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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA

Mökkiaamu
Maailma muuttuu koko ajan digitaalisemmaksi eikä vanhempi väki meinaa pysyä
enää selvillä kaikista mahdollisuuksista.
Nuoruudessani oli tietolähteinä painetut lehdet, mustavalkoisina tietty, radio pitkillä aalloilla ja keskiaalloilla. Radioamatöörit toki
käyttivät lyhyitäkin aaltoja. Keskinäisiin
yhteydenottoihin oli toki lankapuhelimia.
Ularadiot tulivat myöhemmin ja nyt nekin
alkavat jo häipyä kuvioista. Norjan pohjoisosasta on esimerkiksi alkanut radioka-

Syyspäiväinen tervehdys tällä hetkellä
koleaan päin kääntyvästä iltapuhteesta.
Kuivan kesän jälkeen sade rummuttelee kaupunkiasunnon ikkunapeltejä kotoisasti aina
silloin tällöin. Ikkunan edessä avautuvassa
puistossa ei ole montaakaan frisbeegolfaaja
näkynyt tämän päivan tietämiin. OI-yhdistys
on viettänyt hallitustoimintaa lukuun ottamatta hieman hiljaisemman kesäkauden.
Toimenkuvana hallituksella on ollut 40vuotiskokoontumisen valmistelu.
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navien toiminnan lopetus, joka poistaa kaikki radiot FM-alloilla, eli ns ULA-radiot, jollaisia esimerkiksi autoradiot ovat. Radiotoiminta toki jatkuu entisellään mutta ohjelmat kulkevat internetin kautta. Televisio tuli
aikoinaan mustavalkoisena ja jossain vaiheessa alkoi näkyä väritelevisioitakin.
Sanoin jopa väritelevision yleistyessä että
meille ei kyllä tuollaista laitetta ikinä osteta.
sillä onhan mustavalkokuva riittävän hyvä.
Tietokoneet keksittiin ja yleistyivät syntyi
matkapuhelin. Tulivat kännykät ja tabletit ja
nykyisin lähes jokaisella on koko maailman
tietokannat taskun pohjalla saatavilla.
Tulevaisuuden mahdollisuuksia on vaikea
täysin ennustaa. Varmaa tietoa on vain se että
viestintä muuttuu edelleen.

Sähköisessä versiossa on tässäkin tapauksessa oma etunsa, sillä valokuvat siinä ovat
värillisiä sisäsivuillakin. Jäsenistöllä on mahdollisuus myös digitaalisen version saamiseen, mutta ainakaan aiemmat ilmoitukseni
siitä että joku haluaisi sähköisenkin lehden
eivät ole aiheuttaneet yhteydenottoja.
Vapaaehtoistoiminta oman yhdistyksemme tapaisissa yhdistyksissä on nykyään
useinkin jo hiipumassa. Kaikki pitäisi tuoda
eteen valmiina ilman omaa vaivannäköä ja
rahankulua. Toivottavasti yhdistyksemme
välttää pahimmat karikot ja onnistuu pysymään aktiivisena toimijana, sillä tällainen
vertaistukitoiminta on todella tervetullutta ja
antaa uusia näkökulmia monien sairauteen
liittyvien ongelmien voittamisessa.

Nyt kuitenkin vielä rakentelen tästä lehdestämme vielä paperiluettavaa versiota,
vaikka tämäkin lehti on ilmestynyt jo vuosia
myös sähköisessä muodossa pdf-tiedostona.

Teksti ja kuva: Jouko Karanka
hauraatluut@oi-yhdistys.fi
karanka@kolumbus.fi
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
löytäminen tuntui kovin vaikealta,
mutta onneksi tehtävässä jo aiemmin
kunnostautunut Maija Karhunen
lupautui ottamaan roolin jälleen kerran. Sihteeri on yhdistyksen operatiivisen toiminnan kannalta merkittävin toimija, joten olen kovin huojentunut tästä ratkaisusta polttavaan
ongelmaan.
Vuoden merkittävin tapahtuma,
syys- ja juhlakokous lähestyy kovaa
vauhtia. Asiantuntijaseminaarin osanottajalista on erittäin mielenkiintoinen ja odotukset ovat korkealla. PyPuheenjohtaja ja Colossus-tietokoneen rekonstruktio rimme saamaan aikaiseksi seminaarista videotallenteen tai suoran nettiBritannian kansallisessa tietokonemuseossa.
lähetyksen, mutta paikalle tuleminen
Kuvaaja: Maija Karhunen
on ainakin takuuvarma tapa päästä
osalliseksi seminaarin annista.
Syksyn tuntee saapuneen ilmanalan muuttuessa vilpoisemmaksi ja sateisemmaksi.
Pitkään OIFE:n toiminnassa mukana
Kesä kului itseltäni normaalia pidemmällä
olleena minua ovat viime aikoina ilahduttalomalla jonka pidin ennen vaihtoa takaisin
neet skandinaavien pyrkimykset aktivoitua
aiemman työnantajan palvelukseen. Loman
eurooppalaisella tasolla. Suomi on ollut kankohokohtana oli viikon käynti Lontoossa, jos- sainvälisessä yhteistyössä pohjoismainen
sa taisimme Maijan kanssa jopa päästä noin
edelläkävijä: harvinaisen diagnoosin järjesviiden metrin päähän Sussexin herttuaparin töjen kannattaa panostaa mahdollisimman
autosaattueesta!
monenkeskiseen ja avoimeen yhteistyöhön.
Autan näissä pyrkimyksissä mielelläni mahSuutarin palattua lestiinsä tutumpien työdollisuuksieni mukaan.
kuvioiden myötä on yhdistyksen puheenjohtajan hommiinkin ollut vapaa-ajalla enemSyyskokouksen jälkeen yhdistyksen asiamän energiaa. Tehtävässä on ollut hieman
listalla ovat loppuvuodeksi ainakin lasten
opeteltavaa mutta onneksi rutiinit alkavat
kivunhoitoon keskittyvä asiantuntijaryhmän
kehittyä. Suuret kiitokset edeltäjälleni kokous, nettisivujen uudistamisen aktivoiMarjukalle taustatuesta opettelun vielä kes- minen jo järjestetyn tarjouskilpailun pohjalta
täessä! Hallituksen kanssa parin viikon sekä alkuvuodesta järjestetyn kehittämispäivälein pidettävät pikaiset Skype-työtunnit vän tulosten käsittely. Tekemistä riittää!
toimivat tehokkaina tilannetarkistuksina hallituksen kokousten välillä, jolloin kokoukJuhlakokousta innolla odottaen ja hyvää
sista itsestään tulee tehokkaampia.
loppuvuotta jäsenistölle toivottaen,
Kevätkauden suuri huoli oli se, että menetimme sihteerimme vahvuudesta. Seuraajan

Eero Nevalainen
Puheenjohtaja
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SIHTEERIN PALSTA
puheenjohtaja Eeron ja hallituksen avuksi. On ollut
helppo ottaa tehtävä haltuun nopeasti viime kuukausien aikana, kun ei
oikeastaan ole tarvinnut
opetella mitään uutta,
lähinnä muistella vanhaa.
Lisäksi yhdistyksessä on
tällä hetkellä erittäin aktiivinen hallitus, mikä helpottaa työskentelyä.
Keskustelu hallituksen
WhatsApp-ryhmässä käy
kuumana. Olen myös huomannut, että elämänkokemuksen kartuttua sihteerin
pestin hoitaminen tuntuu
Puheenjohtaja ja sihteeri turismia harrastamassa
paljon helpommalta ja varBuckinghamin palatsin edustalla. Kuvaaja: Maija Karhunen
memmalta kuin silloin,
kun olin vasta parikymppinen. Koska me yhdistyksen puheenjohtaja
Tervehdys kaikille ja hyvää syksyä!
ja sihteeri olemme myös avopuolisoita,
Kirjoitan tätä tekstiä Musiikkitalon kahvilasyhdistyksen asioiden hoitaminen lomittuu
sa Helsingissä, ja ulkona on kirkas syyspäivä. Ruskan värit ovat puhjenneet täyteen heh- arkeemme sujuvasti ja kotimme Helsingin
Vuosaaressa onkin tällä hetkellä eräänlainen
kuun aivan viime päivinä.
OI-toimisto.
Siitä onkin kymmenisen vuotta, kun olen
Kirjoitan tätä tekstiä myös pahasti deadliedellisen kerran ollut OI-yhdistyksen toinesta myöhästyneenä (anteeksi, Jouko), ja
minnassa mukana. Silloin hoitelin sihteerin
yhdistyksen 40-vuotisjuhlakokous ehdittiin
pestiä joitakin vuosia, kunnes lähdin ulkojo juhlia Vierumäellä. Kokousviikonloppu
maille opiskelemaan tanssia. Ehdin asua
tuntui onnistuneelta, mukana oli myös uusia
lyhyet pätkät Britanniassa ja Amsterdamissa,
kasvoja, ja koko hallitus teki ahkerasti töitä
ja pitempään Berliinissä. Nyt olen asunut jo
tapahtuman eteen. 40 vuotta täysin vapaaehviitisen vuotta Suomessa ja sen aikana luonut
toisvoimin pyöritettyä yhdistystoimintaa on
tanssitaiteilijan uraa ja tehnyt kaikenlaista
hieno saavutus ja kertoo sinnikkyydestä, pitmuutakin taidealan hommaa kuten kirjoittakäjänteisyydestä ja ahkeruudesta. Moni on
mista, vaikuttamista ja alan kehittämistä.
tehnyt pitkiä rupeamia yhdistyksen hyväksi.
Tällä hetkellä minua kiinnostaa myös löytää
Kuten puheenjohtaja Eero sanoi, emme juhelämään uusia kuvioita taideympyröiden
lineet abstraktia yhdistystä, vaan teitä, meitä.
ulkopuolelta, ja siihen eri vammaisjärjestöisOnnea siis Suomen OI-yhdistykselle, meille
sä vaikuttaminen tuntuu kiinnostavalta suunkaikille, ja malja seuraaville 40 vuodelle!
nalta.
Teksti ja kuva: Maija Karhunen

Nyt hoitelen siis tätä sihteerin pestiä
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TIEDOTTEET
Yhdistyksen toimintaa
Nuorten vertaistapaaminen 19.-20.10.2019 Tampereella.
Kutsukirje lähtenyt. Asiaa hoitaa Anni Kyröläinen annikyro@gmail.com

Kevättapaaminen ja kevätkokous Jyväskylässä alustavasti 25.4.

KELAn Osteogenesis imperfecta-sopeutusmisvalmennuskurssi nro 75653 järjestetään
Lasten perhekurssina yli 1-vuotiaille alkaen 21.09.2020. Kurssipaikka Verve Lahti.
Lapset yksivuotiaista yläkouluikään asti. Lisätietoja kurssista Kelan sivuilta.

Syyskokous järjestetään Tampereella.

Vertaistapaamiset: Järjestetään miesten tapaaminen.

Sopeutumisvalmennuskurssi yli 15 vuotiaille joilla OI.
Paikkakunta ja aika vielä päättämättä..

Linkkejä
Yhdistyksen virallinen ja suljettu Facebook-ryhmä on: ” Osteogenesis Imperfecta Suomi”.
Erikoissairaanhoidon verkkopalvelu www.terveyskyla.fi

Muistakaa muuttaessanne ilmoittaa osoitteenmuutoksenne myös yhdistyksen sihteerille.
Yhteystiedot lehden kakkossivulla.
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KEVÄTTAPAAMINEN HELSINGISSÄ
Luentoa seuranneen yhdistyksen kevätkokouksen jälkeen vielä
kahviteltiin, jonka jälkeen pääsimme tutustumaan näyttelyihin.
Aloitimme elämän historia näyttelystä, jossa saimme kattavan
ja havainnollistavan opastuksen
näyttelyn sisältöön. Sen jälkeen jäi
innokkaille vielä aikaa näyttelyiden vapaaseen kiertämiseen.
Teksti ja kuvat: Beyla Karanka

Täytetyt eläimet kokoustilan seinällä
Yhdistyksen huhtikuinen kevättapaaminen, jonka yhteydessä oli myös yhdistyksen
kevätkokous, pidettiin tänä vuonna
Helsingissä, luonnontieteellisessä museossa
Luomuksessa 27.4.2019. Tilaisuus aloitettiin
yhteisellä lounaalla, jonka aikana ehti hyvin
vaihtaa kuulumisia ja kenties tutustua joihinkin uusiin kasvoihin. Lounaalta sujuvasti siirryttiin sopivaan mielentilaan samassa fyysisessä tilassa sijaitsevaan luentoon. Tällä kertaa kokoontumisen luennoitsijana oli
Palmuasema-blogistaan tunnettu Sanna
Kalmari ja luennon aiheena esteetön matkailu. Kalmari on itse matkustanut ympäri maailmaa sähköpyörätuolin kanssa, ja matkoistaan kirjoittamisen lisäksi myös toiminut matkanjohtajana. Luento tarjosi esteettömään
matkailuun ja turvallisuuteen liittyviä käytännön tärppejä, joista varmasti moni OI:n
kanssa elävä voi hyötyä. Sen lisäksi Kalmari
rohkaisi unelmoimaan, ja valoi uskoa siihen,
että jotkut mahdottomiltakin tuntuvat haaveet voivat olla yllättävän saavutettavia.

Museon portaat
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Sanna Kalmari esitelmöi
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SOPEUTUMISVALMENNUSTA
PUNKAHARJULLA

Sisäänkäynti Kruunupuistoon
koihin nähden.

Yhdistyksen sopeutumisvalmennus aikuisiän saavuttaneille oli Kruunupuiston kuntoutuskeskuksessa Punkaharjulla toukokuun
2019 lopulla. Kokoon saimme täydet kymmenen henkeä joista perinteiseen tyyliin
enemmistö, kuusi henkeä, oli naisia. No
mukana oli lisäksi yksi nelijalkainen ystävämme.

Majoitukset olivatkin sitten hienosti
yhden hengen huoneissa kaiketi kaikilla.
Tosin JP joutui asustamaan hänen hänkoiransa kanssa samassa lukaalissa. Kruunupuisto on entinen keuhkotautiparantola, jota
on lisärakenneltu pariinkin otteeseen ja siksi
huoneitamme oli aivan eri puolilla taloa.
Kulkemiset talon sisällä olivat ilmeisesti kunnossa pyörätuolejakin käyttäville ja ulkoilureititkin lähimaastossa oli rakennettu esteettömiksi.

Menomatkallani kohti Punkaharjua nappasin mukaani Lahden rautatieasemalta JP:n
koirineen. Matkamme kurssin alkua edeltävänä päivänä sujuikin sitten leppoisasti
Savonlinnan kautta yhtä luottokortin hukkumista lukuun ottamatta perille asti. No luottokorttikin sitten löytyi perillä auton sisätiloista. Suurin osa tulijoista käytti mahdollisuutta yöpyä Kruunupuistossa jo kurssin
alkua edeltävä yö. Syynä tuohon oli paikan
hieman syrjäinen sijainti tulijoiden kotipaik-

Ohjelmaa oli sopivasti, joten vapaaaikaakin jäi. Ensimmäisenä päivänä oli paikkoihin tutustumisen jälkeen ohjelmassa ryhmäkeskustelu ”Uni ja terveys” ja siihen jatkoksi sopivasti rentoutusta Huilaamossa.
Toisen päivän ohjelma koostui kuntosalista,
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Osallistujien ohjelmointia
ryhmäkeskustelusta ”Vahvuudet ja voimavarat”, allasjumpasta sekä ”Arjen rytmittämisestä”.

minun porukkani pääsi autoillen muutaman
kilometrin päähän museolle.
Metsämuseolla koetin etsiskellä Pinomäen PIKA-koneiden lähistöltä kuvaani,
joka erään perimätietolähteeni perusteella on
ollut museossa näkyvillä. Toki en löytänyt.
Taitavat poistaa liian vanhat museoistakin.

Kolmanteen kurssipäivään sisältyi liikuntaa, ravitsemustietoa ja tietoa kipujen hallinnasta. Iltaviimeisenä oli retki lähimaastossa,
eli kävely grillille makkaran paistoon ja pannukahvittelemaan. Meno alas grillille
ja takaisin on ehkä jyrkähkö, ainakin
vanhemmille ja heikkovoimaisille
pyörätuolin käyttäjille.
Viimeinen täysi päivämme alkoi
ryhmäkeskustelusta ”Liikunnasta
aktiivisuutta ja voimavaroja”. Tämän
jälkeen oli altaan vuoro. Päivällisen
jälkeen oli ulkoilua toiveiden mukaan
ja siinä porukka jakaantuikin kahdeksi. Osa lähti pyörätuoleinkin vaeltamaan maastopolkua kohti Hotelli
Punkaharjua. Toinen puoli lähti kanssani metsämuseo Lustoon, Hotelliretkeilijät kastuivat pahan kerran rankkasateessa, joka alkoi jo ennen kuin

Ulkoiluakin sopivasti
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Poislähtiessämme huomasimme että olimme
hukanneet Marjukan. Useista soittoyrityksistä huolimatta emme saaneet häneen puhelinyhteyttä, joten lopulta lähdin kävellen
etsiskelemään Marjukkaa alakerran sokkeloista. Marjukka tulikin jo vastaani ihan
alkuetsiskelyssä. Selitys viipymiseen oli se
että hän oli lukinnut itsensä vahingossa erään
metsäkoneen ohjaamoon. eikä ollut päässyt
pois. Sulkemisajan lähetessä keitään kävijöitäkään ei ollut ollut enää näköpiirissä. Olipa
kuitenkin saanut lopulta puhelimitse yhteyden Luston henkilökuntaan, ja joku oli tullut
neuvomaan kuinka ohjaamosta poistutaan.
Poistuimme Lustosta ja ehdotin että poikkeamme katsomaan kastuneita hotelliretkellä olijoita. Sanoin lähtiessämme että jos tuo
hotellin valtiatar Saimi Hoyer on paikalla
niin saanpa halauksen. Eivät tainneet kaverit
uskoa puheitani kuitenkaan. Hotellille saavuttuamme livahdimme sateessa sisälle. jossa kastuneet retkeläiset odottelivat invataksikyytiä Kruunupuistoon. Kun kysyin he tiesivät kertoa että Saimi on paikalla ja selittivät
mistä hänet löytää. Marssin oleskelutilaan ja
siellähän Saimi istui sohvalla keskustelemassa joidenkin ilmeisesti asiakkaidensa
kanssa. Nousi ylös ja tuli halaamaan tietty
”vanhaa tuttua”.

Pannukahvit valmistumassa grillillä
Viimeiselle illalle oli suunnitelmissa vielä
itse järjestetty grillitapahtuma. Yhä jatkuvan
sateen tähden emme menneet kodalle, vaan
iltaa vietettiin sisägrillillä. Musiikki soi ja
grillattavat tekivät kauppansa.
Lähtöpäivänä oli vielä keskustelua itsehoitosuunnitelmasta. Ennen lopputapaamista, jossa keskusteltiin jatkosuunnitelmista ja
annettiin palaute, oli vielä rentoutusta huilimossa. Hieman myöhästyin huilimoon
menossani ja muut siellä jo makailivat lepolavereissa. Istahdin lepotuoliin käydäkseni
makuulle….mutta Hupsista lepolaveri, vaikka näyttikin yksiosaiselta, olikin kaksiosainen, joten pamautin häntäluuni lattiaan laverin jakaannuttua kahdeksi. Tietysti sanoin
muille että en satuttanut itseäni, enkä pahemmin satuttanutkaan. sillä jokusien viikkojen
jälkeen ei tuo selkärangan jatkekaan ollut
enää juurikaan arka. Kuulemma en ollut
ensimmäinen jolle tuoliyhdistelmä teki tepposet.

Saimi Hoyer hotellinsa seinäkoristeena
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Uskoisin että muutkin kuin minä olivat
tyytyväisiä Kruunupuiston antiin. Itselläni
ehkä eniten vaikutti tuo ensi kertaa käynti ja
siten uudet näkökulmat ohjelmien vetäjiltä.
Suosittelen vastaaviin tilaisuuksiin osallistu-

mista, mikäli vain on mahdollista.
Vertaistuki tällaisissa tapahtumissa on vertaansa vailla.
Teksti ja kuvat: Jouko Karanka

Pihapelureille
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OI-NORDENIN HALLITUKSEN KOKOUS
GÖTEBORGISSA 31.5.-2.6.2019

OI-Nordenin edustajat illallisella: Leif Norjasta, Rune Tanskasta, Elisabeth ja
Anne-Maria Suomesta, Michael ja hänen avustajansa Mads Tanskasta.
Kuvasta puuttuu Ruotsin edustaja Eddie.
Kevään 2019 OI-Nordenin hallituksen
kokous päätettiin järjestää Göteborgissa,
joka on Ruotsin uuden OI-yhdistyksen edustajan, monissa projekteissa ja muusikkona
työskentelevän, Eddie Wheelerin kotikaupunki. Halusimme näin varmistaa, että myös
Ruotsin edustaja olisi paikalla, kun meillä olisi niin paljon tärkeitä asioita käsiteltävänä.
Lähdin jo torstai-iltana ajamaan kohti
Vaasaa, josta minä, Anne-Maria ja Elisabeth
lensimme aikaisin aamulla Helsingin kautta
Göteborgiin. Emme kumpikaan olleet käyneet tuossa kauniissa kaupungissa aiemmin.
Tulimme perille jo iltapäivällä ja ehdimme
tavata muut kokousedustajat hotellilla ennen
päivällistä. Tähän kokousviikonloppuun
osallistuivat meidän lisäksemme Rune Bang
Mogensen (OI-Nordenin pj) ja Michael

Kobke Tanskasta, sekä Leif Richard Bårdsen
Norjasta ja Eddie Wheeler Ruotsista.
Ruotsin toinen edustaja Lars-Göran Waden
oli estynyt tulemasta, kuten myös Norjan OIyhdistyksen varsinaiset edustajat, Arthur
Ronningen ja Knut-Erik Tvedt Skarberg.
Kun tulimme perille, otimme selvää hotellin lähellä sijaitsevista nähtävyyksistä ja melko pian suuntasimmekin viehättävään
Trädgårdsföreningen-puistoon, jonne oli kaikilla vapaa pääsy, kuitenkin ilman lemmikkejä. Puiston pitkiä, kaartuvia polkuja reunustivat valtavan suuret, valtoimenaan kukkivat rhododenron-pensaat. Kauniiden
rakennusten edessä oli hyvin hoidettuja nurmikoita vesialtaineen ja suihkulähteineen.
Sorsat uivat rauhassa välittämättä niitä
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Pohdimme myös tulevan yhteistyön muotoja, mikäli OI-Nordenin hallituksen toiminta muuttaa muotoaan tai jää tauolle.
Pohdimme, että kunkin Pohjoismaan yhdistys voisi nimetä yhteyshenkilöt jatkamaan
mahdollista yhteistyötä kansallisten OIyhdistysten välillä. NFOI:n ja DFOI:n kanta
oli, että yhteydenpitoa jatketaan sähköisesti.
Kaikista näistä asioista tullaan OINordenissa päättämään syyskokouksessa
lokakuussa. Syyskokouksen rahoitus oli kuitenkin silloin vielä epävarmaa, sillä
Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen, eli

kuvaavista ihmisistä. Ruusupensaiden keskellä oli pieni kahvilaravintola, jonka pöydille varpuset hyppelivät valmiina nappaamaan jokaisen vartioimattoman herkkupalan. Harakkakin lenteli lähistöllä. Lintujen
ruokkiminen oli kielletty, mutta silti ne
onnistuivat aina löytämään jotakin henkensä
pitimiksi. Nautimme kovasti ruusuntuoksuisesta teehetkestämme ja päätimme mennä
uudelleen seuraavana iltana kokouksen jälkeen katsomaan hienoja palmuja ja muita
viherkasveja palmutaloon, minkä onneksi
teimmekin ja kuvasimme sielläkin ahkerasti.
Myös Tanskan OI-yhdistyksen edustajat
kävivät puistossa lauantai-iltana.
Lauantaiaamuna aloitimme varsinaisen
OI-Nordenin hallituksen kokouksen.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Rune ja
sihteerinä Leif. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Sitten tutustuimme vuorollaan kunkin maan OI-yhdistyksen
puheenjohtajan laatimaan vastaukseen OINordenin puheenjohtajan aiemmin keväällä
lähettämään kyselyyn koskien OI-Nordenin
tulevaisuutta. Ruotsin yhdistys pitää toimintaa OI-Nordenissa hyödyllisenä, mutta heillä
ei ole tähän resursseja eikä ole helppoa saada
uusia jäseniä aktiivisiksi toimijoiksi ja vastuunkantajiksi heidän uudessa yhdistyksessään. Norjan ja Tanskan yhdistysten puheenjohtajat olivat lausunnoissaan sitä mieltä,
että tällä hetkellä kummassakaan yhdistyksessä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia
osallistua sekä OI-Nordenin, että OIFE:n toimintaan. He perustelivat kantaansa sillä, että
OI:n lääketieteellinen tutkimus ja asiantuntijoiden yhteistyö on tätä nykyä enemmän
Euroopan laajuista kuin pelkästään
Pohjoismaiden välillä tapahtuvaa yhteistyötä. He olivat sitä mieltä, että vähenevät
resurssit on kohdennettava mieluummin
vain OIFE:n toimintaan. Suomen yhdistyksen puheenjohtajan kanta oli, että OINordenin hallitus voi tehdä OI-Nordenin tulevan toiminnan suhteen, kuten OI-Nordenin
hallituksessa yhdessä päätetään.
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Trädgårdsföreningen-puiston palmutalossa
kasvoi kokonaisia palmupuita.
NVC:n, tuki ei tule mahdollistamaan toisen
fyysisen kokouksen järjestämistä. Puheenjohtaja Rune lähetti, kokouksemme päätöksen mukaisesti, kokouksemme jälkeen tiedustelun NVC:lle, jossa kysyttiin vielä
NVC:n mahdollisuuksia myöntää lisäavustusta kokouksen järjestämiseen ilman jäsenmaiden yhdistysten jäsenmaksua. Tiedustelussa tuotiin esille majoittumiskustannuksia

tajat halusivat katsoa yhdessä Champions
League-jalkapallofinaalia. Me suomalaisnaiset liityimme heidän seuraansa myös
enemmän (Elisabeth) tai vähemmän (AnneMaria) innostuneina. Sunnuntaina hyvästelimme toiset kokousedustajat ja lähdimme
hieman haikein mielin paluumatkalle, sillä
olemme olleet pitkään mukana OI-Nordenin
toiminnassa ja näillä näkymin tämä kokous
tulee jäämään ehkä viimeiseksi OI-Nordenin
hallituksen kokousviikonlopuksi, ainakin
joksikin aikaa. Toivomme, että yhteistyö
Pohjoismaiden välillä voisi kuitenkin jatkua
edelleen. Kaikissa Pohjoismaissa vallitsee
saman tyyppinen demokraattinen yhteiskunta, ja sosiaalipolitiikkamme, terveydenhoitomme täällä Pohjolassa on hyvin samankaltaisesti järjestetty. Mielestämme voisimme
hyötyä monipuolisesta yhteistyöstä maidemme välillä nykyistä paljon enemmän.
Helsingissä jouduimme odottelemaan jonkin
aikaa koneen vaihtoa. Illansuussa tulimme
Vaasaan, josta minä, Anne-Maria ajoin takaisin kotiin. OI-Nordenin epävarmoista tulevaisuudennäkymistä huolimatta itse kokousmatkamme oli sujunut hienosti hyvässä
yhteisymmärryksessä, hilpeällä huumorilla
höystäen.

lisäävänä tekijänä se, että jotkut hallituksen
jäsenet tarvitsevat kokoukseen myös henkilökohtaisen avustajan. NFOI ja DFOI ilmoittivat, etteivät ole valmiita maksamaan OINordenin jäsenmaksua vuoden 2019 jälkeen,
eikä Ruotsin yhdistyksellä SFOI:llakaan ole
taloudellisia mahdollisuuksia maksaa sitä.
Jäsenmaat huolehtivat kuitenkin kuluvan
vuoden 2019 jäsenmaksun maksamisesta.
Puheenjohtaja välitti meille myöhemmin
kesällä sähköpostitse NVC:n vastauksen, jossa todetaan, että NVC myöntää vain ennalta
määrätyn summan jokaisen OI-Nordenin
jäsenmaan yhdistyksen edustajaa kohden.
Valitettavasti tämä summa ei välttämättä riitä
kattamaan edes yhden, saati kahden kokousviikonlopun yhteenlaskettuja majoittumiskustannuksia, kun mukana on myös avustajia ja tarvitsemme hotellin, jossa on useampia esteettömiä huoneita.
Göteborgin kokouksessa päätettiin, että
OI-Nordenin hallituksen jäsenet pitävät tiiviisti yhteyttä sähköpostin välityksellä
ennen seuraavaa OI-Nordenin Skypekokousta, joka päätettiin pitää 11.8.2019.
Myös OI-Nordenin yleiskokous tullaan pitämään Skype-kokouksena lokakuussa, eli
6.10.2019 klo 14 ja siihen on tarkoitus kutsua
mukaan edustajat jokaisesta kansallisesta
yhdistyksestä, ainakin kansallisten yhdistysten puheenjohtajat. Me Suomen yhdistyksen
edustajat, Anne-Maria ja Elisabeth, muistutimme jo Göteborgissa Suomen yhdistyksen
40-juhlavuoden kokouksesta syyskuussa.
Elisabeth lähetti heti kesällä sähköpostitse
OI-Nordenin hallituksen jäsenille tarvittavat
tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta
kokoukseen, kun hän oli saanut ne Suomen
yhdistykseltä. Moneen otteeseen olemme
esittäneet kutsun Suomen yhdistyksen puolesta, mutta kukaan OI-Nordenin hallituksen
muista jäsenistä ei ole osannut sanoa, aikovatko he tulla Suomen juhlakokoukseen.

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

Lauantai-iltana kokouksen ja illallisen jälkeen etenkin OI-Nordenin miespuoliset edus-

Kukkaloistoa
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LIIKUTTAVAA LIIKENNETTÄ
Jokusia vuosia sitten joltain ylemmältä valtiotaholta muistaakseni ilmoitettiin että kansalaiset voisivat ehdotella lakeihin muutoksia, jotta tarpeettomia ja turhia pykäliä voitaisiin poistaa. Minulla olisi liikennettä koskien
joitakin ehdotuksia turhista lakipykälistä.
Turhista turhin on vilkun käyttö. Nykylakipykälien mukaan vilkkua pitää käyttää aina
ennen kaistanvaihtoa ja kääntymistä risteyksissä. Koska käytäntö tuolla liikenteessä on se
että esimerkiksi kaistanvaihdossa useimmat
autot vain liukuvat toiselle kaistalle vilkun
välähtämättä edes yhtä kertaa. Usein takana
tuleva auto lähtee ohittamaan, siis vaihtaa
kaistaa vilkuttamatta, mutta palatessaan ohituksen jälkeen eteen voi sitten joko vilkuttaa
tahi ei. Sama vilkun vähäinen käyttö risteyksissä jatkuu, tosin kääntyessä vilkkua näytetään käytettävän enemmän kuin kaistanvaihdossa. Helpoimmalla ajatustyöllä pääsevät jo
nyt ne, jotka eivät vilkuta koskaan. Säästyyhän siinä vilkkurele ja polttimokin, sähkönsäästöstä puhumattakaan. Omalla ajokokemuksellani arvaan autojen pienistä sivuttaisliikkeistä ja nopeudenvaihdoista nuo muiden
kääntymiset ja kaistanvaihdot ilman vilkkuakin. Siis poistettakoon vilkun käyttöpakko.
Ehkä jopa vilkut autoista.
Toinen autoajoneuvoja koskeva turha lakipykälä on liikennevalojen punaisen valon
sanoma ettei risteykseen saa ajaa. Lähestyessäni risteystä siirryn itse heti hiljentämään
nopeutta kun keltainen valo syttyy valon punaiseksi vaihdon merkiksi. Yleensä takanani
oleva painaa keltaisen syttyessä kaasun pohjaan aikomuksenaan kiihdyttää risteyksen
läpi jälkivihreillä. Ainoastaan silloin en jarruta keltaisen syttyessä jos jarrutuksesta tulisi
erittäin voimakas. Jos valoihin tullaan kahta
rinnan niin viereisellä kaistalla ajetaan vielä
punaisten läpikin risteykseen erittäin usein.
Tosin eihän siinä ehdi valoja katselemaan kun
kännykkä korvalla ajetaan. Nykyisin punaisissa seisoessa ja vihreän syttyessä ei kannata
lähteä kovinkaan ahnaasti liikkeelle, koska
poikittain menevä liikenne ei heti lopu, päinvastoin punaisten läpi ajajia suhahtelee yhä

Bussi pysäköitynä päätepysäkille
suuremmalla nopeudella. Liikennevalojen
ongelman voisi poistaa poistamalla tolpista
merkityksettömän punaisen valon. Vihreä
valo tarkoittaisi että voit mennä jos olet varovainen ja keltainen tarkoittaisi että vihreä
joko syttyy tahi sammuu. Toinen mahdollisuus olisi poistaa liikennevalot kokonaan ja
kaikki risteykset ajettaisiin kiertoajoliittymän
sääntöjen mukaan eli se joka ensin ehtii risteykseen saa mennä. Risteyksestä poistuttaisiin, mikäli auto on risteyksen jälkeen vielä
ajokunnossa. Jalankulkijoita ja pyöräilijöitä
tuo punainen valo ei ole ikiaikoihin koskenut
muulloin kuin ehkä silloin kun punaista päin
mennen joutuisi samalla rekan yliajamaksi.
Siispä punaiset pois turhina.
Turha näyttää olevan tuo suojatien eteen
jätettävä viisi metriä pysäköitäessä. Ainakin
Tampereella päätepysäkillä seisoskelee Tahmelassa usein Nysse-bussi nokka kiinni suojatiessä. Kevään korvalla kävin kerran sanomassa yhdelle bussikuskille että siihen pitäisi
jättää viisi metriä. Kuljettaja kysyi minulta
jopa yllättävän hyvällä suomenkielellä: ”Kuka niin sanoo?” Koska kuitenkin ajattelin että
hänkin tiesi että se olin minä joka niin sanoi,
niin aloin epäillä että hän ei sisäistänyt miksi
minä sellaisia puhuin. Ehdotinkin hänelle että
sellaista tekstiä olisi liikennesäännöissä ja määräyksissä, asetuksissa tai jopa laeissa,
siis täällä meillä Suomessa. Oheisessa kuvan
bussi ei pysäköi kovin lähellä suojatietä, mutta jos tuossa olisi viisi metriä suojatiehen olisi
bussi kymmenen metriä korkea. Ei ollut.
Teksti ja kuvat Jouko Karanka
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OIFE:N VUOSIKOKOUS JA SEE, HEAR,
SMILE-SEMINAARI LATVIASSA

Seminaariväkeä
ja dosentti Janna Waltimo-Siren. Näitä
seminaareja järjestetään kolmen vuoden
välein, eli seuraava olisi tiedossa vuonna
2022, toivottavasti saamme silloin enemmän
suomalaisia kuuntelemaan ja myös puhumaan!

Tämän vuoden OIFE:n yleiskokous järjestettiin Riiassa Latviassa. Sen yhteydessä
järjestettiin myös See, Hear, Smileseminaari terveydenhuollon ammattilaisille
– aiheina olivat ”pääasiat”, eli kallo, näkö,
kuulo ja hampaat. Luennoitsijoita oli ympäri
maailmaa monipuolisesti eri lääketieteen
aloilta ja saimme intensiiviset kolme päivää luentoja oli lähes 40. Seassa luettiin myös
anonyymejä omakohtaisia kokemuksia, mitkä toivat hyvin perspektiiviä myös asiantuntijoille. Monesti unohtuu miten moneen asiaan OI vaikuttaa.

Yleiskokouksessa oli 35 osanottajaa
22:sta eri maasta ja siellä käytiin läpi mm. viime vuotta. Vuonna 2018 OIFE sai 3 uutta
jäsentä: Ukraina, Etelä-Afrikka ja Nigeria.
Teimme myös paljon yhteistyötä eri tahojen
kanssa kuten EMA, EURORDIS, eri lääkeyhtiöt ja ERN:t. 2018 perustettiin myös
OIFEn Medical Advisory Board (MAB). Sen
tehtävänä ei ole ratkoa yksittäisiä lääketieteellisiä tapauksia, vaan toimia neuvonantajana lainsäädäntöön, tutkimukseen ja muuhun lääketieteelliseen keskusteluun. Puheenjohtajana toimii pediatri Oliver Semler, jolla
on myös itsellään OI. Kokouksessa myös keskusteltiin paljon OIFEn toiminnasta tänä ja
ensi vuonna sekä hyväksyttiin ensi vuodelle
budjetti ja toimintasuunnitelma. Henkilövalintojakin tehtiin: Ingunn Westerheim jatkaa seuraavatkin 4 vuotta OIFE:n president-

Kuulin mm. eräältä erikoishammaslääkäriltä että dentinogenesistä pystyy hoitamaan
OI-lapsilla hyvin uusilla läpinäkyvillä 3Dmuoteilla. Hänestä jopa normaalia nopeammin, koska OI-lapset eivät valita yleensä mistään. Olisipa näitä ollut jo 90-luvulla! Mutta
ei peli ilmeisesti ole menetetty aikuisenakaan. Se anekdooteista, useimmat esityksistä
on ladattu OIFE:n sivulle:
https://oife.org/see-hear-smile/
Suomesta taisi tällä kertaa olla vain minä
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tinä ja allekirjoittanut valittiin myös neljäksi
vuodeksi toiseksi ”varapresidentiksi”. Kokouksessa käsiteltiin myös yksi jäsenhakemus ja OIF Ghana hyväksyttiin yksimielisesti jäseneksi.
Kokouksessa käytiin myös läpi ERN
BONDia, joka on siis luuston sairauksia
käsittelevä eurooppalainen osaamisverkosto
(European Reference Network). Tällä hetkellä siinä on mukana 38 terveydenhuollon
keskusta kymmenestä maasta ja hakemuksia
on sisässä monesta maasta. Potilaiden ääntä
osaamisverkostoissa edustavat E-PAGit,
potilasjärjestöjen valitsemat edustajat.
OIFE:n edustajana toimii norjalainen
Rebecca T. Skarberg.
Asiaa hampaista
Tulevia isompia tapahtumia:

OIFE:n kalenterissa on myös paljon muitakin tapahtumia ja konferensseja. Tämän
kaiken lisäksi käytiin läpi paljon erilaisia
rekisteriasioita ja lääkeyhtiöiden, lainsäätäjien ja viranomaisten kanssa tehtävää yhteistyötä. Olen itse menossa Amsterdamin konferenssiin marraskuussa ja suosittelen sinne
lähtemistä lämpimästi kaikille lehteä lukeville asiantuntijoille myös. Vastaan mielelläni kysymyksiin siihen tai OIFEen liittyen! –
Ida Männistö, 2nd Vice President,
ida.mannisto@oife.org

- OIFE:n nuorisotapahtuma Bilbaossa
23.-27.10.2019
- Quality of Life 4 OI-konferenssi
Amsterdamissa 22.-25.11.2019
- OIFE AGM eli yleiskokous
Valenciassa 8.-10.5.2020
- OIFE:n nuorisotapahtuma Gdanskissa
28.-31.8.2020 (haku yleensä maalishuhtikuussa)
- OI2020-konferenssi Sheffieldissä
5.-8.9.2020

AGM:n osallistujia (kuva OIFE)
Teksti ja kuvat: Ida Männistö
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PERHOSEN ELÄMÄÄ
na. Koulu alkoi 12.8 mikä jänskätti tooosi paljon mutta hyvin sekin on menny. Mukava
avustaja on saatu neidille. Ja alun jännityksen jälkeen niin alkaa avusrajqkin luottamaan itseensä. Elämä lapselle konsertti oli
todella huippu EINO JA AAPELI Neelan
lemppari ja sen tahdis jammailtiin koko biisi.
18.10 on taas jotain uutta meinaan muutto
uuteen kotiin ja myös uus koulu ja uus kunta.
Nyt jo jännityksellä odotetaan millasia kavereita siel on. Lokakuus on myös infuusio.
Tässä lyhyesti meidän kesä kuulumiset.
Terveisin Neela
Teksti ja kuvat: Minna Manninen

Kuva pläjäys!! Vaikka kesäloma alkokin
pari vk aikasemmin koska reisi päätti mennä
poikki niin meidän kesä meni silti tosi hienosti. Reiden parantuminen kesti 6viikkoa ja
sen jälkeen ollaan menty ja tehty kaikkee.
Käytiin Lintsillä ja sielt löyty Neelan ehdoton suosikki minne pääs tuolilla mennä.. Jätti
sipsipussi voitettiin Lintsillä olin kaikkien
ehdoton suosikki silti. Neela sai mageet arskat lintsin narun vedosta. Käytii myös katsomas driftingii mikä ei ollu neidin mieleen
ollenkaan mutta Nemo taas haaveilee tästä
alasta. Heinäkuussa oli häät ja neidit oli kyl
niiin onnessa kun sai laittaa hienot Mekot
päälle. Viikko ennen koulua oltiin
Rauhalahdessa viikko. Käytiin uimassa ja
oltiin niin lomalla! Valmiiseen pöytää 5 kertaa päiväs. Neela sai monta kaveria. Eräskin
pikku kaveri oli valmis ottamaan pyörätuolin
jos Neela ei enää sitä halua. Neela myös
intoutui laulaa karaokea jota oli kahtena ilta-
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ERÄÄN HULLUUDEN ANATOMIA 48

Sanoin Beylalle että siinä menee neljä viikkoa. Tehden kahdeksantuntisia työpäiviä viisi päivää viikossa. Ihmetteli, Beyla siis, ettei
siinä nyt niin kauaa mene. No olipa tyttö
oikeassa tuolloin eli 18. heinäkuuta. Beyla
oli kuvannut tuona päivänä kesämökin eteistä kamerallani. Lattian alapuolelta eli maan
pinnalla oli konttaillut tuollaisessa 40-50 cm
välitilassa. Kuvia sitten katseltuani totesin
että siellä lattiassa täytynee olla ainakin viiden senttimetrin tila lattian ja aluslaudoituksen välillä. Koko kuvausprojektin syy oli se
että eteisessä oli mielestäni maan hajua ja
yksi mahdollisuus olisi joku lahovika lattiassa.
Projekti alkoi reiän porauksella lattiaan
tyhjän tilan toteamiseksi. Rautalangan pätkällä mittasinkin lattian alla olevan noin viisisenttisen ontelon. Ei siis muuta kuin lattian
purkuun. Rakenne olikin nyt sellainen että
päästäkseni purkamaan lattian maalatun
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kovalevyn alta laudoituksen täytyi ensin purkaa sisäseinät, jotka olivat tapetoitu ja tehty
Halltex-levystä. Seinien repiminen tietysti
hajotti nuo levytkin. Seinissä oli eristeenä
appiukon nupeilla ulkoseinään kiinninaulaamia lehtiä, Aamulehti, Kansa Taisteli miehet
kertovat, Aku-Ankka yms.. Lehtien päiväykset vuosilta 1969 ja 1970. Eristeet pois ja
tilalle laittelin Ekovillaa. Sitten lattian kimppuun. Sitten kovalevy pois lattiasta ja alta paljastui raakalaudoista tehty lattia jonka purin
pois. Myös täällä oli lehtiä eristeenä, poistin
nekin ja totesin että kaikki rakenteet olivat
kuivia ja homeettomia, lahoa ei missään.
Lattiakin meni uusiksi kyljellään olleet kakkosneloset pois ja rakentelin uudet koolaukset normivälille ekovillaa varten. Koska lattia oli erittäin epävaakasuora, maksimivirhe
seitsemän senttiä, jouduin tekemään kaikki
koolaukset kiilamaisiksi. Tännekin ekovilla
ja muovieristyspaperi, jonka päälle rakentelin oksamännystä lattialaudoituksen. Koska

Yhden kerran oli jo lähellä etten ottanut jonkinasteista särkylääkettä, Panacodia olisi löytynyt, tosin nuo loput vanhenevat/vanhenivat käytettävä ennen päiväyksellä tässä
kesällä. Niin jalka kramppasi hieman kun
selälläänmaaten selkää lepuuttaessani vedin
kädellä jalkaa koukkuun venytelläkseni hierojaopiskelijan neuvon mukaan. Vasen jalkakoipi jäi koukkuun pariksi minuutiksi ja teki
todella makeaa ennen kuin kramppi lopulta
laukesi ja sain jalan suoraan. Parin tunnin
päästä pääsin sinäkin päivänä taas jatkamaan
työntekoa. Toki vasen reisilihas oli jokusia
päiviä hieman arkana. Eipä apteekki kuitenkaan hyötynyt koko rakenteluprojektini aikana euroakaan, koska en kipulääkitse itseäni
turhan- tms.-päiten. Rahaa meni siis vain
rakennustarvikkeisiin.

lattia nousi saunan pukuhuoneeseen vievän
oven edessä noin neljä senttiä ylemmäs jouduin ovenkin irrottamaan ja lyhentämään.
Irrotusvaihe oli hankala. Lastenlastenlasteni
isomummu, se niistä joka asuu meillä, oli
oven irrotuspuuhassa mukana ja saimme
oven lopulta pois ja kannoimme sen yhdessä
verstaalleni, jossa sen lyhennyssahasin. Kun
ovi piti takaisinkantaa ei apuhenkilöä näkynyt missään, ei kuulunutkaan. Nappasin
oven syliini ja kannoin sen liiterin ja ulkoportaiden kautta takaisin työmaalle. Täytyy
myöntää että jonkin verran kului aikaa että
sain rakenneltua systeemin oven saranoiden
kiinnittämiseen. Ovea ei nimittäin saa enää
pois saranatapeista nostamalla, vaan ovea
piti samalla sekä pitää oikealla korkeudella
että kohdaaan niin että pystyin kolmannella
kädelläni kiinnittämään ruuvit paikoilleen.
Onnistui tietty.

Eipä ole enää maanhajua mökkieteisessä,
jostakin syystä. Vaakasuorakin lattia on.

Niin seiniin tuli kaikkialle 12 mm vahvuinen mäntyvaneri, jonka päälle sitten tasoitetapetti joka maalattiin. Lattia tuli kahdesti
lakattua. Kattokin tuli maalailtua pariin kertaan ennen lattian valmistumista. Listoitusta
sitten. Valkoiset kattolistat, muut listat mäntyä lakattuna. Siis lattialistat ja nurkkalistat
L-kirjaimen muotoiseen eteiseen, ovilistat
kolmeen oveen ja vielä ikkunalistat neljään
ikkunaan.

Teksti ja kuva: Jouko Karanka

No eihän se neljä viikkoa riittänyt. Tällä
hetkellä vielä osa listoista laittamatta ja aikaa
kulunut kaksi kuukautta aika tarkkaan. Eikä
niitä työpäiviä ollut viittä viikossa vaan aluksi kuusi osin jopa seitsemän päivää. Työaika
oli pari kolme ensimmäistä viikkoa sellaiset
kymmenen tuntia päivässä kunnes hieman
tasaantui. Tälläkin viikolla tuli vielä yksi 11tuntinen päivä tehtyä. Aamuyhdeksästä kello
22:een kahdella kahvilla ja puolen tunnin
yhdistetyllä lounas-päivällistauolla. Jokusia
kertoja päivän mittaan jouduin toki
oikaisemaan sohvalle kun selkäpuoli meinasi jäädä linkkuun. Selkä tuossa oli kovilla
useampaankin otteeseen vanerilevyjä kannellessa, samoin polvet lattialla kontatessa.
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KUVIA ALKUVUOSILTA
Ohessa kuvia yhdistyksen alkuvuosilta, jolloin sopeutumisvalmennuskurssit
pidettiin Lehtimäellä mm. vuosina 1982, 1983, 1984, 1985 ja 1987.
Kymmenvuotisjuhlakuvissa, jotka ovat siis vuodelta 1989, näkyy myös
ulkolaisia vieraitamme. Siinä tunnistamistehtävää.
Kuvat keräili: Jouko Karanka
Kuvat yhdistyksen valokuva-arkistosta
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1/1

PÖYTÄKIRJA
KEVÄTKOKOUS 2019
Aika:

27.4.2019 klo 14.00

Paikka:

Luonnontieteellinen museo, Helsinki

Läsnä:

22 yhdistyksen jäsentä

1. Kokouksen avaaminen, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhdistyksen puheenjohtaja Eero Nevalainen avasi kokouksen 14:03 ja totesi sen laillisesti
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Kokousvirkailijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Nevalainen, sihteeriksi Juha-Pekka Tallgren sekä
Leena K. Saastamoinen ja Leeni Kiikkilä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin siten, että kohtaa 6 “Kehityspäivästä 19.1.2019 seuraavat
kokouspäätöstä vaativat asiat ei käsitellä tässä kokouksessa”.
4. Toimintakertomus 2018
Toimintakertomus 2018 hyväksyttiin.
5. Tilinpäätös 2018
Vuoden 2018 tilinpäätös hyväksyttiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
6. Kehityspäivästä 19.1.2019 seuraavat kokouspäätöstä vaativat asiat
Tätä kohtaa ei käsitelty kohdan kolme päätöksen mukaisesti
7. Hallitukselle 14 vuorokautta ennen kokousta esitetyt kysymykset
Hallitukselle 14 vuorokautta ennen kokousta esitettyjä kysymyksiä ei ollut.
8. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
9. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 14.36
Vakuudeksi
_________________________________
Puheenjohtaja (Eero Nevalainen)

_______________________________
Sihteeri (Juha-Pekka Tallgren)

_________________________________ _______________________________
Pöytäkirjantarkastaja (Leena K. Saastamoinen)
Pöytäkirjantarkastaja (Leeni Kiikkilä)
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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

Palautetaan:
SUOMEN OSTEOGENESIS IMPERFECTA -YHDISTYS RY
Maija Karhunen
Gustav Pauligin katu 4 B 38, 00990 HELSINKI
Noudatamme GDPR:n mukaista tietosuojakäytäntöä.
Tietoja käytetään vain yhdistyksen omiin tarpeisiin eikä luovuteta muille.
Rekisterinpitäjä:
Jouko Karanka, Vallerinkatu 27 A 2, 33270 Tampere, puh. 040 520 4345, email: karanka@kolumbus.fi
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15.3.2020
hauraatluut@oi-yhdistys.fi
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