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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA
Mennyt kesä on jälleen ohittunut osaltani
monimuotoisena. Keväällä tuli yhdistyksen
puolesta osallistuttua OI-Nordenin hallituksen
kokoukseen Tanskassa. Samassa yhteydessä
oli Tanskan yhdistyksen 30-vuotisjuhlakokous, jossa tuli nähtyä monia vuosien saatossa saamiani OI-ystäviä ja tukihenkilöitä.
Tämän
jälkeen olin kuntoutuskurssilla
Kankaanpäässä ja jälleen tuli todettua kuinka
tärkeää tuo vertaistukitoiminta on itse kullekin. Kankaanpää tosin meni jo kohdaltani hieman ”pipariksi” kun vietin välillä muutaman
päivän liki petipotilaana flunssan johdosta.
Liikuntatavoite tuli kuitenkin silti saavutettua
ja painon hallittu pudottaminenkin alkoi suunnitelmieni mukaan. ”Halaus päivässä”projektini onnistui yli odotusten, josta suurkiitos kaikille osallistujille.
Kesän jatko meni kuitenkin suurelta osin
pyrstölleen vammaisurheilun, vai olisiko
oikeampaa sanoa ”urheiluun” liittyvän vamman vuoksi. Tuosta lähemmin tässä lehdessä
olevassa ”Anatomia”-pakinassani. Nyt syksyn
tullen toimintakykyni hiljalleen palautuessa
tuli käytyä Satua ”paikkaamassa” Harvinaisetkokouksessa Lahden ”Sopparissa”. Täältäkin
sain mielenkiintoista tietoa meidänkin yhdistyksemme toimintaan lähivuosina vaikuttavista asioista.
No nyt käymme uuteen syksyyn ja talveen
vyö pari reikää pienemmällä kuin viime kevättalvena. Seuraava henkilökohtainen haaste
onkin uskaltautuako laitamaan sukset vielä jalkaan ja lähteä ensi kevään hangille aurinkoa
ottamaan. Onpahan siinä taas haastetta ja mielenkiintoista odottamista samalla kun lehdet
putoilevat puista, sateet jatkuvat ja illat
pimenevät pimenemistään. Annan siis synkän
syksyn jo nyt jäädä tulevan kevään auringon

Harvinaiset kokouksessa kuulolla.
Kuva: Merja Monto
alle. Tänään kiertelin sumuisen kosteassa säässä sauvakävelylenkillä. Lähes kotona jo ollessani tuli vastaan nuori rouva ulkoiluttaen kahta
koiraa ja lastenvaunuja sisältöineen. Katselin
koiria ja kohdatessa vilkaisin tuiki tuntematonta nuorehkoa rouvaa ja sain palkaksi mahtavan hymyn. Sanoin vaistomaisesti ”Hei” ja
jatkoin kävelyä. Muutaman kymmentä metriä
jatkettuani aioin jo kääntyä ja huutaa rouvalle
että ”tämä päivä tuli tällä pelastettua”. En tohtinut kääntyä. Hymyillään vaikkei aina tavattaisikaan.
Jouko
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Syksy on saapunut ja syystapaaminen
pidetty. Palasin tänään kotiin Siilinjärveltä
Kunnonpaikasta hyvillä mielin. Oli mukavaa
viettää viikonloppu hyvässä seurassa.
Lainaan Raimon sanoja: ”Ollaan kuin yhtä
suurta perhettä.” Mielestäni OI -perheessä on
helppo olla ja hengittää, kun tietää jonkun voivan ymmärtää - on lupa olla hauras.

Yhdistyksen toiminnan kannalta syystapaaminen oli erittäin onnistunut, pitkästä
aikaa saimme hallituksen riveihin uusia ihmisiä. Upeaa, että uusia aktiivisia toimijoita löytyy; Marjukka, Merja ja Saija tervetuloa hallitukseen.
Tuleva vuosi 2013 on yhdistystoiminnan
kehittämisen teemavuosi. Toivon, että kaikki
joita aktiivinen toimiminen yhdistyksessä
kiinnostaa ilmoittautuvat mukaan yhdistystoiminnan kehittämispäivään. Alustavasti
kehittämispäivää on suunniteltu maaliskuulle. Kun päivämäärä varmistuu, se ilmoitetaan
yhdistyksen kotisivulla.

Välillä on hetkiä, jolloin on pakko tunnustaa heikkoutensa. Joskus on oltava rohkea ja
pyydettävä apua. Miksi avun tarvitseminen ja
etenkin sen pyytäminen on niin kovin vaikeaa. Jokainen ihminen kuitenkin tarvitsee jossain elämänsä vaiheessa toisen/toisten ihmisten apua, ja tarvitsee tai ei, on jokainen ihminen yhtä arvokas.

Hyvää syksyä ja talvea kaikille,
Satu

Satumainen kuva muutaman vuoden takaa.
Kuva: Satun arkistosta
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SIHTEERIN PALSTA
Syksy on saapunut ja on aika kaivaa taas
neuletyöt esille. Mikä onkaan rentouttavampaa kuin kutoa lämpöisiä villasukkia tai pieniä suloisia villatakeeja rakkaille veljentytöille. Ehkä minun tulee myös kaivaa pölyjen keskeltä penaali, kynät, kumit ja kirjat sillä viiden vuoden tauon jälkeen olen taas aloittanut
opiskelut. Vaikka mukavampaahan se olisi
hautauta talven kylminä iltoina sohvalle neulomaan kun lukemaan tentteihin mutta olen
vihdoin löytänyt sen ammatin ja uran johon
pyrkiä. Voisin todeta että minulla meni 28vuotta kun tiesin miksi halusin tulla isona!
Kesä meni hirmuisen nopeasti, en tiedä
olenko tullut vanhaksi vai miksi aika nykyään
menee vain niin nopeasti! Kesällä pääsin kyllä kokemaan monia mahtavia elämyksiä,
ehkä suurin elämys oli uusi auto jonka sain
toukokuussa. Auto on nyt sellainen johon pääsen täysin itsenäisesti kyytiin kaikkine
romuineni. Autossa on hissi ja muutenkin
kaikki ajamiseen tarvittavat apuvälineet. Sillä
tulikin kesällä tehtyä monet reissut! Tulihan
sitä käytyä kesällä myös matkoilla mm.
Tsekeissä ja Norjassa. Tsekeissä olin pohtimassa vammaisten ja yli 50-vuotiaiden
ihmisten työttömyystilannetta ja ehkäisykeinoja ja Norjassa olimme OI-nuorten matkalla.

Kuva: Sallan arkistosta
Oikein värikästä ja lämpöistä syksyn jatkoa kaikille ja olkaahan reippaasti mukana toiminnassa ja nuorillekin potkua takamuksille
jotta tulisivat useammin tapahtumiin. Te vanhemmat konkarit olkaa kiltisti meidän nuorille uusille tulokkaille ja ottakaa heidät lämmöllä vastaan! Yhdistyksemme tarvitsee uutta sukupolvea kipeästi!

Tämä syksy tuo tullessaan myös uusia tuulia minulle. Aloitin sosiaalityön opinnot
Tampereen Yliopistolla ja olen myös sotkenut
lusikkani useampaankin vammaisprojektiin
niin kotosuomessa kuin ulkomaillakin.
Syksyllä onkin vielä tiedossa seminaarimatka
Irlantiin. Kaikki nämä projektit ja opinnot viekin elämästäni tällä hetkellä suurimman osan,
siksi näin ollen tämä sihteerin palsta on tällä
kertaa viimeinen toistaiseksi. Luovun sihteerin virastani, koska en millään ehdi olemaan
monessa mukana. Jatkan silti edelleen aktiivisesti yhdistyksen toiminnassa ja minua näkee
edelleen kokouksissa aina kun vain ehdin paikalle! Kiitos kuitenkin kaikille näistä ihanista
hetkistä joita olen saanut viettää kansaanne ja
kenties vielä joskus tulevaisuudessa palaan
takaisin tutulle paikalleni sihteerin töihin.

Kiitos, olette rakkaita!
Salla
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TIEDOTTEET PALSTA
KURSSITOIMINTA VUONNA 2013
OI- aikuisille
Kela-kuntoutuskurssi Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä ma.3.6. – la.15.6.2013.
Hakemusten on oltava perillä kuntoutuskeskuksessa 3.3.2013 mennessä. Jäsenkirje
hakukaavakkeineen saapuu tammi-helmikuun vaihteessa. Hakemuksen liitteeksi
tarvitaan lääkäriltä tuore B-todistus juuri tätä kurssia vasten. Lääkäriaika kannattaa
varata ajoissa.
OI- perheille
Sopeutumisvalmennuskurssi kahden viikonlopun perhekurssina Invalidiliiton Lahden
kuntoutuskeskuksessa, 10.-12.5. ja 4.-6.10.2013. Kumpanakin viikonloppuna kokoontuu
sama ryhmä. Haku päättyy noin kuukautta ennen ensimmäistä tapaamista, jäsenkirje
hakukaavakkeineen saapuu hyvissä ajoin. Sopeutumisvalmennus-kurssille ei tarvita
lääkärintodistusta, mikäli ei hae Kelasta matkakorvausta. Ensikerta-laisten on hyvä
laittaa liitteeksi joku epikriisi missä lapsen OI- sairaus on kuvattu.
YHDISTYKSEN KEVÄT JA SYYSTAPAAMISET VUONNA 2013 ja 2014
Kevätkokous järjestetään Helsingissä Linnanmäellä la. 27.4.2013. Lounas maksuton,
rannekkeissa omavastuuhinta, jonka suuruus varmistetaan kutsun yhteydessä.
Syyskokous Tampereella, la.9.11- su.10.11.2013, mennään yhdessä Pirkka -halliin
Hyvinvointi, koti ja apuvälinemessuille sekä yövytään jossain esteettömässä hotellissa.
Kevätkokous la.26.4.2014 2014 Kouvolan suunnalla
Syksyllä vuonna 2014 on yhdistyksen 35v.- juhlakokous. Se pidetään la.20.9- su.
21.9.2014. Paikka on vielä avoin, siitä ilmoitetaan myöhemmin.
YHDISTYKSELLÄ UUDET KOTISIVUT JA FACEBOOK
Nettisivut löytyvät osoitteesta http://www.oi-yhdistys.fi/
Kiitokset Tytti Karangalle niiden tekemisestä!
Yhdistyksellä on myös omat facebook- sivut. Ne löytyvät nettisivun oikeasta laidasta.
Facebookia hallinnoi Hennikki Hedman. Siellä on linkki, jota klikkaamalla pääsee
mukaan Merja Harjun hallinnoimaan OI- keskusteluryhmään, joka on ollut erittäin
aktiivinen.
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

6

LYHYESTI

Yhdistyksen kevätkokous oli Espoon
wg-talossa 21.4.2012. Osanottajia oli runsaasti ja katseltavaahan siellä riittää
Kellomuseosta lähtien.

Kirsi (vas) ja Satu vetävät
kevätkokousta.

Kuuliaista kokousväkeä
kevätkokouksessa.

Invalidiliiton Lahden
Harvinaiset-yksikkö järjesti 23.-25.3.2012 OIdiagnoositapaamisen.
Ohjelmassa oli mm. dosentti
Outi Mäkitien luento, fysioterapeutti Patrick Willamon
luento, monipuolisia keskusteluja, voimauttavaa valokuvausta ja vertaistukea.

Diagnoositapaamisen
osanottajat ryhmäkuvassa
Kuva: Miisan kamerasta
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NIKSIPALSTA
Metsäliiterin katon puhdistus
Tehtävä: Metsäliiterin aaltopeltikaton puhdistus mökillä kolmen vuoden
havunneulasista ja puunoksista.
Tarvikkeet: Liiteri metsässä, katuharja, tikapuut ja lapsenlapsi.
Valinta: Liiteri, katuharja ja tikapuut olivat yksiselitteisiä valintoja. Ongelmallisinta oli
suorittaa lastenlapsen valinta, koska ehdokkaita oli 13 kappaletta, tai oikeammin
sanoen kokonaista. Valinnassa kannatti päätyä katon ei kovaa painoa kestävän
rakenteen vuoksi mahdollisimman hyvään älypainosuhteeseen. Lehden takakannen
kuva näyttää ratkaisun, sillä Beyla omaa riittävän alhaisen painon ikä-älyynsä nähden.
Lisäksi haurasluinen on luontaisesti varovainen kattoa harjatessaan, jottei alasputoaisi.
Katto ei ole ollut yhtä puhdas kuin korkeintaan uutena.
Siispä kurkista tämän lehden takakantta, niin näet Beylan työn touhussa.
Jouko
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OI-NORDENIN KOKOUS JA TANSKAN
OI-YHDISTYKSEN 30-VUOTISJUHLAKOKOUS

OI-Norden kokoustaa, vasemmalta Kjellaug Kverneland Lende
(NFOI:n varaedustaja), Kjellaug Samuelssen NFOI, Preben W.
Nielsen DFOI (nykyinen puheenjohtaja OI-Nordenissa) ja Kis
Holm Laursen DFOI
Tanskan OI-yhdistyksen 30-vuotisjuhlakokous, OI-Nordenin hallituksen kevätkokous pidettiin 20.-22.4.2012 Trinity
Hotellissa Fredericia:ssa, joka sijaitsee
Juutinmaan puolella, eli Euroopan mannermaalla. Varsinainen OI-Nordenin kevätkokous pidettiin jo perjantai-iltana ja
läsnä oli Tanskasta ja Norjasta kaksi osallistujaa sekä Ruotsista ja
Suomesta yksi osallistuja. Kokous
sujui ripeästi ilman suuria muutoksia. Rahastonhoitajajuus siirtyi
kuitenkin Norjasta Tanskaan.

ka esittelivät apuvälineitä. Lääkäri Bente
Landahl kertoi OI-sairaudesta ja sen bisfosfonaattihoidoista ja tutkimuksista osteoporoosin hoidossa. Tämän jälkeen lääkäri
Jannie Hald ja lääkäri Lars Folkestad kertoivat tulevasta mielenkiintoisesta OI-

Lauantaipäivän juhlaohjelma
alkoi Tanskan yhdistyksen
(DFOI) puheenjohtajan Karsten
Jensenin avauksella. Hotellin aulatiloissa oli myös neljä yritystä, jotLuennoitsijat
lääkäri Lars Folkestad (vas),
lääkäri Jannie Dahl (kesk)
ja lääkäri Bengte Langdahl.
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hoitoprojektistaan, johon pyritään saamaan
8 0 a i k u i s t a . Tu t k i m u s t a p a h t u i s i
Zoledronaati:lla sekä PTH-hormonilla ja olisi
kaksoissokkotutkimus. Mielenkiintoinen oli
myös lääkäri Michael Davidsenin esitys
holistisesta (kokonaisvaltaisesta) hoidosta.
Iltapäivän kahvitauon jälkeen lääkäri John R.
Østergaard kertoi kansallisen toimintatavan
tämänhetkisestä tilanteesta. Juhlaohjelman
lopuksi Mogens Brandt Clausen esitteli
DFOI:n 30-vuotishistoriakirjasen, jonka
sivuilta allekirjoittanutkin löysi kuvansa.
Päivä päättyi juhlaillalliseen, jonka aikana
allekirjoittanutkin luovutti nykyiselle
DFOI:n puheenjohtajalle Karsten Jensenille
yhdistyksemme lahjana Aalto-maljakon.

Ylilääkäri Michael Davidsen luennoi.
Sunnuntaipäivänä oli vielä DFOI:n yleiskokous, jossa olin mukana. Oli todella hienoa
tavata jällen lukuisia pohjoismaisia OIystäviä. Mieleenpainuva kokemus oli kävellä
tulopäivänä vanhalla E20 tien sillalla kameran
kanssa ja kuvata muutaman kilometrin päässä
näkyvää uudempaa siltaa, joka johtaa VähäBeltin salmen yli. Seuraavana päivänä
Tanskan OI-Nordenin edustajana aiemmin
ollut Alex Holm Petersen vei minut autollaan
pienelle kiertoajelulle, jolla ajoimme molempien siltojen kautta ja pysähdyimme jopa rannalle uudemman sillan alle, jotta sain ottaa
valokuvia. Todelliset ystävät eivät unohda milloinkaan.

Carina Svenheden Ruotsi/OI-Norden onnittelemassa DFOI:n puheenjohtajaa Karsten
Jenseniä. Kuvat: Jouko Karanka

Jouko Karanka
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KANKAANPÄÄN
KUNTOUTUSKURSSI 21.5-2.6.2012
Kuntsarin antia
Olipas kiva tunne kun saapui
Kankaanpäähän ja respassa tervehtivät
ystävällisesti. Samassa jo näin
Annelin, joka tervehti halauksin. Olin
kaksi vuotta sitten edellisen kerran
kurssilla ja nyt täytin hakemuspaperit
ja pääsinkin! Heti tulopäivänä olikin jo
eka hoito , ihan ”tehohoito” jaloille.
Kyllä kelpasikin kun sai vain olla!
Minusta meille kehittyi hyvä ja positiivinen ilmapiiri kuntoutujien kesken ja
se on tosi tärkeää minun mielestäni.
Toisena aamuna oli lääkärin alkutarkastus, lääkäri oli mielestäni aika
vähäsanainen edellisen kurssin lääkäriimme, huumoriakin evästyksenä kaupanneeseen Ullaan verrattuna. Vesijumpat olivat
kurssillamme tehokkaita ja mieluisia itselleni. Vuokko porukan seniori on aivan ihana
ihminen ja häneltä sain paljon elämänviisautta eväikseni. Marjukka taas poppoon nuorikko oli kannustava ja valoisa ihminen.

Marjukka kuntopyörälenkillä
Kuopuksena OI-kuntoutuskurssilla
Elämäni aikataulut antoivat tänä vuonna
vihdoin myöten ja pääsin osallistumaan Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä 21.5–2.6.2012
OI-aikuisten kuntoutuskurssille. Koko alkuvuoden ja kevään olin ahkerasti työstänyt
insinööriopintojeni opinnäytetyötä, siinä
samalla muuttanut avopuolisoni kanssa omakotitaloon sekä kuntouttanut itseäni viimesyksyisestä lonkkamurtumastani. Kaiken
kaikkiaan elämäni on viimeisen vuoden aikana ollut täynnä elämää iloineen ja suruineen.
Tieto siitä, että minut hyväksyttiin ensi kertalaisena Kankaanpään kuntoutukseen oli
ennen kaikkea helpotus. Nyt minulla oli mahdollisuus irrottautua hetkeksi arjesta, pysähtyä ja rauhoittaa mieleni nähdäkseni taas elämäni selkeämmin.

Viikonloppuna teimme retken luontoon ja
meitä suosi aurinkoinen sää. Paistoimme
tikun nenässä makkaroita ja kukin kokosi
”nyyttinsä” grilliin. Lettumestarimme Seppo
paistoi ihania muurinpohjäplättyjä. Mukavaa
oli sekin kun kurssilla tutut fysioterapeutit
Kati ja Vikke ohjasivat meitä taas myös sisäja ulkoliikunnan merkeissä. Minäkin rohkenin kokeilla keilailua – ja jokunen keila kaatuikin : ).
Sirpa
heitti talviturkkinsa ja pulahti
uimaan lähijärveen, rohkea mimmi! Näitä
kursseja todella kaivataan ja tarvitaan, siellä
saa niin paljon tietoa, vertaistukea, hyvää oloa
ja motivaatiota kotiinpäin vietäväksi. Oli
mukavaa tavata teidät kaikki: Jouko, Vuokko,
Pirkko, Sirpa, Anneli, Seppo, Marjukka,
Pekka ja Tanja. Tanja kanssa juttelin paljon
koirista ja siinä tuli välillä ikävä jo omia koiravesseleitänikin. Parasta jatkoa kaikille!

Matkani Kokkolasta Kankaanpäähän taitoin junalla ja linja-autolla. Matka alkoi jo
puoli kolmen aikaan yöllä ja olin perillä
aamulla kymmenen aikoihin. Olin todella
väsynyt heti ensimmäisenä päivänä niin matkasta kuin siitä, että olin edellisellä viikolla
saanut valmiiksi pitkäkestoisen projektini,
opinnäytetyön. Ensimmäinen kuntoutuspäivä
sujui kuntoutuskeskukseen ja muihin kurssilaisiin tutustuessa. Meitä oli yhteensä 10, 7

Tuija Vantaalta
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sin aika tulisi pitkäksi, kun
ei ollut aikataulua minkä
mukaan mennä. Loppujen
lopuksi illat ja sunnuntai
kului varsin nopeasti ja pelkoni pitkästymisestä sai
haudata. Viikonlopuksi
meille oli annettu läksy, sillä meidän piti jokaisen leikata lehdistä kuvia ja ajatuksia itselleen tärkeistä asioita ja liimata niitä kartongille. Maanantaina jokainen esitteli oman taulunsa
ja kertoi voimaannuttavista
ja tärkeistä asioista elämässään.
Lauantaina 26.5 lähdimme koko porukka laavulle
Jämin maisemiin. Päivä oli aurinkoinen ja varsin lämmin, niin kuin koko ensimmäistä kuntoutusviikkoa oli suosinut hyvä sää. Metsäretkelle olimme tehneet edellisenä päivä
ostoslistan ja kävimme ennen retkelle lähtöä
kaupassa ostamassa ruokatarvikkeita.
Paistoimme täytettyjä tomaatteja ja paprikoita, makkaraa sekä viimeiseksi lättymestari

Seppo pussittaa biljardissa
naista ja 3 miestä. Osoittauduin myös porukan kuopukseksi, mikä ei millään tavoin kuitenkaan haitannut. Nautinnollista oli ensimmäisestä päivästä lähtien se, ettei tarvinnut
miettiä mitä ruokaa söisi, vaan kävellä valmiiseen pöytään aamiaisella, lounaalla ja päivällisellä. Iltapalana oli leipää ja hedelmiä.
OI-kuntoutuskurssin päivittäinen ohjelma
koostui yksilötapaamisista lääkärin, fysioterapeutin, psykologin, sosiaalityöntekijän, hierojan, jalkahoitajan, toimintaterapeutin tai
ravitsemusterapeutin kanssa, sekä yhteisistä
luennoista, vesiliikunnasta, kuntoilusta ja
kädentaidonryhmästä. Lisäksi ohjelmaan kuului hydrojet hieronta/rentoutuslaitteen käyttö
muutaman kerran. Kuntoutuskurssilta olin erityisesti odottanut vesiliikuntaa ja liikuntaryhmiä, sillä halusin kurssin alusta asti saada
yleiskuntoani paremmaksi. Kävin pyöräilemässä, uimassa tai kuntosalilla myös omaehtoisesti vapaa-ajalla. Osallistuin myös ulkona
järjestettävään joogaryhmään, mikä oli varsin
mahtava ja rauhoittava kokemus.
Yleisesti vapaa-aikaa vietettiin liikkuen,
osallistumalla kuntoutuskeskuksella järjestettävään vapaa-ajan toimintaan, keilaten (oikeasti tai wii-konsolilla pelaten) sekä viettämällä yhteistä aikaa päiväsalissa. Erityisesti
Seppo ja Jouko keilasivat ahkerasti niin radalla kuin wiin äärellä. Aluksi ajattelin, että iltai-

Pannukahvit tulossa retkipäivänä
Ruskalaavulla
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Lenkkitauko ja auringonottoa laiturilla. Kuvassa vasemmalta Seppo,
Sirpa (joka pulahti uimassakin), Anneli ja Tuija.

Anneli laittamassa tyylikkäästi
keilapalloa radalle
Kuvat: Jouko Karanka
Seppo paistoi meille muurinpohja lettuja, jotka olivat todella hyviä hillon kanssa.
Kokeilin myös itse lettujen paistamista ja toisella kerralla onnisti ja sain paistetuksi kohtalaisen lätyn.

Ohjelmaamme kuului myös keilausta, frisbee-golfia ja mölkyn pelaamista. Lopputarkastukset tehtiin jokaiselle viimeisellä viikolla ja tarkasteltiin oliko jokaisen henkilökohtaiset tavoitteet täyttyneet. Henkilökohtaisesti tavoitteet liikunnan ja oikeanlaisen
päivittäisen aterioinnin suhteen onnistuivat,

Viimeinen kuntoutusviikko meni nopeasti
uintia, jumppaa ja yhteisryhmien parissa.
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sillä olivathan puitteet suotuisat. Viimeisenä
iltana vielä istuttiin iltaa kuka kynnelle kykeni. Lauantaina oli sitten lähtö kotia kohti.
Hieman haikeat olivat itselläni tunnelmat, sillä olin viihtynyt tosi hyvin kuntoutuksen kuopuksena niin kuin tavattiin sanoa. Kotiin lähdin levänneenä, mieli kirkkaana sekä monta
kokemusta ja ajatusta rikkaampana. Saatoin
olla kiitollinen siitä, että olin tavannut monta
vanhaa sekä uutta tuttavuutta ja lähtenyt rohkeasti kuntoutuskurssille mukaan. Se kerta
kaikkiaan kannatti.
Verstas toimii. Kankaanpäässää on todella
hyvät työtilat ja ohjaajat sekä useita erilaisia askartelumahdollisuuksia. Omia töitä
pääsee usein myös jatkamaan omalla
vapaa-ajallaan.

Marjukka Kekäläinen

Marjukka, Anneli ja Seppo keppijumpassa.
Liikuntamahdollisuudet ohjatussa toiminnassa ja vapaa-ajalla ovat mainiot, sillä
talosta löytyy mm. biljardipöytä, keilarata,
tenniskenttä ja ilma-aserata. Useimpia
lajeja voi harrastaa myös pyörätuolissa
istuen.

Tunnelmia ja toiveita. Esimerkki sosiaalisesta lehtileikkeleestä, jollaiset kurssilaiset
tekivät. Kuva on ”sattumalta” kuvaajan
omaa käsialaa.

Sepon frisbeekiekko matkalla kohti koria.
Ulkoliikuntamuotoina myös sauvakävely
kilometrin mittaisella pururadalla, kelaus
rakennuskompleksin ympäri, polkupyöriä
löytyy keskustassakäyntiretkille ja kunnon
ylläpitämiseen myös kolmipyöräisinä.
Kuvat: Jouko Karanka
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LYHENNELMÄ HEIDI ARPOSEN
VÄITÖKSESTÄ 15.6.2012

Ilkka Kaitila ja Outi Mäkitie kuvassa etualalla odottavat
väitöstilaisuuden alkamista.
ten kulkureittiä. Potilaalle voi aiheutua vaihteleva oirekirjo, johon kuuluu esimerkiksi raajojen puutumista, lisääntyvää lihasheikkoutta
ja kouristuksia. Väitöstutkimuksessa selvitettiin, missä iässä edellä kuvatut patologiset
muutokset syntyvät ja kuinka ne etenevät kasvavilla OI:ta sairastavilla potilailla. Tähän
päästiin mittaamalla röntgenkuvista OIpotilaiden kallonpohjan rakenteissa tapahtuvia muutoksia iän myötä.

Kallonpohjan rakenteiden muutokset terveiden lasten ja Osteogenesis imperfectapotilaiden kasvun aikana
Kallon ja kaularangan liitoskohta on
rakenteeltaan ainutlaatuinen osa selkärankaa.
Sen luiset, lihas- ja jännerakenteet ovat kehittyneet toisaalta sallimaan laajat pään liikeradat eri suuntiin ja toisaalta tarjoamaan riittävän tuen. Kallonpohjan ja kaularangan rakenteiden muoto ja niiden väliset suhteet muuttuvat kasvun myötä. Sellaisissa tautitiloissa,
joissa esiintyy luukudoksen poikkeavuutta, kallonpohjan ja kaularangan suhde voi
muuttua siten, että syntyy ydinjatkoksen
puristustila.

Tutkimuksessa tarkasteltiin ensin tervei-

Osteogenesis imperfectaan liittyvä luiden hauraus ja taipuisuus sekä kasvun poikkeamat aiheuttavat toisinaan kallonpohjan
painuman. Tilan arvellaan johtuvan siitä,
että aivojen paino saa aikaan etukallonpohjan litistymisen ja pää laskeutuu suhteessa kaularankaan. Tällöin ylimmät nikamarakenteet saattavat työntyä niskaaukon (foramen magnum) läpi ahtauttaen
ydinjatkoksen, hermojen ja/tai verisuon-

Heidi Arponen väittelee
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den lasten kallon ja kaularangan välisen liitoksen
mittasuhteita kasvun aikana. Näin muodostettiin viitearvot, joihin OI:ta sairastavien lasten vastaavia
arvoja voitiin verrata.
Terveiden lasten kohdalla
havaittiin, että alle kouluikäisten mitta-arvot poikkesivat merkitsevästi vanhempien lasten ja aikuisten vastaavista arvoista.
Väitöstyössä todettiin
jokin kallonpohjan poikkeama noin viidesosalla
kasvuikäisistä OI:ta sairastavista potilaista.
Platybasia, eli kallonpohjan litistyminen, oli yleisin poikkeama. Niillä
potilailla, joilla OI:n aiheuttava kollageenivirhe on seurausta geenin toisen alleelin
toimimattomuudesta ja ilmiasuna on lievä
oireyhtymämuoto, oli pienempi riski kallonpohjan poikkeamiin kuin niillä potilailla, joilla oireyhtymä aiheutuu glysiinin korvautumisesta toisella aminohapolla johtaen vaikeaan
oireyhtymän ilmiasuun. Potilaan pituus
oireyhtymän vaikeusasteen ilmentäjänä oli
merkittävin kallonpohjan poikkeaman kehittymistä ennustava tekijä. Bisfosfonaattilääkityksen ei havaittu estävän poikkeamien
syntyä. Lääkitsemättömillä potilailla todettujen kallonpohjan poikkeamien ei havaittu vaikeutuvan iän myötä.

Väitöskirjan nimi:
Changes in cranial base and craniocervical
junction during growth in healthy individuals
and in patients with Osteogenesis imperfecta
Väitöksen ajankohta:
15.6.2012 Helsingin yliopisto,
Hammaslääketieteen laitos
Vastaväittäjä:
Nick Bishop, professori
University of Sheffield, Englanti
Ohjaajat:
Janna Waltimo-Sirén, dosentti
Helsingin yliopisto

Tutkimuksen pohjalta laadittiin kliiniseen
käyttöön lasten viitearvojen lisäksi ehdotus
toimintamalliksi OI:ta sairastavien lasten kallonpohjan radiologisten seulontatutkimusten
ajoituksesta.

Outi Mäkitie, dosentti
Helsingin yliopisto/HYKS
Verkkojulkaisun osoite:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7692-3

Tutkimus suoritettiin Helsingin yliopistossa yhteistyössä Kanadan Montrealin Shriner's
Hospital for Children:n tutkijaryhmän kanssa.

Teksti: Heidi Arponen
Kuvat: Jouko Karanka
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NUORTEN KESÄLEIRI NORJASSA 27.6-1.7.2012
Kesäkuun 27. päivä kello 17:05 lähti
Norwegianin lento DY1193 kohti Norjaa
mukanaan kuusi suomineitoa; Noora Lankinen, Salla Sallinen, Elisabeth Hästbacka,
Anuliina Peltola, Noora Hassel ja allekirjoittanut. Itseasiassa olin ihan yllättynyt kuinka
mukisematta neljä manuaalia lastautui
samaan lentokoneeseen! Kyseessä oli siis
Norjan OI-yhdistyksen NFOI:n järjestämä OI
Youth Camp, joka oli tarkoitettu 18-30vuotiaille nuorille aikuisille. Paikalla oli
väkeä 7:stä eri maasta, Suomesta, Norjasta,
Ruotsista, Englannista, Belgiasta, Alankomaista ja Tanskasta.

remmassa kaupungissa. Illalla meillä oli
varattuna ravintola Esmeraldassa illallinen.
Pienellä säätämisellä lopulta saatiin kaikki
mahtumaan tuoleineen ravintolan pöytien
ääreen. Ruoka oli jälleen aivan järjettömän
hyvää. Kuka voi sanoa ei suklaafondantille?

Tapahtuma järjestettiin Eidene Centerissä
Tjømen saarella Oslosta n. 120km etelään.
Saari on uskomattoman kaunis kesäkohde ja
täyttyy turisteilla kesäisin. Säät suosivat koko
viikon, ja aurinkoa tuli otettua useampana päivänä. Eidene oli todella miellyttävä kurssikeskus, eikä siellä meidän kurssilaisten lisäksi ollut juuri ketään. Ruokapuoli oli loistavasti hoidettu, pääsisipä sitä joka päivä katetun
buffetin ääreen.

Noora ”Maailman lopussa”
Kuvat Idan kamerasta
Lauantaina vietimme päivää Verdens
Endessä, “maailman lopussa”. Paikka oli
Tjømen eteläinen kärki, johon muinaisten norjalaisten maailma todellakin loppui. Paikassa
pääsi myös uimaan ja huimapäisimmät kävivätkin meressä uimassa. Maisemat olivat mielettömät, tuuli niinkuin merenrannalla kuuluukin. Eräs lokki tosin väänsi tortut Noora
L:n päähän reissun päätteeksi. Viimeistä iltaa
vietettiin railakkaasti ja tunnelma oli aika haikeakin. Itse seuraavana aamuna olin rehellisesti sanottuna vähän heikossa hapessa, mutta
kyllä sinne lentokoneeseen lopulta päästiin ja
takaisin Suomeen sunnuntaina.

Ensimmäisenä iltana meidät toivotti tervetulleeksi NFOI:n puheenjohtaja Ingunn
Westerheim ja ilta jatkui tutustumalla muihin
kurssilaisiin. Torstaina vietimme aikaa rannalla grillaten ja kävimme jopa pienellä veneretkellä saaristossa. Maisemat olivat luonnollisesti mielettömät ja merivesi kuhisi
meduusoita. Jotkut kävivät kajakeilla melomassakin. Illalla vietettiin taas porukalla
aikaa ja tanssittiin. Perjantaina vietettiinkin
shoppailupäivää Tønsbergissä, läheisessä suu-

Oli todella mukavaa tavata muita OIihmisiä ja päästä vaihtamaan kokemuksia ja
ajatuksia. Varsinkin illanvietoissa meno oli
todella rentoa ja tuli keskusteltua silloin tällöin syvällisestikin parisuhteista, työelämästä
ja itsenäistymisestä. Oli todella mielenkiintoista kuulla eroista maiden välillä esimerkiksi auton hankinnassa. Käytiinpä tyttöjen kanssa läpi nettideittailun tee:t ja älä-tee:tkin.
Odotan innolla että pääsen tapaamaan jälleen
kurssilaisia. Haluaisinkin kiittää NFOI:ta mielettömästä kurssista!
Ida Männistö

Ida ”Maailman lopussa”
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MUISTIO AKTIIVIEN PÄIVILTÄ 15.-16.9.2012
nen tieto, tutkimus sekä mahdollisesti myös
sosiaalipalvelut. Osaamiskeskusten pitää olla
yhteydessä toisiinsa ja tehdä kansainvälistä
yhteistyötä. Eri diagnoosiryhmillä on todennäköisesti erilaisia tarpeita osaamiskeskusten
suhteen, koska sairaudetkin ovat hyvin erilaisia ja monenkaltaisia haasteita sisältäviä.
Kirurgikeskeisyys on aika yleistä, vaikka muihinkin ongelmiin pitäisi paneutua. Keskustelussa heräsi kysymys, miten osaamiskeskusten kustannukset katetaan. Millä ehdoilla tulevaisuudessa pääsee hoitoon? Eurordis nimittää harvinaisia sairauksia ja vammoja yksinkertaisimmin harvinaisiksi sairauksiksi.
Eurordiksen seminaarista kertova Vesan blogi paikan päältä on osoitteessa: www.harvinaiset.blogspot.fi
Martti Komu mietteliäänä kuulolla

Vesa Nopanen kirjoitti hiljattain NettiHaravaan (www.invalidiliitto.fi/harvinaiset)
pääkirjoituksen, jossa kertoi Suomen harvinaistoimijoiden tilanteesta. Suomessahan
toimii harvinaisten saralla monet tahot, kuten

Harvinaisten aktiivien päiville osallistui 19
aktiivia yhdistyksistä tai järjestöistä. Lisäksi
paikalla olivat Invalidiliiton Harvinaisetyksikön suunnittelijat Merja Monto ja Miia
Laitinen, sekä luennoijina Lahden kuntoutuskeskuksen kehittämispäällikkö Hely Streng
ja järjestöpäällikkö Anssi Kemppi Invalidiliitosta.
Invalidiliiton Harvinaiset-yksikön suunnittelija kertoi aluksi tiedotuskanavista, joissa
yhdistyksetkin voivat julkaista tietoa ja jakaa
sitä muille: mm. Harava-lehti ja Facebooksivut. Tapahtumia kannattaa seurata myös
Invalidiliiton Harvinaiset-yksikön kotisivuilta www.invalidiliitto.fi/harvinaiset ja jakaa
niitä eteenpäin mm. yhdistyksen jäsenille sähköpostitse tai yhdistyksen kotisivuille linkkeinä.
Redy ry:n edustajan Vesa Nopasen johdolla käytiin vilkasta keskustelua mm. osaamiskeskuksista ja erityisvastuualueasioista, joiden suhteen asiat näyttävät olevan Suomessa
vielä kesken tällä hetkellä. Osaamiskeskus
voi tarkoittaa Suomessa erilaisia asioita kuin
muissa maissa. Eurordiksen keväisen
seminaarin esimerkkien mukaan osaamiskeskus tarkoittaa paikkaa, jossa on lääketieteelli-

Pirkko vauhdissa
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Aktiiveille annettiin ryhmätyönä tehtävä,
jossa mietittiin osaamiskeskuksiin liittyviä
tarpeita. Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö
on aikeissa toteuttaa kyselyn harvinaisille sairaus- ja vammaryhmille, jossa kartoitetaan
sosiaali- ja terveyspalveluita,sekä tarpeita
osaamiskeskuksiin liittyen. Ryhmätyön tuotoksena syntyi hyviä näkökulmia, joita on
hyvä ottaa huomioon kyselyssä Esimerkiksi
millaisten toimenpiteiden keskittäminen on
tarpeellista, millaisia palveluita osaamiskeskuksissa pitäisi olla ja kuinka hoito ja diagnosointi ovat sujuneet tähän asti.
Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksen
kehittämispäällikkö Hely Streng kertoi kuntoutuksesta. Kuntoutus tähtää siihen, että
ihmisellä olisi hyvä olla. Ihmisen toimintakykyyn vaikuttavat psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset tekijät. On huomattava, että vammaisuus ja sairaus vaikuttavat myös aina läheisiin
ihmisiin, joten heidät tulee huomioida myös
kuntoutuksessa.

Anu Haverinen vastaanottaa
Harvinaiset-Oscaria järjestöpäällikkö
Anssi Kempiltä. Kuvat: Jouko Karanka
Harvinaiset-verkosto, yhdistykset, STM ja
HARSO ry. Päällekkäistä toimintaa ja sekavuutta ilmenee, mutta haasteiden lisäksi on
olemassa myös paljon positiivisia asioita.
Tahtotila on yhteinen. Avoin tiedottaminen
asioista on tärkeää ja siihen pitäisi panostaa
enemmän.

Sosiaalisihteeri Pirkko Justander Invalidiliitosta kertoi Invalidiliiton Harvinaisetohjelmasta. Ohjelmaa varten aktiivit kokosivat jo vuonna 2011 tammikuussa ryhmätöinä
asioita, joita halusivat tuoda esiin ko. ohjelmassa. Ohjelma valmistui syksyllä 2011, julkistamistilaisuus oli marraskuussa Apuvälinemessuilla ja ohjelmaa on jaettu mm. sosiaali- ja terveysministeriöön ja muille tärkeille
tahoille.

Sirkka Paananen HARSO ry:stä kertoi kattojärjestön toiminnasta. HARSO ry on perustettu, koska haluttiin kaikki harvinaistyötä
tekevät potilasjärjestöt saman katon alle.
HARSO haluaa tehdä kattavaa ja kiinteää
yhteistyötä muiden harvinaistoimijoiden
kanssa. Järjestöjen jäsenmaksu on 30 euroa/
vuosi ja100 euroa kannattajajäseniltä 19.10.
on tulossa Sobi:n (SwedishOrphanBiovitrum–lääkefirman) järjestämä Harvinais sairauksien seminaari Helsingissä, jossa
HARSO:lla on puheenvuoro ja seminaarin jälkeen yleinen kokous.

Järjestöpäällikkö kertoi sunnuntain osuudessaan Invalidiliiton toiminnasta ja käytiin
runsaasti kehittävää keskustelua Liiton ja harvinaisyhdistysten yhteistoimintaan liittyvistä
asioista.
Harvinaiset-Oscar 2012 jaettiin Kalfos
ry:n Anu Haveriselle.
Seuraavat puheenjohtajapäivät päätettiin
järjestää 13.-15.9.2013, paikka vielä avoin.

Suomen Neurofibromatoosiyhdistystä
edustanut Martti Komu kertoi dokumenttiprojektista. YLE:n suuntaan on kaavailtu
lyhyttä tv-dokumenttia harvinaisista henkilöistä. Muisteltiin, että tämänkaltaisia dokumentteja ollut joskus aiemmin, mutta ne eivät
välttämättä edistä harvinaisten asiaa.

Kiitos kaikille osallistujille!
Miia Laitinen
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ERÄÄN HULLUUDEN ANATOMIA 44

Oli se niin tottamaar vaikea nousta pois
hammaslääkärin tuolista viikkoa jälkeen
tämän vuoden juhannuksen. Nouse ihan rauhassa vain hiljakseen sanoi hammaslääkärini
ja vääntäydyin pystyyn. No ei se kai sitten paljoa auttanut hampaankorjaus, jossa katkimennyt tehtiin liki uusiksi, koska tuo tekele irtautui suustani jo jokusen viikon päästä. Nyt vasta liki kolme kuukautta tuosta korjauksesta
otettiin lopulta hampaantynkä pois. Asialla
oli tällä kertaa nuori hammaslääkärinaishenkilö, joka ei meinannut saada juurta irti juurikaan millään pihtiversiolla. Alkoi jo kauppaamaan lisäpuudutuksiakin kesken työrupeamansa. En huolinut moista. Lopuksi
onnistui hampaannysä irtoamaan kuitenkin ja
lääkäri kyselemään että onko minulla särkylääkkeitä, sanoin olevan mutta että en moisia
viitsi yleensä käyttää.
Niin se ylösnousemus tuosta ekasta hammaslääkärikäynnistä oli sen vuoksi vaikeaa
kun olin viikkoa aiemmin eli juhannuksen
aatonaattona kaatunut mökillä nurmen pintaan pallotellessani tyttärentyttären kanssa
pari lyöntiä lentopallolla. Menin toisin
sanoen omaan naruuni – eli pihakatoksen itse
asentelemaani tukilankaan. Siinä ei ollut
mitään tehtävissä kun katse oli ylös palloon ja

pari askelta otettuani totesin olevani ilmassa
ja etunojassa, muutaman sekunnin kymmenesosan aikana ehdin vetää vasemman
käteni syliin (rannetta ei ole lupa enää hajottaa jottei jäykistetä) ja kierähdin en ihan
takanojaan, mutta vasemman olkapään
nojaan nurmikkoon. Rusahti oikein kunnolla.
Kun aivot alkoivat jälleen toimia normaalisti
keräilin itseni kasaan nurmikolta ja könäydyin pystyyn, vedin vasemman käsivarren kylkeeni kiinni oikealla ja lähdin mökkiinpäin,
koska jalkavarret toimivat hyvin, saadakseni
hiukka tapaturma-avunantoa. Tyttäreni sitoi
käsivarren ohjeitteni mukaan kylkeen kiinni
ja rakenteli mitellan. Join siinä iltakahvit
ennenkuin vävy alkoi kuskailemaan henkilöäni TAYSiin.
Sairaalavastaanotossa kehuivat hyvää
ensisidontaa kädessäni, sanoin olleeni riittäviä aikoja partiossa kuin myös tyttäreni.
Jokusen odotustunnin jälkeen olkaani kuvattiin, tosin jo silloin olin itse testaillut että ainakin solisluu ja olkavarsi olivat isommin murtumattomia. Naislääkäri sitten katsasteli miesallekirjoittanutta ja totesi että lapaluussa olisi
pienehkö hiusmurtuman tapainen, varmisteli
sitä vielä jonkun röntgenlääkärin kanssa keskustelemalla, ei tarvinnut lisäkuvata. Ei lää-
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käri ottanut moiseen kummempaa kantaa kun
sanoin että oikean kyljen kolme kylkiluuta
eivät kestäneet painelua. Hoito oli mitella ja
jo kolmen viikon päästä saa nostaa kättä yli
vaakatason sivulle. Tarkistuskuvaus ja lääkäri
Hatanpään sairaalassa myös kolmen viikon
päästä.

vastaavaa nähnyt, ei kuitenkaan osannut tarkemmin selittää kuinka lapani oli rikki vain
että ”aivan omituinen, koeta nyt jotenkin
parantua”. Lääkäri sanoi puolen tunnin päästä
että paranemista on jo alkanut tapahtua ja että
voinee jo alkaa hiljalleen kättä liikuttelemaan. No tänään ultrakuvassa todettiin että
jänteet ovat ehjät, onneksi sentään. Käsikin
alkaa nyt, kolmen kuukauden jälkeen, aika
hyvin liikkua.

Enpä nostellut kättä kolmen viikon päästä.
Sain sen liikkumaan silloin vasta jokusen sentin housunsaumasta. Sänkyyn ei meinannut
päästä ja vielä vaikeampaa oli ylösnousemus.
Särkikin vielä paikkoja ja lantiolle oli ilmestynyt yli kämmenen kokoinen mustelma, kuin
myös olkavarteen. Kylkiluut alkoivat jo kestää aivasteluakin ja yskimistä. Uusintakuvausröntgenmieshoitaja kyseli kuvauksen
jälkeen että mitä olivat TAYSissa minulle
sanoneet. Ilmoitin että hiussärö lapaluussa
johon hoitaja vastasi että kyllä se on ilmiselvästi osina, lapaluu. Lääkärintarkastuksessa
liikutteluohje muuttui lepotilaksi käden osalta. Uusi kuvaus ja lääkäri kuusi viikkoa turmaisesta tapakaatumisesta. Sama röntgenmies tuli tällä kerta vielä kuvauksen jälkeen
pukukoppiin ja sanoi että ei ole kuuna päivänä

Kait se oli melko kipeä aluksi tuo olka, koska hieman yli viikko kaatumisen jälkeen yksikätisesti kontillani paljain jaloin laittelin
mökin padan alle valkeata ja siinä isonvarpaan kynteni taittui ritilältä jalan lipsahtaessa
liki irti. Veri lensi kynnen alta ja teki makeaa
hetken. Teippailin kynnen takasin sijoilleen.
Vasta viikko kynnen taittumisen jälkeen alkoi
varvassärky tuntua, koska lapaolkapään särky
oli peittänyt varvassäryn. TAYSista sain turmapäivänä evääksi kolme Panadolia, eivät riittäneet. Kolmisen viikkoa söin jokusia normisärkytablettipareja päivittäin.
Jouko Karanka

HYVÄN PÄIVÄKIRJAN IDEA
Kiinnittyykö ihmisen huomio siihen mitä
hänellä jo on, vai siihen mitä ei ole? Onko
mahdollista, että elämässä on vaikka 89% niitä asioita mitä pohjimmiltaan haluat/tarvitsee,
mutta onkin pahana tapana lihavoittaa puuttuva 11% niin suureen mittakaavaan, että tuntuu
siltä, ettei kuitenkaan ole kerrassaan mitään?
Jos juuri nyt elämäntilanteesi on sellainen,
että hyvää on kovin vähän, voisitko edesauttaa jaksamistasi kiinnittämällä huomiosi niihin hyviin asioihin, joita kaikesta huolimatta
on?

tästä kuitenkaan tule mitään, minä olen huono
eikä mikään ikinä onnistu, ohjaa negatiivinen
ajattelu toimintaamme ja vuoren varmasti päädymme umpikujaan, tai niin ainakin väitän.
Omia ajatuksiaan voi ohjata Hyvän päiväkirjalla. Päiväkirjan on kehittänyt itävaltalainen logoterapeutti Elisabet Lukas. Hän huomasi pitäessään ryhmäterapiaistuntoja, että
usein ihmiset poistuivat niistä enemmän murheissaan ja masentuneina kuin niihin tulleessaan. Siksi hän alkoi pitää ryhmiä, joissa potilaat saivat kertoa vain hyviä asioita koko
istunnon ajan. Takaporttina oli, että terapian
jälkeen sai yksityisesti jäädä purkamaan huoliaan terapeutille. Pian Lukas huomasi, että
tätä mahdollisuutta ei juurikaan käytetty ja
lisäksi ihmiset lähtivät istunnoista pois iloi-

On olemassa aivotutkimuksellisia todisteita siitä, että mitä ja miten ajattelemme muodostaa aivoihimme ikään kuin polkuja ja vähitellen siitä tulee automaatio, joka ohjaa käyttäytymistämme. Jos aina ajattelemme, ettei
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sella mielellä. Ryhmäterapian tueksi Elisabet
Lukas kehitti hyvän päiväkirjan johon kirjattiin ylös elämän hyviä asioita. Hyvän päiväkirjaa voi tietenkin soveltaa myös itsehoitona
tai – apuna.

ti tiedän) jonkun musiikinpätkän tai kuvan
säestyksellä. Välillä aiheita oikein tulvii,
välillä pitää todellakin väkisin vääntää...
Muutoksia on kuitenkin tapahtunut!
Erityisesti myönteiset tunteet ovat nousseet
pintaan. Olen kokenut toisinaan aivan sietämättömän ihania ilonläikähdyksiä ja naurunpyrähdyksiä Huonona puolena on ivaääni,
joka jo 90-luvulla olkapäälläni istuskeli ja
arvosteli, että tähänkö on tultu, pikkurouva on
alkanut onnellisuusmuuria pönkittämän.
Toisinaan sitä melkein sortuu uskomaan, tuntee itsensä ihan raamatun Jobiksi, jota rikkiviisaat neuvonantajat kehottivat repimään
vaatteensa.

Testasin ideaa itselläni ensimmäisen kerran reilusti yli 10 vuotta sitten. Ostin pienen
sinisen vihon ja aloin rustata siihen kaikkea
pientäkin hyvää ja kaunista (enkä piitannut
äänestä sisälläni, joka nauroi katketakseen ja
oli ivallinenkin). Hyvän päiväkirja oli kuitenkin nimenä mielestäni liian juhlallinen, joten
kirjoitin vihon kanteen Ilon aiheita. Päätin kirjata päivittäin tietyn ajan niin monta ilon
aihetta kuin spontaanisti syntyi. Jos ei syntynyt yhtään, väänsin väkisin ainakin kolme.
Ihme ja kumma, vähitellen mieleni alkoi suuntautua siihen mitä on ja mistä iloita, eikä puutteisiin.

Yllättäen huonojen hetkien varalle on
ilmaantunut ihan uusi ystävä; Pirkko 5 vee. Se
todellakin haluaa miettiä ihan pientäkin
hyvää, totta ja kaunista kaiken myrskyn ja
myllerryksen keskellä. Se suorastaan rakastaa
pikkiriikkisiäkin ilon aiheita. Lisäbonuksena,
että huithapeli-ihmisenä minä olen saanut harjoitusta säntillisyyteen. Yhä enemmän ja
enemmän olenkin alkanut kiinnostua elämälle ystävällisistä ja elämälle suotuisista rytmeistä. Seuraavaksi toivoin voivani auttaa
itseäni löytämään parempia ruoka- uni- ja kuntorytmejä.

Viime syksynä kävin puhumassa Hyvän
päiväkirjan ideasta kahdessa Helsingin
Invalidien yhdistyksen vertaistukikerhossa.
Oman päiväkirjan pito oli jo vuosikausia ollut
satunnaista, eikä alun alkaenkaan pitkiä aikoja kestävää. Aloin tuntea itseni vähän pukiksi
kaalimaan vartijana, joten syksyn mittaan kasvoi päässä ajatus, että uuden vuoden lupaukseni tulisi olemaan hyvän päiväkirjan pito
säännöllisesti yhden vuoden pituisen jakson.
Haluaisin nähdä mitä muutoksia minussa
tapahtuisi pitemmällä aikavälillä ja säännöllisellä kirjaamisella. Tammikuun ensimmäisestä päivästä olen kirjannut joka päivä muistiin kolme hyvää asiaa/päivä. Joka viikko
olen kerännyt sen viikon TOP 3 ilonaihetta,
jotka olen julkaisut naamakamujen iloksi (tai
harmitukseksi, mistäpä minä sen niin varmas-

Hyvän päiväkirjaa aion jatkaa ensi vuonna
siten, että kirjaan ylös huippuhetket ja huimat
ilonläikähdyksen, mutta jätän kaiken väkisin
vääntämisen pois. Uskon kuitenkin, että
ilman tätä sinnikkyyden vuotta en tulisi saamaan ensi vuodesta yhtä paljon irti.
PirkkoJ.
pirkko.j@luukku.com

Auringonlaskun jälkeen
Kuva: Jouko Karanka
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KEVÄTKOKOUS 2011
Aika

La 21. huhtikuuta 2012

Paikka

Näyttelykeskus WeeGee, ESPOO

Läsnä

37 yhdistyksen jäsentä

1.
Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Satu Rohkimainen avasi kokouksen ja totesi
sen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Esityslistaan lisättiin yksi lisäkohta Tilintarkastajan/ toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valinta.
2.
Kokousvirkailijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Satu Rohkimainen,
sihteeriksi Kirsi Lanne sekä pöytäkirjantarkastajiksi Eero Nevalainen ja
Juha-Pekka Tallgren.
3.
Toimintakertomus vuodelta 2011
Kokouksen sihteeri Kirsi Lanne luki hallituksen laatiman
toimintakertomuksen vuodelta 2011. Toimintakertomukseen tehtiin
kaksi (2) korjausta. Kurssitoimintakohtaan korjattiin, OI-aikuisten Kelakuntoutuskurssin osallistujien määrä oli 10 ja parisuhdekurssille
osallistui 7 paria. Korjauksien jälkeen toimintakertomus vuodelta 2011
hyväksyttiin yksimielisesti.
4.
Yhdistyksen tilinpäätös
Rahastonhoitaja Minna Lääperi luki yhdistyksen tilinpäätöksen ja taseen
vuodelta 2011. Kokouksen puheenjohtaja Satu Rohkimainen luki
tilintarkastajien lausunnon. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus
myönnettiin tilivelvollisille vuodelta 2011.
5.
Tilintarkastajan/ toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valinta
Yhdistyksen rahastonhoitaja Minna Lääperi kertoi tilintarkastajien
huomautuksesta, että tilintarkastajana tai varatilintarkastajana ei voi
toimia maallikko. Tämän vuoksi valitaan yhdistykselle uudet
tilintarkastaja, varatilintarkastaja, toiminnantarkastaja ja
varatoiminnantarkastaja.

./..
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5.
Tilintarkastajan/ toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valinta
Yhdistyksen uusi tilintarkastaja on Eeva Hiltunen, Joensuun
Tilintarkastus Oy HTM-yhteisöstä ja varatilintarkastaja on Seppo
Åkerlund, Joensuun Tilintarkastus Oy HTM-yhteisöstä. Uusi
toiminnantarkastaja on Merja Kylänlahti ja uusi varatoiminnantarkastaja
on Kati Wink.
6.
Hallitukselle 14 päivää aikaisemmin esitetyt kysymykset
Kysymyksiä, jotka ovat 14 päivää aikaisemmin hallitukselle osoitetulla
kirjallisella anomuksella pyydetty ottamaan kokouksen ohjelmaan, ei
ollut tullut.
7.
Muut asiat
Yhdistyksen lasten asioista vastaava Jenni-Juulia WallinheimoHeimonen kertoi yhdistyksen ensitietopakkauksesta ja sen sisällöstä.
Ensitietopakkausta tullaan lähettämään perheille joille syntyy OI lapsi.
Pakkaukseen on mm. OI:ta ja yhdistyksestä kertovaa materiaalia sekä
vinkkejä miten saada arki sujumaan OI lapsiperheissä mahdollisimman
hyvin.
Ensitietopakkauksesta informoidaan mm. maan synnytyssairaaloita.
Ehdotettiin myös, että voisiko OI paitapainatusta muuttaa mm.
läheiselläni on hauraat luut. Paita toimisi tuolloin kannatuspaitana niillä
joilla itsellä ei ole OI:ta. Jenni-Juulia on yhteydessä painopaikkaan.
Eräs äiti ehdotti, että voitaisiinko kierrättää erilaisia vaatteita mm.
kipsauksien ajalta, jotka ovat jääneet pieneksi. Heillä olisi ainakin tällä
hetkellä kokoa 86 cm lantioalaraajakipsihousut jotka ovat jääneet
pieniksi.
Juha-Pekka Tallgren mielestä ortopedisten kenkien valmistus tulisi
päivittää enemmän asiakasystävällisemmäksi. Luvattiin informoida mm.
Harvinaiset -yksikköä.
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8.
Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Satu Rohkimainen päätti kokouksen.

_______________
puheenjohtaja
Satu Rohkimainen

________________
sihteeri
Kirsi Lanne

________________
Eero Nevalainen

__________________
Juha-Pekka Tallgren
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VUOSISUUNNITELMA 2013
VUODEN TEEMA
Yhdistystoiminnan kehittämien. Osallistutaan yhdistyksen kehittämiskoulutukseen.

PERUSJÄRJESTÖTYÖ
Kokoukset
Kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Kaksipäiväinen syyskokous pidetään
marraskuun loppuun mennessä. Kevätkokous Helsinki/Linnanmäki 27.4 2013, Syykokous
Tampere Apuvälinemessut 9.11. - 10.11.2013
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 kotisivut on
uusittu ja niitä päivitetään. Pyritään levittämään tietoa OI- sairaudesta sekä yhdistyksen
toiminnasta.

VERTAISTOIMINTA
Vertaistapaamiset
Nuorten tapaaminen
Lapsiperheiden tapaaminen
Kurssitoiminta:
Sopeutumisvalmennuskurssi järjestetään RAY:n tuella perhekurssina Invalidiliiton Lahden
kuntoutuskeskuksessa. Kuntoutuskeskus Kankaanpää järjestää OI -aikuisten KELAkuntoutuskurssin kesäkuussa.

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

YHTEISTYÖ MUIDEN VAMMAISJÄRJESTÖJEN JA - TAHOJEN KANSSA
Jatketaan yhteistyötä Invalidiliiton Harvinaiset -yksikön, valtakunnallisen Harvinaiset verkoston ja harvinaisten sairaus- ja vammaryhmien katto-organisaation HARSO ry:n
kanssa. Yhdistys osallistuu mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL),
Valtakunnallisen vammaisneuvoston (VANE) ja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY)
järjestämiin tilaisuuksiin.

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

HALLITUS
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SUOMEN OSTEOGENESIS IMPERFCTA - YHDISTYS R.Y.
OSTEOGENESIS IMPERFECTA - FÖRENINGEN I FINLAND
THE FINNISH OSTEOGENESIS IMPERFECTA ASSOCIATION
JÄSENILMOITUSKAAVAKE
(Täytä painokirjaimin)

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

SYNT.AIKA:___________________________________

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

OHEISETTIETONI SAA LUOVUTTAALÄÄKETIETEELLISTÄ KÄYTTÖÄ VARTEN:
Kyllä:

Ei:

____________________________________
Paikka ja aika

_________________________________
Allekirjoitus

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