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sananen

ja urheiluun. Ja kuten aina ennenkin, tee-
manumero ei ole pelkkää teemaa. Sisällys-
luettelosta huomaat, että pitelet jälleen käsis-
säsi laajaa lukupakettia, joka pyrkii tarjo-
amaan jokaiselle jotakin. 

Toimituskunta haluaa jälleen kerran kiit-
tää kaikkia lehden tekoon osallistuneita. 
Ilman teitä emme saisi nauttia näin laaduk-
kaasta järjestölehdestä. Otamme jatkossakin 
vastaan juttuja ja ideoita avoimin mielin. 
Näiden kansien sisään mahtuu juttuja ja näkö-
kulmia! 

Nauttikaa lehdestä, mekin nautimme sen 
tekemisestä!

Toimituskunnan puolesta, 
Anni Kyröläinen 

Kuvakollaasi: Valkyria Karanka

On taas aika rakkaan järjestölehtemme. 
Kuten olemme aiemmin jo kertoneetkin, 
uusi toimituskunta päätti kokeilla teemoittaa 
lehtiä. Tällä kertaa pitelet käsissäsi syksyn 
2022 teemanumeroa, joka pitää sisällään 
monta juttua liikuntaan ja urheiluun liittyen. 

Liikunnasta ja urheilusta saamme lukea 
totta kai paljon ihan joka tuutista. Ilta-
päivälehdet ja viikkolehdet julkaisevat kil-
van milloin mitäkin treenivinkkejä ja mullis-
tuksia itsensä kehittämisen saralla. Tämän 
lisäksi nautimme uutisten ja sanomalehtien 
yhteydessä perinteisestä urheiluosiosta val-
talajien tuloksineen ja satunnaisine paraur-
heilun pilkahduksineen.

Tämä lehti ottaa luonnollisesti OI-spesifin 
kulman liikuntaan ja urheiluun. Täältä löydät 
eri lajeissa meritoituneita urheilijoita, mutta 
myös monenlaista muuta kulmaa liikuntaan 
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Tiedotteet

Lehden ja jäsenpostin perilletulon varmistamiseksi muistathan päivittää osoitteesi sihteerille!

Voit liittyä OI-yhdistyksen jäseneksi lähettämällä pyynnön jäsenyydestä sähköpostitse yhdistyksen 
sihteerille. Jäsenenä saat mm. Hauraat luut -lehden kaksi kertaa vuodessa ja alennusta tapahtumien 
omavastuuosuudesta. 

Osteogenesis Imperfecta kuuluu COVID-19 -taudin riskiryhmiin. Huolehdithan rokotuksista!

Lokakuu
Pikkujouluavustuksia saa hakea hallitukselta laittamalla hakemuksen sihteerille . 
Avustus on tarkoitettu paikallisten pikkujoulujen järjestämiseen ja sen saaminen edellyttää osallistujia 
vähintään kolmesta OI-perheestä sekä avointa kutsua ja tiedottamista jäsenille. Avustusta täytyy hakea 
lokakuun 2022 loppuun mennessä. 

Joulukuu
10. tai 11.12.2022 Etäseminaari
Alustavia aihe-ehdotuksia: alkiodiagnostiikka, ravitsemus (OI-näkökulma), ikääntyminen, osteoporoosi, 
ERN Bond, sosiaalietuudet, tuet

Maaliskuu
Seuraavan lehden deadline 15.3.2023, aiheena lapset ja nuoret.
Lähetä juttusi mahdollisine kuvineen  ja mainitse kirjoittajan sekä kuvaajan nimi. 
Kuvien koko noin 500 kt eli 0,5 Mt, pikaviestipalveluiden läpi tulleet kuvat eivät yleensä täytä vaatimusta. 
Voit myös halutessasi kirjoittaa itse kuvatekstin. Lähetä kuvat erillisinä liitteinä, ei esim. tekstiin upotettuina. 
Toimitus pidättää oikeuden rajata kuvia.

Huhtikuu
Kevätkokous keväällä 2023 huhtikuun loppuun mennessä.

Toukokuu
Wishbone Daytä eli Kansainvälistä OI-päivää vietetään joka vuosi 6.5. Wishbone Day on saanut alkunsa 
Australiasta vuonna 2010 ja päivälle valittiin keltainen väri, koska se symboloi optimismia ja positiivista 
tulevaisuutta. Pukekaamme siis 6.5.2023 keltaista yllemme ja jakakaamme OI-tietoutta!

Syksy 2023
Syyskokous syksyllä 2023 marraskuun loppuun mennessä.

Lehdessä ei enää julkaista jäseneksi-ilmoittautumislomaketta. Uusimman version saat sihteeriltä 

Kaikki tulevat tapahtumat julkaistaan yhdistyksen www-sivuilla kohdassa: tapahtumat. Vertaistapaamisia 
ja pienryhmätoimintaa ympäri vuoden, seuraa somea ja kotisivujamme!

Seuraa meitä nettisivuillamme ja somessa!

sihteeri@oi-yhdistys.fi

hauraatluut@oi-yhdistys.fi

sihteeri@oi-yhdistys.fi. 

www.oi-yhdistys.fi
www.facebook.com/oi.yhdistys
www.facebook.com/groups/OIFinland
www.instagram.com/oisuomi

Tänään satoi aamulla vettä, kun lähdin töi-
hin ja muistin, etten ole muistanut ostaa 
sateenvarjoa. Elokuu oli ihanan lämmin 
enkä olekaan valmistautunut syksyyn kuten 
yleensä. Osa ihmisistä aloittaa aina vuoden-
vaihteessa uuden vuoden mutta itselleni syk-
sy tarkoittaa uuden alkua. Kesäloman jäl-
keen olo on energinen ja tekee mieli suunni-
tella kaikkea uutta syksyyn. Päätin, että tänä 
syksynä kokeilen uutta harrastusta ja aloitin 
pienimuotoisen lauluharrastuksen. Jos har-
rastusrintamalla puhaltaa uusia tuulia, myös 
yhdistystoiminta näyttäytyy syksyisin aina 
uudessa valossa. Tässä vaiheessa toteute-
taan syksyn tapahtumia mutta aloitetaan jo 
ensi vuoden suunnittelua. Ensi vuoden suh-
teen on paljon ideoita ja iso osa niistä on tul-
lut teiltä jäsenet! Nyt täytyy selvitellä, että 
mitkä ovat toteutettavissa ja miten. 

Olen ollut jo useamman vuoden mukana 
hallituksen toiminnassa ja pari vuotta jo sih-
teerinäkin. Seuraavan vuoden suunnittelu on 
jännittävää. Suunnitteluvaiheessa tarkastel-
laan tietenkin budjettia ja jännitetään rahoi-
tusta. Varmistetaan, että tapahtumia olisi 
mahdollisimman laajasti eri alueilla ja eri 
kohderyhmille. Mietitään toiminnan tavoit-
teita ja tarpeita seminaareille ja koulutuksil-
le. Kartoitetaan sopivia paikkoja kokouksil-
le ja tapahtumille ja tehdään tarjouspyyntö-
jä. Yhden tapaamisen tai tapahtuman takana 
on siis paljon taustatyötä, mutta kaikki tuo 
työ myös palkitsee. Tällaisessa vapaaehtois-
työssä ”palkka” ei tule säännöllisesti kuu-
kausittain vaan se tulee ryppäänä sitten kun 
kohdataan yhdistyksen tapaamisissa. 

Syksy on vielä aluillaan ja on aika nauttia 
siitä. Aion ajella sähkärillä metsäreittejä, 
ihailla ruskaa ja katsella merta. Tarkoituk-
sena on myös etsiä uusi esteetön luontopol-
ku ja viettää päivä perheen kanssa retkeillen. 
Siinä missä kesällä ladataan akkuja aurin-
koenergialla, syksyllä tulee vielä hyödyn-

Sihteerin palsta

Sihteeri ja tulevia hallituksen jäseniä

nettyä liikkumisen vapaus ja mahdollisuus 
nauttia luonnosta, sillä talvi ja lumi tekee liik-
kumisesta taas hieman vaikeampaa. 
Toivottavasti tekin löydätte oman tavan naut-
tia syksystä, oli se sitten metsäpoluilla tai kir-
jan kanssa sohvalla.

Leppoista syksyä!

Sihteeri
Ella-Riikka Isometsä

Kuvat: Ella-Riikka Isometsä

sihteeri@oi-yhdistys.fi

Vuosaaren maisemia
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jan kanssa sohvalla.

Leppoista syksyä!

Sihteeri
Ella-Riikka Isometsä

Kuvat: Ella-Riikka Isometsä

sihteeri@oi-yhdistys.fi

Vuosaaren maisemia
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Kuulumisia 
OIFE:sta

Tapahtumia:
 
18.11.2022 1. Virtuaalinen OIFE:n klii-

nikoiden ja tutkijoiden tapaaminen
Tapahtuma järjestetään virtuaalisesti ja 

sen toivotaan jatkuvan vuosittain. OIFE jär-
jestää tapahtuman yhdessä OIFE:n lääketie-
teellisten neuvonantajien kanssa. Tapahtu-
maan ilmoittautuminen on auki ja siihen toi-
votaan osallistuvan eurooppalaisten OI-
tutkijoiden. Tapahtuman tarkoituksena on 
auttaa järjestämään OI-yhteistyötä ympäri 
Eurooppaa, tuoda kliinikot ja tutkijat yhteen, 
antaa tutkijoille ääni sekä tukea konsortioi-
den kehittämistä.

8.-11.6.2023 OIFE Topical Meeting, 
Tukholmassa Ruotsissa

Aiheena on "tasapainottaa elämää OI:n 
kanssa" ja sivuaiheina ovat kipu, uupumus, 

uni, liikkuvuus, perhe ja ihmissuhteet. Ta-
pahtuma tehdään yhteistyössä ruotsalaisen 
OI-ryhmän SFOI:n kanssa. Tapahtuma-
paikkana on hotelli Scandic Continental, jos-
sa on myös 25 pyörätuolihuonetta. Tapah-
tuma on tarkoitettu OI-ihmisille, vanhem-
mille, joiden lapsilla on OI, tutkijoille ja kai-
kille, jotka ovat kiinnostuneita OI:sta. 
Ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa syys-
kuussa 2022.

 
OIFE-lehti
Voit tilata itsellesi OIFE-lehden OIFE:n 

internet-sivuilta, josta pääsee lukemaan 
myös vanhempia julkaisuja. Lehti ilmestyy 
3-4 kertaa vuodessa ja siitä voi lukea muun 
muassa tapahtumista, aktiviteeteista ja OI-
yhteisön kuulumisista.

 
Teresia Harri 
Suomen OI-yhdistyksen OIFE-edustaja
 
Kuvat: OIFEn nettisivuilta

Kuulumisia 
harvinaisrintamalta

Tässä vuoden 2022 huipentuma HARSOn osalta.

Lisätietoa muista tapahtumista ja koulutuksista 

HARSOn kotisivuilla osoitteessa 

ja HARSOn uutiskirjeessä.

J-P

www.harso.fi 

 

  



6 7

Kuulumisia 
OIFE:sta

Tapahtumia:
 
18.11.2022 1. Virtuaalinen OIFE:n klii-

nikoiden ja tutkijoiden tapaaminen
Tapahtuma järjestetään virtuaalisesti ja 

sen toivotaan jatkuvan vuosittain. OIFE jär-
jestää tapahtuman yhdessä OIFE:n lääketie-
teellisten neuvonantajien kanssa. Tapahtu-
maan ilmoittautuminen on auki ja siihen toi-
votaan osallistuvan eurooppalaisten OI-
tutkijoiden. Tapahtuman tarkoituksena on 
auttaa järjestämään OI-yhteistyötä ympäri 
Eurooppaa, tuoda kliinikot ja tutkijat yhteen, 
antaa tutkijoille ääni sekä tukea konsortioi-
den kehittämistä.

8.-11.6.2023 OIFE Topical Meeting, 
Tukholmassa Ruotsissa

Aiheena on "tasapainottaa elämää OI:n 
kanssa" ja sivuaiheina ovat kipu, uupumus, 

uni, liikkuvuus, perhe ja ihmissuhteet. Ta-
pahtuma tehdään yhteistyössä ruotsalaisen 
OI-ryhmän SFOI:n kanssa. Tapahtuma-
paikkana on hotelli Scandic Continental, jos-
sa on myös 25 pyörätuolihuonetta. Tapah-
tuma on tarkoitettu OI-ihmisille, vanhem-
mille, joiden lapsilla on OI, tutkijoille ja kai-
kille, jotka ovat kiinnostuneita OI:sta. 
Ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa syys-
kuussa 2022.

 
OIFE-lehti
Voit tilata itsellesi OIFE-lehden OIFE:n 

internet-sivuilta, josta pääsee lukemaan 
myös vanhempia julkaisuja. Lehti ilmestyy 
3-4 kertaa vuodessa ja siitä voi lukea muun 
muassa tapahtumista, aktiviteeteista ja OI-
yhteisön kuulumisista.

 
Teresia Harri 
Suomen OI-yhdistyksen OIFE-edustaja
 
Kuvat: OIFEn nettisivuilta

Kuulumisia 
harvinaisrintamalta

Tässä vuoden 2022 huipentuma HARSOn osalta.

Lisätietoa muista tapahtumista ja koulutuksista 

HARSOn kotisivuilla osoitteessa 

ja HARSOn uutiskirjeessä.

J-P

www.harso.fi 

 

  



8

Kevättapaaminen 
2022 Jyväskylässä

9

Yhdistyksen kevättapaaminen oli 9.-
10.4.2022 hotelli Scandic Laajavuoressa. 
Hotellissa on kylpylä, keilahalli ja kuntohuo-
neet, joita käytimme ilmeisen aktiivisesti. 
Mukana oli tällä kertaa suuri joukko nuo-
risoakin. Ravintolan puoleen tutustuimme 
parhaiten lauantain päivällisellä sekä aamu-
palalla. Varsinaiseen yhdistyksen kevätko-
koukseen osallistui 17 yhdistyksen jäsentä. 
Pöytäkirja kokouksesta löytyy tämän lehden 
sivuilta. 

Ohessa pieni kuvakokoelma osallistujista 
kokoukseen.

Teksti ja kuvat: Jouko Karanka

Homma on hallussa kokouksen vetäjillä

Kokoukseen kokoontumassa

Yhdessä pöydässä Pöydässä yhdessä

Kolmas pöytälinja

Terveellistä syötävää

Missä se ateria oikein luuraa

Valoa kohtiPienimmillekin löytyi puuhaa

Tällainen olisi sopiva pyörä 
OI-kuntoliikuntaankin

Keilaamassa kevättapaamisessa
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Apuvälinemessut
11.-13.5.2022

11

Perheviikonloppu
20.-22.5.2022

Päätimme lähteä ekaa kertaa mukaan OI-
yhdistyksen reissulle. Ollaan joskus oltu 
syyskokouksessa, mutta siitäkin on jo aikaa 
vierähtänyt useampi vuosi. Nyt reissu tuli 
sopivaan kohtaan monestakin syystä. 
Matkakin oli sopivan lyhyt meille. Meidän 
perheessä lapsista kahdella on OI ja mukaan 
lähdettiin kokoonpanolla äiti sekä kolme las-
ta. Odotimme reissua innolla ja lapset suun-
nittelivat mihin laitteisiin Lintsillä menisi-
vät. Yllättäen suunnitelmiin tuli muutos, kun 
nuorimmainen reissulainen mursi reisiluun-
sa pari viikkoa ennen reissua. Murtumat 
eivät meidänkään perheessä ole esteitä, vaan 
sitten mietitään, että miten homman voisi hoi-
taa toisin. Päätimme vaihtaa lähes kaikkien 
rannekkeen Sealife-vierailuun ja vanhin lap-
sista halusi kiertää Lintsin laitteet yksikseen. 
Onneksi tämän muutoksen ehti vielä tehdä. 
Lähdimme kuitenkin reissulle hyvillä mielin 
ja odotimme myös hotellissa oloa ja yhdessä 
rentoutumista.

 
Perjantaina lähdimme lähes suoraan töis-

tä/koulusta kohti Helsinkiä. Asumme onnek-
si lähellä, joten yhdellä bussilla pääsimme 
rautatieasemalle ja siitä kävelimme hotellille 
Scandic Simonkenttään. Äidin pakaralihak-
set saivat sopivasti liikuntaa pyörätuolia ylä-
mäkeen lykätessä. Hotelliin päästyämme 
veimme tavarat huoneisiimme ja kerään-
nyimme aulaan, josta lähdimme porukalla 
syömään Kamppiin, Bastardoon. Matkalle 
sinne nuorin lapsemme totesi, että täällähän 
on muitakin pyörätuolissa. Selvästi häntä oli 
hieman harmittanut reisiluun murtuminen ja 
se että sen vuoksi oli pyörätuolissa reissulla. 
Hänelle viikonloppu tulikin loistavaan 
aikaan. Hän sai mahtavasti vertaistukea muil-
ta OI-lapsilta. Murtuma ei tokikaan ollut 
ensimmäinen, vaan muiden lisäksi tämä 
sama reisi murtui jo viidettä kertaa, muuta-
mien muiden murtumien lisäksi. Yhteensä 

murtumia kuitenkin meidän perheessä on 
ollut kohtalaisen vähän lievän sairauden 
ansiosta. Pyörätuolilla liikkuminen on sel-
västi ollut aina vähän vaivaannuttavaa, kos-
ka ei ole juurikaan törmätty muihin samassa 
tilanteessa oleviin lapsiin. Vertaistapaami-
nen siis oli todella nimensä veroinen! 
Ravintolassa saimme hyvää ruokaa ja juo-
maa. Ainut huono puoli oli se, että osan ruu-
issa kesti todella kauan ja ensimmäiset olivat 
jo tainneet syödä, kun viimeiset vasta saivat 
ruokansa. Onneksi kaikki kuitenkin saivat 
ruokaa ja sitä taisi jäädä ylikin. Maisemat ruo-
kaa odotellessa olivat kuitenkin mukavat ja 
lapsillakin riitti katseltavaa ihmisvilinässä.

 
Lauantaina Lintsin aukeamista odotelles-

sa meidän perhe hieman jakaantui. Osa jäi 
aamupalan jälkeen hotelliin lepäilemään ja 
osa kävi ostoksilla taidetarvikekaupassa. 

Tilannekomiikkaa Apuvälinemessuilta.

Vuoden 2022 Apuvälinemessut pidettiin 
Messukeskus Helsingissä. Kuvassa yhdis-
tyksemme epävirallinen edustaja vetelee hie-
nosti messujen temppuradalla ja hävisi niu-
kasti 5 sekuntia paralympialaisratakelaajille.

 Minkäs sille voi, kun on liukkaat renkaat 
eikä tekniikka ihan riittänyt. Toiset ne huiteli 
nimittäin eturenkaat ilmassa…

J-P

Kuva: Tiina Lehtonen / HARSO ry

Liikuntavinkkejä à la J-P

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Tarkista ja hoida tarvittaessa verenpaineesi riskiryhmien raja-arvoihin 120/80

Jos ikää on kertynyt, niin lääkärissä voi olla hyvä käydä ennen aloittamista

Aloita tosi varovaisesti kroppaa kuunnellen, mitä ikinä sitten teetkin

Käytä harkintaa lajivalinnassa, kontaktilajit esim. eivät käy lievimmällekään ykköselle

Vesi on loistava elementti, mutta lihaksia voi treenata vaikka sängyssä selälläänkin

Salitreenissä jalkaprässi ja selkää kasaan painavat liikkeet ovat kiellettyjä kaikille

Älä treenaa maksimivoimaa yleisten ohjeiden mukaan, sitä voi kasvattaa muutenkin

Tee salilla vain liikkeitä jotka "tuntuvat hyviltä" eivätkä aiheuta natinoita nivelissä

Tiedä kivuttomat ja ongelmattomat liikeratasi äläkä ylitä niitä

Venyttele hyvin ja muistakaa kaikki huolehtia lastenkin akillesjänteiden venyttelystä

Sallitut uintilajit ovat selkä ja krooli. Perhonen rikkoo selän ja rinta niskan, polvet ja nilkat

Vesijuoksu ja vesijumppa on hyvästä, mutta aina omien tuntemusten mukaan
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Yhdessä kävimme vielä PiiPoossa Lego-
ostoksilla sekä ihastelemassa sen näyttelyik-
kunan legorakennelmia. Vaikka asummekin 
suhteellisen lähellä Helsinkiä, en edes muis-
ta koska olemme siellä viimeksi ostoksilla 
käyneet. Lintsille siirryimme ratikalla. Osa 
porukasta meni tilataksilla joka haki poruk-
kaa hotellilta. Saavuttuamme Lintsille näim-
me, että sinne oli menossa ihan mukavasti 
porukkaa ja portit aukesivat vasta klo 13 yksi-
tyistapahtuman vuoksi. Me pääsimme 
onneksi sisään hieman ennen sitä, niin väl-
timme ryysikseen joutumisen. Kolme meistä 
suuntasi Sealifeen ja yksi lähti laitteisiin. 
Sealifen kassalla törmäsimme ongelmaan, 
kun kukaan ei tiennyt, että miten meidän 
liput olisi pitänyt toimittaa tai merkitä. 
Ongelmat kuitenkin ratkesivat ja pääsimme 
katsomaan kaloja ja muita mereneläimiä. 
Sattumalta synttäriporukka oli meidän kans-
sa yhtä aikaa katsomassa ankeriasta ja näim-
me miten hienosti valot syttyivät sen tuotta-
masta sähköstä, jolla se tainnuttaa saaliinsa.

Sealifessa pääsi hyvin liikkumaan pyörä-
tuolin kanssa, osan eläimistä kyllä toipilas 
kävi moikkaamassa kyynärsauvojen kanssa. 
Sealife vierailun jälkeen meidän perhe 
kerääntyi yhteen ja kävimme syömässä 
Lintsiburgerissa yhdistyksen tarjoamilla ruo-
kakupongeilla. Törmäsimmekin ravintolassa 
moniin tuttuihin. Kierreranskalaiset ja ham-
purilainen maistuivat hyvin. Ruuan jälkeen 
päätimme vielä käydä kiertämässä ilmais-
laitteet soveltuvin osin. Onneksi niistäkin 
aika moneen pääsi kyynärsauvojen kera ja 
olivat sen verran rauhallisia, että murtuman-
kin kanssa niihin uskalsi mennä. Laitteiden 
kiertelyn välissä myös herkuttelimme herk-
kukupongeilla.

Lauantaina kävimme vielä syömässä 
hotellin ravintolassa koko porukalla. Ruoka 
oli jälleen hyvää. Osa aikuisista taisi kyllä 
haikailla lasten hampurilaisannosten perään 
;) Tällä kertaa tarjoilu toimi moitteettomasti 
ja saimme ruuat yhtä aikaa. Oli mukava jutel-
la ja tutustua uusiinkin ihmisiin rauhallisessa 

ravintolassa. Osan porukasta tunsimme pa-
remmin ja osan tapasimme ensimmäistä ker-
taa.

 
Sunnuntaina meille oli aamupäiväksi 

varattu Vanhemmuus samaan suuntaan -
luento. Luennon aikana lapsille oli järjestetty 
omaa ohjelmaa viereiseen huoneeseen. 
Meidän esikoinen kyllä vieraili tällä välin 
Verkkokauppa.comissa, jonne pääsi näppä-
rästi ratikalla ihan hotellin edestä. Luennon 
jälkeen pakkailimme kaikki kamat kasseihin 
ja veimme ne säilytykseen hetkiseksi. 
Söimme porukalla vielä lounaan hotellilla 
ennen lähtöä.

 
Kokonaisuutena reissu oli todella muka-

va. Saimme tutustua livenä aiemmin lähinnä 
vain Facebook-ryhmästä tuttuihin kasvoihin. 
Oli mukava, että varsinkin nuorimmainen 
lapsemme sai reissusta lisää varmuutta elä-
miseen oman sairautensa kanssa. Aikaisem-
minkaan se ei ole hänen menoaan haitannut, 
mutta nyt hän sai myös tärkeää vertaistukea 
ja se auttaa jaksamaan henkisesti, varmasti 
myös seuraavankin murtuman aikaan.  Ehkä 
taas törmäämme tuttuihin jollain reissulla? 
Kiitos kaikille reissulla mukana olleille ja toi-
vottavasti teillä oli yhtä kiva reissu kuin meil-
lä!

Teksti ja kuvat Sari Saastamoinen

Nepsyvalmentaja, tunnekouluttaja 
Riikka Seppälä luennoi aiheesta 
Vanhemmuus samaan suuntaan

Harvinaisiin 
sairauksiin 
panostaminen 
maksaa itsensä 
takaisin

≤ 5/10 000), ja sairauksien kirjo on laaja ja 
moninainen. Sairauksia on maailmanlaajui-
sesti määrittelystä riippuen 7000–8000. 
Kuitenkin yhteenlaskettuna kyse on hyvin 
merkittävästä väestöryhmästä kansantervey-
dellisesti; noin 300 000–400 000 suomalaista 
sairastaa harvinaissairautta. Tämä vastaa 
noin 6–8 prosentin osuutta väestöstä. 
Välillisesti harvinaissairaudet koskettavat 
vielä suurempaa joukkoa. Voidaankin siis 
sanoa, että harvinaisuus itsessään ei ole 
lainkaan harvinaista.

Myös sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestelmän näkökulmasta harvinaiset 
sairaudet ovat erittäin merkityksellinen 

tekijä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
selvityksen mukaan jopa 15 prosenttia 
erikoissairaanhoidon kustannuksista liit-
tyvät harvinaisten sairauksien hoitamiseen. 
Tämä tarkoittaa vuositasolla noin miljardia 
euroa. Useilla harvinaissairailla on lisäksi 
myös merkittävää tarvetta perustervey-
denhuollon ja sosiaalihuollon palveluille, 
esimerkiksi vammaispalveluille. Koska tällä 
hetkellä käytettävä tautiluokitusjärjestelmä 
ICD-10 ei sovellu hyvin harvinaisten sai-
rauksien tarkasteluun rekisteritasolla, ovat 
selvityksen arviot kustannuksista suuntaa-
antavia, ja perusterveydenhuollon ja 
sosiaalihuollon osalta tarkkaa arviota ei ole 
antaa. Selvää kuitenkin on, että harvinaisiin 
sairauksiin panostaminen on paitsi inhi-
millisellä yksilötasolla tärkeää ja välttä-
mätöntä, niin myös kansantaloudellisestikin 
huomionarvoista.

Huolimatta harvinaissairaiden merkityk-
sellisyydestä väestöryhmänä, ovat panos-
tukset harvinaisiin sairauksiin olleet pitkään 
riittämättömät. Jokaisessa viidessä yliopisto-
sairaanhoitopiirissä (Helsinki, Turku, 
Tampere, Kuopio, Oulu) toimii harvinais-
sairauksien yksikkö. Yksikköjen tehtävänä 
on edistää alueellansa harvinaissairauksien 
diagnostiikkaa, seurantaa ja hoitoa. Yksi-
köillä ei ole omaa vastaanottotoimintaa, 
vaan ne toimivat konsultoivina ja koordi-

Iiro Toikka

Harvinaiset sairaudet ovat yksi Suomen 
huonoiten tunnetuista ja tunnistetuista kan-
sansairausryhmistä. Yksittäiset harvinaiset 
sairaudet ovat luonnollisesti määritelmälli-
sestikin harvinaisia (eurooppalaisen määri-
telmän  mukaan   esiintyvyys   väestössä   on

 

  



12 13
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Kalvo-oikominen 
saattaa sopia myös 
hampaistoon, jossa 
on hammasluun 
poikkeamia

Erilaiset purentavirheet ja hampaiston epä-
järjestys ovat väestössä yleisiä hampaisto-
ongelmia. Moni hakeutuu oikomishoitoon 
niiden korjaamiseksi. Perinteisten rautojen 
rinnalla suosiota on viime vuosina kasvatta-
nut kalvo-oikomishoito, jossa hampaita siir-
retään irrotettavien läpinäkyvien muovisten 
kuorikkojen avulla. Hoitoa tarjoavat niin 
oikomishoidon erikoishammaslääkärit kuin 
peruskoulutetut hammaslääkäritkin. Kalvoja 
valmistavat yritykset mainostavat tuottei-
taan vilkkaasti mm. sosiaalisessa mediassa 
herättäen monessa vastaanottajassa ajatuk-
sen siitä, voisiko kalvo-oikomishoito sopia 
minullekin?

OI:aan liittyy tyypillisiä leukojen kasvun 
ominaispiirteitä ja niistä johtuvia purennan 
haasteita. Luustohäiriön vaikeusaste on 
yhteydessä henkilön purentaan. Lisäksi hen-
kilöillä, joilla on OI, hampaiden puh-
keamisongelmat ja hampaiden alilukuisuus 
on tavallista ja sen havaitseminen vaatii koko 
hampaiston röntgenkuvatutkimuksen.

Dentinogenesis imperfectaksi (DI) kut-
suttu hammasluun kehityspoikkeama kos-
kettaa lähes joka toista henkilöä, jolla on OI 
(Waltimo ym. 1996). DI:n ilmentymismuo-
dossa on paljon yksilökohtaista vaihtelua, 
eikä sen vaikeusaste ole suoraan yhteydessä 
luuston haurausasteeseen. DI altistaa ham-
paiden lohkeilulle ja on usein ulkonäöllinen 
haitta. Hampaiden muoto ja juuret voivat olla 
poikkeavia.

Henkilöt, joilla on OI ja todettu purennan 
poikkeama, ovat yleensä oikeutettuja oiko-
mishoitoon erikoissairaanhoidossa. Lievät 

purennan poikkeamat ja pienet hampaiden 
virheasennot voi halutessaan hoidattaa omal-
la kustannuksella yksityisellä oiko-
mishoidon erikoishammaslääkärillä. 
Käyttökokemusta lapsilla on kertynyt usean 
vuoden ajalta irrotettavasta Fränkel-
oikomiskojeesta, joka sopii hyvin lapsille, 
joilla on OI, sillä koje ei aiheuta suoria voi-
mia hampaisiin tai kasvojen luihin. 
Onnistuneita oikomishoitotuloksia on saa-
vutettu lapsilla, joiden hoito on aloitettu 
ensimmäisten pysyvien yläetuhampaiden 
puhjetessa noin kuuden vuoden iässä (Walti-
mo & Kleemola-Kujala 1999). Hammas-
lääkärit ovat perinteisesti varoneet kiintei-
den oikomisrautojen liimaamista hauraisiin 
DI hampaisiin. Eräänä apukeinona voi täl-
löin joissakin tilanteissa olla kalvo-oiko-
mistekniikka. Tämäkään tekniikka ei ratkai-
se monia DI hampaiden siirtoon liittyviä 
haasteita ja vaatii sekä oikomishoidon eri-
koishammaslääkäriltä että kalvot valmista-
valta hammasteknikolta vahvaa ammattitai-
toa. Kuten kiinteät hampaisiin liimattavat 
oikomiskojeet, voivat kalvotkin aiheuttaa 
hampaiden lohkeamista tai jopa katkeamista, 
jos ne on valmistettu liian tiukaksi. Kalvo-
oikomisesta henkilöillä, joilla on OI, on käyn-
nissä ulkomainen tutkimus, joka pyrkii löy-
tämään vastauksia näihin haasteisiin. Kalvo-
oikomishoidon käytöstä henkilöillä, joilla on 
OI, on tehty kiinnostavia alustavia havainto-

Kalvohoito

noivina eliminä, jotta harvinaissairas ihmi-
nen kohtaisi parhaan mahdollisen asian-
tuntijuuden ja saisi parhaan mahdollisen 
hoidon. Yksiköiden perustaminen jokaiseen 
yliopistosairaalaan oli yksi ensimmäisen 
harvinaisten sairauksien kansallisen ohjel-
man (2014–2017) kärkitoimenpide-ehdotus, 
ja kenties merkityksellisin kehitysharppaus 
harvinaissairauksien osalta viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. Kuitenkin tällä 
hetkellä yksiköt ovat aliresursoituja, ja 
yksiköihin kohdentuva suuri tarve on 
epäsuhdassa  työvoiman  määrän  kanssa.

Harvinaissairauksien hoidossa kansain-
välisen yhteistyön merkitys korostuu. 
Yksittäisten harvinaisten sairauksien harvi-
naisuuden vuoksi esiintyvyys voi olla 
kansallisesti hyvin pientä, eikä esimerkiksi 
Suomen rajojen sisältä aina löydy spesifiä 
asiantuntijuutta. Siksi usein konsultointi-
apua tarvitaan muualta maailmasta. Tätä 
varten EU on perustanut eurooppalaiset 
harvinaissairauksien osaamisverkostot 
(ERN; European Reference Networks). 
Verkostot on koottu tautiryhmittäin, ja niitä 
on yhteensä 24. Kaikki Suomen yliopisto-
sairaalat ovat osaamisverkostotoiminnassa 
mukana, ja Suomesta on edustus jokaisessa 
24 verkostossa. Verkostotoiminnan tarkoitus 
on mahdollistaa paras mahdollinen hoito 
harvinaissairaalle riippumatta asuinpaikasta. 
Ongelmana kuitenkin on verkostojen toi-
minnan kannalta resursointi; kansallisella ja 
sairaanhoitopiiritasolla verkostotoimintaan 
ei  erillistä  resurssia  ole  allokoitu.

Jo ensimmäisessä harvinaissairauksien 
kansallisessa ohjelmassa tärkeä toimenpide-
ehdotus oli harvinaissairauksien kansallisen 
koordinaation keskuksen perustaminen. 
Rahoitus koordinoivan toiminnan aloitta-
miseen saatiin kuitenkin vasta vuoden 2021 
budjettiin, ja THL:n kansallinen koordi-
naatiotoiminta on ollut käynnissä keväästä 
2021. Rahoitus ei kuitenkaan ole kestävällä 
pohjalla. Kansalliseen koordinaatioon ei ole 
osoitettu varoja hallituksen talousarvioissa, 

vaan varat on lisätty budjettiin eduskunnan 
budjettikäsittelyssä, niin sanottujen ”joulu-
lahjarahojen” muodossa. Rahoituksen epä-
varmuus vaikeuttaa pitkäjänteisen koordi-
naatiotyön tekemistä. Tällä hetkellä koordi-
naatiotyöhön osoitetut varat riittävät vuoden 
2023 loppuun.

Kansallisella koordinaatiolla pyrimme 
edistämään harvinaissairaiden ihmisten 
hyvinvointia laaja-alaisesti, varmistamaan 
sote-järjestelmän kestävyyttä harvinaisten 
sairauksien näkökulmasta, sekä edistämään 
harvinaisiin sairauksiin kohdistuvaa tutki-
musta kansallisesti. Työlistalla on muun 
muassa harvinaisiin sairauksiin tarkoitetun 
Orpha-tautiluokituksen käyttöönotto kansal-
lisesti potilastietojärjestelmiin, sujuvien 
hoito- ja palvelupolkujen varmistaminen, 
harvinaissairaiden ihmisten osallisuuden 
edistäminen, sekä harvinaisten sairauksien 
parempi huomioonottaminen sote-järjes-
telmässä  ja  yhteiskunnassa  ylipäänsä.

On tärkeää, että harvinaisiin sairauksiin 
suhtaudutaan kansanterveydellisenä koko-
naisuutena, ja että resursointi on riittävää 
sekä kansallisella että alueellisella tasolla, 
unohtamatta tärkeän järjestötoiminnan 
toiminnan edellytyksiä. Panostukset ovat 
investointeja tulevaisuuteen. Paremmalla 
tiedolla, hoidon ja palvelujen porrastuksella 
ja sujuvuudella sekä tutkimuksella 
ehkäisemme suurempia kustannuksia 
tulevaisuudessa. Nämä ovat myös yksilö-
tason inhimillisiä panostuksia, joilla edis-
tetään yksittäisten harvinaissairaiden ja 
heidän läheistensä hyvinvointia, osallisuutta 
ja  yhdenvertaisuutta.  

 
Kirjoittaja: Iiro Toikka
Kehittämispäällikkö, 
harvinaissairauksien kansallinen
 koordinaatio
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Suomen Paralympiakomitea on valtakun-
nallinen urheilu- ja liikuntajärjestö liikunta-, 
näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron 
saaneille ja dialyysissä oleville henkilöille. 

Paralympiakomitea kehittää ja koordinoi 
vammaisurheilua ja -liikuntaa Suomessa 
niin harraste- kuin huippu-urheilutasolla. He 
myös toimivat vammaisten ja erityistä tukea 
tarvitsevien henkilöiden edunvalvojana kil-
paurheilussa ja harrasteliikunnassa. He yllä-
pitävät liikuntapaikkojen esteettömyyskar-
toittajien verkostoa ja koordinoivat kuntien 
erityisliikunnan verkostoa.

Paralympiakomitea koordinoi monenlai-
sia erilaisia liikuntaan liittyviä koulutuksia ja 
webinaareja.

Suomen 
Paralympiakomitea

Paralympiakomitean alaisuudessa toimii 
Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta 
SOLIA.

He opastavat ja neuvovat liikuntavälineis-
sä. Heillä on kokeilu- ja vuokraustoimintaa. 
SOLIA auttaa oman välineen hankinnassa 
antamalla tietoa ja asiantuntijalausuntoja. 
SOLIA on mukana -
sivustolla, joka on vammaisurheilun ja -
liikunnan toiminta- ja apuvälineitä vuokraa-
vien tahojen yhteinen verkkopalvelu. 

Nykyinen Suomen Paralympiakomitea 
aloitti toimintansa vuonna 2020 Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n ja 
Suomen Paralympiakomitean sulautuessa 
yhteen koko suomalaisen vammaisurheilun 
ja -liikunnan kattavaksi järjestöksi. Tähän ei 
kuulu kuulovammaisten urheilu ja liikunta, 
josta vastaa Suomen Kuurojen Urheiluliitto.

Lisätietoja Paralympiakomitean toimin-
nasta löytyy: 

www.valineet.fi

www.paralympia.fi

ja, jotka toivottavasti tarkentuvat tulevina 
vuosina (Rousseau ym. 2018).

Oikomishoitokalvoja valmistavien yritys-
ten mainoksia lukiessa on huomioitava, että 
kalvo-oikominen ei sovellu luustollisten 
purennan poikkeamien korjaamiseen ja vain 
rajatusti OI:n yhteydessä hampaistollisten 
poikkeamien korjaamiseen, sillä usein ham-
paiden virheasento on kehittynyt kompen-
soimaan isompaa purennan ongelmaa. 
Tällöin hampaiden oikominen suoraan riviin 
pahentaa purennan tilannetta. OI:aan pereh-
tynyt oikomishoidon erikoishammaslääkäri 
osaa arvioida yksilöllisesti kalvo-oikomisen 
soveltuvuuden. Mahdollinen bisfosfonaatti-
hoito on huomioitava oikomishoitoa suunni-
teltaessa.

Heidi Arponen 
oikomishoidon erikoishammaslääkäri,
hammaslääketieteen tohtori
Helsingin yliopisto

Kirjallisuusviitteet:

Rousseau M ym. (2018), Osteogenesis 
imperfecta: potential therapeutic approac-
hes. Peer J 6:e5464; DOI 10.7717/peerj.5464

Waltimo J & Kleemola-Kujala E. (1999), 
Orthodontic treatment of young oste-
ogenesis imperfecta patients with the func-
tional Fränkel appliance. Oral presentation at 
the international conference on Osteogenesis 
imperfecta. Montréal, Canada.

Waltimo J, Ojanotko-Harri A, Lukinmaa 
PL. (1996) Mild forms of dentinogenesis 
imperfecta in association with osteogenesis 
imperfecta as characterized by light and 
transmission electron microscopy. J Oral 
Pathol Med.

Paralympialaiset juontavat juurensa toisen maailmansodan 

jälkeiseen aikaan kun vammautuneet sotilaat palasivat sodasta 

kotiin. Ensimmäiset varsinaiset paralympialaiset järjestettiin 

kuitenkin vasta Roomassa vuonna 1960. Lajeja oli kahdeksan, 

joista kuusi on edelleenkin paralympialaisissa mukana. Nämä 

lajit ovat uinti, jousiammunta, koripallo, miekkailu, pöytätennis 

ja yleisurheilu. 

Info

Asiantuntijaryhmä

sihteeri@oi-yhdistys.fi

Asiantuntijaryhmään kuuluvat seuraavat eri alojen asiantuntijat:

Suomen osteogenesis imperfecta -yhdistyksen asiantuntijaryhmä kokoontuu normaalioloissa 
1-2 kertaa vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista lääketieteellisistä aiheista, ottamaan niihin 
kantaa ja välittämään tietoa.

Ensimmäisen asiantuntijaryhmän kokosi lasten- ja perinnöllisyyslääkäri dosentti Ilkka Kaitila 
vuonna 1994 ja se aloitti toimintansa vuonna 1995.

Yhdistyksen sihteeriin ( ) voi ottaa yhteyttä jos on toiveita mistä asioista 
asiantuntijaryhmässä olisi hyvä keskustella.

• Heidi Arponen, HLT, Helsingin yliopisto
• Riitta Rönkkö, Kuntoutusohjaaja, HUS/Lastenklinikka
• Petri Lehenkari, LL, professori, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, kirurgian 

erikoislääkäri, Oulun yliopistollinen sairaala 
• Marja Ojaniemi, LT, lastentautien erikoislääkäri, lastenendokrinologian luustoasioista 

vastaava lääkäri, Oulun yliopistollinen sairaala 
• Jaakko Sinikumpu, LT, Lasten ortopedian ja traumatologian dosentti, Oulun 

yliopistollinen sairaala
• Helena Valta, LKT, dosentti, HUS/Lastenklinikka
• Patrick Willamo, Fysioterapeutti, HUS/Lastenklinikka
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ennätysajallaan 1.11.3 ja 400 metrin vapaa-
uinnistakin tuli pronssimitali! Vertailun vuok-
si minuutin rajan alitti maailmassa ensim-
mäisenä Tarzania näytellyt Johnny 
Weissmuller.

Pohjoismaiden mestaruuskisojen jälkeen 
kaikki oli voitettu ja syksyllä piti alkaa tree-
ni. Juha-Pekka oli huippukunnossa, muutta-
nut pois kotoa, työt ja opiskelut alkaneet, 
koko elämäntilanne muuttunut, niin uinti kil-
pailumielessä jäi.

-Ei tunnu että olisin menettänyt mitään, 
kilpailu oli kuitenkin niin paljon kilpailua 
itsensä kanssa ja ulkomaille pääsee muuten-
kin. Se pari tuntia mikä meni uintiin, lyhensi 
tarvittavan yöunen määrää saman verran ja 
olin silti paljon pirteämpi.

Yhtään murtumaa ei onneksi osunut kil-
pailuvuosille, niin mitään taukoja ei tullut J-
P:n uralle.

-Pikkasen se liika potkiminen alkoi myös 
lopuksi kiusaamaan toista säärtä, se rupes 
sitä vähän vääntämään, se kipeytyi, tuli pieni 
pelko siinä sitten. 

Paralympialaisia Juha-Pekka ei enää seu-
raa, se on hankalaakin, kun niitä ei juurikaan  
televisioida. Penkkiurheilijana hän katsoo 
mieluummin jalkapalloa tai jääkiekkoa, uin-
tiakin, jos osuu kohdalle.

Uinti ei ole mihinkään jäänyt, J-P harras-
taa edelleen, mutta ei kilpaile. Hän yrittää 
käydä uimassa talvella säännöllisesti, pari 
kolme kertaa viikossa ja sen lisäksi vielä 
salilla. Kesäisin mökkijärven veden lämpöti-
la määrittelee mahdollisuuksia. Pyörätuoli-
sählyäkin J-P on harrastanut nyt aikuisena, 
viimeksi viime keväänä. Siinä leikissä on 
tosin peukalo murtunut kun vastustajan mai-
la siihen osui. 

Tapauskohtaisesti J-P suosittelee kilpa-
uintia myös muille OI:laisille. Hän kertoo, 

Ensimmäisen kansainvälisen urheilureis-
sunsa Juha-Pekka muistelee olleen vuonna 
1987 PM-kisoissa Färsaarilla. Färsaarille 
hän pääsi lentämään ruotsalaisella sotilas-
käyttöön tarkoitetulla miehistönkuljetusheli-
kopterilla.

-Ikimuistoinen reissu, mutta oikea korva 
ei ole ollut ihan entisensä paineitten puoles-
ta, se ei ole enää tykännyt syvälle sukeltami-
sesta!

Paralympialaisten vuoro oli vuonna -88 ja 
sitä lystiä kesti kokonaiset kolme viikkoa. 
Paralympialaiset järjestettiin tuona vuonna 
Etelä-Koreassa Soulissa ja avajaisten ohjel-
ma oli 90-prosenttisesti sama kuin olympia-
laisissa ja siellä oli stadion niin täynnä, ettei 
Suomen suurlähettiläskään saanut sinne lip-
pua, kertoo Juha-Pekka.

-Ehdottomasti hienoin ja upein yksittäi-
nen elämys koko kilpailu-uraltani on ollut 
Soulin paralympialaisten lopettajaisten ilo-
tulitus paikan päällä, sieltä keskellä stadio-
nia nähtynä. Mikään ilotulitus ei ole sen jäl-
keen tuntunut miltään, ne näyttävät ihan las-
ten tähtisadetikulta. Upea ja mieleenpainuva 
kokemus, elämäni ilotulitus!

Paralympialaisissa itse kilpailussa meni 
luokittelu pieleen kun J-P joutui sellaiseen 
luokkaan mihin ei alunperin pitänyt ja kisa 
menikin sijoituksellisesti sen takia pieleen. 
J-P joutui sellaiseen luokkaan missä oli mm. 
säären alapuolelta amputoidut.

-Kanssakilpailijat kysyivät mun luokkaa 
ja kun ne kuulivat missä luokassa olen, niin 
ne     taputtivat mua olkapäälle ja sanoivat 
että “sorry for you!”... joten mun sijoituk-
seksi paralympialaisissa jäi sitten 9. sija.

Paralympialaisten jälkeen J-P oli jälleen 
huippukunnossa. Tuloksellinen huippukunto 
osui siis vuoteen -89, jolloin hän sijoittui 
Reykjavikissa 100 metrin vapaauinnissa 
ensimmäiseksi saaden kultamitalin omalla 

J-P alkoi käydä leireilläkin ja uimassa ihan 
päivittäin, kun uintiharrastus  alkoi olla 
tavoitteellisempaa. Treenejä oli kunnon 
parannuttua 1-2 kertaa päivässä, 7-10 kertaa 
viikossa, eli altaassa tuli oltua ihan joka päi-
vä koulun jälkeen ja osa treeneistä oli kun-
tosalilla. Tätä tahtia kesti 2-3 vuoden ajan eli 
vuodet -86-89 ja SIUn järjestämät leirit vielä 
siihen päälle. Yksi leiri oli Hollannissa ja sii-
tä varsinaisesti alkoi kansainvälinen ura.

Into kilpailemaan lähti Juha-Pekasta itses-
tään. Lukiessaan IT-lehdestä (Invalidityö) 
kansainvälisiä uintituloksia, valmentaja huo-
masi että J-P:llä oli kaikki edellytykset ikä 
huomioiden saavuttaa menestystä kilpaural-
la paralympiaurheilijana. J-P huomasi pian, 
että muiden tulokset olivat ihan vertailukel-
poisia omiinsa nähden ja tajutessan että täs-
sähän on mahdollisuudet vaikka mihin, hän 
sitten toden teolla innostui.

-Kilpailuviettini on niin kova, että sillä het-
kellä kun tajusin että on mahdollista päästä 
ulkomaille kilpailemaan ja voittamaan mui-
ta, niin se oli itsestään selvä asia, että halu-
sin olla parempi kuin muut jos mahdollista. 
Niin kuin aina ja kaikessa muussakin ennen. 

Juha-Pekka Tallgrenin:n ollessa kahdek-
sannella luokalla hänen vanhempansa huo-
lestuivat poikansa koulun jälkeiseen väsy-
myksestä eikä fyysinen kuntonsakaan ollut 
tuolloin paras mahdollinen. Juha-Pekan omi-
en sanojen mukaan fyysisessä kunnossaan 
oli tuohon aikaan huomattavastikin paran-
nettavaa. J-P:n vanhemmat saivat jostain vin-
kin, että Tapiolan uimahallissa olisi hyvä val-
mentaja ja sinne kannattaisi J-P:n mennä, kos-
ka uinti niin hyvin sopii osteogenesis imper-
fectaa sairastaville ja vanhemmat  olivat uin-
nin hyödyllisyydestä vakuuttuneita, olihan 
Nuutajärvelläkin uitu aktiivisesti. Siispä saa-
dakseen J-P:n innostumaan uintiharrastuk-
sesta, he päättivät yksissä tuumin viedä poi-
kansa uintivalmennukseen.

Kyseinen valmentaja osoittautui kaukai-
seksi sukulaiseksi ja moninkertaiseksi 
Suomen mestari Antti Nikulaksi, joka toimi 
valmentajana TapU:ssa (silloinen Tapiolan 
Uimarit). Vanhemmat kustansivat valmen-
nuksen omasta taskustaan. Juha-Pekka sai 
siis henkilökohtaista valmennusta 1-2 kertaa 
viikossa ja sen lisäksi alkoi käydä uimassa 
muutenkin valmentajan ohjeiden mukaan. 
Koska valmentaja Nikula oli uimahallilla 
töissä, niin hän pystyi antamaan J-P:lle  neu-
voja ja vinkkejä uintiin oman työnsä ohessa-
kin.

-Oli hiihtolomaviikko, kun aloitin uinnin, 
enkä ole kuulemma koskaan ollut niin väsy-
nyt. Uin, söin ja nukuin.

Aika pian uinnin aloitettuaan Juha-Pekka 
alkoi treenata myös Suomen Invalidien 
Urheiluliiton SIUn alaisuudessa, jossa oli 
oma uintipuoli. Sitten 16-vuotiaasta lähtien 

Entisen paralympia-
uimarin mietteitä
Juha-Pekka Tallgrenin 
haastattelu
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Entisen paralympia-
uimarin mietteitä
Juha-Pekka Tallgrenin 
haastattelu
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Soulin ilotulitus vuonna 1988
Kuva: Steve McGill

Erkki Puranen syntyi Pihtiputaalla vuon-
na 1964. Maatilalla asuneeseen perheeseen 
kuuluivat Erkin lisäksi vanhemmat ja isosis-
ko. Pihtiputaalta Erkki ponnisti sittemmin 
jopa kolmiin paralympialaisiin kolmelle eri 
mantereelle. OI meinasi välillä temppuilla, 
mutta 10 vuoden iässä sääriin ja reisiin laite-
tut ydinnaulat rauhoittivat tilannetta ja pyö-
rätuolia liikkumiseen käyttävä nuori Erkki 
oli valmiina löytämään oman lajinsa.

Pöytätenniksen, eli pingiksen Erkki löysi 
yläasteikäisenä. Välitunneilla ja muuna kou-
lun luppoaikana tuli pelailtua, mutta sitten 
homma hetkeksi jäi. Laji oli kuitenkin jättä-
nyt kipinän ja Erkki tuumi, etteivät rajummat 
lajit olisikaan sopineet hänelle. Pingis jatkui, 
kun Erkki muutti Helsinkiin opiskelujen 
perässä. Hänet saattoi löytää kisahallilta 
pelaamasta ja harrastus sai vakavampaa otet-
ta. Niin vakavaa, että lopulta mies kolusi 

EM-kilpailuja ja peräti kolmet paralympia-
laiset: Soul vuonna 1988, Barcelona vuonna 
1992 sekä Atlanta vuonna 1996. Vielä 
Soulissa vuonna 1988 Erkki kertoo olleensa 
huuli pyöreänä ja hakemassa kokemuksia 
suuren maailman kilpailuista, mutta jo 
Barcelonassa sijoitus oli 5-8 parhaan joukos-
sa. Atlanta meni hänen omien sanojensa 
mukaan sitten taas hiukan heikommin. 
Huippuhetki ja suosikkimuisto lajin parissa 
sen sijaan löytyy vuodelta 1987. Tuolloin 
Englannissa miteltiin Euroopan mestaruu-
desta ja Erkki Puranen Suomesta ylsi aina 
hopealle asti. Kotimaan normaalisarjoissa-
kin seuransa nimissä pyörähtänyt Erkki näh-
tiin viimeisen kerran numero selässä kilpa-
kentillä vuonna 1998, joten melkoinen ura 
konkarille tosiaan ehti kertyä. Tämän lisäksi 
hän on ollut lajin kotimaan piireissä mukana 
ja pyörittänyt myös pingisseuraa.

 Ajatuksia paraurheilusta

Vaikka kilpakentät ovat jääneet taakse, on 
Erkki yhä mukana seuratoiminnassa ja lisää, 
että ehkä jo kunnonkin takia pitäisi varmasti 

Paralympiakonkari 
Erkki Puranen

että kannattaa katsoa luokitus ja se, että mit-
kä edellytykset siinä on ja onko järkevää ettei 
vaan riko itseään, jos on liikaa salitreeniä. 
Mutta harrastukseksi ja kuntoliikuntamuoto-
na uinti on J-P:n mielestä ehdottomasti paras 
ja turvallisin. Hän antaa kuitenkin varoituk-
sen rintauinnista:

-Siinä saa kipeytettyä itsensä eli kannat-
taa uida selkää ja kroolia vain. Tai vaikka koi-
raa, vesijumppaa ja vesijuoksua! Unohtakaa 
rintauinti, se rikkoo perusterveitäkin uima-
reita. Kunnon kannalta ei ole väliä mitä 
tekee, kunhan ei riko itseään.

Uinti on poikinut Juha-Pekalle hänen elä-
mänsä hauskimman työpaikan 90-luvun alus-
sa, jonka Ilkka Kaitila silloiselta Lasten-
klinikalta järjesti. Kaitila oli huolissaan OI-
nuorten fyysisestä kunnosta ja kun oli näyt-
töä siitä, että J-P:n kunto oli parantunut 
uimalla, he tekivät  maksusitoumuksen ja J-P 
sai ihan kivaa palkkaa toimiessaan uintival-
mentajana OI-nuorille yhden talven ajan 
ilman minkäänlaisia muodollisia pätevyyk-
siä. 

-Se ei olisi mahdollista enää tänä päivänä 
kun on kaikki vastuukysymykset  ja muut. 
Käytiin pienellä (neljän hengen) porukalla 
uimassa kerran viikossa Malmilla. Se oli 
todella hauskaa!

Lisäksi uintitausta on mahdollistanut joi-
tain asioita ja tempauksia, jotka olisivat muu-
ten olleet mahdottomia:

-Ilman uintiharrastusta ja aika hurjaa 
määrää bisfosfanaatteja sekä voimaharjoit-
telua aikuisena en varmasti olisi pystynyt 
hyppäämään tasajalkaa ilmaan 47-
vuotiaana yli 40 vuoden tauon jälkeen, vaik-
ka painoa on nyt 20 kg enemmän (ja siis lii-
kaa). OI:n oireiden paraneminen on näem-
mä joskus turkasen hidasta.

-Yksi jouluaatto uin 8 kilometriä putkeen. 
Sen jälkeen meinasin nukahtaa joulupöydäs-

sä, olin niin väsynyt, että aloitin kahvin juo-
misen. Enon verkkojen kokeminen uimalla 
vastarannalle ja sukeltelemalla lämpimänä 
kesäiltana oli tempaus, jota en kyllä enää 
tekisi. Silloin se oli kyllä mielestäni täysin tur-
vallista. Nykyään olen varovaisempi, en 
enää ylitä järvenselkää ilman että narulla on 
uikkareihin sidottu juoksuvyö. Ensi kesän 
tavoitteena on silti lähteä ihan pelkän virve-
lin (ja ehkä uikkareiden) kanssa kalaan ja 
saada saalista. Jännä nähdä onnistuuko ja 
saako temppu mahdollisesti Youtubessa huo-
miota!

Haastattelu: H. Karanka

Teksti: H. Karanka ja Juha-Pekka Tallgren
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vielä vähän myös harrastella. Kun keskuste-
lemme paraurheilun menneisyydestä ja tule-
vaisuudesta, on Erkillä pitkän kokemuksen-
sa vuoksi näkökulmia annettavana. Kun hän 
peilaa menneisiin vuosiin ja kisoihin, nousee 
esille erityisesti paraurheilun ammattimais-
tuminen. Valmennusta on enemmän ja se 
ammattimaisempaa. Aikaisempien muuta-
mien Euroopan maiden lisäksi kilpakentille 
ovat saapuneet uudet maat ja alueet aina 
Lähi-Itää ja Aasia myöten ja kilpailukin on 
täten koventunut. Arvokisojen osallistumi-
siin on luotu ranking-systeemit ja urheilija-
valinnat, eikä kisoihin enää vain marssita len-
tolipun hankkimalla. Luokitteluissa taasen 
on siirrytty karkeasta vammatyyppiluokitte-
lusta toimintakykypohjaiseen luokitteluun. 
Paljon on siis tapahtunut.

Näkyvyyttäkin on tullut. Erityisesti Erkki 
nostaa esille esimerkiksi Leo-Pekka Tähden 
kaltaiset näkyvät hahmot. Jos puhutaan ihan 

pingiksestä, nostaa Erkki sen parista esiin 
myös ilahduttavan ilmiön: Aikaisempina 
vuosina vain muutamia aktiiveja kävi erik-
seen pelailemassa, mutta nykyään monissa 
pingisseuroissa on otettu avoimesti erilaiset 
pelaajat ja urheilijat mukaan ja sitä kehitystä 
tervehditään ilolla. Vaikka pelihallien esteet-
tömyydessä voikin joillain paikoilla olla vie-
lä vähän tekemistä, tällainen asenne ja kehi-
tyssuunta ovat juuri oikeita. Esimerkiksi pin-
giksessä parapuoli on yhdistetty saman ylei-
sen lajiliiton alle ja se tekee hyvää. Tällöin 
kaikki lajiliiton alaiset urheilijat pääsevät 
nauttimaan lajiliiton eduista, tuista ja palve-
luista. Paralympiakomitea tukee sitten vielä 
erikseen paraurheilijoita laji- ja tapauskoh-
taisesti.

Haastattelija: Anni Kyröläinen

Erkki Puranen haastateltava

Kuva: Kuvituskuva  

Toimituskunnan Anni Kyröläinen ja halli-
tuksen Ella-Riikka Isometsä ovat varmasti 
puhuneet yhdistyksen tapahtumissa lajista, 
jota kutsutaan pitkästi nimihirviöllä sähkö-
pyörätuolisalibandy, lyhyemmin spt-
salibandy ja vielä tuttavallisemmin spt-säbä. 
Mistä oikeastaan on kyse?

Ensin hieman lajista. Peli sai alkunsa 
Hollannissa 70-luvun alussa. Keski-
Euroopassa mm. Hollanti ja Saksa ovat 
olleet lajin edelläkävijöitä ja uranuurtajia. 
Suomessa toiminta alkoi vuonna 1993, ja 
vuodesta 1995 lähtien Suomi on osallistunut 
kansainvälisiin turnauksiin. SM-sarja alkoi 

Suomessa vuonna 1997. Vuonna 1998 perus-
tettiin maajoukkue ja Suomi osallistui 
ensimmäistä kertaa maailmankisoihin sijoit-
tuen neljänneksi. Sähköpyörätuolisali-
bandyn sarjatoimintaan ovat oikeutettuja 
osallistumaan kaikki, joilla on joku pysyvä 
liikkumisen rajoite. Laji onkin miltei ainoita 
myös vaikeavammaisille soveltuvia joukku-
eurheilumuotoja ja se on kaiken lisäksi myös 
erittäin viihdyttävä, vauhdikas ja taktinen.

Lajin ominaispiirteisiin kuuluu, että ken-
tällä pelaa käsin salibandymailaa käyttävien 
lisäksi aina myös tuoliin kiinnitetyllä t-stick-
mailalla pelaavia pelaajia, joten käsivoimia-
kaan ei välttämättä tarvita tässä huippu-
urheilulajissa. Pelituolit ovat erikoisvalmis-
teisia ja liikkuminen on suunniteltu saliban-
dykentille vauhdikkaaksi, mutta turvallisek-
si. Joidenkin maiden OI-pelaajat käyttävät 
pelatessaan myös erilaisia jalkasuojia tai 
kypärää varmuuden vuoksi. Esimerkiksi 
Helsingissä on mahdollista kokeilla lajia ja 
tuolia ilman omaa aloitusinvestointia, joten 
rohkeasti mukaan. Mikäli lajista kiinnostaa 
kuulla lisää, Anni tai Ella-Riikka kertovat 
mielellään ja Youtuben ihmeellisestä maail-
masta löytyy myös loistavia näytteitä. Tässä 
kohtaa lienee syytä myös mainita, että maail-
man huippujoukkueista löytyy yllättävänkin 
paljon OI-pelaajia.

Miksi otsikossa sitten puhutaan huumas-
ta? Suomi tosiaan osallistui haastajan ase-
massa mutta yllätysvalmiina sähköpyörä-
tuolisalibandyn maailmanmestaruuskilpai-
luihin, jotka pelattiin 9.–14. elokuuta 
Sveitsin Surseessä. Paralympiakomitean alla 
pelaavan maajoukkueen riveistä löytyivät 
myös Anni ja Ella-Riikka.

Suomen maajoukkueen edellisestä kan-
sainvälisestä turnauksesta oli vierähtänyt 
lähes 2,5 vuotta ja edellisistä arvokisoista 
peräti kuusi vuotta. Suomi sijoittui turnauk-
sessa neljänneksi häviten pronssipelissä kir-
velevästi jatkoajalla, mutta huumaa tällaises-

Sähköpyörätuoli-
salibandyn huumaa

ta urheilutapahtumasta löytyy aina silti. 
Yhteenkuuluvuuden tunnetta, tiukkoja pele-
jä, paraurheilun huumaa ja kymmenen jouk-
kuetta ympäri maailman luovat sellaisen kup-
lan ja kokemuksen, jollaisia muualta ei saa. 
Vaikka himmeimmät mitalit luovutettiin isän-
tämaa Sveitsille, kestomenestyjä Hollanti jäi 
tällä kertaa hopealle ja kultaa vei ehkä jopa 
yllättäen rakas pohjoismainen vastustajam-
me Tanska, saimme toki huumaa aikaiseksi 
myös helteisessä Sveitsin yössä kisojen pää-
tösjuhlissa. Seuraavaksi vuorossa ovat vajaa 
kahden vuoden kuluttua miteltävät EM-
kilpailut, joihin lähdemme tietysti hakemaan 
sitä ensimmäistä kirkkainta mitalia.

Haluaisinkin rohkaista lukijoita kokeile-
maan lajia. Itse menin ystävän houkuttele-
mana Helsinkiin muutettuani ensimmäisiin 
treeneihin syksyllä 2007 ja sillä tiellä olen 
yhä. Kokemuksia, joukkueurheilun ylä- ja 
alamäkiä, tähtihetkiä, kehittymistä ja ystäviä 
rikkaampana.

 
Teksti: Anni Kyröläinen

Kuvat: IPCH 

Suomen ja Sveitsin pronssiottelu

Italia vastaan Sveitsi
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Haastattelija: Anni Kyröläinen

Erkki Puranen haastateltava

Kuva: Kuvituskuva  
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myös Anni ja Ella-Riikka.

Suomen maajoukkueen edellisestä kan-
sainvälisestä turnauksesta oli vierähtänyt 
lähes 2,5 vuotta ja edellisistä arvokisoista 
peräti kuusi vuotta. Suomi sijoittui turnauk-
sessa neljänneksi häviten pronssipelissä kir-
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Sähköpyörätuoli-
salibandyn huumaa

ta urheilutapahtumasta löytyy aina silti. 
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Teksti: Anni Kyröläinen

Kuvat: IPCH 

Suomen ja Sveitsin pronssiottelu

Italia vastaan Sveitsi
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Liike on lääke!

Kela kuntoutus on kohdallani ollut yhtä 
murhetta ja sotkua. Olen taistellut väsymyk-
seen asti ja sen ylikin. On ollut oikeus-
asiamiestä ja vakuutusoikeutta, mutta kun 
olen sitkeästi jatkanut, niin lopulta olen voit-
tanut. Viimeisin Kelan kiemura oli vuonna 
2020, kun pyysin kolmen vuoden päätöstä, 
jonka sain, mutta ottivat siitä yhden vuoden 
käyntikerrat pois. Loppupelissä hävisin kui-
tenkin vain 10–12 kertaa, joka olisi tullut joka 
tapauksessa, koska korona. 

Viimeisin Kela-kauteni päättyy vuoden 
lopussa. Nyt jo ahdistaa hakemusrumba mah-
dollisine oikaisuvaatimuksineen. Kävipä sii-
nä miten päin tahansa, niin joka tapauksessa 
minun ja Kelan kuntoutussuhde päättyy iäksi 
vuoden 2025 kesäkuun lopussa. Silloin Kela 
saa ihan laillisesti kääntää minulle selkänsä, 
koska olen täyttänyt 65 vuotta.  Kuntoutus-
vastuu ei kuitenkaan lopu, vaan siirtyy koti-
kuntaan eli minä palajan kuulostelemaan mil-
lä soinnuilla OI kirjaimet sitten kilisevät 
Helsingin kaupungin kuntoutustiimin korvis-
sa.

OI-sairauden tärkeimmät hoitomuodot 
ovat murtumien määrän minimoiminen jär-
kevää varovaisuutta noudattamalla ja läpi elä-
män kestävä kuntoutus. Niitä sitten täyden-
netään lääke- ja leikkaushoidoilla.

Minun kuntoutukseni alkoi talvella vuon-
na 1969 Oulun kaupungissa. Kuka sen silloin 
maksoi, siitä minulla ei mitään muistikuvaa. 
Aloin saada kuntoutusta, kun selkä oli niin 
kipeä, että äiti herätti minut kouluunlähtöaa-
muina konttaamaan sellaiset parikymmentä 
minuuttia reittiä eteinen, keittiö ja olohuone 
kunnes selkä vertyi. Jumpparin nimen sen 
sijaan muistan vieläkin, hän oli Ulla ja hänel-
lä oli punainen tukka. Siihen aikaan fysiote-
rapeutteja kutsuttiin sairasvoimistelijoiksi. 

70-luvulla kävin erityiskoulua ja se piti 
huolen samalla kuntoutuksestakin. 80-
luvulle tultaessa minulle tuli kapina kaikesta 
lääkintävoimistelusta, joksi nimi oli jossain 
vaiheessa muuttunut. Pidin siitä pitkän tauon. 
Näin jälkeenpäin ajateltuna se oli enemmän 
kuin hölmöä. En suosittele kenellekään OI-
laiselle. Samalla varoitan, että tämä kirjoitus 
on täynnä vertaistukea nimeltä ”Älä tee niin 
kuin minä tein, vaan tee niin kuin minä käs-
ken”.

VALTAVA oli lain lyhennys, jolla sain eri-
tyiskoulun jälkeistä kuntoutusta lukiossa ja 
itsekeksimältä tauolta palattuani. Sitten kuvi-
oihin tuli vuosi 1995, Kela ja vaikeavam-
maisten kuntoutus. Minä, monen muun har-
vinaisen tavoin, putosin kokonaan avokun-
toutuskelkasta. OI kirjaimet kuitenkin 
resonoivat kotikuntani Helsingin korvissa 
sen verran, että vuosina 1995–2013 sain kun-
nallista lääkinnällistä kuntoutusta. Siitä mak-
settiin omavastuu, joka alussa oli kymmeni-
sen markkaa. Vuonna 1995 menin asiakkaak-
si fyssarille, joka minulla on vielä tänäkin päi-
vänä. Kela otti minut huomaansa vasta 
keväästä 2013. Siitä kiitos elämäni ekalle 
lonkkamurtumalle. 

Helsingin yhdistyksen lisäksi olen kuulu-
nut mm. Neuroliittoon ja Nivelyhdistykseen 
ryhmäallasjumppaa saadakseni. Omassa kun-
nassa voi myös olla meille sopivia kuntosale-
ja tai altaita. Niitä voi tiedustella liikuntavi-
raston soveltavan liikunnanneuvojilta. Olen 
tykännyt heidän palveluistaan. 

Omaehtoista liikkumistani buustaan tällä 
hetkellä sillä, että liimaan jonkun kivan tar-
ran allakkaan joka kerta, kun on fysioterapia, 
teen kotijumppaa, käyn kävelemässä tai ryh-
mäliikunnassa. Sitä kun on lapseksi taas tu-
lossa, niin tarroilla on hyvä aloittaa. Liikun-
nasta ja hyvästä mielestä minulla on pieniä 
aavistuksia, kun harjoitukset sujuvat ja kivut 
vähenevät. Lisäksi minulla on loistava fyssa-
ri, joka on jaksanut kärsivällisesti tukea ja 
myötäelää kaikki nämä vuosikymmenet ja 
hokea, että liike on lääke!

Terveisin,

Pirkko Justander

pirkkojustander@gmail.com

Omaa kuntoutustaan pitää täydentää oma-
ehtoisella liikkumisella. Minä olen maailman 
laiskin sohvaperuna ja tässä on sitten se toi-
nen minäkäsken -totuus. Toimintakykyni oli-
si näin esivanhuusiässä paljonkin parempi, 
jos olisin laittanut useamman rikan ristiin lii-
kunnan hyväksi vaikkapa vähentämällä Mr. 
Darcyn ja Harman Garsen ja muiden 
romaanihenkilöiden kanssa vietettyä aikaa…

Ryhmäliikkunut kyllä olen. Eri vammais-
järjestöt ovat tässä mitä mainioimpia. Tällä 
hetkellä käyn Helsingin Invalidien Yhdistys 
ry:n tuolijumpassa sekä koitan hallita painoa-
ni sen vertaispiirissä. Painonhallinnasta tulee 
mieleeni lääkärigurumme, joka aikoinaan 
ehdotti ylipainoa yhdeksi OI:n oireeksi. Minä 
sen silloin tyrmäsin, koska minusta ylipaino 
on tyypillistä mille tahansa vammalle tai sai-
raudelle, jossa on liikkumisen vaikeuksia. 
Mutta nyt en ole ihan varma, oliko se viisas 
tyrmäys. Ylipainoni kanssa kamppailustani 
voin todeta, että kenellekään OI-ihmiselle en 
sitä suosittele. Tässäpä kolmas minä käsken -
vertaistukineuvo: Älä ole läski! Ja samaan 
hengenvetoon totean, että juu kyllä olen keho-
positiivisuuden kannattaja enkä kenellekään 
ikinä sanoisi mitään hänen painostaan, mutta 
itselleen voi onneksi (vielä) sanoa mitä tah-
too. 

Info

harkinnanvaraista eli kunta saa sitä antaa tai olla antamatta sekä toteuttaa 
haluamallaan tavalla. Kunnan kuntoutuksessa on omavastuu, joka on 11,60 €/kerta 
vuonna 2022 . Kuntoutusta saavat yleisimmin he, jotka eivät täytä Kelan kriteereitä 
tai ovat yli 65-vuotiaita Kelan kuntouttamia. Kunnallista kuntoutusta kannattaa 
mennä kysymään omasta terkkarista, varsinkin jos siellä on fysioterapeutteja. 
Ammattinimike googlaamista varten on sana kuntoutusohjaaja ja perään vielä oman 
kunnan nimi.

Kelan kuntoutus on nimeltään vaativa lääkinnällinen kuntoutus ja se on tarkoitettu 
alle 65-vuotiaille. Kela-kuntoutuksessa ei ole omavastuuta. Löydät tietoa tästä 
kuntoutusmuodosta helpoiten googlaamalla sanat vaativa lääkinnällinen kuntoutus.

Netissä vuosittain ilmestyvän Sosiaaliturvaoppaan luvussa 8 on hyvää tietoa 
kuntoutuksesta. Löydät sen googlaamalla sanat Sosiaaliturvaopas ja kuluvan vuoden.

Löydät soveltavan liikunnanpalvelut oman kuntasi liikuntaviraston sivuilta.

• 

• 

• 

• 

Kunnalla on aina kuntoutusvastuu, mutta kunnan kuntoutus on erittäin 

Kiiltokuvatarra Pirkon kalenterista 
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Minun lajini: 
Crossfit

pitänyt välttää riskialttiita lajeja. Edellä mai-
nituista lajeista oon kuitenkin koitta-
nut/harrastanut kaikkea muuta paitsi lasket-
telua, ja senkin lähinnä oon jättänyt pois sen 
aavistuksen vuoksi, että jotain siinä sattuu ja 
sitten ei urheillakaan kuukausiin.

Voisi kumminkin sanoa, että yllättävän 
kovapäiseksi sitä on hauraista luista huoli-
matta kasvanut, ja uskon etten ole siinä todel-
lakaan ainut! Kokeilu ei toki oo tarkoittanut 
sitä, etteikö mulle olisi mitään koskaan kysei-
sissä lajeissa sattunut. Luistella ehdin noin 5 
minuuttia ja kuvittelin osaavani sen taidon 
muutaman kerran jälkeen. Toisin kävi, ja vaa-
dittiin yksi pieni horjahdus. Siinä sitä jään 
päällä maattiin ilman happea ja selkäranka 
murtuneena läheltä hermoja. Murtuma todet-
tiin vasta myöhemmin röntgenissä, sillä kova-
päisenä en halunnut heti mennä lääkäriin 

Täällä kirjoittaa 25-vuotias OI:ta sairasta-
va neitokainen, Riina Etelä-Pohjanmaalta. 
Mun OI on lievää muotoa, 1 tyyppiä ja välillä 
voin rehellisesti todeta, etten edes aina muis-
ta koko sairautta, tai sitten en vain ajattele 
sitä. Paitsi silloin, kun luita särkee niin ettei 
särkylääke enää autakaan tai kun joudun 
”miettimään” esimerkiksi kaatuessa, että 
meniköhän tässä joku luustonosuus rikki. 
Tapaturma-alttius ei tässä kohtaa ehkä ole 
niin hyväksi.

Ymmärrän myös sen, että tämä sama sai-
raus voi olla kaikilla erilainen ja tiedostan, 
että muilla on varmasti tämän kanssa enem-
män huolta ja murhetta kannettavana kuin 
mulla. Hyvänä esimerkkinä voin sanoa mun 
oman äidin, jolla on sama sairaus, mutta 
jotenkin aina se on ollut pahempi hänellä 
kuin mulla, vaikka ollaan samaa OI-tyyppiä. 
Tämä seuraava teksti onkin vain mun oma 
henkilökohtainen kokemus siitä, että millai-
seksi koen urheilun ja liikkumisen tämän sai-
rauden kanssa, ja miksi juuri urheileminen on 
omalle kohdalle kaikkein paras ”lääke”.

Tätä sairautta oon käsitelly itseni kanssa 
tosi paljon, vaikken vielä riittävästi, ja siitä 
on tullut mulle välillä jopa enemmän vahvuus 
kuin heikkous. Se on tuonut mukanaan sisua 
ja tietynlaista kilpailuhenkisyyttä itseäni vas-
taan. Välillä se kilpailuhenkisyys ajaa hyviin 
tuloksiin urheilussa, mutta välillä se saattaa 
syödä huolella itseluottamusta pois, jos en 
pärjääkään niin miten olen ajatellut.

”Sun ei koskaan kannata luistella, lasketel-
la, ratsastaa, hyppiä trampoliinilla tai pelata 
jalkapalloa siitä tulevien mahdollisten kon-
taktien takia”. Näin on pienestä asti kehotettu 
toimimaan, ei kielletty, mutta kehotettu. 
Sehän siis tarkoitti mulle sitä, että ainakin 
kokeilen jos ei ole ehdoton ei. Toki on myös 
kannustettu liikkumaan, mutta lähinnä olisi 

Kuntosalilla käynti vaihtui tasan vuosi sit-
ten crossfitin pariin. Mulla oli ennakkokuva 
siitä, millaista se laji on, ja yksi niistä ajatuk-
sista oli, että ainakin se on raskasta. Se tunne 
siitä, että jokin laji voi saada mut siihen kun-
toon mihin tähtään ja saan siitä voimaa krop-
paan, motivoi mua älyttömästi. Jollekin muul-
le se sama tunne tulee jostain ihan muusta har-
rastuksesta, ja sen ei edes tarvitse liittyä 
urheiluun, mutta mulle tämä tuntui heti 
oikeanlaiselta.

Crossfitissä oon oppinut painonnoston 
lisäksi paljon myös kehonhallinnallisia liik-
keitä. Harrastus on jatkunut ja tulee jatku-
maan niin kauan kuin kroppa sitä kestää ja täl-
lä hetkellä siitä on vaan ollut itselle hyötyä 

vaan luistelin poikaystävän avustamana 
takaisin sinne mistä lähdinkin ja kotiin lepää-
mään sillä asenteella, että kyllä tämä ohi 
menee kun vaan odottaa.

Myöhemmin kaaduin samalla tavoin liuk-
kaalla säällä ja löin saman kohdan rangasta. 
Kipeä oli, mutta ei kuulemma kunnolla mur-
tunut vaan oli korkeintaan hiusmurtuma. On 
myös monia muita kertoja, kun jokin luu on 
murtunut tai poikki napsahtanut, mutta tämä 
on sellainen kerta, minkä luultavasti muistan 
aina. Tieto siitä, että on heikko kohta lähellä 
selkärangan hermoja, on ainut mihin pelkään 
sattuvan uudelleen, sillä yhä tänäkin päivänä, 
vaikka tapahtumasta on kulunut noin 5 vuotta 
tunnen sen kivun ja säikähdyksen, jos olisi-
kin käynyt vielä pahemmin.

Pääasiallisina harrastuksina mulla on ollut 
ratsastus, kuntosali sekä nykyään crossfit. 
Tämän lisäksi hiihdän talvisin ja lenkkei-
len/juoksen koirani kanssa. Ratsastuksen ja 
hevosten pariin aion palata vielä satunnaises-
ti, sillä se on harrastuksista sellainen, missä 
oon samaan aikaan toisinaan pelännyt mutta 
samaan aikaan tuntenut olevani paremmin tur-
vassa kuin omilla jaloillani seistessä. Välillä 
on alas sieltäkin tultu mutta onneksi hyvän 
tuurin kanssa ja koskaan ei mitään pahempaa 
käynyt.

Kuntosaliharrastuksen aloitin yläasteella 
lähinnä sen vuoksi, että halusin voimaa 
omaan kroppaan. Ihailin valtavasti jos joku 
pärjäsi missä tahansa urheilussa ja halusin 
myös itse pärjätä siinä missä muutkin. Tunsin 
välillä tarvetta todistaa, että en ole huonompi 
kuin muutkaan tämän sairauden takia, vaikka 
tämä ajatus oli vaan omassa päässä itseä koh-
taan ja on siellä satunnaisesti yhä. Kunto-
salilla kävin yhteensä noin 8 vuotta. Välillä 
rintalasta rusahti kesken treenin tai sattui mui-
ta pienempiä juttuja, mutta enemmän salilta 
jäi käteen itseluottamusta siihen, että tämä sai-
raus ei välttämättä olekaan este mulle vaan 
pikemminkin hidaste, ja toisinaan se oli jopa 
voimavara, miksi mä käyn ylipäätään salilla.

Kirjoittaja itse upouudella 
CrossFit Seinäjoki -salilla

Voimaa hakemassa paikasta 
CrossFit Seinäjoki
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fyysisyyden lisäksi myös henkisesti. Koen, 
että liikunta on mulle se ase, millä voin iskeä 
tätä sairautta vastaan edes jotenkin ja osoittaa 
sen, että voitin itseni tässä. Voittamisella ei 
toki ole sen suurempaa merkitystä, sillä pois-
han tämä ei lähde, mutta voimaa se kyllä usko-
mattomasti antaa jatkaa eteenpäin. Tämä ajat-
telutapa johtuu luultavammin kilpailuhenki-
sestä luonteestä mistä aiemmin puhuin, mutta 
ajattelen niin vain itsestäni, en muista. 
Haluan pärjätä siinä missä muutkin, mutta en 
halua pärjätä toisten kustannuksella, vaan 
saan nimenomaan motivaatioita niistä muista 
ympärilläni olevista ihmisistä varsinkin sil-
loin, kun joku onnistuu siinä mitä yrittää teh-
dä. Tällöin ajattelen, että ehkä pärjään itsekin 
paremmin itseäni vastaan taas seuraavalla ker-
ralla.

Mun mielestä on yhtä hienoa harrastaa esi-
merkiksi lukemista (mitä itsekin aina teen 
kun on aikataulun puitteissa mahdollista), 
urheilla, liikkua sen minkä pystyy tai ylipää-
tään tehdä sitä, mikä on omasta mielestä kaik-
kein parasta ja juuri oikea ratkaisu itselle. Se 
antaa voimaa perusarkeen silloinkin, kun tun-
tuu ettei mistään tule mitään tai jokin asia ei 
onnistu. Toivottavasti mahdollisimman 

Välillä vähän lempeämpääkin liikuntaa

monella olisi edes yksi tällainen asia ja jos ei 
vielä ole, niin se jossain kohtaa löytyisi. 

Kirjoittanut: Riina Hakala
Kuvat: Viivi Luoma-aho

Crossfit on kuntoilumuoto, jossa tavoitteena on kehittää tasaisesti kehon fyysisiä 
ominaisuuksia kuten esimerkiksi ketteryyttä, kestävyyttä, voimaa, notkeutta, 
nopeutta, räjähtävyyttä ja koordinaatiokykyä.

Crossfit-treeneihin ei kyllästy helposti, koska ne ovat vaihtelevia ja niihin kuuluu 
mm. juoksua, painonnostoa, soutua ja voimistelua. Liikeradat ovat tuttuja, sellaisia 
joita tarvitsemme muutenkin päivittäin: työntäminen, vetäminen ja kyykky… 
Liikkeet ovat myös turvallisia ja terveellisiä, kun ne tehdään oikein.

Crossfit-harjoitukset ovat intensiivisiä eli lyhyen ajan sisällä tehdään paljon töitä. 
Crossfit korostaakin toistettavia, mitattavia tuloksia ja painottaa voimakkaasti 
tiettyjä painoja, tiettyjä etäisyyksiä ja tiettyjä liikkeitä tiettyinä aikoina. Suuri osa 
treeneistä tehdään aikaa vastaan.

Crossfitin on kehittänyt yhdysvaltalainen entinen voimistelija Greg Glassman 
vuonna 2000, mutta sen juuret ylettyvät paljon pidemmälle.

Mitä on crossfit? 

kun entinen ”miss eines” puputti salaattia, 
maustamatonta jugurttia ja ruisleseitä. Aluksi 
paino tippui hyvin, mutta jossain kohtaa 
jämähti paikoilleen, koska kroppa yritti 
hädissään pitää kiinni vararavinnostaan, eikä 
suostunut yhteistyöhön, vaikka olisin päälläni 
seissyt. Tosin se temppu ei liene soveliasta 
OI-ihmiselle.

Lähtöpainoni oli reilut 66 kg, joka on aika 
tykki satsi alle 150 cm ruhoon. Verenpaine hui-
teli tähtilukemissa ja olin jatkuvasti väsynyt 
ja hengästynyt sekä punainen kuin pieni por-
sas. Kuukausien kuluessa paino lähti jälleen 
laskuun ja nyt 46-kiloisena koko vaatekaap-
pini sisältö on luonnollisesti pantu uuteen 
uskoon. Työkavereilta on tullut palautetta ja 
verenpainelääkitys saatu puolitettua. Lapset-
kaan eivät enää naljaile pulleasta ja punaises-
ta pikkuäidistä. Uimarannalle olisin jo uskal-
tautunut, mutta katkennut jalka esti sen huvin. 
5-vuotias tyttärenikin innostui treenistä ja tuu-
masi peilin edessä hentoa käsivarttaan pullis-
tellen: ”Mäkin hankin muskelit”.

 
Teksti: Miisa Wallinheimo
Kuvat: Jussi Wallinheimo

Puoli vuotta sitten kävelin kokovartalopei-
lin ohi ja havahduin siihen, että näytän Juice 
Leskiseltä viimeisinä vuosinaan. Olin tiedos-
tanut olevani pieni ja pullea, mutten ollut rea-
goinut asiaan, koska ajattelin sen kuuluvan 
tukevaan keski-ikään ja ruuhkavuosiin. Asia 
jäi kuitenkin vaivaamaan, joten päätin tehdä 
elämäntapoihini korjausliikkeen. 

Liian tiukka ruokavalio ei tee ihmistä kuin 
takakireäksi ja pirun kiukkuiseksi, joten pää-
tin ottaa kokeeksi jäsenyyden paikalliselle 
kuntosalille. Olen aina vihannut urheilua ja 
hikeä, mutta motivaattorina toimi rakas poi-
kani. Teimme diilin siitä, että salilla käydään 
aina yhdessä ja jos toinen kiukuttelee ja löy-
säilee sohvalla, toisen on pakotettava 
mukaan. Vaikka taivaalta tuli kaatosade ja 
ilmakin oli jäätävä sekä synkkä, koutsi pai-
nosti mukaansa kuntosalille.

Yhdessä harrastamisesta tuli tärkeä kah-
denkeskinen juttutuokio ja jossain kohtaa sitä 
alkoi oikein odottamaan. Korjasin myös ruo-
kavalioni ja keskityin syömään fiksummin. 
Työkaverit tosin naljailivat ruokatunnilla, 

Muodonmuutos
kuntosalilla

Miisa ennen ja jälkeen projektin
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Apuvälineitä 
liikuntaan

töön lomamatkalle. Malike ei pysty vastaa-
maan jatkuviin vuokraustarpeisiin.

Malikkeen valikoimista löytyy mm. maas-
torollaattoreita, suksia pyörätuoliin, vaunui-
hin ja rattaisiin, suksipotkukelkkoja, hiihto-
ahkioita sekä hiihto- ja luistelukehikoita…

Malike toimii ympäri Suomea ilman diag-
noosirajoja.

Lisätietoa Malikkeen toiminnasta: 

Malikkeen toimintavälineeet: 

www.tukiliitto.fi/malike

Malike tulee sanoista matkalle- liik-
keelle- keskelle elämää

Malikkeen tehtävä on edistää, tukea ja 
mahdollistaa vaikeasti vammaisten liikku-
mista ja osallistumista.

Malike järjestää koulutuksia, kursseja, 
tapahtumia, tuottaa tietoa ja vaikuttaa osalli-
suutta edistäviin asioihin, esimerkiksi toi-
mintavälineiden saatavuuteen. 

Malikkeella on useita erilaisia toimintavä-
lineitä. Niitä voi kokeilla Malikkeen tapahtu-
missa ja kursseilla. Toimintavälineitä voi 
myös vuokrata omaan käyttöönsä. Vuokra-
hinnat on 10-80 €/viikko ja vuokra-aika enin-
tään 3 viikkoa. Etusijalla ovat ensimmäistä 
kertaa vuokraavat.

Vuokraamot sijaitsevat Tampereella, 
Helsingissä ja Rovaniemellä. Osa vuokratta-
vista välineistä voidaan toimittaa myös mat-
kahuollon kautta koteihin.

Vuokraamotoiminnan ideana on mahdol-
listaa erilaisten toimintavälineiden kokeilu 
ennen oman hankintaa tai tilapäiseen käyt-

www.tukiliitto.fi/malike/toimintavalineita/
kokeile-toimintavalineita/

Maastopyörätuoli Hippocampe

Luistelun tuki Oiva

Lisätietoa uimakortista: 

 

Aikuisille on tarjolla muun muassa kävely-
futista, zumbaa, keppijumppaa ja yleisurhei-
lua. Vesiliikuntaa järjestetään erityisryhmille 
Silverian altaassa (Ruutikellarintie 4). 
Ryhmiä on useampi; vesijumppa, kuntopiiri 
vedessä, pärskyvät lanteet ja vesijumppa ja 
venyttely.

Lapsille ja nuorille on tarjolla yleisurhei-
lua, tanssikerho ja telinevoimistelua. Vaasan 
kaupunki järjestää lokakuussa 2022 
Elämysleirin ennen vuotta 2012 syntyneille 
lapsille, jossa on avustaja jokaista osallistujaa 
kohden. Vaasalaisten kannattaa siis seurata jat-
kossa kaupungin järjestämiä retkiä!

Jyväskylä, Keski-Suomi

Jyväskylän kaupungilla on laajasti toimin-
taa soveltuvaa liikuntaa tarvitseville.

Jyväskylässä on ryhmiä niin lapsille, nuo-
rille, aikuisille, viittomakielisille kuin pitkä-
aikaissairaille. Aikuisille vaihtoehtoina on 
mm. vesiliikuntaa, kuntosali, Fasciavenyt-
telyä, kelkkalätkää.

Lapsille on myös erilaisia urheilumahdol-
lisuuksia. Kaupungilla on myös maksuton 
LiikuntaVeturi 9-12-vuotiaille ja perheille. 

www.vaasa.-
f i /asu- ja-e la /vapaa-a ika/ l i ikunta- ja-
ulkoilu/uimahalli/erityisryhmien-uinti

Useat kunnat Suomessa tarjoavat erityis-
ryhmille liikuntaryhmiä ja alennuskortteja eri 
liikuntapalveluihin. Esimerkkinä mainitta-
koon uinti- ja kuntosalikortit.

Monessa kaupungissa toimii myös EU:n 
vammaiskortti, jota voi hakea Kelalta. Kortti 
on kuvallinen sekä henkilökohtainen. Kortin 
hinta on 10 euroa, voimassa 10 vuotta. 

Lisätietoa Vammaiskortista:

Tässä muutama esimerkki neljästä kau-
pungista eri puolelta Suomea: 

Vaasa, Pohjanmaa

Vaasan kaupungilla on erilaisia soveltuvan 
liikunnan ryhmiä. Osa ryhmistä on maksutto-
mia. Maksullisissa ryhmissä osallistumis-
maksuina toimivat liikuntakortti (41,80 
€/kausi) ja Silverian vesijumppiin soveltavan 
liikunnan uimakortti (41,80 €/kausi). Kortteja 
ja kausitarroja myydään Vaasan uimahallin 
kassalla, kansalaisinfossa ja Vähänkyrön 
yhteispalvelupisteessä.

Vaasan uimahallissa toimii EU:n vam-
maiskortti ja avustaja pääsee ilmaiseksi 
sisään uimahalliin ja sen kuntosalille. 
Kuntosalin ikäraja on 13 vuotta. Erityis-
ryhmiin kuuluvien vaasalaisten on mahdollis-
ta anoa uimakorttia. Korttia esittämällä saa 20 
% alennuksen uimahallin lipusta, 10 kerran 
kortista ja kuukausikortista. Korttia voi anoa 
uimahallista.

www.kela.fi/vammaiskortti
www.vammaiskortti.fi

Kaupunkien 
soveltavan liikun-
nan mahdollisuudet

Malike omistaa kuvien oikeudet.

Pienoispyörätuoli Scooot
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Lisätietoa Liikunta-avustuskortin hakemi-
sesta: 

Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluilta 
on mahdollista lainata erityisliikuntavälinei-
tä. Lainattavina välineinä on laskettelukelk-
koja (Biski, Monoski, hiihto/luistelukelkka), 
luistelutukia, lumilautailuki (sno-wing) ja 
lumikenkiä. Lisätietoja vuokrattavista lait-
teista ja hinnastoista: 

Joensuu, Pohjois-Karjala

Joensuun kaupunki järjestää soveltavaa lii-
kuntaa yhteistyössä Joensuun seudun kansa-
laisopiston kanssa. Syksyllä 2022 järjestetään 
soveltavana liikuntana mm. tuolijumppaa 
sekä tasapaino ja voima -liikuntaa, on voima-
ryhmää, sählyä ja luontoseikkailua.

Joensuun liikuntapalveluissa on käytössä 
vammaisliikuntakortti ja EU:n Vammais-
kortti.

Vammaisliikuntakortti on maksuton ja sitä 
haetaan Joensuun liikuntapalveluista. Kortti 
on kuvallinen ja henkilökohtainen. Se käy 
ainoastaan Joensuun kaupungin liikuntapal-
veluihin.

Hakuohjeet ja lisätietoa: 

Vammaisliikuntakortilla kortinhaltija pää-
see Virkistysuimala Vesikossa sekä kun-
tosalille että uimaan veloituksetta. Avustaja ei 
tarvitse erillistä korttia ja myös hänelle käyn-
nit ovat maksuttomia. Sama kortti käy myös 

 
www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikkumaan-

ohjatusti-ja-omatoimisesti/liikkumista-
tukevat-palvelut/liikunta-avustajakortti

www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikkumaan-
ohjatusti-ja-omatoimisesti/soveltava-
liikunta/soveltavan-liikunnan-vuokrattavat

www.joensuu.fi/vammaiskortti

LiikuntaVeturilla on Hyppää ja hymyile -
lajikokeiluryhmiä erityistä tukea tarvitseville 
alakouluikäisille lapsille. Ryhmissä pääsee 
kokeilemaan maksuttomasti erilaisia liikun-
talajeja. Lajikokeilut järjestetään yhteistyös-
sä paikallisten urheiluseurojen ja yritysten 
kanssa. Lukuvuotena 2022-2023 lajikokeilui-
na on muun muassa hiihto, sulkapallo ja suun-
nistus.

Jyväskylässä järjestetään soveltavan lii-
kunnan tapahtumia, näistä mainittakoon hel-
mikuussa 2023 järjestettävät laskettelupäivä 
ja talvipäivä. Tapahtumissa on mahdollisuus 
osallistua monenlaiseen erilaiseen talvilii-
kuntalajiin.

Jyväskylän kaupungilla on yhteistyössä lii-
kuntaseurojen useita erilaisia soveltavan lii-
kunnan ryhmiä. 

Liikuntaseuroilla on lapsille tarjolla muun 
muassa voimistelua, salibandya, kelkkalätkää 
ja cheerleadingia.

Jyväskylän Kenttäurheilijat (JKU) järjes-
tää parayleisurheiluryhmiä kaiken ikäisille. 
Mahdollisuuksia on niin matalan kynnyksen 
harrastamiseen kuin parakilpailemiseen.

Lisätietoa JKU:n parayleisurheilun mah-
dollisuuksista: 

Jyväskylän kaupungin liikuntapaikkoihin 
pääsee avustaja maksutta l i ikunta-
avustajakortilla ja EU:n vammaiskortilla, jos-
sa on A-merkintä.

www.jku.fi/parayleisurheilu

Kouvola, Kymenlaakso

Kouvolassa on paljon mahdollisuuksia 
sekä lapsille että aikuisille harrastaa sovelta-
vaa liikuntaa. Alla muutamia poimintoja.

Black Diamond Cheerleadersilla on sovel-
tavan liikunnan ryhmä Glow, joka on tarkoi-
tettu yli 7-vuotiaille, mukaan voi ottaa avusta-
jan.

Lisätietoja: 

KooKoo Jäätaitureilta löytyy Jääkarhut-
ryhmä, jossa soveltavaa luistelua pääsevät har-
rastamaan sekä aikuiset että lapset. Ryhmä 
kokoontuu sunnuntaisin Kouvolan jäähallis-
sa. Luistelun apuvälineinä Jäätaitu-reilla on 
käytössään erilaisia luistelutukia luistelu-
kelkkoja.

Lisätietoja:  

Tanssiseura Kouvolan Terpsikerho ry jär-
jestää pyörätuolitanssia. Osallistua voi sekä 
manuaalisella että sähköpyörätuolilla.

 Lisätietoja:

Kouvolan Jalkapallon soveltavan liikun-
nan jalkapallokerho sopii 7-16-vuotiaille.

 Lisätietoja: 

www.bdc.fi/joukkueet/glow-
erityisryhma/

www.kookoojuoiorit .-
fi/joukkueet/7419/sivut/1139/ryhman-tiedot-
ja-harjoitusajat

 https://terpsikerho.fi/pyoratuolitanssi/

www.kouvolanjalkapallo.-
fi/seura/945/soveltava-jalkapallokerho

maaseutualueiden kuntosaleilla samoin 
ehdoin. 

Vammaisiliikuntakortilla pääsee myös kau-
pungin järjestämille erityisryhmien uintivuo-
roille joita järjestetään Vesikossa sunnuntai-
sin talvisin klo 9-11 ja kesäisin klo 9-10. 
Hinta normaalin hinnaston mukaan.

Vammaisliikuntakortinhaltija saa myös 10 
euron alennuksen yhdestä Joensuun seudun 
kansalaisopiston liikuntakurssista sekä keväi-
sin että syksyisin.

Joensuussa EU:n vammaiskortti oikeuttaa 
avustajan maksuttoman sisäänpääsyn uima-
halliin ja kuntosalille Virkistysuimala 
Vesikkoon ja Rantakylän uimahalliin, sekä 
maksuttomaan kuntosalikäyntiin maaseutu-
alueiden kuntosaleilla. Kortinhaltija maksaa 
normaalin sisäänpääsymaksun.

 
Urheiluseura Joensuun Katajalla on sovel-

tavan liikunnan rytmisen voimistelun ryhmä, 
tosin syksyn -22 ilmoittautuminen on päätty-
nyt. Ole ajoissa liikkeellä kevätkauden 
ilmoittautumiseen.

Joensuusta löytyy esteettömiä luontokoh-
teita seuraavasti:

Kuhasalon luontopolku, Ilosaaren esteetön 
reitti ja uimaranta sekä Elovaaran esteetön 
avokota-alue ja Oskolankosken esteetön laa-
vualue, Pamilonkosken ja Vekaruksen esteet-
tömät alueet, Utran saarten ulkoilualue sekä 
Elovaaran ja Koskenniskan esteettömät kota-
alueet.

Lisätietoa ja kartat: 

www.opistopalvelut.fi/joensuu

w w w. j o e n s u u n k a t a j a v o i m i s t e l u .-
com/uutiset/2021/12/21/perustamme-
soveltavan-rytmisen-voimistelun-ryhmn

www.joensuu.fi/esteitta-luontoon
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Urheiluseura Joensuun Katajalla on sovel-
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Kävin jo vuosi sitten terveysasemalla 
muusta syystä ja tulin maininneeksi sairaan-
hoitajalle että en saa sukkaa vasempaan jal-
kaani ilman vippaskonsteja. Syyksi sanoin 
lonkan ja selän liikerajoittuneisuuden, taipu-
mattomuuden, niin pitkälle että ylettyisin var-
paisiini asti. Hoitaja käski käymään Tampe-
reen kaupungin apuvälineyksikössä Turson-
kadulla ja sanoi että sieltä löytyy apuväline.  
Melko nopeasti hainkin kyseisen apuväli-
neen, jonka nimeksi oli annettu sukanveto-
laite. Itselleni nimesin tuon sukattimeksi.

Ainakin Tampereella tuo merkittiin pit-
käikaislainaksi, eli sille ei tullut mitään 
palautuspäivää tai käytön tarkistuspäivää, 
koska olen jo ylittänyt 80 v rajapyykin. 
Apuväline on kuitenkin Pirkanmaan sairaan-
hoitopiirin omaisuutta ja ehtojen mukaan se 
täytyy palauttaa käyttötarpeen loputtua.

Kuva 1 näyttää sukanvetolaitteen, jossa 
on muoviliuskan ulkopuolelle kiinnitetty 
kangasosuus. Kapean kärjen puoleisesta 
päästä pujotellaan sukka mahdollisimman 
pitkälle kuten kuva 2 esittää. Toisessa päässä, 
josta jalka pujotetaan sisään, on jalkaan 
vetoa varten vetonarulenkki.

Laite on todella näppärä, sillä sukka 
sujahtaa hienosti jalkaan. Jalkaa vetolaitteen 
sisään sovittaessani painan sukkaa ja laitetta 
kevyesti lattiaa vasten ja samalla pidättelen 
vetonarusta jonkin verran ettei laite ja sukka 
liiku lattialla. Kuva 3 näyttää jo lähes valmiin 
sukan jalkaan vedon. Tämän jälkeen laite 
tuleekin jo pois edelleen vedettäessä.

Kuvat ja Teksti: Jouko Karanka

Apua 
taipumattomalle

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3
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Kuusankosken uimahallissa on erityislas-
ten uintiryhmiä. Ne on tarkoitettu lapsille, jot-
ka tarvitsevat yksilöllistä tukea uintiharjoitte-
lussa. Ryhmään osallistutaan perheen tai avus-
tajan kanssa. Syyskaudella uidaan sunnuntai-
sin klo 12.30-13.15. 

Lisätietoja: 

Sairauden tai vamman perusteella voit 
hakea erityisryhmien uinti- ja kuntosalikort-
tia. Kortti on voimassa vuoden lunastuspäi-
västä ja sillä voit käyttää kaupungin uimahal-
li- ja kuntosalipalveluja rajoituksetta. 
Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortin hinta 
on 44 € aikuisilta ja 30 € alle 16-vuotiailta. 
Lisäksi sähköisestä kortista peritään ensim-
mäisellä kerralla 6,00 €:n panttimaksu. 

www.parsky.net/erityislasten-
uintiryhmat-kuusankoskella

Lisätietoja: 

Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortin 
lunastaneilla on mahdollisuus käyttää 
Kouvolan, Kuusankosken, Valkealan ja 
Inkeroisten uimahalleja sekä niiden 
yhteydessä olevia kuntosaleja ilman kerta-
maksuja.

Avustaja pääsee maksutta, mikäli avustus-
tarve on sekä pukeutumis- että allas- ja kun-
tosalitiloissa. Avustajan tarpeesta oltava 
viranomaislausunto.

 
Teksti: Elina Linna ja H. Karanka
Kuva: 1 Elina Linna
Kuvat: 2-4 Kuvituskuvat, Shutterstock

www.kouvola.fi/vapaa-
aika/liikunta/liikkumaan/erityisryhmien-
uinti-ja-kuntosalikortit/
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Tässä vaiheessa voi jo sanoa, että koko-
naisuudessaan koulun aloitus on mennyt 
hyvin.  Vielä kun prosesseja saataisiin sel-
keämmäksi niin myös erityislapsen vanhem-
mat voisivat keskittyä ihan siihen tavalliseen 
koulun aloitukseen liittyvään jännitykseen, 
eikä kaikkea huomiota veisi palveluiden saa-
misesta jännittäminen. Alla vielä Pihlan aja-
tuksia koulun aloitukseen liittyen. 

Miltä tuntui mennä ensimmäisenä päivä-
nä kouluun?

- Jännittävältä ja kivalta

Mistä olet tykännyt eniten ensimmäisten 
viikkojen aikana?

- Oppitunneista

Mitä haluat oppia koulussa?
- Englantia

Mikä on lempiruoka?
- Liha-perunasoselaatikko

Ella-Riikka Isometsä, 
7-vuotiaan Pihlan äiti

Kuvat: Ella-Riikka Isometsä

myös leikkialueet. On uskallettava luottaa 
lapseen ja ympäristöön ja annettava tilaa toi-
mia itsenäisesti. Tässäkin me vanhemmat 
olemme jo näiden muutamien viikkojen aika-
na edistyneet. Vaikka välillä on kyllä tullut 
tunne, että emme ole valmiita tähän kaik-
keen. Mitä jos sattuu jotain? Hyvä apu ja tuki 
on ollut kellopuhelin, joka on Pihlan rantees-
sa, kun hän on kodin ulkopuolella tai yksin 
kotona.  Kellopuhelimella voi soittaa ja lait-
taa viestejä ja vanhempi pystyy myös seuraa-
maan, missä lapsi liikkuu. 

36 37

Pihla aloitti ensimmäisen luokan elokuus-
sa ja nyt koulua on muutama viikko takana. 
Lapsen siirtyminen koulumaailmaan muut-
taa paljon arkea ja erityislapsen kohdalla 
monia asioita pitää miettiä ja suunnitella 
uudelleen.  Aloimme selvittämään jo vuo-
denvaihteessa, miten kouluun ja iltapäivä-
kerhoon haetaan avustajaresurssia ja miten 
koulumatkojen kanssa toimitaan. Meidän 
perheellemme vammaispalvelut ja byrokra-
tia on tuttua. Yllätyimme silti siitä, kuinka 
suuri rooli vanhemmilla on asioiden selvittä-
misessä ja tarvittavien palveluiden hakemi-
sessa.  Lääkärinlausuntoja, lukuisia sähkö-
posteja, hakemuksia ja tapaamisia. Välillä 
mietin, että miten meidän yhteiskuntamme 
voi olettaa, että erityislapsen vanhemmilla 
on kaikki se jaksaminen, osaaminen ja pro-
jektien hallintataito, jota nyt palveluiden saa-
minen vaatii. 

Ennen juhannusta laitettiin viimeiset pape-
rit eteenpäin. Vajaa kaksi viikkoa ennen kou-
lun aloitusta saimme tiedon, että avustaja-
resurssi ja koulumatkat on myönnetty. Sitten 
asiat lähtivätkin rullaamaan vauhdilla. 
Kouluun palkattiin avustaja. Iltapäiväker-
hosta vastaava taho pystyi palkkaamaan tuon 
saman henkilön myös iltapäiväkerhoon avus-
tajaksi. Kaikki oli valmista koulun aloitta-
mista varten, ainakin tukipalvelut ja tuleva 
ykkösluokkalainen, mutta me vanhemmat 
emme todellakaan! 

Osasimme odottaa, että uuden opettelu vie 
aikansa. Päiväkotimaailmasta olimme jo 
oppineet, että aina menee hetki, että uudet 
aikuiset oppivat toimimaan OI-lapsen kans-
sa. Päiväkodissa kaikki meni aina lopulta 
hyvin, joten uskalsimme luottaa siihen myös 
nyt. Kouluun saatiin myös muutamia ohjaus-
käyntejä fysioterapeutille, jotta hän voi tukea 
ja ohjata avustajaa ja opettajia. Nämä käynnit 
ovat todella tärkeitä.  Näin varmistetaan lap-
sen osallistuminen mahdollisimman laajasti 

Koulun aloitus

ja yhdenvertaisesti, eikä ympärillä nähdä 
vain murtumia aiheuttavia vaaranpaikkoja. 
Tässä ensimmäisten viikkojen aikana on 
myös ehditty testaamaan taksimatkoja tule-
vaa talvea ajatellen. Taksimatkat vaativat vie-
lä vähän sopeutumista ja opettelua, mutta toi-
vottavasti ne toimivat sujuvasti, kun niiden 
tarve on. Nyt hyvillä keleillä Pihla on kulke-
nut kouluun kävellen.

No mikä meitä vanhempia tässä koulun 
aloituksessa jännitti etukäteen erityisesti? 
Yksi asia on se, että yhtäkkiä oman lapsen 
arkeen tulee paljon uusia aikuisia ja on luo-
tettava siihen, että kaikki sujuu hyvin. 
Erityisesti jännittää se tasapainoilu, että on 
riittävän turvallista mutta silti lapsen yhden-
vertainen osallistuminen toimintaan mah-
dollistetaan.  Toinen etukäteen mietityttänyt 
asia on lapsen itsenäistyminen, ja tämä on 
ollut ehkä se vaikein osuus. On opeteltu jo 
kävelymatkat kouluun kaverin kanssa ja ole-
maan kotona lyhyitä hetkiä itsekseen. 
Kaveripiiri on laajentunut ja sitä myöden 
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”Topias on mahtava inspiraation lähde 
sekä opettajille, että oppilaille. Hän tuo per-
soonansa ja karismansa avulla koulun arkeen 
sekä opetustilanteisiin iloisuutta, huumoria 
ja hyvää mieltä. Topias on tavattoman reipas 
ja aktiivinen liikkuja, mahtava ja kannustava 
kaveri muille oppilaille, peräänantamaton ja 
sisukas nuori. Hänessä kiteytyy koululiikun-
nan ja liikuntakasvatuksen eetos - iloista lii-
kuntaa kaikille oppilaille heidän omista läh-
tökohdista". Niki Andersson – Hämeenkylän 
koulun liikunnanopettaja

Poika piti myös spontaanin puheen tilai-
suudessa, jossa omaan reippaaseen tyyliinsä 
kiitti perhettä, liikunnanopettajia sekä ystä-
viä. Myös perheen karvakorva muistettiin 
puheessa.

Vielä kun iltapäivästä oli huikean hieno 
oman bändin, Rangersin, keikka Kampissa, 
ei päivä olisi parempi voinut ollakaan!

Topias, Laura  ja  Mikko Ala-Fossi

Kuvat: Laura  ja  Mikko Ala-Fossi

Syksyllä 2021 Topiaksen aloittaessa 6. luo-
kan, kävi niin onnellisesti, että hänelle osui 
liikunnanopettajat jotka pääsivät kiinni jutun 
juureen heti ja tsempattiin toimimaan omalla 
tavalla. Ei ollut ongelmia vaan mahdolli-
suuksia ja poika sai toimia tunneilla kuten 
hyvältä kropassa tuntui. Ei seinäruusuna ole-
mista vaan kannustusta löytää omia hyvältä 
tuntuvia & itselle sopivia lajeja silloin kuin 
muut tekivät jotain omalle kropalle sopima-
tonta.

Nuori innostui ja se näkyi itsensä ylittämi-
senä, toisten tsemppaamisena ja hyvänä mie-
lenä. Liikunta nousi musiikin rinnalle lempi-
aineeksi.

Keväällä opettaja kysyi meiltä vanhem-
milta, saisiko hän asettaa Topiaksen ehdolle 
Liikunnanopettajien liiton vuosittaiseen 
Vuoden koululiikkuja -palkinnon saajaksi.

Olimme liikuttuneen innoissamme, joten 
annoimme luvan hakemuksen lähetykseen. 
Toimimme reilusti pojan selän takana hänen 
tietämättä asiasta mitään.

Toukokuussa saimme viestin opettajalta: 
Palkinto oli myönnetty Topiakselle peruste-
luin periksiantamattomuus, positiivisuus ja 
toisten huomiointi. Olimme pakahtua 
ylpeydestä. Liikunnanopettaja sai kunnian 
kertoa asian Topiakselle, joka otti asian teini-
mäisen coolisti. Ainoastaan stipendi aiheutti 
hyvät hihkumiset.

Palkintoseminaaria pitikin odottaa kesän 
yli, joten on ollut pojalla aikaa tehdä suunni-
telmaa pystin paikasta ja budjetoinnista.

Vuoden 2022 koulu-
liikkujapalkinto 
goes to...

9.9.2022 koitti suuri päivä palkintogaalan 
merkeissä. Liikkaope Niki oli kirjoittanut 
pojasta niin kauniisti, että meiltä vanhem-
milta kostui nessu jos toinenkin.

Harvinaisperheiden tapaaminen Kankaanpäässä!

www.invalidiliitto.fi/tapahtumat/harvinaisperheiden-tapaaminen 

Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö järjestää 18.-20.11.2022 Kankaanpään 
kuntoutuskeskuksessa harvinaisperheiden tapaamisen, joissa harvinaislapsella 
on käytössä jokin liikkumisen apuväline tai proteesi. Tapaamisessa on 
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”Topias on mahtava inspiraation lähde 
sekä opettajille, että oppilaille. Hän tuo per-
soonansa ja karismansa avulla koulun arkeen 
sekä opetustilanteisiin iloisuutta, huumoria 
ja hyvää mieltä. Topias on tavattoman reipas 
ja aktiivinen liikkuja, mahtava ja kannustava 
kaveri muille oppilaille, peräänantamaton ja 
sisukas nuori. Hänessä kiteytyy koululiikun-
nan ja liikuntakasvatuksen eetos - iloista lii-
kuntaa kaikille oppilaille heidän omista läh-
tökohdista". Niki Andersson – Hämeenkylän 
koulun liikunnanopettaja

Poika piti myös spontaanin puheen tilai-
suudessa, jossa omaan reippaaseen tyyliinsä 
kiitti perhettä, liikunnanopettajia sekä ystä-
viä. Myös perheen karvakorva muistettiin 
puheessa.

Vielä kun iltapäivästä oli huikean hieno 
oman bändin, Rangersin, keikka Kampissa, 
ei päivä olisi parempi voinut ollakaan!

Topias, Laura  ja  Mikko Ala-Fossi

Kuvat: Laura  ja  Mikko Ala-Fossi

Syksyllä 2021 Topiaksen aloittaessa 6. luo-
kan, kävi niin onnellisesti, että hänelle osui 
liikunnanopettajat jotka pääsivät kiinni jutun 
juureen heti ja tsempattiin toimimaan omalla 
tavalla. Ei ollut ongelmia vaan mahdolli-
suuksia ja poika sai toimia tunneilla kuten 
hyvältä kropassa tuntui. Ei seinäruusuna ole-
mista vaan kannustusta löytää omia hyvältä 
tuntuvia & itselle sopivia lajeja silloin kuin 
muut tekivät jotain omalle kropalle sopima-
tonta.

Nuori innostui ja se näkyi itsensä ylittämi-
senä, toisten tsemppaamisena ja hyvänä mie-
lenä. Liikunta nousi musiikin rinnalle lempi-
aineeksi.

Keväällä opettaja kysyi meiltä vanhem-
milta, saisiko hän asettaa Topiaksen ehdolle 
Liikunnanopettajien liiton vuosittaiseen 
Vuoden koululiikkuja -palkinnon saajaksi.

Olimme liikuttuneen innoissamme, joten 
annoimme luvan hakemuksen lähetykseen. 
Toimimme reilusti pojan selän takana hänen 
tietämättä asiasta mitään.

Toukokuussa saimme viestin opettajalta: 
Palkinto oli myönnetty Topiakselle peruste-
luin periksiantamattomuus, positiivisuus ja 
toisten huomiointi. Olimme pakahtua 
ylpeydestä. Liikunnanopettaja sai kunnian 
kertoa asian Topiakselle, joka otti asian teini-
mäisen coolisti. Ainoastaan stipendi aiheutti 
hyvät hihkumiset.

Palkintoseminaaria pitikin odottaa kesän 
yli, joten on ollut pojalla aikaa tehdä suunni-
telmaa pystin paikasta ja budjetoinnista.

Vuoden 2022 koulu-
liikkujapalkinto 
goes to...

9.9.2022 koitti suuri päivä palkintogaalan 
merkeissä. Liikkaope Niki oli kirjoittanut 
pojasta niin kauniisti, että meiltä vanhem-
milta kostui nessu jos toinenkin.
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Sairaalajakso oli mielestäni ihan mukava, 
vaikka oli siellä rankkaakin. En silti muista 
niin hyvin niitä huonoja muistoja niin hyvin 
kuin hyviä. Myös leikkauksesta toipumises-
sa oli hankaluuksia, särkylääkkeitä meni 
monenlaisia maksimi vuorokausiannoksia 
noin 2 vk,  jonka jälkeen Tramal alkoi mais-
tumaan pahalle ja en halunnut sitä enää vaan 
mieluummin kiduin vähän. Tämän jälkeen 
toipuminen alkoi sujumaan paremmin eikä 
haavaan tullut tulehduksia. Kotiutuminen oli 
6 pv leikkauksen jälkeen taksilla makuullen. 
Sekin oli aluksi kivuliasta mutta ongelma rat-
kesi vöitä löysäämällä. 

Kuntoutus jatkui kotona, fysioterapeutti 
kerkesi käymään noin kaksi kertaa kotona, 
jonka jälkeen pystyin istumaan autossa ja 
menemään paikan päälle jumppaamaan. 
Vaikutukset leikkauksella on olleet mahta-
vat, aivastaessa ei enää satu selkään ja muu-
tenkin on parempi olla.

Itse ajattelen vain parempaa tulevaisuutta 
suoran selän kanssa! 

Teksti: Nelli Hämäläinen 13 v.

Kuvat: Harri Hämäläinen

Selkäni päätettiin laittaa leikkausjonoon 
toukokuussa 2021, koska korsetista ei ollut 
enää hyötyä ja apua. Korsetin käyttö onnistui 
aluksi muutaman viikon pätkissä kunnes tuli 
ongelmia, kylkiluut kipeytyivät pahasti. 
Pystyin pitämään korsettia koulussa ja koto-
na mutta sitten alkoi alamäki. Korsettia pys-
tyttiin pitämään vain öisin, ja sekin oli han-
kalaa. Korsettia pidettiin vain lyhyitä jakso-
ja, mutta sitten kylkikipu pakotti pitämään 
noin viikon taukoa

Toukokuussa kun sain tietää tulevasta leik-
kauksesta joulukuussa. Ajatus oli kauhea ja 
pelottava silloin. Mutta kun leikkaus tuli 
lähemmäksi en jännittänyt asiaa niin suuresti 
enää.

Joulukuussa katsottiin ettei selkää voi-
kaan leikata koska mutka oli jo niin paha. 
Joten päädyttiin aloittamaan kalloveto noin 
kolmeksi viikoksi pari päivää joulun jälkeen. 
Kallovetokin oli aluksi hyvin hankalaa kun 
tuli pahoinvointia ja päänsärkyä ja pahoin-
vointilääkkeistä muuta huonoa. Kalloveto 
alkoi kuitenkin sujumaan hetken mietinnän 
jälkeen ja painoja oli lopulta muistaakseni 
10.5 kiloa.

Leikkausta edeltävänä iltana oli pieni jän-
nitys mutta ei paha. Leikkausaamuna ei ollut 
oikeen pelkoa enää mistään, minut humau-
tettiin, (humautusaine maistui järkyttävän 
pahalle) ja sai minut  hykertelemään sängys-
sä laitellen henkilötietotarroja puhelimeeni 
ja pupupehmoleluuni ympäriinsä.

 
Leikkaus ei ollut mielestäni niin paha kun 

olin kuvitellut. Ajattelin että kipuja olisi ollut 
enemmän ja voimakkaammin kuin mitä ne 
oikeasti olivat. 

Nellin tarina

Yksi ilme kertoo enemmän kuin tuhat sanaa

Sairaalasängyssäkin maatessa aika kuluu kun on hyvät pelit ja laitteet
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Nelli Ruissalossa lokakuussa 2022, kuva: Ella-Riikka Isometsä
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na en mitannut kuumetta enkä tuntenut oloa-
ni kuumeiseksi. Väsynyt olo jatkui kuitenkin 
vielä useamman viikon.

Tänä vuonna syksy saapui ilmiselvästi 20. 
elokuuta. Sammuttelin työpöytävalon puo-
len yön tietämiin, siis vähän jälkeen hetken 
jolloin kyseinen päivä oli jo alkanut. Oli jok-
seenkin pimeää ja asunnon naiseläjä oli sam-
muttanut kaikki valot. Reitin tuntien lähdin 
suunnistamaan käsikopeloa apuna käyttäen 
työhuoneesta kohti eteisessä yöaikaan 
valaisevaa kulkuvaloa sytyttääkseni sen. Ohi 
vuodesohvan nurkan, ovesta olohuoneeseen, 
käännös oikealle, kädellä haparoin vasem-
malta sohvan selkänojan, pari askelta ja kään-
nös oikeaan kohti eteistä…..ehkä hieman 
kolinaa jota en kuullut, koska kuulolaitteet 
jätin työhuoneeseen…..jalka osui johonkin, 
siis lepotuolin irtojalkatukiosaan (siis ei tar-
koita irtonaisten jalkojen tukea, vaan 
irtonaista jalkatukea jaloille)….vastaanotin 
käsilläni eteen tulevaa horjahtaessani ja koh-
tasin kirjahyllyn reunaosan. Teki äärellisen 
makeaa. En jatkanutkaan eteisen lampulle, 
vaan oikaisin heti pesuhuoneeseen ja sytytin 
valon. Jokseenkin vähän tuli verta siihen näh-
den että vasemman käden etusormen nivelen 
vieressä oli pintanahka kaksinkerroin parin 

sentin matkalla. Oikeassa kädessä oli kolmi-
sen senttiä pintaosaa kääntynyt selälleen peu-
kalon juuresta. Kääntelin nahkalipat takaisin 
paikoilleen ja painelin paperilla haavoja niin 
pitkään että verenvuoto liki tyrehtyi. Vain hie-
man antiseptistä liuosta käyttelin ja lopuksi 
laastaroin nuo haavat umpeen vetäen reunat 
mahdollisimman yhteen. Onnistuin omalää-
käröinnissäni niin hyvin että edes lakanat 
eivät yöllä verestyneet. Parissa viikossa toi-
nen haava-arpi oli jopa huomaamaton. Tuli 
samalla säästettyä sairaanhoidon yötöitä kun 
en käynyt tuota isompaa neulotuttamassa. 
Syksy siis oli saapunut ja nyt eteisen yövalo 
syttyy jo hyvän sään aikana.

Henkilökohtaisen kehoni pituus alkaa 
uhkaavasti lyhetä. Kotona kävellessäni jalka 
sujahtaa nykyisin turhan usein maton alle. 
Onneksi tuo liikuntavauhti on myös hidastu-
nut ja nenälleen meneminen estyy, koska 
ehdin pysäyttää liikkeellä olevan massan. 
Mielenkiinnolla odottelen pituuteni lyhyyttä 
vaiheessa, jolloin kävelen maton alle vahin-
gossa muina miehinä maton reunan tullessa 
vastaan.

Teksti ja kuva: Jouko Karanka

Istuskelin mökin grillikatoksen tuolilla ja 
otin aurinkoa. Oikean käden lihas, sen verran 
kun sitä on vielä jäljellä, alkoi oireilla omi-
tuisesti. Illemmalla kotiin ajellessa oikea kor-
va kutisi voimakkaasti. Myöhemmin vielä 
reisilihas oli jotenkin kivulias molemmissa 
jaloissa, normaalisti minulla on kipuja vain 
vasemmassa lonkassa. Selkääkin hieman 
pakotti.

Seuraavana päivänä eli 20.7. armon vuot-
ta 2022. Pysyin sängyssä ja pyytelin tyttären-
tyttären tuomaan pari koronatestiä ja joitain 
ruokatuotteita ohessa. Positiivinen ihan kau-
niisti olin. Särkyjä niin vähän, että jopa 
Panadolin grammanen Forte auttoi. 

Yskääkin hieman ja limaa tuli jonkin verran 
poskionteloista. Seuraavana päivänä tuo 
yhteiselon asuinkumppanikin suostui testat-
tavakseni ja oli myös positiivinen koronan 
suhteen. Minulla oli päällimmäisinä oireina 
valtava läpimärkäyttävä yöhikoilu, särkyjä 
sekä valtava väsymys.

Hieman autoilin jo 21.7. eli kävin mökillä 
katsomassa että paikat olivat vieraitten jäljil-
tä kunnossa. Autonkin tankkailin kertakäyt-
töhanskat kädessä, mutta en lähimainkaan 
tapaillut vieraita ihmisiä, tutuista puhumatta-
kaan. Olin viiden päivän jälkeen väsymystä 
lukuunottamatta oireeton ja koronatestikin 
jo ilmoitteli negatiivista koronaa. Koko aika-

Erään hulluuden 

anatomia 64
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Liikkujan ravitse-

muksen kulmakivet

Se mitä syömme vaikuttaa merkittävästi 
siihen, miten jaksamme liikkua sekä miten 
palaudumme liikunnasta. Useimmiten 
peruskuntoilija ei tarvitse mitään erityistä 
ruokavaliota, vaan monipuolisesta ruokava-
liosta saadaan kaikki elimistölle tarpeelliset 
ravintoaineet. Mitä aktiivisemmin tai tavoit-
teellisemmin liikkuu ja kuntoilee, sitä enem-
män ruokavalioon on syytä kiinnittää huo-
miota.

Tässä muutama ravitsemukseen liitty-
vä pointti, jotka liikkujan kannattaa huo-
mioida:

Tavoitteisiin sopiva energiansaanti:

Pääsääntöisesti pyritään syömään oman 
energiankulutuksen mukaisesti, mutta mikä-
li liikkuja haluaa laihtua, energiansaannin 
tulisi olla hieman alle kulutuksen, kun taas 
lihasmassaa kasvatettaessa energiasaannin 
tulisi olla hieman yli kulutuksen. 

Riittävä energiaravintoaineiden saanti:

Monipuoliset pääateriat (aamiainen, lou-
nas, päivällinen) takaavat yleensä riittävän 
energiaravintoaineiden (hiilihydraattien, pro-
teiinin ja rasvan) saannin, mutta myös moni-
puolisiin välipaloihin kannattaa panostaa. 
Kun pääateriat kokoaa tutun lautasmallin 
mukaisesti eli puolet lautasesta kasviksia, ¼ 
hiilihydraatteja (kuten perunaa, riisiä, pas-
taa) ja ¼ proteiinia (lihaa, kalaa tai kasvipro-
teiinia), on ateriat hyvin tasapainossa ja eli-
mistö saa tarvittavat ravintoaineet.

Säännöllinen ateriarytmi: 

On tärkeää, että ateriavälit eivät veny liian 
pitkiksi, jotta energiaa riittää liikuntasuori-
tuksen aikana ja palautuminen käynnistyy 
tehokkaasti. Mikäli ruokailusta on kulunut 
useampi tunti, on hyvä syödä kevyt hiilihyd-
raattipitoinen välipala, kuten vaikkapa 
hedelmä, 30-60 minuuttia ennen liikun-
tasuoritusta. Palauttavana ateriana toimii 
oikein mainiosti ihan tavallinen monipuoli-
nen kotiruoka, mutta jos etenkin raskaam-
man liikuntasuorituksen jälkeen ei pääse 
noin puolen tunnin sisällä ruokapöytään, on 
hyvä syödä mahdollisimman pian pieni väli-
pala, joka sisältää hiilihydraatteja sekä prote-
iinia (esim. jogurttia, marjoja ja mysliä tai lei-
pä leikkeleellä, juustolla ja kasviksilla). 
Kunnollinen palauttava ateria olisi hyvä syö-
dä viimeistään kaksi tuntia liikuntasuorituk-
sen jälkeen tai muuten palautuminen voi 
hidastua merkittävästi.

Riittävä nesteytys: 

Nestevaje laskee liikunnan tehoa ja voi 
aiheuttaa myös huonovointisuutta sekä pää-
kipua. Nesteytyksestä tulisikin huolehtia jo 
ennen liikuntasuoritusta ja liikunnan tehok-
kuudesta, kestosta sekä liikuntaympäristön 
lämpötilasta riippuen myös liikuntasuorituk-
sen aikana. Paras nesteyttäjä on yleensä vesi.

Liikkujakin pääsee perusasioilla 
pitkälle  :)

Teksti ja kuva: 
Ravintovalmentaja Marika Rajala
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Suomen osteogenesis imperfecta-yhdistys ry

Pöytäkirja kevätkokous 2022 1/1

Aika: 10.4.2022 klo 11:00

Paikka: Scandic Laajavuori

Läsnä: Läsnä  17  yhdistyksen jäsentä

1. Kokouksen avaaminen, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.00 ja totesi kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

2. Kokousvirkailijoiden valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Eero Nevalainen, sihteeriksi Ella-Riikka Isometsä ja
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jouko Karanka ja Juha Sinkko.

3. Käsitellään yhdistyksen vuosikertomus vuodelta 2021
Vuosikertomus käsiteltiin kokouksessa ja hyväksyttiin.

4. Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan
lausunnot sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä vuodelle 2021

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapautus vuodelle 2021.

5.  Kysymykset, jotka on 14 päivää aikaisemmin hallitukselle osoitetulla
kirjallisella anomuksella pyydetty ottamaan kokouksen ohjelmaan

Kysymyksiä ei ole saapunut.

6.  Muut asiat
Keskusteltiin yhdistyksen toiminnasta ja jäsenistöä kannustettiin
ehdottamaan tapahtumia ja kertomaan toiveitaan toimintaan liittyen.

7.  Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.19.

Vakuudeksi

______________________________ ____________________________

Puheenjohtaja (Eero Nevalainen) Sihteeri (Ella-Riikka Isometsä)

______________________________ _______________________________
Pöytäkirjantarkastaja (Juha Sinkko) Pöytäkirjantarkastaja (Jouko Karanka)

K ä v i n  m a a i l m a l l a  M a r o k o s s a .  
Marrakeshissa ja niillä main.

Aloitin fyysisen valmistautumiseni mat-
kaan noin kaksi viikkoa ennen h-hetkeä koti-
kulmillani Fuengirolan satamassa. Valmis-
tautumiseeni kuului reilusti uintia ja vielä rei-
lummin kävelyä. Sekä valmistautuessani että 
itse reissussa jokaiseen kohtaan kehoruu-
miissani sattui joka ikinen päivä, mutta jak-
soin kaiken ja vähän enemmänkin mitä piti.

Itse reissussa lämpömittari hehkutti päivi-
sin vähintään noin 40 astetta ja kipusi muuta-
mana päivänä jopa 46 asteeseen saakka. 
Kova lämpö antoi minulle tasoitusta. Etenkin 
kun matkaseuralaiseni oli helteellä uima-
altaassa viihtyvää sorttia, joten kävely 
Marrakeshin pölyisillä kujilla ja metkoissa 
museoissa jäi vähäisemmäksi mihin olin ruu-
miillisesti valmistautunut.

Tämä kaikki tapahtui heinäkuussa herran 
vuonna 2022.

Takaisin kotiin. Tuli syyskuu ja samainen 
anno domini 2022.

Minä vihaan liikuntaa. Jaa että miksi? No 
koska tekevälle sattuu. 

Tästä lähtökohdasta huolimatta aloitin 
tehokkaan kuntokuurin. Ohjelmaani kuului 
uintia, kävelyä, kuminauhavenyttelyä, por-
raskävelyä, tanssia sekä naruhyppelyä.

Uima-allas on omassa pihassa ja se on tal-
visin onneksi lämmitetty, ettei tarvitse ressu-
kan palella. Kävellä voin ulkona rantabule-
vardia pitkin ympäri vuoden ilmaston ollessa 
suhteellisen suotuisa, kun aurinkoisia päiviä 

täällä on vuodessa yli 300. Pidemmällekin 
voi lähteä vaeltelemaan jos siltä tuntuu, 
yleensä ei tunnu.

Kuminauhavenyttelyä voin harrastaa vaik-
ka sängyssä maaten, suhteellisen turvallista 
siis. Tanssia varten tilaututin jälkikasvun kaut-
ta itselleni musiikin suoratoistopalvelu 
Deezerin, että nyt  70-luvun diskomusaa riit-
tää tauotta, sen tahdissa nimittäin aika kuluu 
kotona tanssahdellessa mukavasti.

Naruhyppely on sairasta. Se kaipaa reilusti 
harjoitusta minun osaltani, sillä vasen jalkani 
ei tule narun kanssa toimeen. Ollenkaan. Eikä 
siitä sitten sen enempää. Portaita riittää koti-
hotellitalossani 11 kerroksen verran. On siinä 
ravaamista ja taatusti hengästyn sillä matkal-
la. Joka kerta. Hissiä en ole käyttänyt sen 
koommin.

Se liikkuu sittenkin!

Fuengirola 9.9.2022

Lulu de España
ulkomaankirjeenvaihtaja

Maailmalla - 
ulkomaankirjeen-
vaihtajan erikois-
palsta

Autiomaan ihme  Kuva: Natalie Mäkinen
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Sydämelliset kiitokset kirjoittajille!

Seuraavan lehden deadline 15.3.2023

Teemana lapset ja nuoret!

Materiaalit tulee toimittaa toimituskunnalle 

em. päivämäärään mennessä.

hauraatluut@oi-yhdistys.fi


