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Muista D-vitamiini
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Lasten vakavat murtumat lisääntyneet
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Kavallettu raha on melkoinen lovi liiton taloudessa. Kavallettu summa noussee kolmannekseen liiton tä-
män vuoden talousarviosta eikä voi olla näkymättä liiton toiminnassa tänä ja osin myös ensi vuonna. Nyt 
eletään ja on elettävä päivä ja viikko kerrallaan.

Kavalluksesta johtuen suunnitellut toiminnan supistukset loppuvuonna ovat seuraavat: sen lisäksi, että 
Osteo-lehti ilmestyi myöhässä ohentuneena, liitto ei tarjoa toimistopalveluita (mm. esitepostituksia) tois-
taiseksi, sillä tapahtuneen vuoksi liitolla ei enää ole toimistonhoitajaa, ja vuoden viimeinen sopeutu-
misvalmennuskurssi on jouduttu perumaan, samoin syksyn järjestöpäivä. Toiminnanjohtaja on auttanut 
poliisitutkinnassa. Ainoana vakituisena työntekijänä hän joutuu lomautetuksi loppuvuonna, jolloin liiton 
perustoiminta supistuu entisestään. 

Vaikka supistuksia on jouduttu tekemään, toimii liitto edelleen: luustoneuvojan viikoittainen puhelinpalvelu 
toimii, Vastaisku vaivoille -luentosarja jatkuu lukuisilla eri paikkakunnilla Suomen Tule ry:n toimesta, en-
sitietopäiviä järjestetään, liiton uljas ASKO-hanke jatkuu ja Osteo-lehti ilmestyy toivottavasti normaalisti 
joulukuussa. Liitto järjesti myös perinteisen Luut laineilla -seminaariristeilyn syyskuussa, jonne osallistui 
liki 50 jäsentä ympäri Suomen. Viron Rakveressä nautittiin kylpylän palveluista, hyvästä seurasta ja ruuasta 
sekä kauniista, historiaa uhkuvasta pikkukaupungista.  Samalla kerättiin voimia tulevaa varten.

Tilien väärinkäytösten johdosta koolle kutsuttu liiton ylimääräinen liittokokous 15.9.2012 antoi tukensa 
liiton hallitukselle ja toiminnanjohtajalle ja osoitti meidän jäsenistömme seisovan yhteisessä rintamassa - 
kestämme kavalluksen aiheuttaman iskun ja nousemme tuhkasta entistä ehompana. 

Menneen murehtimiseen ei kannata uhrata panoksia, sillä niitä tarvitaan nyt uudistuvan liittomme toi-
mintaan: liiton kokous teki keväällä liiton sääntömuutoksen, jossa Osteoporoosiliiton nimi muutettiin 
Luustoliitoksi. Muutos tulee voimaan, kun Patentti- ja rekisterihallitus on sen hyväksynyt, todennäköises-
ti lokakuussa. Päätös muuttaa liittomme imagon, uudistaa kotisivumme ja avaa uusia uria luustoterveyden 
ylläpitoon ja edistämiseen.   Junamme jatkaa matkaansa ja kulkee voimalla eteenpäin.

Olli Simonen           
puheenjohtaja
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Painos: 4700 kpl
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Varajäsenet:
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1/1-sivu takasivu 1 400 €, muu 1 100 €   - 
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1/2-sivu takasivu 850 €, muu 600 €    

-105 mm x 297 mm (pysty)     

-210 mm x 148,5 mm(vaaka)    

1/4-sivu takasivu 650 €, muu 400 €    

-105 mm x 148,5 mm     

1/8-sivu takasivu 400 €, muu 200 €    

-105 mm x 74,25 mm     

Muut ilmoituskoot sopimuksen mukaan. 

Lehden tilaukset ja aineiston toimitus:

Liiton toimisto: osteo(at)osteoporoosiliitto.fi 

Suomen Osteoporoosiliitto ry

Iso Roobertinkatu 10 B 14, 00120 Helsinki

puh. 050 303 8129, sähköposti: osteo(at)osteoporoosiliitto.fi, 

www.osteoporoosiliitto.fi

Osteo

Suomen Osteoporoosiliitto ry
Iso Roobertinkatu 10 B 14, 00120 Helsinki
puh. 050 539 1441
sähköposti: osteo(at)osteoporoosiliitto.fi, www.osteoporoosiliitto.fi
Hallitus 2012
Puheenjohtaja:
Olli Simonen, Helsinki, puh.044 308 0306, olli.simonen(at)fimnet.fi
Varapuheenjohtajat: 1. Ilari Paakkari, Helsinki, ilari.paakari(at)helsinki.fi; 2. Ritva-Liisa Aho, Hämeenlinna,
aho.ritvaliisa(at)gmail.com
Varsinaiset jäsenet:
Hannu Aro, Turku, Christel Lamberg-Allardt, Kauniainen, Maarit Piirtola, Tampere
Marjo Tuppurainen, Kuopio, Mirja Venäläinen, Jyväskylä, Hannu Väänänen, Helsinki
Varajäsenet: 1. Eija Pahkala, Himanka; 2. Tuija Räsänen, Helsinki
Henkilöstö: Ansa Holm toiminnanjohtaja p. 050 303 8129, Pauliina Tamminen luustoneuvoja-projektipäällikkö p. 050 371 4558

LIITY JÄSENEKSI! www.osteoporoosiliitto.fi
Kannen kuva: Luut laineilla -seminaariristeilyltä Rakverestä. Pauliina Tamminen.

PääkirjoitusHyvät Osteo-lehden lukijat. Olette var-
maan ihmetelleet, miksi lehti on ilmes-
tynyt myöhässä ja miksi ihmeessä se on 
tavallista ohuempi. Syynä ovat liittoa 

yllättäen kohdanneet taloudelliset ikävyydet. Lii-
ton pankkitileihin on kohdistunut kavallus, joka on 
aiheuttanut ja aiheuttaa monenlaisia harmeja.  

Kavalluksen paljastuttua liiton päärahoittaja Raha-
automaattiyhdistys (RAY) keskeytti avustusten 
maksatuksen liitolle ja lähetti tarkastajansa tutki-
maan liiton rahankäytön, hallinnon ja tilinpidon. 
Tarkastajat tekivät pitkää päivää todeten urakkansa 
päätteeksi kaiken olevan kavallusta lukuun otta-
matta mallikelpoisessa kunnossa. Maksatussaarto 
purettiin. Kiitos luottamuksesta RAY:lle. 

Kavalluksesta kerrottiin heti jäsenyhdistyksille 
ja yhteistyökumppaneillemme. Lisätietoja asiasta 
saadaan poliisitutkintapöytäkirjojen valmistuttua 
tai viimeistään silloin, kun asiaa käsiteltäessä oi-
keudessa tämän vuoden lopulla. Poliisitutkinnan 
valmistuttua tiedämme tarkemmin rikoksesta ja 
sen yksityiskohdista. 

Lukijakilpailu             
              

Kesäisen lukijakilpailun voittajat           

Osteo 2/2012 kesäkilpailuun tuli kymmeniä oikeita vastauksia! Kiitos kaikille aktiivisille lukijoille.      

Arvonnassa yllätysvoitot menivät seuraaville vastaajille:         

1. Kaija Silvennoinen, Joensuu           

2. Susanne Berg, Korsnäs           

3. Terttu Vepsä, Isokyrö           

4. Mirjam Laurikainen, Lappeenranta (toimitus kiittää kauniista runosta)       

Voittajat saavat yllätyspostipaketin syksyyn sopivia tuotteita!         

              

Seuraava lukijakilpailu on valokuvakilpailu               

Lähetä Osteo-lehden toimitukseen luuston omahoitoon liittyvä valokuva: esimerkiksi valokuva liikuntatuokiosta, marjametsästä, uintireissusta, 

yhdistyksen tapaamisesta tms. Valokuvien tulisi mielellään olla digitaalisia, mutta hätätapauksessa myös perinteinen paperikuva käy. Julkaisemme 

parhaat kuvat tulevissa lehdissä.               

Lähetä kuvasi 1. marraskuuta 2012 mennessä osoitteella osteo(at)osteoporoosiliitto.fi tai paperikuvat osoitteella: Osteoporoosiliitto/Lukijakilpai-

lu, Iso Roobertinkatu 10 B 14, 00120 Helsinki. Liitä mukaan nimesi ja osoitteesi sekä mahdollinen kuvaan liittyvä tarina. Muistathan kysyä kuvan 

kohteelta luvan kuvan julkaisemiseen, mikäli kuvassa on mukana ulkopuolisia. Julkaistuista kuvista ei makseta palkkiota. Paperikuvat toimitamme 

takaisin mahdollisen käytön jälkeen.   
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Muista D-vitamiini
Pimein ja auringottomin vuodenaika lähestyy. Nyt jos koskaan tarvitaan D-vitamiinia. 
Suositeltavat D-vitamiinin vähimmäisannokset ovat seuraavat:

IKÄ (vuosia)

1-2 v 10 µg/vrk (Ravitsemusneuvottelukunta)       
3-59 v 7,5 µg/vrk (Ravitsemusneuvottelukunta)      
15 µg/vrk (IOM, yhdysvaltalainen suositus)        
60 v + 20 µg/vrk (Ravitsemusneuvottelukunta)      
20–25 µg/vrk (Kansainvälinen osteoporoosisäätiö)

Edellä olevat suositukset ovat väestölle yleisesti suunnattuja suosituksia silloin, kun ei tie-
detä elimistön D-vitamiinipitoisuuksia. Nämä suositukset eivät koske osteoporoosia potevia 
henkilöitä, sillä heidän D-vitamiiniannoksensa tulee aina määrätä seerumin D-vitamiini-
pitoisuuden perusteella (kalsidiolimääritys). Kalsidiolipitoisuuden tavoitearvo on 80 -100 
nmol/L silloin, kun tavoitteena on hoitaa osteoporoosia tai ehkäistä samanaikaisesti osteo-
poroosia, kaatumisia ja osteoporoosiperäisiä murtumia.  

Suomalainen suositus 7,5 µg/vrk 3-59 vuoden ikäisille ei tutkimusten mukaan riitä edes yl-
läpitämään elimistön D-vitamiinitasoa, saati nostamaan sitä. Se ei riitä turvaamaan nuoren 
luuston parasta mahdollista kasvua eikä kehitystä luuston nopeimmassa kasvuvaiheessa 13–
17 vuoden iässä. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on 26.6.2012 määri-
tellyt suurimmiksi turvallisiksi päivittäisiksi D-vitamiiniannoksiksi seuraavat määrät:   

IKÄ (vuosia)           
0-1 v 25 µg/vrk           
1-10 v 50 µg/vrk          
yli 10 v 100 µg/vrk 

100 µg päiväannos on turvallinen päivittäinen D-vitamiiniannos myös raskauden ja imet-
tämisen aikana.          
            
Suomen Osteoporoosiliitto ry

Olli Simonen ja Ilari Paakkari

Mitä?            

Luustoneuvojan puhelinpalvelu on Suomen Osteoporoosiliiton tarjoama palvelu, jota voivat hyödyntää kaikki 

eri osteoporoosiyhdistysten jäsenet ympäri Suomen. Luustoneuvoja työskentelee Suomen Osteoporoosiliiton 

palveluksessa ja on terveyden edistämisen ammattilainen.

Miksi?           

Omahoidolla tarkoitetaan osteoporoosikuntoutujan itse toteuttamaa ja ammattilaisen kanssa yhdessä suunnit-

telemaa hoitoa ja mahdollisia elämäntapamuutoksia. Luustoneuvojalta saat tukea ja neuvoja erilaisissa osteo-

poroosin omahoidon toteuttamiseen liittyvissä asioissa kuten esim. ravitsemus, liikunta, lääkärin määräämän 

lääkehoidon itsenäinen toteuttaminen ja yhdistystoiminta. Luustoneuvojalle voit myös kertoa omista omahoi-

toon liittyvistä kokemuksistasi. Luustoneuvojan palveluihin eivät kuulu lääketieteellinen neuvonta, yksilöllisen 

lääkehoidon valintaan liittyvät kysymykset tai muut omahoidon ulkopuoliset osteoporoosiin liittyvät asiat.  

Milloin?           

Luustoneuvojalle voi soittaa torstaisin klo 12–14 välisenä aikana lukuun ottamatta arkipyhiä ja loma-aikoja. Jos 

puhelin on varattu, niin luustoneuvoja soittaa sinulle takaisin edellisen puhelun päätyttyä.

Mihin?           

Luustoneuvojan puhelinnumero on 050 3377 570. Soitto maksaa normaalin matkapuhelun hinnan. Luustoneu-

voja vastaa puhelimeen Suomen Osteoporoosiliiton toimistossa Helsingin Iso Roobertinkadulla.

LUUSTONEUVOJALLE TULLUT KYSYMYS       

Lääkäri on määrännyt minulle kalsiumlääkityksen. Minulle määrätyssä lääkityksessä yhdessä tabletissa on 500 

mg kalsiumia ja 10 µg D-vitamiinia. Lääkärin määräyksen mukaan näitä tabletteja tulee ottaa 1-2 päivässä. 

Kuinka monta tablettia minun tulee ottaa ja kuinka kauan lääkitystä tulee jatkaa? 

Vastaus           

Tablettien määrää riippuu siitä, että käytätkö muuten maitotaloustuotteita. Jos esimerkiksi juot kaksi lasia (lasi 

= 2 dl) maitoa ja syöt yhden purkin jogurttia päivässä, niin tällöin sinulle riittää yksi kalsium-D-tabletti päiväs-

sä. Jos puolestaan et käytä ollenkaan maitotaloustuotteita (tai niihin verrattavia tuotteita esim. laktoosi-intole-

ranssia sairastavalle sopivat vähälaktoosiset ja laktoosittomat maitovalmisteet tai maitoallergiaa sairastaville 

sopivat kalsiumilla täydennetyt soija-, kaura- ja riisivalmisteet), niin tällöin on hyvä ottaa sinulle määrättyä 

kalsium-D-yhdistelmävalmistetta kaksi tablettia päivässä. Tabletteja ei tule ottaa kerralla, vaan yksi tabletti 

kannattaa ottaa esim. aamulla ja yksi illalla. Keskustele myös hoitavan lääkärisi tai apteekin henkilökunnan 

kanssa muun parhaillaan tai äskettäin käyttämäsi lääkityksen (mukaan lukien ilman reseptiä saatavat lääkkeet, 

rohdosvalmisteet ja luontaistuotteet) yhteensopivuudesta kalsiumlääkityksen kanssa. Joitakin lääkkeitä ei tule 

ottaa kalsiumtablettien kanssa samalla kertaa. On myös mahdollista, että joidenkin muiden lääkkeiden ja kal-

siumlääkkeen oton välillä on pidettävä useiden tuntien väli. Kalsium lääkitys kannattaa ottaa aterian yhteydes-

sä. Kalsium lääkitystä tulee jatkaa säännöllisesti joka päivä, koska silloin tällöin otetuista kalsium-tableteista tai 

ns. kuurina otettu kalsiumlääkitys ei ole sinulle hyödyllinen. Lääkityksen jatkuessa on hyvä ottaa säännöllisesti 

verikokeita, joiden ottotiheydestä ja määräämisestä vastaa hoitava lääkärisi.     

Kalsium-D-yhdistelmävalmistetta käyttäessä on hyvä muistaa, että saamasi D-vitamiinin määrä ei välttämättä 

ole riittävä sinulle. D-vitamiinin päivittäinen minimisuositus on 20 µg päivässä. Tämä ei suinkaan ole enim-

mäismäärä, jonka päivässä saa D-vitamiinia nauttia. Yksilöllinen D-vitamiinitaso onkin hyvä mitata hoitavan 

lääkärin määräämällä verikokeella, jonka perustella lääkärillä on mahdollisuus määrätä sinulle henkilökohtai-

nen D-vitamiiniannos. 

Teksti: Pauliina Tamminen
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Lapsen useat murtumat kertovat 
heikosta luustonterveydestä

Väitöstutkimuksen mukaan lasten 
murtumat ovat vähentyneet kulu-
neen parinkymmenen vuoden aika-
na, mutta vakavampien murtumien 
määrät ovat nousseet merkittävässä 
määrin. Taustalla on todennäköises-
ti arkiliikunnan väheneminen. Myös 
kalsiumin ja D-vitamiinin saannissa 
ilmeni ongelmia.

Touhumurtumista vakavampiin murtumiin  
Lasten käsi- ja jalkaterämurtumat eli niin kutsutut tou-
humurtumat ovat viimeisen 22 vuoden aikana vähenty-
neet. Sen sijaan vakavammat murtumat, joista hyvinä 
esimerkkeinä ovat kyynär- ja olkavarsimurtumat, ovat 
puolestaan samaan aikaan lisääntyneet kolmanneksella. 
Helsingissä toukokuussa 2012 lasten luunmurtumista 
väitelleen LT Mervi Mäyränpään mukaan se saattaa olla 
merkki lasten arkiliikunnan vähentymisestä. Aiemmin 
lapset leikkivät yhdessä ulkona, nyt tilalle ovat astuneet 
tietokoneet ja tietotekniset pelit. Lisäksi entistä useampi 
lapsi kulkee koulu- ja harrastusmatkansa joko julkisilla 
kulkuneuvoilla tai vanhemman kyydissä ovelta ovelle.  

- Näyttää siltä, että samanlaiset tapaturmat johtavat ny-
kyään aiempaa vakavampiin kyynärvarsimurtumiin, 
kun tasapaino ja koordinaatio ovat huonommat eikä 
luusto ole vahvistunut vähäisemmän liikunnan takia.

Mäyränpään tutkimuksen mukaan etenkin useita murtu-
mia saaneilla lapsilla oli selvästi heikentynyt luustonter-
veys: luuston mineraalitiheys oli matalampi ja kalsiumin 
saannissa oli puutteita.

D-vitamiinipitoisuus yhteydessä luustontiheyteen 
Mervi Mäyränpään Helsingin yliopistossa tarkastettu 
väitöstutkimus pohjautui vuonna 2005 kerättyyn 4-16 
vuotiaiden helsinkiläislasten murtuma-aineistoon. Ky-
seisenä vuotena 1 373 lapsella todettiin 1 396 murtumaa. 
Suurin murtumien ilmenemishuippu osui molemmilla 
sukupuolilla murrosiän kasvupyrähdyksen aikoihin: 
eniten murtumia sattui 10-vuotiailla tytöillä ja 14-vuo-
tiailla pojilla. Kasvupyrähdykseen aikaan luut kasvavat 
hetkellisesti nopeasti pituutta ja vahvistuvat vasta hie-
man myöhemmin.

Tutkimuksessa ilmeni, että matala D-vitamiinipitoisuus 
oli selkeästi yhteydessä matalampaan luustontiheyteen 
sekä murtuman saaneilla että vertailuryhmään kuuluvil-
la lapsilla. Suurimmalla osalla sekä murtumapotilaista 

että vertailuryhmään kuuluvista lapsista veren D-vita-
miinipitoisuus oli alle nykyisten suositusten. Tutkimus-
aineiston keruuaikaan ainoastaan alle kaksivuotiaille 
lapsille suositeltiin D-vitamiinilisää ympäri vuoden. 

- Nykyiset lasten ja nuorten saantisuositukset ovat askel 
parempaan suuntaan. Nyt 2-18 -vuotiaille lapsille suosi-
tellaan 7, 5 mikrogrammaa D-vitamiinia ympäri vuoden 
lisänä ravinnon lisäksi. Aiemmin kuviteltiin virheel-
lisesti, että lapset käyttävät riittävästi D-vitaminoituja 
maitotuotteita, Mäyränpää toteaa

Nykysuosituksilla saadaan vain maltillinen D-vita-
miinipitoisuuden nousu    
- Todellinen D-vitamiinin tarve näin pohjoisessa kuin 
Suomessa on todennäköisesti nykysuositusta suurempi 
eli ainakin 20 mikrogrammaa vuorokaudessa, Mäyrän-
pää epäilee. 

Väitöskirjassaan Mäyränpää viittaa vuonna 2011 jul-
kaistuun suomalaisista ja tanskalaisista keskimäärin 
yksitoistavuotiaista tytöistä tehtyyn tutkimukseen, jossa 
havaittiin pohjoisessa (yli 55°N) asuvien lasten ja nuor-
ten tarvitsevan talviaikana D-vitamiinia vähintään 18,6 
mikrogrammaa päivässä, jotta heidän D-vitamiinitason-
sa olisi yli suositetun 50 nanomoolia litrassa (Cashman 
et al 2011.)

Hänen mukaansa nykysuosituksella saadaan vain mal-
tillinen nousu veren D-vitamiinipitoisuudessa. Iso osa 
lapsista jää todennäköisesti edelleen alle toivotun pitoi-
suuden. 

- Harva lapsi käyttää vitaminoituja maitovalmisteita 
tai saa ravinnosta luonnon D-vitamiinia niin runsaasti 
että D-vitamiinin kokonaissaanti olisi sittenkään riittä-
vä, vaikka lisäravinnetta käytettäisiinkin suosituksen 
mukaisesti. Toki noudattamalla suositusta ehkäistään 
vakavampaa puutosta eli riisitautia, mutta luuston ja eli-

KOKOUSKUTSU

Suomen Osteoporoosiliiton sääntömääräinen syksyn liittokokous pidetään lauantaina 17.11.2012 
klo 12.00 – 14.00 Hotelli Arthurissa Helsingissä (Vuorikatu 19).     
            
Ennen kokousta on luento klo 10.00–11.45. Filosofian tohtori, tutkija ja fysioterapeutti sekä liitto-
hallituksen jäsen Maarit Piirtola luennoi aiheesta Liikunta osana osteoporoosikuntoutujan oma-
hoitoa. Kokouksen jälkeen noin klo 14.00–15.00 tarjotaan kokoukseen osallistujille lounas.  
            
 Kokouksen asialistalla ovat sääntöjen määräämien asioiden (§ 13) lisäksi Suomen Os-
teoporoosiliiton sääntömuutos. Liiton sääntöjen mukaan asiasta, jonka liiton jäsenyhdistys halu-
aa saada käsiteltäväksi liiton kevätkokouksessa, on tehtävä kirjallinen esitys liiton hallitukselle 
ennen lokakuun 1. päivää.          
            
 Jäsenyhdistys saa lähettää liiton kokoukseen yhden virallisen edustajan alkavaa sataa 
(100) henkilöjäsentään kohden, kuitenkin enimmäismäärä on 10 edustajaa. Edustajamäärä mää-
räytyy 31.12.2011 jäsenrekisteriin merkittyjen varsinaisten jäsenten mukaan. Liittoon liittymis-
vuonna uusi jäsenyhdistys saa lähettää liiton kokoukseen yhden virallisen edustajan. Edustajien 
matkakuluista vastaa edustajat valinnut jäsenyhdistys.      
            
Yhdistyksen virallinen edustaja voi antaa valtakirjan toiselle oman yhdistyksen edustajalle. 
            
Kokousedustajien nimet yhteystietoineen tulee ilmoittaa 2.11.2012 mennessä liiton toimistoon 
osoitteeseen (sähköisesti) osteo(at)osteoporoosiliitto.fi tai (kirjeitse) Osteoporoosiliitto, Iso Roo-
bertinkatu 10 B 14, 00120 Helsinki. Yhdistyksiin lähetetään virallinen kokouskutsu ja ilmoit-
tautumislomake erikseen.         
            
Suomen Osteoporoosiliitto ry:n hallitus        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Kuva kevään liittokokouksesta, kuva AH
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mistön kannalta suurempi D-vitamiinipitoisuus näyttäisi 
olevan ainakin aikuistutkimuksissa hyödyllinen, Mäy-
ränpää muistuttaa.

Riittävä D-vitamiinipitoisuus koko elinkaaren ajaksi 
- On myös epävarmaa toteutuuko vitamiinilisän anto 
lapsille säännöllisesti, vaikka kansalliset suositukset on-
kin julkaistu ja niistä tiedotettu mm. neuvoloiden kautta, 
toteaa Mäyränpää.

Hän muistuttaa, että D-vitamiini on kuitenkin vain 
yksi luuston terveyteen vaikuttava tekijä.  Murtumille 
altistavat myös monet muut asiat: vähäinen liikunta ja 
kalsiumin saanti sekä erityisesti lapsilla koetut tapatur-
mat. Niinpä Mäyränpää arvelee, että vielä korkeammilla 
suosituksilla nähtäisiin vain hyvin pieni vaikutus lasten 
murtumien määrässä väestötasolla:

- Luustoterveyden kannalta koko elinkaaren ajan riittä-
vällä D-vitamiinipitoisuudella on kuitenkin hyvin mer-
kittävä tehtävä.

Myös kalsiumin saanti haasteena   
Koko ikäryhmässä kalsiumin saanti oli riittämätöntä 
joka kolmannella ja joka toisella murrosikäisellä, vaik-
ka kalsiumin tarve on korkeimmillaan murrosiän no-
pean kasvun vaiheessa. Joka neljännellä lapsella sekä 
kalsiumin saanti että veren D-vitamiinipitoisuus olivat 
suositusta alempia. 

Tutkimuksessa mukana olleista lapsista kalsiumlisää 
käyttivät kaikki ne, jotka eivät käyttäneet maitotuotteita. 
Mäyränpää tosin havaitsi, että aineistossa oli paljon lap-
sia, jotka käyttivät maitotuotteita liian vähän: 

- Päivittäinen kahden desilitran maitoannos nopean kas-
vun vaiheessa ei riitä, sillä suositus on tuolloin 900 milli-
grammaa kalsiumia päivässä. Se tarkoittaa käytännössä 
neljää lasillista maitoa tai neljää kunnon palaa juustoa. 

Lasten murtumien määrä kasvaa iän myötä   
Murtumia sattuu lapsille enemmän iän myötä, kun har-
rastukset lisääntyvät ja kovenevat ja muutenkin lapset 
liikkuvat keskenään enemmän. Suurin osa murtumista 
johtuu molemmilla sukupuolilla tavallisista touhuamis-
tilanteista, kaatumisista tai matalalta korkeudelta putoa-
misista. 

- Tutkimillamme 66 useita murtumia saaneella lapsella 
tyttöjen ikä- ja sukupuolivakioitu lannerangan luuston-
tiheys oli tilastollisesti merkittävästi matalampi kuin 
vastaava pojilla. Tämä voi johtua poikien liikunnan ra-
juudesta, jolloin suurempi osa useita murtumia saaneista 
pojista sai vammoja liikuntatilanteissa. Liikunta, vaik-
kakin altistaa vammoille, myös nostaa luustontiheyttä, 
Mäyränpää kertoo ja jatkaa:

- Helsingin lastenklinikalla suositellaankin murtumapo-
tilaille kalsiumin ja D-vitamiinilisän lisäksi joka päivä 
tuntia reipasta liikuntaa sisältäen tärähdyksiä, vääntöjä, 
kääntöjä ja suunnanvaihtoja. Vain kontaktilajeja, ratsas-
tusta ja trampoliinia pitää välttää. 

Milloin pitäisi huolestua?      
Mikäli lapsella on nikamamurtuma tai kolme merkittä-
vää raajamurtumaa Helsingin Lastenklinikalla ohjeis-
tetaan lähettämään lapsi lastenlääkärille. Mäyränpää 
kertoo, että murtumia saaneiden lasten lähettäminen 
jatkotutkimuksiin toteutuu jo nyt jotenkin pääkaupunki-
seudulla. 

- Murtumaa hoidettaessa olisi tärkeää kysyä lapsen ai-
emmista murtumista. Tarvittaessa on syytä pysähtyä 
miettimään, onko murtumien taustalla jokin erityinen 
tekijä. Tärkeää on, että selvitystä on mukana tekemäs-
sä lastenlääkäri. Hän osaa ottaa huomioon lapsen kas-
vuvaiheen, murrosiän kehityksen ja hormonitoiminnan 
sekä osaa sulkea pois altistavat sairaudet.

Hänen mukaansa lasten osteoporoosia on vaikeampi 
tutkia ja diagnosoida kuin aikuisten, johtuen kasvavasta 
luustosta ja erikokoisista lapsista. Pääosin lasten osteo-
poroosi liittyy perussairauksiin ja niiden hoitoon, eli ky-
seessä on sekundaarinen osteoporoosi. Suvuittain esiin-
tyvää eli perinnöllistä primaaria osteoporoosia todetaan 
kuitenkin silloin tällöin. 

Heikentynyttä luuston terveyttä nähdään myös ns. pe-
rusterveillä lapsilla. Syynä voi olla huono kalsiumin ja 
D-vitamiinin saanti tai syy voi olla myös tuntematon. 
Osa lapsista, joilla on poikkeuksellisen matala luustonti-
heys yhdessä todetun murtuma-alttiuden kanssa, täyttää 
myös kansainväliset osteoporoosin kriteerit. 

- Näiden lasten tunnistaminen ja hoito on tärkeää jotta 
luusto saadaan riittävän vahvaksi aikuispituuden saavut-
tamiseen mennessä. Usein elämäntapaohjeet ja riittävän 
kalkki- sekä D-vitamiinin saannin turvaaminen riittävät, 
vain harvoin tarvitaan varsinaisia osteoporoosilääkkeitä 
eli bisfosfonaatteja. 

Mervi Mäyränpää, itsekin kahden leikki-ikäisen pojan 
äiti, antaa yleisohjeen lasten vanhemmille:

- Antakaa lasten touhuta ja tukekaa urheiluharrastuksia, 
tarjotkaa maitoa juotavaksi ja D-vitamiinia purkista ym-
päri vuoden. 

Teksti: AH     
Kuva: Mervi Mäyränpään arkisto

UKK-instituutin 65 vuotta täyttäneiden lii-
kuntasuositus korostaa lihasvoiman tärkeyttä 
ikääntyneille. Tasapaino ja ketteryys puoles-
taan lisäävät liikkumisvarmuutta ja ehkäisevät 
kaatumisia. Tasapainoharjoittelu on erityisen 
tärkeää yli 80-vuotiaille sekä niille, joiden liik-
kumiskyky on heikentynyt tai jotka ovat kaa-
tuilleet. Kestävyyskunnon osalta suositus on 
samansisältöinen kuin työikäisille. 

Lihasvoima, tasapaino ja notkeus pitävät 
yllä toimintakykyä    
Työikäisten ja yli 65-vuotiaiden liikuntasuosi-
tuksen painotusero näkyy viikoittaisessa lii-
kuntapiirakassa siten, että piirakan keskiosa 
on kasvanut: lihasvoimaa, tasapainoa ja notke-
utta suositellaan harjoitettavaksi 2—3 kertaa 
viikossa. Monet jumpat harjoittavat samanai-
kaisesti näitä ominaisuuksia. Lihasvoimaa voi 
lisätä kuntosalilla tai vesivoimistelussa. Monet 
apuvälineet, kuten punnukset, ovat hyviä koti-
voimisteluun, mutta jo tuolilta nousut ja kyy-
kistykset auttavat alkuun. Tasapainon kehittä-
miseen on olemassa ohjattuja liikuntaohjelmia, 
mutta samoja taitoja voi harjoittaa mukavasti 
tanssin tahdissa tai luonnossa liikkuessa. Ve-
nyttelyt ja jooga ylläpitävät notkeutta.

Kestävyyskunto auttaa jaksamaan  
Monia pitkäaikaissairauksia ehkäisevän kes-
tävyyskunnon ylläpitoon tarvitaan reipasta 
liikuntaa yhteensä 2 tuntia 30 minuuttia vii-
kossa tai rasittavaa liikuntaa yhteensä 1 tunti 
15 minuuttia viikossa. Reippaasti liikkuessa 
(esimerkiksi kävellessä) hengästyy lievästi, 
mutta pystyy puhumaan kokonaisia lauseita. 
Rasittavaa liikuntaa on esimerkiksi hiihto tai 
vesijuoksu, joissa hengästyy selvästi ja pystyy 
puhumaan vain muutaman sanan kerrallaan. 

Liikkuminen on hyvä jakaa useammalle päi-
välle viikossa. Jo kymmenen minuutin reippaat 

Yli 65-vuotiaille oma    
viikoittainen Liikuntapiirakka
Ikääntyessä säännöllinen ja monipuolinen liikkuminen ehkäisee ja hoitaa mo-
nia sairauksia, ylläpitää ja parantaa toimintakykyä sekä ehkäisee kaatumisia 
ja niihin liittyviä vammoja. 65 vuotta täyttäneiden terveysliikunnan suositus 
on muokattu UKK-instituutissa Liikuntapiirakaksi.

liikuntatuokiot edistävät terveyttä, kunhan nii-
tä kertyy riittävästi viikon mittaan. Vähäinen-
kin liikkuminen on hyväksi toimintakyvylle 
ja terveydelle, kunhan se on säännöllistä. Jos 
liikkumisessa on ollut taukoa, maltillinen aloit-
taminen on paikallaan. Kävely sopii kaikille. 
Erityisen tehokasta arkiliikuntaa on portaiden 
nouseminen.

UKK-instituutti on julkaissut yli 65-vuotiaden 
Liikuntapiirakan lehtisenä, joka on tarkoitettu 
liikuntaneuvonnan apuvälineeksi terveys- ja 
liikunta-alan ammattilaisille. Sen avulla voi 
keskustella asiakkaan liikkumistottumuksista 
ja miettiä hänelle sopivia liikuntatapoja. Lii-
kuntapiirakkakuva on tulostettavissa UKK-
instituutin verkkosivuilla (www.ukkinstituutti.
fi/liikuntapiirakka). Suositus perustuu Yh-
dysvaltain terveysministeriön vuonna 2008 
julkaisemiin liikuntasuosituksiin.  
(Lähde: UKK-instituutin tiedote 11.5.2012)
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Paranna kestävyyskuntoa liikkumalla säännöllisesti useana  
päivänä viikossa, yhteensä ainakin 
2 t 30 min reippaasti  TAI   1 t 15 min rasittavasti.

LISÄKSI lisää lihasvoimaa  
 kehitä tasapainoa  
 pidä yllä notkeutta

Monet jumpat harjoittavat samanaikaisesti lihasvoimaa,  
tasapainoa ja notkeutta.

Tasapainoharjoittelu on erityisen tärkeää yli 80-vuotiaille sekä niille, 
joiden liikkumiskyky on heikentynyt ja/tai jotka ovat kaatuilleet.

ainakin 2 kertaa viikossa.

yli 65-vuotiaille
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Pajulahdentie 167, 15560 Nastola, puh. (03) 885 511
www.pajulahti.com

ILO LIIKUTTAA 
PAJULAHDESSA!
LUJUUTTA LUIHIN -kurssi 19.–23.11.2012

Liikunnan iloa, luustoliikunnan perusteita ja uusia virikkeitä 
itsehoitoon! Liikunnan lisäksi monipuolista asiantuntijaosaa-
mista, esim. Osteoporoosiliiton luustoneuvojan, fysioterapeu-
tin ja psykologin vetämät luennot ja vertaisryhmäkeskustelut.
 
Osallistuminen ei edellytä järjestön jäsenyyttä. Ilo liikuttaa 
-lomat sopivat monipuolisen liikuntaohjelman ansiosta erin-
omaisesti kaikille aikuisille. Ota siis mukaan puoliso tai ystävä!

Hinta alkaen 238 € / hlö.
Tutustu ohjelmaan kotisivuillamme!

Syksyn muut Ilo liikuttaa -kurssit:
• Notkeutta niveliin! -kurssi nivelongelmaisille
 8.–12.10.2012, 4.–8.2.2013
• Liikuntakurssi 2. tyypin diabeetikoille 29.10.–2.11.2012
• Liikunnallinen sydänkurssi   29.10.–2.11.2012

Lisätietoja: 
www.pajulahti.com/vapaa-aika / aikuisille 
Myyntipalvelu puh. 044 7755 203 tai 044 7755 202
Sähköpostilla: asiakaspalvelu@pajulahti.com
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YHDISTYSUUTISIA

Etelä-Kymenlaakson Osteoporoosiyhdistys ry
toimialue: Kotka, Pyhtää, Vehkalahti, Hamina, Virolahti, Miehikkälä
pj: Tuula Saarinen, p. 050 347 9510, tuula.h.saarinen(at)hotmail.com
Huom! Jatkossa keskitämme toimintaamme Satamakatu 1. Kaupunki 
on antanut järjestöille tilat käyttöön.

Yhdistys kokoontuu nykyisin joka kuukauden toinen to 13.9. •	
alkaen klo 14.00, osoite: Satamakatu 1 Kotkansaarella. Jos tarvit-
set kuljetusta, ota yhteyttä Merjaan puh. 050 546 8709

Syyskokous 
aika: 15.11.2012 alkaen klo 14 
paikka: Kumppanuustalo, Satamakatu1 
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat, kokouksen jälkeen ver-
taistukiryhmä. Nyt keskustellaan mahdollisista JOULUMYYJÄI-
SISTÄ. kaikki mukaan.

Yhdistyksen PUUROJUHLA/pikkujoulu 1.12,klo 12 alkaen •	
Kumppanuustalolla.

Etelä-Savon Osteoporoosiyhdistys ry
toimialue: Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangas-
niemi, Kerimäki, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Punka-
harju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Savonlinna, Savonranta, Sulkava
osoite: Estery-talo, Otto Mannisen katu 4, 50100 Mikkeli
Pj ja jäsenasiat: Tarja Sokka, tarja.sokka(at)fimnet.fi
Vertaistuen yhteyshenkilö: terveydenhoitaja Marit Salo, p. koti 
044 094 8162, työ 044 794 4716

MOP- viikon, maailman osteoporoosiviikon tapahtumat •	
Etelä-Savossa:

16.10 Pieksämäellä Seutuopistolla klo18 yleisötilaisuus, jossa apteek-
kari Siloaho kertoo sähköisestä reseptistä ja annosjakelusta. Tarkempi 
ilmoitus on Pieksämäki-lehdessä.
19.10 Savonlinnassa keskussairaalan luentosalissa yleisötilaisuus klo 
10 - 15.15, PÄIVÄ OSTEOPOROOSIPOTILAILLE. Asiantuntijoina mm. 
Osteoporoosiliiton puheenjohtaja LL Olli Simonen, ravitsemustera-
peutti Marjaana Ahokas ja osteoporoositutkija Liisa Ollikainen. Tar-
kempi ilmoitus on Itä-Savossa.

Kutsu syyskokoukseen•	
Etelä-Savon Osteoporoosiyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous la 
24.11 klo 15 Mikkelin Keskussairaalan auditorio. Aloitamme yleisöti-
laisuudella, jossa aiheena osteoporoosin lääkehoito. Esitelmöitsijänä 
naisten tautien erikoislääkäri dosentti Marjo Tuppurainen.  Syyskoko-
uksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Mikkelin toimintaryhmä Osteoporukka    
Yhdyshenkilö  Marit Salo, puh koti 044 094 8162, työ 044 794 4716 

Osteoporukan kokoontumiset ovat joka kuukauden ensimmäinen 
tiistai klo 16-17.30 Seurakuntakeskuksen Kokouskellarissa, Savilah-
denkatu 20

2.10 Vieraana osteoporoosihoitaja Terhi Väisänen•	
6.11 Pukeutumisneuvontaa, myyntipäällikkö Nina Korho-•	
nen. Paikkana Mikkelin Sokos, kokoonnumme klo 16 katuta-
sossa kosmetiikka-osastolla
4.12 Pikkujoulut, Oriflame-tuote-esittely•	

Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan! Länsi-Savo lehdessä il-
moitetaan tapahtumista.

Pieksämäen toimintaryhmä 
 Vertaistuen yhteyshenkilö ja yhdyshenkilö Tuovi Tyrväinen, p. 0400 
570 416, tuovityrvainen(at)luukku.com

Osteoryhmän tapaamiset ovat joka kuukauden toinen torstai Neuvok-
kaassa alkaen klo 17.00.
Tasapainoryhmä jatkuu 13.9 alkaen torstaisin klo 15-17 Neuvokkaas-
sa.

11.10 Yhteinen syntymäpäivätapahtuma Näkövammaisten •	
kerhon kanssa Lääkärikeskus Syke ry:n tiloissa. Asta Salonen 
kertoo NKL:n senioripalveluista ja Ritva Kallaranta esittelee 
Bemer magneettipatjaa.
8.11 Apteekkari Siloaho kertoo osteoporoosilääkkeistä.•	
13.12 Pikkujoulut•	

Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan! Pieksämäki-lehden seura-
palstalla ilmoitetaan muutoksista/tapahtumista.

Savonlinna      
Savonlinnassa ei ole toistaiseksi paikallistoimintaa, vetäjän puuttues-
sa. Jos sinulla on mahdollisuus ja mielenkiintoa toimia vetäjänä, niin 
ota yhteyttä yhdistyksemme puheenjohtajaan Tarja Sokkaan tarja.
sokka(at)fimnet.fi. 

Imatran Seudun Osteoporoosiyhdistys ry
toimialue: Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi ja Parikkala
osoite: c/o Hämäläinen, Mansikankuja 4 A 11, 55120 Imatra
pj ja jäsenasiat: Tuula Hämäläinen, tuulahamalainen3(at)gmail.com, 
p. 0500 455 603
sihteeri ja tiedotus: Pirjo Tikka, pirjoriitta.tikka(at)pp.inet.fi

IKÄIHMISTEN TOIMINTAPÄIVÄ•	
Torstai 11.10.2012 klo 11.00 - 14.00, tapahtumapaikkana
Kulttuuritalo Virta os. Virastokatu 1
Erilaisten toiminnan-, palvelujen ja tuote - esittelyjen lisäksi ohjelmas-
sa on Vanhustyön
keskusliiton toiminnanjohtaja Pirkko Karjalaisen luento sekä klo 13 - 
14 pääjuhla.
Yhdistyksemme on mukana tapahtumassa esittelemässä toimintaam-
me.

Torstai 18.10.2012 klo 18.00 Olavinkulman Olavinsali ylei-•	
söluento. 

Valtioneuvos Riitta Uosukainen tulee kertomaan ”Mitä elämä on 
minulle opettanut” Pääsymaksu 2 euroa, sisältää yhden arvan. Arpa-
jaisvoittona herkkukori.

Torstai 15.11.2012 klo 17.00 Olavinkulman kahvio, osteoilta •	
ja luento

”Matalaenergisen murtuman hoito ja diagnostiikka Etelä-Karjalassa”. 
Luennoitsija vs. osteoporoosiohjaaja Pirjo Hulkkonen (Etelä-Karjalan 
sosiaali- ja terveyspiiri, Etelä-Karjalan keskussairaala, Fysioterapian 
yksikkö). Kahvitarjoilu.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS torstai 15.11.2012 klo •	
18.00 Olavinkulman kahvio

Luennon jälkeen pidetään yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous, 
jossa valitaan hallitukseen puheenjohtaja sekä kolme varsinaista- ja 
kaksi varajäsentä. Tervetuloa kaikki mukaan varmistamaan yhdistyk-
sen toiminnan jatkuminen. Kahvitarjoilu.

Osteoporoosiliitolla Luustoneuvojan puhelinpalvelu •	 torstai-
sin klo 12–14.

Voit soittaa luustoneuvojalle osteoporoosin omahoitoon liittyvissä 
asioissa normaalin matkapuhelun hinnalla puh. 050 3377 570! Palvelu 
on tarkoitettu vain osteoporoosiyhdistysten jäsenille. 

Kanta-Hämeen Osteoporoosiyhdistys ry
toimialue: Kanta-Hämeen maakunta
osoite: c/o Aho, Raatihuoneenkatu 20 A 15, 13100 Hämeenlinna
pj ja jäsenasiat: Ritva-Liisa Aho, aho.ritvaliisa(at)gmail.com, p. 
050 329 9815
varapj: Erja Liuko, erjaliuko(at)windowslive.com, p. 050 563 1599
vertaistuki: R-L Aho, Vuokko Rehn, p. 040 534 4984, Riitta Salo, p. 
050 534 6275

Jäsenillat  jatkuvat ”Pysäkillä” •	
”Pysäkin” siirtyminen Keinusaareen on toistaiseksi pantu ”jäihin”, 
joten saamme kokoontua  tutulla ”Pysäkillä” Hämeenlinnassa 
Raatihuoneenkatu 7 seuraavina ke  klo 17-19: lokakuussa 10.10. ja 
24.10., marraskuussa 21.11. ja 28.11., joulukuussa 5.12. ja 19.12. 



12 Osteo Osteo 13

Elokuussa lähetetyssä jäsenkirjeessä on kerrottu jäseniltojen alustavat 
teemat, joihin on tullut muutos l24.10. osalta. Silloin saamme 
vieraaksemme Osteoporoosiliiton luustoneuvoja Pauliina Tammisen, 
jonka aiheena on ”osteoporootikon omahoito”. Tämän syksyn 
hemmotteluhoitona on jäsenilloissa 24.10. ja 28.11 tarjolla Intialaista 
päänhierontaa edelliseen jäsenhintaan 25 €/30 min. Varaathan ajan 
Ritva-Liisalta.

Tules-luennot  •	
Wetterin Auditoriossa yhteistyössä Vanaveden Opiston kanssa 
tiistaisin klo 17-19 seuraavasti: 9.10. Reumayhdistyksen luento 
fibromyalgiasta. 16.10. Osteoporoosiyhdistys ja professori Seppo 
Kivisen luento ”Osteoporoosi gynekologin näkökulmasta”. 13.11. 
Nivelyhdistyksen luento ”Nivelkipuja. Nivelrikkoako?”

Syyskokous
aika: ke 21.11. klo 17.30. 
paikka: Vapaaehtoiskeskus ”Pysäkki”, Raatihuoneenkatu 7. 
Sääntömääräisen asioiden, kuten v 2013 toimintasuunnitelma ja 
hallitusvalintoja  lisäksi keskustelu ja päätös yhdistyksen nimen 
muuttamisesta Luustoyhdistykseksi ja mahdollisesta  toimialueen 
supistamisesta.  Ennen kokousta Hämeenlinnan  Sydänyhdistyksen 
pj:n Marja-Liisa Heinon luento ”Sydämen asialla”. Kahvitarjoilu klo 17 
alkaen.   TERVETULOA! 

Keski-Suomen Osteoporoosiyhdistys ry
osoite: Vapaudenkatu 43 L (ovisummeri nro 11), 40100 Jyväskylä, p. 
044 3111 215; sähköposti: luusto.keskisuomi(at)gmail.com
Puhelinpäivystys: joka kuun ensimmäisenä torstaina klo 14-18, muina 
aikoina voit jättää viestin vastaajaan; viestit puretaan viikoittain.

Osteo-info•	
Osteo-info: toimisto avoinna kuukauden toisena keskiviikkona klo 
13-14.
Ajanvaraus henkilökohtaiseen neuvontaan osteoporoosineuvojalle 
keskiviikkoisin klo 12.30-14.00 p. 0400 541 502

Syyskokous 
aika: 26.11.2012 klo 17.30 alkaen 
paikka: yhdistyksen toimitiloissa, Vapaudenkatu 43. 
Esillä on sääntömääräiset asiat ja vireillä on nimenmuutos Keski-Suo-
men Luustoyhdistys ry:ksi. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan 
yhdistyksen toiminnasta ja ajankohtaisista asioista! 

Osteoporoosiluento•	
Maailman Osteoporoosi Päivän (20.10.) merkeissä järjestetään ke 
24.10.2012 klo 17.30 Pääkirjaston Minnansalissa yleisöluentotilai-
suus: Lonkkamurtumat – miten niitä voidaan ehkäistä; Ritva Tikka-
mäki, geriatrian ylilääkäri Keski-Suomen keskussairaala. D-vitamiini; 
Reino Pitkänen, Keski-Suomen keskussairaalan solubiologi.  

 
Kokkolanseudun Osteoporoosiyhdistys ry
pj ja kuntovastaava, nettivastaava sekä väliaikaisesti jäsenvastaava: 
Pahkala Eija, p. 040 418 1230 (iltaisin), epa54(at)kotinet.com. vpj: 
Päivärinta Pirkko, p. 050 343 5088, pirkkofi(at)gmail.com   
   ruotsinkielisten yhteyshenkilö: Norppa 
Marlen, p. 0500 566 226, marlene.norppa(at)norppa.fi   
Kälviän yhdyshenkilö: Hirvikoski Aira, p. 050 331 0274   
 Palmi Raija, p. 040 829 0084,raija-liisa.palmi(at)anvianet.fi 
Ström Olavi, p. 050 463 9235, olavi.strom(at)gmail.com Marja-Leena 
Nurmi, p. 041 473 8993     sihteeri: 
Frilund Seija, puh. 050 336 5813, seijaleo(at)gmail  taloudenhoidosta 
vastaava: Raita Kattilakoski,raita.kattilakoski(at)gmail.com 

Jäsenillat alkavat kesän tauon jälkeen aina kuukauden 4. •	
keskiviikko Tervakartanon juttutuvalla, ellei toisin ilmoiteta. 
Seuraava kokoontuminen on syyskuun 26 päivä klo 18.00. 
Lokakuun jäsenilta 24.10.

Syyskokous/pikkujoulu 

aika: 28.11 klo 18.00 

paikka: Kokkolinna, Isokatu 1 Kokkola.

Esillä sääntömääräiset asiat. Jouluruokailu jäsenille ja kannatusjäse-
nille. Ruokailun vuoksi ilmoittatuminen sihteeerille lokakuun aikana. 
Tervetuloa!

Joulukuussa ei jäseniltaa.•	

Kouvolan Seudun Osteoporoosiyhdistys ry
toimialue: Kouvola
yhdistyksen puhelin 044 033 3530 vastaa tiedusteluihin maanantaisin 
ja keskiviikkoisin klo 15-17
pj: Peter Lüthje, peter.luthje(at)pp.inet.fi, p. 0400 753 464
sihteeri: Maja Boesen, majaboesen(at)suomi24.fi, p. 050 347 5598
rahastonhoitaja: Anne Lindberg, anne10.lindberg(at)pp.inet.fi 

Jäsentapaaminen ke 24.10.12 klo 17-18 toimitila •	
Veturissa, Kouvolassa (Kauppamiehenkatu 4, 2. krs, 
Pohjola-talo)  
Yleisöluento ”P•	 idä huolta luustostasi ja lihastesi 
hyvinvoinnista ikääntyessä” Kouvola-talossa 
(Honka-sali) 27.11.2012 (klo 18.30-20).
 

Syyskokous 
aika: 21.11.12 klo 17 - 18.30 
paikka: Kouvolan Lääkärikeskus os. Puhjotie 17, Kuusankoski (Huone-
kaluliike Vepsäläisen vieressä). Aluksi tutustumme lääkärikeskuksen 
toimintaan. Esityslistalla ovat sääntömääräiset asiat. Tilaisuudessa 
kahvitarjoilu. 

Muuna toimintana jatkuvat säännölliset •	
liikuntaryhmän kokoontumiset joka perjantai 
toimitila Veturissa klo 11 - 12. Vetäjinä toimivat 
vertaisohjaajat Tuula Hyvönen ja Riitta Ala-Mäyry. 
Osallistuminen on ilmaista. 

Suomen Luustoasiantuntijat ry
toimialue: koko Suomi
yhteydenotot pj: Anne Lindberg, anne10.lindberg(at)pp.inet.fi, p. 
040 738 2117
jäsenasiat: Heli Latva-Nikkola, heli.latva-nikkola@epshp.fi
hallituksen jäsenet:
pj Anne Lindberg, Kouvola
vpj Päivi Kakkonen, Tampere
sihteeri Heli Latva-Nikkola, Seinäjoki
taloudenhoitaja Leena Lakeus, Helsinki
Hannele Korpijärvi, Kuopio
virkistystoiminta Arja Siljander, Helsinki
koulutustoimikunnan pj. Mirja Venäläinen, Jyväskylä

Pirkanmaan Osteoporoosiyhdistys ry
osoite: c/o Koskue, Tuohikorventie 29, 33340 Tampere, virki.
koskue(at)pp.inet.fi, p. 040 537 2822
Etelä-Pohjanmaan paikallisosasto (Seinäjoki, Pirkanmaan Osteopo-
roosiyhdistys ry)
pj: Raija-Maija Rantala, raija-maija.rantala(at)er-pakkaus.fi, p. 040 565 
1995
sihteeri: Raija Lanttola, raija.lanttola(at)netikka.fi, p. 0400 600 356

LIIKUNTAA TAMPEREELLA•	
Kuntovoimisteluryhmä kokoontuu Tampereen Nääshallissa (Näsi-
järvenkatu 8) keskiviikkoisin klo 13.00 yhdessä Hengitysyhdistyksen 
jumppaajien kanssa.

Osteoporoosiryhmä. Ohjattu kuntosali Tampereen stadion (Ratina) 
maanantaisin klo 14.50.
Ryhmät ovat Tampereen kaupungin liikuntapalveluiden 
erityisryhmäliikuntaa. Kausimaksu 33 euroa. Ilmoittautumiset ja 
tiedustelut: Anne Lahtinen p. 050 554 5874

Syyskokous
aika: la 17.11.2012 klo 14.00
paikka: Ikurin Virelä, Tuohikorventie 27-29, 33340 Tampere
Esillä ovat sääntömääräiset asiat. Heti kokouksen jälkeen vietämme 
PIKKUJOULUA samassa paikassa. Ohjelmassa on jouluista tunnelmaa 
ja arpajaiset. Ota mukaan pikkulahja arpajaisia varten. Yhdistys tar-
joaa osallistuville jäsenille ruokailun. Mukaan pikkujouluun mahtuu 
enintään 30 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset 
12.11. mennessä sihteeri Virpi Koskuelle p. 050 350 0715. Ilmoittau-
tuessasi saat ohjeet, jotta löydät perille Ikuriin. 

Pohjoisen Luut Lujiksi ry
toimisto: Isokatu 47, 90100 Oulu, p. 045 842 3770
pj: Jorma Heikkinen, jorma.heikkinen(at)terveystalo.com, p. 0400 699 
000

Aleksinkulman illat joka kuukauden viimeinen to •	
klo 18 alkaen. Tilaisuudet rakentuvat pääasiassa 
jonkin teeman ympärille keskustellen ja kahvitellen. 
Tervetuloa.
Kuntosalitoiminta jatkuu Oulun Kuntokeskuksessa •	
(os. Kajaanintie 48 C) ke klo 11.  Kuntosalilla voi 
käydä myös muina aikoina. Lippuja toimistolta 
Isokatu 47, 4.krs.  Oulun Kuntokeskuksessa 
jatkuvat fysioterapeutin ohjaamat osteoporoosi-
liikuntaryhmät 1.10.2012 alkaen ma klo 11-12.
Lokakuun alussa alkavat jäsenille suunnatut •	
lääkärin tarjoamat puhelinpalvelut. Ongelmista 
voi soittaa keskiviikkoisin klo 14.30-15.30 välisenä 
aikana 0400 699 000.
Perinteinen osteoporoosi-syysluento Pakkalan •	
salissa 24.10.2012 klo 18-20. Luennoitsijat ja aiheet 
ilmoitetaan paikallisessa lehdessä.
Pikkujoulujuhla järjestetään 30.11.2012 teatterin •	
ja illallisen puitteissa.  Ilmoittautuminen viikkoa 
ennen numeroon 045 842 3370. 

Syyskokous
aika: 8.11.2012 klo 17–18  
paikka: Oskarin kellari (uusi paikka), Uusikatu 26. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat.

Yhdistys on päättänyt vuokrata tilan Kumppanuuskeskuksesta (Isokatu 
47) lokakuun alusta lähtien. Tilan hyödyntämisestä ja käytöstä ilmoi-
tetaan jäsenille tarkemmin seuraavassa lehdessä.

Pohjois-Karjalan luustoyhdistys 
osoite: c/o Tuula Aronen, Kalevankatu 37 b A 7, 80100 Joensuu
sähköposti: luustoyhdistys.pohjoiskarjala@gmail.com  
pj: Tuula Aronen, p. 040 595 5027  
vpj: Helena Paavilainen, p. 040 71 8 1285  
sihteeri ja taloudenhoitaja: Marja-Leena Päivinen, p. 0440 968 443

Ti 16.10. klo 17.00-18.30 Osteoporoosiliiton luustoneuvoja •	
Pauliina Tamminen luennoi yhdistyksen jäsenille ja muille 
kiinnostuneille omahoidosta. Paikka: Koivupiha, Kirkkokatu 
13, Joensuu

Syyskokous 
aika: to 15.11. alkaen klo 17.30, paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Muista mahdollisista syksyllä järjestettävistä tapahtumista ilmoitetaan 
myöhemmin Karjalaisen ja Karjalan Heilin järjestöpalstoilla. Lisätietoa 
yhdistyksemme kotisivuilta: www.osteoporoosiliitto.fi > jäsenyhdis-
tykset > Pohjois-Karjalan luustoyhdistys ry. Muut jäsenten antamat 
ohjelma-, toiminta- ym. ideat otetaan lämmöllä vastaan.

Pohjois-Savon Osteoporoosiyhdistys ry
toimialue: Iisalmi, Juankoski, Kaavi, Karttula, Kiuruvesi, Kuopio, Lapin-
lahti, Leppävirta, Maaninka, Nilsiä, Pielavesi, Rautavaara, Siilinjärvi, 
Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Varpaisjärvi, Ve-
santo, Vieremä
osoite: c/o Sikanen, Lehtolantie 31, 70870 Hiltulanlahti, p. 050 536 
2168
pj: Marjo Tuppurainen, marjo.tuppurainen(at)kuh.fi
jäsenasiat: Pirjo Sikanen, pirjo.sikanen(at)dnainternet.net

Jäsenpalaverit m•	 a 8.10, 5.11 ja 3.12. klo 12.30- 15.00 Suo-
kadun palvelutalo Suokatu 6:.
Pikkujoulu•	  3. 12 kello 12.30- 15.00 Suokadun pt. Yhdistys 
tarjoaa jäsenille joulupuuron ja torttukahvit. Ilmoittautumi-
nen 15. 11 mennessä Pirjo Sikanen puh. 050 536 2168.
Osteoporoosijumppa •	 to kello 11.00- 12.00 Torikadun Ter-
veys ja Liikunta, Torikatu 19. Ohjaaja fysioterapeutti Anni 
Savolainen.  Hinta 3€/tunti.
Jäsentapaamista ilmoitetaan Savon Sanomat Muistio pas-•	
talla.

Syyskokous
aika: Ma 5.11.2012 klo 12.30- 15.00
paikka: Suokadun palvelutalo, Suokatu 6, 70100 Kuopio
Esillä sääntömääräiset asiat, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuo-
delle 2013. Kahvitarjoilu. Tervetuloa

Päijät-Hämeen Osteoporoosiyhdistys ry
toimialue: Artjärvi, Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, 
Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Sysmä
pj: Anna-Liisa Mäkiaho, Ruoriniemenkatu 16 B 25, 15140 Lahti, p. 03 
780 3160 tai 0400 846 607, al.makiaho(at)gmail.com
sihteeri: Liisa Hyvärinen, Paapuurinkatu 12 as. 3, 15140 Lahti, p. 0400 
604057,liisahyvarinen@gmail.com
tiedottaja: Eila Salonen, Repokatu 5 15950 Lahti, p. 03 7532 888 tai 
0400 843 814, eisal(at)luukku.com
rahastonhoitaja: Tellervo Siira, Nuolikatu 6 A 4, 15100 Lahti, p. 044 
550 0451
vpj: Hilkka Hämäläinen, Suistokatu 1 B 7, 15300 Lahti, p. 03 756 2683 
tai 040 5409359
hallituksen varajäsen: Irja Alatalo, Tapparakatu 3 D 72, 15700 Lahti, p. 
040 518 4737, irja.alatalo(at)elisanet.fi

To 18.10.2012  klo 18.00 – 20.00•	  avoin yleisöluento Wella-
mo-opiston auditoriossa, Kirkkokatu 16, Lahti. Luennoitsija 
professori Ilari Paakkari ja aiheena on ”D-vitamiini olennai-
nen terveyden ja hyvinvoinnin lähtökohta.” Tilaisuus järjes-
tetään yhteistyössä Wellamo-opiston kanssa.
Jäseniltapäivät:•	

Jäseniltapäivien aloitusaika muuttuu eli ennen aloitusaika oli klo 
14.30 ja nykyisin klo 15.00. Ma 29.10.2012  klo 15.00-17.00 Auron 
Lahden Fysteam, Vapaudenkatu  23 B, OMT Mika Ulaska on lupautu-
nut jatkamaan kevään luentoa aiheesta ”Tunnista kaatumisen riskite-
kijät”.

Liikuntaa:•	
12.9.-5.12.2012 ke klo 16.15-17.15 ja 13.9.-29.11.2012 to klo 17.00-
18.00 os. Paavolan terveysaseman kuntosali, Kirkkokatu 10, Lahti. 
Keskiviikon ja torstain ryhmissä on ohjaajana fysioterapeutti Ritva 
Saarelma ja maksu on molemmissa ryhmissä 40 €/henkilö.
14.9.-7.12.2012 perjantaisin klo 14.15-15.15 Paavolan terveysaseman 
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kuntosali, Kirkkokatu 10, Lahti. Maksu on syyskaudella 30 €/henkilö.
3.9.-22.12.2012 maanantaisin klo 12.00-13.00 Mäkikatsomon kunto-
sali ohjaajana yhdistyksemme jäsen Sirpa Lindberg. Maksu on syys-
kaudelta 30 €/henkilö.
Kertamaksu kaikissa ryhmissä on 4 €.

Muu toiminta•	
Terveyskioskipäivä syyskaudella on 16.10.2012 klo 10.00-13.00 Lah-
den kauppakeskus Trio 2. kerros. Esittelijöinä toimivat Irja Saarinen ja 
Tellervo Siira.
3.12.2012 klo 15.00-18.00 yhdistys järjestää puurojuhlan, jossa puu-
ron lisäksi tarjotaan glögiä ja pipareita. Luvassa myös musiikkia ja 
yhteislaulua. Tilaisuus pidetään osoitteessa Lahden Invakeskus ry,  Hä-
meenkatu 26 A, 3. krs.
Maailman osteoporoosipäivää vietetään 20.10.2012.  Samaan asiaan 
liittyen yhdistyksemme jäsenet Eila Salonen ja Hilkka Hämäläinen esit-
televät Kauppakeskus Triossa  yhdistyksemme toimintaa 17.10.2012 
klo 11.30-13.30.

Syyskokous
aika: 26.11.2012 klo 15.00-17.30 
paikka: Invakeskus, Hämeenkatu 23 A 3. kerros. Kokouksessa käsi-
tellään yhdistyksemme sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat. 
Kahvitarjoilu! Tervetuloa.

Pääkaupunkiseudun Osteoporoosiyhdistys ry
toimialue: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
osoite: Iso Roobertinkatu 10 B 14, 00120 Helsinki; osteo.pkseutu(at)
gmail.com, p. 09 278 8500
Osteo-infon puhelinajat: ti ja ke klo 10–15
Tapahtumien muutokset ja lisäykset saat parhaiten tietoosi käymällä 
internet-sivuillamme osoitteessa www.osteoporoosiliitto.fi (Jäsenyh-
distykset > Pääkaupunkiseudun Osteoporoosiyhdistys ry)
Tapahtumat on tarkoitettu ensisijaisesti oman yhdistyksen jäsenille

JÄSENILTA•	
Keskiviikkona 14.11 klo 15.30-16.30; Tule tutustumaan apuvälineisiin. 
Fysioterapeutti Pirkko Auveri kertoo meille erilaisista apuvälineistä. 
Paikka: Respecta Oy, Tenholantie 12, 00280 Helsinki (Ruskeasuo)

Syyskokous
aika: to 15.11 klo 17.30 
paikka: Senioritalo Sandels, Välskärinkatu 4, 00260 Helsinki (Töölö)
Käsittelyssä sääntömääräiset asiat sekä yhdistyksen nimen muuttami-
nen Pääkaupunkiseudun luustoyhdistys ry:ksi Tule mukaan vaikutta-
maan yhdistyksen asioihin! Tervetuloa!

LÄÄKÄRINEUVONTA•	
Lääkärit neuvovat jäseniämme osteoporoosiin liittyvissä kysymyksissä. 
Varaa henkilökohtainen 20 min aika Osteo-infosta. Hinta jäsenille 25 
euroa ja ei-jäsenille 35 euroa. Jäsenkortti mukaan! Käynnillä voi myös 
liittyä jäseneksi.
30.10 keskiviikkona klo 16-18 LKT prof. naistentautien erikoislääkäri 
Seppo Kivinen.
Marraskuussa reumatologi Ville Bergroth. Tarkkaa päivää ei ole vah-
vistettu, soita ja kysy Osteo-infosta!

LIIKUNTASYKSY 2012•	
UUTTA UUTTA! Tasapainokurssi. Tule kehittämään tasapainoasi loka-
kuussa alkavalle kurssille. Ohjaajana fysioterapeutti Michaela Wilen. 
Ke 24.10.-5.12 klo 15-16. Hinta 43 € (7 kertaa/syksy). Paikka: Neofy-
sio, Caloniuksenkatu 7 B, 00100 Helsinki (Töölö). Ilmoittaudu Osteo-
infoon viimeistään 16.10. Ryhmään otetaan enintään 10 henkilöä ja 
ryhmä toteutuu, jos osallistujia on vähintään viisi.
Syksyn muut liikuntaryhmät ovat alkaneet, kysy vapaita paikkoja 
Osteo-infosta.

PIKKUJOULUT •	 järjestetään viikolla 50. Tarkemmat tiedot 
seuraavassa lehdessä ja Osteo-infosta.

HANGON PAIKALLISOSASTO - HANGÖ LOKALAVDELNING 
Hanko ja Raasepori - Hangö och Raseborg
Eira Taurén p. 040 417 4336,  eira.tauren(at)pp.inet.fi)

Carita Vahtera (också på svenska), p. 045 632 5629,  carita.vahtera(at)
gmail.com
Toini Sandin, p. 050 373 4349
Marlen Näsänen, p. 0400 478 019

Kuntosali •	
Olemme varanneet Astrean kuntosalilta 2 viikoittaista vuoroa: 
ma klo 18.30 - 19.30, to klo 18.00 - 19.00. Huomaa kellonajat !  
Vastaamme mielellämme kysymyksiisi.
Luustoviikko •	 15.-21.10. ja Maailman Osteoporoosipäivä 20.10. 
Mahdollisesta tilaisuudesta tiedotamme erikseen. Pyydämme 
seuraamaan E-U:n tapahtumia –palstaa.

Syyskokous
aika: ti 27.11.2012 klo 18.00 
paikka: Terveyskeskuksen neuvolan kokoushuone, Esplanadi 85. Kä-
sitellään osaston syyskokoukselle kuuluvat asiat. Kokouksen jälkeen 
vapaata keskustelua ja yhdessäoloa. Tarjoilua!

Saimaan Seudun Osteoporoosiyhdistys ry
toimialue: Joutseno, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale, Tai-
palsaari, Ylämaa
osoite: c/o Niiranen, Brisk, Ukkolannotko 20, 54530 Luumäki
pj: Eija Niiranen-Brisk, eijaniiranen(at)hotmail.com, p. 040 357 7978
jäsenasiat: Eija Liikkanen, hille(at) lappeenrantalainen.com, p. 
040 514 4077

Osteoporoosineuvontaa. Osteoporoosiohjaaja Pirjo Hulkko-•	
nen, p. 044 791 5325. Puhelinaika ma klo 9.30-15.30
Liiton luustoneuvontaa jäsenille: Luustoneuvoja Pauliina •	
Tamminen, p. 050 337 7570, puhelinpalvelu torstaisin klo 
12-14 normaalin matkapuhelun hinnalla
NEULEKAHVILA keskiviikkoisin klo 14-16 Lauritsalan Karkki-•	
puoti kahvilassa os. Luukkaantori 7, 53300 Lappeenranta
LIIKUNTARYHMÄT JOUTSENO •	 Vesijumppa maanantaisin klo 
12-13 Palvelutalo Kangasvuokko. Hinta jäsenille 6 € /kerta. 
Tiedustelut p. 040 7270652 / Palvelutalo Kangasvuokko
LIIKUNTARYHMÄT LAPPEENRANTA •	
Kuntosali perjantaisin klo 9.00-10.30 Urheilutalon kuntosali
Kuntosali Lauritsalassa tiistaisin klo 12-13 Lauran kamma-
rissa os. Hallitusk. 17-19
Tiedustelut ja ilmoittautumiset p. 040 8613191 / Riitta

MUU TOIMINTA
Myrskyluodon Maija Lappeenrannan kaupunginteatterissa •	
la 27.10 klo 13. Lipun hinta 30 €. Sitovat ilmoittautumiset 
4.10 mennessä puh. 045 1241540 / Anneli tai p. 040 861 
3191/Riitta

Syyskokous 
aika: ma 5.11 klo 18  
paikka: Perillistenkatu 3, Lappeenranta

Pikkujoulu pe 7.12 klo 18 Marjolassa, Mikonsaarentie 15•	
Lisäksi suunnitteilla Myyjäiset/Arpajaiset ja Lelukoiranäyt-•	
tely 
Seuraa ilmoittelua Varttilehdessä ja kotisivuiltamme http://•	
personal.inet.fi/koti/osteo-saimaa

Salon Seudun Osteoporoosiyhdistys ry
osoite: c/o Syty ry, Helsingintie 6, 24100 Salo
pj: Marjatta Andersson, p. 040 861 8639, marjatta72(at)gmail.com
jäsenasiat ja liikunta: Aino Männikkö, p. 0400 531 268, 02-736 0068, 
aino.mannikko(at)halikko.salonseutu.fi 
retkivastaava: Heloisa Hongisto, p.040 718 7241, heloisa(at)
seutuposti.fi

17.10. klo 9.30 - 15.30 Iloa ja lujuutta liikunnasta - •	
koulutuspäivä Sytyn salissa yhdistyksen jäsenille. Järjestäjät 
Eläkeliitto ja Salon Seudun Osteoporoosiyhdistys ry. 
Kouluttajana osteoporoosikouluttaja Kitty Seppälä. 
Eläkeliitosta mukana suunnittelija Katja Harinen. 
Ilmoittautuminen 10.10.mennessä Ainolle tai Marjatalle.
20.10. klo 10 - 14 Kauppakeskus Plazan 2. krs Maailman •	
Osteoporoosipäivän viesti Murra murtumien ketju! 
jaetaan yleisölle. Sitä annetaan myös kaupungin johdolle, 
terveyskeskukseen ja aluesairaalaan sovittuna aikana.
1.11.Sytyn sali klo 16 vertaistukiryhmä, jossa •	
henkilökohtaisia tapaamisia, neuvontaa tutkimusten ja 
hoidon seurannan sekä sopivan liikunnan merkityksestä 
omahoidon tueksi. Paula Vahtera esittelee hyvän olon 
tuotteita.
14.11. Sytyn kamarissa + keittiössä valmistamme iltapalaa •	
Salon Piritan Marttojen opastuksella.
4.12. klo 16 Marja Kankareen juhlatilassa Perniöntie 11 Salo •	
pikkujoulu, jossa jäsenten omaa ohjelmaa ja jouluruokaa. 
Hinta 18 euroa jäsenelle, muut 22 euroa. Ilmoittautumiset 
Heloisalle 26.11. mennessä. Tervetuloa jäsenet ystävineen!
16.12. klo 10 - 13 myyjäiset Salon Työväentalolla(mukana •	
6 yhdistystä). Myyntiin ja arvontaan sopivaa tavaraa voi 
tuoda klo 9 takaovesta. Talkoolaisia kaivataan buffettiin ja 
pöydän luo.

Syyskokous
aika: 1.11. klo 17 
paikka: Sytyn sali, Helsingintie 6 Salo. 
Asiat: Yhdistyksen sääntömuutokset : nimeksi Salon Luustoyhdistys 
ry ja toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 1 kumpaakin. 
Toiminta- ja taloussuunnitelman v. 2013 hyväksyminen, jäsenmaksun 
hyväksyminen, puheenjohtajan vaali, hallituksen jäsenten(3-6) ja 
varajäsenten(2) sekä toiminnantarkastajien ja varajäsenten vaali v. 
2013. Tarvittavien toimihenkilöitten vaalit. 

LIIKUNTA•	
Kruusilan liikuntaryhmä jatkaa mahdollisesti v. 2013 Pirteyttä Päiviin 
ryhmänä, vertaisohjaajien ohjaamana kuten muutkin PP-ryhmät 
joihin liikuntakortti tarvitaan.  Vesijumpat päättyvät 5.12. uimahallin 
sulkeuduttua 2 viikoksi 10.12. alkaen. Jatkamme 7.1. samoilla ajoilla 
eli ma klo 12 ja ke klo 14. Ohjaajat Aino ja Seija p.044 573 8112.

Majakka ja Reimari•	
Olemme mukana Ikäkeskusten Majakka (Hornintie 3, Halikko) ja 
Reimari (Heikkiläntie 10, Perniö) toiminnassa. Projektikoordinaattori 
Tuula Ahtela p. 044 778 3281, toim.ohjaaja Minna Lähdemaa p. 
044 772 3281 ja projektityöntekijä Eija Eräkorpi p.044 772 6275. 
Huom. 12.10. klo 12.30 avoimet ovet Reimarissa ja 2.11. klo 13 - 15 
myyjäiset Majakassa. 

Satakunnan Osteoporoosiyhdistys ry
osoite: c/o Nuutinen, Uusikoivistontie 3, 28130 Pori
pj: Maija-Leena Nuutinen, leena.nuu(at)suomi24.fi, p. 050 598 1539
sihteeri: Kristiina Osara, kristiina.osara(at)yahoo.com, p. 040 543 
8920, os. Penttiläntie 9, 32800 Kokemäki

Ti 16.10.2012 klo 18.00-20.00 VASTAISKU VAIVOILLE. Luen-•	
tokiertue tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja niiden ehkäisys-
tä. Paikka: Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 A.
MAAILMAN OSTEOPOROOSIPÄIVÄN (MOP) tapahtuma Po-•	
rissa la 20.10.2012 klo 11.00-14.00 kauppakeskus BePopin 
kauppakäytävällä.

Ohjelma: juontaa Iris Kurikka; avaus yhdistyksen puheenjohtaja Mai-
ja-Leena Nuutinen; Satakunnan keskussairaalan sisätautien ja endo-
krinologian erikoislääkäri Pirkko Korsoff; TtM, laillistettu ravitsemus-
terapeutti, maitolähettiläs Kati Riekkinen: Ruokavalio osteoporoosin 
ehkäisyssä ja hoidossa; Fysioterapeutti; Hoitotarvikeliike Karpalopiste 
tuote-esittelyä; Terttu Lilja Oy: Jousijännitteisen selkäortoosin esittely; 
Asema- Apteekki tuote-esittely; pituusmittaus;  alaraajojen lihaskun-
totestaus.

Syyskokous
aika: ti 20.11.2012 klo 17.30. Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
paikka: Porin nuorisotalo, Isolinnankatu 12. 
Kahvitarjoilu. Klo 18.00 diplomi-kosmetologi Marja-Liisa Kaski puhuu 
jalkojen hoidosta. 

Ti 11.12.2012 klo 18.00 PIKKUJOULU.•	
 Jouluista ohjelmaa ja tarjoilua. Lauletaan elävän musiikin säestyksel-
lä. Pieni paketti mukaan. Paikka: Porin nuorisotalo, Isolinnankatu 12.
LIIKUNTARYHMÄT

Ohjattu kuntosalivuoro Porin uimahallissa 21.8.2012-•	
26.5.2013 tiistaisin klo 15.30-16.30. Ohjaaja Pasi Tauriai-
nen.
Ohjattua vesivoimistelua tules-ryhmässä Porin uimahallin •	
monitoimialtaassa keskiviikkoisin klo 16.15-17.00 alkaen 
5.9.2012. 

Ryhmä on tarkoitettu tuki- ja liikuntaelinongelmista kärsiville. Mukaan 
uima-asu, pyyhe, mielellään päähine, peseytymistarvikkeet ja pefletti 
saunaa varten. 

FysioCenter Mikael, Otavankatu 13, Pori, ohjaaja Päivi Ko-•	
lehmainen, 5.9.2012 alkaen: 

Allas-ryhmät: keskiviikko klo 10.00-10.45 ja 12.00-12.45 sekä torstai 
klo 13.15-14.00. Vesijuoksuryhmä: perjantai klo 9.00-9.45. Mukaan 
uima-asu, päähine ja omat peseytymistarvikkeet. Pefletit saunaa var-
ten ja uimavyöt löytyvät talosta. Saunat ovat aina lämpimänä. Ryhmät 
ovat avoimia kaikille.

Uusi liikuntalaji Taiji: •	
5.9.-7.11.2012 keskiviikkoisin klo 17.30-19.00 Hyvinvointicenteris-
sä, Valtakatu 4A, Pori, puh. 02 6376061, www.hyvinvointicenter.fi. 
Kurssimaksu 59 €, eläkeläiset/opiskelijat/työttömät 49 €. Yhdistyksen 
jäsenille 20 %:n alennuksen molemmista maksuista esittämällä yhdis-
tyksen jäsenkortin.

Tuolijumppa torstaisin 11 klo 9.00-9.45 alkaen 13.9.2012. •	
Paikka: Porin nuorisotalo, Isolinnankatu 12.
Terveysliikuntakeskus Seniori Center antaa Satakunnan •	
Osteoporoosiyhdistyksen jäsenille 10 %:n alennuksen mak-
suistaan.
Liikuntavihko tulee Kirjurinluodon kuntolenkin varrelle.•	

LIIKUNTAA KOSKEVAT TIEDUSTELUT: liikuntavastaava Soili Vuorenhela 
p. 040 721 2661.

TIEDOTUS•	
Tiedotamme tilaisuuksista Osteo-lehdessä sekä henkilökohtaisesti 
sähköpostilla tai 
jäsenkirjeellä. Ennen tilaisuutta julkaistaan ilmoitus Satakunnan Kan-
san tänään/menot 
palstalla. Huom! Seuraa myös kotisivujamme.

Suomen Osteoporoosiyhdistys ry
toimialue: koko Suomi. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa osteoporoo-
siasiasta kiinnostunut, mutta ennen kaikkea ne henkilöt, joiden asuin-
paikkakunnalla ei ole omaa paikallista osteoporoosiyhdistystä.
osoite: c/o Suomen Osteoporoosiliitto, Iso Roobertinkatu 10 B 14, 
00120 Helsinki
pj: Timo Ihamäki, p. 050 5950130
sihteeri: Satu Seppälä, p. 045 124 0749

Lääkärin puhelinneuvonta jäsenille. •	
Erikoislääkäri Olli Simonen antaa osteoporoosiin liittyvää neuvontaa 
ma klo 14.00 - 15.00 numerossa 044-3080306. Hinta: normaali puhe-
linmaksun.

To 11.10. klo 17.00-19.00 jäsenilta •	 Helsingissä yhdessä 
Pääkaupunkiseudun Osteoporoosiyhdistyksen kanssa .

Paikka: Senioritalo Sandels, Välskärinkatu 4 (katutaso). Farmakologian 
professori Ilari Paakkari luennoi: ”Mikä on oikea D-vitamiiniannos 
terveyden kannalta”

To 18.10. klo 18.00 - 20.00 avoin yleisöluento •	 Lahdessa yh-
teistyössä Päijät-Hämeen Osteoporoosiyhdistyksen kanssa. 

Paikka: Wellamo-opiston auditorio, Kirkkokatu 16, Lahti. Luennoitsija-
na professori Ilari Paakkari, aiheena: ”D-vitamiini olennainen tervey-
den ja hyvinvoinnin lähtökohta.”
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Heinolassa•	  syksyn jäsenillat 17.10 ja 19.11 klo 17.30 Uima-
hallin kabinetissa.

Syyskokous 
aika: 17.11. n. klo 14.00 (heti Liiton syyskokouksen jälkeen) 
paikka. Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki (paikka muuttunut jäsen-
kirjeen lähettämisen jälkeen)
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja keskustellaan tule-
vasta toiminnasta.

Jäsenkirje. •	 Syyskirje, jossa on tarkemmin toiminasta ja eri-
tyistietoa osteoporoosista, on lähetetty jäsenille 10.9.2012. 

Turun Seudun Osteoporoosiyhdistys ry
Yhdistyksen toimialue: Varsinais-Suomen kunnat, pois lukien Salon 
ympäristö.
osoite: Happy House, Ursininkatu 11, 20100 Turku
pj: Riikka Aahe, riikka.aahe(at)apteekkimedena.fi, p. 050 520 5200
sihteeri: Paula Vainikainen, paula.vainikainen(at)jippii.fi, p. 050 500 
2960

Jäsenillat pidetään syksyn ajan Verkahovissa (Verkatehtaankatu 4). 
Jäseniltojen aiheet tarkentuvat myöhemmin.

8.12. klo 18.00-19.30, Jäsenilta  Hannu Aron luento osteo-•	
poroosista
20.11. klo 18.00-19.00, Syyskokous•	
13.12. klo 18.00-19.30, Jäsenilta joulutunnelmissa•	

 
Seuraa ilmoittelua Turun Sanomien  Yhdistystoiminta palstalla. Lisäksi 
liiton jäsenyhdistyksen nettisivujen ajankohtaista -sivulla päivitetyt 
tiedot tulevista tapahtumista ja jäseniltojen aiheista.

Syyskokous
aika: ti 20.11.2012 klo 18.00
paikka: Verkahovin juhlatila (ylätasanne), os. Verkatehtaankatu 4.
Esillä sääntömääräiset asiat, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuo-
delle 2013. Tervetuloa!

 Osteoporoosia sairastavan liikuntaharjoittelu
21.11. | 160 ¤

Koulutus välittää ajankohtaista tietoa osteoporoosin synnystä, 
hoidosta ja kuntoutuksesta. Pääpaino on liikuntaharjoittelun 
erityiskysymyksissä. Osallistujat perehtyvät turvallisiin ja 
tehok kaisiin harjoittelumuotoihin. Koulutus soveltuu eri-ikäis-
ten aikuisten osteoporoosipotilaiden parissa työskenteleville 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä liikunta-alan ammattilaisille.

 Millaista liikuntaa iäkkäiden kaatumisten ehkäisyyn?
20.11. | 160 ¤ 
Ajankohtaista tietoa iäkkäiden kaatumisten ja kaatumisvammojen 
ehkäisystä sekä eri kuntoisille iäkkäille soveltuvia liikuntaohjelmia.

  Värähtelyharjoittelu – mitä ihmettä?
6.11. | 80 ¤
Käytännönläheinen koulutus koko kehon värähtelyharjoittelun kunto- ja 
terveysvaikutuksista eri kohderyhmissä sekä tehokkaista ja turvallisista 
harjoitusmuodoista.

Katso lisätietoja ja ilmoittaudu verkossa!
ukkoulutus@uta.fi | puh. 03 282 9600

Koulutusta |

www.ukkinstituutti.fi

syksyllä 
2012

Viime Osteo-lehdessä s. 18 Uutisia lyhyesti -artikkeliin 

oli eksynyt virhe. Seuraavassa uutinen oikaistuna:

ATK-seuranta murtumapotilaiden osteoporoosin tun-

nistuksessa

Mikkelin keskussairaalassa havaittiin parantamisen va-

raa pienenergisten murtuman saaneiden henkilöiden 

osteoporoosin tunnistamisessa ja hoidossa. Tehdyn 

tutkimuksen mukaan vain noin 60 %:lla 50 vuotta täyt-

täneistä naisista ja 60 vuotta täyttäneistä miehistä hoi-

to oli asianmukaista. 

Tilanteen parantamiseksi Mikkelissä kehitettiin sähköi-

nen seurantaohjelma, jonka avulla vastuulääkäriä on 

autettu tunnistamaan tehokkaasti osteoporoosilääki-

tyksen tarve. Siellä alettiin hyödyntää sähköisen saira-

uskertomuksen hakuominaisuuksia kaikkien riskiryh-

mään kuuluvien potilaiden tavoittamiseksi.  

Tehostetun seurannan ensimmäisen vuoden aikana 

tunnistamisen taso nousi niin, että asianmukainen hoi-

to saatiin 98 %:lle naisista ja 96 %:lle miehistä, ja osteo-

poroosin riski jäi arvioimatta vain 2 / 4 %:lle potilaista. 

(Lääkärilehti 17/2012, 1350–1351.) 


