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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA
Mielenkiintoinen on alkuvuosi ollut kaikkine tapahtumineen. Valtakunnan tasolla
Sotesoppaa pyöritellään edelleen eikä lopullista selvyyttä kaikesta tulevasta toiminnasta
ole vieläkään selkokielellä näkynyt. Nyt juuri lääkejakelufirma päivitti jakeluohjelmansa ja ihmiset joutuvat päivittelemään apteekkien kanssa että mistä lääkkeet saisi.
Lääkkeiden pahoja jakeluongelmia ollut
tämän kirjoitushetkellä jo kolme viikkoa ja
edelleen epäillään että toinen mokoma
menee ennen kuin kaikki toimii kunnolla.
Itse olen pyöritellyt omituisia hammastuntemuksia ja poskiontelotulehduksia, jotka paikantuivat loppujen lopuksi yhden ylähampaan pitkään juurihoitoon. Kaiken kaikkiaan
olen päässyt tarvittaessa liki välittömästi hoitopolkuun, eli omahoitajalle, tai päivystävälle hoitajalle. Liekö syynä terveyskeskusasioinneissani se että minä olen
Tampereella Pihlajalinna-konserniin kuuluva Omapihlajan asiakas.
Hammaslääkäriinkin tietysti pääsin
yleensä seuraavaksi päiväksi tarvittaessa, sillä kyseessä on siinäkin yksityinen, siis ei kunnallinen toimija. Juuri juurihoidon vuoksi
minulle noita hammaslääkärikäyntejä sitten
kertyikin useampia.

Uniapneatutkimusta
omaa tarinaani ja sitten vastailin oppilaiden
kysymyksiin.

Elämäni kulkua sekä vammaisasiaa
yleensäkin on tullut kerrottua sekä Iltalehden
haastattelussa sekä Honkajoen yläasteen 7-9
luokkien oppilaille toukokuun alussa pidetyn tunnin aikana, jolloin ensin kertoilin

Osallistuin myös Heidi Arposen uniapneatutkimukseen HYKSin tiloissa. Varsinaista testinukkumisyötä ennen oli lääkärin
vastaanotto, jonka yhteydessä kuulin ensim-
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kellä olen jo oppinut jo hoitamaan apneaani
saamani CPAP laitteen kanssa. Laitteen
mukana olleita papereita katselemalla totesin että voin seurata laitevalmistajan nettisivustolle kirjautumalla hoitoni edistymistä
ja kulkua. Lisäksi jo parin viikon päästä unipoli ottaa puhelimitse yhteyttä minuun määräpäivänä ja aikana.

mäisen kerran että toinen sieraimeni on rustottunut jonkun nenäonnettomuuden vuoksi
lähes umpeen. Tosin olen muutamia vuosikymmeniä mietiskellyt oikean sieraimeni
ainaista tukkoisuutta. Testinukkumis-yö oli
mielenkiintoinen ensinnäkin mittavan anturimäärän vuoksi. Toiseksi nukuin normaalin
”kuusi tuntia putkeen” asemesta sellaisia hieman yli tunnin pätkiä. Väliherät-tyäni nukahdin välittömästi, mutta aamulla muistin
minuutilleen seinällä olleesta sähkökellosta
näkemäni heräämisaikani.

En tiedä olenko vain sattumalta onnistunut nyt alkuvuonna pääsemään hoitopolulle
vaivoineni näin hyvin, vai johtuuko onnistumiseni myös siitä että olen yksityispuolen
asiakas omalääkäripuolella sekä hammashoidossa.

Tutkimuksesta sainkin passituksen
TAYSin unipoliklinikalle, jossa oli ensin lääkärin tapaaminen, jossa minulle ehdotettiin
mahdolliseksi hoitomuodoksi CPAP-laitetta.
Myöhemmin, jopa melko nopeasti, sain kutsun laitteen käytön esittelyyn ja harjoittelunukkumiseen TAYSin unipolille.Tällä het-

Valoa kaikille pimenevään syksyyn toivoen.
Teksti ja kuva: Jouko

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Syksyinen tervehdys kaikille tasapuolisesti,

mästi auringosta nauttien. Kesä vaihtui huomaamatta syksyyn ja nyt lehdet ovat kellastuneet, illat pimentyneet ja ilmat kylmenemään päin. Olen aina tykännyt syksyn
ajasta, kun voi hyvällä omalla tunnolla rauhoittua, pukea villasukat jalkaan ja valmistautua tulevaan pimeään kauteen. Vuosi vuodelta olen koittanut opetella ennakoimaan
tulevan talven. Jo pelkkä ajatus liukkaista los-

Kesä meni hups hei vaan yhdessä silmän
räpäyksessä ilman lomia ja pitkiä hellejaksoja. Onneksi kesäinen arki antoi sen verran
myöten, että ainakin kerran tuli käytyä järvessä uimassa. Kesään mahtui myös pari hienoa hellepäivää, jotka sain viettää kiireettö4

kakeleistä saa voimavarat hupenemaan, kun
pää alkaa raksuttamaan strategioita sen suhteen, miten voisi päästä mahdollisimman
vähällä liukastelun ja varomisen suhteen.
Toisaalta talven voisi ajatella luovana mahdollisuutena, se saattaa tarjota mitä oivallisimpia paikkoja keksiä keinoja olosuhteista
selviämiseen.

vuorovaikutusta ja yhteistyökyvykkyyttä
OI-asiantuntijoiden kanssa kuten ripauksen
avarakatseisuutta ja kykyä heittäytyä laatikon ulkopuolelle, jopa kansainvälisiin mittasuhteisiin.
Ilolla olen seurannut, kuinka tänä vuonna
tapahtumissa on käynyt väkeä aktiivisesti,
on voinut tavata vanhoja ja uusia tuttavuuksia. OI-yhdistyksessä vertaistapahtumat ovat
aina jäsentensä näköisiä, jokainen tapaaminen ainutkertainen kokemus aktiviteetteineen ja kohtaamisineen. Mikä parasta, olen
kuullut, että tapahtumista voi saada uusia
näkökulmia omaan tilanteeseensa, oivalluksia, uusia ystäviä, unohtumattomia elämyksiä ja jopa naurulihakset kipeäksi.

Mitä tulee vuoteen 2017; se on mennyt siivillä ja ensimmäinen vuosi puheenjohtajana
on loppusuoralla. Monessa mielessä opettavainen vuosi, joka on tuonut eteen ihan
uudenlaisia näkökulmia, kohtaamisia ja
tilanteita. Vaikka olen ollut yhdistyksen toimijana jo useita vuosia, asettuminen puheenjohtajan saappaisiin on ottanut aikaa vähän
samaan tapaan kuin uudelleen kävelemään
opettelu. Kaikki on ollut uutta ja ihmeellistä,
jota on voinut tutkailla suurella lapsenomaisella uteliaisuudella ja ensikertalaisen asenteella.

Omakohtaisen kokemustiedon lisäksi tietoa, taitoa ja tietämystä yhdistämällä voidaan
saada viisasta vaikutusta aikaan isommassa
mittakaavassa ja samalla voi huomata oman
näkemyksen laajentumisen positiivisessa
mielessä. Haluan muistuttaa teitä kaikkia,
että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa
yhdistyksen toimintaan ja tulla mukaan
kehittämään sitä. Jokaisessa esitetyssä mielipiteessä ja ideassa on rakentavaa voimaa,
joka vie eteenpäin ja tekee yhdistyksestä
jäsentensä näköisen. Yhdessä voimme saada
enemmän aikaan ja jopa luoda jotain sellaista, mistä on uskallettu aikoinaan vain haaveilla.

Nykymaailma liikehdintä on nopeatahtista ja asettaa yhdistyksen monenlaisten kysymysten äärelle. Silmät ja korvat herkkinä voikin esittää kysymyksen; miten asetumme
muutoksen keskelle? Tällä hetkellä harvinaisten hoidon keskittäminen on pinnalla
kuten yhtä lailla osteogenesis imperfectan
nykymuotoiset hoitokäytänteet. Valtakunnallisella tasolla hoidossa ja tuen saannissa
mielestäni erottuu yleisesti muun muassa se,
että murros lapsuudesta aikuisuuteen on epäselvä hoidon suhteen ja selkeä yhteinen linjaus erityisesti aikuisten hoitokäytänteissä
puuttuu. Yleisesti tällä hetkellä OI:n hoidon
saralla on paljon pohdittavia ja uudistettavia
asioita sekä kiperänä kysymyksenä; kuinka
hoito asettuu suhteessa OI:n elämänkaaren
eri-vaiheisiin tukemaan yksilöä niin, että vältytään tyhjän päälle asettumiselta sekä puutteelliselta tuelta ja ohjaukselta. Kaikilla on
yhdenvertainen oikeus asianmukaiseen ja
säännölliseen hoitoon asuinpaikasta riippumatta, ja joka toimii uusimman tieteellisen
OI tutkimustiedon pohjalta sen puitteissa
mikä on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Eteenpäin meneminen vaatii aktiivista

Tulkaa rohkeasti mukaan toimintaan ja
antakaa itsestänne ainutlaatuinen ripaus
yhteiseen tekemiseen. Tätä vapaaehtoistyötä
tehdään lämminhenkisessä ilmapiirissä
mukavien ihmisten kanssa.
Ja lopuksi, meillä jokaisella on vain tämä
hetki, pidetään kiinni ilosta, hyvää huolta
itsestä ja rakkaimmistamme parhaalla mahdollisella tavalla. Nähdään tulevissa yhdistyksen tapahtumissa, Ihanaa syksyä ja turvallista talven odotusta kaikille!
Teksti ja kuva: Marjukka Kekäläinen
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SIHTEERIN PALSTA
Mitäpä jos?
Kesä alkaa hiljalleen vaihtumaan syksyksi ja ilmassa on jo
syksyn tuoksua ja kohta luonto
loistaa värikkäänä. Oma alkukesä
meni hieman erilailla kun olin
alunperin suunnitellut.
Sanotaan että kotona sattuu
aina enemmän tapaturmia, kun
kodin ulkopuolella. Tämän sain
kokea omassa kylpyhuoneessani
kun lämpöisenä toukokuisena
yönä satutin oikean jalkani pahasti ja jopa hieman älyttömästi, koska en kaatunut tai
mitään, se oli luultavasti vain rasittunut liikaa uuden tuolin vaihdoksen ja liiallisen
kevätkiireiden vuoksi. Siinä sitten hyvin suurissa kivuissa piti tilata ambulanssia ja lähteä
kohti TAYSia, jossa lääkkeet ja lepo teki tehtävänsä. Viikko vierähti sairaalassa nopeasti
hyvässä hoidossa, mutta kotona sitä vasta
ymmärsi että miten hankalaa elämä on jos
jokin raaja ei ole entisensä. Sitä silti sitkeästi
vain taisteli muutaman kuukauden ja meni
enemmän ja vähemmän kipeästä jalasta huolimatta festareille, reissuun, tapahtumiin ja
mökille. Ei pidä jäädä voivottelemaan kohtaloaan, vaan mennä kivun sallimissa rajoissa,
jotta mieli pysyy virkeänä :)

Samuli Putro on tehnyt hyvän laulun
nimeltään Mitäpä jos. Siinä mm. pohditaan
että ”mitäpä jos ukkonen ja liekki syöksyy
maata kohti, polttaa koko pitäjän ja sen ihmiset ja linnut”, ”mitäpä jos sun selkä pettää
uudenvuodenaattoyönä, viedäänkö sut sairaalaan ja pistetäänkö sänkyyn?” Hän kuitenkin toteaa kertosäkeessään että ”Mitäpä
jos pelkäät turhaan?”
Pelätäänkö me turhaan ja liikaa sitä, että
tulee murtumia jos lähdemme kodin ulkopuolelle? Mielestäni maalaisjärkisellä ajatuksella pärjää pitkälle kodin ulkopuolella ja
elämä on paljon rikkaampaa kun oikeasti lähtee ulos ihmisten ilmoille oman kodin ympyröistä. En rohkaise ihmisiä hulluihin tekoihin
vain ihan arkipäivisiin tekoihin. Menkää
ulos ja tapahtumiin, nähkää ihmisiä, osallistukaa yhdistyksen tapahtumiin, leireille ja
kursseille! Saatte uusia ystäviä ja arkeenne
virkistystä!

Tämä ajatus herätti miettimään että liian
usein pelätään lähteä kodin ulkopuolelle, koska pelätään että jos jotain sattuu. Voin sanoa
että omat tapaturmani ovat aina sattuneet
kotona, ei kodin ulkopuolella. Voisin rohkaista niitä, jotka miettivät että uskaltaako
sitä nyt lähteä vaikka festareille tai tapahtumiin jos jotain sattuu. Mielestäni nämä ajatukset pitäisi vain heittää romukoppaan!
Myönnän että itse sorrun ihan yhtälailla skenaroimaan kaikkea mitäpä jos jotain sattuu
asioita!

Syksy ja talvi tuo paljon uusia tapahtumia.
Nyt tuleva syyskokous Oulussa, apuvälinemessut Tampereella ja ensivuonna on
luvassa paljon uutta ja kivaa ohjelmaa ympäri Suomen. Ihanaa syksyä kaikille ja rohkaiskaa toisianne elämään!
Teksti ja kuva: Salla Sallinen
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TIEDOTTEET PALSTA
28.10.2017 Yhdistyksen kehittämispäivä klo: 12-16, Helsingin Invalidien yhdistys
ry:n tiloissa, Voudintie 6, Helsinki.
Lisätietoja Pirkko Justanderilta pirkko.j@luukku.com 050 525 4183
11.11.2017 Tampereella yhdistyksen vapaamuotoiset pikkujoulut ja
osallistuminen apuväline messuille.
Tapahtumasta tiedotetaan lisää Facebook-ryhmässä ja nettisivuilla.
21.-22.4.2018 Kevättapaaminen Turun seudulla.
11.-13.5.2018 Sopeutumisvalmennuskurssi osa A.
2018 Elokuu Vertaistapaaminen (Tarkka päivämäärä tarkentuu myöhemmin)
22.-23.9.2018 Syystapaaminen Keski-Suomen seudulla.
9.-11.11.2018 Sopeutumisvalmennuskurssi osa B.
Muita tapahtumia
6.-8.10.2017 OI-Norden Oslossa
Tapahtumista tarkempaa tietoa seuraavassa lehdessä ja kutsukirjeissä.
Linkkejä
www.oi-yhdistys.fi
www.harvinaiset.fi
www.harso.fi
Facebookissa suljettu ryhmä: OI (Suomen osteogenesis imperfecta-yhdistys)
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NIKSINURKKA

Lasten rattaisiin tarkoitettu
aurikovarjo toimii mainiosti myös
pyörätuolissa...
Pitäisi olla helppo asentaa
aikuistenkin pyörätuoleihin, koska
kiinnikkeitä on erilaisia ja
lukitusmutteria voidaan pyöritellä
jopa ilman työkaluja.
Vinkin kuvineen lähetti
Minna Markkula
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KEVÄTTAPAAMINEN PORVOOSSA

Kokouksen esivalmistelut meneillään
Yhdistyksen kevättapaaminen oli
22.4.2017 Porvoossa perheravintola
Seireenissä. Sääntömääräisen kevätkokouksen lisäksi ohjelmassa oli maukas lounas
sekä Porvoon pelastuslaitoksen esittely toiminnastaan. Kokouksen yhteydessä oli mahdollisuus käydä omatoimisesti tutustumassa
myös Brunbergin suklaatehtaan toimintaan.
Jotenkin ironista oli että kokouksen
yhteydessä tarvittiin oikeastikin sairaalakäyntiä meille OI-ihmisille tyypillisen murtuman vuoksi.
Teksti ja pääosa kuvista: Jouko Karanka

Ensihoitaja Artman
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Kokoustilan upeaa
sisustusta

Kenttäjohtaja Kajala

Sairasauton varustusta

Päätoimittaja ja puheenjohtaja
Kuva: Merja Kylänlahti
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OI-NORDENIN KOKOUS TUKHOLMASSA

OI-Nordenin edustajat sekä mukana olleet ruotsalaiset OI-laiset.
Kevään 2017 OI-Nordenin kokous oli 17.19.3. ja nyt kun meillä on mukana taas edustaja Ruotsistakin, kokoustimme useamman
vuoden tauon jälkeen jälleen kerran
Tukholmassa. OI-Nordenin edustajista tähän
kokoukseen osallistuivat meidän suomalaisten lisäksi Rune ja Preben Tanskasta, Arthur
Norjasta, sekä Lars-Göran Ruotsista.
Kaikkien edustajien saavuttua paikalle perjantai-iltana, aloitimme kokousviikonlopun
yhteisellä illallisella.

min syksyllä. Koska konferenssiin osallistuvien OI-yhdistysedustajien määrä oli rajoitettu ja osallistumismaksu oli melko suuri,
päätimme, ettemme tällä kertaa yhdistäisi
OI-Nordenin syyskokousta konferenssiin,
vaan pitäisimme sen vasta lokakuussa.
Aamupäivän kokouksemme aikana kävimme myös läpi OI-Nordenin taloutta, sekä kunkin maan yhdistyksen viimeaikaista toimintaa ja mitä oli suunnitteilla lähitulevaisuudessa.

Lauantaiaamuna aloitimme OI-Nordenin
kokouksen heti aamupalan jälkeen.
Käsittelimme kokouksessa mm. erilaisia
ajankohtaisia kysymyksiä, kuten kunkin
maan edustajien jatkoa ja/tai mahdollisia
uusia henkilövalintoja, sekä tulevan kokouspaikan ja kokousajakohdan valintaa. Norja
valikoitui seuraavaksi kokouspaikaksi, mutta ajankohdan suhteen pohdimme, pitäisimmekö kokouksemme jo elokuussa Oslossa
pidettävän kansainvälisen OI-asiantuntijakonferenssin yhteydessä, vai vasta myöhem-

Tämän OI-Nordenin kokouksen alussa
puheenjohtajamme Rune nosti esiin myös
sen, että OI-Nordenin perustamisesta on tänä
vuonna tullut kuluneeksi 25 vuotta. Antoisaa
yhteispohjoismaista OI-yhteistyötä on siis
takana jo neljännesvuosisadan verran!
Kevään kokous oli myös mitä mainioin esimerkki tästä, sillä edellisen OI-Nordenin
kokouksessa sovitun suunnitelman mukaisesti olimme päättäneet kutsua innokkaita
ruotsalaisia OI-laisia kokoukseemme
tukeaksemme heitä pyrkimyksessään perus-
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sivat tulla tapaamaan ja verkostoitumaan suomalaisten OIlaisten kanssa. Sittemmin risteilyn koittaessa, paikalle saapuikin kolme ruotsalaista OI-laista
ja he olivat iloisia tavatessaan
meitä suomalaisia.
Kokousviikonloppumme lauantai-iltapäivä jatkui niin, että
kunkin maan esittelyn jälkeen
ruotsalainen OI:hin erikoistunut lääkäri Östen Ljunggren piti
luennon, joka käsitteli mm.
OI:n hoitoa, etenkin Ruotsissa,
sekä uusinta OI:hin liittyvää tutkimusta. Luennon jälkeen OINorden luovutti kokoushuoneen vielä ruotsalaisten käyttöön päivän lopuksi, jotta he pääsivät konkreettisesti suunnittelemaan, miten edetä oman yhdistyksensä
perustamisen suhteen. Me OI-Nordenin edustajat siirryimme puolestamme vielä hotellin
aulan pöytänurkkaukseen pohtimaan muutamia aamupäivällä kesken jääneitä asioita.
Keskeisimpänä näistä oli OI-Nordenin
rahoituksesta suurimmalta osin vastaavan
Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen
NVC:n esittämä pyyntö, että tarkentaisimme
hieman toimintasuunnitelmaamme. Pienen
aivoriihemme tuloksena suunnitelmastamme tuli entistä selkeämpi ja konkreettisempi.

Lääkäri Östen Ljunggren luennoi
taa vihdoin viimein oma OI-yhdistys
Ruotsiin. Kuten kerroimme viime lehdessä,
Pohjoismaista poiketen, Ruotsilla ei ole
omaa OI-yhdistystä, mikä johtuu suurimmalta osin siitä, että Ruotsissa pienten vammaisyhdistysten on vaikea saada taloudellista tukea toiminnan aloittamiseksi. Muissa
Pohjoismaissa järjestelmä tuen saamiseksi ei
onneksi ole yhtä epäsuosiollinen pienille
yhdistyksille.
Lars-Göran oli välittänyt kutsun puolestamme ruotsalaisen OI-Facebookryhmän
kautta ja lounaan koittaessa seuraan liittyi
seitsemän innokasta ruotsalaista OI-laista.
Yhdessä Lars-Göranin kanssa he ryhtyisivät
suunnittelemaan OI-yhdistyksen perustamista Ruotsiin. Tukeaksemme ja inspiroidaksemme heitä, me OI-Nordenin edustajat Suomesta, Tanskasta ja Norjasta esittelimme vuorotellen oman maamme OIyhdistyksiä, niiden historiaa, organisaatiota
ja erilaista toimintaa, kuten kokouksia, leirejä, jäsenlehtiä ym. Tässä yhteydessä me suomalaiset kerroimme myös Suomen yhdistyksen järjestämästä toukokuun OI-risteilystä,
ja ehdotimme että halukkaat ruotsalaiset voi-

Pitkän ja antoisan kokouspäivän päätteeksi hyvästelimme ruotsalaiset vertaisemme ja
toivotimme heille onnea ja menestystä uuden
yhdistyksensä perustamisessa. Yksi heistä,
Louise, jäi kuitenkin vielä avustajansa kanssa lauantai-illan yhteiselle illalliselle OINordenin porukan kanssa. Sunnuntaina
aamupalan jälkeen suuntasimme lentokentälle ja lensimme kotiin Suomeen.
Kotimatkalle ja sen jälkeenkin jäi vahva tunne siitä, kuinka hienoa on voida pohjoismaisen yhteistyön voimin tukea uuden OIyhdistyksen syntyä. Sillä me, jotka olemme
jo yli kolmen vuosikymmenen ajan saaneet
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Illallispöydässä OI-Nordenin edustajat sekä Louise ja hänen avustajansa Ruotsista.
Teksti ja kuvat: Elisabeth Hästbacka ja
Anne-Maria Hästbacka

nauttia OI-yhdistystemme tarjoamasta vertaistuen voimasta, tiedämme, kuinka tärkeää
se on sekä OI-laisille että perheenjäsenille.
Toivottavasti vastaava mahdollisuus tarjoutuu pian myös ruotsalaisille!

Suomen OI-yhdistyksen edustajat OINordenin hallituksessa

OIFE:N VUOSIKOKOUS VARSOVASSA
OIFE:n 25:s vuosikokous järjestettiin toukokuun 26.-28. päivä Varsovassa, Puolassa.
Paikalla oli 13 äänivaltaista delegaattia ja
sekä edustajat Care4BrittleBones-säätiöstä,
espanjalaisesta AHUCE-säätiöstä sekä
Padrinos-OI-projektista.

OIFE:n perustaja Rob van Welzenis ja vaimonsa Lidy vieraina olivat läsnä kokouksessa jättämässä jäähyväiset. Syyskuun puolivälissä saimme Hollannista suru-uutisen
Robin poismenosta.
OIFE:ssa on nykyään 18 täysjäsentä, joista uusimpana tässä vuosikokouksessa
jäseneksi hyväksyttiin Latvia. OIFE:ssa on
lisäksi Euroopan ulkopuolisia liitännäisjäseniä, joiden kanssa kontakti on satunnaista ja joiden jäsenmaksuista keskustelemiseen olemme käyttäneet paljon aikaa.
Lopulta päätimme että näiltä jäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Varsova on Euroopan kartalla keskeinen
ja kustannuksiltaan edullinen kaupunki,
joten päädyimme pitämään kokouksemme
siellä Puolan OI-yhdistyksen kokouksen
yhteydessä. Olimme kutsusta kovin iloisia,
sillä paikallinen yhdistys oli viettänyt pitkään hiljaiseloa OIFE:n suuntaan.
Pyrkimyksemme aktivoida kanssakäymistä
heidän suuntaansa vuosikokouksen muodossa oli erittäin onnistunut, ja isäntäväki
onnistui järjestelyissä loistavasti.

Yleisemminkin ottaen OIFE:n visioksi
määriteltiin, että tavoitteena on edistää OIihmisten elämänlaatua maailmanlaajuisesti

13

toimimalla Euroopassa. OIFE:n strategiatyössä – jota teimme OIFE:n EC:n voimin
vuoden alussa Milanossa parin päivän ajan –
pyritään muutenkin terävöittämään sitä lähtökohtaa, että OIFE on eurooppalaista järjestötoimintaa tukeva kattojärjestö, ei yleismaailmallinen hyväntekeväisyysjärjestö.
Euroopan ulkopuolella tarvitaan rahaa ja
resursseja, Euroopassa voidaan tehdä mielekkäästi järjestötyötä.

kosto, johon suomalaisiakin asiantuntijoita
olisi hyvä saada aktiivisiksi. Lisäksi ne suomalaiset OI-hoidon keskukset, joita
Suomeen mahdollisesti saadaan aikaiseksi,
pitäisi pystyä liittämään tähän verkostoon.
ERN:n puitteissa toimii erityisesti meitä kiinnostava European Reference Network on
Rare Bone Diseases (BOND), jonka alle on
ryhmitelty erilaisia luustosairauksia, jotka
on valittu pilotoimaan ERN:n toimintaa.
Tätä kautta meille tarjoutuu poikkeuksellinen tilaisuus edistää asiaamme koko verkoston voimalla. Norjalainen OI-henkilö
Rebecca Tvedt on valittu BONDin ohjauskomitean potilasjäseneksi.

OIFE:n merkittävä kehitysyhteistyöprojekti Padrinos, joka siis tulee taloudellisesti
OI-lapsia erityisesti Latinalaisessa Amerikassa, keräsi vuonna 2016 noin 20 000 €
joka kulutettiin noin 80:n OI-lapsen ja aikuisen hoitoon. Tammikuussa 2018 Hondurasissa järjestetään Keski-Amerikan ensimmäinen OI-konferenssi. Merkittävin haaste
paikallisesti on ydinnaulojen korkea hinta.

OI-tutkimusta rahoittava
Care4BrittleBones-säätiö toimii OIFE:n
kanssa aktiivisesti näiden mahdollisuuksien
hyödyntämiseksi.
Care4BrittleBonesin varainkeruun pohjaa pitäisi edelleen onnistua laajentamaan
Hollannista muualle Eurooppaan. Lupasin
heille, että Suomessa järjestettäisiin tänä
vuonna jonkinlainen aiheeseen liittyvä tempaus, mutta vuosi alkaa uhkaavasti kallistua
kohti loppuaan. Ensi vuonna ehkä paremmalla onnella?

Euroopassa OI-järjestöillä on edelleen
haasteena jäsenistön aktivointi. Uutena
ilmiönä on ilmaantunut jäsenistön ”asiakasasenne”: vapaaehtoisia on vaikea löytää
vaikka vaatia osataan.
OIFE harrastaa uuden puheenjohtajansa
johdolla aktiivista verkostoitumista. Vuoden
osallistumisia ovat olleet EURORDIS:n
vuosikokous Budapestissa, Council of
European Rare Disease Foundationskokous Pariisissa sekä International
Conference on Children's Bone Healthkonferenssi Würzburgissa. Lisäksi syksyllä
pidettiin OIOslo2017-konferenssi, johon en
valitettavasti ehtinyt työkiireiden vuoksi.
Varainkeruusta mainittakoon tältä vuodelta
Mereo Biopharman 10 000 € lahjoitus. Noin
vuoden ajan tunnusteltua yhteistyötä
International Osteoporosis Foundationin
kanssa ei ainakaan toistaiseksi jatketa, koska
osoittautui että meillä on varsin erilaisia
tavoitteita ja tarpeita.

Marraskuun nuorisotapaaminen Hollannissa on osoittautunut erittäin suosituksi, ja
yritämme keksiä, missä järjestyksessä paikat jaetaan. Helpoin tapa osallistua itse
OIFE:n toimintaan ovat luultavasti OIFE:n
Facebook-ryhmät. OIFE:lla on myös uutiskirje jonka postituslistalle pääsee pyynnöstä
sekä YouTube-kanava.
Vuoden 2018 nuorisotapaaminen järjestetään lokakuussa Tanskassa, ja seuraava
vuosikokous on elokuussa Skotlannissa brittien OI-yhdistyksen 50-vuotisjuhlien
yhteydessä.
Eero Nevalainen

Mielestäni merkittävin OIFE:n kytkös on
tällä hetkellä European Reference Networks
(ERN)-asiantuntija- ja osaamiskeskusver-
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VAUVASTA VAARIIN
Vauvasta vaariin sopeutumisvalmennusurssi pidettiin 24.-28.5.2017 Lahden
Validiassa joka vieläkin kulkee ainakin meidän hieman vanhempien ajatuksissa nimellä
Soppari. Ohjaajien puolella meitä holhosivat mm. Toni Ailama, Veli-Pekka Muikku,
Niina Lampinen ja Maija Ilmonen.
Kurssilaisia oli puolestaan kaksitoista ja
kurssin nimikin täyttyi esimerkillisesti sekä
vauvapäästä että vaari-/mummepuolelta.

nan ja allasterapiankin. Askartelupuolella
tuli kokeiltua ainakin minulle jotain uutta eli
lasinkaiverrusta.
Kauniina, vaikkei niin lämpimänä, kevätpäivänä teimme pienen kiertoajelunkin
Lahdessa ja kävimme kahvittelemassa satamakuppilassa. Kuten aina niin nytkin saimme muutaman luennon lisäksi varmasti
hyvää vertaistukea toistemme seurassa.

Tulopäivän tavoitekartta toteutui mielestäni hyvin ja kurssi oli suurelta osin liikunnallinen sisältäen, kuntosalin, uinnin, sau

Teksti ja kuvat: Jouko Karanka

Lasiperhonen

Carolina Camillan
hellässä huomassa

Grillillä
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Jäätelö on hyvää kun kaksin syö

Tapani tarkkana

Opastusta kuntosalilla

Yhteistaideteos
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WISHBONE DAY
Wishbone day – risteily 5.-7.5.2017
Ompelukone surisee kovaa kyytiä, lattialla on langanpätkiä ja ahkeroiva Marjukka,
joka leikkaa kankaasta risteilykasseja kovalla kiireellä. Salla ompelee kassien saumoja
ja kiinnitää sankoja minkä ehtii. Ilmassa on
jännitystä ja kiireen tuntua, päässä pyörii lause ”emme ehdi ikinä saamaan näitä valmiiksi!

Seuraavana päivänä oli vuorossa maihinnousu Tukholmaan. Osa porukasta lähti rohkeasti seikkailemaan Tukholmaan metrolla,
jalkasin, taksilla, bussilla, kukin tavallaan
osin omia reittejään. Liikkumista helpotti se,
että pyörätuolilla pääsi metroon kätevästi
mukana kuljetetun pienen rampin avulla,
joka Sallalla oli matkassa mukana.
Tukholmassa oli monipuolisesti nähtävyyksiä, kauppakeskuksia ja ruokapaikkoja.

Risteily järjestelyt aloitettiin jo aikaisin
keväällä ja tuolloin päätimme, että jotain spesiaalia haluamme tehdä. Päätimme ommella
jokaiselle osallistujalle omat risteilykassit,
jotka sisältöineen tulisivat ilahduttamaan
kanssamatkustajia. Luvassa oli myös risteilybingon suunnittelua ja ohjelman miettimistä. Monta iltaa ja yötä meni risteilyvalmistelujen parissa touhutessa. Se oli mukavaa ja oli kiva tehdä jotain tärkeää, etenkin
kun tiesi olevan tulossa mahtava reissu.

Tukholman keskusta osoittautui esteettömäksi paikaksi liikkua ja ilahdutti miten näppärästi siellä pääsi metrolla ja tuolilla paikasta toiseen. Tukholma tarjosi yhden päivän ajaksi paljon nähtävää ja osalta paluu
takaisin laivan terminaaliin lopulta onnistui
pienten kommellusten jälkeen.
Sataman kahvilaan olimme sopineet vielä
tapaamisen paikallisten OI-ihmisten kanssa
ja joimme heidän kanssa kahvit, vaihdoimme kuulumisia ja yhteystietoja. Oli erittäin
mukava nähdä myös paikallisia OI-ihmisiä
ja jatkossa tulemme varmasti tekemään
yhteistyötä heidän kanssaan.

Lähtöpäivän aamuna jännitys oli jo käsin
kosketeltavaa, kun saavuimme Tampereen
rautatieasemalle valtava tavara kasa mukanamme. Junassa meitä odotti jo Elisabeth,
joka oli tullut Vaasasta junalla ja jatkoimme
yhdessä matkaa kohti Helsinkiä. Helsingissä
oli lämmin ja aurinkoinen ilma ja kävelimme yhtenä ryhmänä satamaan. Hiljalleen
kaikki matkailijat saapuivat satamaan ja pääsimme jakamaan ihmisille liput ja risteilykassit. Kaikki olivat yllättyneitä meidän pienestä yllätyksestä ja nousimme iloiset keltaraitaiset kassit olalla laivaan.

Paluumatka laivalla sujui rauhaisasti
hyvästä ruoasta ja seurasta nauttien. Ilmassa
oli jo vähän haikeutta, sillä pian risteily olisi
ohitse ja kaikki lähtevät omille teilleen. Oli
mahtava olla mukana järjestämässä tätä
tapahtumaa ja toivomme että jatkossakin
ihmiset osallistuisivat sankoin joukoin
tapahtumiin, jotta yhdistystoiminta pysyisi
virkeänä ja saisimme järjestettyä näitä upeita reissuja!

Kun jokainen oli saanut rauhassa majoittua hytteihin, kokoonnuimme vielä yhdessä
toivottamaan kaikki tervetulleiksi risteilylle.
Kukin sai viettää rentoa vapaa aikaa laivan
ravintoloista ja leikkihuoneista nauttien.
Eritoten lapset olivat innoissaan leikki huoneen tarjonnasta Leikki huoneessa oli myös
kohteliaasti huomioitu meidän haurasluiset
matkustajat huomiokyltillä.

Kiitos kaikille mukana olleille!
Teksti ja kuvat:
Salla Sallinen ja Marjukka Kekäläinen
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Risteilykasseja sekä sisältöä

Siljakin
huomioi
meidät
hienosti

Huomion keskipisteenä
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VERTAISTAPAAMINEN KANKAANPÄÄSSÄ
Kankaanpään kuntoutuskeskuksessa järjestettiin 18.-202.8.2017 virkistävä nuorten
ja aikuisten vertaistapaaminen. Paikalle tuli
yhdeksän innokasta osallistujaa. Mukaan saatiin myös muutama uusi tulokas meidän vanhojen konkarien joukkoon.

uusia, ja oli oikein mukava viettää aikaa
kaikkien kanssa yhdessä.” Elisabeth
”Yritin lähteä Eeron autolla kauppaan,
mutta se ei meNnyt niinkuin Strömsöössä.
Ensin en saanut Eeron autoa tomimaan ja
pääni osui auton kattoon ja sen jälkeen karkasi Nooralta lainaamani manuaalipyörätuoli omille teilleen. Onneksi apu oli lähellä
ja Elisabeth lähti kuskiksi ja saimme hankittua grillaukseen tarvittavat hiilet ja grillattavaa.” Juha-Pekka

Tapaamisen päätarkoituksena oli vertaistuki, mutta myös rentouduttiin, vietettiin
aikaa yhdessä, ja harrastettiin liikuntaa eri
muodoissa. Pääsimme mm. ampumaan, keilaamaan, pelaamaan erilaisia pelejä hallissa
kuten tennis, boccia, curling jne… Vietimme
myös kauniissa syysillassa mukavan grillihetken. Tässä vähän mietteitä muutamilta
osallistujilta:

”Ampuminen oli kivaa.” Silja
”Kankaanpäässä parasta oli seura! Sai
taas pitkästä aikaa vaihtaa kuulumisia kaikkien tuttujen kanssa, eikä siinä hommassa
meinannut edes vuorokauden tunnit riittää.”
Noora

”Oli mukava nähdä vanhoja tuttuja ja
uusia kasvoja. Pääsi kokeilemaan uusia lajeja kuten mm. sulkapallo ja ammunta. Grillaushetkemme oli mahtava ja se loi onnistumisen tunteen etenkin meidän naisten kesken,
koska saimme tulen syttymään!” Salla

”Mukava irtiotto arjen keskelle. Porukka
oli mitä loistavin, ohjelma monipuolista ja
puitteet rauhaisat. Viikonloppuun mahtui paljon iloa, naurua ja mukavia uusia kohtaamisia.” Marjukka

”Viikonloppuna Kankaanpäässä saimme
mm. pelailla ja keilailla, tehdä helmikoruja
tai kynttilöitä sekä grillailla ja syödä hyvin.
Porukassa oli tuttujen kasvojen lisäksi myös

Teksti: Salla Sallinen

Marjukka ja Salla takkatulella.
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Kuva: Elisabeth Hästbacka

Askartelu piristää.
Kuva: J-P Tallgren

Tarkkana
ilma-aseammunnassa.
Kuva: Marjukka Kekäläinen

Pientä naposteltavaa grillillä.
Kuva: Elisabeth Hästbacka
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TIEDOSTA TAIDOKSI JA TUUMASTA
TOIMEEN YHDESSÄ TEHDEN
Terveisiä Oslosta, jossa tutkijat, lääkärit,
asiantuntijat ja OI-yhdistysten jäsenet
kokoontuivat kolmanteentoista kansainväliseen OI-kongressiin elokuun lopussa.
Kongressin tavoitteena oli koota yhteen eri
alojen asiantuntijoita esittelemään uusinta
tutkimustietoa ja osaamista, sekä verkostoitumaan tulevia tutkimus- ja kehitysprojekteja varten.
Isäntämaan edustajat tohtori Lena Lande
Wekre ja OIFE:n (Osteogenesis Imperfecta
Federation Europe) puheenjohtaja Ingunn
Westerheim olivat tehneet erinomaista työtä
järjestäessään hyvin toimivan kongressin,
jossa tunnelma oli iloinen vanhojen ja uusien ystävien kohdatessa.
Kongressia edeltävässä, OI-yhdistysten
järjestämässä seminaarissa aiheina olivat
fysioterapia ja tutkimuksiin osallistuminen
koehenkilönä. Tutkijoiden puheenvuoroissa
käsiteltiin laajalti eri aiheita aina solututkimuksesta kirurgisiin tekniikoihin ja elämänlaatuun. Esitysten otsikot ja esittäjien nimet
ovat nähtävissä kongressin nettisivujen
osoitteessa: http://www.oioslo2017.org/
wp-content/uploads/2017/08/OIOslo_
LongProgram_V1.pdf

Lena Lande Wekre, kokouksen puheenjohtaja
Kuva: Ingunn Westerheim

Toisessa kokonaisuudessa kuultiin terveisiä
aikuisten parissa tehdyistä tutkimuksista liittyen elämänlaatuun ja erilaisiin jokapäiväisiin terveyshaasteisiin. Hammaslääkärinä
kuuntelin mielenkiinnolla tutkimusta, jossa
todettiin että huolimatta OI:aan liittyvistä
suun terveyden haasteista, leukanivelvaivoja ei esiinny tavanomaista enempää.
Keskustelua herättivät mm. eri maiden erilaiset imetyssuositukset ja kantasolusiirrot
hoitomuotona. OI-järjestöjen edustajat ja lääkärit, toivoivat lisää tutkimusta liittyen
aikuisten hyvinvointiin, kallonpohjan
ongelmiin, kipuun ja uupumukseen.
Onneksi käynnissä oleva kotimainen tutkimuksemme onkin juuri pureutumassa vii-

Mainittua kautta pääsee alkuperäistutkimusten jäljille, jotka on julkaistu toisaalla tieteellisissä lehdissä, jos ne kiinnostavat.
Kongressissa esitellyt tieteen edistysaskeleet oli koottu kolmen kokonaisuuden alle:
1. Perustutkimus ja eläinkoemallit, 2. OI kaiken ikää ja 3. Luustokirurgiset tekniikat.
Ensimmäiseen aihepiiriin kuuluvissa tutkimuksissa havainnoitiin OI-hiiriä ja uppouduttiin seeprakalojen maailmaan. Uusia harvinaisia OI- geenejä on viimevuosina noussut edelleen esiin kuin sieniä näin syksyllä.
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meksi listattuihin aiheisiin.

nikkojen muodostama ”OI-perhe” kokoontuu yhteen jakamaan hyviä ideoita ja uusia
keksintöjä.

Care4BrittleBones -järjestö, Dagmar
Mekking:n johdolla, uurasti Norjassakin
varainkeruussa mahdollistaakseen tulevia
tieteellisiä tutkimusprojekteja. Ingunn
Westerheim totesikin juhlapuheessaan, että
hänen työnsä tavoite toteutuu silloin, kun
kansainvälinen yksilöiden, tutkijoiden ja klii-

Seuraava kansainvälinen kongressi järjestetään Sheffieldissä, Englannissa kolmen
vuoden kuluttua. Mukaan kannattaa lähteä.
Teksti: Heidi Arponen

PERHOSEN ELÄMÄÄ
Heipä hei lukijat!
Niin se kesä taas hurahti eikä tämäkään
kesä ollut sitten poikkeus viimeiseen 3vuoteen. Eli Kesäkuussa viikko juhannuksesta
Neelan sääri alko turvota ja vaikka se oli naulattu alku vuodesta niin kyllä vain sehän oli
taas poikki onneks tosin naula piti luun suht
paikoillaan, ja riitti pelkkä kipsaus. Viikko
tästä niin meni sitten toinen sääri. eli molemmat jalat kipseissä heinäkuun loppuun asti.
Heinäkuussa tosin meidän perhettä koetteli
Streptokokki joku joka siis tunnetaan
angiinana mutta meillä se oli iholla. ja tästä
johtuen neidin kipsit jouduttiin poistamaan
viikkoa aikaisemmin koska pelko tuli että jalka olisi pahassa kunnossa kipsin alla, mutta
onneks ei. ja näin ollen selvittiin pelkällä
antibioottikuurilla joka taltutti pöpön.
Elokuussa Neela aloitti uudessa päiväkodissa joka tosin antoi pientä jännitystä meille.
Onneks oltiin jo hyvissä ajoissa käyty siirtopalaveri ja keskusteltu henkilökunnan kanssa asioista. Aloituspäivänä kiertelin päiväkotia ja pyysin poistattamaan mattoja lattialta jotka oli jo mun jalkojen alla liukkaat ja liuku pois alta. myös Neelalle oli hankittu
wc:hen omat jakkarat/korokkeet, jolla pääsee näppärästi itse pesemään kädet ja pöntölle. Neelalla on aivan mielettömän ihana avustaja, Erja. hän on vanhempi ihminen mutta
hienosti uskaltaa antaa neidille omaa tilaa ja

Neelan jätskitauko vierailukäynnillä
Lahden vauvasta vaariin-kurssilla.
Kuva: Anneli Roponen
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asti kun käytiin uimassa. Oltiin uimassa noin
tunnin verran ja sen jälkeen tytöt halus saunaan. Neelan kans oltiin ihan alimmalla
tasolla koska mä en tykkää saunomisesta.
Neela halus heittää löylyä ja horjahti ja kaatui. Minä ja Nelma äkkiä suihkutus vaatteet
päälle ja neiti rattaisiin pyyhkeet päälle ja
reippaasti hyttiin. Hyttiin kutsuttiin sitten sairaanhoitaja joka ei tietenkään voinu kun katsella neitiä. Onneks olin ottanu oman lääkesalkun mukaan ja tramalit napaan. jota hoitaja naureskeli että omaan vahvempia lääkkeitä kun hän. Hoitaja sano että voi soittaa
kopterin ja menemme takaisin Tukholmaan
tai sitten jatketaan matkaan Helsinkiin jossa
on lanssi vastassa. soitin 112 kun oltiin ohitettu Ahvenanmaa ja kerroin mitä on käynyt
ja että en oo nyt täysin varma miten on käynyt neiti nukkuu tosin nyt mutta loppuilta oli
kivulias. Sanoivat että soita aamulla uudestaan jos tilanne on sama niin lanssi hakee
meidät laivasta. Onneks Neela lähti jotenkuten kävelee aamusta vaikka haluskin istua
vaan rattaissa. ja näin ei menty sitten sairaalaan vaan kotiin. Aamulla kävi myös hytissä
meitä moikkaamassa Harri-hylje ja anto
tsemppipussin Neelalle. <3 Muuten reissu
meni todella hyvin ja oli ihan mielettömän
hauskaa. Toivotaan että ens vuona sama reissu onnistuu ja saadaan lisää väkeä mukaan..

mahdollistaa liikkumisen ja tutkimismahdollisuuden. Neelakin luottaa tähän avustajaan koska heillä synkkas heti ekan päivän
jälkeen todella hyvin. Neelalla on päiväkodissa paljon kavereita joista moni onkin jo
viimevuotisia paras kaveri on poika jonka
kanssa haluaa leikkiä. Tää poika on rauhallinen ja mukava, joka varmasti sitten tasapainottaa Neelan menevyyttä.
Meidän ehkä suurin huolenaihe on tällä
hetkellä se että Neela ei oikein haluais istua
rattais mutta pidemmillä kävelyretkillä ei
jaksa kävellä eikä tosin jalat kannakkaan.
joten ollaan nyt menossa lastenklinikalle keskustelemaan josko saataisiin ensimmäinen
pyörätuoli? vai mikä olis oikea ratkaisu.
Neela on kuitenkin jo 5v. Neela on edelleen
hyvin sanavalmis neiti ja tämä saakin hymyn
huulille sekä nuorille että vanhemmalle väelle. esim jos neidiltä kysyy kuinka vanha olet
neidin vastaus on EN MÄ OLE VANHA MÄ
OLEN NUORI, OLEN näin (ja näyttää 4v
sormilla)
Neelalla on Joulukuussa seuraavat
Zometa ja myös ortopedian vastaanotto.
tosin vastaanotto voi aikaistua koska
Neelalla kipuilee todella paljon vasen sääri
jossa on se naula joka on tässä murtunutkin
jo uudestaan. Luultavammin syy siihen miks
murtuu uudelleen on se että jalka on virheasennossa lonkasta lähtien ja tätä on nyt
sitten pohdittu että se leikattaisiin ja mahdollisesti ehkä kai rautahäkkyrään että pysyis
suorassa. mutta kaikki on viel avoinna (ainakin kun kirjoitan tätä juttua).

Teksti: Minna Markkula

Pieni juttu meidän OI-risteilystä jolla
oltiin mukana minä ja Nelma ja Neela. Me
todellakin nautittiin siitä reissusta ja Silja
Linelle isot kiitokset siitä että lasten leikkihuoneeseen oli laitettu HUOM ilmoitus että
leikkihuoneessa on leikkimässä lapsia keillä
on hauraat luut!! Myös lauantaiseen kasvomaalaukseen aiheeks oli otettu whisboneukkeli joka koristi meidän Neidin poskea.
Laivareissu meni hienosti lauantai-iltaan
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ERÄÄN HULLUUDEN ANATOMIA 54

Eipä hullumpi alkuvuosi kaikkinensa.
Loppumaaliskuusta tuli oltua viikko
Saariselälläkin ja hiihdeltyäkin. Toinen hiihtolenkini ei päätynyt mäen alla olevan mutkan jälkeen tulevaan alikulkutunnelin
betoniseinään sillä että koska kun ehdin näet
nimittäin kaatamaan itseni kyljelleen latujen
väliselle luistelupaanalle. Keskiväylä oli kuitenkin liian kapea jotta olisin ehtinyt jarrutella vauhdin pois hypättyäni ladulta keskipaanalle. Kädet nostin ylös, jotten katkoisi
niistä varsiluitani/käsi. Sanoisinko jotta teki
joltisenkin makeaa hetimiten. Siinä järjestellessäni itseäni ja ulkoiluvälineitäni, kuten
sukset ja sauvat, jälleen pois latu-uralta joku
ohilaskija kyseli kuinka kävi. Vastasin olevinani hyvinkin vielä hengissä kuin myös en
kulkukelvottomaksi rikkoutunut.

että olin suorittanut mallikkaan kyljelleenkaatumisen rikkomatta luitani. Kipu vasemmassa sivutakamuksessa ja lonkassa oli tietysti melko kova, joten arvoin mielessäni
palaanko nuo muutamat sadat metrit kämpille, vai jatkanko alkanutta hiihtomatkaani.
Jatkoin hiihtoa hissukseen hiihtoa, koska
hiihtämäänhän olin varsinaisesti tullut..
Jokusen kilometrin jälkeen alkoi kipukin lonkassa hellittää.
Illalla kämpän saunassa pujahdin ensimmäisenä suihkuun ja heti lauteille, jottei lastenlasteni mummu havainnoisi mahdollisia
ruumiillisia vaurioitani. Lavolta ja saunasta
poistuin tietysti viimeisenä. Siinä saunapeilistä vilkaisten oli lonkka jokusen kämmenen verran musta ja lisäksi siinä oli melkoinen vauriopattikin. Pukeutuminen muilta
näkymättömissä onnistui tietysti hyvinkin,

Päästyäni jälleen pystyasentoon totesin
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joten olin onnistunut pelastamaan ulkoiluviikkoni.

lähellä. Sanoi että tuollaiset kyllä aika pian
yleensä itsestään häipyvät ja tietenkin hän
oli sen suhteen oikeassa. Samalla käynnillä
päätinkin sitten kysellä vasemman lonkkani
arasta paukurasta myös terveydenhuollon
näkemystä, sillä möykky oli vielä hyvin arka
ja useita senttejä koholla. Jenna tutkaili lonkasta polveen asti nyt jo keltaisenmustanviolettia jalkaani , katseli ja koepainelikin
hieman varovasti pattia ja sanoi että kyllä tuokin tuosta paranee ilman lisempiä toimenpiteitä. Lisäsi kyllä että tosin aikaa saattanee
kulua enemmänkin. Nyt syyskuun puolivälissä alkaa tuo lonkkapattikin olla jo lähes
olematon, jos ei huomioida alkuperäistä
lihaksistoa joka noilla main ihmiskehoa
usein myös oleilee. Hiihtoviikkoni ei siis
mennyt pilalle kun en julkituonut ihmisnäkyville mustaa lonkkaani. Epäilen että jos olisin mennyt kaaduttuani lääkäriin olisin voinut saada hiihtelykiellon Saariselällä.
Jälkeenpäinhän nyt ei varsinaiseen lääkäriin
enää kannattanut mennäkään, koska tuollaisille mustelmille ei varsinaista lääkitystä
yleensä ole tarjolla. Joitain pillereitä kipuihin kenties kaupanneet olisivat, mutta nyt
säästyin niiltäkin.

Seuraavana päivänä jätin kuitenkin hiihdon väliin ja vain kävelin vajaan kympin lenkin. Sitten seurasi kuitenkin loppuviikolla
vielä 15 km ja 20 km hiihtolenkit, joista jälkimmäinen aivan upeassa säässä ja osittain
minulle uutta reittiäkin sujutellen. Oheiskävelyinä tuli vielä viikolla suoritettua kahdestikin kävely Saariselän huipun majalle
lohikeitolle. Istuminen ja televisionkatselu
olivat hieman hankalia kun täytyi istuskella
niin etteivät muut kämpässäolijat huomanneet minun istuvan toispuolisesti takamuksellani. Yötkin olivat hieman hankalia kun
sängyssä voi oleskella vain oikealla kyljellään. Kotiautomatkailu, kuljettajan ominaisuudessa tietenkin, oli tuskin nautittavaa
vaan mieluumminkin tuskien taivalta kun
piti istua sivukylkimyyryasennossa. Toki
kunnialla tuo matka Saariselkä-Tampere
Kokkolan kautta poikkeillen kuitenkin
sujui.
Kolmisen viikon päästä kaatumisesta, eli
huhtikuun jälkimmäisellä puoliskolla kävin
terveysaseman omahoitajani Jennan pakeilla kyselemässä mahdollista hoitoneuvoa
vasemman käden arkaan pattiin ranteen

Teksit ja kuvat: Jouko Karanka
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PÖYTÄKIRJA

Salla Sallinen

22.4.2017

KEVÄTKOKOUS 2017
Aika

La 22. huhtikuuta 2017

Paikka

Perheravintola Seireeni, PORVOO

Läsnä

32 yhdistyksen jäsentä

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhdistyksen puheenjohtaja Marjukka Kekäläinen avasi kokouksen ja
totesi sen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Kokousvirkailijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marjukka Kekäläinen, sihteeriksi
Salla Sallinen sekä Maija Karhunen ja Eero Nevalainen
pöytäkirjantarkastajiksi.
3, Vuosikertomus vuodelta 2016
Kokouksen sihteeri luki hallituksen laatiman vuosikertomuksen vuodelta
2016. Vuosikertomus vuodelta 2016 hyväksyttiin pienin korjauksin.
4. Yhdistyksen tilinpäätös
Minna Lääperi luki yhdistyksen tilinpäätöksen ja taseen sekä
tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2016. Tilinpäätös vahvistettiin ja
vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille vuodelta 2016.
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
Osallistutaan Heidi Arposen OI ja unenlaatututkimukseen.
Hake:ssa edustus yhdistyksestä.
Vauvasta vaariin hakuaika päättyy 24.4.2017 Kurssi on toukokuussa

OI-nuorten vertaisviikonloppu 18.–20.8.2017, Kuntoutuskeskus
Kankaanpäässä.
Wishbone day – pukeudu keltaiseen päivää vietetään risteilyn merkeissä
5.-7.5.2017. Risteily on täysi.
Perhefestarit 10.6.2017 Porvoossa.
8. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Marjukka Kekäläinen päätti kokouksen klo.
14:42.
_______________
Marjukka Kekäläinen
puheenjohtaja

________________
Salla Sallinen
sihteeri

________________
Eero Nevalainen

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

NIMI:___________________________________________________________________________
OSOITE:________________________________________________________________________
POSTINUMERO:__________________ POSTITOIMIPAIKKA:___________________________
SYNT.AIKA:___________________________________

PUH:

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

OHEISETTIETONI SAA LUOVUTTAALÄÄKETIETEELLISTÄ KÄYTTÖÄ VARTEN:
Kyllä:

Ei:

____________________________________
Paikka ja aika

_________________________________
Allekirjoitus

Palautetaan:
SUOMEN OSTEOGENESIS IMPERFECTA -YHDISTYS RY
Salla Sallinen
Tieteenkatu 14 C 60
33720 TAMPERE
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