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Jäsenkirje 1/2017                                                                                                                                 

 
 

1. Sääntömääräinen kevätkokous 

 
 Yhdistyksen sääntömääräinen kokous järjestetään torstaina 16.3.2017 klo 18 Kampin 
 Palvelukeskuksen kerhotilassa Fade, Salomonkatu 21 B, Helsinki 
 
            Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksen asialistalla ovat yhdistyksen sääntöjen  
            muuttaminen ja kunniajäsenten kutsuminen  
 
 Ehdotus sääntömuutoksisksi ja vuoden 2016 toimintakertomus v 2016 ovat  
           nähtäville osoitteessa:   
           www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi/yhdistys/jäsenkokoukset.   
 
2. Yleisöluento ennen sääntömääräistä kokousta 

 

Professori Ilari Paakkarin yleisöluento ”D- ja K-vitamiinit pelaavat yhteen luun 
parhaaksi ” 16.3.2017 klo 17 - 18 Helsingissä, Kampin Palvelukeskuksen 
kerhohuoneessa Fade, Salomonkatu 21 B, Helsinki  

 

                   D- ja K – vitamiinit ovat terveen luuston yksi 
tärkeimmistä perusedellytyksistä. 

                      

 
 
 

3.      Tulossa olevia yleisöluentoja 
 
     Sastamala maalis - huhtikuu (päivämäärä avoin) 
     Turku maalis – huhtikuu (päivämäärä avoin) 
     Lahti syys - lokakuu (päivämäärä avoin) 
 
     Löydät ajankohtaiset tiedot yleisöluennoista yhdistyksen kotisivuilta hyvissä ajoin    
     ennen yleisöluentoa. 

 
4. Osteoporoosikoulu 

 
Kaikille osteoporoosiasioista kiinnostuneille tarkoitettu osteoporoosikoulu alkaa 
yhdistyksen  www sivuilla ( www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi) 28.2.2017 alkaen. 
Koulussa voit perehtyä aiheittain vuoden kuluessa osteoporoosin ehkäisyyn, 
omahoitoon, lääkehoitoihin ja kuntoutukseen.  

 
 

http://www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi/


 

5. Puhelinneuvonta  

 
Vain jäsenille tarkoitettu erikoislääkärin puhelinneuvonta joka maanantai               
klo 14.00-15.00 numerossa XXX (numero vain jäsenille lähetetyissä jäsenkir-
jeissä).Soittaja maksaa neuvoista vain tavallisen puhelinmaksun omalle 
puhelinoperaattorilleen. 

 

6. Osteouutiset 

       
  Osteouutiset on 6 kertaa vuodessa ilmestyvä uusinta osteoporoosia ja muuta 

 terveyttä koskevaa tutkimustietoa sisältävä tietopaketti. Osteouutiset on 
 yhdistyksemme jäsenille maksuton jäsenetu. Osteouutiset toimitetaan pääasiassa 
 sähköisesti, joten ilmoita sähköpostiosoitteesi yhdistyksen sihteerille 
 (suomen.osteoporoosiyhdistys@gmail.com). Jos haluat tietopaketin paperiversiona, 
 jäsenenä saat sen maksamalla postikulut, 8 euroa yhdistyksen tilille FI89 8000 1670 
 4512 94.  Muista kirjoittaa nimesi maksumääräyksen viestiosaan.    

 

7. Sähköposti -osoitteen ja osoitteen muutosten ilmoittaminen on tärkeää 

 
 Yhdistys siirtyy entistä enemmän sähköiseen viestintään. Muista ilmoittaa  
               sähköpostiosoitteesi ja sen muutoksen yhdistyksen sihteerille Helena Rosvallille   
               osoitteella suomen.osteoporoosiyhdistys@gmail.com.  
  

          Saat jäsenkirjeet ja Osteouutiset varmimmin ja nopeiten heti tuoreeltaan  
                        sähköpostitse. Varmista ja tee osoitteen muutos ja tarkistus etenkin, jos et saa  
                        jäsenkirjettä tai Osteouutisia.  
 

Jos et jostain syystä saa sähköisesti Osteouutisia ja muita tiedotteita ja sinulla on           
sähköpostiosoite, syynä voi olla virhe yhdistyksen sähköpostiosoiteluettelossa. 
Lähetä     varmuuden vuoksi sähköpostiosoitteesi uudelleen sihteerille virheen 
korjaamiseksi.  

 
  

8. Suomen Osteoporoosiyhdistyksen kotisivut 

 
           Suomen Osteoporoosiyhdistyksen kotisivuja on päivitetty ja päivitetään edelleen.   
                       Koska päivittäminen ja sivujen kehittämistyö on vielä kesken päivittäjät ottavat  
                       kiitollisina palautetta sivuista.  Antakaa palaute päivittäjille sähköpostitse:  
                       suomen.osteoporoosiyhdistys@gmail.com.  
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9. Kutsu perinteisille Osteoporoosin opinto- ja virkistyspäiville 15.–16.6.2017 
 
   Paikka: Kylpylähotelli Kumpeli, Heinola 
 
   Ohjelma     
   Torstai 15.6.2017        
  

     10.00    Päivien avaus   
             SOY:n puheenjohtaja Olli Simonen  
 
10.10   Miten osteoporoosia tulisi hoitaa 
             Erikoislääkäri Olli Simonen 
 
10.50   Syö oikein ja riittävästi 
             Elintarviketieteiden tohtori Marika 
Laaksonen         
  
12.00   Lounas hotellin ravintolassa 
 
13.00   Syönkö oikein ja riittävästi, ryhmätyö 
             Tri Marika Laaksonen 
 
13.30    Liikuntaa luustosi hyväksi  
              Fysioterapeutti Tiina Paldan 
  
14.00    Iltapäiväkahvit kokoustilassa  
 
14.30    Säilytä terveytesi ja toimintakykysi 
              Geriatrian professori Timo Strandberg (HYKS) 
 
15.30    Päivällinen hotellin ravintolassa    
      
17.20    Lähtö kesäteatteriin, kokoontuminen hotellin pääovella          
              (10 - 15 min. kävely teatteriin) 
 
18.00    Heinolan kesäteatteri esittää  satiirin    
              ”Vadelmavenepakolainen”  

             
              Teatterin väliajalla kahvitarjoilu        
                         
21.00    Virkistäytyminen hotellin kylpylässä 
 
 
 
 
 
 



 

Perjantai 16.6.2017 
 
7.00     Aamusauna ja aamukylpy/-uinti hotellin  kylpylässä      
 
7.30     Aamiainen hotellin ravintolassa 
 
8.30     Aamujumppa (kesto n. 45 min.)  painottuen alaraajojen ja selkää tukevien     
          lihasten lihasvoiman vahvistamiseen,  
             Fysioterapeutti Tiina Paldan, Huom! Jumppavarustus             
                         
9.45      Estääkö luulääkkeiden käyttö luun murtuman ja paranemisen, luuleikkausten            
          tekemisen ja hammaslääkärin toimenpiteet – tarua ja totta           
              Kirurgian ja ortopedian professori Heikki Kröger (KYS)   
 
              Kuopion yliopiston osteoporoosi-tutkimuksen (OSTPRE) ja   
              kaatumisten (KFPS) ehkäisytutkimuksen tulokset ja opit              
              Kirurgian ja ortopedian professori Heikki Kröger (KYS)  
                     

11.00    Lounas hotellin ravintolassa ja huoneiden luovutus 
                       
12.30     Kysy ja kerro kokemuksistasi –  asiantuntijat  vastaavat                      
               puhetta johtaa SOY:n hallituksen jäsen Tuula Stjernvall.  
 
13.45    D- ja K- vitamiinit pelaavat yhteen luun parhaaksi                                
              Farmakologian professori Ilari Paakkari       
                         
14.35    Päätössanat 

                                   SOY:n puheenjohtaja Olli Simonen   
 
              Lähtökahvit kokoustilassa 
 
Kunkin esityksen jälkeen 5-10 min on varattu kysymyksille ja keskusteluun. 
 
 
Osallistumismaksu 195 euroa/ 2hh maksettuna viimeistään 25.3.2017 ja 210 euroa/ 
2hh sen jälkeen (osallistumismaksu sisältää majoituksen, täysihoidon ja teatterin lisäksi 
kaiken ohjelmaan kuuluvan). Majoitus yhden hengen huoneessa 45 euron lisämaksu.  
 
Ilman hotellimajoitusta ja täysihoitoa osallistumismaksu on 20 euroa/ yksi päivä ja 30 
euroa/molemmat päivät maksettuna viimeistään 25.3.2017 ja sen jälkeen 30 euroa/yksi 
päivä ja 40 euroa/kaksi päivää. Päivämaksut eivät sisällä aterioita eivätkä kahvitarjoilua, 
jotka kaikki ovat ostettavissa erikseen hotellin vastaanotosta. Myös teatterilippu on 
lunastettavissa erikseen maksamalla teatterilipun ja teatterikahvin hinnan 32 euroa 
osteoporoosiyhdistyksen tilille. 
 
 
 



 

 
Ilmoittautuminen opinto- ja virkistyspäiville tapahtuu maksamalla osallistumismaksun 
Suomen Osteoporoosiyhdistyksen tilille FI89 8000 1670 4512 94.  
 
Huom: Tilisiirtolomakkeen viestiosassa tulee ilmoittaa osallistujan nimi, sähköpostiosoite ja 
postiosoite! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Taas on aika varoa liukkaita kelejä ja kiinnittää huomiota kaatumisen ehkäisyyn 
 

Keväällä liukkaat saattavat yllättää yhdessä yössä ja siihen kannattaa varautua. 
Tutkimusten mukaan joka kolmas kaatumisvamma on estettävissä. Se edellyttää 
kaatumisriskin selvittämistä sekä nopeisiin toimiin ryhtymistä. Omaan kaatumisriskiin 
voi vaikuttaa yllättävänkin paljon itse. 
 
Hyviä kysymyksiä itselle ovat: 

- liikunko päivittäin ainakin puoli tuntia reippaasti? 
- onko jalkineeni tukevavartiset, ohutpohjaiset ja luistamattomat ? 
- onko kotonani riittävä valaistus myös öiseen aikaan? 
- onko kaikki mattoni tarpeellisia ja sellaisia, ettei niiden reunoihin kompastu? 
- onko kotonani korkeita kynnyksiä ja kulkevatko sähköjohdot keskellä lattiaa? 
- syönkö kolme ateriaa päivittäin tai lähes joka päivä? 
- onko alkoholin käyttöni kohtuullista (korkeintaan kaksi annosta kerralla, seitsemän 

viikossa) 
(Mukaeltu lähde: Kaatumisseula -hanke) 
Kotkan ja Seinäjoen kaatumisklinikan toiminnasta on saatu hyviä tuloksia. 
Kaatumisklinikoilla oli käytössä yli 65-vuotiaille suunnattu kysely, jonka avulla 
tarkistettiin edellä mainittuja riskitekijöitä ja korostettiin löytyykö kotoa tai omista 
elintavoista kaatumisen vaaratekijöitä.  
 
Hankeen materiaali oli alun perin suunnattu järjestöille ja yhdistyksille, mutta nyt se 
on levinnyt myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten käyttöön. Tarkistuslista 



 

löytyy UKK-instituutin verkkosivuilta (www.ukkinstituutti.fi). Kun asioit 
terveydenhuollon ammattilaisten vastaanotoilla, voit keskustella ja kysyä 
kaatumiseen liittyvistä asioista.  
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) on laadittu mm. kaatumisen ehkäisyopas, 
joka löytyy 
(http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79998/THL_Opas_16_verkko.pdf?seq
uence=1). 
Kaatumisten ehkäisy -opas kokoaa tietoa ja käytännön työvälineitä kaatumisten 
ehkäisyn toteuttamiseksi. Opas perustuu tutkimustietoon sekä kliinisessä 
käytännössä testattuihin hyviin toimintamalleihin. Opas on tarkoitettu kaikkien 
iäkkäiden parissa työskentelevien käyttöön ammattiryhmästä, työtehtävästä tai 
toimipaikasta riippumatta.  
 
Tuloksellisessa kaatumisten ehkäisyssä on olennaista varautua sääolosuhteisiin ja 
pitää omaa toimintakykyä yllä terveellisten elintapojen ja aktiivisen liikunnan avulla. 
Liiallisen varovaisuuden ja kaatumispelon seurauksena toimintakyky ja elämänlaatu 
voivat heikentyä, jolloin joudutaan lisääntyneen avun ja hoidon piiriin.  

Katso myös artikkeli ”Varaudu talven liukkauteen oikein ja riittävästi” yhdistyksen 
sivuilta www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi/ ajankohtaista.  Linkki avautuu kun 
painat Ctrl painiketta samanaikaisesti klikatessa sivujen osoitetta. Klikkaa sen jälkeen 
kuvaketta ”Ajankohtaista” Selaa sitten artikkeleista em. artikkeli esiin. 

 
 
 
             Yhteistyöterveisin 
 
 
 
 
Olli Simonen    Helena Rosvall 
puheenjohtaja    sihteeri   
puh. 044 3080306    puh. 040 8425095 
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