihteerinä vierähti uskomattoman nopeasti. Syyskokouksessa tilalleni sihteeriksi ja
hallitukseen valittiin nimittäin Salla Sallinen,
joka ottaa sihteerin tehtävät hoitaakseen tammikuun alussa. Sallasta tulee mainio sihteeri, jolla ei ole
paperit hukassa ja pää pilvissä kuten joskus edeltäjällänsä. Sallalla on
varmasti paljon uutta energiaa ja uusia ideoita yhdistyksen toimintaan.

pysyä paikoillani kiltisti opiskellen. Ehkä olen
kasvanut, ehkä olen oppinut jotakin näiden vuosien varrella. Yhdistys rutiineineen ja kokouksineen on kulkenut mukana siinä sivussa. Huip-

Nyt kun mietin aikaa taaksepäin, paljon on tapahtunut. Kun
aloitin sihteerin tehtävät, olin juuri
kirjoittanut ylioppilaaksi. Sen jälkeen tanssiteatteri vei minut eri maihin ja kaupunkeihin, välillä yritin
myös olla kunnollinen ihminen ja

Sihteeri työn touhussa syksyllä
2009. Kuva Jouko Karanka
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puhetkiä olivat varmasti 30-vuotisjuhlakokouksen järjestelyt vuosi sitten syksyllä sekä
keväinen OIFE:n edustusmatka Roomaan,
jossa lisää tuonnempana tässä lehdessä. Yhtä
lailla mukavia ovat olleet myös arkisemmat
hallituksen kokoukset. Yhdistystoiminnasta
olen oppinut todella paljon. OI-yhdistyksellä on
pitkä historia ja sille on muodostuneet vakiintuneet toimintatavat, se helpotti työtä paljon.
Puheenjohtaja Satulle kiitos kärsivällisyydestä
ja kannustuksesta vuosien varrella, vaikka sihteerin työni joskus saattoikin jäädä hiukan heitteille muiden kiireiden täyttäessä ajatukset.

kille yhdistyksen jäsenille Kaleidoscopen kummallisen hulluun maailmaan, jossa mikään ei
ole sitä miltä näyttää. Kaleidoscope on tanssiteatteriteos matkalla olosta, kohtaamisista, erilaisuudesta ja rakkaudesta. Esitys tipauttaa
katsojan kaninkolon kautta mielikuvitusmatkalle
erilaisiin maailmoihin kuin Liisa Ihmemaassa
–sadussa ja tuo katsojan eteen erilaisia kuvia
ja tapoja katsoa. Välillä näkymä on humoristinen, välillä sielua kirvelevä. Teoksessa on seitsemän eri-ikäistä, eri tavoin liikkuvaa esiintyjää,
ja lähtökohtana on yhdessä luominen.
Kiitokset kaikille viimeisestä neljästä vuodesta, on ollut hienoa tavata kaikkia yhdistyksen jäseniä kokouksissa! Mielelläni tulen jatkossakin kokouksiin, ja mielelläni ohjaan yhdistyksen jäsenille sen tanssitunnin, joka nyt jäi
valitettavasti väliin syyskokouksessa. Mukavaa
syksyä kaikille!
Maija

Tanssi ja teatteri ovat nyt imaisseet minut
mukaansa lopullisesti. Lokakuussa ensi-iltansa
saa tanssiteatteriteos Kaleidoscope, jossa
esiinnyn ja jota nyt mainostan yhdistyksen jäsenillekin. Esitykset ovat Helsingissä Malmitalossa 29.-30.10. ja Kanneltalossa 3.-4.11., kaikki esitykset klo 19. Lämpimästi tervetuloa kai-

TIEDOTTEET
PALSTA
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Yhdistystoimintaa vuonna 2011
SOPE – kurssi parikurssina
Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksessa 23. -29.10.2011. Kurssille voivat hakea
pariskunnat, joista jommallakummalla tai molemmilla on OI. Lisäksi parit, joilla on OI- lapsi/
lapsia (OI-lapsi voi olla jo aikuistunut ja muuttanut pois kotoa). Hakea voi myös, vaikka olisi
ollut äskettäin perhekurssilla. Kurssi on tarkoitettu vain pariskunnille, lapsia ei sinne voi ottaa
mukaan. Kurssista lähetetään jäsenkirje hakuohjeineen kaikille perheille sekä heille, joiden
tiedämme olevan parillisia tai elävän parisuhteessa. Jos Sinulla on pari ja olet kiinnostunut
kurssista, voit myös itse ottaa yhteyttä saadaksesi hakemuksen. Kurssin yhteyshenkilö on
Pirkko Justander 050- 525 41 83, pirkko.j@luukku.com

OI-aikuisten kuntoutuskurssi
OI - aikuisten KELA- kuntoutuskurssi Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä järjestetään
2.-14.5.2011. Kurssia varten tulee olla alle 6 kk vanha lääkärintodistus ja hakemusten
on oltava perillä Kankaanpäässä jo 2.2.2011. Lääkäriaikoja kannattaa siis tilata hyvissä
ajoin. Jäsenkirje hakuohjeineen tulee kotiin heti vuoden alussa. Älä lähetä hakemusta tai
lääkärintodistusta suoraan Kelaan! Yhteyshenkilö Pirkko Justander

Kevät- ja syystapaamiset
Yhdistyksen kevätkokous pidetään Kotkan Maretariumissa lauantaina 16.4. 2011
Syyskokous on Oulussa kylpylä Edenissä lauantaina 17.9- sunnuntaina 18.9. 2011.
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Nettiyhteyksiä
Alla muutamia tärkeitä linkkejä
www.oi-norden.net Pohjoismaisen OI-yhteisjärjestön sivut
www.harvinaiset.fi Viralliset Harvinaiset-verkoston sivut
www.harvinaiset.net Harvinaisten potilasyhdistysten omat sivut
www.oife.org Eurooppalaisten OI-yhdistysten yhteisjärjestön sivut

NIKSIPALSTA
Lattiaremontti

Kukaan ei ole toistaiseksi liukastunut tai
kaatunut kotonamme ja oli ihanaa viskata ympäri kämppää sijaitsevat irtomatot kierrätykseen. Ne olivat kompastumis- ja liukastumisriski. Irtomattoa ei voi laittaa Flotexin päälle.
Siitä meitä informoitiin, mutta jääräpäisesti päätimme kokeilla. Matto kiertyi vinoon, eikä todellakaan pysynyt paikallaan.

Lattiaremonttimme on ohi ja keittiö on enää
rempallaan. Lattioiden päälysteeksi valittiin
Flotex. Ajattelin kertoa siitä kokemuksia siltä
varalta, että joku toinenkin pohtii kodin lattiapintojen vaarallisuutta/liukkautta.
Uuden kotimme lattiapinnat olivat kulunutta
muovimattoa, joka oli jäätävän kylmä, kova ja
erittäin liukas. Jalkapohjan ollessa vähänkin
märkä, liukastumisia ja horjahduksia sattui.
Eräänä iltana minimies pamautti päänsä todella
pahasti tultuaan suihkusta ja silloin päätin, että
asialle on tehtävä jotain. Kyselin neuvoa tutuilta
ja tuntemattomilta sekä tutkin netin saloja. Invalidiliitossa työskentelevältä arkkitehdilta sain
vinkin Flotex lattiasta. Suomalaisille ajatus kokolattiamatosta on erittäin vieras, mutta mieheni soitti mattoa maahantuovaan firmaan ja sopi
ajan tapaamiselle. Saimme perusteellisen esitelmän Flotexista ja sen ominaisuuksista. Esittelijä
hieroi ketsuppia ja margariinia mattoon ja puhdisti sen kädenkäänteessä metallilastalla. Matosta irtoaa siis veri, öljy ja oksennus, jälkiä
jättämättä. Se on siis kuin tehty lapsiperheelle.
Tuleen mattoa ei saa tuikattua ja pinta on myös
antibakteerinen. Jalkasientäkään emme saa
siis viljeltyä. Pohjalla on kumi, joka toimii hyvänä iskunvaimentimena kallon kopsahtaessa lattiaan. Toki myös alakerran naapurit kiittävät,
sillä pallon pomputtaminen tai pikkuautoralli
asunnossamme ei enää tuota meteliä. Pinta ei
ole liukas märkänäkään ja paljain jaloin se on
erittäin miellyttävä. Villasukat saa huovutettua
pohjasta pilalle tällä matolla, mutta eipä villasukkia enää tarvitse lattian ollessa lämmin.

Flotex on sen verran karkeaa, että hetki
meni totutella muutokseen. Aluksi tuntui kuin
sukka jäisi pintaan kiinni, mutta lähes viikossa
totuimme tunteeseen. Kovin tummaa väriä ei

Lähikuva mattomateriaalista
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Altro Safety pinta. Kokolattiamatto
keittiössä olisi ollut hieman liian omituinen. Minimies on jopa nukkunut Flotex lattialla, mutta aikuiselle se lienee
liian extremeä. Poika nukkui huoneensa lattialla patjalla ja oli nähnyt niin villejä unia, että löysin hänet yöllä kierineenä huoneensa toiseen nurkkaan.
Maton asennuksen hoitivat ammattilaiset, sillä kuvion ja nukan kohdistaminen olisi ollut meille liian haastavaa.
Matto on kumipohjansa ansiosta erittäin
painavaa, joten isoa rullaa siirtämään
tarvitaan monta miestä. Maton pitäisi
kestää kulutusta noin 50 vuotta, eli aika
huolettomasti siinä voi tallustella. Tahrojen poistoon tarvitaan suihkepullollinen
pesuainetta ja metallinen lasta. Matto
ei ime likaa itseensä ja metallilastan
avulla se kaavitaan pois. Olen kokeillut
jo autorasvan, märän maalin ja pizzatahran poistoa ja hyvin on sujunut. Maidon ja veden sain pois ihan vaan talouspaperilla, sillä ne jäivät maton päälle
”helmeksi” eivätkä aiheuttaneet läiskiä.
Kerran vuodessa kannattaa kuulemma
vuokrata viikonlopuksi pesukone, jolla suristellaan koko asunnon lattiat puhtaaksi. Siitä meillä
ei vielä ole kokemusta, mutta aikomus on vahva. Ymmärsin, että matosta voi leikata palan
pois, jos siihen tulee joku ylitsepääsemätön jälki/vaurio ja se voidaan täyttää palalla uutta mattoa. Saumoja ei pitäisi jäädä, kunhan nukan
kohdistaa oikein. Ollaan oltu tosi tyytyväisiä
lopputulokseen. Kunhan tuo pienin OI-perheenjäsenemme (2kk) lähtee liikkeelle niin
pääsemme testaamaan lisää maton ominaisuuksia.

Asennus meneillään
kannata valita, sillä jokaikinen roska näkyy matossa. Sen vuoksi valitsimme maton, jossa on
pientä kuviointia, se naamioi pienet roskat, eikä
jokapäivä tarvitse olla imuroimassa. Pölynimuri
oli vaihdettava, sillä tällainen matto vaatii supertehokkaan koneen, jossa on tamppaava ominaisuus. Sellaisia ei saa alle 300 eurolla, mutta
onpahan meillä nyt kerrankin niin hi-tech imskari ledivaloineen, että sen kanssa on melkein ilo
leikkiä.
Flotexin asennuksen yhteydessä kaikki kynnykset poistettiin ja keittiön lattiaan vaihdettiin

Teksti ja kuvat Miisa

LUENTO KEVÄTKOKOUKSESSA HEUREKASSA 17.4.2010
Vammaispalvelulainsäädännön muutokset
ja tuleva kehittäminen
koko 2000-luvun myös hallituksen keskeisiä
tavoitteita. Vammaisia henkilöitä koskevan
lainsäädännön muutospaineet ovat nousseet

Vammaisten henkilöiden tasa-arvoinen
kohtelu, elämänhallinnan, työ- ja toimintakyvyn
sekä omatoimisuuden tukeminen ovat olleet
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useasta tekijästä. Vuonna 1988 voimaan tullut,
varsin edistyksellinen vammaispalvelulaki paransi merkittävästi vammaisten henkilöiden sosiaalista asemaa ja osallistumismahdollisuuksia.
Sen jälkeen tapahtuneet yhteiskunnalliset ja
lainsäädännölliset muutokset edellyttävät kuitenkin lainsäädännön kokonaisuuden kehittämistä ja muuttamista. Nämä tekijät liittyvät lainsäädännön osittaiseen vanhentuneisuuteen, soveltamis- ja oikeuskäytännön ristiriitaisuuksiin
suhteessa lakien sanamuotoihin ja tarkoitukseen, perusoikeusuudistuksen asettamiin vaatimuksiin lainsäädännön uudistamisesta vastaamaan perusoikeussääntelyä sekä kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista ja muista rakenteista aiheutuviin uudistuspaineisiin. Erityisesti
vuonna 2006 valmistuneen YK:n vammaissopimuksen velvoitteet on jo ennen sopimuksen
kansallista voimaan saattamista otettava laajaalaisesti huomioon lainsäädäntöä ja myös hallintokäytäntöjä kehitettäessä.

kehittää vaikeavammaisten henkilökohtainen
avustajajärjestelmää ja tulkkipalveluja. Taloudellisten voimavarojen niukkuuden vuoksi kokonaisuudistus ei tuolloin toteutunut. Sen sijaan
vammaispalvelulakiin tehtiin tulevaa uudistustyötä tukevia muutoksia. Vaikeavammaisten
henkilöiden tulkkipalvelujen tuntimääriä lisättiin
merkittävästi ja lakiin lisättiin uutena kunnan
erityisen järjestämisvastuun alaisena palveluna
vaikeavammaisille henkilöille järjestettävää
päivätoiminta. Muutokset tulivat voimaan
vuonna 2007.
Vammaislainsäädännön uudistuksen
toinen vaihe
Vuonna 2008 toteutettiin vammaislainsäädännön kokonaisuudistuksen toinen vaihe,
johon perustuvat vammaispalvelulain muutokset tulivat voimaan 1.9.2009. Uudistus perustui hallitusohjelman vammaispolitiikan kehittämiseen liittyviin tavoitteisiin kansalaisten
yhdenvertaisuuden turvaamisesta vahvistamalla palvelujen käyttäjien oikeuksia ja sosiaalitakuun toteuttamisesta ottamalla asteittain
käyttöön palvelutarpeen arvioinnin määräajat
keskeisissä sosiaalipalveluissa. Vammaislainsäädännön
sisällön osalta merkittävä tavoite liittyi
vammaispalvelulain
ja kehitysvammalain
yhdistämisen jatkamiseen ja vammaisten henkilökohtainen
avustajajärjestelmän
kehittämiseen vaiheittain. Tämän tavoitteen toteuttaminen liittyi osaltaan
myös tavoitteeseen
tukea vammaisten

Matti Vanhasen I hallituksen ohjelmaan sisältyi kirjaus vammaislainsäädännön uudistamisesta sovittamalla yhteen vammaispalvelulaki
ja kehitysvammalaki. Lisäksi tavoitteena oli

Jaana Huhta
luennoi
Kuvaaja Jouko
Karanka
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henkilöiden aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja työelämään.

muitakin sosiaalipalveluja tuottamalla palvelun
itse tai hankkimalla muilta palveluntuottajilta.
Henkilökohtaisen avun järjestämistavoista päätettäessä ja henkilökohtaista apua tosiasiallisesti järjestettäessä on aina otettava huomioon
vaikeavammaisen henkilön mielipiteet ja toivomukset sekä hänen palvelusuunnitelmassaan
määritelty yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne kokonaisuudessaan. Järjestämistavan
on tuettava ja edistettävä vaikeavammaisen
henkilön itsenäistä elämää ja yhdenvertaista
oikeutta elää yhteisössä sekä tehdä samanlaisia
valintoja kuin muut ihmiset. Valinta henkilökohtaisen avun järjestämistavasta tulee tehdä
yhteisymmärryksessä vaikeavammaisen henkilön kanssa etenkin asiakaslain 8, 9 ja 10 §:n
säännökset.

Tavoitteena asiakkaan oikeuksien ja osallistumisen vahvistaminen
Syksyllä 2009 voimaan tulleen vammaispalvelulain osittaisuudistuksen keskeinen tarkoitus on vahvistaa vammaisen asiakkaan oikeuksia ja hänen yksilöllisen tarpeensa huomioon
ottamista palveluja ja tukitoimia järjestettäessä.
Lainmuutoksessa vammaispalvelulakiin lisättiin
osana hallitusohjelman mukaista sosiaalitakuun
vahvistamista myös säännökset, vammaispalvelujen ja tukitoimien tarpeen viivytyksettömästä selvittämisestä, palvelusuunnitelman viivytyksettömästä laatimisesta sekä määräajasta
päätöksenteossa (3 a §). Vammaislakien yhdistämiseen liittyy säännös vammaispalvelulain
ensisijaisuudesta kehitysvammalakiin nähden.
Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistämisen etenemistä hallinnollisten ratkaisujen
osalta on hidastanut epätietoisuus siitä, millaiseksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä muodostuu palvelujen järjestämistä
ja rahoitusta koskeva lainsäädäntö. Kehitysvammalaissa olevat erityishuollon hallintoa koskevat säännökset ovat siis edelleen voimassa.

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa
vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia
valintojaan niin kotona kuin kodin ulkopuolella
päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa,
harrastuksissa yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Apu kattaa laajasti tavanomaiset
elämän eri toiminnot. Henkilökohtaisen avun
saannin edellytyksiin kuuluu se, että avun tarvitsijalla on voimavaroja määritellä avun sisältö
ja toteutustapa (8c§ 2). Osan vaikeavammaisista henkilöistä kohdalla avun tarpeen määrittely perustuu kokonaan tai pääasiallisesti ulkopuolisen tahon näkemykseen ja työntekijälähtöiseen toimintaan. Tällöin useimmissa tapauksissa avustamisen tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon, ohjaukseen ja valvontaan eikä
vammaispalvelulaissa säädetty henkilökohtainen apu ole tarkoitukseen sopiva ja riittävä palvelu. Kunnalla ei myöskään ole velvollisuutta
järjestää henkilökohtaista apua tilanteissa, joissa henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein eli tilanteissa, joissa
vaikeavammainen henkilö tarvitsee vaativaa
ja monialaista erityisosaamista sekä ympärivuorokautista hoitoa ja valvontaa edellyttäviä
palveluja.

Henkilökohtainen apu kunnan erityisen
järjestämisvelvollisuuden piiriin
Palvelujen sisällön osalta ensisijainen tarkoitus on vahvistaa vaikeavammaisten henkilöiden
mahdollisuutta saada henkilökohtaista apua ja
sen avulla lisätä heidän yhdenvertaisuuttaan,
itsenäisyyttään ja mahdollisuuksiaan osallistua
yhteiskunnan eri toimintoihin. Vammaispalvelulain muutoksella henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle tuli osaksi kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia
vammaispalveluja (8 § 2). Vaikeavammaiset
henkilöt saivat tietyin rajauksin subjektiivisen
oikeuden henkilökohtaiseen apuun, jonka toteuttamistavat ovat aikaisempaa henkilökohtainen avustaja -järjestelmää monipuolisemmat.
Avustaja voi olla aiemman lainsäädännön tavoin työsuhteessa avustettavaan, mutta vaihtoehtoisesti palveluja voidaan hankkia myös palvelusetelin turvin. Lisäksi kunta voi järjestää
henkilökohtaista apua samalla tavoin kuin

Henkilökohtaisen avun sisältö ja määrä
Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä
vamman tai sairauden vuoksi selviä. Henkilö10

kohtaisen avun tarkoitus (8c §) on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja
sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.
Päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten henkilökohtaista apua on järjestettävä kunkin vaikeavammaisen henkilön välttämättä tarvitsemassa laajuudessa. Avun määrän arviointi on
sidoksissa perustuslaissa säädettyyn jokaisen oikeuteen välttämättömään huolenpitoon eli ihmisarvoisen elämän edellyttämään turvaan sekä
riittävien palvelujen turvaamiseen jokaiselle.
Palvelujen riittävyyttä arvioitaessa lähtökohtana
pidetään sellaista palvelujen tasoa, joka luo jokaiselle ihmiselle edellytykset toimia yhteiskunnan
täysivaltaisena jäsenenä. Koska ihmisarvoisen
elämän edellytysten täyttyminen edellyttää
myös muiden inhimillisten tarpeiden kuin perustarpeiden tyydyttämistä, on huomiota kiinnitettävä myös erilaisiin sosiaalisiin tarpeisiin vastaamiseen sekä vaikeavammaisen henkilön
mahdollisuuksiin toteuttaa itseään.
Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen kuten
ystävyys- ja sukulaisuussuhteiden ylläpitämiseen
kodin ulkopuolella on järjestettävä henkilökohtaista apua vähintään 10 tuntia kuukaudessa
vuosina 2009–2010. On tärkeää huomioida palvelusuunnitelmaan sisältyvä arvio vaikeavammaisen henkilön yksilöllisen elämäntilanteen ja
avuntarpeen kokonaisuuteen vastaavasta henkilökohtaisen avun määrästä tuntimäärää mitoitettaessa. Laissa säädetty vähimmäistuntimäärä
ei ole ehdoton, vaan henkilökohtaista apua voidaan järjestää edellä mainittuihin tarkoituksiin
myös alle 10 tuntia kuukaudessa, jos avun tarve
ei ole sitä suurempi. Vuodesta 2011 vähimmäistuntimäärä on 30 tuntia kuukaudessa, ellei vähäisempi määrä turvaa välttämätöntä avun tarvetta
näissä toiminnoissa.
Vammaislainsäädännön tuleva kehittäminen
Yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumisessa ovat keskeisiä kaikille käyttökelpoiset,
esteettömät, saavutettavat ja turvalliset palvelut.
Erityispalvelujen merkitys vammaisten henki11

löiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden mahdollistajina on myös suuri. Niitä tarvitaan silloin
kun riittäviä ja sopivia palveluita ei ole mahdollista saada yleisinä palveluina. Haasteena on
varmistaa yleisten palvelujen esteettömyys,
saatavuus ja toimivuus samoin kuin erityispalvelujen saatavuus, tehokas toimeenpano ja
laatu maan eri puolilla.
Lainsäädännön uudistamista ohjaavat valtioneuvoston vammaispoliittisessa selonteossa
vahvistettujen vammaispolitiikan keskeisten
periaatteiden ohella perustuslain säännökset
yksilön oikeuksien turvaamisesta sekä YK:n
vammaissopimuksen velvoitteet. Sopimus
korostaa vammaisten henkilöiden osallistumisen, itsemääräämisoikeuden ja yhdenvertaisen kohtelun turvaamista, syrjimättömyyttä,
saavutettavuutta ja esteettömyyttä sekä riittävien palvelujen, erityisesti henkilökohtaisen
avun, merkitystä oikeuksien toteutumisessa.
Itsemääräämisoikeuden käyttö ja sen vahvistuminen edistää vammaisten henkilöiden itsenäisyyttä ja omatoimisuutta. Näitä asioita korostaa myös keväällä valmistuva valtioneuvoston vammaispoliittinen ohjelma (VAMPO), jota on valmisteltu laaja-alaisessa yhteistyössä
eri hallinnonalojen, vammaisjärjestöjen sekä
muiden toimijoiden kanssa.
Hallitusohjelman mukaisesti jatketaan valmistelua vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistämiseksi yhdeksi vammaisten
henkilöiden erityispalveluja koskevaksi laiksi,
jonka myötä kehitysvammalaki kumotaan.
Seuraava vaihe lakien yhdistämisessä on kehitysvammalain palvelujen ja tukitoimien siirtäminen osin yleiseen lainsäädäntöön, esim.
terveydenhuoltolakiin tai muuhun yleiseen
lainsäädäntöön ja osin erityislainsäädäntöön
eli vammaispalvelulakiin. Samassa yhteydessä
kehitetään sosiaalihuoltolain mukaisten yleisten palvelujen sisältöjä vastaamaan paremmin
myös vammaisten henkilöiden tarpeisiin esim.
kotipalvelun ja asumiseen liittyvien palvelujen
osalta. Vammaislakien yhdistäminen on hallinnollisten ratkaisujen osalta mahdollista tehdä
sen jälkeen kun linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön sisällöstä palvelujen järjestämistä ja rahoitusta koskevilta osin ovat tiedossa. Näiden

ratkaisujen selkiintyminen on edellytys kehitysvammalaissa olevien erityishuollon hallintoa koskevien säännösten kumoamiselle.

Palvelujen kehittämistarve liittyy yhtäältä
myös lähivuosina etenevään kehitysvammaisten henkilöiden palvelujen rakennemuutokseen,
jossa avohuollon piiriin siirtyy laitoksista enenevästi myös vaikeimmin vammaisia henkilöitä.
Tässä yhteydessä on tarkasteltava mahdollisuuksia kehittää henkilökohtaista apua laajaalaisemmaksi palveluksi, jossa osana on kehitysvammaisten ja muiden kognitiivisia toimintarajoitteita omaavien vammaisten henkilöiden
tarvitsema ohjaus ja tuki päätöksenteossa.

Ensisijainen vammaispalvelujen kehittämistarve - myös vammaispalvelulain muutosten
toimeenpanosta saatujen tietojen perusteella kohdistuu tilanteisiin, joissa nykyiset vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet eivät
ole vammaiselle henkilölle sopivia ja riittäviä.
Nämä tilanteet liittyvät mm. pääasiassa hoitoa
ja valvontaa tarvitsevien vaikeavammaisten
henkilöiden, ml. vaikeavammaiset lapset ja heidän perheensä, joille vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu ei sovellu, tarvitsemiin yksilöllisiin palveluihin.

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ
Jaana Huhta
hallitussihteeri
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto
lenkkejä,askartelua sekä yksilöityjä hoitoja kuten hierontaa, akupunktiota, vesihierontasänkyä ja kipuhoitoja. Talon alakerrasta löytyi lisäksi ampumarata ja siellä jengin anniemestariampuja Eila teki vakuuttavaa työtä ilmapistoolilla. Myös keilailun saloihin päästiin käsiksi
ja ainakin näin ensikertalaiselle oli mieleenpainuva kokemus ottaa kisa Tuijan kanssa. (Terveiset Simonkallioon.)

KANKAANPÄÄ 2010
OI-jengi vuosihuollossa!
Heippa all lovely girls and boys ! No se on
Markku tässä taas ku pistää kynän sauhuamaan ja raportoi menneen kesän yhdestä kohokohdasta eli Kankaanpään OI -kuntoutuskurssista. Ajankohta oli taas toukokuun loppu
ja erittäin kuumissa olosuhteissa pantiin kurssi
käyntiin. Paikalle oli kokoontunut 10 meikäläistä Siilinjärven ja ruuhkarannan välimaastosta.
Oli yllättävää huomata kuinka helpolla meikäläinen kotiutui uuteen paikkaan ja uusiin ihmisiin -muutamassa päivässä oltiin jo yhtä suurta
perhettä -nauru kaikui käytävillä ja
hauskaa oli. Päivät oli yleensä täyttä
duunia kahdeksasta neljään ja iltaisin
sai sitten huokaista kavereiden kanssa ja miettiä päivän saldoa. Meitä
hoiti taidolla kaksi fysioterapeuttia
Nella ja Kati ja sokerina pohjalla
maailman paras lääkäri Ulla! Alussa
jokaisella oli lääkärin tarkastus ja
haastattelujen pohjalta jokaiselle räätälöitiin oma hoito-ohjelma.

Iltaisin jos energiaa riitti saattoi hyödyntää
vielä salia, kuntopyöriä tai lähteä happihypylle
upeaan kangasmetsään-itse viihdyin kannon
nokassa jarruttelemassa talven aikana ylikierroksille joutunutta oravanpyörääni. Itse laitos

Päiviin oli sijoitettu mukavasti yhteisiä peli- ja uinti hetkiä, ulkoilma-

Tanja kuvaa Brita-Stinan synttäreillä
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Tanja ja Taisto lenkille
lähdössä

on hyvinhoidettu hoitoyksikkö luonnonkauniilla rauhallisella paikalla. Henkilökunta palvelee lämmöllä ja pitää kaikista hyvää huolta.
Talossa hoidetaan oi-laisia, monivammaisia
aslak kuntoutujia, joten meno on mannermais-

ta ja porukat sekoutuvat
toisiinsa lupsakasti. Itse
olen harrastanut musiikkia koko ikäni ja nautin
iltaisin erinlaisista musiikkiesityksistä. Karaokeakin päästiin muutamana
iltana vääntämään -siitä erityispisteet Tanjalle
joka hyödynsi tämän edun
mallikkaasti. Vuosi sitten
tulin mukaan Lahdessa
OI:n sisäpiirijengiin ja sieltä minulle jäi erityisesti
Minna mieleen. Tämän reissun ehdoton aurinko
ja ilopilleri oli miehemme Kerimäeltä Taisto,
paikallinen vesipeto, joka ui kurssin aikana lähemmäs viisikymmentä kilometriä! Hän on
myös porukan multimediaihme ja jos tarvittin

Yhteiskuva kurssilaisista
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infoa esim. palleasta Taisto kaivoi tiedon hetkessä puhelimestaan.
Kiitos ja terveiset kaikille
mukana olleille -toivottavasti
akut on taas ladattu ja toivotan
kaikille OI -laisille turvallista
talvea.
Lämmöllä Markku :)
Kuvat:
Tuija Mäkela ja
Taisto Karjalainen

Rantakestit

OI-NORDENIN KOKOUS
KÖÖPENHAMINASSA 14.-15.5.2010
Toukokuun ensimmäisten helteiden aikaan,
tuhkapilven hälvennettyä, pidettiin OI-Nordenin kokous Tanskassa, Kööpenhaminassa.
Minulle tämä oli ensimmäinen kokous Suomen
varsinaisena edustajana, olin aikaisemmin ollut
mukana vain varaedustajana OI-Nordeninssa.
Itseni lisäksi kokoukseen osallistui myös Suomen toinen edustajaa OI-Nordenissa, Jouko
Karanka. Koska matka oli pitkä, ja tarvitsen
apua useissa päivittäisissä toiminnoissa, henkilökohtainen avustajani Hanna tuli myös mukaan.
Aloitimme kokousmatkan avustajani kanssa
perjantaina menemällä junalla Vaasasta Helsinkiin ja siitä lensimme Kööpenhaminaan.
Matkan varrella muistan että söimme jäätelöä

lämpimässä kesähelteessä Helsingissä, mutta
kun pääsimme Kööpenhaminaan, oli ulkolämpötila enää reilu 10 astetta. Se ei toki haitannut,
meidät otettiin perillä lämpimästi vastaan. Oli
mukava tavata taas kaikkia ns. vanhoja tuttuja,
Jouko Suomesta, edustajat Jorun ja Karin Norjasta, Ruotsin edustaja Carina, sekä OI-Nordenin puheenjohtaja Preben Tanskasta, ja
myös yksi uusi edustaja Karsten Tanskasta.
Illalla oli mukavaa syödä yhdessä illallinen,
tutustua ja vaihtaa kuulumisia.
Lauantaiaamuna aloitimme kokouksen ja
asialistalla oli paljon tärkeitä asioita. Kokouksessa kukin maa kertoi toiminnastaan ja keskustelimme myös mm. OI-Nordenin taloudesta, kotisivuista ja tulevasta toiminnasta,
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kokouksista ja
asiantuntijaseminaarista. Saimme
käytyä kaikki asiat huolellisesti ja
tehokkaasti läpi
niin, että päätimme kokouksen illansuussa ja lähdimme lentokentälle. Paluumatkalla lensimme
Joukon kanssa
samalla lennolla
ja kun laskeuduimme Helsinkiin, minusta tuntui kuin olisimme
tulleet johonkin
etelän lomakohteeseen kun oli
niin lämmin vaikka oli jo pimeä ilta. Helsingistä
pääsimme avustajani kanssa Joukon kyydissä
Tampereelle, jossa olimme yötä veljeni luona.
Seuraavana päivänä jatkoimme sitten vielä
junalla kotiin Vaasaan.
Kiitos kaikille mukana olleille mukavasta
kokousviikonlopusta ja antoisasta Pohjoismaa-

Kokous
meneillään

laisesta yhteistyöstä! Tack till alla som var med
för en trevlig möteshelg och ett gott Nordiskt
samarbete!
Teksti ja kuvat
Elisabeth Hästbacka,
Suomen edustaja OI-Nordenissa

Hallitus
ryhmäkuvassa. Edessä
Elisabeth
Hästbacka
(FI) ja
Karsten
Jensen
(DK), takana Carina
Svenheden
(SE), Jorun
Olsen (NO),
Karin Böe
(NO),
Preben
Nielsen
(DK) ja
Jouko Karanka (FI)
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OIFE:n kokous Roomassa
27.-30.5.2010

OIFEn hallitus , ”Rooman klubi”, yhteiskuvassa
Viime keväänä olin Suomen OI-yhdistyksen
varaedustajan ominaisuudessa OIFE:n, eli Euroopan OI-yhdistysten liiton vuosikokouksessa,
sillä vakituinen edustajamme Eero Nevalainen
ei valitettavasti päässyt paikalle. Kokous järjestettiin 27.-30.5.2010 Rooman esikaupunkialueella samassa yhteydessä Italian OI-yhdistyksen vuosikokouksen kanssa.
Samaan aikaan järjestetty Italian OI-yhdistyksen vuosikokous oli kerännyt paikalle lähemmäs 100 osallistujaa. Italian yhdistyksen
kokouksen teemana oli OI:n psyykkiset vaikutukset, ja heillä oli aiheesta viikonlopun aikana
mm. workshopeja ja kaikille avoin psykologin
vastaanotto. Aihe tuntuu olevan pinnalla, sillä
seuraava OIFE:n järjestämä konferenssi suunnitellaan järjestettävän samasta aiheesta vuonna 2012 Tanskassa. Portugalin OI-yhdistys on
myös aloittamassa aiheesta laajaa tutkimusta.
Roomassa OIFE järjesti samaan aikaan lääketieteellisen konferenssin, jossa luennoivat lähin-

nä OI:hin erikoistuneet kirurgit eri maista. Valitettavasti OIFE-edustajille ohjelmat menivät
päällekkäin, enkä voinut osallistua lääketieteelliseen osuuteen.
Kokousedustajia oli yhteensä 10 eri Euroopan maasta. Italialaiseen tapaan joskus sählättiin, oltiin aikataulusta jäljessä ja huudettiin
”Incredibile!”, mutta olin odottanut paljon suurempaa kaaosta, ja kaikki sujui melko säntillisesti. Sen sijaan italialaisesta ruuasta en olisi
saanut tarpeekseni. Espressotauot tulivat tarpeeseen pitkien kokoussessioiden aikana.
Vaikka Eero oli minua hieman opastanut etukäteen, kärryillä pysyminen kaikkien konferenssien, komiteoiden ja projektien keskellä oli
välillä haastavaa. Kokouksessa käsiteltiin suuri
määrä asioita, osa työstä on tietenkin melko
byrokraattista mutta osa keskusteluista myös
todella mielenkiintoisia. Tässä muutamia
uutisia:
- OIFE:lla on valokuvakilpailu, kuvan aihe
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voi olla mikä tahansa OI:hin liittyvä. Kuvaa
käytetään OIFE:n materiaaleissa. Kuvia voi
lähettää vielä lokakuun loppuun saakka (jos olet
kiinnostunut, ota yhteyttä Eero Nevalaiseen!)
- OIFE suunnittelee OI-aiheisen julisteen,
johon pyritään saamaan tehokas viesti. Juliste
on kaikkien Euroopan maiden käytössä.
- Nuorten kansainvälinen viikonloppu järjestetään vuonna 2011 Hollannissa ja vuonna
2012 mahdollisesti Berliinissä.
- Lähivuosina järjestetään myös kansainvälinen OI-aikuisten tapaaminen.
- Portugalin OI-yhdistys on aloittanut tutkimuksen OI:n ja sydänsairauksien yhteydestä.
- Australian yhdistys on tehnyt aloitteen erityisestä OI:lle omistetusta päivästä, ns. Wishbone Daystä, jota juhlitaan 6. toukokuuta.

konferensseissa. OIFE:n hallituksen jäsenet
sukkuloivat myös eri maiden yhdistysten kokouksissa. Lisäksi OIFE saa paljon yhteydenottoja ja avunpyyntöjä OI:ta sairastavilta ihmisiltä
eri maista, joissa ei vielä ole yhdistyksiä tai tukea, ja näin OIFE tekee myös tärkeää sosiaalityötä. Joillekin OIFE-aktiiveille OI-toiminta tuntui olevan suuri intohimo, ja he olivat asialleen
omistautuneita. Olikin hienoa tutustua kokouksessa moniin värikkäisiin henkilöihin. Yhteyksien pito ja kokemusten jakaminen maiden välillä tuntuikin ehkä tärkeimmältä OIFE:n annilta.
Eri jäsenmaissa ollaan hyvin eri tilanteissa –
joissakin maissa resurssit toimintaan ovat suuret, ja yhdistykset aktiivisia, toisaalla toiminta
taas on pienempää. Puhumattakaan siitä, kuinka OI:ta sairastaviin eri kulttuureissa suhtaudutaan – esimerkiksi Italiassa kerrottiin olevan
vielä paljon säälivää raukkaparka-ajattelua.

OIFE, ja erityisesti sen puheenjohtaja Ute
Wallentin tekevät tärkeää työtä edustamalla
OI:ta erilaisissa kansainvälisissä kokouksissa,
esimerkiksi harvinaisiin sairauksiin liittyvissä

Teksti ja kuva
Maija Karhunen

PERUSTIETOA OIFE:STA
* Jäseniä eri Euroopan maiden OI-yhdistykset. Yhteistyöjäseninä mm. USA:n, Meksikon
ja Australian yhdistykset.
* Tavoitteena edustaa jäsenyhdistyksiä Euroopan tasolla, edistää OI:ta sairastavien asiaa
ja tuoda esille ongelmia, kerätä ja julkaista OI-tietoa, edistää OI-aiheista tutkimusta, tukea
jäsenyhdistyksiä mahdollistamalla tiedon ja kokemuksien vaihdon.
* Työtä tekee OIFE:n hallitus sekä palkattu sihteeri.
* Saa rahoituksensa mm. jäsenmaiden jäsenmaksuista ja lahjoituksina.
* Julkaisee OIFE-passia, jossa perustiedot OI:sta eri kielillä (tilattavissa Suomen OIyhdistykseltä). Muita projekteja mm. Making Friends-projekti, Opiskelijavaihto-projekti,
OI:ta sairastavien tukeminen kehitysmaissa. (lisätietoja projekteista Eero Nevalaiselta)

OI elokuvissa
Teksti on vapaasti suomennettu Anna Rossin viestinnän kandidaatin työstä. Anna Rossi
on Italian OI-yhdistyksen nuorisovastaava ja
myös OIFE:n nuorisovastaava.
”Vuosisatojen ajan vammaisten yhteiskunnallinen asema on ollut pimennossa – usein heitä on niputettu yhteen muiden marginaalisten
ryhmien kanssa ja pidetty ulkopuolisina. Vasta
viime aikoina vammaisten asema on alkanut
saada huomiota keskusteluissa. Heidän integroitumisensa yhteiskuntaan on ollut hidasta

eikä vieläkään ole päättynyt. Erilaisuuteen suhtautuminen on yksi ihmiskunnan suurimpia
haasteita: eri kulttuureissa erilaisuus on nähty
uhkana, jonain jota on täytynyt pelätä, suorana
hyökkäyksenä identiteettiä vastaan.
Elokuvat, ja taide yleensäkin, heijastelee
ympäröivää yhteiskuntaa ja sen muutoksia, eikä
voi välttyä kohtaamasta myös vammaisiin suhtautumiseen liittyviä ongelmia. Se, miten vammaiset on esitetty elokuvissa, on vaihdellut säälivästä, myötätuntoisesta, surullisesta suhtautu-
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misesta liikuttaviin selviytymistarinoihin. Myös
suoria ja kaunistelemattomia tarinoita, joissa
näytetään vammaisten elämään liittyviä todellisia ongelmia, esteitä ja epäoikeudenmukaisuuksia, on nähty.
Kandintyössäni tutkin neljää elokuvaa:
Unbreakable (ohjaus M. Night Shayamalan),
Amelie (ohjaus Jean Pierre Jeunet), Fragile
(ohjaus Jaime Balaguerò) ja The Sixth
Happiness (ohjaus Waris Hussein).
Unbreakable -elokuvassa OI nähdään
symbolina hauraudesta, joka määrittyy vastakohtansa kautta: voittamaton sankari David
Dunn antaa helpotuksen hauraalle Elijahille.
Elokuvassa Elijahille ainoa tapa, jolla hän voi
ymmärtää heikkoa terveyttään ja haurauttaan
on todistaa, että joku toinen on voittamaton ja
tuhoutumaton. Vain näin hän voi saada elämälleen merkityksen. Samuel L. Jacksonin esittämälle Elijahille OI:sta tulee tapa löytää paikkansa maailmassa.
Amelie -elokuvassa Serge Melinin esittämä
OI:ta sairastava hahmo on taiteilija, viisas mies,
maalari Raimond Dufayel. Hänen työnsä ja toisaalta sairautensa vaativat häneltä keskittymistä, ja hän on eristänyt itsensä äärimmäisyyksiin
asti. Hän elää eristyneenä pehmustetussa asunnossa, turvassa kuin pesässä. Tästä huolimatta
maailma ja elämä kiehtovat häntä suuresti.
Raimondin fyysinen hauraus suhteessa päähenkilö Amelien psyykkiseen haurauteen tulee ilmi
heidän keskusteluissaan: sattumoisin keskuste-

lut koskevat Raimondin maalauksen tyttöä joka
piileskelee lasin takana. Raimond ja Amelie
ystävystyvät ja tukevat ja neuvovat toisiaan.
Raimondin tärkein ja elokuvan päättävä neuvo
Amelielle on alkaa elää elämäänsä ja lakata
pelkäämästä elämään kuuluvia tunteita ja
koke-muksia. Elämällä täyttä elämää Amelie
antaa myös vanhalle taiteilijalle mahdollisuuden
nauttia elämisen herättämistä tunteista ja
iloista.
Sen sijaan Fragile-elokuvassa OI on
jonkin synkän, mysteerisen ja pelottavan
läsnäoloa. Se aiheuttaa odottamatonta kipua
ja kärsimyk-sen tunnetta Mercy Fallin
potilaille. Kivun pelko tuo jännitteen tähän
tyylilajiltaan kauhuelokuvaa edustavaan
elokuvaan.
Sixth Happiness -elokuvan lähestymistapa
OI:hin on realistisempi. Elokuva kertoo Britnimisen henkilön tarinan, mutta perustuu
Firdaus Kangan omaelämäkerralliseen romaaniin Trying to Grow. Kummallisten, ennustamattomien ja selittämättömien lapsuusajan
murtumien jälkeen kirjailija ja hänen fiktiivinen
alter-egonsa Brit oppivat elämään haurasta
elämäänsä johon toistuvat murtumat kuuluvat.
Murtumat johtuvat OI:sta, mutta elokuva muistuttaa, että elämä itsessään on haurasta ja ennakoimatonta, oli OI tai ei.”
Suomentanut
Maija Karhunen

SYYSKOKOUS KUVINA
Yhdistyksemme
syyskokouksessa
18.-19.9.2010 oli ohjelmapuolen ongelmista huolimatta oikein mukavasti väkeä. Ohessa muutamia kuvavälähdyksiä
kokouksesta.

Jenni-Julia, Töyhtis ja Cassu vauhdissa
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Naiskauneutta,
Miisa ja
Camilla

Askarteluryhmä
työn touhussa

Kuvaannollinen
keskusteluryhmä
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Emilia
tarkastaa
T-paidan
maalitöpötintä

Ideariihen aivoituksia
paperilapuilla

Piirustuskilpailun satoa, Emilian hepo
Cassun kissa ja kissantassu
Teksti ja kuvat Jouko Karanka
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IDEARIIHI TYÖSKENTELYÄ LAHDESSA 18.9.2010
Syystapaamisen ohjelmaan merkitty ”Terve
Mieli” – luento peruuntui sairastapauksen
vuoksi, eikä tilalle saatu luennoitsijaa lyhyellä
varoitusajalla. Mielikuvitukseni ei riittänyt keksimään muuta kuin ideariihen pitämisen. Alustukseksi kerroin tuloksia juhlakokouksessa kerätystä kirjallisesta palautteesta. Palautteita
saatiin vain kahdeksan kappaletta ja pääasiassa toimintaan oltiin tyytyväisiä. Yhdessä palautteessa kritisoitiin paikalleen jämähtämistä ja
sitä, etteivät nuoret tule vanhoihin hapatuksiin.
Jotain uutta siis täytyy keksiä, että nuoretkin
kiinnostuisivat.
Ajatuksena oli miettiä ryhmissä, miksi kannattaa kuulua yhdistykseen, mitä kehitettävää
toiminnassa on ja miten toiminnan kehittämistä
voisi toteuttaa, konkreettisia ideoita esimerkiksi
luentoaiheista tai muusta kiinnostavasta ohjelmasta. Paikalla oli noin kolmekymmentä yhdistyksen jäsentä ja pienen alkukankeuden jälkeen
ryhmät työskentelivät mallikkaasti, mahtavia
toteuttamiskelpoisia ideoita ilmestyi lappuihin.

kuttelevammiksi, ihmisiä täytyy aktivoida ja
uusia saada mukaan toimintaan, tuki-/kummiperhetoiminta aktivoida uudelleen sekä nuorille
järjestää omaa toimintaa. Lisäksi luentoja
enemmän laidasta laitaan; työhön sijoittuminen,
elämän eväät, seksuaalisuus, urheilu ja vapaaaika vaihteluksi luennon sijaan nähtävyys tai
kulttuurikäynti (avustajia tarpeen mukaan).
Miten kehittämisideoita toteutetaan, miten aktivoida ihmisiä osallistumaan?
Houkutteleva tervetuloa – paketti; ei vain
tylsiä kokouksia – eihän meidän kokoukset
edes ole tylsiä, tulkaa katsomaan, jos ette usko.
Aivan mahtava idea on synnytyssairaaloihin
toimitettava OI - äitiyspakkaus (esitteet, DVD,
kutsu ottaa yhteyttä yhdistykseen ja body, joka
on helppo pukea pienelle ja hauraalle vauvalle).
Pienet mukaan; lapsille omaa toimintaa, teemakokoukset esimerkiksi nuorille, tapaaminen laivalla, repäisevä aihe/tapahtuma, jonne OI:lainen ei muuten pääse – kaikki lisäideat ovat
tervetulleita.
Mikä olisi innostava ja repäisevä tapahtuma,
jonne kannattaisi yhdessä lähteä? Lehdissä
ilmoittaminen ja lehtijutut, esimerkiksi tapaamispaikkakunnan paikallislehdessä, näin voitaisiin
tavoittaa mahdollisesti paikallisia OI:laisia, jotka
eivät (vielä) ole yhdistyksen jäseniä.
Näitä ideoita on hienoa lähteä toteuttamaan.
Hatun nosto, kiitos ja kumarrus kaikille mukana
olleille.
Satu

Miksi kannattaa kuulua yhdistykseen?
Kaikista ryhmistä nousivat esiin samat asiat:
Vertaistuki, tapaamiset ja kurssit sekä OI tieto. Nämä asiat ovat päällimmäisinä yhdistyksen toiminnan tarkoituksena – toiminta siis
ainakin vastaa tarkoitusta.
Mitä toiminnassa pitäisi kehittää?
Yhdistyksen kotisivuja pitää kehittää hou-

OI-ESITELMÄ

Alla esitelmän pitäjän “suomennos” ranskankielisestä omasta esitelmästään.
Eveliina Valkeapää
Turun yliopisto, 2010
Humanistinen tiedekunta, Ranskan kieli
Suullinen esitelmä
- syksy 2008, kurssi (Ranskankielinen yhteiskunta, talous ja kulttuurielämä I & II)
- ranskankielinen opettaja, kuulijoita 10-15
- suullisen esitelmän toimeksianto: esittele vähemmistöön kuuluva ryhmä, johon kohdistuu syrjintää
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Lyhytkasvuisuus / Osteogenesis imperfecta
-aihe: lyhytkasvuisuus Suomessa
-tutkimussuuntaus: Millaista lyhytkasvuisen
ihmisen elämä on Suomessa?

Positiiviset
-ystävät
-perhe
-muut vammaiset
-minua on nimitelty: ihanaksi pikku äidiksi

Esityksen pääpiirteet
1. Määritelmä termille ”lyhytkasvuinen”. Kuka
on lyhytkasvuinen, mitkä ovat ilmenemismuodot/oireet, mitkä sairaudet aiheuttavat lyhytkasvuisuutta?
2. Erään lyhytkasvuisuutta aiheuttavan sairauden esittely: Osteogenesis imperfecta à määritelmät, sairauden ilmenemismuodot
3. Haastattelun esittely, tulokset, video (45 minuuttia-ohjelmasta), joka esitteli suomalaisen
lyhytkasvuisen perheen elämää
4. Lopppusanat ja lähteet

Negatiiviset
-useat murtumat
-ei ulotu korkealle
-minua on nimitelty: kääpiöksi, oudoksi
4. Mottosi
”Annetaan kaikkien kukkien kukkia.”
” Kaikki ovat samanarvoisia. Pidä huolta
läheisistäsi ja arvosta/kunnioita erilaisuutta.”
Esitelmän jälkeen

Haastattelun ja sen tulokset
- kaksi naista, joilla OI, pituudet 139 cm ja 112
cm
- haastatteluun osallistuneet henkilöt pysyivät
täysin anomyymeinä
- haastatteluun kuului paljon kysymyksiä, joista
valitsin parhaat esitelmän kannalta/aikarajoituksen vuoksi (esityksen kesto maksimissaan
15 min)

- aihe herätti runsaasti keskustelua ja kysymyksiä
- kuulijat luulivat heti,että esitelmän aiheena
oli osteoporoosi, heille OI oli täysin tuntematon
- toin ilmi esityksessäni,että äitini sairastaa kyseistä sairautta, jonka vuoksi keskustelu johti
kysymykseen häpeäntunteistaà minulta kysyttiin suoraan, olenko koskaan hävennyt äitiäni
hänen sairautensa takia ja sen vuoksi, että hän
on lyhytkasvuinen à vastaukseni oli heti, etten
ole tuntenut koskaan häpeää äidistäni, en hänen
sairautensa enkä hänen lyhytkasvuisuutensa
vuoksi, vaan tilanne on ollut aina päinvastainen:
olen saanut kehua sitä, että äitini on erilainen
ja kuinka rohkea hän on muiden ihmisten edessä

1. Kuinka määrittelisitte termin ”normaali”?
”Ei ole normaaleja ihmisiä, on vain erilaisia
ihmisiä.”
2. Suhtautuvatko suomalaiset mielestänne positiivisesti vai negatiivisesti lyhytkasvuisia ihmisiä kohtaan?
”Suomalaisten asenteet ovat positiivisempia
kuin ennen, esimerkiksi median takia. Vammaisuus on näkyvillä enemmän.”

Esitelmässäni käytin seuraavia lähteitä
www.suomenosteogenesisimperfecta.fi
www.lyhytkasvuiset.fi/julkaisu.htm
- juttupätkä ohjelmasta 45 minuuttia, julkaistu
televisiossa 10.10.2008
- tekemäni haastattelu

3. Elämänne positiivisimmat ja negatiivisimmat asiat

KOVA LUU

Järjestötoiminnan Justiina
Teksti ja kuva: Riitta Skytt

OI-yhdistyksen puuhanainen Pirkko
Justander on meille OIlaisille tuttu. Yhdistystoiminnan lisäksi Pirkko on Invali-

diliitossa osa-aikaisena sosiaalineuvojana
ja kuuluu moniin työryhmiin. Hän on puhunut kansainvälisissä seminaareissa,
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telkkarissa ja lukemattomissa tiedotustilaisuuksissa.

auta, jos ei ole varaa edes syödä kunnolla.
– Ei vammaisia ole pilvin pimein leipäjonossa, koska se maksaa hänelle kuljetuspalvelun tilaamisen puhelinmaksuina ja 2 matkaa ja
niiden omavastuun. Tarjousten perässä ei voi
juosta, eikä avustaja aina osaa tai ymmärrä
ostaa halvinta mitä kaupasta löytyy, Pirkko huokaa.
Jos Helsingissä ei itse pääse kauppaan, joutuu jatkuvan kotihoidonkin asiakas maksamaan
tuloistaan riippumatta 5,5 euron kertamaksun
kaupassa käymisestä. Ruokakassi kerran viikossa kotiin tuotuna maksaa helposti yhden
ruokakassillisen hinnan kuussa eli yli 20 euroa.
Ateriapalvelun piiriin joutuu, mikäli ei pysty
edes eineksiä lämmittelemään ja siitäkin peritään oma maksunsa kotiinkuljetuksineen. Ruoat ja kuljetukset voivat yksinäiselle vammaiselle maksaa lähemmäs 200 euroa kuussa.

Nyt Pirkko on pannut sydämensä Invalidiliiton köyhyysohjelmaan. Se julkaistiin Valon
päivänä 3.2., koska vuosi 2010 on Euroopan
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi. Tavoitteena on tunnustaa köyhyydessä elävien ja syrjäytyneiden oikeus ihmisarvoiseen elämään. Vammainen tai pitkäaikaissairas ihminen, joka jää työelämän ulkopuolelle on Suomessakin tuomittu kitkuttamaan
koko aikuisikänsä jatkuvassa köyhyydessä.
Invalidiliiton köyhyysohjelma keskittyy pääasiassa pelkällä kansaneläkkeellä eläviin ihmisiin. Ihminen, joka vaikean vammansa takia ei
koskaan työllisty ja sinnittelee pelkällä kansaneläkkeellä, elää koko aikuisikänsä jatkuvassa
köyhyydessä.
– Vammaisissa ihmisissä on erikoista se,
että en oikein keksimälläkään keksi ketään,
joka täyttäisi kriteerin työtä vieroksuva. Joka
sanoisi, että kyllä musta on niin kiva täällä kökkiä
kansaneläkkeellä, että rikkaa en ristiin pane.
Tässä vaan kansaneläkettä NAUTIN. Yhtään
sellaista en tunne, Pirkko sanoo.

Kalliisti kipeä
Terveydenhoitokustannukset, kuten asiakasmaksut ja sairasvakuutuksen piiriin kuulumattomien lääkkeiden hankkiminen, sekä erilaiset piilokulut pienentävät entisestään vammaisen ihmisen toimeentuloa. – Invalidiliitossa on

Kotirouvasta köyhäksi
Pirkko tietää miltä köyhyys tuntuu. Avioerossa hänelle jäi ihana lapsi, äidiltä perittyjä
tavaroita, vähän säästöjä ja Kelan työkyvyttömyyseläke. Sitten hajosivat jääkaappi, kännykkä ja hammas. Pirkko laski, että viimeisillä rahoilla hän saisi korjatuksi niistä yhden. Osaaika töihin olisi siis päästävä ja jaksettava.
Koska hän oli aikoinaan tehnyt töitä Invalidiliitolle, Pirkko lähetti sinne hakemuksen. Hänen
suureksi ilokseen hänelle löytyi liitosta osaaikainen työ. Aloittaessaan työt hänellä oli
korjattu hammas ja kolmet ehjät sukkahousut.
Leipäjonoon vai kauppaan
Yksinelävän, täyden kansaneläkkeen saajan koko vuositulo jäi vuonna 2008 noin 6700
euroon. Se on 558,33 euroa kuukaudessa. Samana vuonna keskivertosuomalainen käytti pelkästään elämysten hankintaan 333,33 euroa
kuukaudessa, eli 4000 euroa vuodessa. Esteetön pääsy teattereihin ja konsertteihin ei paljon

Pirkko
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vuosituotto, 90 henkilöä saisi joka vuosi 1000
euron ilahtumisstipendin. Sen he saisivat käyttää ihan mihin ikinä haluaisivat. Jotta ainaisen
pihistelemisen sijaan he saisivat kerrankin nauttia juuri siitä mistä itse haluavat, lupaa kyselemättä ja kuitteja tilittämättä. Kai Pirkko
sentään itselleenkin jotain haluaisi? – Omakohtainen köyhyys on sen verran peikkona takaalalla, että minun on edelleen yhä vaikeaa suoda itselleni mitään ylimääräistä. Ilahduttamissäätiön kunniaksi leikkauttaisin eläkeläistukkani uuteen kuosiin ja menisin laavakivihoitoon
– mutta ihan omilla rahoillani! Tietysti ensisijainen toiveeni on, että yhteiskunnan päättäjät
havahtuvat huomaamaan koko ikänsä köyhyydessä elävien vammaisten aseman ja ryhtyvät
Invalidiliiton köyhyysohjelmassa ehdotettuihin
toimenpiteisiin.

huomattu, että juuri asiakasmaksujen vuoksi
joidenkin vammaisten napanuora toimeentulotukeen ei koskaan katkea, Pirkko toteaa.
– Kannattaisi tutkia, kuinka paljon kunnat joutuvat loppujen lopuksi maksamaan asiakasmaksuja toimeentulotuen muodossa. Kelan
myöntämistä vammais- tai hoitotuista ei välttämättä saa lisähelpotusta vammasta tai sairaudesta johtuviin ylimääräisiin kuluihin. Esimerkiksi kertaluonteisia kuluja ei hyväksytä korvattavaksi. Usein kulut korvataan vain siitä vammasta tai sairaudesta, joka on alentanut toimintakykyä.
Sähköinen elämä
Jokapäiväisistä kuluista, kuten sähkökustannuksista Kela arvioi hyväksyttävät tapauskohtaisesti, eikä kuluja välttämättä korvata kokonaan. Happirikastin kuluttaa sähköä vuodessa
noin 300 eurolla ja sähköpyörätuolin päivittäinen
lataaminen maksaa myös vuosittain melkein
toiset kolmesataa. Tukisidokset ja pyörätuoli
kuluttavat vaatteet nopeasti tai, kuten monella
OIlaisella, vartalo on sellainen, ettei juuri mitään
saa valmiina. Vammaispalvelulain mukainen
vaateavustus riippuu kunnan määrärahoista ja
monissa sitä ei juuri myönnetä. Kirppareilla koluaminen on hyväkuntoisten hommaa.

Euroopan köyhyyden ja
sosiaalisen syrjäytymisen
torjunnan teemavuosi 2010.
Jokainen EU-maa toteuttaa
teemavuotta omalla kansallisella
ohjelmallaan, jossa teemavuoden
tavoitteet sovitetaan maan
tilanteeseen ja tarpeisiin.

Parannusehdotuksia
– Täyden kansaneläkkeen nostaminen 800
euroon ja sen ostovoiman turvaaminen sekä
helpotukset asiakasmaksuihin auttaisivat huomattavasti perustuloilla elävien vammaisten ihmisten arkea, sanoo Pirkko. – Tilanteen korjaaminen ei vaadi yhteiskunnalta kohtuuttomia toimenpiteitä. Koko elämänsä pelkällä kansaneläkkeellä elävien joukko on niin pieni, ettei heidän taloudellisten edellytystensä parantaminen
tule kohtuuttoman kalliiksi. Ei kysymys ole
rahasta, vaan tahdosta.

Suomessa pääaiheeksi on valittu
osallisuus ja yhteenkuuluvuus.
Aiheesta lisää:
www.stm.fi/kansainvaliset_asiat/
eu/teemavuosi_2010
www.thl.fi/fi_FI/web/fi/
tutkimus/hankkeet/stop_koyhyys

Ilahduttamissäätiö
Mitä Pirkko tekisi, jos hän saisi määrättömästi rahaa? Hän perustaisi säätiön. – Siihen,
että rahat todellakin menisivät oikeisiin osoitteisiin, on jo olemassa suhteet ja tietotaito. Kahdella miljoonalla eurolla, jolle löytyisi 4,5 %

Invalidiliiton köyhyysohjelma
löytyy netistä:
www.invalidiliitto.fi/koyhyys
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ERÄÄN HULLUUDEN ANATOMIA 40

Alkukesästä siitä tuli jo päätös hallitustaholta, jotta mökin ikkunat pitäisi maalata. Ymmärsin puheista että kyse ei ollut lasiosioiden
maalaamisesta, vaan lasien lähistöllä olevien
puupintojen värjäämisestä ulkopuolelta taloa.
Värin ei niin väliä kunhan olisi samanvärinen
kuin mökin kaide sillä hetkellä. Siitäpä alkoikin
melkoinen kesälomailun viettotalkoo kun yllätyshulluna lupauduin sekä työnjohtajaksi että
päätyöntekijäksi. Alkuselvityksenä oli yrittää
tutkia mitä maalia on aiemmin ikkunoiden otsalaudoissa, karmeissa ja pokissa käytetty, vaan
eipä tuo lopullisesti selvinnyt. Haastattelukierroksessa maalikauppoihin pääsin sen verran
puusta pitkään että josko puuhun vetää pohjamaaliksi vesiohenteisen maalin, ei öljymaali
käykään enää päälle, toisinpäin olisi kuulemma
aivan ok. …..Mistähän nuo maalitkin sen tietävät kumpi ompi päällä ja kumpi enempi ikään
kuin allapäin ja pahoilla mielin.
Maalivalinnat tuli tehtyä, ja koska oli aikomus vaihtaa 50 vuotta vanhat listoilla kiinnitetyt
ainakin huonoissa ikkunoissa kittikiinitteisiksi,
niin niiltä osin tuli pakkopohjamaaliksi öljyperustainen maali. Pintamaaliksi taas oli pakko valita
vesiohenteiset vaihtoehdot, joita ennen muinoin,
vai olikohan se muinon jälkeen, lateksimaaleiksikin kutsuttiin. Hommat alkoivat ikkunoiden
otsalautojen rapistuvien maalien poisraapimisilla, joissa aikaa ja voimavaroja kului enemmän

kuin rahavaroja, tosin eivät nuo kovametalliteräiset kaapimetkaan aivan ilmaisia ole. Laajeni
työmaa räystäslautoihinkin. Korkeanpaikankammopäänhuimaasimineni ei minusta ollut
räystäslautojen maalinpoistoraapijaksi, vaan
sain sinne tikapuille vävyn, yhden nykykolmesta, killumaan. Itse pitelin kapeiden alumiinijatkotikkaiden alapäätä paikoillaan. Maalit tulivat irto-maaleista raavittua, jonka jälkeen alkoi
varsinainen ikkunapokien käsittely. Ikkunapokia käsitellessä kävi ilmi että ikkunoiden kiinnityslistat, puiset siis, olivat aikojen saattohoidossa
ja muuten hoitamattomina, lahonneet lähes
läpikotaisin. Niinpä alusta asti listat muuttuivat
jätteeksi ja tilalle laitoin vanhan ajan ikkunakittiä, jota jouduin ostelemaan useammankin tuubin kesän mittaan.
Työn edetessä vastaan tuli jokseenkin lahoja
ikkunapokia ja karmeita karmejakin. Muutamaan karmiin tein paikankin vanhasta mäntypuisesta sängynlaidasta. Eräs ikkunanpoka oli
”tuulettunut” ilmeisesti vesisateessa niin paljon
että pokan alaosa ja toinen sivukin menivät
vaihtoon. Ilmeisesti olivat puuosat hieman pehmenneet, kun ruuvimeisselin pystyi käsivoimin
painamaan pokan alareunasta läpi, vaan silti
oli vielä lasi paikoillaan pysynyt. Puusepänliike,
josta sain likimain sopivaa poka-ainesta, löytyi
Orivedeltä, yli 60 km päässä Rämsöönmökistä.
Siinä sitten aloin puusepäksi ja höyläsin
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pokapuut ensin oikeisiin mittoihin, rakentelin
sahaamalla virallisen, ei siis viallisen, näköiset
ja oloiset liitokset ja kasasin pokan. Sopihan
se vanha lasi pokaan ja höylää käyttäen pokakin
tuli karmiin sopivaksi. Kesä alkoi kääntyä
syyspuolelle ja homma jatkui jatkumistaan.
Milloin joutui odottelemaan ikkunakittien kuivumista, milloin ei niin silloin pääsi kititkin päällemaalaamaan ensin öljymaalilla ja päivänä
seuraavana pintavesiohenteisella haalean vihreällä päällysmaalilla. Jossain vaiheessa alakerran ikkunat olivat ulospäin pohja- ja pintamaalatutkin ja siirryin tekemään vintin paria päätyikkunaa. Tässä vaiheessa oli hyvänä puolena
se, että ikkunat sain irrotettua sisäkautta. Enpä
niitä ikkunoita tikkaita myöten olisikaan kuljetellut.
Viimeinen vaihe olikin sitten räystäslautojen
maalaus. Lankomies, minua kymmenen vuotta
nuorempi ja pari- kolmekymmentä vuotta terveemmillä luilla varustettuna maalaili pohjamaalilla tuon korkeamman päädyn räystäslaudat. Sitten alkoi tulla ongelmia. Lanko häipyi
kuvioista syyskuun alussa muiden kiireittensä
takia ja minä en oikein rohjennut maalipöntön
ja pensselin kanssa tikapuukiipeilemään tuolle
korkeudelle. Notkuivatkin niin maan perusteel-

lisesti nuo alumiinijatkotikkaat kun kokeilin.
Lopulta sain houkuteltua lastenlasteni mummun, sen meillä asuvan, pitämään siellä matalammassa päädyssä tikkaita notkumati alapäästä paikallaan ja aloitin varovasti maalauksen matalimmasta kohtaa räystäitä. Eräänä
aamuna kokeilin yksin huvikseni uskaltaisiko
sitä kiivetä ilman aputukihenkilöä tikkaat räystäskorkeudelle ilman maalipurkkia. Uskalsin,
vaikka aluksi meinasikin korkeanhuimapaikan
räystäspaniikki tullakin. Noudin maalin ja nousin kohti maalausmaalia yksintein ja maalasin
pätkän, siis räystästä. Siirsin tikkaat ja jatkoin
edelleen yksintein maalaamista ja yksin tein
sen aamun maalausjakson, tai ainakin niin paljon
kuin jaksoin. Tulipa siinä loppuhommien aikana
todistettua että tottumus on toisen luonto, tai
ainakin toinen. Tikkailta töitä tehdessä kuitenkin täytyi keskittyä kaksijakoisesti. Ensisijaisesti täytyi koko ajan muistaa että on tuolla yli
neljän metrin korkeudessa ja sieltähän ei meikäläinen kärsi pudota, tosin ei kai siinä sitten kauaa kärsi jos sieltä putoaa. Toiseksi piti siellä
myös ohimennen se maalauskin tehdä. Koska
kuitenkin nyt tätä kirjoitan, niin hyvin pysyin
tikkailla.
Jouko Karanka

PARIISIN TAIVAAN ALLA
Menneenä kesänä allekirjoittanut saattoi liittää varsin pyöreään olemukseensa myös pyöreitä vuosia. Sain tyttäreltäni lahjaksi matkan
Pariisiin tyttären ja vävykokelaan keralla. Olin
enemmän kuin otettu lahjastani. Vietimme Pariisissa pidennetyn viikonlopun. Halusin kunnon
turistimatkan kaikkine kliseineen. Ohjelmaan
kuului mm. Mona-Liisa Louvrella höystettynä,
Eiffel-torni, Riemukaari, risteily Seinellä, Versailles ja La Vallee Village. Viimeksi mainittu
sijaitsee suurin piirtein sellaisen matkan päässä
Pariisista mitä Järvenpää on Helsingistä. Oikeastaan La Vallee Village on yhtä suurta tehtaanmyymälää, jossa tunnettuja merkkituotteita
myydään puoleen hintaan.

Suomeen mokoma läpyskä ei tietenkään ole
rantautunut. OI- yhdistyksen puskaradion kautta sain neuvoa, että Invalidiliiton jässäriä heiluttamalla saattaa saada alennusta, ”koska ne
ymmärtää sen sanan invalidi”. Näin kävi. Tytär
pääsi saattajana ilman maksua Louvreen ja
Versaillesiin. Minä maksoin Louvresta puolet
hintaa, mutta Aurinkokuninkaan kotikonnuille
minäkin pääsin maksutta sisään. Eiffel-tornissa
oli voimassa sellainen laki, että vammaiset henkilöt pääsivät vain toiseen kerrokseen missä
kaikilla oli hissin vaihto ylätasanteelle. Maksu
olisi ollut minulta puolet ja saattaja ilmaiseksi.
Eiffel-tornin vatsan alle saavuttuamme, totesimme jonon olevan kuitenkin niin pitkä, että
suosiolla luovuimme koko touhusta.

Vammaisia henkilöitä varten on olemassa
kortti nimeltään green card. Sillä saa alennuksia
nähtävyyksistä monessa Euroopan maassa.

Eiffel-tornista voisin sanoa, että kaikkinensa se oli minusta pettymys. Jos joku on ”moni
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kakku päältä kaunis” niin se on juuri Eiffel.
Kuvissa se näyttää hyvältä, jopa turistin itsensä
ottamissa kuvissa, mutta lähempää tarkasteltuna siitä tulee lähinnä mieleen kaljatölkin sisämateriaalista tehty romukasa.

lanniksi ja sitten vessanvartijalta ranskaksi lupaa mennä invavessaan jonon ohi (ranskaksi
tämä operaatio vaati monta lausetta ja kosolti
sopivia huudahduksia ja eleitä, koska k.o vessa
oli myös varattu). Mutta kehumaan ei minun
ranskaani kannata ruveta. Muutaman kerran
kävi niin, että osasin sanoa mitä piti, mutta vastauksesta en tajunnut hönkäsen pöläystä.

Ennen Eiffeliä kävimme Louvressa. Opin,
että Louvre oli aluksi ollut kuninkaan palatsi,
mutta sitten Aurinkokunkku päätti viedä hovinsa Versaillesiin ja Louvresta tehtiin museo.
Museoksi muuttuminen alkoi kuitenkin toteutua
vasta Napoleonin myötä. Mona-Liisasta sen
verran, että olin varautunut pettymykseen. Se
ei johtunut Eiffel-tornista, vaan muutama vuosi
sitten tyttären kanssa Brysselissä katsastetusta
Manneken Pissistä. Kuvittelin patsaan olevan
leikki-ikäisen lapsen kokoinen, mutta se olikin
hädin tuskin miehen kyynärän mittainen. Olimme molemmat etukäteen varautuneet, että
kuuluisa Mona-Liisa on korkeintaan kokoa A4
ja vävykokelasta joutuisi käyttämään muurinmurtajana, että minäkin sen näkisin. Mutta
Mona-Lisa oli ihan taulun kokoinen. Koko komeuden päälle oli viritelty suojaksi lasiseinä,
jonka takaa kuva hymyili.

Tehtaanmyymälä -kylä oli suurin piirtein sellainen kuin ne ruukaavat olla. Plussaa oli, että
juna-asemalta pääsi kylään ilmaiseksi 15 minuutin välein autolla, jonka kyljessä luki navette. Ristin kulkuvälineen oitis navetaksi. Esteetön se ei ollut ja siitä miinus. Kansaneläkeläisen
näkökulmasta ale-kauppojen hinnat olivat ihan
poskettomia. Jotain minunkin kukkarolleni
sopivaa kuitenkin löytyi. Ostin Villeroy &
Boshin suolamyllyn. Hinta 10,60 euroa. Kotona
huomasin, että sirottimessa oli yrityksen design
ja logo, mutta pohjassa luki, että made in China.
Tästä pääsenkin sujuvasti ilmiöön, jota
aloimme kutsua ranskalaiseksi logiikaksi. Esimerkiksi junalla Eiffel-tornin pysäkki oli nimeltään Champ de Mars Tour Eiffel. Metrolla
ihan saman paikan nimi oli, ilmeisesti vaihtelun
vuoksi, Bir-Hakim. Hotellimme sijaitsi kadulla,
jonka poikkikadussa oli Notre Dame - kirkon
nimi. Itse kirkko sijaitsi varmuuden välttämiseksi ihan toisella puolella kaupunkia. Meitä
lähinnä oleva kirkko oli nimeltään Sacre Coeur
eli Pyhän sydämen kirkko. Kävimme sitä katsomassa viimeisenä iltana. Viimeistään silloin minulle selvisi, että muinainen renkutus ”Pigallel-

Versailles puutarhoineen on kauneinta mitä
ikinä voi kuvitella. Peilisalissa oli niin ihanaa,
että olisin voinut jäädä sinne loppuiäkseni. Palatsissa älysin, toisin kuin Louvressa, pyytää
henkilökunnalta apua. Meidät vietiin salaisia
reittejä pitkin hissillä niin ylös kuin ikinä pääsee
ja sieltä tultiin omaa tahtia portaita pitkin alas.
Matkaevääksi sain kännykän-näköisen vekottimen, mistä sai kuunnella opastusta. Varsin
pian luovutin kuuntelulaitteen vävykokelaalle.
Jos toisessa kädessä on keppi ja toisessa vesipullo niin miten siinä mitään kuuntelet?
Sanovat etteivät ranskalaiset puhu muuta
kuin ranskaa. Ajat lienevät kuitenkin muuttuneet. Minun kokemukseni mukaan lentokentän,
hotellin tai nähtävyyksien infotiskeiltä löytyy
aina joku englantia taitava. Sen sijaan vahtimestarit, kerros- ja muut siivoojat ja metrohenkilökunta ynnä vastaavat eivät englantia puhu.
Ranskan taito on silloin avuksi. Kävin ennen
lomaa virkistämässä kouluranskaani kansalaisopiston kurssilla ja oli siitä hyötyä. Näin jopa
Versaillessa kunnioituksen pilkahduksen jenkkituristien silmissä, kun pyysin ensin heiltä eng-

Matkamuistoja: pippurimylly Kiinasta,
keksit kulmakaupasta ja loppu vallee de
villagesta
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le jonoon vaan” on yhä tätä päivää. Sopii hyvin
ranskalaiseen logiikkaan, että nimenomaan pyhän sydämen kirkkoon mennään nk. aikuisviihdettä tarjoavien kortteleiden läpi.

mutta päädyimme ostamaan nk. Paris Visitekortin. Halpa se ei ollut (49 euroa, 5 vyöhykettä), mutta helppoudessaan aivan lyömätön.
Lipulla pääsi lentokentälle ja takaisin sekä kaikkiin paikkoihin kaikilla julkisilla ilman yllätystä.
Esimerkiksi tehtaanmyymälän pysäkillä ja
Versaillesissa korttia piti käyttää lukijalaitteessa päästäkseen laiturialueelta pois.

Pariisi on suklaanarkomaanin taivas. Sitä
löytyy joka lähtöön. Tyttären kaipaamia hedelmäkarkkeja sai etsimällä etsiä. Jopa minulle
tuli toppi, kun jo aamiaisella tarjottiin suklaapullaa. Lihavia ihmisiä sai kuitenkin hakea. Ranskalaiset näyttävä syövän kaikkea kohtuudella.
Limsaa ja (karkkia) sekä suklaata myydään
pienissä erissä. Silmääni ei osunut yhtään ”5
patukkaa 10 eurolla” - tarjousta. Ruoka-annoksetkaan eivät olleet kovin suuria. Ravintolasta
sai lounas tai päivällisaikaan hyvää ruokaa n.
12-15 eurolla.

Rosvoja ja ryökäleitä taikka muita vastaavia
ei tullut vastaan. Siitä en tosin mene valalle,
etteikö hupi-kortteleissa eräs hyvin tumma
miehenpuoli meinannut tarjoutua minulle aikuisviihteeksi, mutta moralisoiva haukankatseeni
torppasi mahdollisen aikomuksen jo ennen kättelyä. Viidenkymmenen villitys ei siis ainakaan
Pariisissa pamahtanut päälle.

Mutta liikuntaesteisen taivas Pariisi ei ole.
Kaikki nähtävyydet Versaillesista alkaen ovat
esteettömiä, mutta muualla siitä on pula. Olin
kahden vaiheilla otanko mukaan rollaattorin,
mutta onneksi en ottanut. Pariisissa eivät ainoastaan kahvilat, vaan myös monet myymälät
levittäytyvät reippaasti jalkakäytävän puolelle
ja kulku käy todella ahtaaksi. Tarvitsin myös
aika paljon talutusapua, koska joka paikkaan
oli kamalasti portaita, mutta kaiteista ei ollut
niin väliä. Esteettömin kulkuväline olisi ollut
bussi, mutta niiden etsimisessä meni hermot.
Metro oli kaikkea muuta kuin esteetön, mutta
toisaalta metroverkko oli tiheä ja säästi (jos ei
törttöillyt) monta askelta. Kahden avustajan
turvin uskalsin matkustaa. Ihmiset antoivat minulle metrossa auliisti istumapaikan, jos oli tarve. Liikkumisen kannalta paras paikka sijaitsi
kirjaimellisesti ihan oven vieressä. Siinä istuessa piti olla tarkkana, sillä ainakin teoriassa olisi
voinut tipahtaa kyljelleen metrolaiturille, kun ovi
aukaistiin. Mutta ranskalaisia se ei lainkaan
näyttänyt huolettavan. Toisaalta ei siellä näkynyt meikeläisittäin kymmenen tuopin tuiskeessa
kulkijoitakaan. Nyt kun oikein ajattelen; en tainnut nähdä yhden yhtäkään kännikalaa neljään
vuorokauteen. Millään ei kotikulmilla onnistuisi.

Matkan hurmaa himmensi ainoastaan suunnaton kuumuus. Se oli sellaista mitä en ikinä
ennen ole kokenut. Meren tuntumassa asunut
ei voi edes kuvitella mitä on suurkaupunki ilman
merta. ”Ui uomassaan Seine hiljaa” kävi kirjaimellisesti toteen, kun oltiin risteilyllä. Tarkoitustaan se palveli moitteettomasti, mutta olipahan pelkkä pahainen oja, mitä vilvoitukseen

Julkisten kulkuvälineiden matkalippuja oli joka lähtöön. Löytyi kerta- sarja- vyöhyke sun
muuta lippua. Inva - alennuksia en löytänyt.
Voi olla, että jonkun euron olisi säästänyt, jos
olisi osannut eri lipputyyppien kanssa sumplia,

Vävykokelas kuuntelee museon selostusaparaattia
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Kirjoittaja
etsii
Eiffeltornia
kartasta

tulee. Helsingissä pääsee pahimmallakin helteellä kanalihalle, kun hyppää Kauppatorilta
paikallisristeilylle. Kotona Pariisin kuumuus
kääntyi kuitenkin siunaukseksi. Se oli hyvää

harjoitusta. Hellekesä meni siinä sivussa. C´est
la vie!
Pirkko J.
Kuvat vävykokelaan kamerasta

SUOMEN OSTEOFENESIS
IMPERFECTA –YHDISTYS R.Y.

PÖYTÄKIRJA

Maija Karhunen

23.4.2010

KEVÄTKOKOUS 2010
Aika
Paikka
Läsnä

Lauantaina 17. huhtikuuta 2010
Tiedekeskus Heureka, Vantaa
26 yhdistyksen jäsentä

1 Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Satu Rohkimainen avasi kokouksen ja totesi sen laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2 Kokousvirkailijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Satu Rohkimainen, sihteeriksi valittiin Maija Karhunen
sekä pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eila Kallio ja Merja Kylänlahti.
3 Toimintakertomus vuodelta 2009
Kokouksen sihteeri luki hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2009. Tehtiin
toimintakertomukseen tarvittavat korjaukset ja hyväksyttiin toimintakertomus yksimielisesti.
4 Yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2009
Rahastonhoitaja Minna Lääperi kävi läpi tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajien lausunnon.
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Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille vuodelta 2009.
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
Sopeutumisvalmennuskurssi perheille järjestetään syyskuussa Lahdessa. Samassa yhteydessä
järjestetään Lahdessa yhdistyksen syystapaaminen 18.-19.9.2010.
Sopeutumisvalmennuskurssi pariskunnille järjestetään vuonna 2011. Kiinnostuneita pyydetään
ottamaan yhteyttä Satu Rohkimaiseen tai aikuisten asioiden vastaava Pirkko Justanderiin.
7 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Satu Rohkimainen päätti kokouksen.
___________________________
puheenjohtaja Satu Rohkimainen
___________________________
Eila Kallio

________________________
sihteeri Maija Karhunen
________________________
Merja Kylänlahti

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011
a. VUODEN TEEMA
Vuonna 2011 teemana jatkuu nuorten aktivoiminen tutustumaan toisiinsa ja yhdistyksen
toimintaan. Toisena teemana on yhdistystoiminnan kehittäminen.
2 PERUSJÄRJESTÖTYÖ
Kokoukset
Kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Kaksipäiväinen syyskokous pidetään
marraskuun loppuun mennessä.
Kurssitoiminta
Sopeutumisvalmennuskurssi järjestetään parisuhdekurssina.
Kuntoutuskeskus Kankaanpää järjestää OI -aikuisten kuntoutuskurssin toukokuussa.
c. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ
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.
d. VARAINKERÄYS
Jäseniltä kerätään jäsenmaksu, jonka suuruuden päättää syyskokous. Yhdistys ottaa vastaan
lahjoituksia. Jäsenlehteen myydään mainoksia. RAY:ltä anotaan toiminta-avustusta.
5 YHTEISTYÖ MUIDEN JÄRJESTÖJEN 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.
6 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:___________________________
SYNT.AIKA:___________________________________

PUH:

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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SEURAAVAN LEHDEN DEADLINE
15.3.2011
Materiaalit tulee toimittaa päätoimittajalle
em. päivämäärään mennessä.

JOUKO KARANKA
Vallerinkatu 27 A 2

33270 TAMPERE
puh: 040 520 4345
karanka@kolumbus.fi

