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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA
tuksen on vielä ryhdyttävä ennen kuin toimiva rokote saadaan käyttöön.
Omissa käytännöissäni suurimmat muutokset olivat keilailuharrastukseni kuuden
kuukauden tauko ja kaupassa käynteihini tullut muutos. Perheen kauppareissut tulivat suurelta osin minun yhden hengen ja kerran viikossa käynneiksi. Noudatin siis tinkimättä
annettuja linjauksia maskeista kertakäyttökäsineistä ja etäisyyksistä muihin. Parin kerran
jälkeen jätin nuo ikäihmisten aamuaikaiset
kaupassakäyntiajat käyttämättä kun huomasin että kello 10 kieppeillä kaupoissa oli tarjolla jo uuttakin tuoretavaraa. Myös kaupassakävijöitä, siis nuorempaakin väkeä, oli jostain syystä vähemmän kun huomasin siirtää
kauppareissuni myöhempään ajankohtaan.
Keilailun jäädessä pois jäivät samalla myös
satunnaiset ”kahvi ja pulla”-kuppilakäynnit
pois. Autoilu väheni selvästi ja ulkonaolo
lisääntyi aluksi kaupunkilenkkeilyn, mutta jo
huhtikuun lopulta, mökkeilyn merkeissä.
Korona asettunut omaan uomaansa ja jatkunee pitkään. Ihmisten käyttäytyminen on
muotoutunut suurelta osin erilaiseksi kuin
ennen tämän vuoden helmikuuta, ehkä joiltain osin pysyvästikin. Kokoontumiset ja
yhdistysten toiminnat keskeytyivät täysin tai
ainakin vähenivät merkittävästi, niin meidänkin yhdistyksessämme. Tällä hetkellä toimintoja palautetaan kouluihin, kokoontumisiin ja harrastuksiin, mutta samalla nousee
pandemiaan sairastuvien määräkin aika jyrkästi. Nähtäväksi jää millaisiin toimiin halli-

Sosiaaliset ihmissuhteet siirtyivät sähköiselle puolelle, joista esimerkkinä oli huhtikuun ympäripyöreiden syntymäpäivieni vietto etäkokoontumisena lasten ja lastenlasten
kanssa. Fyysisesti synttärikakkuani sitten syötiin vasta juhannuksena mökillä ja silloinkin
metrin turvavälein. Tosin juhannuksenakaan
eivät kaikki lapsenlapset päässeet tulemaan.
Omaehtoisessa karanteenissa, suositus +70 v,
on tullut oltua lähes kaikkialla. Tosin koko
aikana ei ole tarvinnut sulkeutua neljän sei-
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nän sisälle. Ainakin näin Tampereen seudulla
minua on ihmetyttänyt erittäin vähäinen kasvomaskien käyttö. Itselleni tuo maski ei ole
ollut käytössä ongelma, koska olen käyttänyt
samantyyppisiä maskeja paljonkin erilaisissa
pölyävissä työhommissani kotona ja mökillä.

miesten vertaistapaamisen toivon tätä kirjoittaessani onnistuvan suunnitelmien mukaan
parin viikon päästä. Tosin on oletettavaa että
osallistujamäärä ei tule olemaan aiempien
vuosien tasolla. Pysykäämme terveinä ja huolehtikaamme läheisistämme parhaan kykymme mukaan.

Yhdistyksen toiminnan kannalta täytyy
nyt toivoa että pandemia selätetään kuitenkin
nopeasti. Yhdistyksemme historiassa tämä
oli tietääkseni ensimmäinen kerta kun sääntömääräinen kevätkokous jäi pitämättä.
Syyskokouksen ja sen yhteydessä olevan

Teksti ja kuva: Jouko Karanka
hauraatluut@oi-yhdistys.fi
karanka@kolumbus.fi

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Kokoukseen järjestetään ensimmäistä kertaa
myös etäyhteysmahdollisuus.
Kokouksen yhteyteen alun perin suunniteltu miesten tapaaminen peruttiin osanottajamäärän vähyyden vuoksi. Tapaaminen laajennettiin koskemaan kaikkia kokoukseen
ilmoittautuneita.
Yhdistyksen kotisivut osoitteessa
http://www.oi-yhdistys.fi/ on uusittu. Siirrämme yhdistyksen tiedotusta jatkossa tälle
uudelle alustalle, jotta emme ole riippuvaisia
esimerkiksi sosiaalisen median kanavista.
Puheenjohtaja

Rokualla järjestettiin sopeutumisvalmennuskurssi, joka loppujen lopulta saatiin täyteen. Palaute oli ymmärtääkseni hyvää.
Vaikka kurssin syrjäiseksi koettuun sijaintiin
kohdistuikin hieman kritiikkiä, tästä kuitenkin seurasi että mukana oli ensikertalaisia.
Seuraavalla kerralla sitten etelämmässä.
STEA:n tulevista rahoituskuvioista riippuen
voi myös olla, että sopeutumisvalmennuskurssitoimintaa korvataan jatkossa alueellisemmilla, useammin toteutettavilla ja pie-

Ensimmäinen syysmyrsky jäi ainakin täällä Vuosaaressa antiklimaattiseksi, mutta ehkäpä koronavuosi ei kaivannutkaan enää lisää
draamaa. Päätimme rohkaistua pitämään
syyskokouksen ja samalla vuoden ainoaksi
jäävän kokouksen ihan paikan päällä
Tampereella. Tätä lukiessanne kokous on jo
pidetty. Esityslistalla ovat myös kevätkokouksessa käsittelemättä jääneet asiat.
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ei voi pyöriä itsekseen. Yhdistystä kuitenkin
ilmeisesti tarvitaan ja sen halutaan olevan olemassa jatkossakin. Uudempaa jäsenistöpolvea rohkaisisin tulemaan aktiivisella otteella
mukaan kehittämään toimintaa.

nemmillä vertaistapaamisilla.
OIFE järjesti keväällä myös oman vuosikokouksensa etänä ja tämä oli suuri menestys. Kokouksen yhteydessä järjestettiin
seminaari aiheesta OI:n uudet hoitomuodot.
Seminaarissa käsiteltiin mm. kantasoluhoitojen tilannetta, Setrusumab-lääkeaineen tutkimusta sekä potilasrekistereitä, jotka ovat mielestäni erityisen mielenkiintoisia tietosuojalainsäädännön näkökulmasta. En valitettavasti ehdi kirjoittaa seminaarin esityksiä
auki, mutta ne ovat nähtävillä netissä [1].

[1] https://tinyurl.com/oife-agm-2020-pt2
-Ystävällisin terveisin,
Eero Nevalainen
Puheenjohtaja
Suomen osteogenesis
imperfecta-yhdistys ry.

Hallituksessa on valitettavasti kerralla nyt
vaihtuvuutta, mutta onneksi paikkojen täyttämiseen on ainakin esitykset. Muistuttaisin
kaikkia että yhdistystoiminta ei ole rakettitiedettä, mutta toisaalta ilman vapaaehtoisia se

Kuva: Jouko Karanka
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SOPEUTUMISVALMENNUKURSSI
ROKUALLA
Yhdistyksemme sopeutumisvalmennuskurssi pidettiin
Rokualla 9.-13.9.2020. Minulle
Rokuan sijainti oli alunalkujaan
outo Suomen kartalla. Jonnekin
ylemmäs sitä kuitenkin ajattelin
ja lopulta paikka löytyi Oulun ja
Kajaanin puolivälistä. Kokeeksi ilmoittauduin, koska epäilin
ettei kurssi, joiden koko yleensä
on ollut kymmenelle hengelle,
täyty. Ilman minun mukanaoloani kurssi olisi jäänytkin 6/8 hengen osallistujamäärään. Nyt
päästiin kuitenkin taas kahdeksaan täysaikaiseen kun vaimokin lähti mukaan. Kymmenenkin osallistujaa täyttyi loppukurssin ajaksi.

Pirjo Hämäläinen luennoi arjessa toimimisesta

Menomatkalla auton matkamittariin kertyi hieman ylimääräistä kun navigaattori ei
tiennyt mitä kautta kuvittelin sen ajattavan
minua. Loppumatkalla kohti Rokuaa taas en
olisi edes osannut oikoa, koska reitti vei pitkin maisemia, joilla en ole aiemmin liikkunut. Taukoineen yli kahdeksan tunnin ajomatkan vuoksi olin valinnut meille saapumisen jo edellisenä päivänä. Jo tullessa huomasi maaston olevan upeaa, sillä kurssikeskus
sijaitsee aivan Rokuan kansallispuiston
läheisyydessä.

län lämmöstä. Muuhun ohjelmaan sisältyi
kevyemmällä puolella nahkatöiden tekoa ja
luennot: Ravinnosta (painonhallinta), terveysliikunnan vaikutuksista, arjessa toimimisesta ja ihmisen voimavaroista. Ohjelmaa
oli siis riittävästi ja luentojen aikana syntyi
yhdistyksellemme tyypillisesti aika hyvin
keskustelua.
Jälleen kerran minun on todettava että kun
vastaavia kursseja on, niin kannattaa hakeutua mukaan. Tällaisissa tilaisuuksissa tulee
usein uusia tuttavuuksia ja keskustelut ovat
mitä parhainta vertaistukea. Mahdollisesti
koronapandemia hieman vähensi hakijoiden
määrää samoin myös tuo kurssipaikan sijainti. Pitkän kotimatkan jälkeen oli keho ehkä
hieman yliväsynyt, mutta henkinen vireystaso tuntui nousseen kummasti.

Ohjelma oli jo alkujaan erittäin liikuntapainotteinen, joka tietysti oli osallistujille
sopivaa. Lisäksi pääsimme vaikuttamaan
ohjelmaan vielä hieman, jolloin liikuntapuoli vielä lisääntyi. Vesijumppaa oli kolmesti,
kaksi pidempää kävelyä erittäin hienossä
kumpuilevassa maastossa, keppijumppa,
kuntosalilla käynti, rentoutus ja curlingia.
Lisäksi varmaankin liki kaikki ulkoilivat
omalla ajalla tai kävivät nauttimassa kylpy-

Teksti ja kuvat: Jouko Karanka
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Heidi Posio vetää päätöskeskustelua
Janne ja Anneli lähdössä Tappia
ulkoiluttamaan
Pirjo (vas), Marika ja Seppo keskittyneinä
kuuntelemaan

Kunnon kohotusta

Hieno maasto ja hienot
lenkkeilijät
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TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA
RAVINNOSTA
Terveyttä edistävä ruokavalio on yksi hyvinvoinnin kulmakivistä. Omilla päivittäisillä ruokavalinnoillamme voimme paitsi vaikuttaa siihen, miten jaksamme arjessa, mutta myös
ehkäistä ylipainon kertymistä sekä vaikuttaa siihen, millainen riski meillä on sairastua erilaisiin sairauksiin, kuten esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteihin, tyypin 2 diabetekseen ja joihinkin syöpiin. Ja tietenkin oikeanlaisella ruokavaliolla on valtava merkitys yhdessä muiden elintapojen kanssa myös silloin, kun on tarve pudottaa painoa tai joku sairaus on mahdollisesti jo
puhjennut. Ei siis ole lainkaan yhdentekevää, millaista ruokaa syömme.
Nykyään tuntuu usein siltä, että ravitsemuksen perusasiat unohtuvat, kun eri medioissa hehkutetaan milloin mitäkin uutuusdieettiä, lisäravinnetta tai jopa tiettyä ruoka-ainetta, joka ratkaisee kaikki ongelmat. Kun tietoa on saatavilla paljon ja erilaisia neuvoja tulee sieltä täältä, ei
toisaalta ole mikään ihme, jos joskus mietityttää, että mitähän sitä nyt sitten pitäisi syödä.
Terveyttä edistävä ruokavalio ei kuitenkaan ole mitään rakettitiedettä. Kyse on lopulta hyvinkin yksinkertaisista ja meille kaikille tutuista asioista.

Ruokakolmio havainnollistaa hyvin terveyttä edistävän ruokavalion kokonaisuutta.
Kolmion alaosasta löytyvät ne ruoka-aineet, jotka muodostavat päivittäisen ruokavalion perustan ja kolmion yläosasta puolestaan ne, joiden käytön tulisi olla vähäisempää. Terveydelle edullisen ruokavalion peruspilarina toimii siis runsas määrä kasviksia, hedelmiä ja marjoja.
Jokainen meistä on varmasti kuullut suosituksen, että kasviksia (siis vihanneksia, sieniä, marjoja ja hedelmiä) olisi hyvä syödä vähintään puoli kiloa päivässä, mutta valitettavan harva saavuttaa tämän tavoitteen. Suomalaisten ruokailutottumuksia selvittäneessä FinRavinto 2017 tutkimuksessa kävi ilmi, että ainoastaan 14 prosenttia miehistä ja 22 prosenttia naisista syö kasviksia vähintään suosituksen mukaisen määrän, mitä voidaan pitää huolestuttavana, koska kasvisten syönnillä on niin suuri vaikutus hyvinvointiimme. Kasvikset sisältävät painoonsa nähden vain vähän energiaa, mutta sitäkin reilummin elimistömme tarvitsemia suojaravintoaineita, kuten vitamiineja, kivennäisaineita ja kuituja. Mikäli kasvisten syöminen on vähäistä, on
ruokavaliossa todennäköisesti enemmän runsasenergisempiä ruoka-aineita, mikä voi johtaa lii8

an suureen energiansaantiin ja pidemmällä aikavälillä ylipainoisuuteen. Kasvisten syönti on
siis tärkeä painonhallinnan keino ja yksi parhaita terveystekoja, mitä voit tehdä oman terveytesi ja hyvinvointisi eteen. Valitse lautaselle mahdollisemman montaa väriä ja käytä monipuolisesti sekä raakoja että kypsennettyjä kasviksia ja muista, että jo yhden kasvisannoksen (= 1 kourallisen) lisäämisestä saa terveyshyötyjä.
Terveyttä edistävän ruokavalion kokonaisuuteen kuuluvat myös täysviljatuotteet (esim. pasta, riisi, leipä, puuro, mysli) sekä peruna. Leipähyllyllä on hyvä tarkistaa, että tuotteiden kuitupitoisuus on vähintään 6g/100g. Vaaleat höttöleivät kuuluvat sattumiin, joten niitä ei ole hyvä
käyttää ihan jokapäiväisessä ruokavaliossa. Maitovalmisteilla on myös paikkansa monipuolisen ruokavalion osana, sillä ne ovat hyvä proteiinin, kalsiumin, jodin ja myös vitamiinien, erityisesti D-vitamiinin lähde. Maidon rasva on kuitenkin pääosin tyydyttynyttä eli kovaa, terveydelle haitallista rasvaa, joten maitotuotteista tulisi valita rasvattomia tai vähärasvaisia vaihtoehtoja. On myös hyvä huomioida, että mikäli ei pysty tai halua käyttää tavallisia maitovalmisteita, ne voi korvata tarvittaessa kasviperäisillä vaihtoehdoilla, kunhan huolehtii proteiinin
ja kalsiumin saannista muulla tavoin.
Vaikka maitotuotteet tuleekin valita pääsääntöisesti rasvattomana tai vähärasvaisena, ruokavalion kokonaisuudessaan ei kuitenkaan ole tarkoitus olla rasvaton. Elimistö tarvitsee rasvoja
moniin toimintoihin, mutta on tärkeää kiinnittää huomiota rasvan laatuun. Tyydyttynyt, kova
rasva lisää veren haitallista LDL-kolesterolia, joka on yksi merkittävimmistä sydän- ja
verisuonitautien riskitekijöistä. Suurin osa (n. 2/3) ravinnosta saatavista rasvoista tulisikin olla
pehmeää, tyydyttymätöntä rasvaa, jonka lähteitä ovat kasviöljyt (paitsi kookos- ja palmuöljy)
ja niistä tehdyt margariinit ja kasviöljypohjaiset rasvalevitteet, pähkinät, mantelit, siemenet,
avokado ja kala. Kovien rasvojen vaihtaminen pehmeisiin rasvoihin on siis myös yksi hyvä terveysteko.
Myös lihojen kohdalla rasvojen laadussa on eroa. Liha on hyvä proteiinin lähde, mutta on
hyvä huomioida, että punainen liha sisältää enemmän kovaa tyydyttynyttä rasvaa kuin vaalea
siipikarjan liha, joka on muutenkin vähärasvaisempaa. Lisäksi lihavalmisteissa on runsaasti
suolaa, joka sekä kohottaa verenpainetta että lisää sydän- ja verisuonitautien riskiä myös verenpaineesta riippumatta. Punaista lihaa ja siitä valmistettuja lihavalmisteita ei tulisikaan käyttää
enempää kuin 500 g viikossa (määrä tarkoittaa kypsää lihaa).
Alla olevasta taulukosta näkee helposti, minkälaisilla muutoksilla voi edistää terveyttä ja
hyvinvointia.
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Terveyttä edistävien tuotteiden valinnassa auttaa Sydänmerkki, joka osoittaa, että kyseinen
tuote on terveyden kannalta parempi vaihtoehto.
Tasapainoisten aterioiden koostaminen on helppoa perinteisen lautasmallin avulla. Kun puolet lautasesta täytetään kasviksilla, neljäsosa hiilihydraateilla (kuten perunalla, pastalla, riisillä) ja neljäsosa proteiinilla (kuten lihalla, kalalla, kananmunalla), lorautetaan kasviksille vaikkapa oliiviöljyä tai kasviöljypohjaista kastiketta ja ruokajuomaksi nautitaan vettä tai rasvatonta
maitoa, on ateria jo oikein mallikas. Kylkeen voi vielä ottaa palan täysjyväleipää, jonka päälle
on sipaistu kasviöljypohjaista rasvalevitettä ja jälkiruuaksi hedelmän tai marjoja. Jokaisen aterian ei tietenkään tarvitse olla tarkalleen mallin mukainen, vaan riittää, että valtaosa aterioista
on koottu suurin piirtein tämän ohjeistuksen mukaan.
Varsinaisen ruokavalion koostamisen lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota myös joihinkin
syömiseen liittyviin periaatteisiin, joista kaikkein suurin merkitys on syömisen säännöllisyydellä. Säännöllinen syöminen pitää verensokerin tasaisena, jolloin vireystila pysyy hyvänä.
Kun ateriavälit eivät veny liian pitkiksi, myös annoskoot pysyvät maltillisena ja herkkuhimot
sekä napostelun tarve vähenee, mikä edesauttaa painonhallintaa. Useimmille meistä 3–4 tunnin välein syöminen toimii parhaiten.
Ruokavalion tulisi olla sellainen, jota pystyy noudattamaan pitkällä aikavälillä. Ulkoapäin
annetut tarkasti määritellyt ruokavalio-ohjeet toimivat harvoin juuri siksi, että makumieltymyksiä on niin monenlaisia ja ohjeissa annettuja samoja ruokia ei luultavasi jaksa kovin pitkään syödä. Siksi onkin tärkeää, että lautasella olisi ruokia, joista aidosti tykkää. Nykyään esimerkiksi kasvisvalikoima on niin laaja, että jokainen löytää varmasti mieleisiä vaihtoehtoja.
Mikäli ruokavalio vaatii suurempaa remonttia, on järkevää tehdä pieniä muutoksia vähitellen, eikä muuttaa koko palettia kerralla. Kun muutokset tehdään maltilla, niistä tulee todennäköisemmin pysyviä. Vaikka esimerkiksi meetvurstin vaihtaminen kalkkunaleikkeleeseen tai
yhden päivittäisen kasvisannoksen (siis sen yhden kourallisen) lisääminen ruokavalioon saattaa kuulostaa mitättömältä, pitkällä aikavälillä niistäkin kertyy jo aikamoinen määrä ja kun ruokavalioon tehdään terveyttä edistäviä muutoksia säännöllisesti, huonommat valinnat alkavat
yleensä vähentyä automaattisesti.
On myös hyvä tiedostaa, että yhden elintavan muutos parantaa automaattisesti myös muita
hyvinvoinnin osa-alueita. Kun panostaa terveelliseen ruokavalioon, jaksaa esimerkiksi liikkua
paremmin, uni on laadukkaampaa ja mielikin virkeämpi. Tästä syntyy itseään eteenpäin ajava
positiivinen kierre, joka lisää kokonaishyvinvointia. Tässä kohtaa onkin paikallaan toistaa se
tosiasia, että ei ole ollenkaan yhdentekevää, millaista ruokaa syömme.
Ruoka ei kuitenkaan ole pelkästään ihmiskehon polttoainetta, vaan se on myös nautinnon
lähde. Kun syö säännöllisesti pääosin terveellistä ja monipuolista ravintoa, voi hyvällä omallatunnolla välillä myös herkutella. 80/20-periaate toimii hyvänä nyrkkisääntönä eli kun 80 prosenttia aterioista on terveellisesti koostettuja, lopuilla 20 prosentilla voi ottaa vähän rennommin. Kyllähän se tuore korvapuusti päiväkahvilla tai muutama pala suklaata tekee silloin tällöin niin hyvää!
Teksti: Ravintovalmentaja ja Personal Trainer Marika Rajala
Kuvat:Valtion ravitsemusneuvottelukunta.
Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014.
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KUULUMISIA PIHLALTA

taan, kumpi vanhempi jää kotiin ja millaisia
järjestelyitä päiväkotiin palaaminen vaatii.

Kevään lopulla vuosikontrollissa saimme
kuulla, että Pihlan lonkkien virheasennot
ovat vuoden aikana vaikeutuneet merkittävästi ja vaativat korjausleikkauksen.
Olimme menneet ortopedin vastaanotolle
hyvin rauhallisin mielin, sillä takana oli
pidempi jakso ilman murtumia ja Pihlan vointi ja kunto oli kaikin puolin muutenkin hyvä.
Lääkärin sanat tulivatkin täytenä yllätyksenä
ja vaati aikansa totutella ajatukseen.
Kävimme ortopedin kanssa röntgenkuvia
läpi ja minulle näytettiin kuvista missä virheasennot ovat ja millainen muutos vuoden
aikana on tapahtunut. Vanhempana minua
rauhoittaa kun saan lääkäriltä tarkat faktatiedot ja leikkausta- ja sairaalajaksoa voidaan
käydä etukäteen läpi. Muistan omasta lapsuudesta kuinka jännitin leikkauksia ja
nukuttaminen suorastaan pelotti. Omat muistot nousevat esiin usein tällaisissa tilanteissa,
mutta huoli oman lapseen liittyen on myös
täysin erilainen tunne kuin mitä itse potilaana
on kokenut. Mielessäni pyöri kaikki mahdolliset kauhuskenaariot hoitovirheestä sairaalabakteeriin. Samaan aikaan pohdittavana oli
monet käytännön asioiden järjestelyt. Kuinka
selviämme kotihoitojakson kun Pihla on lantiokipsissä, miten nostelut ja siirtelyt hoide-

Leikkausaika saatiin pian ja heti kesäkuun
alkuun. Kaksi päivää ennen leikkauspäivää
saimme kuitenkin tiedon, että leikkaus on siirrettävä. Leikkaus siirtyi heinäkuun lopulle.
Alun pettymyksen jälkeen leikkauksen siirtyminen olikin hyvä juttu, sillä kesäkuu oli
helteinen ja nyt Pihlalle tulikin mahdollisuus
nautiskella kesästä ja uida paljon. Leikkausta
odotellessa oli hyvää aikaa keskustella Pihlan
kanssa tulevasta ja valmistautua kuukauden
kipsihoitojaksoon ja jalkojen kuntouttamiseen. 5-vuotiaan kanssa asiaa pystyi käsittelemään jo aivan eri tavalla kuin aiemmin.
Pihla osasi myös hienosti sanoittaa tunteitaan
ja sitä, että häntä jännittää leikkaus ja tuntuu
ikävältä, että joutuu olemaan kuukauden lantiokipsissä. Olen kokenut tärkeänä, että
Pihla on voinut tuoda esiin kaikenlaisia tunteitaan ja niistä on voitu avoimesti puhua.
Aina ei tarvitse olla iloinen ja reipas.
Leikkauspäivän aamuna saavuimme
ensimmäistä kertaa Uuden lastensairaalan
leikkaus- ja anestesiaosastolle. Päivä alkoi
aikataulun läpikäymisellä ja Pihla sai esilääk-
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on muuttunut ja kehittynyt eteenpäin.
Kivunhoito osastolla oli ensiluokkaista sekä
tapa, jolla lapsi otettiin huomioon. Reilun kahdenkymmenen vuoden aikana yksi asia on
kuitenkin pysynyt ennallaan ja se on kutina!
Suurin riesa kuukauden kipsijakson aikana
oli sietämätön kutina. Kun pahin kutina iskee
päälle, ei siinä auta mikään. Ei lääke, kylmäpussit, tuuletus tai viilennys.

keen ja sairaalavaatteet päälleen. Pihla oli
aiemmin anestesialääkärin tapaamisella kertonut jännityksestään ja he olivat sopineet,
että hän saa leikkauspäivän aamuna esilääkkeen. Meidät otetiin niin lämpimästi ja asiantuntevasti vastaan, että niin Pihlan kuin äidinkin jännitys tasaantui. Vanhemmalla oli mahdollisuus mennä mukaan saliin ja olla paikalla siihen asti, että lapsi nukahtaa. Esilääke johdatteli Pihlan mietteet yksisarvisten maailmaan ja hän nukahtikin rauhallisesti.
Leikkauksen kestoksi oli arvioitu noin 6 tuntia ja olin yllättynyt siitä, kuinka rauhallisin ja
luottavaisin mielin pystyin lähtemään leikkausosastolta. Odottavan aika on kuitenkin
pitkä ja on vaikea kuvailla sitä helpottuneisuuden tunnetta mikä tuli kun lääkäri viimein
soitti. Kaikki oli mennyt hyvin, suunnitellusti. Ydinnaulat poistettiin, jotta piikeille ja
levyille on riittävästi tilaa. Molemmat reisiluut katkaistiin ja saatiin asettua hyvään ja
tukevaan asentoon levyjen ja piikkien avulla.
Puhelun jälkeen ei tarvinnut kauaa odottaa
kun heräämöstä jo kutsuttiin Pihlan luokse.

Nyt kun ollaan syyskuun puolessa välissä,
voi jo sanoa, että kuntoutus on lähtenyt hyvin
käyntiin. Pihla kävelee dallarin avulla ja
pidemmille matkoilla hänellä on pyörätuoli
käytössä. Päiväkotiin saatiin vuoden loppuun
asti oma avustaja. Kun kysyin Pihlalta mietteitä kipsiajasta, hän sanoi, että ikävintä oli
kutina. Kun kysyin että mikä hänet yllätti,
totesi neiti: "Tosi monia asioita voi tehdä vaikka on lantiokipsi". Apuvälinerattaat mahdollistivat sen, että pääsimme liikkumaan kodin
ulkopuolella museoissa, kirjastoissa ja metsäpoluilla. Lähitulevaisuudessa on todennäköisesti vielä levyjen ja piikkien poisto ja
ydinnaulojen takaisin laittaminen mutta vielä
ei ole aika miettiä niitä.

Tämän sairaalajakson aikana huomasin,
kuinka paljon asiat ovat muuttuneet sitten
oman lapsuuteni. Vanhempi saa tulla leikkaussaliin asti ja mennä heti heräämöön.
Muistan lapsena kuinka inhottavalta tuntui
kun äiti joutui jäämään leikkaussalin lasiovien taakse. Heräämössä ensimmäisenä ajatuksena oli, että pääsisinpä pian osastolle näkemään äidin. Lapsuudessani sairaalajaksot olivat pidempiä, viikko olisi usein minimiaika
mitä osastolla vietettiin. Pihlan leikkaus oli
keskiviikkona ja lauantaina jo kotiuduimme.
Sairaalamuistoihin on myös jäänyt käytävältä kuuluvat äänet: itkevät lapset ja koko ajan
soivat soittokellot. Uuden lastensairaala
äänieristetyissä huoneissa noista äänistä ei
ollut tietoakaan. Soittokellon hälytys ohjautuu suoraan omalle hoitajalle puhelimeen
eikä kellojen äänet kaiu käytävällä.
Potilashuoneet ovat kahdelle pienelle potilaalle ja vanhempi voi nukkua lapsen vieressä
vuodesohvalla. Lakanoita ei vaihdeta aamutuimaan eikä ruokaa jaeta kärrystä vaan vanhempi käy sen keräämässä. Moni asia todella

Teksti ja kuvat: Ella-Riikka Isometsä
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IDA MÄNNISTÖN MUISTOLLE
Ida Männistö kuoli kotonaan Espoossa 19.
lokakuuta 2019 30-vuotiaana. Turusta pääkaupunkiseudulle lukion jälkeen muuttanut
Ida oli syntynyt 3. toukokuuta 1989. Idaa ei
voi tiivistää puheisiin tai muistokirjoituksiin.
IDA MÄNNISTÖ oli monessa mukana.
Hän oli verkostoituja, joka kokeili siipiään
myös poliittisissa järjestöissä heikoimpien asemaa puolustaen. Hän oli päässyt kiitoon työurallaan Schneider Electric Finland oy:ssä.
Huippumyyjäksi noussut Ida halusi toimia
omalla toiminnallaan esimerkkinä kaikille
vammaisille henkilöille ja myös yrityksille:
omia urahaaveitaan voi ja pitää tavoitella ja
monimuotoisuuden tulee näkyä työelämässä.
Työnsä ja vapaa-aikansa puolesta hän matkusteli ja eli unelmaelämäänsä.
Ida tunnettiin niin Suomessa kuin kansainvälisestikin OI-asioiden puolestapuhujana ja
järjestöjen vapaaehtoisena.
Hän toimi varapuheenjohtajana Euroopan
Osteogenesis imperfecta -järjestössä, joka on kattojärjestö kansallisille diagnoosiyhdistyksille.
Ida harrasti kuntosalia ja halusi pysyä hyvässä kunnossa. Hän myös rakasti ruuanlaittoa, pitkiä kokkailuhetkiä ja laadukkaita raaka-aineita ja viinejä.
Niin paljon puuttuu nyt niin monen elämästä. Ida vietti paljon aikaa ystäviensä kanssa ja tarjosi myös apuaan silloin, kun ystävät olivat hädässä. Ida oli aina valmiina auttamaan, oli kyse
sitten asunnon tarjoamisesta vaikeina aikoina tai pienemmistä asioista: monen lähipiirin CV
tai työhakemus tuli Idan osaavasta kynästä. Allekirjoittanut itse esimerkiksi muistaa kuinka
olkavarren murruttua hyppäsi taksiin ja Idan ruokapatojen ääreen hänen ehdotuksestaan. Aika
harvassa ovat omassa elämässäni ne ihmiset, joille voi soittaa neljältä aamuyöllä Barcelonasta
ja kysyä miten pääsee kiertämään työmaareitin ja löytää kakkosterminaaliin lentokentälle.
Idalle viime kesänä soitin
Ida on yksi niistä ihmisistä, jotka ovat eniten vaikuttaneet omaankin elämääni. Ida teki
minusta rohkeamman, sillä hän oli aina valmis kokeilemaan uutta. Jos tarvitsi ystävän mukaan
johonkin uuteen ja jännittävään, kannatti soittaa Idalle.
Ida opetti meille, että omaa olemassaoloaan ei tule pyytää anteeksi.
Teksti ja kuva: Anni Kyröläinen
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TIEDOTTEET
Joulukuulle 2021 on suunnitteilla pikkujoulutilaisuuksia viime vuoden tapaan.

Kevättapaaminen huhtikuussa 2021 Jyväskylässä.

Vuonna 2021 pyritään järjestämään useita vertaistapaamisia erilaisin teemoin ja eri
kohderyhmille.

Koska koronapandemian taso ja kesto ei ole arvioitavissa voi olla että yllämainittuja
tilaisuuksia ja tapahtumia joudutaan peruuttamaan tai siirtämään.

Seuraa yhdistyksen sosiaalisen median kanavia sekä nettisivuja, koska voi tulla tilanne
että tilaisuuksiin ei ehditä laittamaan ajoissa kutsukirjeitä.
Kotisivu: http://www.oi-yhdistys.fi
Kaikille avoin facebook-sivu:
https://facebook.com/Suomen-Osteogenesis-Imperfecta-yhdistys-360202207348023
Facebookin keskusteluryhmä: https://www.facebook.com/groups/OIFinland/
Ryhmä on siis yksityinen ja vaatii kutsun/hyväksynnän.
Sama ryhmä löytyy kirjoittamalla facebookin hakuun: Osteogenesis Imperfecta Suomi.
Instagram-tili: @oisuomi

Tällä hetkellä on tieto siitä että OI-Nordenin toiminta loppuu. Ongelmana on ollut
rahoituksen väheneminen. Asiasta saataneen lopullinen selonteko seuraavaan lehteen.

Muistakaa muuttaessanne ilmoittaa osoitteenmuutoksenne myös yhdistyksen sihteerille.
Yhteystiedot lehden kakkossivulla.
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PERHOSEN ELÄMÄÄ
Kevät meni vilisten ja kesäloma alkoi
todella odotetusti ainakin lasten osalta.
Nelma vietti 9v synttäreitä 5. kesäkuuta ja
meillä oli allasjuhlat. Kaikki meni hyvin, mutta sitten se yks pieni vesi tippa lattialle. Ja se
oli sit menoa. Lanssi paikalle! Neela siis liukastui siitä pienestä vesi tipasta ja lonkka otti
osuman tästä kaatumisesta. Puol yötä klinikalla vietetty ja kuvista ei näy mitään 3vk
päästä käytiin taas näyttämässä eikä uusia
kuvia vaan kattelivat vanhoja kuvia koska
Neelan tiedois on että jos ei näy selkeesti että
olis murtunu nii ei saa kuvata. Vasta kolmannella kerralla Neela kuvataan uudestaan ja TT
kuvaus koska siel on "kasvulinjassa" murtuma. Joten meidän kesä on menny maaten ja
pyörätuolilla liikkuen. Elokuun lopulla vasta
saatiin kävelylupa ja hienosti neiti on lähteny
kävelee taas kerran!

Nyt jatketaan arkea ja tutkimuksia koska
koulussa on päästetty neiti sieltä mistä aita on
matalin ja se on tuonu sitten pientä haastetta
oppimisen kanssa. Näistä kerron kun on tutkittu ja hutkittu lisää.

Meidän kesä siis meni aika pitkälti kotona
ja pihalla täs olemisella. Onneks on iso piha
missä olla. Elokuussa vietettiin myös häitä
kun mä ja Antti mentiin naimisiin. Neelalla ja
Nelmalla oli kunniatehtävä ojentaa sormukset ja neidit huolehtivat sormuksista todella
hyvin saatiin ne sormiin. Nemo saatto äidin
alttarille joka oli todella hienoa! Häät oli hienot ja rennot aivan kuten oltiin haluttu.

Teksti ja kuvat: Neela ja Minna

Syyskuussa käytiin Kelan Sope kurssilla ja
meitä oli siel 4perhettä. Lapset viihty tosi hienosti ja tykkäsivät olla. Oli paljon ohjelmaa ja
ne ruudut jäi myös hienosti sen viikon ajaks
todella pienelle käytölle! Lapset ja aikuiset
sai taas kourallisen hienoja ystäviä. Ja kuten
tapoihin kuuluu aikuiset sai vapaa illan ja lapset myös ja se oli ihan koko jutun huipentuma. Vertaistuki. Ja nyt sitä itse huomaa kuin
tärkeää se on kun kuunteli Neelan keskusteluja siellä ja sen jälkeen. Isoin juttu oli
Neelalle että muillakin OI laisilla on ne pitkät
arvet säärissä ja reisissä. Neela pääs myös testaa sähköpyörätuolia. Myös muutenkin on
nää kurssit ja tapaamiset vaan tärkeitä. Niitä
ei saa lopettaa!!!
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SOSIAALIVIIDAKOSSA
Mistä löydät neuvoja sosiaali- ja terveydenhuollon viidakossa pärjäämiseksi?
Invalidiliitolla on neuvontapalvelu numerossa 0200 1234.
Neuvonta on auki tiistaisin ja torstaisin kello 13–17. Puhelu maksaa sen minkä
oma operaattori perii. Ei tarvitse olla Invalidiliiton jäsen. Kyseessä on lähinnä
liikuntavammaisten ihmisten neuvontapaikka. Nykyään siellä vastaavat vain
ammattilaiset.
Järjestöjen sosiaaliturvaopas ilmestyy vuosittain. Oppaasta löytyvät kaikki
keskeiset sosiaali- ja terveystoimen palvelut ja Kelan etuudet sekä neuvot miten
eri päätöksistä valitetaan. Lasten asiat löytyvät luvusta Lapset ja lapsiperheet.
Opas löytyy netistä, kun googlaa sanat Järjestöjen sosiaaliturvaopas.
Teksti: Pirkko Justander
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ERÄÄN HULLUUDEN ANATOMIA 60

verran koronatilanteen vuoksi keventynyttä
kehovartaloani kohti laatikkoa, joka on tietysti alimpana hyllystössä. Kumartuminen
sujuu hyvin, sillä tasapuolisuuden vuoksi
vasempaan polveen sattuu suunnilleen yhtä
paljon kuin oikeaan lonkkaan. Oikean nilkan
kuuden kuukauden kipeänä oloon tottunut
akillesjänne ei enää vaivaa, mutta vasen nilkka on kireä kyykistyessäni. Löydän kuitenkin laatikosta rasian pitkänpuoleisia takkatikkuja.

Kipinät vain lentelevät mutta sytytin ei toimi. Hyvä niin tuumaisi tupakkalakkolainen,
mutta kun minun on tarkoitus sytyttää tuikkukynttilä pitämään aamuteepannua lämpöisenä. Kaivelen koria, jossa sytytin oli,
mutta siellä on vain kanelipurkki, suolansirotin, pippuripurkki, sokerisirotin, hammastikkuja ja jokunen ravintolaylijäänyt ketsuppiannos ja muuta ei sytytystavaraa. Mistäs
nyt sytytin mietin, mökillä tietäisin tulitikkuja sytytinvarastoni, mutta vakiasunnon tilanne on epäselvä. Pitäisikö minun kaivaa jossain kaapissani oleva retkipakkaus esiin, sillä siellä on ainakin sytytin. Keksin kuitenkin
että olohuoneen tuikkukynttilälaatikossa on
tietysti myös tulitikkuja.

Sytyttelen tuikkukynttilän paikalleen,
lataan teenhauduttimen lehdillä, mutta päivän Aamulehden jätän luettavaksi, kaadan
kiehautetun veden pannuun ja pannun kynttilän päälle hautumaan. Löytämäni tikkuaskin
laitan tyhjentyneen sytyttimen tilalle koriin.
Sytytin joutuu roskiin. Samassa lastenlasteni

Kumarrun ja taivutan viiden Pariisin mallikilogramman (vanhentunut normikilo siis)
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isomummu tulee keittiöön ja kerron hänelle
että löysin tikkuja kun sytytin oli sanonut irti
käyttösopimuksensa. Vastaus oli että vastahan hän eilen siihen laittoi tikkuaskin kun
sytytin ei toiminut. Kaihoisasti katsoessani
kaihisin silmin koriin huomasin että minun
löytämäni tikkuaski, siis tuli-sellainen, oli toisen takkatikkuaskin päällä. Aivohakukoneeni oli ilmeisesti etsiskellyt normitikkuaskia
viisisenttisin tikuin eikä reagoinut suurempaan askiin etsiessäni uutta rasiaa.
Päiväkahvin aikaan keittiöstä kuului
Moccamasterin, tämä ei ole tuotesijoittelua,
porinaa. Myös mikroaaltouuni surahti lyhyeksi hetkeksi. Siirryin työtilastani keittiöruokailutilaan. Mikrossa oli kuulemma riisipiirakat valmiina. Siis kahvihetki....... katsahdin kahvipannuun ja sanoin keittäjälle
kahvin olevan jokseenkin laihannäköistä.
Tällä keittokierroksella vesi oli suodatettu
kahvinsuodattimen läpi ilman kahvijauhetta.

Siispä kuuma vesi pannusta pesualtaaseen,
kahvijauhot suodattimeen. Uutta puhdasta
vettä keittimen vesitilaan ja tietenkään ei pannulla vaan puhtaalla vesiastialla. Virta päälle
ja uusi odotus. Piirakatkin joutui uusintalämmittämään ennen kahvihetkeä. Aiemmin kahvia on meillä yritelty keittää ilman vettä,
ilman suodatinpaperia tai ilman suodattimen
alla olevaa pannua. Ilman suodatinpaperia
täyttä pannullista ei kannata keitellä, sillä
suppilo tukkeutuu poroista, siis kahvin- ei
Lapin tokka-, jolloin syntyy enemmänkin siivottavaa. Voisivat kehitellä keitinvalmistajat
pannun, joka selkosuomella ilmoittaisi käynnistyshetkellä olevat virheet eikä suostuisi
käynnistymään ennenkuin kahvinkeiton esiasentelut ovat kohdillaan.
Väittävät että ikä on vain numeroita.
Vähempikin riittäisi.
Teksti ja kuva:Jouko Karanka

Hullun ikiliikkujan omakuva
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OI-SEMINAARIESITELMÄ
SYKSYLLÄ 2019
potilaalla voi olla hoitokontakteja fysiatriin,
hammashoitoon, kipupoliklinikalle, kirurgialle, kliiniseen genetiikkaan ja korvalääkäriin.
Kontrollikäynneillä OI-potilaalta tutkitaan veri- ja virtsakokein D-vitamiini-, kalsium- ja fosforipitoisuutta, luun aineenvaihduntaa (S-PINP / luun rakennus ja U-INTP /
luun hajotus), AFOS:ta sekä munuaisten toimintaa. Lisäksi otetaan rinta- ja lannerangan
sivukuvat nikamamurtumien toteamiseksi.
Aikuisten lääkehoidossa keskeistä on kalsiumin saanti. Lisäksi huolehditaan riittävästä D-vitamiinin saannista ja mahdollisesta luustolääkityksestä. Kalsiumin saantisuositus kasvukautena ja raskauden ja imetyksen aikana on 900 mg vuorokaudessa,
aikuisen normaali tarve on 800 mg vuorokaudessa ja osteoporoosia sairastavan tarve
1000-1500 mg vuorokaudessa. Sopivasti kalsiumia on neljässä kahden desilitran maitolasillisessa tai kolmessa maitolasillisessa ja
4-6 viipaleessa juustoa tai kahdessa maitolasillisessa ja yhdessä 500 mg:n kalsiumtabletissa. D-vitamiinin saantisuositus ravinnon lisäksi on aikuisilla ja lapsilla 10 mikrogrammaa vuorokaudessa ja yli 75-vuotiailla
20 mikrogrammaa vuorokaudessa.
Seerumin D-vitamiinipitoisuuden (S25(OH) D) tulee olla normaalisti 50-75
nmol/l ja osteoporoosia sairastavilla 75-120
nmol/l.

Tuula Pekkarinen

Tuula Pekkarinen: Osteogenesis
imperfecta –aikuisten hoito ja hoidon järjestely
HUSin aikuisten luustosairauksien poliklinikka käynnistyi vuoden 2017 alussa, ja
toimii HUSin tornisairaalassa endokrinologian poliklinikalla. Klinikka palvelee lastentaudeilta siirtyviä harvinaisia luustosairauksia sairastavia potilaita sekä HUSin alueen
yli 16-vuotiaita potilaita, jotka tulevat hoitoon lähetteellä. Lisäksi tehdään konsultaatioita muihin sairaanhoitopiireihin ja HUSin
sisäisesti. Muiden sairaanhoitopiirien konsultaatioihin tarvitaan lähete ja maksusitoumus.

Luustolääkkeinä ovat käytössä bisfosfonaatit, denosumabi ja uusimpana OI:ta sairastavilla teriparatidi. Luustolääkehoitoa harkitaan, kun aikuisella on murtuma nikamassa tai pitkässä luussa. Lääkehoitoa voidaan
harkita myös vaihdevuosi-ikäisille naisille,
jos luuntiheys on osteoporoosin tasoa (Tluku alle -2,5). Lääkehoidon tavoitteena on

Aikuista OI-potilasta hoitaa poliklinikalla pääasiallisesti endokrinologi, joka koordinoi hoitoa ja vastaa lääkehoidosta. Lisäksi
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Teriparatidi on anabolinen eli luuta rakentava lääke. Se voi parantaa luuntiheyttä tyypin I OI:ssa, mutta sillä ei ole vaikutusta tyypeissä III ja IV. Murtumien estossa teriparatidista ei ole näyttöä.

luunmurtumien, erityisesti nikama- ja lonkkamurtumien esto. Bisfosfonaatti on luustolääkkeistä käytetyin. Se parantaa luuntiheyttä, mutta näyttöä luunmurtumien estymisestä OI:ta sairastavilla ei edelleenkään ole.
Bisfosfonaattien yleisimpiä haittavaikutuksia ovat erilaiset vatsavaivat sekä luu-, lihasja nivelkipu. Denosumabista tiedetään pienten potilassarjojen perusteella, että se kasvattaa luuntiheyttä. Lääkkeen lopetuksessa
voi olla haasteita.

Uusin luustolääke, joka on parhaillaan
kliinisissä tutkimuksissa, on sklerostiinin
vasta-aine setrusumabi. Siitä julkaistut
tulokset ovat vielä varsin alustavia.
Tanskalaisen tutkimuksen mukaan OI:ssa
murtumariski on todettu 8-kertaiseksi väestöön verrattuna. Alle 20-vuotiaana murtumariski on suurimmillaan, 11-kertainen, ja
yli 55 ikävuoden jälkeen se pienenee 4kertaiseksi väestöön verrattuna. Naisilla
murtumariski kasvaa jonkin verran vaihdevuosissa.

Bisfosfonaattien ja denosumabin harvinaisia, mutta hankalia haittoja ovat leukaluun osteonekroosi ja epätyypilliset reisiluun murtumat. Osteonekroosille altistavat
huono suuhygienia, hampaiden infektiot ja
suun alueen kirurgiset toimenpiteet.
Epätyypilliset reisiluun murtumat muistuttavat rasitusmurtumaa, ja oireilevat yleensä
kipuna etukäteen. Kaikista bisfosfonaattien
ja denosumabin käytön aikana ilmenevistä
reisi-, lonkka tai nivelkivuista olisi ilmoitettava terveydenhuoltoon, ja kipujen syy olisi
tutkittava.

Teksti: Leena Saastamoinen
Kuva: Jouko Karanka

Taulukko. Veri- ja virtsakokeet OI-aikuisen hoidon seurannassa.

Vitamiinit ja mineraalit
S-25(OH)D
P-Ca
P-Pi
Luun aineenvaihduntakokeet
S-PINP
U-INTP
P-AFOS
Munuaisten toimintakokeet

D-vitamiini
kalsium
fosfaatti
luun muodostuksen merkkiaine
luun hajoamisen merkkiaine
alkalinen fosfataasi
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KEVÄTKOKOUKSEN SIIRTYMINEN
10§
KEVÄTKOKOUS
Yhdistyksen kevätkokous myöntää tilintarkastajien lausunnon kuultuaan tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille edelliseltä tilivuodelta.

Pandemia
Lehden vakiojutuista jäi tällä kertaa pois
kevätkokouksen pöytäkirja ja smoin kävi tietysti kevättapaamisesta kirjoittamiselle.
Syypäänä oli tietysti tuo Covid19 pandemia.
Tilannehan oli samanlainen hyvinkin monelle yhdistykselle ja esimerkiksi asuntoosakeyhtiöille ja tarkoitti sääntömääräisen
kokoontumisajan siirtämistä tai siirtymistä
etäkokouskäytäntöön.

Käsittelee kysymyksiä, jotka 14 päivää
aikaisemmin hallitukselle osoitetulla kirjallisella anomuksella on pyydetty ottamaan
kokouksen ohjelmaan.
11§
SYYSKOKOUS
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:
1) Puheenjohtajan vaali
2) Hallituksen jäsenten vaali erovuorossa
olevien tilalle
3) Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali
4) Jäsenmaksun suuruus
5) Tulevan vuoden toimintasuunnitelman
sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen
6) Kysymykset, jotka 10§:ssä säädetyllä
tavalla on pyydetty ottamaan kokouksen
ohjelmaan.

Normaali käytäntö kokouksissa
Yhdistyksemme säännöt, jotka ovat
Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH)
hyväksymät määrittävät normaaliolojen
kokoontumiset seuraavasti:
9§
1) Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat
kevätkokous, mikä on pidettävä huhtikuun
loppuun mennessä ja syyskokous, mikä on
pidettävä marraskuun loppuun mennessä.
2) Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai
milloin vähintään kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti tai sähköpostilla pyytää.

Pandemian vuoksi jouduimme siis siirtämään kevätkokouksen asiat käsiteltäviksi
syyskokouksessa. Säännöissämme onkin
ollut jo hieman paranneltavaa ja onkin
ilmeistä että ensi vuoden aikana tulee eteen
sääntöjemme päivittäminen nykyaikaa vastaavaan muotoon.

3) Yhdistyksen kokouksen kutsuu hallitus
koolle kirjeitse, joka on postitettava kaksi
viikkoa ennen kokousta.

Teksti: Jouko Karanka

4) Jos kokouksessa tulee käsiteltäväksi
kysymys yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteistöjen ostamisesta, myymisestä tai omaisuuden
kiinnittämisestä, on tästä kokouskutsussa
mainittava.
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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:
Maija Karhunen, Gustav Pauligin katu 4 B 38, 00990 HELSINKI,
puh. 044 552 9257, email: sihteeri@oi-yhdistys.fi
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