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MAINOSTEN HINNAT
    HINTA  EUR

Koko takakansi 350,00

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

Pikkuilmoitus 35,00

Jälleen syksy on saapumassa hyvää vauh-
tia ja vaahterat alkavat punastella. 
Työntäyteinen kesä mökillä sai kohdallani 
välillä pienen työtauon, jonka syistä voinee 
lukea tuonnempaa lehdestä. Facebookissa 
OI-ryhmämme kirjoittelee erittäin aktiivi-
sesti, mutta kaipaisin tänne lehdenkin puo-
lelle juttuja, sillä kaikki yhdistyksemme 
jäsenet eivät ole ryhmässä mukana. Siis 
hyvät ystävät kuvia ja tekstejä kaivataan 
myös tähän lehteen. Jakakaamme kokemuk-
siamme ja tuntemuksiamme toisillekin.

Lamaa ja laskusuhdannetta vaikuttaa 
Suomessa riittävän silti toivoisin myös että 
jäsenistö ottaisi osaa yhdistyksen järjestä-
miin tilaisuuksiin niin kauan kuin yhdistyk-
sellä vielä on mahdollisuuksia tällaiseen toi-
mintaan. Viime aikoina osanottajamäärät 
ovat olleet usein valitettavan vähäisiä, kui-

tenkin kursseilla mukana olleet ovat olleet 
erittäin tyytyväisiä. Kankaanpään OI-
kuntoutuskurssien loputtua kurssitarjon-
taamme tuli aukko, jota olemme yrittäneet 
paikata Lahden Validia kuntokeskusta käyt-
tämällä, mutta fyysisen puolen tarjonta 
Lahdessa ei onnistu aivan samoissa määrin 
kuin Kankaanpäässä.

Netti näyttää syövän lehdistöä aika lailla, 
mutta Hauraat Luut sentään ilmestyy vielä 
paperille painettuna johtuen ehkä siitä että 
lehtemme ei elä mainostuloilla. Hyvää syk-
syn jatkoa ja osallistukaa ihmeessä toimin-
taan niin kauan kuin pystymme sitä valta-
kunnallisessa talousahdingossa ylläpitä-
mään.
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SIHTEERIN PALSTA

Syksyinen tervehdys!

Auringon täytteisistä päivistä vihdoin on 
päässyt nauttimaan harmaan kesän loppu-
metreillä ja vielä näin syyskuun puolella. 
Syyskuun kuulas auringonpaiste ja yhä enem-
män syksyiseen väriloistoon puhkeava luon-
to tarjoaa mitä parhaimpia elämyksiä. 
Syksyisessä metsässä kävely, tuoksujen kirjo 
ja luonnonantimien keräileminen tuovat hel-
posti iloa ja hyvinvointia elämään. Pienikin 
luonnossa oleskelu jo rauhoittaa ja selkeyttää 
olotilaa ja hyvällä tuurilla palauttaa kiireisen 
mielen tähän hetkeen. 

Metsäkävelyillä mieli hiljenee ja olen tul-
lut miettineeksi hitaan askelluksen lomassa 
kiirettä. Mitä on kiire? Mihin on kiire? Mistä 
kiire tulee? Maailmanmenossa mennään 
lujaa ja menee lujaa, kehitys kehittyy vuosi 
vuodelta yhä nopeampaa ja ihmisen on pysyt-
tävä perässä. Kiire on oppimaan uutta, kiire 
on pysyä toisten perässä, kiire on mennä 
eteenpäin ja olla odotusten mukainen. Kiire 
on niin, että ei edes tiedä miksi ja mitä varten. 
Kiireessä jää huomaamatta asioita ja 
OI:laisena kiireen merkitys voi näyttäytyä 
hyvin konkreettisesti ja seuraukset voivat 
olla hyvin OI:maisia. Kiireessä otetut aske-
leet voivat viedä pitkälle tai katkaista mat-
kanteon siihen paikkaan. Murtumaa hoide-

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

taan seuraavat kuukaudet ja samalla koko 
kalenteri menee uusiksi. Kiire poistuu ja 
aikaa riittää. Kipu ja paranemisprosessi kuin 
pakottavat keskittymään elämään hetkessä, 
kuuntelemaan kehon viestejä ja toimimaan 
niiden mukaisesti. Tätä mahdollista 
OI:maista tapahtumaketjua metsämietteissä-
ni olen muun muassa miettinyt. Mitäpä jos 
OI:laisen hyvinvoinnin ensisijainen edelly-
tys onkin kiireetön elämäntapa päivästä toi-
seen kehon viestejä kuunnellen ja toimien nii-
den mukaisesti? Voisiko sellainen säästää 
murtumilta, vähentää kipua ja tuoda iloa elä-
mään? 

Yksinkertaiset ja itsellensä tärkeät asiat 
voivat olla hyvinvointia parhaimmillaan. 
Kun nauttii hetkestä yksin tai yhdessä rak-
kaimpiensa kanssa, saattaa huomata kuinka 
pienistä ja kauniista asioista voi muodostua 
puro, jonka virtaava liike kaunistaa joka päi-
väistä elämää tuoden siihen onnellisuutta, 
iloa ja keveyttä. 

Aurinkoisia hetkiä toivottaen,
Marjukka

Kilpikonna Thaimaan reissulta
Kuvat: Marjukan arkisto

”Laita tekstiksi lempiajatelmani, joka on John Irvingin käsialaa.
Jos olet niin onnekas, että löydät elämäntavan josta pidät,

sinun on löydettävä rohkeutta elää sen mukaisesti.”

Satu
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TIEDOTTEET PALSTA

Kevättapaaminen 23.4.2016, Hämeenlinna

Syystapaaminen 24.-25.9.2016, Kokkolassa

OI–seniori 50+ jatkokurssi Lahden Validiassa
pe.8.1.-su.10.1.2016

Kurssille kutsutaan henkilökohtaisesti elokuussa 2015 mukana olleet, mutta 
mukaan mahtuu muutama uusikin hakija. Jos olet 50 vee tai enemmän ja haluat 

tulla kurssille, ota yhteys Pirkko Justanderiin 050 525 41 83 tai 
pirkko.j@luukku.com ja Sinulle lähetetään hakemus. Hakemusten tulee olla 

perillä joulukuun alussa. Sopeutumisvalmennuskurssi on maksuton. Mikäli haet 
matkakorvausta Kelasta, hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärin lähete, josta 
ilmenee sopeutumisvalmennuskurssin tarpeellisuus. Jos haet Kela korvausta, 

soita varmuuden vuoksi vielä Lahden Validiaan Miia Jokinen p. 044 7650439 tai 
meilaa miia.jokinen@validia.fi

Perhekurssi järjestetään 9.-12.6.2016 Lahden Validiassa. 

OI– aikuisten vertaistapaaminen 
pe. 19. -su. 21.8.2016 

Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä. Tapaamiseen otetaan 10 henkilöä 
ilmoittautumisjärjestyksessä Tarkemmat ohjeet ja ohjelma kevään lehdessä, 

mutta Pirkkoon voi jo nyt  ottaa yhteyttä. Tapaaminen on maksuton, mutta se ei 
kuulu Kela-matkakorvausten piiriin.

7

NIKSIPALSTA

Niksipalstalle ei ole saapunut kummemmin 

vinkkejä. Yksi sentään, eli kipsijalkaisen 

kostean tilan kuljettelu. Huomatkaa myös 

että lasikuitukipsauskaan ei saa kastua, sillä 

allahan on vettyviä pehmusteita. 

-Käytiin rannassa heittelee kivii. ja mietin 

miten saa pidettyä neidin kuivana?! Noh 

kauppakassiin neiti ja ei kun menoks!! tässä 

tätä aitoa luovuutta.

-Hieno keksintö taas teiltä, ideoita on aina 

välillä tullut meilläkin, esim. tuorekelmu 

tiukasti kipsikäden ympäri ja kylpylään. 

Neela näyttää ihan iloiselta, vaikka kipsi 

onkin koko ajan menossa mukana.

-Jätesäkki käyttöön, jos pitää saada 

puhdas alue ylemmäs solmut olkapäille.

Lainaukset ja kuva: Minna Markkulan 

Perhonen-facesta.

Kuva: Minna Markkula
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KEVÄTKOKOUS 2015

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Jyväskylän Rantasipi Laajavuoressa 
25.4.2015. Paikalla oli tiivis, tosin pieni, joukko jäseniä. Kokouksessa käytiin 
viralliset asiat läpi Satun tehokkaaseen tapaan. Kokouksen jälkeen pääsimme 
nauttimaan kylpylän lämpöisestä vedestä.

Teksti ja kuvat: Jouko Karanka

9

Nuoriso lounaalla odottaa jo innokkaasti kylpylään pääsyä Jukka, Minna ja Neela tarkkaavaisina kokoustamassa

Vähäväkinen kevätkokous meneillään
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Kaikkihan me tiedämme, että OI:n kanssa 
pitää olla kieli keskellä suuta. Mutta sitä en 
olisi ikinä uskonut, että eräänä päivänä pitää 
olla myös keskisormi pystyssä. Aivan niin, 
juuri sillä tavalla pystyssä kun ihminen tapaa 
sormeaan pitää halutessaan toiselle sen kaik-
kein suurimman halveksuntansa ilmaista. 
Mutta tässä tapauksessa syy ei ollut halvek-
sunta vaan se, että asento oli ainoa missä se 
onneton sormi ei ollut kipeä. Mitenkä minä 
tähän jamaan jouduin?

Kaikki alkoi vuonna 2012, kun kaaduin ja 
lonkka meni irtipoikki ja kanta kattoon. 
Sitten se leikattiin. Yhden kepin kävelytyyli 
ei enää toiminut. Uusia keinoja piti keksi-
män. Kahdet kepit eivät tulleet kysymyk-
seenkään. Huimaa, eikä kädet kestä sillä voi-
malla nojaamista kuin lonkan vaje vaatii. 
Sain rollan. Se on hyvä, mutta pelkästään sil-
lä ei kärsi liikkua, kädet ei taaskaan tykkää ja 
selkään sattuu. Liikaa nojaamista. Huimaa. 
Sitten on manuaalituoli. Se on hyvä, mutta 
näillä käsillä ei kummoisia matkoja kelata. 
Antoivat sähkärin. Nyt on repertuaaria. Voi 
kinkata rollalla, voi kelata manuaalilla ja voi-
pi huristella sähkärillä. Nyt ollee kaikki 
hyvin? No, ei oo!

Alkoipa keskisormi vaivata. Kesällä 
endolla sitä valitin. Ehdottivat kroonista jän-
netupin tulehdusta. Jumppari keksi lomalta 
palattuaan, että sehän tulee tuosta sähkärin 
joystickistä. Se vaihdettiin.  Kohentui, vaan 
ei parantunut. Kivun lisäksi sormessa on jäyk-
kyyttä. Ensin se jämähtää lukkoon ja sitten 
tahdosta riippumatta pongahtaa suoraksi 
kuin jousi. Kaikki mitä käsissä sattuu ole-
maan saattaa lentää taivaan tuliin. Olisittepa 
nähneet, kun eräänä päivänä tilasin aikaa ter-
veyskeskuksesta. Alkulöpinät kuunneltuani 
olin juuri päässyt kohtaa JOS haluatte palve-
lun suomeksi, painakaa… tuli ensin 
JUMITUS sitten parkaisu ja kännykkä lensi 

kaaressa  jonkun metrin. Ongittuani sen lat-
tialta puhelinmaatti oli jo päässyt kohtaan in 
english. Ei muuten suostunut millekään ykkö-
sen painamiselle enää siinä kohtaa (tulinpa 
senkin seikka testattua). Oli pakko katkaista 
koko puhelu ja aloittaa alusta. 

Yhden ehdottoman hyvän puolen olen täs-
tä uudesta sormitilanteestani keksinyt. Voisin 
mennä eduskuntatalon rappusten alle muka 
pitämään yhden naisen mielenosoitusta. 
Keskisormi vaan taivasta kohden ja odottele-
maan. Jos tai kun aikanaan sieltä talosta joku 
turvallisuuspäällikkö saapastelisi  tivaa-
maan, että millähän asialla sitä ollaan, niin 
Meikämumme muinanaisina sen kun sanoisi, 
että kunhan tässä ilman aikojani katselen. Jos 
alkaisi uhkaavaksi muuttua, niin tempaisisin 
käsilaukusta endon tekemän epikriisin, jossa 
kerrotaan keskisormen koko kronikka sekä 
vähiten sattuva käyttötyyli. Siitäs saisivat  
mokomatkin eläkkeensaajan asumistuen leik-
kaajat!

AINA SATTUU JA TAPAHTUU

 - KESKISORMEN TARINA
Saatan kuitenkin varuiksi odottaa että 

YK:n vammaissopimus otetaan pois kirjoi-
tuspöydän laatikosta ja lähetetään taltioita-
vaksi ja eikös eduskunnassa nyt ole joku jul-
kisivuremppakin menossa? Kummatkin asiat 

taitavat viedä sen verran aikaa, että minun tuu-
rilla koko sormi on parantunut. Tai sitten ei.

Teksti ja kuva: Pirkko Justander

OIFE (Os teogenes i s  Imper fec ta  
Federation Europe, Euroopan OI-yhdistysten 
kattojärjestö) järjesti 23. vuosikokouksensa 
syyskuun lopulla Oslossa, samassa yhteydes-
sä "Soft issues and soft issues"-seminaarin ja 
OI-Nordenin kokouksen kanssa. Enim-
mäkseen pehmytkudoksiin liityviä OI-komp-
likaatioita käsitellyt seminaari oli tervetullut-
ta jatkoa pari vuotta sitten Portugalissa pide-
tylle psykososiaalisia aspekteja käsitelleelle 
tapaamiselle. Erityisesti aikuisella iällä OI-

ongelmia alkaa ilmaantua muuallakin kuin 
luustossa. Seminaarin sisällöstä on kerrottu 
toisessa artikkelissa; itse käsittelen tässä lyhy-
esti siitä, mitä OIFE:lle nykyään kuuluu.

Olen ollut jo muutamia vuosia OIFE:n toi-
nen varapuheenjohtaja, ja tällä kertaa Osloon 
mennessäni päädyin sattumien summan seu-
rauksena johtamaan puhetta kokouksessa. 
Valitettavasti väistynyt puheenjohtajamme 
Ute Wallentin teloi itsensä kokouksen alla, ja 
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tarvetta siirtää joko potilaita tai lääkäreitä 
maasta toiseen varsinaista hoitoa varten.

Maria Barberoksen vetämä Padrinos-
projekti jatkuu normaalisti edelleen. 
Projektin kautta voi ottaa itselleen OI-
kummilapsen Latinalaisesta Amerikasta. 
OIFE järjestää jatkossakin nuorisotapaami-
sia sekä toimittaa säännöllisen uutiskirjeen.

Merkittävimpiä saavutuksia OIFE:n oman 
byrokratian kannalta olivat onnistunut 
puheenjohtajavaihdos ja se, että olemme lo-
pultakin onnistuneet korjaamaan sääntömme 
siten, että pitkään jatkunut vääntö erilaisiin 
jäsenkategorioihin kuuluvien järjestöjen 
oikeuksista (äänioikeus vuosikokouksessa) 
ja velvollisuuksista (jäsenmaksu, raportointi, 
aktiivinen osallistuminen) on lopultakin saa-
tu päätökseen. Lyhyesti kuvaten kyse on ollut 
siitä, että äänioikeus on ollut vain varsinaisil-
la jäsenillä jotka ovat maksaneet jäsenmak-
sunsa. Tämä jäsenmaksu on kovin korkea 
köyhemmille jäsenyhdistyksille. Usein käy 
niin, että varsinainen jäsenyhdistys ei edes 
lähetä delegaattia kokoukseen, mutta vaikka-
pa Portugal osallistuu rahastonhoitaja Céun 
muodossa todella aktiivisesti, vaikka ei omaa 
ääntä, kun jäsenmaksua ei ole voitu maksaa. 
Emme myöskään halua liian aktiivisesti pot-
kia epäaktiivisia järjestöjä pois OIFE:n piiris-
tä -- haluamme enemmänkin rohkaista 
yhteydenpitoon. Joka tapauksessa näihin 
ongelmiin saatiin nyt lopultakin tyydyttävä 
ratkaisu, jonka lakitekstistä nauttivat voivat 
lukea OIFE:n bylaws-dokumentista.

Ja sitten se tärkein asia, eli puheenjohta-
juuden siirtyminen pitkäaikaiselta presiden-
tiltämme Ute Wallentinilta norjalaiselle 
Ingunn Westerheimille. Olen todella iloinen 
että Ute voi lähteä toimesta kunniajäseneksi 
nimettynä "eläkkeelle" rauhallisin mielin. 
OIFE:n puheenjohtajan pesti vaatii aktiivista 
otetta sekä kykyä ja halua olla tekemissä 
moninaisten tahojen kanssa; kyse on puoli-
päivätyöstä. Odotukseni OIFE:n toiminnalle 
Ingunnin toimikauden aikana ovat korkealla: 
Kykenemme varmasti saamaan aikaiseksi 

paljon konkreettisia, hyödyllisiä asioita.

OIFE:n kokouksen ohessa kävin seuraa-
massa myös tohtori Francis Glorieux:n luen-
non OI:n hoidon tulevaisuudennäkymistä. 
Glorieux työskentelee montrealilaisessa 
Shrinerin lastensairaalassa ja on merkittä-
vimpiä OI-auktoriteetteja maailmassa. 
Luennon keskeisimmät ideat olivat, että OI 
on nykyään käytännössä kliininen diagnoosi, 
jonka geneettinen syy voi olla hyvin moni-
nainen. OI:n luokittelu varsinkin harvinai-
sempien tyyppien kohdalla voi olla hieman 
kyseenalaista. Hoidon aloittamista ei tarvitse 
odottaa, kunnes geenivirhe on selvitetty, kos-
ka virheen perusteella on vaikea arvioida hoi-
don lopputulemia. Hoidossa on viimeisen 15 
vuoden aikana tapahtunut paljon, ja tulevai-
suus näyttää mielenkiintoiselta.

Vaikka varsinaisiin OI:n taustalla oleviin 
geenivirheisiin ei toistaiseksi vielä voida 
puuttua, OI:ta voidaan hoitaa pyrkimällä vai-
kuttamaan luun aineenvaihduntaan. Alun-
perin osteoporoosin hoidossa käytetyt bisfos-
fonaatit, jotka heikentävät luun hajoamista, 
ovat nykyään varsinkin lapsilla varsin hyö-
dyllinen hoitomuoto. Glorieux esitteli luen-
nossaan pidemmän aikavälin dataa, jossa bis-
fosfonaattihoito on vaikuttanut varsin dra-
maattisesti esimerkiksi OI-potilaiden kykyyn 
säilyttää kävelykyky aikuistuttaan. Tulevai-
suudessa mielenkiintoinen hoitosuunta on 
vaikuttaminen luun muodostumiseen: tähän 
on kehitteillä muutamia lääkeaineita (Teripa-
ratide ja Sclerostin), tosin näissä ongelmana 
on lääketeollisuuden vähäinen kiinnostus 
kehittelyyn jonka taloudellinen kannattavuus 
on kyseenalainen.

Kehotan kaikkia kansainvälisestä OI-
toiminnasta kiinnostuneita aktivoitumaan 
omaehtoisesti OIFE:n suuntaan esimerkiksi 
vaikkapa Facebook-ryhmämme kautta. 
Sairautemme on sen verran harvinainen, että 
verkostoitumisemme täytyy olla mahdolli-
simman laaja-alaista.

Eero Nevalainen

muutoinkin olimme executive committeen 
osalta sairaustapauksien vuoksi kovin vajaa-
lukuisia. Onneksi loputtoman energeettinen 
rahastonhoitajamme Céu Barreiros oli val-
mistellut agendan loistavasti, jotta kokouk-
sessa uudeksi puheenjohtajaksi valittava 
Ingunn Westerheim oli saanut keskittyä enim-
mäkseen kolmen samanaikaisen kokouksen 
käytännön järjestelyjen hoitamiseen. 
Loppujen lopuksi kaikki sujui kaikin tavoin 
vallan mainiosti.

Kokouksessa paikalla oli kymmenkunta 
OI-delegaattia, Espanjan OI-yhdistyksen 
yhteydessä toimivan AHUCE-säätiön edus-
tusta sekä muutama vieras esimerkiksi 
Serbiasta. On mielenkiintoista havainnoida, 
miten eri maiden OI-yhdistyksillä on erilai-
sista toimintaympäristöistä johtuvia erilaisia 
toimintatapoja ja tavoitteita. Olen ollut esi-
merkiksi erityisen tyytyväinen siihen, että 
brittien Brittle Bone Society on aktivoitunut 
ja lähettää nykyään delegaattinsa kokouk-
seen. Vaikka Brittein saarilla asioita hoide-
taankin eri tavalla kuin Manner-Euroopassa, 
uskon että meillä on paljon edellytyksiä 
yhteistyöhön. Itse voimme oppia paljonkin 
heidän kyvyistään viestiä tehokkaasti ja ver-
kostoitua erilaisten yhteiskunnallisten toimi-
joiden kanssa.

AHUCE-säätiö tekee kotimaassa teke-
mänsä työn ohella esimerkiksi kehitysyhteis-
työtä espanjankieliseen maailmaan sekä 
Välimeren eteläpuoliseen Afrikkaan. Ko-
kouksessa näimme tyylikkään videon 
AHUCE:n Sahara-projektista, jossa espanja-
laiset lääkärit hoitavat lähi-Afrikan lapsia.

Itä-Euroopassa kuten Romaniassa, 
Kroatiassa ja Serbiassa tilanne on tietysti 
taloudellisesti kovin haastava, ja pienten orga-
nisaatioiden aika ja resurssit käytetään perus-
asioihin suuntautuvaan varainkeruuseen sekä 
lääketieteellisestä hoidosta vastaavien ins-
tanssien usein kovin byrokraattisten toimin-
tatapojen kanssa taistelemiseen.

Pohjoisessa Euroopassa yhdistystoimin-

tamme tekee huomattavasti vähemmän konk-
reettista avustustyötä; meillähän toiminta kes-
kittyy enemmänkin vertaistukeen, yhteis-
kunnalliseen lobbaamiseen ja potilasaktivis-
miin.

Mielenkiintoista onkin sitten pohtia, mitkä 
ovat ne toimintamuodot, joiden kautta OIFE 
voi olla hyödyksi näin erilaisissa maissa toi-
mivien yhdistysten yhteistyöelimenä. 
Joissain maissa kuten Puolassa ei  juurikaan 
nähdä syytä käyttää mitään resursseja toimin-
taan, joka ei välittömästi hyödytä vain oman 
maan kansalaisia. Itse näkisin, että oleelli-
simmat roolimme ovat toimiminen foorumi-
na kokemusten vaihdossa OI-yhdistys-
toiminnasta sinällään; esiintyminen yhtenäi-
senä organisaationa Euroopan tason yhteis-
kunnallisessa toiminnassa ja harvinaisten sai-
rauksien verkostoitumisessa (EURORDIS, 
hypofosfatasia); yhteydenpito uskottavana 
vastapuolena lääketeollisuuden, tutkijoiden 
ja lääkärien kanssa kommunikoidessa (lääke-
tutkimukset, asiantuntijoiden European 
Reference Network eli ERN) sekä kansainvä-
linen toiminta Euroopan ulkopuolisten mai-
den kanssa (erityisesti USA:n OI-säätiö 
OIF). Ehdoton suosikkini OIFE:n toiminta-
muodoista on "lentävät lääkärit"-projekti, jos-
sa köyhien maiden lääkäreitä kierrätetään 
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa oppimas-
sa vaikkapa leikkaustekniikoita. Näin voi-
daan lisätä paikallista osaamista ja vähentää 
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OI-Norden on perinteisesti pitänyt sekä 
kevät- että syyskokouksen tämän vuoden 
aikana, ja syyskokouksen yhteydessä pidet-
tiin myös yleiskokous. Syyskokouksen 
yhteydessä oli myös kahden päivän mittainen 
asiantuntijaseminaari joka toteutettiin nyt 
ensimmäistä kertaa yhdessä sekä OIFE:n että 
Norjan OI-yhdistyksen NFOI:n kanssa. 

Kevätkokousviikonloppu

OI-Nordenin hallituksen kevätkokous 
pidettiin 14-15.3.2015 Kööpenhaminassa. 
Me Suomen edustajat lähdimme kuitenkin 
matkaan jo päivää aiemmin, sillä poikkesim-
me yhden yön yövierailulla ystäviemme luo-
n a  R u o t s i n  p u o l e l l a  L u n d i s s a .  
Kööpenhaminan lentokentältä lähtevän ja 
Öresundin sillan yli kulkevan junan ansiosta 
tämä kävi näppärästi. Näin varmistimme 
myös pääsyn kokoukseen ajoissa. 

Itse kokouksessa lauantaina olivat meidän 
lisäksemme mukana Norjan edustajat Leif ja 
Arthur, ja Tanskasta paikalla olivat varsinai-
sista edustajista Preben, sekä varaedustaja 
Karsten. Tanskan edustajat ovat kuitenkin 
molemmat pikkuhiljaa luopumassa tehtävis-
tään OI-Nordenissa, joten paikalla olivat 
myös heidän seuraajansa Rune ja Mads, jotka 
näin ollen saivat mahdollisuuden tutustua hie-
man OI-Nordenin toimintaan. Itse kokouk-
sessa käsittelimme mm. OI-Nordenin ajan-
kohtaisia asioita, kuten esim. taloutta ja jul-
kaistavia tietoja OI-Nordenista kunkin maan 
OI-yhdistyksen kotisivuilla. Lisäksi laadim-
me yhdessä esityksen uudeksi toimintasuun-
nitelmaksi vuosille 2015-2017 joka tulisi 
käsittelyyn ja hyväksyttäväksi syksyn yleis-
kokouksessa.

Virallisen kokouksen jälkeen söimme vie-
lä yhdessä illallisen ennen sunnuntain koti-

matkaa. Tämä kotimatka sujui muuten hyvin, 
mutta jatkolentomme Tukholmasta myöhäs-
tyi konevian takia muutamalla tunnilla. Siinä 
odotellessa Elisabeth löysi kuitenkin mielen-
kiintoista luettavaa kirjakaupasta, sillä hän 
osti vuoden 2014 Nobelin rauhanpalkinnol-
lakin palkitusta Malala Yousafsaista kertovan 
kirjan. Myöhäisestä kotiintulosta huolimatta 
jaksoimme kumpikin seuraavana päivänä 
taas töihin. 

Asiantuntijaseminaari

Torstaina ja perjantaina 17.-18.9.2015 
pidettiin Oslossa, Soria Morian konferenssi-
hotellissa OI:sta kiinnostuneille ja OI:hin 
perehtyneille asiantuntijoille suunnattu 
seminaari. Asiantuntijoita olikin paikalla 
koko Euroopasta, sekä USA:sta, Kanadasta 
ja aina Hongkongista asti. Valitettavasti 
yhtään suomalaista asiantuntijaa ei kuiten-
kaan ollut heidän joukossaan. Kuten jo mai-
nittua, tämä oli OIFE:n, OI-Nordenin ja 

Norjan OI-yhdistyksen NFOI:n yhteistyössä 
järjestämä seminaari, ja siksi sen yhteydessä 
pidettiin myös näiden kolmen OI-järjestön 
omat kokoukset. Näin ollen, seminaariin osal-
listui myös OI-laisia koko Euroopasta, ja kai-
ken kaikkiaan osallistujia oli peräti 74. 

Asiantuntijaseminaarin sisällöstä ja siellä 
pidetyistä esityksistä voit lukea kevään leh-
dessä, mutta esitysten englanninkieliset tii-
vistelmät voit halutessasi ladata ja lukea jo 
n y t  s e m i n a a r i n  k o t i s i v u i l t a  
( ) klikkaamal-
la kohtaa "The topics and the programme" 
( ) sekä 
kohtaa "Download abstracts".

OI-Nordenin syyskokous ja yleiskokous

Asiantuntijaseminaarin päätyttyä OI-
Nordenin hallituksen syyskokous pidettiin 
perjantai-iltana 18.9. Kokoukseen osallistui-
vat meidän suomalaisten edustajien lisäksi, 

http://nfoi.no/issues2015.aspx

http://nfoi.no/issues2015/Topics.aspx

OI-NORDENIN TOIMINTA VUONNA 2015

OI-Nordenin edustajat Anne-Maria Suomesta, Ida Norjasta ja Preben Tanskasta illallisella.

OI-Nordenin uusi puheenjohtaja Rune sekä Mads Tanskasta illallispöydässä.
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Norjan edustaja Leif ja varaedustaja Ida, sekä 
Tanskan edustajat Preben ja Rune. OI-
Nordenin hallituksen puheenjohtaja valitaan 
aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja 
Elisabeth ilmoitti jo keväällä jättävänsä 
puheenjohtajan tehtävän kaksivuotisen kau-
den tullessa täyteen oman väitöskirjatyönsä 
tuoman kiireen takia. Tässä syyskokouksessa 
valitsimme siten Runen uudeksi puheenjoh-
tajaksi ja rahastonhoitajan tehtävään valit-
simme Prebenin. Näiden henkilövalintojen 
lisäksi käsittelimme myös muita ajankohtai-
sia asioita, kuten taloutta ja suunnittelimme 
hieman seuraavan vuoden toimintaa. 

Asiantuntijaseminaaria ja syyskokousta 
seuraavana päivänä, eli lauantaina 19.9.2015 
pidettiin OI-Nordenin yleiskokous. Sai-
rastumisten ja muiden esteiden takia, osallis-
tujamäärä oli, hieman nurinkurista kyllä, vie-
lä pienempi kuin edellisen päivän OI-
Nordenin hallituksen syyskokouksessa. 
Tästä huolimatta saimme käsiteltyä kaikki tar-
vittavat asiat, joista ehkä tärkein oli OI-
Nordenin uusi toimintasuunnitelma seuraa-
vaksi kahdeksi vuodeksi. Tiivistetysti tämän 
uuden toimintasuunnitelman mukaan OI-

Norden mm. jatkaa ja kehittää yhteistyötään 
Pohjoismaisten asiantuntijoiden ja OI-
yhdistysten, sekä OIFE:n kanssa ja pyrkii 
levittämään tietoa mm. OI-laisten erilaisista 
mahdollisuuksista tavata ja olla yhteydessä 
toisiinsa Pohjoismaiden kesken. 

Sunnuntaina oli vuorossa enää kotimatka, 
joka meidän Pohjanmaalla asuvien edustaji-
en osalta oli aika pitkä. Matka sisälsi myös 
odottamattoman jännitysmomentin siltä 
osin, että Helsinki-Vantaan lentokentän mat-
katavaroita käsittelevä henkilökunta oli 
innokkuudessaan vienyt Elisabethin pyörä-
tuolin matkalaukkujen kanssa suoraan seu-
raavalle lennolle, vaikka hän oli ilmoittanut 
tarvitsevansa sitä noin kahden ja puolen tun-
nin välilaskumme aikana. Erinäisten selvitte-
lyiden ja noin kolmenvartin odottelun jälkeen 
hän sai onneksi oman rakkaan tuolinsa takai-
sin välilaskun loppuajaksi. Vaikka tällaiset 
pienet "episodit" joskus vähän ärsyttävätkin, 
niin niihin voi myös suhtautua niin, että eipä-
hän elämä pääse käymään liian tylsäksi. 
Hehe! :)

Kaiken kaikkiaan asiantuntijaseminaari- 

ja kokousviikonloppu Oslossa oli hyvin 
antoisa. Ruokailujen ja kahvitteluiden lomas-
sa oli mukava tutustua muihin OI-laisiin eri 
puolilta Eurooppaa, sekä asiantuntijoihin eri 
puolilta maailmaa. Muutamat lääkärit, kuten 
Lena Lande Wekre ja Eva Åström, ovat jo 
monien aikaisempien seminaarien aikana tul-
leet etenkin Anne-Marialle jo hyviksi tutta-
viksi. On aina hauska tavata heitä. Ehdimme 
myös tutustua muutamiin muihin asiantunti-
joihin ja seminaariin osallistuviin ihmisiin ja 
jutella OI:hin liittyvistä asioista. Illallisen 
aikana keskustelimme hongkongilaisen orto-
pedin kanssa hänen työstään, amerikkalais-
lääkärin kanssa jääkiekosta ja kanadalaislää-
käri kertoi lomamatkoistaan vaimonsa kans-
sa ja golfinpeluusta alligaattorirannalla. 
Lounaalla saimme jutella saksalaisen OI-
laisen kanssa meneillään olevasta pakolais-
kriisistä. 

Upeasti järjestetystä viikonlopusta kuuluu 
ennen kaikkea suuri kiitos Norjan yhdistyk-
sen puheenjohtajalle Ingunnille, joka saman 
viikonlopun aikana myös valittiin OIFE:n 
uudeksi puheenjohtajaksi. Onnittelut hänel-
le, ja niin ikään OI-Nordenin uudelle puheen-
johtajalle Runelle! 

Elisabeth Hästbacka ja Anne-Maria 
Hästbacka

Suomen edustajat OI-Nordenissa

Asiantuntijaseminaarissa oli paljon osallistujia eri puolilta maailmaa.

Lääkärit Michael Bober USA:sta, Francis Glorieux Kanadasta, 
Eva Åström Ruotsista ja Michael To Hongkongista, 

sekä Suomen edustajat OI-Nordenissa Anne-Maria ja Elisabeth yhdessä illallispöydässä. 
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Vauvasta vaariin viikonloppukurssi pidet-
t i in 12.-14.6.2015 Lahden Validia 
Kuntoutuksessa. Paikalla oli kaksi aikuista ja 
kaksi lasta, joilla on OI sekä heidän läheisi-
ään niin että lapsia oli kaikkiaan viisi ja aikui-
sia kuusi. Aikuisille oli varattu paljon yhteis-
tä aikaa ja me vanhemmat saimme kertoa 
mietteitämme ja ajatuksiamme ja OI:t kertoi-
vat omia kokemuksiaan ja tuntemuksiaan. 
Tällä tavoin jaoimme paljon asioita toisillem-
me ja tämä tuntui ainakin minusta tosi hyväl-
tä. Lapsilla oli yhteistä aikaa ja tekivät paljon 
yhdessä juttuja. Onneksi koko viikonlopun 
oli hyvä sää ja niin voimme olla paljon ulko-
na ihanassa Launeen perhepuistossa. 
Jotenkin on helppo mennä Lahteen kun siellä 
on jo suhtellisen tuttujakin hoitajia jotka otta-
vat OI-lapset niin osaavasti huomioon.

Kävin itse Neelan kanssa tämän OI-
yhdistyksemme kurssin jälkeeni elokuussa 
Luusto-, rusto- ja nivelsairauksien perhe-
kurssilla ja siellä oli myös hyvä yhteishenki. 
Oli todella helppoa jättää Neela hoitajille kos-
ka he tosiaan tuntevat ja tietävät OI-
sairauden. Suosittelen muillekin että lähdette 
rohkeasti näille KELAN järjestämille kurs-
seille.

Minna Markkula

VAUVASTA VAARIIN PERHOSEN ELÄMÄÄ 2
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Sisarukset Nelma (vas) ja Neela työn 
touhussa.  Kuva: Minna Markkula

Kurssikaverukset Juhani ja Neela 
Kuva: Pirjo Hepola 

Kesä tuli kolisten ja ihan kirjaimellisesti. 
Neela meni ja kaatui kesäkuun alussa tuolin 
kanssa ja mitäpä tästä voi seurata kuin murtu-
ma. Tosin tätä murtumaa ei nähty/löydetty 
kuin vasta parin viikon päästä tapahtumasta, 
vaikka tapahtumapäivänä Neela ei suostunut 
jalalle astumaan kun kipu oli niin korkea että 
jouduttiin lanssilla lähtemään lastenklinikal-
le. Kuitenkin jo seuraavana päivänä neiti läh-
ti kävelemään. Neela kaatui Lahdessa ollessa 
uudemman kerran ja taas ontuili hetken mutta 
edelleen lähti kävelemään. Seuraavalla vii-
kolla piti olla hoidot ja neiti ontuili edelleen. 
Kirurgi kävi katsomassa ja kokeilemassa ja 
päätti että ei kuvata vaan aloitetaan hoidot. 
Vasta tästä seuraavalla viikolla sitten löytyi 
se murtuma ja Neela laitettiin kipseihin kol-
meksi viikoksi. Tämän jälkeen oltiin ilman 
kipsejä kaksi viikkoa ja heinäkuun lopussa 
meillä oli sitten leikkaus. 

Mutta ennen tätä me vietimme kaksi viik-
koa kesälomaa ja kävimme Simossa moik-
kaamassa tuttuja. Vuokrasimme asuntoauton 
ja lähdimme reissuun. Kävimme myös 
Kalajoella ja Tuurissa myös ennen leikkausta 
kokeilimme veneilyä ihan tyynessä meressä. 
Neela nautti.. ja sitten tuli se leikkaus. 
Leikkaus kesti pitkään 8-16.00 ja itselle tuo 
oli hermoja raastavaa aikaa. Noh neidin leik-
kaus meni hyvin. Perjantaina päästiin sitten 
kotiin ja vaikka lekuri kielsi seisomisen seu-
raaville kahdelle viikolle niin se tuotti meille 
ongelmia, tai oikeammin Neelalle, koska nei-
ti oli niin valmis kävelemään. Kipsi poistet-
tiin sitten syyskuun toisena päivänä ja neiti 
käveli kipsin poistoon. Lääkäri vaan ihaili 
kun neiti tuli huoneeseen ja ilmoitti päättä-
väisesti EI SAHAA!!! 

Tämän jälkeen ollaankin harjoiteltu jalan 
koukistusta jo pikkuhiljaa.. jalka tosin on 

vähän pidempi kuin toinen mutta eiköhän tätä-
kin jotenkin ratkaista? Syyskuun 21 päivä 
aloitti Neela sitten päiväkodin ja hienosti on 
mennyt ainakin nämä kaksi päivää.

Minna  Markkula

Ei kipsi Neelan hymyä haittaa
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Pieni, mutta tiivis ja sopeutuvainen ryhmä 
yli viisikymppisiä, siis senioreita, vietti 
sopeutumiskurssiviikon Lahden Validiassa 
17.-22.8.2015. Mukaan meidän kuuden jouk-
koon olisi mahtunut muitakin kuin nyt muka-
na olleet Merja, Irma, Eila, Ellu (Eila no 2), 
Anneli ja allekirjoittanut joukon jatkoksi, vai 
olivatko nuo muut Joukon jatkoja.

Ohjelma viikon aikana oli melko tiivistä ja 
loppukesän sää suosi ulkoiluja, jopa niin pal-
jon että osan oppitunneistakin siirsimme 
ulkosalle. Päivät alkoivat aamukahdeksalta 
aamiaisella ja loppuivat illalla puoli kahdek-
sasta alkaneeseen iltapalaan niin tiiviinä, että 
allekirjoittanutkin joutui tekemään päivittäi-
sen aamun avauksensa, eli kävelylenkin 
Launeen perhepuistossa jo ennen aamiaista. 

Keskusteluryhmissä virisi normaaliin OI-
tapaan vilkkaita keskusteluja. Liikunta-

puolella oli meille soveltuvia liikuntamuoto-
ja. Toimintaterapiassa teimme kasseja, paito-
ja ja lakkeja. Allasjumpat jäivät liian vähiin 
useimpien mielestä. Sairaanhoitajatapaa-
misessa mittailtiin verenpainettakin ja kilpai-
luhenkisenä allekirjoittanut veti komeat poh-
jat, siis korkeimmat lukemat. Aiheina kes-
kusteluissa oli mm. elämän voimavarat ja jak-
saminen sekä kivunhallinta. Uusinta ja mie-
lenkiintoisinta oli fysioterapiaryhmässä 
Lilian Niemisen vetämä rentoutus ”hengityk-
sen vapaus, läsnäolo ja tasapaino”, joka oli 
jotenkin erilaista kon aiemmin kokemani ren-
toutusessiot.

Viimeisellä Kankaapään OI-kurssillani oli 
myös Anneli, joka muisti siellä itselleni 
ohjelmoineen halauskampanjani. Nyt Anneli 
puolestaan oli laittavinaan allekirjoittaneen 
kovan paikan eteen laittamalla minulle 
tavoitteeksi joka päivä 20 halausta. Aluksi 

SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSI 50+ hieman epäilin itsekin onnistuisiko, mutta hel-
posti tavoite täyttyi joka päivä. Joskus meni 
kyllä laskut sekaisin, sillä eräältäkin naisih-
miseltä iltapäivällä kysyessäni: ”Ollaankos 
me jo tänään halattu”. Vastaus oli: ”Tänään 

olin numero kolmetoista, mutta voidaan ottaa 
uusiksi”. Hyvää sopeutumista siis puolin ja 
toisin.

Teksti ja kuvat: Jouko Karanka

Sopeutuvasti odotellaan taas ”tunnin” alkua.

Ellu keskittyneenä 
puhallustikkakisassa.

Merja ja Ellu omankäden 
taidonnäytteet päissään.

Merja näyttää mallia kuinka 
mölkkykapula lentää.
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Ensimmäinen näytös:
Jokusia päiviä ennen tämänvuotisen Tour 

de France-pyöräilykilpailun loppua ranska-
laispyöräilijä Pinot ajaa pitkää alamäkeä kak-
kosena puolisen minuuttia kärkimiehestä pää-
joukon tullessa selvästi perässä. Vauhtia 
jotain 50 km/h. Kaarre vasempaan ja Pinot 
kurkistaa vasemman olkansa yli, jolloin etu-
pyörä karkaa alta ja mies kaatuu asvalttiin liu-
kuen jokusia kymmeniä metrejä. Kiireesti 
pystyynnousten hän tarkistaa kilpapyöränsä, 
hyppää satulaan ja jatkaa matkaa. 
Seuraavana päivänä kaverin polvessa oli isoh-
ko laastarilappu, mutta kilvanajo jatkuu.

Toinen näytös:
Viikkoa aikaisemmin allekirjoittanut 

väsyneenä mökkityöntekoon lähtee kuntoaan 
kohentaakseen pyörälenkille. Alkuun hiek-
katietä ylämäkineen mökkirannasta puolen-
toista kilometrin verran. Asvalttitielle tulles-

ERÄÄN HULLUUDEN ANATOMIA 50
auton suojaksi, kerron myös että käden tai 
jalan luita ei mennyt kuitenkaan poikkiteloin, 
vaan muuten vain itseni teloin. Tuli tytär vävy 
ja tyttärentytär, putsasivat vasenta polvea 
oikean käden vuotavaa peukaloa ja vasenta 
käsivartta. Vääntäydyin autettuna auton etu-
penkille, jossa istuin juurikaan selkänojaan 
nojaamatta takaisin mökille. Pyörä tuli talu-
tettuna perässä.

Kolmas näytös:
Grammaisen Panadolin nauttimisen jäl-

keen siirryin vävyn autokuljetuksella sellai-
sen tunnin ajomatkan päähän Acutaan 
Tampereelle. Autossa olo oli hankalaa, koska 
rintakehäkipujen vuoksi istuin vinosti ja noja-
sin vain kevyesti oikeata puolta selästäni. 
Sisäänkirjoitusrituaalien jälkeen odotusta 
joka ei kuitenkaan niin pitkältä tuntunut, kos-
ka särky vei kait ajantajun taka-alalle. 
Lopulta vastaanottotilaan ja lääkintävahti-
mestarin käsittelyyn joka poisti vaatteet, no 
yläkropasta kuitenkin vain. Vasemman käden 
puolen riisunta oli ”makeahkon” tuntuista, 
jostain syystä, vai pitäisikö sanoa sattuneesta 
syystä. Nuorimies vastaanottolääkäri, ehkä 
jopa valmistunutkin, alkoi putsailla polvea ja 
käsivartta ja paketoi ne isoin rasvasidelapuin. 
Oikean käden peukalon kolmiomaista pal-
kiomankieltä hän aukoi pinseteillä ja alkoi sit-
ten kaadella puhdistusaineita sisäosiin enne-
kuin alkoi harjoitella peukalon kasaanneulo-
mista. Oli pojan solmujen teko niin hidasta tai-
teilua että aioin jo välillä kysyä etteikö löytyi-
si hommaan vapaata sairaanhoitajaa. En kysy-
nyt. Röntgen kylkiluista ja vasemmasta olka-
päästä. Odotusta ja lääkärin selitys. Olkapää 
käväissyt sijoiltaan, haluanko kantositeen. 
Sanoin haluavani mitellan. Sainkin sen. 
Kylkiluita ei kuulemma selvästikään kuvassa 
poikki, vaikka oikealla puolellakin pari kyl-
kiluuta oli aika kosketusarkoja vasemmasta 
puolesta puhumattakaan. Sanoi sitten vielä 
etteivät ne gramman Panadolit nyt kyllä riitä. 
Kirjoitti 20 tabletin reseptin Panacodia kol-
mesti päivässä kaksin kappalein syötäväksi, 
jonka jälkeen olinkin jo valmis siirtymään 
vävyn kuljettamana kaupunkiasuntoon. 
Matkalla autoni vävykuljettaja poikkeutui 

sani päätän kääntyä Sastamalan suuntaan, 
siis vasemmalle ja jarruttelen vauhdin käve-
lyvauhdiksi. Katson ensin vasemmalle ja sit-
ten oikealle ja asvaltille tullessa vielä vasem-
malle. Kääntäessäni pään eteenpäin näen 
kuinka etupyörä luistaa alta pois oikealle ja 
kaadun vasemmalle kyljelleni todella 
nopeasti. Kypäräkin kolahtaa asvalttiin kevy-
esti ja liun eteenpäin ehkä vain metrin verran 
maassa …….Salamana nousen pystyyn 
kivun levitessä rintakehään ja vasempaan 
olkaan. Tuen vasenta kättä oikeallani jonkin 
aikaa ja alan kaivaa puhelinta vyölaukusta. 
Pyörä jää kyljelleen maahan siihen paikkaan, 
johon se kaatui. Kestää kauan ennen kuin 
saan soitettua mökillä olijoille, koska puhelin 
tulee koko ajan vereen. Lopulta onnistun soit-
tamaan vanhimmalle tyttärelleni ja pyydän 
tulla noutamaan mökille sekä mies että pyö-
rä. Huomautan samalla että ottavat jotain side-
tarvetta mukaan ja katsovat myös jotain 

hakemassa apteekista kivunpoistoreseptillä 
määrätyt tabletitkin.

Loppunäytös:
Söin, siis tabletit kiltisti ja ihan yllyttämät-

tä. Siltikin olo oli jokseenkin kivulias, eli 
ensimmäisen viikon aikana tuli viitenä yönä 
yritettyä nukkumista nojatuolissa istuen. 
Istuessakin nojasin vain varovasti oikeaa 
selänpuoliskoa selkänojaan, sänky oli vain 
unelmissa. Nukuinkin ehkä ihan oikeasti 
jokusia pätkiä, mutta suuren osan yöajasta 
olin ikään kuin hereillä, mutta silminnähden 
näin unia ollen ikään kuin hereillä. Toisella 
viikolla jo pystyin olemaan yöllä muutamia 
tunteja sängyssä kyljelläni. Kolmen viikon 
jälkeen pääsin sängyssä jopa selälleni ja vii-
den viikon jälkeen löytyivät sängyssä jo kaik-
ki asennot, siis makuuasennot. Kymmenen 
päivän kohdalla kävin omahoitajalla tikkien 
poistossa peukalosta ja samalla kyselin jat-
koa vahvemmille aivontainnutuslääkkeille 
kipuihin, koska olin ollut silloin jo pitkään 
vakiosärkylääkkeen varassa. Samoihin 
aikoihin huomasin että vasen nilkkakin on 
aika lailla turvoksissa ja lisäksi musta, kuten 
varpaatkin. Kipu niissä oli kait ollut niin lie-
vää etten sitä ollut huomannut. Sainkin sit-
temmin omalääkäriltä jatkoa vahvempaan 
kivunhoitoon, tosin pienennetyin annoksin. 
Kolmen viikon kohdalla oli tarkistusröntgen, 
jossa olkapää todettiin jo välyksiltään paljon 
paremmaksi. Koska kylkiluut, joiden muo-
dostamassa kehikossa kaikki kipu tuntui ole-
van, ei siis olkapäässä, olivat Acutan röntgen-
kuvien mukaan ehjät, niin ne taisivatkin siis 
olla vain irrallaan kiinnityskohdistaan. Tällä 
hetkellä rintakehäni olotila on likimain nor-
maali ja särkylääkkeitten syönninkin lopetin 
kokonaan jossain viidennen viikon paikkeil-
la.

Kaatuminenhan taisikin johtua siitä että 
asvaltille tullessani ja vasemmalle, siis 
Sastamalan suuntaan aikoessani en muista-
nut, että Sastamalahan oli vielä joku aika sit-
ten nimeltään Vammala.

Jouko Karanka
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selänpuoliskoa selkänojaan, sänky oli vain 
unelmissa. Nukuinkin ehkä ihan oikeasti 
jokusia pätkiä, mutta suuren osan yöajasta 
olin ikään kuin hereillä, mutta silminnähden 
näin unia ollen ikään kuin hereillä. Toisella 
viikolla jo pystyin olemaan yöllä muutamia 
tunteja sängyssä kyljelläni. Kolmen viikon 
jälkeen pääsin sängyssä jopa selälleni ja vii-
den viikon jälkeen löytyivät sängyssä jo kaik-
ki asennot, siis makuuasennot. Kymmenen 
päivän kohdalla kävin omahoitajalla tikkien 
poistossa peukalosta ja samalla kyselin jat-
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vakiosärkylääkkeen varassa. Samoihin 
aikoihin huomasin että vasen nilkkakin on 
aika lailla turvoksissa ja lisäksi musta, kuten 
varpaatkin. Kipu niissä oli kait ollut niin lie-
vää etten sitä ollut huomannut. Sainkin sit-
temmin omalääkäriltä jatkoa vahvempaan 
kivunhoitoon, tosin pienennetyin annoksin. 
Kolmen viikon kohdalla oli tarkistusröntgen, 
jossa olkapää todettiin jo välyksiltään paljon 
paremmaksi. Koska kylkiluut, joiden muo-
dostamassa kehikossa kaikki kipu tuntui ole-
van, ei siis olkapäässä, olivat Acutan röntgen-
kuvien mukaan ehjät, niin ne taisivatkin siis 
olla vain irrallaan kiinnityskohdistaan. Tällä 
hetkellä rintakehäni olotila on likimain nor-
maali ja särkylääkkeitten syönninkin lopetin 
kokonaan jossain viidennen viikon paikkeil-
la.

Kaatuminenhan taisikin johtua siitä että 
asvaltille tullessani ja vasemmalle, siis 
Sastamalan suuntaan aikoessani en muista-
nut, että Sastamalahan oli vielä joku aika sit-
ten nimeltään Vammala.

Jouko Karanka
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Marjukka Kekäläinen

   
25.4.2015

 
 
 KEVÄTKOKOUS 2015

 
 Aika

  
La 25. huhtikuuta 2015

 
 Paikka

  

Rantasipi Laajavuori, JYVÄSKYLÄ

 
 Läsnä

  

17 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 Marjukka Kekäläinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi Anita 
Ojanotko ja Saija Hämäläinen.

 
 

3.  Vuosikertomus vuodelta 2014

 

Kokouksen sihteeri Marjukka Kekäläinen luki hallituksen laatiman 
vuosikertomuksen vuodelta 2014. Vuosikertomus vuodelta 2014 
hyväksyttiin yksimielisesti.

 
 

4.  Yhdistyksen tilinpäätös

 

Puheenjohtaja Satu Rohkimainen luki yhdistyksen tilinpäätöksen ja 
taseen sekä tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2014. Tilinpäätös 
vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille vuodelta 2014.

 
 

5.  Hallitukselle 14 päivää aikaisemmin esitetyt kysymykset

 
 

Kysymyksiä, jotka ovat 14 päivää aikaisemmin hallitukselle osoitetulla 

 
 

kirjallisella anomuksella pyydetty ottamaan kokouksen ohjelmaan, ei 
ollut tullut.

 
 

6.  Muut asiat

 

Syyskokous järjestetään Kankaanpäässä 26.-27.9.2015.

 
  

Vauvasta vaariin sopeutumisvalmennuskurssin haku käynnissä.

 
  

Perhekurssi vuodelle 2016.

 
  

Harvinaisten hoidon keskittäminen.

 
  

Hauraat Luut lehteen voi lähettää vapaasti juttuja.

 
 

7.  Kokouksen päättäminen

 

Kokouksen puheenjohtaja Satu Rohkimainen päätti kokouksen.

 

_______________ ________________
puheenjohtaja sihteeri
Satu Rohkimainen Marjukka Kekäläinen

________________ __________________
Anita Ojanotko Saija Hämäläinen

 

        VUOSISUUNNITELMA   2016  
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VUODEN TEEMA

 
 Vuoden 2016

 
teemana on hyvinvointi voimavaraksi.

 

 2
 

PERUSJÄRJESTÖTYÖ
  

 Kokoukset
 

Kevättapaaminen

 

järjestetään 23.4.2016 Hämeenlinnassa.

 Syystapaaminen

 

järjestetään

 

24.–25.9.2016 Kokkolassa.

 
 Vertaistapaamiset

 OI-Aikuisten

 

vertaistapaaminen 

 

19.-21.8.2016, Kankaanpää.

 

 
Kurssitoiminta

 
Perhekurssi

 

9.-12.6.2016, Lahti.

 
OI ja 50+ kurssi 8.-10.1.2016, Lahti.

 
 

  
3

 

TIEDOTUS JA

 

VIESTINTÄ

 
 

Yhdistyksen lehti Hauraat Luut ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. 

 

Muu tiedottaminen hoidetaan jäsenkirjeillä tarpeen mukaan. Yhdistyksen kotisivuja 
ylläpidetään. Facebookissa on keskusteluryhmä yhdistyksen jäsenille. Pyritään 
levittämään tietoa OI

 

-sairaudesta sekä yhdistyksen toiminnasta.
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ylläpidetään. Facebookissa on keskusteluryhmä yhdistyksen jäsenille. Pyritään 
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-sairaudesta sekä yhdistyksen toiminnasta.

 

4 VARAINKERÄYS
 

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

  

5 YHTEISTYÖ MUIDEN JÄRJESTÖJEN 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.

 
 

6 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

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

 HALLITUS

 

  

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
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