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MAINOSTEN HINNAT

    HINTA  EUR

Ajan rattaat raksuttavat ja vaikuttavat sii-
nä ohessa myös yhdistyksemme toimintaan 
Lähes huomaamatta suuri osa yhdistyksen 
alkuaikojen aktiivitoimijoista on jäänyt pois 
toiminnasta. Kadonnut on lähes täysin se 
sukupolvi, joka oli aikoinaan perustamassa 
yhdistystä. Toimintamme alussahan oli pit-
kään mukana useita perheitä lapsineen ja nyt 
toiminnassa on ”vanhoina” mukana heidän 
lapsiansa. Ilahduttavasti mukaan on tullut 
myös  uusia nuoremman ikäpolven aktiiveja.

Toiminnan kannalta pientä ongelmaa tun-
tuu tulevan siitä että vanhat toimintatavat ja 

tietysti esimerkiksi myös vanhat voimassa-
olevat hallituksen päätökset eivät ole, eivät-
kä voikaan olla, uusien hallitusjäsenten tie-
dossa automaattisesti. Osana viime aikojen 
muutoksessa on samalla tietenkin myös pää-
asiallisen yhdistyksemme rahoittajan muu-
toskuviot. Raha-automaattiyhdistys, RAY 
siis, vaihtui Sosiaali- ja Terveysjärjestöjen 
Avustuskeskukseksi, STEA:ksi. Saman muu-
toksen aikana rakennettiin uusi Veikkaus, 
joka sisältää vanhan Veikkauksen lisäksi 
Fintoton ja entisen RAY:n. Rahoitushake-
muksen teko, rahankäytön valvonta ja yhdis-
tyksen toiminnan seuraaminen muuttuivat 
tietysti samassa yhteydessä.

Yhdistysten toiminnan, varsinkin vapaa-
ehtoistyössä, ongelmana tuntuu olevan että 
enää ei löydy toimijoita, jotka ilman vastiket-
ta olisivat mukana. Yhteiskunta näyttää muut-
tuneen sellaiseksi että kaikki olettavat että 
valtio, kunta tahi jokin muu taho maksaa kaik-
ki kustannukset. Edunvalvonta muuttuu hil-
jalleen oman edun, eikä edes jonkin ryhmän, 
edunvalvonnaksi. Kaukana tuntuu olevan 
aika, jolloin esimerkiksi yhdistyksessämme 
keski-ikäiset pariskunnat joilla oli jo aikuis-
iässä olevia lapsia olivat mukana vuodesta 
toiseen ja omilla autoillaan. Yhdistyksen 
kokouksiakin pystyi järjestämään helposti 
kokouspaikoissa, jotka usein olivat etäällä 
pääasutuskeskuksista. Kulkemisen ja kuljet-
tamisen vaikeuksien vuoksi ihmiset ovat 
vähentäneet liikkumistaan. Autojen täyssäh-
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Pitkä, kuuma kesä on vaihtunut syksyi-
seen ilmaan. Auringonsäteet ehtivät tarttua 
vaaleaan suomalaiseen ihoon ja muistona 
kesästä on nyt paitsi haalenevat rusketus-
raidat, mutta myös paljon iloisia muistoja. 
Matkustelin ympäri Suomen maata 
Pohjanmaalla, Lapissa, Savossa, Pohjois-
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minäkuva sopeutumisvalmennuskurssin toi-
nen osa sekä ensimmäistä kertaa OI-äitien 
vertaisviikonloppu. Ensi vuonna OI-
yhdistys täyttää kunnioitettavat 40 vuotta ja 
tämän vuoksi juhlavuoden järjestelyt ovat jo 
alkaneet juhlakokouksen kuin muiden tapah-
tumien osalta. Uusia ja innostuneita tekijöitä 
tarvitaan mukaan joukkoon. Ilmianna itsesi 
ja ideasi hallitukselle, tule mukaan toimin-
taan ja tekemään yhteisen hyvän eteen!

Tämä on toistaiseksi viimeisin kirjoitta-
mani puheenjohtajan palsta ja tätä lukiessasi 
OI-yhdistyksen syyskokous on jo valinnut 

Karjalassa ja Keski-Suomessa. Laskelmieni 
mukaan matkan pituudeksi lopulta kertyi 
3300 kilometriä tien päällä, joka varmasti 
voittaa kesän viettämisen kuumassa kerros-
taloasunnossa. 

Arkeen palaamisen myötä olen paljon poh-
tinut käsitettä ”oman näköinen elämä” ja sitä 
mitä se merkitsee. Siihen voi liittyä asioita 
kodista, harrastuksista, ihmisistä tai ylipää-
tään siitä ajatuksesta, millaiset asiat kokee 
elämässään tärkeäksi ja mitkä asiat tuovat 
itselle turvallisuutta, hyvinvointia ja hallin-
nan tunnetta. Tähän liittyy ajatus myös tuet-
tuna olemisen kokemuksesta, silloin kun OI 
ja elämä yllättää. Kyse on myös siitä millai-
nen tukiverkko arkisessä elämässä muodos-
tuu ympärille ja onko oikeanlaista tukea saa-
tavilla riittävästi silloinkin, kun itse on hei-
koimmillaan minkä tahansa eteen tulleen asi-
an edessä. Onko elämämme itsemme näköis-
tä ja palveleeko se meitä parhaalla mahdolli-
sella tavalla tuoden tasapainoa ja iloa?

Tänä vuonna OI-yhdistyksessä puhaltaa 
vanhoja uusia tuulia. Syyskuussa OI asian-
tuntijaryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa 
yhteen pohtimaan OI:hin liittyviä aiheita 
mm. hoidon organisoinnista ja keskittämi-
sestä kansallisella tasolla, kivun hoito. 
Aiheesta lisää lehtijutussa tuonnempana. 
Marraskuussa on vuorossa OI-aikuisuuden 

muutoksen torjuminen alkavat muuttaa nuo-
remman polven toimia ruuan koostumukses-
ta alkaen. Aletaan ymmärtää että elinpaikka 
olisi taattava myös seuraaville sukupolville. 
Kaiken muutoksen keskellä yhdistyksemme 
pyrkii toimimaan tukien ja auttaen jäseniäm-
me. Ensi vuonna yhdistyksemme onkin  jo 
sitten keski-iän kynnyksellä ja tulemme juh-
limaan 40-vuotista toimintaamme. 

Teksti ja kuva: Jouko Karanka

köistymisen myötä ongelmat kuntoutuskes-
kuksissa ja viihdehotelleissa, jotka eivät ole 
helposti saavutettavissa yleisin ja halvoin kul-
kuneuvoin, tulevat kasaantumaan uhkaksi 
monille yrityksille. Jo nyt yleisiksi ovat tul-
leet työvoiman vähennykset ja jopa konkurs-
sit etäällä keskuksista olevissa kuntoutuslai-
toksissa. Tosin osana ongelmiin ovat olleet 
myös Kelan muuttuneet käytännöt.

Maapallon lämpeneminen ja ilmaston-

SIHTEERIN PALSTA

todennut että ainakin Tampereella Suomen 
sairaanhoito ja apu on ensiluokkaista ja myös 
meitä OI-ihmisiä hoidetaan erinomaisesti. 
Sain tarvittavat määrät kipulääkettä ja vietin 
viisi yötä sairaalassa jonka jälkeen pääsin 
kotiin kuntoutumaan. Kipsiä jalkaan ei lai-
tettu koska ydinnaula joka on laitettu sinne 
80-luvulla piti edelleen vankasti luunpäät pai-
kallaan. Jalassa oli kevyt lasikuitulasta, jota 

Kulunut kevät ja kesä oli kyllä yksi par-
haista, nimittäin ilmojen puolesta. Lapsuu-
desta muistan viimeksi että olisi ollut näin 
ihana ja aurinkoinen kesä. Moni meistä kärsii 
kuumasta ja OI-väki on tunnettuja siitä että 
hiki virtaa ja on aina kuuma! Itse en uskalla 
myöntää että välillä kuumuus kävi hermojen 
päälle ja sitä ei päässyt mihinkään karkuun, 
koska nämä sääilmiöt on niin harvinaisia että 
ei viitsinyt valittaa! Kesässä on kuitenkin pal-
jon hyvää kun pääsee liikkumaan ja olemaan 
aktiivinen, ei tarvitse pelätä että jää lumeen 
ja loskaan jumiin tai että pakkanen on niin 
kova ettei auton apuvälineet toimi. Kesä 
meni muutenkin nopeasti, reissailin autollani 
ympäri Suomea ja vietin aikaa mökillä sekä 
rannoilla. Uida en osaa joten se jäi tältä 
kesältä väliin mutta ehkä sitten ensivuonna? 

Loppukesällä minulla kävikin sitten 
vähän huonompi tuuri. Luultavasti rasitin jal-
kaani liikaa kaikissa kesän riennoissa että se 
päätti sitten eräänä elokuisena aamuna sanoa 
yhteistyön irti ja reisiluu murtui polven ylä-
puolelta. Siinä oli melkoinen kipu ja tuska, 
koska rehellistä kunnon murtumaa minulla ei 
ole ollut moneen vuoteen! Olin jo unohtanut 
miten kamalaa se kipu on. Onneksi olen 

Voimauttavia valokuvamuistoja 
35v juhlakokouksesta vuodelta 2014

yhdistykselle uuden puheenjohtajan. Paljon 
onnea ja rohkeutta tulevalle puheenjohtajalle 
pestissään! Omalta osaltani haluan kiittää 
kaikkia näistä antoisimmista kahdesta vuo-
desta, jotka olen saanut yhdistyksen puheen-
johtajana toimia. Iloksenne kuitenkin ilmoi-
tan etten ole häviämässä kokonaan horisont-
tiin vaan tulen jatkamaan OI-yhdistyksen 
aktiivisena toimijana ja kehittäjänä jatkossa-
kin eri roolista käsin. Kaunis kiitos ja tapah-
tumissa tavataan!

Teksti: Marjukka Kekäläinen
Kuva: Riitta Skytt 
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yhdistykselle uuden puheenjohtajan. Paljon 
onnea ja rohkeutta tulevalle puheenjohtajalle 
pestissään! Omalta osaltani haluan kiittää 
kaikkia näistä antoisimmista kahdesta vuo-
desta, jotka olen saanut yhdistyksen puheen-
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Teksti: Marjukka Kekäläinen
Kuva: Riitta Skytt 
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Maltti on valttia ja sitäkin joutuu opettele-
maan että malttaa vielä ottaa rauhallisesti 
ennen kun jalka kunnolla toimii vaikka mieli 
jo menisi! 

Nyt on saapunut syksy ja viileät ilmat ja 
sateet! Tavallaan olen helpottunut että kesä 
on ohitse ja syksy ja arki palaa uomiinsa. 
Kesällä sitä aina menee vähän vailla mitään 
aikatauluja ja huolenhäivää, niin sanotusti 
kun ”Ellunkana” pitkin maita ja mantuja! 
Syksy siis tuli onneksi ja rauhoittaa elämää ja 
voi keskittyä taas töihin ja yhteen rakkaim-
mista harrastuksista, neulomiseen. Oikein 
lämmintä ja ihanaa syksyä kaikille ja muista-
kaa levätä, pitää huolta itsestänne ja ottakaa 
apua vastaan kun sitä tarjotaan! Ei aina tar-
vitse itse pärjätä ja jaksaa, siksi on läheiset ja 
ystävät olemassa.

Teksti ja kuva: Salla Sallinen

pidin pariviikkoa ja vaihdoin sen jälkeen 
urheilijoille tarkoitettuun polvitukeen joka 
löytyi Tokmannilta. Oli erittäin näppärä ja 
kätevä ja edelleenkin käytän sitä. Jalkahan 
on nyt siinä tilassa että kipua ei onneksi ole 
paljon mutta ei myöskään mitään eloa ja 
lihaksia. Eiköhän se siitä kuntoudu kun vain 
malttaa!

Kerroin tämän tarinan siksi kun huomasin 
miten vaikea ihmisen on pyytää apua silloin 
kun sitä tarvitsee. Olen itse melkoinen jäärä-
pää ja en osaa sairastaa. On vaikea asettua 
autettavan rooliin ja pyytää apua pienimmis-
säkin asioissa. Onko se meillä jotenkin 
veressä että viimeiseen asti sitkeästi itse 
väkerretään ennen kun suostutaan pyytä-
mään apua? Nyt neljä viikkoa murtumasta 
olen todennut että se apu mitä sain ja annoin 
ihmisten auttaa on tehnyt hyvää ja olen saa-
nut oikeasti levätä ja kuntouttaa jalkaani! 

PERHOSEN ELÄMÄÄ

Moikka kaikille. Uskomaton kesä!! 
Lämmintä piisasi ja todellakin ensimmäinen 
kesä neidillä kun pääsee rannalle jossa me 
myös käytiin ja useasti. Ekan kerran jo tou-
kokuun puolivälissä.

Kesä meni siis hyvin. Elokuussa alkoi kau-
an odotettu Esikoulu!! Syyskuussa on lääke-
hoidot ja marraskuussa vaihdellaan naulat jal-
kaan.

Elokuussa käytiin myös Lahdessa viikon 
leirillä mistä Neela tykkäsi kovasti. Kelan 
Elämässä nettijulkaisussa on myös pitkä jut-
tu kyseisestä Kelan OI-kurssista.

Teksti ja kuvat: Minna Manninen

Jokeri-pelissä 
tanssia 7.9

Neelan kanssa
Mimi ja Kuku 

Helsingissä
"lastenfestareilla"

Neela omissa 
kevätjuhlissa. 
Rakentamassa.

Matkalla 
Korkeasaareen 
kuvassa myös 
sisko Nelma

Porvoossa kaupungin puistossa 
viilentymässä.

Äiskä kävi ottaa 
tatuoinnin Neela 
oli tsemppaamassa 
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KEVÄTKOKOONTUMINEN TURUSSA 2018

minen ja tunteiden ilmaisu. Ajankohtaisesta 
sisaruusteemasta jatketaan syyskokoukses-
sa, sillä silloin aiheena on erityinen sisaruus. 
Samaan aikaan kun aikuiset ja nuoret keskit-
tyivät luennon kuuntelemiseen, lapset leikki-
vät kokoustilan nurkassa legoilla.

Lauantain luento-osuuden jälkeen oli mah-
dollisuus käydä kylpylässä ennen illallista. 
Kylpylä ei loistanut esteettömyydellään, sil-
lä altaisiin oli rappusia ja osa altaista oli eri 
kerroksessa.  Kaikki kylpyläpuolelle eksy-

Kevätkokousviikonloppu oli 
21.–22.4.2018 tuulisessa Turruus. 
Tuttuun tapaan paikaksi oli valikoi-
tunut kylpylä, tällä kertaa Holiday 
Club Caribia. Sijainniltaan kylpylä-
hotelli oli aivan loistava, sillä se oli 
saavutettavissa myös junalla! 
Viikonlopun toimintaan osallistui 
yhteensä 36 henkilöä.

Viime aikoina on paljon keskus-
teltu lasten kivusta ja kivunhoidosta. 
Kevään 2018 Hauraat luut - lehdessä 
olikin Saastamoisen Leenan ja 
Teräväisen Juhan artikkeli ”Kun 
kipu ja pelko ahdistavat”. Samalla 
tärkeällä teemalla jatkettiin myös 
kokousviikonloppuna kun Juha Teräväinen 
saapui luennoimaan meille. Juha Teräväinen 
on psykiatrinen erikoissairaanhoitaja ja 
lisäksi myös osastonhoitaja, perheterapeutti 
ja työnohjaaja. Luennon keskiössä oli lapsi ja 
hänen kivun ja pelon kokemukset kroonisen 
sairauden näkökulmasta. Lapsen sairaus vai-
kuttaa aina koko perheeseen. Perheen van-
hemmissa lapsen pelokkuus ja ahdistus voi-
vat aktivoida omia vastaavanlaisia koke-
muksia. Sisaruksien kohdalla isoja kysy-
myksiä ovat esimerkiksi huomion jakautu-

Kokoukseen osallistui 18 henkilöä. 
Keskustelun aloituksena harrastusteemaan 
johdatteli Leena Saastamoisen ja minun 
omat kokemukseni harrastamisesta. Leena 
kertoi omasta juoksuharrastuksestaan ja siitä 
kuinka ilon liikkumiseen ja mielekkään lii-
kuntamuodon voi löytää vielä aikuisiälläkin. 
Itse kerroin harrastuksestani sähköpyörä-
tuolibandysta, jonka harrastaminen on mah-
dollistanut minulle osallistuminen joukku-
eurheiluun. Lajin myötä olen saanut uusia 
ystäviä ja päässyt matkustamaan paljon. 
Sähköpyörätuolisalibandya pelataan ympäri 

Suomea ja varsinkin Euroopassa on 
paljon pelaajia, joilla on OI. 
Löytyipä kokousporukasta vielä 
manuaalipyörätuolisalibandya har-
rastava Olli Palonen, joten ainakin 
salibandysta saatiin kattava kuva!

Kiitos viikonlopusta kaikille 
osallistuneille! 

Teksti: Ella-Riikka Isometsä
Kuvat: Jouko Karanka

neet kuitenkin selvisivät ehjänä illalliselle, 
mutta täytyy sanoa, että nautinnollisemman 
kylpyläkokemuksen saa esteettömässä ympä-
ristössä. Illallispöydissä jutun lisäksi lensi 
myös ruokaa, sillä viikonloppuun osallistui 
myös syömään opettelevia pieniä kokousta-
jia. Siinä vaiheessa kun pienimmät painuivat 
unten maille, osa jatkoi vielä keskustelua 
pidempään yöhön.

Sunnuntaille oli säästetty kevätkokous, 
jossa täydennettiin hallitusta ja keskusteltiin 
toimintaryhmien toiminnan haasteista.  

Juha Teräväinen piti esitelmän

Ruokaa tulossa

Legokokoontuminen menossa
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saanut virallisen yhdistysnumeron ja yhdis-
tyksen pankkitili avattaisiin aivan lähiaikoi-
na. Yhdistys alkaa silloin periä 100 kruunun 
jäsenmaksua (sama lapsilta ja aikuisilta). 
Yhdistys myös suunnittelee avaavansa 
Swich-mobiilimaksukampanjan, jonka avul-
la kerätään rahaa siten, että jokaisesta luun-
murtumasta maksetaan tilille 1 kruunu! 
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 7 jäsentä ja 
sen lisäksi 28 henkilöä on aktiivisesti ja eri 
tavoin mukana yhdistyksen toiminnassa.

OI-Nordenin hallitus yrittää edelleen saa-
da myös Islantia mukaan OI-Nordenin toi-
mintaan. Rune tuntee Islannissa syntyneen, 
nykyisin Tanskassa asuvan ihmisen ja yrittää 
hänen kauttaan saada yhteyden islantilaisiin, 
joilla on OI ja Elisabeth yrittää puolestaan 
ottaa yhteyttä Islannissa asuvaan ihmiseen, 
joka on samassa Facebook-ryhmässä. 
Islannin pienestä väkiluvusta päätellen, siellä 
on myös muita Pohjoismaita huomattavasti 
pienempi määrä ihmisiä, joilla on OI.

Kevään kokous pidettiin hotelli Scandicin 
tiloissa. Elisabeth Hästbacka oli tehnyt tar-
jouspyynnöt muutamista hotelleista ja tämä 
hotelli osoittautui tällä kertaa sopivimmaksi 
vaihtoehdoksi. Tanskan edustajat olivat 
Michael Købke ja Rune Bang Mogensen, 
joka toimii tällä hetkellä OI-Nordenin halli-
tuksen puheenjohtajana, Norjasta olivat pai-
kalla Leif Richard Bårdsen ja Knut Erik 
Skarberg, Ruotsin OI-yhdistyksen edustajak-
si tuli heidän yhdistyksensä uusi puheenjoh-
taja Eddie Wheeler. Elisabeth Hästbacka ja 
Anne-Maria Hästbacka olivat Suomen edus-
tajat. Saavuimme kaikki paikalle perjantai-
iltana ja pitkäksi venyneen illalliskeskuste-
lun aikana ehdimme vaihtaa kuulumisia ja 
pohdimme jo hieman epävirallisesti seuraa-
van päivän kokousasioitakin. Tanskassa jär-
jestettävät tulevat jääkiekon MM-kisat nou-
sivat tietenkin myös puheenaiheeksi.

Iloisia uutisia saimme heti lauantaiaamuna 
alkaneen kokouksen aluksi Ruotsista. Eddie 
kertoi, että Ruotsin OI-yhdistys oli hiljattain 

kästä lisätä näidenkin ihmisten yhteistyötä 
Pohjoismaissa OI-Nordenin kautta.

OI-Nordenin hallitus päätti, että alamme 
järjestää täydentäviä Skype-kokouksia n. kol-
men kuukauden välein. Talousasioista todet-
tiin, että kaikkien mukana olevien jäsenmai-
den jäsenmaksut on hoidettu. Talous tulee kui-
tenkin aiheuttamaan suurta huolta tulevai-
suudessa, eikä nykyisen käytännön mukaisia 
kokouksia pystytä enää järjestämään ilman 
lisärahoitusta. NVC:n avustus tulee enää riit-
tämään vain yhden OI-Nordenin hallituksen 
kokouksen järjestämiskustannuksiin vuodes-
sa ja jäsenmaiden jäsenmaksut kattavat 
nykyisellään vain puolet yhden kokouksen 
kustannuksista. Siksi on vielä ratkaisematta, 
miten vuoden toisen kokouksen kustannuk-
set ja joka toinen vuosi järjestettävän asian-
tuntijaseminaarin lisäkustannukset pystytään 
tulevaisuudessa hoitamaan.

Suomesta toivotaan päivitettyä luetteloa 
OI:n hoitoon ja tutkimukseen perehtyneistä 
asiantuntijoista. Tällainen luettelo pitäisi saa-
da kootuksi mahdollisimman pian yhteis-
työssä Suomen OI-yhdistyksen, asiantunti-
joiden ja sairaaloiden kanssa. Tämän syksyn 
asiantuntijaseminaarissa ainoana Suomesta 
esityksen pitää tohtorin väitöskirjaa tekevä 
Elisabeth Hästbacka vammaisten osallisuu-
desta yhteiskunnassa, toimiessaan samalla 
myös toisena Suomen edustajista OI-
Nordenin hallituksessa.

Kevään kokousviikonlopun päätteeksi 
kaikki olivat erittäin tyytyväisiä kokousjär-
jestelyihin ja kokoushotellin palveluun ja 
puitteisiin. Yhteistyö OI-Nordenin hallituk-
sen jäsenten kesken toimii mutkattomasti ja 
keskustelut, samoin kokoukset, sujuvat avoi-
muuden ja ystävyyden ilmapiirissä. Seuraava 
kokous järjestetään Kööpenhaminassa siten, 
että aloitamme asiantuntijaseminaarilla per-
jantaina 5.10. ja jatkamme hallituksen 
kokouksella lauantaina 6.10.

Teksti ja kuva: Anne-Maria Hästbacka ja
 Elisabeth Hästbacka
Suomen edustajat OI-Nordenin hallituksessa

Kokouksessa sovittiin, että OI-Nordenin 
hallitus pitäisi Skype-kokouksen 11.8.2018 
klo 13. Kun tämä kokous sittemmin pidettiin, 
se onnistui melko hyvin, vaikka hieman tek-
nisiä ongelmia esiintyi internet-yhteydessä 
esim. Norjan edustajaan. Skype-kokous kesti 
noin tunnin ja siinä keskusteltiin tarkemmin 
tulevan asiantuntijaseminaarin järjestelyistä.

Kevään kokouksessa pohdimme myös 
perusteellisesti, miksi OI-Nordenin avustus 
NVC:ltä on laskenut nyt vain 23 000 Ruotsin 
kruunuun. Kokoustemme järjestäminen ei 
onnistu läheskään kaikissa hotelleissa, vaan 
kokoushotellin tulee olla esteetön, samoin 
inva-huoneita täytyy olla riittävästi, koska 
monet kokousedustajat käyttävät pyörätuolia 
ja tarvitsevat myös avustajan. Kokoushotel-
liemme tulee myös sijaita hyvien kulkuyh-
teyksien ulottuvilla, melko lähellä lentokent-
tää. Nämä kaikki em. asiat korottavat 
kokouskustannuksia. Jo monien vuosien ajan 
OI-Nordenin hallitus on yrittänyt hankkia hal-
lituksen kokouksien, yleiskokouksien ja 
asiantuntijaseminaarien järjestämiseen myös 
muuta rahoitusta esim. lääkealalta, mutta se 
ei valitettavasti ole onnistunut.

Osittain NVC:n toiveesta OI-Nordenin hal-
litus aikoo laajentaa asiantuntijaseminaareja 
enemmän vammaispoliittiseen suuntaan ja 
kysymyksiin, jotka koskevat muitakin har-
vinaisia diagnooseja, sillä ihmiset, joilla on 
OI, kuuluvat harvinaisten sairauksien 
vähemmistön vähemmistöön ja OI:n hoidos-
sa kunkin maan sisällä ja varsinkin 
Pohjoismaiden välillä on suurta vaihtelua. 
Tutkimustiedon tunnetuksi tekeminen ja sen 
välittäminen eri Pohjoismaiden asiantunti-
joille on siksi ensiarvoisen tärkeää. OI on 
hyvin monimutkainen diagnoosi ja siihen voi 
sisältyä paljon muutakin kuin lukuisat murtu-
mat (esim. kuulonalenema, hampaistoon liit-
tyviä ongelmia ym.) Kokouksessa tulimme 
siihen päätelmään, että monet ihmiset, joilla 
on OI, työskentelevät esteettömyyden, 
yhdenvertaisuuden ja muiden vammaispo-
liittisten kysymysten edistämiseksi sekä eri 
kulttuurin ja taiteen saroilla. Siksi olisi miele-

OI-NORDENIN HALLITUKSEN KOKOUS
HELSINGISSÄ 20.4.-22.4. 2018
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Suomen edustajat OI-Nordenin hallituksessa
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OI-NORDENIN HALLITUKSEN KOKOUS
HELSINGISSÄ 20.4.-22.4. 2018
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Kaikissa yliopistollisissa sairaaloissa on 
harvinaissairauksien yksiköt. HUS:n yksi-
kön nimi on HAKE.

Harvinaissairauksien yksikkö järjesti 
3.5.2018 harvinaissairauksien potilasjärjes-
töjen yhteistoimintatapaamisen johon osal-
listuin. Paula Juvonen harvinaissairauksien 
yksiköstä totesi tapaamisesta mm seuraavaa 
"Tällä kertaa oli vain yksi esitys: HUS:n 
Kliinisen genetiikan yksikön osastonylilää-
käri Kristiina Avela kertoi perinnöllisyys-
neuvonnasta ja uuden sukupolven sekven-
sointitekniikoista. Perinnöllisyyslääketiede, 
genetiikka on nopeasti kehittyvä tieteenala, 
johon liittyy paljon odotuksia ja toiveita. 
Geenitutkimus ja perinnöllisyysneuvonta 
koskettaa useimpia harvinaissairaita ja hei-
dän läheisiään."

J-P Tallgren

HARVINAISSAIRAUKSIEN YKSIKÖT

Hei
 
Syksy on luonnossa muutosten aikaa. 

Kukinnot muuttuvat marjoiksi, vihreys rus-
kaksi – luonnon kiertokulku ottaa askeleen 
eteenpäin. Myös me täällä HUSin Lasten ja 
nuorten toimialalla sekä Harvinaissairauk-
sien yksikössä menemme eteenpäin muutok-
sen kautta.

 
Haken osastonylilääkärinä alusta asti toi-

minut Mikko Seppänen jäi virkavapaalle 
1.9.2018 Mikko todellakin viettää vapaata 
töistä, joten työsähköpostiin hänelle ei kan-
nata laittaa enää tänä vuonna viestejä. 
Onnistuimme saamaan Mikon sijaiseksi 
Katariina Hannula-Joupin, joka vastaa lop-
puvuoden ajan puheluihin, mikäli soitatte 
Mikon työpuhelimeen. Katariina tuli meille 
lainaksi HUSin Iho- ja allergiasairaalasta. 
Hän on dosentti, ihotautien ja allergologian 
erikoislääkäri.

Toinen muutos koskee oikeastaan koko 
Lasten ja nuorten toimialaa, johon Hake kuu-
luu, vaikkakin sen tehtävänä on verkostoitua 
ja toimia kaikissa ikäryhmissä HUSin alueel-
la. Uuden lasten sairaalan (ULS) avajaisia 
vietettiin 6.9.2018, Lastenklinikan ja 
Lastenlinnan potilastoiminnot muuttavat sin-
ne tämän kuun aikana. Haken osalta muutto 
on jo osin alkanut; osastonylilääkärin huone 
on nykyisin Majakassa ja minäkin muutan 
pois Lastenlinnasta syksyn aikana.

 
Myös Terveyskylän Harvinaissairauksien 

talossa tapahtuu muutoksia syksyn aikana. 
Sivuston ruotsinnostyö on parhaillaan käyn-
nissä. Näillä näkymin ruotsinkieliset sivut 
avautuvat loka-marraskuussa. Samoihin 
aikoihin avautunee myös Terveyskylän 
uudistettu ammattilaisille tarkoitettu osio 
(vaatii kirjautumisen vrk-kortilla).

 
Näiden muutosten vuoksi päätimme, 

ettemme tänä syksynä järjestä jo perinteistä 
HUS:n Harvinaissairauksien yksikön ja har-
vinaissairauksien potilasjärjestöjen yhteis-
työtapaamista. Sen sijaan olemme valmiste-
lemassa yhdessä Suomen Ultraharvinaiset 
ry:n kanssa isoa seminaaria helmikuulle, kun 
Mikkokin on taas mukana ja toiminta muut-
tojen jälkeen tasaantunut. Seminaarin aihee-
na on ultraharvinaisten sairauksien tutkimus 
& diagnostiikka. Tilaisuuden ohjelma ja 
ilmoittautumisohjeet tulevat lähempänä, mut-
ta nyt jo kannattaa laittaa kalenteriin varaus 
perjantaille 8.2.2019. 

 
Kaunista, hyvää syksyä kaikille!
Paula Juvonen 

Ohessa alla linkki harvinaissairauksien 
yksiköiden toimintaan.

www.terveyskyla.fi/harvinaissairaudet

Yhdistyksen toimintaa

Sopeutumisvalmennuskurssin OI-aikuisuuden minäkuva B-osa 9.-11.11.2018 Verve Lahti.

Äitien vertaistapaaminen Helsingissä 24.-25.11.2018.                                                             
Ilmoittautumiset sähköpostitse Ella-Riikka Isometsälle 21.10.2018 mennessä: 

er.isometsa@gmail.com

Kevätkokoontuminen, pidetään Helsingissä Luonnontieteellisessä museossa 27.4.2019.

Yhdistyksen 40-vuotis juhlakokous järjestetään Vierumäellä 29.-30.9.2019.

Kokouksiin postitetaan kutsukirjeet hyvissä ajoin ennen kokouksia.                                         
Lisätietoja voi aina kysellä sihteeriltä. 

Muita tiedotteita

Juha-Pekka Tallgren on valittu vuoden 2019 alusta Harso ry:n sihteeriksi 

OIFE:n yleiskokous oli 18.–19.8.2018 ja Ida Männistö osallistui kokoukseen.                     
Eero Nevalainen ei ole enää varapuheenjohtajana OIFE:ssa, mutta on kuitenkin            

edelleen Suomen delegaatti OIFE:ssa. 

Tietosuoja-asetus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR, General Data Protection Regulation) sisältää uusia  
velvoitteita liittyen henkilötietojen keräämiseen, tallentamiseen ja käsittelyyn. Yritysten     

pitää kuvata tarkasti, mitä henkilötietoja se käsittelee, millä tavalla ja mihin tarkoituksiin.

Suomen osteogenesis imperfecta-yhdistyksen jäsenluettelo sisältää seuraavia tietoja:           
Sukunimi, etunimi, täydellinen postiosoite, syntymävuosi (tätäkään ei ole tiedossa kaikilta),           

onko OI, saako tietoja luovuttaa.

Lisäksi joidenkin kohdalta löytyy puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä viimeinen         
muutospäivämäärä (yleensä osoite muuttunut).

Tietojen käyttö: Tietoja käytetään jäsenmaksujen keräämiseen (syntymävuosi), kirjeiden ja    
kutsujen lähettämiseen erilaisille ikäryhmille ja/tai OI:n omaaville. Mitään tietoja tai 

nimilistoja ei luovuteta kenellekään ulkopuolisille, vaan esimerkiksi mahdolliset pyynnöt 
joihinkin tutkimuksiin välitetään yhdistyksen kautta asianosaisille, jolloin päätös 

osallistumisesta jää täysin jäsentemme omaan harkintaan.

Omat jäsenrekisterissä olevat tietosi voit tarkistaa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään                 
Jouko Karanka sähköpostitse karanka@kolumbus.fi tai puhelimitse 040 5204345 

Muistakaa myös

Muistakaa muuttaessanne ilmoittaa osoitteenmuutoksenne                                                              
yhdistyksen sihteerille sähköpostiin: sihteeri@oi-yhdistys.fi

TIEDOTTEET PALSTA
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Toukokuun 11.-13. päivinä tämän vuoden, 
2018, keväällä pidettiin OI-aikuiset minäku-
va-teemalla olevan kurssin ensimmäinen jak-
so Lahden Vervessä, eli tutummin ”Sopparis-
sa.

Osallistujia oli kurssilla kymmenen. 
Vierailijoinakin kurssillamme kävi meitä 
tapaamassa useampiakin yhdistyksemme 
jäseniä.

OI-AIKUISUUDEN MINÄKUVA

Mitähän nyt on tulossa

Ilopillerimme Minna

OI mikä metsä

Elina ja Aimo kuvaajan kanssa 
kevätilmaa ihailemassa

Ohjelmassamme oli toimintaterapiaa, 
fysioterapiaa, allasterapiaa, ryhmätapaa-
misia erilaisin aihein, saunomista sekä  
yhdistysilta, jossa vetäjänä oli Marjukka 
Kekäläinen.

Kurssia suosi mainio sääkin, joten ulkoi-
lulenkkejäkin tuli tehtyä. Kurssimme jatko-
osa tulee jälleen kolmipäiväisenä marras-
kuun puolivälissä. Oheinen kuvakatselmus 
kertoo osaltaan joistain tekemisistämme.

Teksti ja kuvat: Jouko Karanka

Mölkky menossa, voittoko tulossaTapanin kuvaannolliset sormet

Yläkuva: Marjukka vetämässä yhdistysiltaa 
Meneillään tulevan toiminnan suunnittelua
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Tavan mukaan, kurssilla oli omaa ohjel-
maa vanhemmille ja lapsille sekä perhetoi-
mintaa yhdessä muiden perheiden kanssa. 
Lastenhoitajat olivat herttaisia ja taitavia, 
joten lasten hoitoon jättäminen ei tuottanut 
meille aikuisille suurempaa päänvaivaa. 

Uimista ja askartelua

Kurssin aloitus hieman takkusi ainakin 
meidän perheemme osalta, sillä aamut olivat 
todella aikaisia kesäloman vapaaseen aika-
tauluun tottuneille. Pyrimme ennakoimaan 
maanantaiaamun romahdusväsymyksen saa-
pumalla paikalle vuorokautta ennen kurssin 
alkua. Tästä vaihtoehdosta emme olleet kuul-
leet aiemmin ja olimme erittäin ilahtuneita 
mahdollisuudesta. Matkustimme paikalle 
kahdella junalla sekä bussilla, raahaten las-
tenvaunut ja viiden henkilön viikon tarvik-
keet mukanamme. Pelkkä matka vei jo voi-
mat ja sunnuntai kului lähinnä levätessä. 
Ensimmäisen vuorokauden kustannukset 
maksoimme tietenkin itse, eikä siihen kuulu-

Osteogenesis Imperfecta -yhdistyksen 
lasten perhekurssi 6.8.2018-10.8.2018

OI:laisten lennokkaat päivät Lahden 
Vervessä. Lasten perhekurssilla riitti vils-
kettä, eikä ambulanssikyydiltäkään väl-
tytty.

Elokuussa Lahden Vervessä järjestettiin 
Kelan rahoittama perhekurssi OI lapsille. 
Kurssille osallistui vain kolme perhettä: 
Miika, Mamma ja Kirsi Kuisma, Camilla, 
Castor, Carolina, Miisa ja Jussi Wallinheimo 
sekä Neela, Nemo ja Nelma Markkula. 
Kurssin kuntoutujat olivat siis Miika, 
Camilla ja Neela. Osallistumisinnokkuuteen 
vaikutti todennäköisesti se, että koulut alkoi-
vat ainakin meilläpäin kesken kuntoutusvii-
kon. Tätä varten mekin jouduimme pyytä-
mään koululaisillemme poissaololuvan. 
Kurssin rahoitti ja järjesti Kela, joten kurssil-
le hakemista varten tarvittiin lääkärin lau-
sunto.

nut aterioita. Toisaalta, Verven vieressä on 
Mäkkäri sekä ruokakauppa, joten sieltä haim-
me kaiken tarvittavan.

Lapset odottivat kurssilta eniten uimista ja 
yhdessä tekemistä. Askartelu ja maalaus oli-
vat suosittuja juttuja kuten aina. Kaikki per-
heet olivat vierailleet kuntoutuskeskuksessa 
aiemmin, joten paikka oli tuttu ja aidattu piha 
mahdollisti lasten leikin myös iltaisin. 
Parasta antia oli vertaistuki ja keskinäinen 
rupattelu. Luennot tuntuivat hieman raskail-
ta, sillä taisimme tietää jo entuudestaan aika 
paljon OI:sta.

Kurssiin osallistuneet ammattilaiset olivat 
ymmärtäväisiä ja saimme itse hieman muo-
kata kurssin sisältöä. Esimerkiksi ohjattu 
kuntosaliharjoittelu tulikuumassa ja hiosta-
vassa kuntosalissa ei ehkä houkutellut kaik-
kia, joten ohjelmasta kehtasi jättäytyä sivuun 
selittelemättä syitä sen tarkemmin.

Suihkussa kolisee

Keskiviikkona ohjelmassa oli aamu-uinti 
perheittäin. Uintiosuus sujui muuten hyvin, 
mutta suihkutilan liukkaus yllätti Carolinan. 
Hän kaatui rajusti ja kolautti takaraivonsa. 
Jussin pidellessä Carolinaa, kiskoin vaatteet 
pikavauhtia päälleni ja kuulin kuinka oven 
takana Neela huusi kivusta. Käytävän lattia 
oli ollut märkä ja pisarakin vettä muovima-
tolla riittää muodostamaan luistinrataefek-
tin. Ehdin jo todeta ääneen: ”Onkohan täällä 
nyt kaksi potilasta?” Kiirehdimme huonee-
seen hakemaan tarvittavat sairaalavälineet ja 
käytävällä Minna totesi: ”Ambulanssi on jo 
tulossa hakemaan Neelaa”. Soitin siinä här-
dellissä päivystykseen, josta todettiin, että 
jos ambulanssi on jo joka tapauksessa kohta 
siellä, niin näyttäkää teidänkin lasta ensihoi-
tajille, jotka tekevät arvion, millä välineellä 
ja minne te lähdette.

 
Siinä oli ensihoitajille ihmettelemistä. He 

konsultoivat puhelimitse lääkäriä. Lääkäri 
totesi, että että pankaa ne molemmat samaan 
ambulanssiin ja tuokaa päivystykseen. 

TELETAPIT AMBULANSSISSA Onneksi tytöt ovat sen verran pieniä, että 
molemmat saatiin köytettyä yksille ambu-
lanssipaareille. Näky oli melkoisen huvitta-
va, vaikkei itse tilanteessa ollut mitään haus-
kaa. Ambulanssissa ensihoitaja myönsi, ettei 
ole ikinä kuullutkaan Osteogenesis 
Imperfectasta ja nyt kyydissä oli jopa kaksi. 
Kyyti sujui hyvin, kiitos medialaitteiden. 
Neela pelasi tabletillaan ja Carolina katseli 
Teletappeja. Kuljettajalta tytöt saivat peh-
molelut, ja Neela sai myös suklaata. Neela 
lupasi ystävällisesti antaa Carolinalle pienen 
palan suklaata, sitten kun lääkäri antaa heille 
luvan syödä.

Kitinää ja kiukkua

Sairaalassa meidät ohjattiin yhteen pie-
neen huoneeseen, jossa oletimme viettäväm-
me maksimissaan pari tuntia. Reissu venyi 
yli viiteen tuntiin, jona aikana lapsille ei tar-
jottu kipulääkettä, eikä meitä vanhempia 
informoitu oikeastaan mistään. Amanuenssi 
kävi katsomassa tyttöjä ja Neela tiedusteli 
häneltä: ”Kuinka noin nuori ihminen voi 
edes olla lääkäri?” Odottaminen ja epätietoi-
suus kävivät meidän kaikkien hermoille ja 
tytöt väsyivät nälissään. Jossain vaiheessa 
jätimme oven tahallisesti auki, jotta kitinä, 
kiukku ja huuto kuuluvat hoitajienkin kor-
viin. Väsymys ja ahdas huone ilman mitään 
virikkeitä (ei lehtiä, telkkaria tms.) johti sii-
hen, että Minna soitti Lastenklinikalle ja siir-
si Neelan hoitovastuun Helsinkiin. Meille 
taas tarjottiin mahdollisuutta jäädä osastolle 
tarkkailuun, mutta koin osaavani tarkkailla 
Carolinaa yhtä hyvin kuntoutuskeskuksessa-
kin, jossa on tarvittaessa apua lähellä. 
Luulimme pääsevämme pikaisesti pois, kun-
nes aulassa kuulimme, että Kela taksia jou-
tuu odottamaan reilun puoli tuntia… 

Palohälytyksestä keuhkokuumeeseen

Tunnelma takaisin Verveen oli tiivis. 
Neljä reissussa rähjääntynyttä väsynyttä, näl-
käistä ja janoista henkilöä. Perillä Jussi 
ilmoitti minulle, että Camillalla on yli 38 
astetta kuumetta, mutta se tuntui niin pikku-
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puolen pneumonialöydös, jonka seuraukse-
na alkoi antibiottihoito. Keuhkokuumeinen 
Camilla lepäili voipuneena ja Castor virnuili, 
että hän ehtisi vielä katkoa kinttunsa ennen 
kuin kurssi olisi ohi.

Kotiin toipumaan

Perjantaina kokosimme kurssin antia 
aikuisten ryhmissä ja lapset touhusivat omi-
aan. Jotkut odottivat jo kotiin pääsyä, toiset 
eivät olisi tahtoneet mistään hinnasta poistua 
kuntoutuskeskuksesta. Miika kertoi naut-
tineensa eniten uusista kavereista ja ilmapal-
lo lentopallosta. Wii, uinti ja ilmakiekko oli-
vat myös tehneet häneen vaikutuksen. 
Miikan mielestä parhaiten mieleen jäi 
Hesereissun palohälytys. Neela otti perjan-
taina jo ensimmäiset askeleensa kipeällä 
jalallaan, joten taisimme selvitä säikähdyk-
sellä. Otimme lapsista ryhmäkuvia ja jokai-
nen perhe kävi vielä täyttämässä Kelan vaati-
man GAS lomakkeen. Viikko oli kaiken kaik-
kiaan mielenkiintoinen ja tapahtumarikas. 
Seuraava viikko kului reissusta toipuessa.

Teksti: Miisa Wallinheimo
Kuva: Jussi Wallinheimo

jutulta, etten jaksanut kuin todeta: ”Anna 
Buranaa”.

Keskiviikkoiltana lapsilla oli vapaata 
aikuisista ja isommat lapset lähtivät Heseen 
syömään. Kesken reissun kauppakeskukses-
sa oli alkanut palohälytys, jota jotkut lapset 
luonnollisesti säikähtivät. Castor laittoi 
minulle viestin: ”Ollaan Hesessä ja täällä on 
palohälytys”. Oli epäuskoinen fiilis, ”mitä-
köhän vielä voisi sattua?” Aikuiset kävivät 
ravintoloissa syömässä, kuka missäkin. Oli 
ihan mukavaa istua alas hetkeksi ja jutella 
vain aikuisten kesken.

Yöllä vahdimme Carolinan vointia ja 
herättelimme häntä. Huomioni kiinnittyi kui-
tenkin Camillaan, joka hengitti raskaasti, 
yski ja vapisi. Annoimme hänelle kuumetta 
alentavaa lääkettä, mutta aamuyöstä mahas-
sa ei pysynyt enää mikään ja kuume huiteli 
40 asteessa. Tuumasin Jussille, että tänään tai-
taa olla sinun vuorosi lähteä tutustumaan 
Lahden päivystykseen. Meillähän ei ollut 
autoa, mutta onneksi Miikan äiti Kirsi tarjou-
tui lainaamaan autoaan ja kahdeksalta 
aamulla Camilla raahattiin kyytiin kohti 
Akuuttia. Kuusi tuntia tuokin reissu vei. 
Röntgenkuvista paljastui keuhkojen oikean 

jen kehittämisessä. Minusta on aina inspi-
roivaa tavata muita nuoria, jotka ovat kiin-
nostuneita ajamaan oman diagnoosinsa asi-
oita yhteiskunnassa. 

Eurordiksen kurssi Barcelonassa taas oli 
paljon haastavampi ja keskittyi hyvin pitkälti 
lääketutkimuksen arviointiin ja potilasjärjes-
töjen osallistamiseen tutkimuspuolella. Oli 
mielenkiintoista kuulla miten esimerkiksi 
Duchennen tutkimusta rahoitetaan mil-
joonilla euroilla vuositasolla potilaiden teke-
mällä varainhankinnalla. Meillä Suomessa ei 
ehkä ole samanlaista kulttuuria että tehtäisiin 

Euroopan harvinaisten sairauksien katto-
järjestö EURORDIS järjestää vuosittain 
kesäopinnot potilasvaikuttamisesta kiinnos-
tuneille tutkijoille ja potilaille, tarkoituksena 
lisätä molempien ryhmien tietoisuutta ja 
osaamista, mutta myös lisätä kontakteja poti-
lasjärjestöjen ja tutkijakunnan välille. 
Tämähän ei ole ensimmäinen koulutukseni 
aiheesta, kävin viime vuonna European 
Patients Forumin (EPF) nuorille suunnatun 
Young Patient Advocates-kurssin Wienissä, 
jossa painopiste oli nuorten vaikutusmahdol-
lisuuksien lisäämisessä ja organisaatiotaito-

VAIKUTTAMISTA OPISKELEMASSA
BARCELONASSA 11.-15.6.2018

Espanjan OI-yhdistyksen 
työntekijä Tamara haluaa 
aina ottaa selfieitä kun 
nähdään porukalla.

tempauksia ja kerätään rahaa kuin muualla 
Euroopassa, mutta uskon että pikkuhiljaa se 
tulee tännekin. Suomesta paikalla oli lisäkse-
ni pari syöpäjärjestöaktiivia. Meitä OI-laisia 
oli minun lisäksi myös Latviasta Edgars, 
Dace ja heidän tyttärensä Emilija. Viime 
vuonna Hollannissa OIFE:n nuorisotapaa-
misessa tutustuin espanjalaisiin ja näimme 
porukalla latvialaisten ja barcelonalaisten 
kanssa heti kun mahdollista!

Espanjassa on muutenkin tosi aktiivinen 
OI-yhteisö, isoimmissa kaupungeissa tava-
taan viikoittain. Yhdistyksellä on ihan huip-
pu työntekijä Tamara, joka toi-
mii myös psykologina paikallis-
ten terveydenhuoltoviranomais-
ten kanssa pitäen huolta jäsenis-
tön henkisestä hyvinvoinnista. 
Tälläinenkään toiminta ei ole 
meille suomalaisille tuttua, mut-
ta toimii ilmeisesti tosi hyvin 
siellä. Jäin kurssin jälkeen vielä 
pariksi viikoksi lomailemaan 
Barcelonaan ja tapasin myö-
hemmin lisää OI:ta ja itse asias-

Katalonialaisia OI-tovereita 
Barcelonan auringon alla, 

minä oikeassa reunassa.

sa vietettiin juhannustakin porukalla! 

Itse tykkään vaikuttamisesta ja verkostoi-
tumisesta, ja minut valittiinkin elokuussa 
OIFE:n toiseksi varapuheenjohtajaksi, mutta 
Dundeen kokouksesta tulee raporttia ensi 
numeroon! 

Teksti ja jälkimmäinen kuva: 
Ida Männistö 

Ensimmäinen kuva: Tamara Fernández
 AHUCE:sta (Espanjan OI-yhdistys)
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20

 

 

21

tehtävänä pidettiin tietojen päivitystä ja jaka-
mista puolin ja toisin. Suomi on pieni maa, jos-
sa on pitkät etäisyydet. Tieto ei välttämättä 
kulje edes nykyisen tiedonvälityksen aikana. 
Siksi hoidon organisoinnin ja keskittämisen 
kysymykset ovat edelleen ajankohtaisia, ja 
ehkä keskeisin teema, johon asiantuntijaryh-
män tulee ottaa kantaa. Muita teemoja, joista 
keskusteltiin, olivat muun muassa kuntoutus, 
psyykkiset ongelmat, murtumien diagnosoin-
ti sekä akuutin ja kroonisen kivun hoito.

Asiantuntijat olivat innokkaita ja kiinnos-
tuneita jakamaan tietoa ja keskustelemaan 
OI:sta. Asiantuntijaryhmä jatkaa kokoontu-
misia kulloinkin valittavien teemojen äärellä 
1-2 kertaa vuodessa. Seuraava tapaaminen on 
alkuvuodesta 2019, ja sen teemaksi on suun-
niteltu hoidon organisointia. 

Leena Saastamoinen
Marjukka Kekäläinen

Osteogenesis imperfecta -asiantuntija-
ryhmä koottiin uudelleen.

Vuonna 1995 dosentti Ilkka Kaitila kokosi 
suomalaisista osteogenesis imperfecta -
asiantuntijoista ryhmän, joka kokoontui sään-
nöllisesti keskustelemaan OI:hin liittyvistä 
ajankohtaisista kysymyksistä. Asiantuntija-
ryhmän vaihtuvuus oli pieni, sillä kiinnostu-
neet asiantuntijat jatkoivat siinä vuodesta toi-
seen. 

Ilkka Kaitilan jäätyä eläkkeelle asiantunti-
jaryhmän toiminta on ollut toistaiseksi jäissä. 
Tänä keväänä OI-yhdistyksen hallitus alkoi 
koota asiantuntijaryhmää uudelleen. Ryh-
mään liittyi useita yhdistyksen jäsenille tuttu-
ja asiantuntijoita. 

Asiantuntijaryhmän ensimmäinen kokous 
pidettiin 4.9.2018 Töölön kirjaston kokous-
huoneessa. Asiantuntijaryhmän tärkeimpänä 

OI-ASIANTUNTIJARYHMÄ

muksiani ja kysyi hän lopuksi ja lisäksi 
tulenko tänään iltapäivällä vastaanotolle. 
Sanoin en tulevani, koska jäljellä kyseisenä 
päivänä oleva matka ja sallitut ajonopeudet 
eivät olleet yhteneväisiä perille ehtimiseeni. 
Siispä lupauduin seuraavaksi päiväksi.

Seuraavana päivänä lääkärismieshenkilön 
kanssa keskustelimme ja hieman hän liikut-
telikin kehoani. Koska kivut lähinnä tulivat 
ruumistani, tosin elävää, liikuteltaessa totesi 
hän ystävällisesti että en ole varsinaisesti sai-
ras ja jos tekee kipeää ota särkylääkettä. Eipä 
niin paljoa tehnyt kipeää. Tosin nelisen viik-
koa olin juuri ja juurikaan yläruumiskehoa 
enemmän liikuttelematta. Paranin. Joten kai-
pa siellä vain joku vika oli luurangassani.

Jonain, etten sanoisi eräänä päivänä alku-
kesäkuussa, oli jokseenkin huono olo. 
Minulla. Seuraavana yönä jona yövyin 
lähestulkoon ja -menköön Suomen keskipis-
teessä, siis Kärsämäellä, hikosin kunnolla. 
Aamulla ajattelin että ehkä mahdollisesti tai-
dan olla epäterve, koska jo pidempään oli 
vasemmalla puolella ihmishenkilöäni, rin-
nan paikkeilla, ollut pystysuora kiputunne. 
Kiputunne oli alkanut jo jokusia viikkoja 
aiemmin, mutta koska oli olevinaan niin hen-
to en ollut siitä pahemmin välittänyt.

Aamupäivällä ajaessani Kokkolaa kohti 
handfreepuhelusoitin taskussani olevalla 
puhelimella Omapihlajan omaterveys-
asemalle Tampereelle. Siinä sitten selittelin 
puhelinvastaajahenkilön kysymyksiin tunte-

Elokuun lopulla päätin poiketa oikeassa 
silmälasiliikkeessä lukulaseja ostaakseni. 
Myivät minulle ensin silmälääkäriä. Ostin. 
Tosin käynti ei ihan hetimiten ollut. Kun oli 
tuli vietettyä pidempiäkin aikoja silmänais-
lääkärin kanssa. Keskustelin ja kerroin OI:n 
taudinkuvasta. Kerroin myös että eipä ole sil-
mänpaineitani aiemmin mitattukaan. Olivat 
normaalit. Jotain muutakin mittaili nesteyt-
tämällä oikealla kasvonreunalla olevaa sil-
määni. Tosin tätä ennen oli kysynyt tulinko 
itse autoa ajaen. Tulleeni myönsin. Sanoin 
myös että josko nyt teettäisinkin monitehola-
sit, koska jokusia kymmeniä vuosia sitten 
minulla on sellaisetkin olleet. Reseptin teki 
niihin. Sanoi myös että alkava vanhuusiän 
kaihi toisessa silmässäni on kuin myös toi-
sessakin mutta vähäisempänä. Sanoi myös 
silmieni, oi millaisten, olevan sellaiset likilä-
heisemmin tutkittaessa että laittaa passituk-
sen TAYS;in silmäosastolle lähinnä kun tuo 
silmänpaine, vaikka onkin normaali olisi syy-
tä tutkia omintakeisen silmänrakenteen vuok-
si, muttei luode. Myös sanoi että sitten älä 
mene TAYS:in tutkimukseen sitten omalla 
autolla ajaen. Tarkoitti varmaankin paluu-
matkaa.

ERÄÄN HULLUUDEN ANATOMIA 56

Pari päivää myöhemmin olin kaupassa ja 
keskustelin myyntihenkilön kanssa. Yht-
äkkiä oikea korvani tuntui kastuvan sisäältä 
ja siitä ikäänkuin kuulo häipyi. Selvästikään 
paristo kuuloni laitteesta ei ollut loppunut 
kuitenkaan. Illasta korva oli jo hieman kipeä 
joten seuraavana aamuna soitin uuteen ter-
veyskeskukseeni, koska Omapihlaja oli häi-
pynyt kohdaltani jo kuvioista hävittyään tar-
jouskilpailun Tampereella. Käskivät poik-
keamaan iltapäivällä. Poikkesin. Korva ei 
ollut sairaanhoitajan sisäkurkistaessa 
pahemman näköinen enkä tuntenut särkylää-
kettä vaativaa kipuakaan. Parani viikossa 
omintakeisesti. Korva.

Loppuvuoden ja ensi vuoden alun ohjel-
massani näyttää olevan jo useampiakin 
sovittuja TAYS-käyntejä, vaikka päivämää-
riä ei ole vielä vahvistettukaan. Luuntiheys-
mittaus, silmien tutkimus ja kuulolaitteen 
vaihdon tutkimus. Verikokeet ottanee ter-
veysasema enkä itse viitsi pistää tuota luun-
parannusdenosumabianiakaan. Mieluusti 
annan sairaanhoitajan piikitellä minua.

Jouko Karanka

Paikka varmistuu myöhemmin. 
Kyseessä esteetön ruokapaikka. 

Halukkaille majoitusmahdollisuus.
Vastaava pikkujoulu pidettiin 

myös viime vuonna hyvän ruuan ja 
seuran merkeissä Tampereella.

 Lisätiedot sihteeriltä. 
Yhteystiedot löytyvät tämän 

lehden kakkossivulta.

Pikkujoulu!
Omakustanteinen OI-yhdistyksen 
pikkujoulu ja Marjukan läksiäiset 

puheenjohtajan pestistä. 

Tampereella lauantaina 8.12.2018 
klo 17:00 alkaen. 
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SUOMEN OSTEOGENESIS PÖYTÄKIRJA
IMPERFECTA - YHDISTYS RY

Salla Sallinen 

    

22.4.2018

 
 

KEVÄTKOKOUS 2018

 
 

Aika 

 

Sunnuntaina 22. huhtikuuta 2018

 

Paikka 

 

Holiday Club Caribia, TURKU

 

Läsnä 

 

18 yhdistyksen jäsentä

 
 

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Leena Saastamoinen avasi kevätkokouksen 10:45

 

2. Kokousvirkailijoiden valinta

 

1. Puheenjohtaja: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Saastamoinen
2. Sihteeri: Kokouksen sihteeriksi valittiin Salla Sallinen

 

3. Pöytäkirjan tarkastajat: Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
Anni Kyröläinen ja Olli Palonen

 
 

3. Vuosikertomus vuodelta 2017

 

Korjattiin kirjoitusvirheet ja poistettiin kohta kehittämispäivä jonka jälkeen
hyväksyttiin vuosikertomus 2017

 
 

4. Yhdistyksen tilinpäätös
 

Minna Lääperi luki yhdistyksen tilinpäätöksen ja taseen sekä tilintarkastajien
lausunnon vuodelta 2017. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus  myönnettiin 
tilivelvollisille vuodelta 2017.  

 
5. Hallituksen varajäsenen vaali  

Ella-Riikka Isometsän varajäseneksi valittiin yksimielisesti Hennikki Karanka

 6. Hallitukselle 14 päivää aikaisemmin esitetyt kysymykset
 Hallitukselle ei ole tullut kysymyksiä.

 
  7. Muut asiat

 Aikuisten asiat eivät ole edistyneet eikä ryhmä ole kokoontunut kertaakaan.OIFE 
Youth Event -

 

kansainvälinen tapaaminen Tanskassa. Ilmoittautuminen tapahtumaan 
alkaa vappuna. Yläikäraja tapahtumaan on 35-vuotta.

 
 

Kelan perhekurssille on vielä vapaita paikkoja VERVE Lahdessa.

 
 

8. Kokouksen päättäminen

 

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Leena Saastamoinen päätti

 

kokouksen 11:11

 
 

_______________________ 

 

_______________________

 

Leena Saastamoinen 

  

Salla Sallinen

 

varapuheenjohtaja sihteeri
_______________________ _______________________
Anni Kyröläinen Olli Palonen

 

 
 

 

SUOMEN OSTEOGENESIS IMPERFCTA - YHDISTYS R.Y.

OSTEOGENESIS IMPERFECTA - FÖRENINGEN I FINLAND
THE FINNISH OSTEOGENESIS IMPERFECTA ASSOCIATION

JÄSENILMOITUSKAAVAKE
(Täytä painokirjaimin)

NIMI:___________________________________________________________________________

OSOITE:________________________________________________________________________

POSTINUMERO:__________________ POSTITOIMIPAIKKA:_____________________________

PUH:____________________________                                                       SYNTYMÄVUOSI:________________________________

SÄHKÖPOSTI:__________________________________________________________________

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

Muut jäseneksi ilmoittautuvat henkilöt:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Nimi, syntymävuosi

Onko heillä
OI:____________________________________________________________________________

____________________________________ _________________________________
Paikka ja aika       Allekirjoitus

 
 

 

 

 

Noudatamme GDPR:n mukaista tietosuojakäytäntöä. 
Tietoja käytetään vain yhdistyksen omiin tarpeisiin eikä luovuteta muille.

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

23

Rekisterinpitäjä: 
Jouko Karanka, Vallerinkatu 27 A 2, 33270 Tampere, puh. 040 520 4345, email: karanka@kolumbus.fi
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8. Kokouksen päättäminen

 

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Leena Saastamoinen päätti

 

kokouksen 11:11

 
 

_______________________ 

 

_______________________

 

Leena Saastamoinen 

  

Salla Sallinen

 

varapuheenjohtaja sihteeri
_______________________ _______________________
Anni Kyröläinen Olli Palonen

 

 
 

 

SUOMEN OSTEOGENESIS IMPERFCTA - YHDISTYS R.Y.

OSTEOGENESIS IMPERFECTA - FÖRENINGEN I FINLAND
THE FINNISH OSTEOGENESIS IMPERFECTA ASSOCIATION

JÄSENILMOITUSKAAVAKE
(Täytä painokirjaimin)

NIMI:___________________________________________________________________________

OSOITE:________________________________________________________________________

POSTINUMERO:__________________ POSTITOIMIPAIKKA:_____________________________

PUH:____________________________                                                       SYNTYMÄVUOSI:________________________________

SÄHKÖPOSTI:__________________________________________________________________

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

Muut jäseneksi ilmoittautuvat henkilöt:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Nimi, syntymävuosi

Onko heillä
OI:____________________________________________________________________________

____________________________________ _________________________________
Paikka ja aika       Allekirjoitus

 
 

 

 

 

Noudatamme GDPR:n mukaista tietosuojakäytäntöä. 
Tietoja käytetään vain yhdistyksen omiin tarpeisiin eikä luovuteta muille.

Palautetaan:
SUOMEN OSTEOGENESIS IMPERFECTA -YHDISTYS RY
Salla Sallinen
Tieteenkatu 14 C 60, 33720 TAMPERE
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Rekisterinpitäjä: 
Jouko Karanka, Vallerinkatu 27 A 2, 33270 Tampere, puh. 040 520 4345, email: karanka@kolumbus.fi
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