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PƒƒTOIMITTAJAN PALSTA

MAINOSTEN HINNAT
    HINTA  EUR

Koko takakansi 300,00

Koko sivu  1/1 250,00
Puolikas 1/2 135,00
Nelj‰s osa 1/4 70,00
Pikkuilmoitus 35,00

Kansikuva:
Pirkko yhteiskuvassa suuren
ihanteensa Rafael Wardin kanssa
Hymyilev‰t k‰det-performanssin
ensi-illassa. Kuva: Riitta Skytt
Takakansi:
Vantaa by night, toukokuu 2011.
Hotellin ikkunan‰kym‰ OI-Nordenin
kokousviikonloppuna
Kuva: Jouko Karanka

Taas on tullut vietettyä mie-
lenkiintoinen puolivuotiskausi.
Toukokuussa oli OI-Nordenin
seminaarikokous Vantaalla ja
sitten alkoikin allekirjoittaneen
työntäyteinen ja mielenkiintoi-
nen kesäkausi. Normaaliin ke-
sämökin ylläpitoon meni jälleen
aikaa, sillä liiterin päätyterassin
puuosat pystytolppia myöten
olivat alkaneet hapertua. Lisäk-
si betoniinkin oli tullut muutama
paikattava kohta. Tuossahan
aivot pysyvät virkeinä, kun
suunnittelee helpoimpia työme-
netelmiä rakentamisiinsa.

Varsinaisesti yhdistystä lä-
hempänä olevaan asiaan pääsin
kun Anita kyseli allekirjoittanut-
ta Liedon kesäteatterin kulissirakenteluun.
Anita itse oli jälleen paikallisen kesäteatterissa
näyttelijänä. Rakentaminen oli ensimmäisellä
käynnilläni hieman vajaakäyntistä, kunnes tote-
sin että oli paras vain toteuttaa luovasti omia
aikomuksiaan. Mielenkiintoista oli huomata, että
näytelmän ohjaaja ja näyttelijät toimivat myös
kulissirakennelmien rakentajina. Toisella ra-
kennuskeikallani rakensimme Eliaksen kanssa
kaksistaan kulissien taakse näyttelijöille sade-
katoksen, vaikka työmaapäällikkönä toimiva
näytelmän ohjaaja piti katosta tarpeettomana.
Katos oli toiminut jo ensi-illan kaatosateissa
todella suurena apuna. Työparinani rakentelus-
sa oli koko ajan Elias, jonka kanssa kaksistaan
purimme näytelmäkauden loputtua rakennel-
mat lukuun ottamatta lattialevyjä, jotka oli kiin-

nitetty aivan liian isoilla ruuveilla ja ilman va-
paareikiä levyissä. Työkaluissani ei yksinkertai-
sesti löytynyt tarpeeksi tehoa ja akkuporako-
neiden kärkipalatkaan eivät kestäneet.

Itse näytelmänkin kävin työpalkkioksi kat-
somassa, eikä tuo hassumpi ollutkaan. Näyttää
siltä että kun on vapaaehtoistyöhön paneutunut,
niin sitä tulee tehtyä kaikenlaista etenkin kun
mukana on oman yhdistyksen väkeä. Kuitenkin
tulee mieleen myös jatko ja jatkajat, nykynuo-
rista on vaikea löytää porukkaa, joka paneutuisi
ja osallistuisi yhdistystoimintaan muulloinkin
kuin silloin kun kyse on oman edun saannista.
Peräänkuulutankin yhdistyksen toimintaan
lisää nuorempaa polvea.

                                                   Jouko

Kesärakentelua mökillä. Kuva Jouko Karanka
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Syksy tuoksuu raikkaalta ja lämpimän ke-

sän jälkeen viileys tuntuu luissa ja ytimissä. Arki
pyörii jo vanhalla rutiinilla, koulun, harrastusten
ja työn aikataulut ovat asettuneet uomiinsa.
Syksyn satoa on säilötty pakastimeen ja vielä
on metsä sieniä ja puolukoita pullollaan. Aurin-
koisina päivinä on ihanaa mennä metsään hen-
gittämään ja imeä luonnosta voimaa arjessa
jaksamiseen.

Minä sain elokuun lopulla muistutuksen, että
vahinko ja murtuma eivät tule kello kaulassa.
Kompastuin harmittoman oloisesti pehmeällä
pellolla ja tökkäsin sormeni maahan. Turvotus
ja sinisyys paljastivat kanssaihmisille sen, minkä
itse tunsin heti, eli murtuihan sieltä käpälästä
jotain. Loppu kesällä ajattelin, että olen pitkän
aikaa selvinnyt ilman murtumia. Nyt muistan
taas jonkin aikaa millaista on tumpuloida käsi
kipsissä ja keksiä entistä luovempia tapoja tehdä
asioita. Kipsi ei ole este, vaan hidaste…

Yhdistysrintamalla kesä on ollut hiljaiseloa,
mutta syksyn tullen tahti on kiihtynyt. Meillä
oli Oulussa erittäin mukava syystapaaminen.
Ruotsalainen luennoija vieraamme Östen
Ljunggren piti kiinnostavan esityksen OI:n

hoitoon liittyvistä tutkimuksista, nykyisistä hoi-
tokäytännöistä ja tulevaisuuden näkymistä.
Yhdistyksemme jäsen Kati Wink tulkkasi luen-
non, kiitos Kati. Tähän lehteen luentolyhennel-
mä ei vielä ehdi, mutta keväällä sitten.

Ruotsissa painitaan samojen ongelmien
kanssa aikuisten hoidon ja fysioterapian suh-
teen kuin meillä täällä Suomessakin. Lasten
OI:n hoito on keskitetty, mutta lastenklinikan
jälkeen hoito on tyhjän päällä. Mielestäni on
kohtuutonta, että potilaan täytyy olla viimeisen
päälle asiantuntija, joka osaa ohjeistaa lääkäriä
kuinka tässä ja tuossa tilanteessa kuuluu toi-
mia. Mieleeni tuli hulluajatus, maan rajat ylittä-
västä hoidon keskittämisestä. Asiantuntijakes-
kus, johon kertyisi kunnolla tieto taitoa ja joka
yhdistäisi maiden hoitokäytännöt, mahdollistaisi
OI:n parhaan mahdollisen hoidon asuinpaikka-
kunnasta huolimatta.

Tässähän tätä on taas pähkinää purtavaksi.
Tiedotteet palstalla on ensivuoden tärkeitä päi-
vämääriä, merkitkää ne valmiiksi kalenteriin
ja tulkaa mukaan tapaamaan ihania ihmisiä.

Aurinkoista mieltä syksyn ja talven pimey-
teen,

Satu

Ongella
kerran
kesällä

Kuva:
Satun
arkisto
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SIHTEERIN PALSTA
Ikkunani alta kuuluu kovaa metelöintiä ja

laulua. Se on merkki syksyn saapumisesta
Tampereen Hervantaan. Syksy tuo tullessaan
myös iloiset ja hilpeät teekkarit, joita poukkoilee
pitkin Hervannan metsiä mm. foliopapereihin
pukeutuneina. Istun parvekkeellani ja pohdin
mitä kaikkea on ehtinyt tapahtumaan kesän ai-
kana ja mitä kaikkea ehdin touhuamaan.

Kesä oli hyvin värikäs ja tapahtumarikas,
mutta mahtui väliin toki hyvin paljon löhöilyä
auringossakin. Ehdin tutustumaan kesällä jopa
itseeni paremmin ja pohtimaan elämäni suun-
taa ja tulevaisuuden haavekuvia. Keväällä tuli
käytyä OI-nuorison kanssa Tukholmassa, ke-
sällä kävin ihailemassa Savonseudun kauniita
maisemia, joissa olen pienen ikäni käynyt aina
kesää viettämässä. Vietin myös paljon aikaa
rakkaiden ystävieni ja perheen kanssa, kävin
festareilla ja ennen kaikkea kävin uimassa ja
grillailin. Kesä meni hyvin nopeasti ja paljon
jäi näkemättä ja kokematta, mutta onneksi tulee
aina uusi kesä!

Syksyn saavuttua myös sihteerillä on paljon
pohdittavaa ja suunniteltavaa. Aloitin opiskelut
avoimessa yliopistossa, tarkoitus on myös ha-
kea opiskelemaan ammattikorkeaan ja muuten-
kin laittaa elämän asiat tärkeysjärjestykseen.
Onkohan minusta tulossa vanha? Syksyllä on

myös edessä matka Hollantiin Euroopan OI-
nuorten ja aikuisten tapaamiseen. Tästä ta-
paamisesta tuleekin tarinaa seuraavaan leh-
teen! Sihteerinä toivon myös, että yhdistyk-
seemme tulisi paljon uusia innokkaita lapsia ja
nuoria. Olisi myös mukavaa että vanhat aktiivit
jaksaisivat porskuttaa mukana touhuissamme
vielä pitkään! Kertokaahan toki myös te muut
uudet ja vanhat kuulumisianne rohkeasti leh-
teen ja piristäkää meidän muiden kevättä ja
syksyä aina värikkäillä jutuillanne! Oikein hyvää
syksyä kaikille!

                          Salla

NUORTEN PALSTA
Tämä palsta janoaa
kuvia ja tekstejä!

              Päätoimittaja

Beyla:
Viidakon elämää
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TIEDOTTEET  PALSTA
Apuvälinemessut

Pirkka-hallissa Tampereella to.10.11.-la.12.11.
torstaina 10.11. klo:11.30-12.00

messulavalla info harvinaisista vamma- ja sairausryhmistä
lauantaina 12.11. klo:13-15

Invalidiliiton Harvinaiset –ohjelman julkistaminen. Tilaisuudet  ovat maksuttomia
messulipun ostaneille, eikä tarvitse ilmoittautua etukäteen. Alustavasti on suunniteltu, että

harvinaisista yhdistyksistä kootaan porukkaa ja mennään yhdessä lauantai iltana
omakustannushintaan syömään. Tiedustelut 050- 525 41 83/PirkkoJ.

Harvinaiset- tapahtuma eli Harvinaisen hyvä päivä
Tiedekeskus Heurekassa Vantaa la. 25.2.2012 klo:10.30-17.00.

Tilaisuuteen ja ohjelmaan on vapaa pääsy. Lounas, kahvitarjoilu ja Heurekan tiedepuiston
palvelut ovat  omakustanteisia. Ohjelmassa mm. Elävä kirjasto, Decide keskustelupeli ja

Dance Ability työpaja. Kannattaa osallistua, lisätietoja voi kysellä sähköpostilla:
Satu.rohkimainen@gmail.com

Seuraa myös Facebookryhmä  ”Harvinaisen hyvä päivä”.

OI-tapaaminen perheille
Lankaniemen leirikeskus Mäntyharju 23.-25.3.2012,

Tapahtumpaikka varattu alustavasti ja toteutuu mikäli tupatarkastus menee läpi.

OI- yhdistyksen kevätkokous
Galleria Emma Espoo 21.4.2012.

OI-aikuisten kuntoutuskurssi
Kuntoutuskeskus Kankaanpää ma 21.5.-la.2.6.2012

OI- yhdistyksen syyskokous
Kunnonpaikka Siilinjärvi 22.-23.9.2012.

Kurssin numero 43101, jolle kurssille hakemusten oltava perillä 21.2.2012. Varatkaa
aika lääkärintodistusta varten hyvissä ajoin. Jäsenkirje hakemuksineen tulee heti vuoden

alussa. Nettisivulta www.kela.fi  löytyy oikeasta yläkulmasta valikko ”Asioi verkossa”.
Klikkaa sitten vasemmalta kohtaa  ”Kirjaudu sisään henkilöasiakkaana”, jolloin
pankkitunnuksia käyttämällä pääsee omiin tietoihinsa. Viime kerralla tieto kurssille

pääsystä näkyi aikaisemmin netissä kuin tuli postissa. Tiedustelut 050- 525 41 83/PirkkoJ.

SOPE-kurssi  Isovanhemmille
Lahdessa 24.-29.9.2012 RAY:n tuella.

Nettiyhteyksiä
Ohessa muutamia tärkeitä linkkejä.

www.oi-norden.net   Pohjoismaisen yhteisjärjestön sivut
www.harvinaiset.fi   Harvinaiset-verkoston viralliset sivut

www.harvinaiset.net   Harvinaisten potilasyhdistysten sivut
www.oife.org   Eurooppalaisten OI-yhdistysten sivut



7

Kuusi vuotta sitten minulla todettiin vaikea
osteoporoosi ja tilanne oli todella vaikea. Sai-
rastan tämän lisäksi Osteogenesis imper-
fectaa, synnynnäistä sairautta, jonka vuoksi mi-
nulla on hauraat luut. Tuolloin kuusi vuotta sit-
ten pohdin, että miten minun käy kun osteo-
poroosi uhkasi jo ennestään hauraita luitani.
Tieto luo tuskaa, mutta elämän on jatkuttava
ja lähdin aktiivisesti hakemaan tilanteeseen
ratkaisua.

Jospa kuitenkin kertoisin ensin vähän itses-
täni. Nimeni on Eila Valkeapää ja asun luonnon-
kauniilla paikkakunnalla, Punkaharjulla, ym-
pärillä paljon vettä, upeat pyöräilyreitit ja mikä
tärkeintä puhdasta luontoa. Pohjalaissyntyisenä
tyttönä ei neljänkymmenen vuoden asumisen
jälkeen tähän maisemaan ole vielä kyllästynyt.

Tätä juttua kirjoittaessa olen juuri täyttänyt
60 vuotta. Asun mieheni Arton kanssa omakoti-
talossa ja tällä hetkellä  ruokakuntaamme kuu-
luu meidän lisäksemme kaksi Pomeranian-
rotuista koiraa, Roosa ja Jasmine. Ikää koirilla
on jo paljon, 14 ja 12 vuotta eli ovat jo koirien
iässä vanhuksia, mutta vielä on sen verran jäl-
jellä muistia että leikit maistuvat heille pentu-
vuosien tapaan. Meillä on kaksi  lasta, Eveliina
ja Markku, jotka ovat nyt jo kuitenkin aikuis-

ikäisiä ja he molemmat opiskelemassa Turussa.
Lapset ovat lentäneet pesästä kuin linnunpoika-
set ja taitavat jo haaveilla omasta pesästä.

Olen siirtynyt työkyvyttömyyseläkkeelle
2006, jota ennen olin työelämässä liki 30 vuotta.
Ennen eläkkeelle siirtymistä työskentelin henki-
lökohtaisena vammaisavustajana päiväkodissa.
Tätä nykyä harrastan paljon; onnittelukortit
teen nopsaan juhlaan kuin juhlaan ja sukatkin
syntyvät, jos joku tarvitsee niitä kylmille jaloil-
leen. Tykkään myöskin  pihatöistä, omakoti-
talossa kun asustellaan, ja toukokuu kuluukin
kottikärryjä työntäessä ja puutarharukkaset on
jokapäiväisessä käytössä.  Lukeminen ja musii-
kin kuuntelu kuuluu myös suosikkiharrastuksiini
ja  näiden suhteen olen kaikkiruokainen. Talvisin
harrastan myös avantouintia..

Vuonna  2004 minun elämässäni tapahtuu
käänne; kipuja alkaa tulla melkein joka paik-
kaan, käsiin, selkään ja jalkoihin. Kahdeksan
tunnin työpäivä on jo melkein mahdoton ja työ-
matkat uuvuttavat. Olo on voipunut ja veren-
paine tuntuu olevan koko ajan koholla. Yöunet
ovat katkonaiset ja kivut herättävät melkein
joka yö. Onneksi pääsen melko nopeasti lääkä-
rin juttusille ja hänen kanssaan konsultoidaan
sisätautien ylilääkäriä joka myös on reuma-

Osteoporoosi sel‰tettiin
kokonaisvaltaisella hoidolla

Laiturilla koirien kanssa.
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potilaiden ylilääkäri. Tehdään luuntiheysmit-
taukset, tarvittavat verikokeet ja tarkat tutki-
mukset ja aloitetaan taistelu luukatoa vastaan.
Tutkimukset osoittavat, että selässä on  pahaa
osteoporoosia hauraitten luitten lisäksi ja samat
oireet ovat reisiluun kaulassakin . Mittari näytti
punaista, joten minun elämässäni aloitetaan
täysremontti.

 ”Yksistään lääke ei paranna sinun luitasi
vaan kokonaisvaltainen hoito”, sanoo  lääkäri-
ni. Lisäksi hän määrää tarpeeksi D-vitamiinia,
kalsiumia sekä terveellistä ja  monipuolista ra-
vintoa, kunnon yöunet sekä mukavat harras-
tukset. Tärkeintä on oikea liikunta ja tasapai-
noinen elämä. Onneksi minulla on rinnallani elä-
mänkumppani Arto, joka on ollut tukevana ol-
kapäänä koko ajan, kannustaen ja ymmärtäen.

Hoitona aloitetaan ensin Fosamax-lääkitys,
mutta se ei sovi minun vatsalleni. Seuraavasi
siirrytään Zometa-lääkitykseen, joka tiputetaan
suoraan suoneen puolivuosittain 4 mg. Liikun-
taan tulee muutoksia eli enemmän vedessä liik-
kumista, pilates ja kuntosali, mutta kävelyä tulee
rajoittaa. Näillä ohjeilla mennään seuraavaan
kertaan eli kahden vuoden kuluttua tehtävään
seurantatutkimukseen.

Kahden vuoden kuluttua havaitaan selvää
parantumista osteoporoosin suhteen ja reisi-
luun yläpään mittaukset osoittavan jo osteo-
penian merkkejä eli luuntiheydet vastaavat
ikääni. Tärkeintä kuitenkin on se, että kivut

ovat melkein poissa ja olo on todella hyvä ja
liikkuminen on vaivattomampaa. Olen kokopäi-
vätoiminen omaishoitaja, itselleni. Joka käynti-
kerralla tarkistetaan myös, että ovatko lisäkal-
siumit ja D-vitamiini kohdallaan ja liikunta oi-
keanlaista. Täytyy myöntää, että näin perus-
teellisella lääkärillä on tässä  paranemisproses-
sissa paljon pelissä, kiitos hänelle.

Vastoinkäymisiäkin on ollut matkan varrella,
ja vähällä piti tilanteita; auto ajaa minun ja pyö-
räni päälleni, mutta yhtään luuta ei murru. Suo-
jelusenkelit oli matkassa. Toisella kerralla hiih-
toreissu päättyy lyhyeen, kun jalkani luiskahtaa
linja-auton rappusissa. Taas mennään kuvauk-
siin, mutta murtumia ei löydy. Tälläkin reissulla
oli suojelusenkelit mukana.

Zometa-hoitoon tulee tauko. Hammaslää-
käri toteaa, että ne vähäiset hampaat 5 kpl ala-
leuassa ovat vaarassa murentua  suuhun. OI
on koetellut hampaitani ja aiheuttaa dentino-
genis imperfectan. Osan hampaistani olen
menettänytkin jo hyvin nuorena, 16 -vuotiaana.
Zometa-lääkitys on laitettava tauolle, sillä ham-
paiden  poistoon ja hoitoon liittyy nekroosin eli
leukakuolion vaara. Hammaskorjaukset teh-
dään nastoilla ja muovikruunuilla ja hoito on-
nistuu hyvin.

Lääkitys aloitetaan taas noin vuoden tauon
jälkeen ja tutkimukset osoittavat, että pientä
notkahdusta on päässyt tapahtumaan luissani
ja osteokalsium on matalahkona. Suunnitel-

Pyörälenkillä
harjumaisemassa.
Puolivälissä 20
kilometrin lenk-
kiä vesikin
maistuu.
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Oi kuntoutusta ja kulttuuria

laan vaihdettavaksi lääkitystä Aclasta 5 mg
kerran vuodessa. Luuntiheysmittauksissa ha-
vaitaan selvää paranemista alkutilanteeseen eli
vuoteen 2004 verrattuna. Saan Aclasta syksyl-
lä 2009 ja seuraavan kerran vuoden kuluttua.
Luuntiheysmittaukset ja tarvittavat verikokeet
tehdään vuoden 2011 maaliskuussa. Tilanne on
se, että lääkitys lopetetaan, sillä luuni ovat ikääni
vastaavat ja jopa lujan luun tasoa. D-vitamiini
on kohdallaan ja kalsiumin saanti riittävä. Yleis-
kunto on hyvä. Seuraavan kerran tavataan lää-
kärin kanssa näissä merkeissä kolmen vuoden
kuluttua eli maaliskuussa 2014.

Tämä on minun selviytymistarinani eikä se
suinkaan ole jokaisen OI:ta sairastavan henki-
lön tarina. Meillä jokaisella on oma tarinamme.

Nyt ollaan kesäkuussa 2011. Uuden päivän
aloitan aamu-uinnilla kotirannassa ja
joogaamalla. Joogan kautta olen löytä-
nyt itseni ja olen oppinut kohtaamaan
omat fyysiset rajani. Jooga on rentou-
tumista, venyttämistä, hellittämistä,
jännittämistä ja taas hellittämistä. Olen
oppinut pysähtymään. Liikuntaa har-
rastan entiseen tapaan eli käyn vesilii-
kuntaryhmissä ja vesijuoksussa sekä
eläkeläisten kuntosaliryhmässä. Lenk-
keilen koiriemme kanssa ja välillä otan
rennosti.

Keväällä aloitin käynnit osteopaa-
tilla kivun hoidossa ja siitä on ollut pal-
jon apua. Lannenikamien hermopintei-
tä on aloitettu hoitamaan laserilla ja
sähköimpulsseilla. Kipulääkitys on mi-
nulla  jäänyt säännöllisenä lääkkeenä

pois ja sitä on vain hätävaraksi kaapissa. Ke-
hon hallintaa on opeteltu ja jopa on opeteltu
uudelleen kävelemään oikeaoppisesti virhe-
asentojen välttämiseksi. Osteopatiassa kiinni-
tetään huomiota myös oikeanlaiseen terveelli-
seen ravintoon ja kehon pH-tasapainoon. Täs-
sä onkin minulle haastetta loppuelämäksi. Kir-
jahyllyssä odottavat liput oopperaan, syksyllä
poikamme astuu avioliiton satamaan ja tyttäreni
pitäisi valmistua ranskan-ja englannin kielten
maisteriksi parin vuoden sisällä. Odotusta on
siis koko ajan ilmassa.

Yhden haaveen haluaisin vielä toteuttaa;
patikointi tunturimaisemassa, missä aika ja
vauhti ei uuvuta.

                  Eila Valkeapää
    Kuvat: Eilan kotiarkistosta

Malja huomisen vihkiparille Turussa 3.9.2011
ja myöskin elämälle!

Olihan kesä! Pidin kolmen kuukauden lo-
man. Osasyynä oikea lonkka, jota olin vedes-
kellyt perässäni aika monta kuukautta, että osa-
sikin olla kipeä ja  kiukkuinen.

Toukokuu
Kankaanpäähän kieli poskella ja paino toi-

sella kankulla tehty hakemus otettiin Kelassa
myönteisesti vastaan, joten vappupäivän iltana
liftasin totutusti erään yhdistysläisen kyydillä
kuntoutukseen. Lievää vaikeampi alkusokki tuli
kylläkin koettua. Virpin, Katin ja Nellan vuoro-

vuosina tarjoamaan fysioterapiaan olin niin
tottunut, että kaksi kertaa nielaisin tyhjää kuul-
tuani jumpparin olevan miespuolinen. Mutta ei
koiraa karvoihin, eikä  jumpparia karsaasti, kat-
sominen; tämä mies oli oikein hyvä mies ja kat-
kerasti kadun alhaisia ajatuksiani.

Kurssilla oli mukana myös ensikertalaisia
ja heistä eräs lupautui kertomaan ekakertalai-
sen tunnelmat. Siksi päätän tarinani kuntoutus-
osuuden pitemmittä puheitta kertomalla, että
kirjoitan tätä sepustusta istuen ihmistenlailla ja
irvistelemättä. Kuntoutukseni oli siis ajantasais-
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ta ja vaikuttavaa, kuten
sen nykyään pitää ole-
man.

Toukokuun lopussa
tein vapaaehtoiskeikan
köyhyysverkostolle moni-
kultturellisessa Maailma
kylässä tapahtumassa ja
kiiruhdin sieltä suoraan
Karhusen Maijan Hymyi-
levät kädet performan-
seen. Upea esitys. Tanssi-
teoksen teema oli kaukai-
nen, saavuttamaton rak-
kaus ja yleisöstä haluk-
kaat saivat kirjoittaa en-
nen esitystä runon kaukai-
selle rakastetulleen. Mi-
näkin kirjoitin. Ne löytyvät
netistä Hymyilevien kä-
sien blogista. Sieltä löytyy
myös pipari- ja taateliresepti millä meitä hem-
moteltiin kesken kaiken sekä opastus miten kei-
tetään esityksen päätteeksi tarjottua minttu-
teetä.

Kesäkuu
Kesäkuussa vietin 50+ 1 synttäreitäni. Vii-

me vuonna sain lahjaksi Kakkugallerian suk-
laakakkua ja samalla päätin, että koetan pitää

Maija Karhunen tutustumassa
Rafael Wardin opastuksella

Hymyilevien käsien
käsikirjoitukseen.

Raisa Wennamo ja Maija tanssin pyörteissä

Marouf Majidin musiikki
saa Maijan unelmoimaan
kaukaisesta rakastetusta.

Kuvat: Riitta Skytt

tulevina vuosina traditiota yllä. Ilokseni
minut vietiin ensin Espooseen Gallen
–Kallelan taidemuseoon katsomaan
Elämän koreutta ja sen jälkeen Kak-
kugallerian kahvilaan. Ostettiin itse ku-
kin vähän eri makuja ja kierrätettiin ja
saatiin aikaan mukiinmenevä sokerihu-
mala.

Kesäkuun lopussa toteutui vuonna
1999 yhdistyksemme harrastajateatte-
ristille antamani lupaus, että joskus tu-
len Liedon kesäteatteriin katsomaan
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näytöstä. Sen nimi oli Akat-
toman kylän onni ja näytel-
mä oli juuri niin sanavalmis
ja herttainen kuin kesäteatte-
rin kuuluukin olla. Esitys oli
koulun pihalla ja parkkipaik-
koja ihan reilusti, joten tuli
mieleen, että tästäpä voisi
helposti kehitellä ylimääräisen
kesätapaamisen yhdistyksen
jäsenistölle?

Harrastin minä vähän
myös ruumiinkulttuuria. Hel-
singin Invalidien yhdistys al-
koi kesän alussa järjestää jo-
ka keskiviikko puistojumppaa
meren rannalla ja täysillä hu-
rahdin siihen. En ole ikinä en-
nen kokenut, että liikunta voi-
si olla muutakin kuin pakko-
pullaa kaurapuuroon sotket-
tuna. Innostus jatkui aika pit-
källe kesään, mistä annan it-
selleni ison plussan.

Heinäkuu
Kuukauden alussa huristelin tyttären ja vä-

vyn kanssa jälkimmäisen upouudella mersulla
Ouluun. Siskon kanssa kävimme naapurikun-
nan Jäälin kesäteatterissa katsomassa oululai-
sittain puhutun Simpauttajan. Pohjois-Kar-
jalassa syntyneelle tämä karjapohjalainen ver-
sio särähti aluksi korvaan, mutta siihen tottui

Harjoitukset menossa Liedon
kesäteatterissa kulissien
rakentamisten seassa

Elias purkamassa Liedon
kesäteatterin näyttelijäsuojaa
esityskauden loputtua

Kuvat: Jouko Karanka

ja hellunen, kuten siellä päin on tapana sanoa,
sekin esitys oli. Oulun matkaan liittyi myös
Potna-Pekka nimisellä vekottimella suoritettu
kaupunkiajelu erään yhdistysläisen mukavassa
seurassa.

Seuraava matka ei ole taidetta, mutta pitää
sisällään mahtavan elämyksen. Eräs yhdis-
tykseen kuuluva omistaa Valkealan suunnassa
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mitä viehättävimmän kesämökin, jonne minut
kutsuttiin. Mökki sijaitsi joen rannalla ja vasta-
päätä oli niemi, jonka takana siinsi järvi. Nie-
melle oli joku karjankasvattaja tuonut  lihakar-
jansa elämään vapaana ja villinä. Olipa joukossa
äiti- ja vasikka lehmäkin. Lauma tuli kolmesti
päivässä juomaan joesta. Lehmiä oli niin muka-
vaa katsella, että vieläkin harmittaa, ettei vii-
vaakaan osaa piirtää. Toisaalta jos osaisi, olisi
epäilemättä jäänyt epämääräisen pitkäksi ajaksi
niitä luonnostelmaan, mikä ei ehkä olisi ollut ko-
vinkaan mukavaa mökin omistajalle. Kaikkihan
toki tietää mitä kala ja vieraat alkavat tehdä
muutaman päivän sisällä…

Heinäkuu päättyi jättipottiin. Suuntasin Val-
keakoskelle, jälleen erään jäsenemme luo ja yh-
dessä menimme katsomaan Vicky Rostia näy-
telmässä Kuin helminauhaa. Siinä on mimmi,
joka osaa laulaa levyllä ja livenä. Kommelluk-
siltakaan ei täysin vältytty. Seuralaiseni nimittäin
porhalsi täyttä päätä sähkärillä teatterin portista

sisälle minun vasta haahuillessani lippujonossa.
Mutta poliiseja ei kuitenkaan tarvittu paikalle.
Ennen esityksen alkua olin kuulevinani: ”Men-
nään istumaan tohon Pirkon viereen” ja kukas
muu siinä olikaan kuin eräs meikäläinen.
Sattumalta siis kohtasimme. ”Mistä näitä OI-
läisiä oikein tulee?”

Helminauhan jälkeisenä maanantaina al-
koivat työt. En tiedä lehmistä, mutta minulle
on tuottanut hieman alkukankeuksia villistä ja
vapaasta elämästäni luopuminen, vaikka työs-
täni tykkäänkin enemmän kuin nykyaikana pi-
detään sopivana. Kenenkään ei kuitenkaan
kannata alakulostani huolestua, sillä tämän
lehden ilmestymisen aikoihin ollaan edetty jo
niin pitkälle syksyyn, että aika kuluu rattoisasti
kodin kynttilöitä poltellessa ja  kesää muistel-
lessa. Mutta ensi keväänä haetaan taas kun-
toutukseen, jooko?

PirkkoJ

Kesän kynnyksellä, 26.–28. toukokuuta, oli
OI-Nordenin  hallituksen kevätkokous Vantaan
Sokos hotelli Flamingossa. Kokouksen yhtey-
dessä pidettiin myös OI-Nordenin järjestämä

OI-Nordenin kev‰tkokous ja
asiantuntijaseminaari Vantaalla

OI-asiantuntijaseminaari. OI-Norden järjestää
näitä seminaareja joka toinen vuosi, mutta pe-
rinteisesti ne on pidetty syksyllä. Tänä syksy-
nä järjestetään kuitenkin kansainvälinen OI:n

Seminaarikuuntelua. Vasemmalta Norjan edustajat Kjellaug Samuelsen
ja Karin Böe, keskellä Ronnaug Saves, sitten Tanskan edustajat

Kis Holm-Laursen ja Preben Nielsen
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asiantuntijaseminaari, joten olimme OI-
Nordenissa siksi päättäneet aikaistaa meidän
seminaariamme, jotteivät seminaarit olisi asian-
tuntijoiden kannalta liian lähekkäin.

Tällä kertaa oli Suomen vuoro isännöidä,
ja siksi päätimme osallistua seminaariin ja ko-
koukseen kaikki kolme, Jouko Karanka ja
Elisabeth Hästbacka OI-Nordenin hallituksen
Suomen edustajina ja Anne-Maria Hästbacka
varaedustajana ja Elisabethin avustajana.

Kokousmatka alkoi meidän osaltamme ju-
namatkalla Helsinkiin, tai oikeastaan Tikkuri-
laan, jos tarkkoja ollaan. Kun kaikki OI-
Norden-edustajat olivat torstai-iltaan mennessä
päässeet perille, söimme yhdessä illallista ja
vaihdoimme kuulumisia. Aikaisemmin OI-
Nordenissa Suomen edustajana toiminut Anita
Ojanotko liittyi myös seuraamme torstai-iltana.
Suomalaisvahvistusta perjantain seminaariylei-
sössä lisäsi myös Pirkko Justander.

Perjantain asiantuntijaseminaariin oli tullut
osallistujia kaikista OI-Nordenin jäsenmaista
ja seminaarin alkajaisiksi OI-Nordenin puheen-
johtaja Preben Nielsen toivotti kaikki tervetul-
leiksi. Asiantuntijoista ylilääkäri Lena Lande
Wekre Norjasta aloitti kertomalla ensin OI:n
vaikutuksista ikääntymiseen. Lounastauon
jälkeen tanskalainen lääkäri ja tutkija Lars

Folkestad kertoi OI:n vaikutuksista luustoon.
Seuraavana oli vuorossa asiaa Basilaari-
impressiosta, josta suomalainen hammaslääke-
tieteen tutkija Heidi Arponen esitelmöi. Myös
toinen suomalainen Basilaari-impression asian-
tuntija, hammaslääketieteen tohtori Janna Wal-
timo-Sirén oli paikalla. Sekä Lars Folkestad
että Heidi Arponen havainnollistivat esitel-
määnsä kuvin. Viimeisen asiantuntijaesitelmän
pitivät psykologi Inger-Lise Andersen ja yli-
lääkäri Lena Lande Wekre Norjasta. He ker-
toivat pyrkimyksistä yhdenmukaistaa OI:n hoi-
toa ja seurantaa Norjassa. Seminaarin lopuksi
osallistujilla oli vielä mahdollisuus keskustella
ja esittää kysymyksiä, sillä esitelmien lisäksi
asiantuntijoiden ja yleisön välinen sekä asian-
tuntijoiden keskinäinen keskustelu on tärkeää.
Asiantuntijoiden lähdettyä kukin kotimatkal-
leen, jatkoimme perjantain illallisella vielä OI-
Nordenin kesken keskustelua päivän mielen-
kiintoisista aiheista.

Lauantaina oli sitten vuorossa OI-Nordenin
kokous. Kokouksessa asialistalla oli mm. kun-
kin maan viimeaikaisen ja lähitulevaisuuden toi-
minnan esittelyä, talousasioita, sekä asiaa OI-
Nordenin kotisivuista ja perustettavasta Face-
book-ryhmästä. Pidimme välillä lounastauon ja
jatkoimme taas. Kokouksen päätteeksi arvoim-

Anita, Pirkko ja Jouko saaneet seurakseen kuvaan yliläääkäri Eva Åströmin Ruotsista ja lääkäri
Lars Folkestadin Norjasta.
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me vielä edellispäivän seminaarin antia ja
keskustelimme tulevista OI-Nordenin kokouk-
sista. Seuraavana on vuorossa syyskokous
21.–22. lokakuuta Tanskassa, Kööpenhami-
nassa, ja sen yhteydessä järjestetään myös
kaikille avoin OI-Nordenin yleiskokous. Ko-
kouksen jälkeen hyvästelimme pohjoismaalai-
set ystävämme. Pienen ostoskierroksen jäl-
keen mekin suuntasimme junalla kotia kohti.

Kiitos kaikille kevään seminaariin osallis-
tuneille asiantuntijoille ja pohjoismaalaisille
ystävillemme mukavista kokous- ja seminaari-
päivistä!

Tack till alla fackpersoner som deltog i OI-
Nordens vårens seminarium och till våra
nordiska vänner för trevliga seminarie- och
mötesdagar!

Elisabeth Hästbacka och Anne-Maria
Hästbacka
Suomen edustaja ja varaedustaja OI-
Nordenissa /Finlands representant och
suppleant i OI-Norden

Kuvat: Elisabeth Hästbacka

Hallittu hallitusillallinen

Kuulimme taas joukon mielenkiintoisia
esityksiä OI-Nordeniin kokoukseen liittyvässä
seminaarissa Sokos Hotelli Flamingossa
27.5.2011:

OI-laisten elämänkaaritutkimuksesta
Esiintyjiä oli kaikista OI-Nordeniin kuulu-

vista Pohjoismaista. Pääesiintyjäksi nousi
kuitenkin lääkäri Lena Lande-Wekre Nor-

jasta, joka kävi läpi esimmäisessä esitelmässään
laajasti norjalaisten OI-laisten elämänkaarta,
varsinkin sitä aikuispuolta. Lapset ja nuoriso
ovat saaneet suurimman huomion, erityisesti
vaikeavammaisimmat, tottakai. Mutta mitä ta-
pahtuukaan sen jälkeen, kun olemme täyttäneet
sen maagiset 18v? Kypsyttelemme luitamme
vielä n. kuutisen vuotta, jotta pääsemme mu-
kaan tutkimukseen aikuisiän vaikutuksista.

OI-Nordenin asiantuntijaseminaarin
esitelm‰t Vantaalla
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Lena aloitti luentonsa pohtimalla sitä, miten
kauan kukin yksilö meistä pärjää töissä? Kuol-
leisuusikä kun nousee OI:läisillä siinä 50v iässä.
Vanhenemismuutoksia tapahtuu toisilla var-
hemmin ja nopeammin, kun taas toisilla ei juuri-
kaan. On arveltu, että biologinen vanhenemi-
nen alkaisi vammaisilla varhemmin.

Kaikissa elimissä, joissaon kollageeni I,
esiintyy hyvin erilaisia kliinisiä ilmentymiä.
Luustossahan on suurin osa yli 90%. Loput 10
% sijaitsee ihossa, jänteissä, ligamenteissä, sil-
missä, selän nikamien välilevyissä, hammas-
luussa, arpikudoksessa, keuhkoissa, sydänlä-
pissä mm.

Tutkimuksissa on saatu seuraavanlaisia
tuloksia:

Verenkiertoelimet ja sydän
-37,4%:lla kohonnut VP (verenpaine)
-OI:laisilla selkeästi vähemmän kehonpintaa
kuin kontrolleilla
-vas.eteinen sydämessä suurempi kuin kontrol-
leilla
-aortan halkaisija suurempi OI tyyppi III:ssa
-10%:lla vähäinen aorttaläppävuoto, 10%:lla
keskinkertainen
-7%:lla keskinkertainen mitraali-(hiippa-)läp-
pävuoto

Mahasuolikanava
-ummetus melko tavallista
-suoliston liikkeet heikentyneet, suolet sykyräs-
sä, eteentyötyvä lantio

Munuaiset
-paljon kalkkia virtsassa edesauttaa virtsatie-
kivien syntymistä
-kalkkipitoinen ravinto+lisäkalkki edesauttavat
myös kivien syntymistä
-luustomuutokset selässä/lantiossa? Aiheutta-
vat erilaisen tilanteen virtsateissä, mikä taas
puolestaan voi johtaa munuaisten vajaatoimin-
taan

Lihaksisto
-I-kollageenia on lihaksistossa (myofibrillien ra-
kenteissa=supistuva yksikkö)
-mitä seurauksia sillä on mm.lihasvoimaan
jne.??
-hiiritutkimuksissa on havaittu että lihakset ovat
pienempiä, niissä on pienempi supistusvoima
ja kestävyys sekä vähemmän kollageeniä kuin
kontrolleissa
-kysymyksessä ovat siis luurankolihaksiston pa-
tologiset muutokset

Nivelet
-löysiä ja usein myös yliliikkuvia
-nivelet menevät helposti pois paikoiltaan,
(sub)luksaatoita tapahtuu
-hartiat, kyynärpäät, lonkat altistuvat useim-
miten
-nivelten venähdyksiä ja nilkkojen nyrjähdyksiä
Mitä tapahtuu aikuisiässä – seurantaa tehdään
parhaillaan

Kipu
-kipukaaviot, joita täytetään
-kysytään kivun intensiteetti aktiviteetin ja le-
von aikana Vas-kaavion avulla (1-10), jossa
10 kuvastaa vahvinta intensiteettiä.
-kuvaillaan kipua – pistävä, polttava, jomottava,
sykkivä, aaltoileva jne
Mikä helpottaa/pahentaa?

Kuulo
-huonontunut noin 50%:lla OI-populaatiosta
-kyseessä on sekä johtumistyyppinen että
myös aivoperäinen kuulonalenema
-eri OI-tyyppien välillä ei ole havaittu eroja
-kuulo testataan tavallisella kuulontestausase-
malla, mutta lähetetään tutkittavaksi OI:hin pe-
rehtyneelle lääkärille
-ensimmäinen kontrolli 4v iässä, sen jälkeen
joka 3. vuosi 30 vuotiaaksi asti

Lena Lande-Wekre
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Luustorakenteen mittausmenetelmä
Seuraavaksi esitelmöi  lääkäri ja tohtorikou-

lutettava Lars Folkestad Tanskasta Oden-
sesta lähinnä uudesta mittausmenetelmästä,
mutta myös aikuisten luustorakenteesta, mikä
teki esityksestä mielenkiintoisen. Vaikuttamas-
sa ovat:

Luun lujuus
Luun massa   Luun arkkitehtuuri   Luun laatu
BMD             Mikroarkkitehtuuri  Matriksin
                                                mineralisaatio
                     Geometria               Kollageeni

 Hohkaluuta esiintyy vähemmän.  Trabek-
keleitä on vähemmän ja niiden välillä on enem-
män tilaa. Ne ovat myös ohuempia. Sekä geo-
metria että mikroarkkitehtuuri ovat toisenlisia.
Mitä se sitten merkitsee? Vielä ei tiedetä mikä
on normaalia OI:laisille eli jatkotutkimuksia
tarvitaan edelleen.

Mitä lateraaliset kallokuvat kertovat
meille kallonpohjan anatomiasta

Folkestadin jälkeen oli vuorossa Heidi Ar-
ponen, hammaslääkäkäri ja tohtorikoulutet-
tava, Helsinki

 Kallonpohjan ongelmissa oireina ovat mm.
päänsärky, kasvojen tunnottomuus, nystagmus
(silmävärve), dysphagia (nielemisvaikeudet),
ataksia
Tällaisia tautitiloja voivat aiheuttaa mm.:
1) basilaarinen impressio (16.6%:lla aikuisista)
2) basilaarinen invaginaatio (22.2%:lla aikui-
sista)
3) blatybasia (11.1%:lla aikuisista)
Kovero O, Pynnönen s, Kuurila-Svahn K, Kai-
tila I & Waltimo-Siren J: skull base abnormali-
ties in OI: cephalometric evaluation of 54 pa-
tients and 108 control volunteers. J. Neuro-
surg. 2006
Niitä voidaan tutkia myös kallortg:lä, MRI:llä
eli magneettikuvauksella ja tietokonetomo-
grafialla.

Kallonpohjan epämuodostumia esiintyy oli
bisfosfonaattihoitoa tahi ei, kun pituus on  -
score -3.5 OI-tyyppi I:ssä. Prosentuaalisesti
määrä on n. 6. 187 OI-potilaan populaatiossa
todettiin 22%:lla (41 kpl) ainakin 1 kallonpohjan
epämuodostuma

Uusien toimintaperiaateiden kehittämi-
nen diagnostiikkaan ja seurantaan Nor-
jassa
Lena Lande-Wekre ja Inger-Lise
Andresen

Lars Folkestad

Heidi Arponen Inger-Lise Andresen
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Päämääränä
-hyviä ja yhtenäisiä rutiineja seurantaan, kä-
sittelyyn sekä kuntoutukseen
-järjestää tieteidenvälinen kansallinen ja kan-
sainvälinen konferenssi, joidenka osaanoottajilla
laaja kokemus OI:sta
-saada aikaan ammatti-ihmisten verkosto poh-
joismaitten kesken
-saada aikaan kirjallinen opas (konsesus-
kirjelmä)

1. Tieteiden välinen konferenssi Garder-
moenissa (Norja) syyskuussa 2011
2.  Ammatti-ihmisten verkosto. Pohjoismainen
yhteistyö NFOI: lastenortopedit, lastenlääkärit,
fysioterapeutit, geneetikot, rtg-lääkärit, luulabo-
ratorio, TRS

Genetiikka
Mitä tehdään tänä päivänä?
Mitkä testit ovat saatavissa?
Mihin ne lähetetään ja mitä ne maksavat ja
kuka maksaa?
Kuka testaa: indikaatiot - perinnöllisyys - uusi
mutaatio – muu?
Kuka on kokeista vastaava?

Kliininen diagnoosi
Kenelle tehdään; Kuka tekee?
Millä kriteereillä: murtumat, vääristymät, peri-
mä, silmämunan väri, verikokeet, luustomit-
taukset, rtg, kallo, wormianin luut, pitkät luut –
merkkejä murtumista

3. Kehitetään uusia rutiineja seurantaan

Lääketieteellinen seuranta
Kuinka usein?
Millä Tasolla?
-paikallisesti, kuntoutuksessa
Yhteydessä mihin?
-kasvuun ja kehitykseen
-virheasentoihin (ääriasennot tai selkä)
-näkö, kuulo, purenta
-luuston tiheysmittaus – kuinka usein? 10%:lla
osteoporoosi-heillä 3xsuurempi riski murtumiin;
useimmilla kuitenkin luun tiheysmittauslukema-
arvot olivat yli -2.5 tai alle -0, jolloin luu on
osteopenista vähemmän mineraaleja sisältä-
vää, muttei vielä osteoporoottista. Seerumin
kalsiumin ja aktiivisen D-vitamiinin pitoisuudet

ovat kaikki normaaleja (huom! Tyyppi III).
Luun merkkiaineissa on sen verran eroja, että
OI-tyyppi III:ssa resorptiivisia (luuta liuottavia)
merkkiaineita on enemmän. Merkittäviksi teki-
jöiksi suhteessa luunmurtumataipumukseen
nousivat vain sukupuoli ja kehon pinta-ala.

Johtopäätelmät
- vain muutama potilas identifioitiin osteopo-
roottiseksi (huom! Kehon pinta-ala)
- DXA-mittaus on hankala, koska epämuodos-
tumat haittaavat, samoin pieni pituus ja aikai-
semmat murtumat
- tarvitaan siis lisää tutkimuksia virheitten mini-
moimiseksi

4. Lasten virheasentotutkimus ja motorisen ke-
hityksen seuranta

Tänä päivänä Norjassa annetaan bisfosfo-
naatteja  Zometa/Aclasta yli kaksivuotiaille.
Tutkimuksessa seurataan motorista kehitystä
samoin virheasentojen syntymistä. Kyseessä
kaksivuotinen seurantatutkimus, jossa kaksi
seurantakäyntiä vuodessa. Tutkimuksessa mu-
kana 0-6 vuotiaat, jotka syntyvät viimeistään
vuoden 2011 aikana.

5. Osloon ollaan perustamassa omaa OI-klinik-
kaa yliopistosairaalaan

Lopuksi Lena Lande- Wekre luennoi hie-
man vielä aiheesta, joka liittyi päivittäiseen sel-
viytymiseen (ADL-to perform activities of
daily living)

Ymmärrettäväähän on, että mitä suurim-
maksi osaksi taudin vaikeusaste määrittelee
selviytymis-asteen. Tutkimuksia ei kuitenkaan
ole tehty paljoa.

Tähän voisit lisätä kuvan, jonka teksti on
ADL-pisteet olivat aikusilla selvästi alhaisem-
mat joilla oli epämuodostumia alaraajoissa.

Suurin osa OI-laisista on hyvin koulutettuja,
sukupuolieroja ei juurikaan ole, mutta naiset
ovat vähemmin työllistettyjä kuin miehet Nor-
jassa. 50%:lla on yliopistokoulutus verrattuna
kontrollien 36%:iin. He ovat myös parhaiten
työllistettyjä. 70% on myös naimisissa, 1-2 lap-
sen perheitä. Useimmat tietävät diagnoosinsa,
kun päättävät tehdä lapsia. Vain harva tietää,
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Kuntoutusta Kankaanp‰‰ss‰
Hoi oi oi maailma meitä kouluttaa...

mikä heidän tuleva fyysinen kuntonsa tulee ole-
maan vanhempana. Tämä saattanee vaikut-
taa myös kouluttautumiseen ja työn saamiseen.

 Myös lievissä OI-muodoissa esiintyy
enemmän toiminnallisia rajoitteita kuin aiem-
min luultiin.

Useimmat yksilöt tulevat kyllä toimeen ja

elävät elämäänsä ilman ulkopuolista apua.
Luin vielä artikkelia ko.aiheesta enkä ym-

märtänyt, miksi näin fiksu lääkäri ja tutkija
kommentoi siinä, että lievimmät muodot eivät
tarvitsisi TRS:ää.

      Lyhennelmän laati: Anita Ojanotko

“b) Kohtuullisia ponnistuksia vaativat toi-
minnot, kuten pöydän siirtäminen, imurointi, kei-
lailu...” tulinko tänne asti lukemaan kummallisia
lomakkeita? Jos tekee olohuoneesta keilaradan
– niin onhan pöytä toki tiellä... Onko OI-laisilla
keilaratoja kotona?

Meitä on sekalainen 10 hengen porukka
pöydän ympärillä. Olemme Kankaanpään kun-
toutuskeskuksessa OI-kuntoutuskurssilla ja
täytämme KELAn edellyttämiä kyselylomak-
keita. En lakkaa ihmettelemästä kuka niitä laa-
tii, kuka ne käy läpi ja mitä niistä arvioidaan.

Meidän on myös täytettävä Kuntoutujan
työkirja. Siinä on kerrottava ainakin yksi ta-

Miehet ei muka näytä tunteitaan! Taiston ja Sepon tuliaistaidonnäytteet.
“Kyllä se nyt varmaan halaa”, sanoi Seppo.

voite, johon kuntouttamisella haluaa päästä.
Ohjeissa kehotetaan miettimään mikä on itselle
tavoittelemisen arvoista ja mikä lisäisi omaa
hyvinvointia. Jottei hairahtuisi toivomaan uutta
kroppaa ja lisää pituutta, niin ohjeissa muistute-
taan, että tavoitteen on oltava riittävän kon-
kreettinen. Hieman naivin oloisten ohjeiden lop-
pupuolella on kappale, josta olen myönteisesti
yllättynyt. Se on otsikoitu: “Arvioi myös sisäistä
puhettasi.” “Yritä olla itsesi puolella – tue
itseäsi!”

“Voi voi voi ja kroppaa kolottaa...”
Olen ollut kauan sitten laitoskuntoutuksessa,

mutta en koskaan OI-kuntoutuskurssilla.  Tällä
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kertaa olin kuntoutuskypsä. Kylmä, liukas ja
luminen talvi, murtuma, niveltulehdus ja paikal-
laan olemisesta tulleet krempat olivat romah-
duttaneet kuntoni.

“Sydämeni sykkii ja sielu soi, hiljaa olla
en voi...”

Olen kuullut, että OI:laiset ovat puheliaita.
Täällä se tulee todistetuksi. Parhaimmillaan ja
pahimmillaan juttua tulee molemmista suupie-
listä ja yhtäaikaa. Vaikka olisi ensikertalainen,
ryhmään on helppo sopeutua. Ei tarvitse istus-
kella hiljaa miettimässä mistäs nyt juteltaisiin.

“Vie minut varoen olen herkkä hauras ih-
minen...”

Psykologi harjoittelija Eeva Pelkonen yrittää
vetää kanssamme keskustelua aiheesta: mistä
saamme henkistä voimaa arkeen. Hän ehtii esi-
tellä itsensä, mutta sen jälkeen me hoidamme
vetämättä puhepuolen. Puhumme kivuista,
unettomuudesta, murehtimisesta ja viranomais-
ten kyykyttämisestä. Kuinka viranomaiset ajat-
televat, että vammaisuus on kokopäivätyö ja
ihmisen ensisijainen asia elämässä. Ikäänkuin
vammaisen ihmisen aika ei olisi yhtä tärkeää
kuin kenen tahansa muun. Olemme kaikki hyvin
tietoisia siitä, kuinka kipumme ja vaivamme
kuormittavat perhettä ja läheisiä.

Meillä on monenlaisia tapoja jaksaa. Seppo
kertoo kuinka hän murehtii uidessaan altaassa
ja jättää murheet sinne. Hän nousee vedestä
monta murhetta kevyempänä. Pirkko kertoo
päivittäisestä murehtimisessiostaan, joka on

Retkellä Satakunnan Museossa Eilasta keh-
keytyi Kallion kreivitär.

Markku esitti
säveltämänsä
ja sanoitta-
mansa OI-
laulun.
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niin tylsä, että se jää mon-
ta kertaa murehtimatta.
Totesimme, että tämä
kurssi on OI:laisten ete-
länmatka ja stressiloma,
josta saa jaksamista pit-
käksi aikaa.

Kuntoutuksen raamit
90-luvun alussa raken-

nettu Kankaanpään kun-
toutuskeskus on jotain
kylpylähotellin ja laitoksen
väliltä. Se on esteetön, joka paikkaan pääsee
pyörätuolilla. Huoneet ovat siistejä, niukkoja
ja asiallisia. Kylpyhuone on kotikylppäärini ver-
rattuna luksusta. Se on niin iso, että sinne mah-
tuisi järjestämään vaikka tanssit. Keskuksen
takana on lenkkipolku, joka sopii huonojalkai-
selle ja lisäksi on asfaltoitu ulkoilureitti. Ruoko-
järven rantaan pääsee kävellen tai autolla.

Valmiiden noutopöytien edessä laihdutta-
minen vaatisi rautaista itsekuria. Ruoka on mo-
nipuolista hyvää kotiruokaa ja sitä on enemmän
kuin riittävästi. Koska olemme sopivasti äitien-
päivän aikaan, saamme niin paljon mansikka-

Toukokuun alussa Ruoko-
järvi ei ollut vielä kesäisen
lämmin, mutta Sirpa uskal-
si heittää talviturkin.

Legendaarinen fysiatri
Ulla Rytökoski kyseli
kuulumisia.

ja tsinuskikakkua kun jaksamme syödä.

“Nostan pystyyn pään...”
En ole tavannut ystävällisempää henkilö-

kuntaa kuin Kankaanpäässä. Kaikilla tuntuu
olevan aikaa juuri minulle ja on häkellyttävää,
että he vaikuttavat aidon kiinnostuneilta siitä
mikä tilanteeni on. Kurssilla ennen olleet, ker-
tovat legendaarisesta fysiatrista Ulla Rytökos-
kesta kuin hän olisi ollut jokaisen henkilökohtai-
nen yksityislääkäri. Ulla on siirtynyt eläkkeelle,
mutta hän tulee päiväksi tapaamaan meitä ja
pitää luennon. Luennolla ymmärrän miksi Ulla

on niin rakastettu. Hän
muistaa kaikki nimel-
tä, muistaa vaivat, kat-
soo tiukasti silmiin ja
ehtii yhden päivän ai-
kana auttaa monia ja
panna asioita järjestyk-
seen. Hänen luentonsa
käsittelee lymfakiertoa
eli imunestejärjestel-
mää, joka on minulle
uusi asia. Luulen, että
en ole ainoa, joka tä-
män jälkeen hieroo il-
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taisin vatsaansa pyörivin liikkein.
Kuntoutussosiaalityöntekijä (eikö olekin ka-

mala titteli?) Minna Hautamäki on toinen, jonka
kaulaan voisi kapsahtaa. Sosiaalitantta, joka ei
etsi minusta sosiaalitukien väärinkäyttäjää,
vaan kädestä pitäen neuvoo ja opastaa kuinka
lomakeviidakossa edetään. Hän sanoo minulle
ankarasti, että nyt et enää esitä rooleja “en-
kai-minä-nyt-ansaitse” ja “kai-minä-nyt-kui-
tenkin-tästä-jotenkin-selviän”. Minna käy luen-
noillaan läpi sosiaaliturvan perusasioita. Jos jo-
tain jää epäselväksi hän antaa mukaan kirjalli-
set ohjeet, jotka hän selittää vielä kerran.

“Kiiruhdan mä hiljaa päivän kerrallaan...”
Ohjelma on sen verran tiukka, että kyllä

välillä pitää kiiruhtaa. Tukka vesijumpasta mär-
känä painelen luennolta ja hoidosta toiseen. Jal-
kahoitoa, hydrojet -hierontaa, kuntosalijumppaa
ja taas syömistä. Hieroja Marketta Pölösen
käsittelyssä olisin vaikka joka päivä. Fysio-
terapeutti Riku mittaa käsieni puristusvoiman.
Sitä ei ole ennen tehty. Puristusvoimani on mo-
lemmissa käsissä melko sama, noin 20-21 kg.
Riku näyttää taulukon, jossa on naisten ja mies-
ten arvoja iän mukaan. Kuulun ikäisteni 2 kate-
goriaan, joten minusta on vielä kättelemään na-
pakasti. Olen tyytyväinen, koska en voi sietää
taikinamaisia kättelyitä. Kursimme reippaim-
mat jaksavat vielä iltaisin käydä omin nokin
uimassa tai ulkoilemassa.

“Mulla on siniset silmät
ja nauravat huulet päässä-
ni pyörii leppeät tuulet...”

Kun lapsena jouduin mur-
tumien takia sairaalaan, lai-
tostuin nopeasti. Jos ei ollut
kipuja, viihdyin yleensä hy-
vin. Niin nytkin. On rentout-
tavaa, ettei tarvitse miettiä
mitä tekee, mitä syö ja onko
seuraavana päivänä töitä. Ei-
kä tarvitse siivota. Kunto ko-
henee ja mieli rauhoittuu.
Jotkut asiat tuntuvat hanka-
lilta, kuten toimintaterapia,
mutta mikään ei ole ylivoi-
maista tai todella ärsyttävää.
Välillä vähän väsyn jatkuvan
tietoisuuteen OI:stä, tuntuu

kuin olisin kipeämpi kuin olenkaan. Mutta kah-
den viikon aikana teen paljon sellaista mitä en
muuten ehdi tai tule ajatelleeksi, kuten askar-
telen soman korin, käyn tyttöjen kanssa karao-
kessa ja katsomassa leffan. Kaksi toukokuista
viikkoa hurahtaa nopeasti ja tuntuu siltä, että
olen saanut monta uutta ystävää.

Kiitos kaikille!     Riitta Skytt

Otsikko ja suurin osa väliotsikoista ovat
Markku Palmin OI-laulusta, jonka hän on
säveltänyt ja sanoittanut.
Teksti ja kuvat: Riitta Skytt

Haloo, onko agentti Maxwell Smart, kenkäpuhelin kutsuu!

Ilopilleri Elmerille tehtiin oma runo, joka meni
jotenkin näin: “Vaikka onkin harmaahapsi,
sisältänsä aina lapsi.”
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OI-nuoret Tukholmassa

Erittäin tuttu ääni kuuluu vanhan junan säri-
sevistä kaiuttimista: ”Tämä on pikajuna Turun
satamaan, hyvää matkaa” ja sama lause kah-
della muulla vallitsevalla kielellämme Tampe-
reen rautatieasemalla. Sekalainen seurakun-
tamme istuutui lokoisiin junan istuimiin, lu-
kuunottamatta meitä joilla oli oma tuoli aina
mukana. Tunnelma oli katossa, paitsi minulla,
”matkanjohtajalla”. Laukkuni oli täynnä kartto-
ja, oppaita, ruokalistoja, varauskoodeja jne...
Mielessä pyöri sen tuhat skenaariota: entä jos
pyörätuolin kumit puhkeaa, jollain murtuu luita,
joku eksyy, ruoka on pahaa, laiva ajaa karille
ja uppoaa!

Matkan suunnittelu alkoi jo alkukeväästä
ja tuolloin kokosimme pienet päämme yhteen
ja pohdimme mikä kohdekaupunki valittaisiin
Suomen OI-Nuorten virkistysmatkakohteeksi.
Mikä laivayhtiö joutuisi ottamana sen riskin,
että kasa hauraita ja villiä OI-nuoria lähtisi reis-
suu ja kuinka moni onnekas pääsisi matkalle
mukaan. Matkan järjestäjänä tietysti innoissani
tein kaiken mahdollisen että matkasta tulisi iki-
muistoinen ja onnistunut, ilman luiden murtu-
misia ja renkaiden puhkeamisia! Minulle sanot-
tiin, että hössötän liikaa, kun tulostelin vielä vii-
meisenä iltana opaskarttoja mukaan, varmis-
telin että kaikki asiakirjat ovat matkassa ja

muistutin kaikkia lähtöajoista ja muista ”tär-
keistä” seikoista.

Päästyämme Turun satamaan saatoin jo
huokaista helpotuksesta, VR ei pettänyt, vaan
toi meidät ajoissa perille! Satamassa odottelim-
me muita ryhmämme jäseniä, koska osa saapui
Helsingistä ja osa Turusta. Istuskelimme ja ku-
lutimme aikaa sataman kahvilassa kunnes sain
tekstiviestin: Moi, Ollaan siellä vasta 20:45, ju-
nassa turvalaitevika!!! Tuijotin hetken viestiä
epäuskoisena, nytkö vastoinkäymiset alkavat?!
Laivamme lähtöaika oli 21:00, pohdin että jos
oikein hyvin käy he ehtivät ajoissa, mutta tote-
sin jo että osa porukasta ei millään ehdi laivaan!
Siinä sitten kiivaasti pohdin eri vaihtoehtoja ve-
renpaineet kohonneena ja valmiina estämään
laivan lähdön! Hetken päästä sain kuitenkin
uuden viestin että juna onkin myöhässä vain
viisi minuuttia, silloin tajusin että minua jymäy-
tettiin. Sillä hetkellä mietin, mihin olen ryhtynyt?
Joukko hilpeitä ja iloisia OI-nuoria on vihdoin
päässyt vapaalle, mitähän tästä tulee!

Kaikki tulivat kuitenkin ajoissa satamaan,
sain huokaista helpotuksesta ja jakaa kaikille
matkaliput ja hyttikortit. Teimme pikaisen tutus-
tumiskierroksen kättelyineen ja halauksineen
ja astuimme laivaan.

Ala´carte illallisella
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Hytit osoittautuivat mukaviksi ja kaikkien
hytit olivat lähekkäin. Laivayhtiö oli pitänyt lu-
pauksensa. Heitimme laukut hyttiin, pikakau-
nistauduimme ja lähdimme jonottamaan buffet-
illallista. Tietenkin pyysimme että pääsimme
ennen muita saliin, koska olimme vähän epäta-
vallinen joukkio ja meidän oli helpompi mennä
ennen muita. Meille olikin katettu hieno pöytä
valmiiksi aivan lähelle buffet tarjoiluja ja syö-
minen saattoi alkaa! Ihanat henkilökohtaiset
apurimme kantoivat ruokaa minkä ehtivät ja
onneksi meillä oli hyvin aikaa nauttia pöytien
antimista! Ehkä itse henkilökohtaisesti olisin
voinut jättää viimeisen lautasellisen syömättä,
mutta kun oli niin hyvää niin pakkohan sitä oli
nauttia! Olimme kenties äänekkäin pöytäseurue
tuona iltana, mutta se ei meitä haitannut!

Buffetin jälkeen luonnollisesti oli vuorossa
Taxfree shoppailua ja illanviettoa. Ensimmäi-
nen ilta laivalla sujui rattoistasti ja iloisissa tun-
nelmissa. Ehkä äänekäs laulumme saattoi häi-
ritä kanssamatkustajia ja laivan henkilökuntaa,
mutta kukana meistä ei kuitenkaan joutunut lai-
van putkaan! Matkanjohtajana tietenkin stres-
sasin kuitenkin jo tulevaa aamuherätystä, lai-
vamme oli Tukholman satamassa aamulla 6:30.
Meillä oli varttitunti aikaa poistua laivasta ja

kyllähän sitä aamulla
hyvin unisia kasvoja
ja pörröisiä hiuksia
oli havaittavissa, itse-
ni mukaan lukien.

Satamaan saa-
vuttaessa ensimmäi-
senä mielessä oli aa-
mupala ja kahvi, jota
meistä kukaan ei eh-
tinyt (kyennyt) lai-
vassa juomaan ja
syömään. Pettymyk-
seksemme huoma-
simme kuitenkin,
että sataman kahvi-
laan ei päässyt niin
aikaisin aamusta ja
kahvila oli tarkoitettu
vain laivalla takaisin
Suomeen lähteville.

Jätimme siis matkalaukkumme tilaviin tavara-
säilöihin ja lähdimme rullailemaan kohti Tuk-
holman keskustaa tyhjin vatsoin. Onneksi ilma
ei olisi voinut olla parempi. Aurinko oli juuri
noussut ja lämpöä oli ennen seitsemää jo mel-
kein 20 astetta. Kadut olivat vielä hiljaisia, lu-
kuunottamatta äänekästä joukkiotamme.

Rullailimme ja kävelimme pyörätietä pitkin
kohti keskustaa ja ihailimme kauniita maisemia,
nähtävyyksiä ja naureskelimme reitin varrella
oleville tyhjille limsatölkeille, Jägermaisterpul-
loille ja oluttölkeille. Joillakin oli siis ollut matka-
evästä enemmänkin, jotta selviytyisi keskus-
taan asti. Osa ryhmästämme erkani jo sata-
massa ja lähti sähköpyörätuoleilla seikkaile-
maan.

Itse olin käynyt Tukholmassa viimeksi noin
kymmenen vuotta sitten, joten en liiemmin kau-
pungista mitään muistanut. Onneksi yksi mat-
kalla olleista avustajistamme oli jopa asunut
Tukholmassa, joten hän toimi kartturina. Löy-
simmekin aamupalapaikan johon pysähdyimme
muutamaksi tunniksi, koska koko konkkaron-
kan piti päästä paikan ainoaan inva-wc:hen ja
tunnetusti kaikillahan meillä kesti, jotta olimme
edustuskelpoisessa kunnossa. Mentyämme
kahvilaan, kadut olivat vielä hiljaisia ja koko

Anni ja Ella-Riikka
lounaalla
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keskusta tuntui uinuvan. Kun tulimme vihdoin
ulos, oli liikenne vilkastunut ja kadut täyttyivät
hiljalleen kiireisistä ihmisistä. Seikkailumme
Tukholmassa saattoi alkaa!

Vatsat täynnä kahvia, sämpylää, teetä ja
muita virvokkeita hurautimme tuoleillamme
ulos aurinkoiseen ilmaan ja lähdimme
kiertelemään Tukholmaa vailla päämäärää.
Tarkoitus oli nähdä paljon, kierrellä nähtä-
vyyksiä ainakin ulkoakäsin, shoppailla, syödä
vatsat täyteen ja ennen kaikkea virkistäytyä!
Jakauduimme vielä pienempiin ryhmiin, jotta
jokainen sai ja pääsi näkemään ja tekemään
mitä oli toivonutkin. Urheat avustajamme jak-
soivat taivaltaa perässämme/edellämme, met-
sästää hissejä, inva-wc:itä ja esteettömiä reitte-
jä. Suurin osa ajastamme menikin siihen, että
metsästimme aina seuraavaa inva-wc:tä! Em-
me juurikaan panostaneet Tukholman kulttuu-
risiin paikkoihin vaan lähinnä hengailimme,
nautimme hellesäästä ja kiertelimme. Toki
näimme jykevän kuninkaan linnan, kirkkoja,
patsaita, vahdinvaihto paraatin ja lukuisia
kahviloita, sekä terasseja. Ehkä joudumme
tekemään uunden matkan, jotta ehdimme
mennä myös katsomaan nähtävyyksiä sisältä
käsin.

Puolivälissä päivää olimme sopineet että
näemme kaikki samassa ruokapaikassa ja ra-
portoimme että kaikilla on kaikki kunnossa.
Haasteelliseksi
ruokapaikan löytä-
misen teki se, että
minun ryhmäni
hieman eksyi, eikä
heti löytänyt peril-
le. Löysimme kui-
tenkin kaikki toi-
semme ja saatoim-

me syödä vatsat täyteen. Yksi meistä lataili
sähköpyörätuolin akkuja ruokailun ajan, jotta
akku riittäisi loppupäivän. Tämä tietysti loi mi-
nuun heti jännitystä ja kyllähän sitä loppupäivän
pienessä aivosopukoissani pohdin että pääsee-
köhän hän takaisin satamaan, vai joutuuko ryh-
mämme raavaat miesavustaja työntöhommiin!
Syötyämme, juotuamme ja postikortit kirjoitet-
tuamme, jatkoimme kukin seikkailua ja seuraa-
van kerran tapasimmekin toisemme vasta sata-
massa.

Yksi mieleenpainuvimmista tapahtumista
ehkä oli se, kun käveltyämme kohti vanhaa
kaupunkia kuulimme jo kaukaa ihmisten kiljun-
taa, tarkemmin kuvailtuna teinityttöjen kovaa
metelöintiä. Ehdin jo hetken ajattelemaan että
nyt on sattunut jotain vakavaa ja pohdin mikä
olisi hyvä pakoreitti mahdollista mellakointia
ajatellen ja miten saisimme itsemme turvaan
murtamatta luita! Hätä osoittautui kuitenkin ai-
van vääräksi. Kiljunta kuului satapäisestä, ken-
ties monituhatpäisestä nuorisojoukosta, jotka
olivat kokoontuneet ”osoittamaan mieltään” ja
vaativat, että Justin Bieberin oli tultava Tukhol-
maan! Olimme kaikki silmät pyöreinä tapahtu-
masta! Suomessa ei tulisi kuuloonkaan järjes-
tää vastaavanlaista tapahtumaa. Tottahan toki
osa meistä myös yhtyi huutamaan ja kannusta-
maan nuoria ja innokkaita naisia, jotta heidän
harras toiveensa toteutuisi. Itse myönnän heti

Elisabeth,
Anuliina ja Noora
opaskarttaa
tutkimassa
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että en ollut koskaan kuullutkaan kyseisestä
Justinista, mutta kai hän oli joku julkkis!

Päivä Tukholmassa, tai tarkemmin kahden-
toista tunnin päivä Tukholmassa alkoi kääntyä
iltaan ja oli aika lähteä kävelemään takaisin
satamaa kohti. Päivä oli ollut erittäin mukava
ja antoisa. Kukaan ei eksynyt, renkaita ei ollut
puhjennut eikä luita murtunut. Palatessamme
satamaan, pysähdyimme vielä eräässä näkö-
alaravintolassa, johon menimme monta kerros-
ta ahtailla hisseillä ylös. Vaiva oli kuitenkin nä-
kemisen arvoinen ja ylhäältä näimme koko
Tukholman vielä kerran, ennen jäähyväisiä.
Onnelliset ja väsyneet seikkailijat kömpivät ta-
kaisin satamaan kaivamaan matkalaukkuja säi-
löstä ja valmiina nousemaan jälleen kerran lai-
vaan. Kaikki pääsivät ehjinä ja tarveinä sata-
maan ja matkanjohtajana saatoin huokaista hel-
potuksesta, kukaan ei jäänyt rannalle ja kaikilla
oli kaikki hyvin.

Palkitsimme hienon päivän ala´carte illalli-
sella, jolloin myös urheat avustajamme saivat
kerrankin vain istua ja nauttia kun meitä kaikkia
palveltiin. Pöytämme oli sijoitettu, salin hie-
noimmalle paikalle, suuren ikkunan ääreen, jos-
ta näimme auringon laskun ja aivan tyynen me-
ren. Nautimme erittäin maittavasta illallisesta
ja puheesorinasta saattoi kuulla kunkin matkai-
lijan seikkailuista Tukholman keskustassa.
Myös minä saatoin vihdoin huokaista helpotuk-
sesta ja ”vaihtaa vapaalle”. Tosin olin niin väsy-

nyt päivästä, että minulle riitti vain muiden seu-
rassa istuskelu ja jutustelu. Toki illan mittaa
yksi jos toinen vietti vielä hilpeää iltaelämää
ennen hyttiin kömpimistä. Saatoimme jälleen
kerran herättää hämmennystä laivahenkilökun-
nassa, kun lauloimme kello kolme yöllä suomi-
poppi biisejä täysin tyhjässä pubissa ja söimme
yöpalaa laivan ainoassa aukiolevassa ruokapai-
kassa. Osa meistä myös pyörähteli tanssilattial-
la ja osa toivoi rikastuvansa uhkapelien voimin.
Ilta alkoi kääntyä aamuyön puolelle ja tiesin jo
heti että seuraavan yön unet jäivät hyvin vähäi-
siksi. Onneksi edessä oli vain kotimatka junas-
sa!

Viimeisenä aamuna yhden jos toisen mat-
kaajan päätä saattoi hieman kivistää. Matka
oli onnistunut, kaikilla oli erittäin mukavaa ja
ruoka oli taivaallista! Laahustaessamme takai-
sin Turun satamaan odottamaan kyytejä kotiin,
jätimme jäähyväiset toisillemme ja totesimme
että vastaavanlaisia retkiä pitää tehdä jatkossa-
kin! Kukin erkanimme tahoillemme, minä osan
ryhmän mukana takaisin Tampereelle. Saatoin
huomata paluumatkalla että joukkion tunnetaso
ei ollut niin vauhdikas kuin mennessä. Matkalai-
set olivat mennessä hyvin iloisia ja odottavaisia,
takastullessa olimme hiljaisia, väsyneitä ja voi-
puneita, mutta hyvin onnellisia. OI-nuorten vir-
kistysviikonloppu Tukholmassa oli onnistunut
ja laiva ei uponnut!

              Teksti ja kuvat: Salla Sallinen

Aikoinaan kävin hammaslääkärissä Johan-
neksen kirkon juurella, kuvitteellisen Hannes-
pullan paistopaikan lähimaastossa. Lääkärini
omisti vanhasta kerrostalosta kokonaisen ker-
roksen. Hän asui perheineen toisessa päässä
ja vastaanotto sijaitsi siellä piian puolella. Huo-
neiston ulko-ovi avautui tosi pimeään eteiseen.
Pimeyteen sain tottua jo hissimatkalla, koska
siihen aikaan kuuluin kevytsarjalaisiin, eikä pai-
noni riittänyt pitämään verkkohissin lattiakyt-
kintä tarpeeksi alhaalla, jotta hissin valo olisi
pysynyt päällä. Nykyään tuota huolta ei olisi,
pulla on tehnyt kauppansa, Hanneksella ja il-
man.

Aina sattuu ja tapahtuu
- kun iso D kohtasi pienen P:n

En tiedä kuinka on mahdollista, että yhdellä
ja samalla henkilöllä on sekä torikauhu että  ah-
taanpaikan kammo, mutta minullapa on ne
kumpikin, tosin torikauhu ei ole lainkaan muka-
na tässä tarinassa, jälkimmäinen pelko sitäkin
vahvempana.

Hammaslääkärin eteiseen pääsin soittamal-
la kelloa ja hoitaja vastasi kutsuun jostain näky-
mättömästä paikasta ja rapun ovi aukeni. Vedin
syvään henkeä ja astuin pimeyteen. Piian  etei-
siä  ei luonnollisesti ole hemmoteltu ikkunoilla.
Tuolloin ei vielä tunnettu stailaustakaan, joten
eteinen oli maalattu tummanruskeaksi. Syven-
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nyksessä vastapäätä lääkärin ja lääkärihoitajan
ovia sijaitsi kaksi suurta, mutta silti kevyttä kori-
tuolia. Niiden välissä oli pieni pöytä ja pöydällä
ikivanha seinien sävyinen matkaradio. Jostain
syystä siitä kuului aina klassista musiikkia, mikä
mielestäni lisäsi paikan aavemaisuutta. Pari
lampuntapaista tykitti todella vaatimatonta kyl-
mänkeltaista valoa.

Korituoli sisältää pienoisen riskin heikko-
luisten heimoon kuuluvalle. Taitamaton laskeu-
tumistyyli olisi voinut aiheuttaa tuolin kupsahta-
misen ja samalla ties mitä muita napsahduksia,
joten rantautuminen vaati taitoa. Lisäksi lääkä-
rin ja lääkärihoitajan huoneiden ovet sijaitsivat
niin lähellä tuoleja, että joka kerta niiden avau-
tuessa pelkäsin käyrien sääriluideni saavan
opetuksen.

Varjojen maan valopuolena oli, että yleensä
odotusaika ahtaassa kummitushuoneessa jäi
erittäin lyhyeksi. Vaan niin ei käynyt sillä kertaa,
kun kohtasin hänet. Epätavallisen pitkään is-
tuttuani minua alkoi ahdistaa siinä määrin, että
kampesin itseni pystyyn ja hipsin kohti rapun
ovea tarkoituksenani pitää sitä sen verran raol-
laan että edes kuvitteellista valoa ja happea
virtaisi sisään. Kuningas-ajatukseni meni tieten-
kin metsään. Ovi alkoi pitää outoa ääntä, koska
siinä oli se salainen avautumismekanismi, joka
ei tietenkään tykännyt keksinnöstäni. Kaiken
toivoni menettäneenä rätkähdin kaatumisen
uhallakin korituolin syliin pienen pieneksi keräk-
si käpertyen. Luultavasti muistutin vihaisen

Pikku-Myyn ja kuka lohduttasi Nyytiä - hahmon
sekoitusta. Ja aika mateli.

Yht´äkkiä lääkärioven suusta kuului kolinaa
ja se aukeni voimalla selälleen. Sääreni olivat
toki turvassa surullisen vihamielisessä asennos-
sani. Ovesta tulvi kirkasta luonnonvaloa ja sen
keskeltä siristelevät silmäni erottivat jumal-
olennon, joka mustissa nahkavaatteissaan
muistutti muinaista viikinkiä.

Siihen saakka olin luullut, että lempinimi iso-
D johtui suomalaisittain suurehkosta egosta,
mutta en olisi voinut olla enempää väärässä.
Luonnossa Danny on todellakin nimensä veroi-
nen. En nyt ihan äkkiä muista, ellei näyttelijä
Jussi Lampea lasketa, ennen sitä tai sen jäl-
keen nähneeni yhtä isoa miestä.

Isokin mies voi näemmä yllättyä. Suuri so-
turi oletti luultavasti eteisen olevan typötyhjä.
Ovenavaus paljasti kuitenkin pienen, kyyhöttä-
vän mytyn, jonka silmät iskivät tulta kyllästymi-
sestä ja pelosta. Iso-D horjahti, otti puoli askelta
taaksepäin tarttuen ovenpieleen. Hän katsoi
minua, huojui ja aukoi ja sulki suutaan. Hetken
kerkesin toivoa, että suusta alkaisi kuulua:
”Tahdon olla sulle hyvin hellä”…mutta pieleen
meni. Laulamisen sijaan D huokasi kuuluvasti,
otti vauhtia ja pyyhälsi pois paikalta kahdella
harppauksella kannukset kilisten. Iso D ja pieni
P:n siis kohtasivat toisensa, enkä tänäkään päi-
vänä tiedä kumpi hämmästyi enemmän.

PirkkoJ

ERƒƒN HULLUUDEN ANATOMIA 42
”Löysä betoni kaatoi betoniauton.”  Näin

siis oli kirjoitettu tänään aamun lehden etusivun
alalaidassa ikäänkuin lööppinä sisäsivulle. Au-
ton kaatuma tapahtui siis eilispäivänä Tampe-
reen Lielahdessa päätiellä. Syyllinen tapauk-
seen oli siis löysä betoni ja en ensin oikein kek-
sinyt mistäpäin tuo löysä betoni hyökkäsi auton
kimppuun ja kaatoi sen. Siirryin sisäsivuille tar-
kempaa lueskelua varten ja katsos se löysä
betoni oli ollutkin betoniauton säiliössä ja auto
oli tehnyt käännöstä toiselle kadulle. Siis ilmei-
sesti kuljettaja oli lähtenyt onnettomuudekseen
ajamaan betoniautolla ennen kuin betoni oli eh-
tinyt jähmettyä kivikovaksi, no sattuuhan sitä.

Toisaalta jos betoni olisi jo jähmettynyt betoni-
auton rumpuun, niin sitä olisi työmaalla enää
vaikea saada muottiin, ei ainakaan pumppaa-
malla menisi, epäilen. Lehtitekstissä selitettiin
vielä kuinka painopiste, ilmeisesti tuntematto-
masta syystä, olikin siirtynyt jonnekin betoni-
auton reunalle. No siispä kuljettaja ei kaiketi
ollutkaan mitenkään syypää, vaan onnetto-
muus olikin johtunut kuljettajan ulkopuolisista
syistä. Löysääntyneen betonin syytä sitten oli-
kin vielä tunteja myöhemmin se omituinen kilo-
metrin mittainen ja minuakin vartin myöhästyt-
tänyt ruuhka Epilänharjun länsipuolella kadulla.

 Aiemmin olen useammankin kerran samai-
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sen lehteni numeroista lukenut likimain saman-
laisia kuolonkolariuutisia, joissa kirjoittajina ovat
olleet STT:n uutistoimeksiantajat, eli esimerkik-
si: ”Ajautui vasen kylki edellä tuntemattomasta
syystä vastaantulevan rekan keulaan.” Kyllä-
hän siinä todellakin on varmaan joku omituisen
tuntematon syy, jos joku rekkakuski ajelee teitä
pitkin jatkuvasti kylki edellä. Josko nyt kuiten-
kin parikymmenmetrinen rekka tulee tiellä vas-
taan vasen kylki edellä, niin aika vaikea sen
keulapuoleen enää on osua, koska kai sen keu-
lapuoli ollee koko ajelunsa ajan jo menosuun-
taansa oikean ojan tuolla puolen, ja pitkästi.
Epäilenkin että kyseessä olisi ollut kolari, jossa
henkilöauto olisikin: ”ajautunut vastaantulevan
rekan keulaan, tuntemattomasta syystä, vasen
kylki edellä”.

 Tänään taas harrastin viikottaista joulusii-
voustani, eli lähinnä imuroin huonehölyn- ym.
pölyjä uudehkon imurimme vatsaan. Puoleen
väliin työrupeamaani päästyäni alkoi alaselkä-
rankani irrottautumaan työnteosta,  joka tar-
koittaa sitä että kipukynnys ylittyi ja makau-
duin olohuoneen soh-
valle kymmeneksi mi-
nuutiksi rankaani oiko-
maan. Siinä huilates-
sani muistin että olinkin
jo tuonut mökiltä kau-
punkiin selkätukivyön,
jota olin muutaman ker-
ran käyttänyt puiden
teossa, tai enhän minä
niitä puita kylläkään
tehnyt, päinvastoin pil-
koin palasiksi, joskaan
en tukivyöllä vaan kir-
veellä. Lepäiltyäni siis
kiedoin alavartaloni
ympäri tuon tarrakiin-
nitteisen tukivyön,  jon-
ka olin halpaostanut
Saksanmaalta Suo-
meen rantautuneesta
ns. halpakaupasta, jon-
ka jälkeen jatkoin sitten
imurointia olohuonees-
ta eteisen puolelle.
Eteisen maton kanssa
tuskailin koska nämä
nykyimurit ylitehokkai-

na meinaavat syödä sisuksiinsa mattojen lisäksi
kait parketitkin. Tehominimointi kyllä siihen
auttoi auttavasti ja käännyin imuvarsineni etu-
viistoon vasemmalle naulakonedusmaton suun-
taan. – Melkoinen tämäys selkääni. Jähmetyin
paikalleni ja haparoin vapaalla kädellä taakseni.
Puinen pystyvaatenaulakkohan se siellä minua
vasten nojaili, irroittelin imurin letkun naulakon
alaoksalta ja asettelin naulakon pystyyn. Siinä
samalla ihmettelin, ettei naulakko kaatuessaan
edes tehnyt kipeääkään, vaikka eräs vaatepii-
keistä osui  aivan selkärankani viereen. Jatkoin
imuroinnin loppuun ja tukivyötä riisuessani asia
selvisi, leveässä vyössä onkin takana molem-
minpuolin kovat tukilevyt, joista toiseen nau-
lakko osasi osua. Tuostahan olisi saanut myös
lehteen lööpin: ”Puupiikein varustautunut nau-
lakko hyökkäsi yllättäen takaapäin geenivial-
lisen, pahaa aavistamattomana imuroineen
miehen kimppuun”.  Eli siis olisin vain takapuo-
lelta geenivikainen ollut ja sekin vain aivan yllät-
täen.

Jouko Karanka
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SUOMEN OSTEOGENESIS PÖYTÄKIRJA
IMPERFECTA -YHDISTYS R.Y.

Kirsi Lanne
18.4.2011

KEVÄTKOKOUS 2011

Aika La 16. huhtikuuta 2011

Paikka Maretarium, Kotka

Läsnä 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 Kirsi Lanne sekä pöytäkirjantarkastajiksi
valittiin Saija Hämäläinen ja Tanja Mäkinen.

3. Toimintakertomus vuodelta 2010
Kokouksen sihteeri luki hallituksen laatiman
toimintakertomuksen vuodelta 2010. Keskusteltiin siitä
yleisesti ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

4. Yhdistyksen tilinpäätös
Tilintarkastaja Minna Lääperi kommentoi tilinpäätöstä ja
tasetta vuodelta 2010 sekä luki tilintarkastajien lausunnon.
Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin
tilivelvollisille vuodelta 2010.

5. Yhdistyksen sääntöjen muutokset
Puheenjohtaja ja yhdistyksen jäsen Kati Wink luki hallituksen
esityksen yhdistyksen sääntömuutosehdotuksista seuraaviin
pykäliin ja kohtiin.
Pykälä 2§ kohtaan 2 ja 4. Pykälä 4§. Pykälä 5§. Pykälä 6§
kohta 5. Pykälä 8§. Pykälä 12§ ja pykälä14§. Pykälät ja
kohdat muutettiin pääsääntöisesti paremmin ymmärretyksi ja
selkeämmiksi.
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Hallituksen laatima sääntömuutosehdotus hyväksyttiin
yksimielisesti.

6.  Hallitukselle 14 päivää aikaisemmin esitetyt kysymykset
 Kysymyksiä, jotka on 14 päivää aikaisemmin hallitukselle
osoitetulla
 kirjallisella anomuksella pyydetty ottamaan kokouksen
ohjelmaan, ei ollut tullut.

7. Muut asiat

Puheenjohtaja kertoi yleisesti yhdistyksen tulevista
tapahtumista.
- OI -Norden seminaari toukokuussa Vantaalla
- Kuntoutuskurssi toukokuussa Kankaanpäässä
- Syyskokous pidetään 17.- 18.9.11 Oulussa.
Puhujana nähdään  geenitutkija Östen Ljunggren Ruotsista.

8. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Satu Rohkimainen päätti
kokouksen.

_________________________ _________________________
Satu Rohkimainen Kirsi Lanne
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

________________________ _________________________
Saija Hämäläinen Tanja Mäkinen
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1 VUODEN TEEMA
Vuonna 2012 teemana on lapsiperheiden aktivoiminen tutustumaan toisiinsa ja
yhdistyksen toimintaan.

2 PERUSJÄRJESTÖTYÖ
Kokoukset:
Kevätkokous pidetään huhtikuun 21. päivänä Näyttelykeskus WeeGeessä
Espoossa.
Kaksipäiväinen syyskokous pidetään syyskuun 22.- 23. päivä Kunnonpaikassa
Siilinjärvellä.
Hallitus kokoontuu 3-5 kertaa vuoden aikana.
Tiedotus ja viestintä:
Yhdistyksen lehti Hauraat Luut ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
Muu tiedottaminen hoidetaan jäsenkirjeillä tarpeen mukaan. Yhdistyksen
kotisivuja ylläpidetään. Pyritään levittämään tietoa OI -sairaudesta sekä
yhdistyksen toiminnasta.

3 VERTAISTOIMINTA
Vertaistapaamiset:
Nuorten tapaaminen
Lapsiperheiden tapaaminen
Kurssitoiminta:
Sopeutumisvalmennuskurssi järjestetään isovanhempien kurssina 24.-
29.9.2011.
Kuntoutuskeskus Kankaanpää järjestää OI -aikuisten kuntoutuskurssin 21.5-
2.6.2012.

4 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.

7 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Yhdistys osallistuu yhteispohjoismaisen OI -Nordenin kokouksiin sekä
Euroopan OI -yhdistyksen (OIFE) kokouksiin. Yhteydenpitoa muiden maiden
vastaaviin OI -yhdistyksiin jatketaan.

HALLITUS

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012
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SUOMEN OSTEOGENESIS IMPERFCTA - YHDISTYS R.Y.
OSTEOGENESIS IMPERFECTA - FÖRENINGEN I FINLAND
THE FINNISH OSTEOGENESIS IMPERFECTA ASSOCIATION

JÄSENILMOITUSKAAVAKE
(Täytä painokirjaimin)

NIMI:___________________________________________________________________________

OSOITE:________________________________________________________________________

POSTINUMERO:__________________ POSTITOIMIPAIKKA:___________________________

PUH:                                                       SYNT.AIKA:___________________________________

SÄHKÖPOSTI:__________________________________________________________________

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

Muut jäseneksi ilmoittautuvat henkilöt:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Nimi, synt.aika

Onko heillä
OI:____________________________________________________________________

OHEISET TIETONI SAA LUOVUTTAA LÄÄKETIETEELLISTÄ KÄYTTÖÄ VARTEN:

Kyllä: Ei:

_________________________________ ____________________________________
Paikka ja aika Allekirjoitus

Palautetaan:
SUOMEN OSTEOGENESIS IMPERFECTA -YHDISTYS RY
Sihteeri Salla Sallinen
Tamppikuja 3 B 26
33720 TAMPERE




