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1.  Heinolan Kumpelin opintopäivät viime kesäkuussa jälleen napakymppi! 

 

       Palaute, jonka osallistujat antoivat 15–16.6.2017 järjestetyille opinto- ja 

virkistyspäiville oli erinomainen. Hallitus kävi huolellisesti läpi kaikki lomakkeet; 

yleisarvosanaksi saatiin 5,5/6. Hyödynnämme palautteen vuoden 2018 opinto- 

ja virkistyspäivien suunnittelussa.  

 

       Opintopäivien esitykset löytyvät yhdistyksen kotisivuilta osoitteessa:  

www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi/yhdistys/materiaalit/koulutusmateriaalit 

 

Palaute löytyy osoitteessa:  

www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi/ajankohtaista/uutiset 

 

 

       

2. Vuoden 2018 opinto- ja virkistyspäivät Heinolan 

kylpylähotelli Kumpelissa      14–15.6.2018 

Vuoden 2018 opinto- ja virkistyspäivät järjestetään       

14.–15.6.2018 Heinolassa. Opintopäivillä päivitetään 

osteoporoosin oma- ja lääkehoidon asiat uusimman 

tutkimustiedon tasolle ja laajennetaan näkökulmaa 

laajemminkin oman hyvän terveyden ja toimintakyvyn 

ylläpitoon. 

Virkistysosio on perinteinen Heinolan kesäteatterin ensi-iltaesitys parhailta 
paikoilta nähtynä ja kuultuna. Ensikesän esitys on nimeltään ”Kunnon 
komedia”. Esityksen ohjaa Pertti Sveholm ja näyttelijäkaarti on tunnettua 

maamme parhaimmistoa, kuten Risto Kaskilahti, Jonna Järnefelt, Jaana 
Saarinen, Pihla Penttinen. Esitys on tyylipuhdas englantilainen farssi 
terveyskylpylässä, jossa on hurjaa vauhtia, mustalle vivahtavaa huumoria ja 

henkilöt riemastuttavasti paniikissa. – Siis taattua hauskaa katsojille. 

Ohjelma ja tarkempi kutsu päiville valmistuu marraskuun lopulla. Varaa päiville 
ajankohta mielessäsi ja kalenterissasi. Päiville ovat tervetulleita kaikki omasta 
terveydestään kiinnostuneet.         

  

 

http://www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi/yhdistys/materiaalit/koulutusmateriaalit
http://www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi/ajankohtaista/uutiset


 

 

3. Varaudu loppusyksyn pimeyteen ja talven liukkauteen. 

 

       Turvaa riittävä D-vitamiinin saantisi 

  

       Suomessa on käytännössä auringon valon säteilyä D-vitamiinin valmistamiseen 

ihossa  vain keskikesällä kuukauden puolentoista ajan. Pimeänä vuodenaikana 

ja talviaikaan ei edes vähääkään. Muista, että ihon kyky valmistaa D-vitamiinia 

heikkenee iän myötä, joten auringonvalon merkitys D-vitamiinin lähteenä 

pienenee entisestään. Vaikka elintarvikkeisiin on Suomessa lisätty D-vitamiinia 

kiitettävästi, jokainen meistä tarvitsee vielä D-vitamiinia ”pillereinä” oman 

elimistön D-vitamiinitarpeen tyydyttämiseen. Sopiva D-vitamiiniannos 

useimmille meistä on 20-50 µg/vrk. Suurempikin annos on turvallinen aina 100 

µg/vrk annokseen asti kaikilla 10 v vanhemmilla henkilöillä (Euroopan 

Elintarviketurvallisuusvirasto 2012). 

 

       Parhaiten jokainen meistä löytää oikean D-vitamiiniannoksensa mittauttamalla 

elimistönsä D – vitamiinipitoisuuden ja sovittamalla D-vitaminiannoksensa 

sellaiseksi, että mitattu D-vitamiinin pitoisuus on 75-120 nmol/L. Tällä 

pitoisuudella saavutetaan kaikki D-vitamiinin myönteiset terveysvaikutukset.    

 

 Koska D-vitamiini on rasvaliukoinen vitamiini, se imeytyy parhaiten 

elimistömme käyttöön otettaessa ruoan yhteydessä.  

 

 

 Älä anna influenssan yllättää – hanki influenssa rokotus 

 

       Marraskuu on influenssarokotusten aikaa kaikissa terveyskeskuksissa. Rokotus 

on ilmainen 65 vuotta täyttäneille ja kroonisia sairauksia kuten diabetesta, 

sydän- ja verisuonisairauksia poteville. Influenssa on ankara sairaus ja iän 

karttuessa voi johtaa vakaviin lisäsairauksiin. Rokotus on varmin keinoa 

taistella influenssaa vastaan. 

 

       Uusi influenssarokotus on tarpeen ottaa joka vuosi, sillä influenssavirus kykenee 

muuntautumaan ja muuttamaan ominaisuuksiaan niin, että aiemmin saatu 

vastustuskyky ei enää tehoa uudistuneeseen virukseen. 

 

       Jokaisen ikäihmisen ja vanhuksen on suositeltavaa ottaa myös 

pneumokokkirokotus. 

 

       Pneumokokin aiheuttama keuhkokuume on yleisin bakteeriperäinen 

keuhkokuumeemme, joka iskee tyypillisesti ikäihmisen ja vanhuksen elimistöön 

influenssaviruksen aiheuttaman pitkittyneen flunssan jälkisairautena. 

Pneumokokkikeuhkokuume on vakava ja vaikea sairaus, joka vaatii 

sairaalahoitoa ja johon liittyy lisääntynyt kuolleisuus. 



 

 

       Pneumokokkitauteja (keuhkokuume mukaan lukien)a vastaan on kehitetty oma 

rokotteensa, jota voidaan suositella jokaiselle 60 vuotta täyttäneelle 

suomalaiselle. Markkinoilla on kaksi rokotetta, joista toinen (Pneumovax) antaa 

viiden (5) vuoden suojan ja toinen (Prevenar) pysyvän suojan. Rokotteen 

joutuu ostamaan itse, koska pneumokokkirokote ei kuulu toistaiseksi ilmaiseen 

rokotusohjelmaan. Prevenar on kaksi kertaa kalliimpi kuin 

Pneumovax, mutta Prevenar rokote on suositeltavampi 

pysyvän suojansa perusteella. Terveyskeskus pistää 

hankitun pneumokokkirokotteen korvauksetta ihon alle 

tai lihakseen. Rokotteen ostaminen apteekista vaatii 

reseptin.           

  

Varaudu talven liukkaisiin keleihin 

 

       Talven liukkaat kelit, liukastelut, kaatumiset ja murtumat 

ovat kohta tätä päivää. Liika varovaisuus ja pelko talvikeleillä kannattaa 

selättää varautumalla talvikeleihin: 

 
♥ suosi/käytä talvella matalakorkoisia ja   

tasapohjaisia jalkineita 
♥ käytä jalkineita, joiden pohjat eivät luista talvikeleillä (markkinoilla on jo 

talvijalkineita, joissa kitkakumipohjat, toinen talvikeleillä toimiva vaihtoehto on 
TR – merkinnällä varustetut kumipohjat)  
♥ hanki ja käytä irrotettavia liukuesteitä tai anna suutarin varustaa talvikenkäsi 

nastoilla (suositeltavia ovat nastat, jotka eivät vaurioita lattioita sisätiloissa 
liikuttaessa) 

♥ käytä tarvittaessa piikkikärkisiä kävelysauvoja tai hiihtosauvoja tukenasi 

♥ pukeudu sään mukaisesti 

♥ varaa riittävästi aikaa liikkumiseen paikasta toiseen ja unohda kiire 

♥ liiku hitaasti ja harkiten, jos epäilet, että lumen alla on jäätä 
 
       Liikkuessasi todella liukkailla pinnoilla koukista polviasi ”aavistuksen verran” ja  

keskitä ajatuksesi polviin, jolloin sinun on helpompi hallita vartaloa ja 
painopistettä. Paino siirtyy tällöin hivenen eteenpäin ja auttaa paremmin 

hallitsemaan tasapainoa.        Aiheesta lisää 
www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi/luustoinfo/kaatumisen ehkäisy 

 
  

 
4. Syksyn yleisöluennot 

 

        7.11.2017 Lahti, Hämeenkatu 26 A aihe ” Osteoporoosin hoito”. Tilaisuuden        

        järjestää Päijät-Hämeen luustoyhdistys 

                 

        Tarkemmat tiedot yleisöluennoista saat yhdistyksen kotisivuilta   

        www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi  

http://www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi/luustoinfo/kaatumisen
http://www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi/


 

            

         
5.  Yhdistyksen jäsenalennukset Heinolassa 

 
        Suomen Osteoporoosiyhdistyksen jäsenille on sovittu Heinolassa seuraavista 

jäsenalennuksista: 

        * Rekisteröity hieroja Juha Kettula (Virtakatu 9), jäsenalennus 10 % 
hieronnasta. 

        * Heinolan Fysikaalinen Hoitolaitos Oy (Savontie 7), jäsenalennus 10 % 
hoitopalveluista. 

        * Heinolan Fysito Ky Aalto (Virtakatu 4), jäsenalennus 10 % kaikista hoidoista. 

 
 

 
6. Puhelinneuvonta  

 

       Vain Suomen Osteoporoosiyhdistyksen jäsenille tarkoitettu erikoislääkärin 
puhelinneuvonta toimii joka maanantai klo 14.00 – 15.00 numerossa XXX 
XXXXXXX (=numero ilmoitettu jäsenille henkilökohtaisesti jäsenkirjeellä). 

Soittaja maksaa palvelusta vain tavallisen puhelinmaksun omalle 
teleoperaattorilleen. 

 

7. Osteouutiset 

 

       Osteouutiset ovat hyvää uusinta osteoporoosia ja muuta terveyttä koskevaa 
tutkimustietoa sisältävä tietopaketti. Osteouutiset on yhdistyksemme jäsenille 

maksuton jäsenetu. Osteouutiset toimitetaan pääasiassa sähköisesti, joten 
ilmoita sähköpostiosoitteesi yhdistyksen sihteerille (hanna.k.nyfors@gmail.com) 

Jos haluat tietopaketin paperiversiona, jäsenenä saat sen maksamalla 
postikulut, 8 euroa yhdistyksen tilille FI89 8000 1670 4512 94.  

       Tänä vuonna on ilmestynyt vasta yksi osteouutisten numero. Uutistoimitus 
työskentelee nyt ”yötä-päivää” saadakseen vielä puuttuvat numerot jäsenten 

luettavaksi ennen vuoden loppua. 
 
 

      
8. Sähköposti -osoitteen ja osoitteen muutosten ilmoittaminen on tärkeää 

 

Yhdistys käyttää sähköistä viestintää jäsenilleen, joilla on käytössään 
sähköpostiosoite. Muistathan ilmoittaa s-postiosoitteesi ja sen muutokset 
yhdistyksen sihteeri Hanna Nyforsille sähköposti-osoitteella: 

hanna.k.nyfors@gmail.com. Saat jäsenkirjeet ja Osteouutiset varmimmin ja 
nopeimmin sähköpostitse. Varmista ja tee osoitteen muutos ja tarkistus 

etenkin, jos et saa jäsenkirjettä etkä Osteouutisia.  
 

Jos et jostain syystä saa sähköisesti osteouutisia ja muita tiedotteita ja sinulla 
on sähköpostiosoite, syynä voi olla virhe yhdistyksen 
sähköpostiosoiteluettelossa tai sähköpostiosoitteesi puuttuu listaltamme. Lähetä 

mailto:hanna.k.nyfors@gmail.com
mailto:hanna.k.nyfors@gmail.com


 

varmuuden vuoksi sähköpostiosoitteesi uudelleen sihteerille tilanteen 

korjaamiseksi. 
  

9. Suomen Osteoporoosiyhdistyksen kotisivut 

 
Suomen Osteoporoosiyhdistyksen kotisivuja on päivitetty viime vuoden aikana.  

Käy kotisivuilla ja anna palautetta ja ideoita (esim. uusia sisältöjä, esitystapoja 
jne) sivujen kehittämiseksi yhdistyksemme puheenjohtajalle osoitteeseen: 
olli.simonen@fimnet.fi 

 
 

 
  HYVÄÄ LOPPUSYKSYÄ JA ALKAVAA TALVEA             
 

 
 Olli Simonen   Hanna Nyfors 

 puheenjohtaja   sihteeri   
 puh. 044 3080306   puh. 040 5442465 
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