Kuntoutuja
”On tärkeää,
e ä myös miehet
tulevat mukaan
yhdistyksen
toimintaan.”

Kokkolalainen Olavi Ström vali in
syksyn lii okokouksessa Luustoliiton
hallituksen varajäseneksi vuodelle
2015 yhtenä niin sano una kuntoutujaedustajana. Hallituksen ensimmäinen kokous oli he tammikuun
alussa Helsingissä. Tapaan Olavin
kokouspaikaksi valitun hotellin aulassa, jonne hän on tullut monen
tunnin junamatkan jälkeen odo elemaan hallituksen kokouksen alkua.
Päästetään Olavi kertomaan oma
tarinansa.

T

oistakymmentä vuo a si en
metallialan amma laisena
työskennelleen Olavi Strömin
jalkapöytä murtui työtapaturmassa,
kun painava rautapalkki putosi jalan
päälle. Tuollaisessa lanteessa kenen tahansa luut olisivat murtuneet.
Sairaalassa röntgenkuva paljas kuitenkin Olavin luuston todellisen lanteen:
– Lääkäri sanoi röntgenkuvassa
luideni olevan kuin reikäjuustoa.
Olavi sai silloin osteoporoosidiagnoosin.
– Olihan se aikamoinen ju u. Pi
oikein lääkärikirjasta katsoa, mikä ihmeen sairaus se osteoporoosi oikein
on, Olavi muistelee.
Vielä tuolloin yli kymmenen
vuo a si en osteoporoosi oli vain
naisten ju u, eikä silloin edes osattu ajatella miesten voivan sairastua
osteoporoosiin.
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Olavi Ström (67 v.),
Kokkola

”Luut kuin
reikäjuustoa”

Tavallinen lapsuus:
kotiruokaa ja ulkoleikkejä
Palataanpa vuosikymmeniä taaksepäin, Olavin lapsuuden ajan Kokkolaan, jossa Olavi on elänyt koko
elämänsä.
Olavi kuuluu niin sano uihin
suuriin ikäluokkiin. Vielä 40-luvun
lopulla ja 50-luvun alussa Kokkola
oli pieni keskipohjanmaalainen kaupunki. Silloisessa sodanjälkeisessä
Suomessa oli elintarvikepula ja säännöstely.
Olavi oli kolmilapsisen perheen
nuorimmainen. Syö in tavallista,
terveellistä ko ruokaa ja lapset leikkivät koulun jälkeen ulkona, satoi tai
paistoi, oli pakkanen tai helle.
Jotkut poikien leikit vaikkapa
satama-alueella olivat aika hurjia,
Olavi muistelee. Nykypäivänä ei sellaisia leikkejä enää harrasteta, mu a
siihen aikaan se kuului asiaan.
Viisitoistavuo aana Olavi meni
kesätöihin ja to ui fyysiseen työntekoon. Lisäksi elämään kuului tavallinen arkiliikunta.
Tulevan vaimonsa Olavi löysi
myös Kokkolasta. Perheeseen syntyi kolme ty öä ja poika ja asu in
idyllises omako talossa. Kaikki oli
mallillaan.
Kunnes työtapaturman myötä
saatu osteoporoosidiagnoosi pysäytkeski-ikäisen miehen.

Elintavat kuntoon
Tilanne alkoi vähitellen valjeta Olaville. Nimi äin hän muis murtaneensa pari vuo a aiemmin ranteensa kaatumistapaturmassa. Nyt
osteoporoosidiagnoosin valossa se
alkoi vaiku aa osteoporoo selta
murtumalta.
Työterveyslääkäri määräsi Olaville bisfosfonaa a, jota hän söikin
viiden vuoden ajan. Myös elintavat
käy in lääkärin kanssa tarkas läpi.
Paranne avaa löytyi melkoises .
Vaikka ruokavalio oli koostunut terveellisestä ko ruuasta, oli sekä kalsiumin e ä D-vitamiinin saan ollut
aivan liian vähäistä.

– Annan mielelläni kasvot miesten osteoporoosille, sanoo luustokuntoutuja
ja Luustoliiton hallituksen uusi varajäsen Olavi Ström.

Kalsium oli jäänyt paitsioon, sillä
Olavilla oli ilmennyt laktoosi-intoleranssi.
– Vatsani ei kestänyt maitotuotteita, joten jä n ne yksinkertaises
pois.
Vielä tuolloin kaksi kolmekymmentä vuo a si en ei tarjolla ollut
laktoosi omia vaihtoehtoja. D-vitamiinin tärkeydestä aikuisiässä ei
myöskään tuohon aikaan juuri puhu u. Ajatel in ulkoilun ja tavallisen
ruuan rii ävän.
Ny emmin Olavi on palau anut
maitotaloustuo eet ruokavalioonsa, sillä nykyisin kaupassa on tarjolla
runsaas monenlaisia laktoosi o-

mia tuo eita. Sen lisäksi hän o aa
kalsiumia ja D-vitamiinia purkista.
Olavi on myös käynyt vaimonsa
kanssa tankkaamassa D-vitamiinivarastoja säännöllises etelän auringossa jo lähes parinkymmenen
vuoden ajan. Kreikan-matkailusta on
tullut tärkeä osa Strömien vuosirytmiä.

”Vatsani ei kestänyt
maitotuo eita,
joten jä n ne
yksinkertaises pois.”
Luustoliiton jäsen- ja edotusleh
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”Yli kymmenen
vuo a si en
osteoporoosi oli
vain naisten ju u,
eikä silloin edes
osa u ajatella
miesten voivan
sairastua siihen.”

Olavi antoi kasvot
miesten osteoporoosille

Elintaparemon ja lääkehoito ovat au aneet. Olavin osteoporoosi on parantunut
osteopeniaksi eikä uusia luunmurtumia ole tullut.

Olavi kertoo myös, e ä terveellinen ko ruoka kuuluu edelleen hänen ruokavalioonsa – tosin itse tehtynä:
– Olen innokas ruuanlai aja.
Omat aikuiset lapsetkin saa avat kysellä minulta reseptejä, Olavi kertoo
myhäillen ja jatkaa nauraen.
– Nykyisin myös lapsenlapset
ovat kärkkymässä ruokaohjeitani.

Mukaan
yhdistykseen
Elintaparemon ja lääkehoito ovat
au aneet. Reilu viisi vuo a si en
luun heysmi auksen tulos kertoi
osteoporoosin parantuneen osteo-
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peniaksi, osteoporoosin esivaiheeksi. Myöskään uusia luunmurtumia ei
ole tullut.
Muutama vuosi si en jäätyään
eläkkeelle Olavi läh mukaan Kokkolanseudun Osteoporoosiyhdistyksen
toimintaan.
– Olen yhdistyksessä naisten keskellä, Olavi nauraa ja jatkaa:
– Olisi tärkeää, e ä myös miehet
tulisivat mukaan yhdistyksen toimintaan.
Olavi on sitä mieltä, e ä monelta
mieheltä ja heitä hoitavilta lääkäreiltä jää osteoporoosi huomaama a:
– Kuinkahan suuresta kansansairaudesta miesten kohdalla onkaan
kyse, Olavi tuumaa.

Lokakuussa 2014 Olavi Ström osallistui Luustoliiton järjestämään valtakunnan medialle tarkoite uun
seminaariin Helsingissä. Seminaarin
aiheena oli miesten osteoporoosi ja
tuleva Luustoviikko. Olavi pi seminaarissa puheenvuoron ja antoi näin
miesten osteoporoosille kasvot.
Tilaisuudessa oli paikalla parikymmentä toimi ajaa, niin iltapäivä- kuin sanomalehdistä, samoin
radiosta ja jopa TV:stä. Olavi kertoi
toimi ajille rentoon tyyliinsä oman
tarinansa. Puheenvuoron jälkeen
toimi ajat vielä ten asivat erikseen
Olavia ja hän pääsi myös Yleisradion
haastateltavaksi.
Miltä tuollainen toimi ajien ryöpytys tuntuu, kysyn Olavilta. Nimittäin Olavin tarina ja kasvot näkyivät
monissa lehdissä syksyn aikana.
– Annan mielelläni kasvot miesten osteoporoosille. Jos vaikka sillä
tavalla saataisiin asiaa eteenpäin,
Olavi toteaa rauhalliseen tyyliinsä.
Haasta elun jälkeen siirrymme
hallituksen kokoukseen hotellin
ylimpään kerrokseen. Kokous kestää
ja kestää. Niinpä Olavi joutuu poistumaan kesken kokouksen, jo a eh i
viimeisellä junalla ko in Kokkolaan.
Edessä on vielä monen tunnin junamatka…

ANSA HOLM

