
 

 

 

 SUOMEN OSTEOPOROOSIYHDISTYS RY    

   

Jäsenkirje 1/2020                                                                                                                                 

 

Oikein hyvää alkanutta vuotta ja vuosikymmentä! 
 

 

1. Tervetuloa osteoporoosin opinto- ja virkistyspäiville Heinolaan kylpylähotelli 
Kumpeliin 11-12.6.2020.  

 
Tämän vuoden päivien ohjelmassa käsitellään osteoporoosin diagnostiikkaa, oma- ja 
luulääkehoitoa, luulääkehoitoa ja hampaita, lääkkeiden sivuvaikutuksia, lihaskatoa(kuihtumista), 
sekundaarisia osteoporooseja, D- ja K vitamiineja sekä liikunnan terveysvaikutuksia ja uusia 
liikuntasuosituksia - kaikki tärkeää ja ajankohtaista tietoa jokaiselle. Lisäksi terveysliikuntaa 
opitaan ja harjoitellaan käytännössä niin sisällä kuin ulkona (säävaraus).  
 
Päivien virkistysosiossa nautitaan ja nauretaan Heinolan kesäteatterin hulvattomalle komedialle 
”Riemurahat”, tutustutaan kävellen Ruotsin ja Venäjän vallanaikaiseen Etelä-Suomen läänin 
pääkaupunki-Heinolaan ja nautitaan kylpylähotelli Kumpelin monista saunoista ja kylvyistä. 
 
Heinolan kesäteatterin ensi-illan ”Riemurahoissa” näyttelevät Kari Heiskasen ohjauksessa Katariina 
Kaitue, Carl-Kristian Rundman, Ulla Tapaninen, Taisto Oksanen, Jari Pehkonen Hanna Vahtikari ja 
Antti Peltonen – siis taattua laatua näyttämöllä. 
 
Päivien kutsu ja ohjelma on myös nähtävillä yhdistyksen www-sivuilla  osoitteessa: 
 
 
 
 
Osallistumismaksu on sama kuin viime vuonna eli 190 €/ 2 hh maaliskuun loppuun saakka ja sen 
jälkeen 205 €/2 hh. Maksu kattaa hotellimajoituksen (kylpylä ml), täysihoidon (mm kaksi lounasta 
ja päivällisen) ja päivien opinto-ohjelman. Jos haluat majoittua 1 h huoneeseen, lisämaksu 
huoneesta on 45 euroa/vrk.  Viimeinen ilmoittautumispäivä on 8.5.2020.  
 
Osallistumismaksu ei sisällä teatterikäyntiä. Teatterikäyntiin osallistuvien on maksettava 
teatterilippunsa erikseen. Teatterilipun hinta teatterikahveineen on 30 euroa maksettuna 
viimeistään 25.3.2019 ja 35 euroa sen jälkeen.   
 
Ilman majoitusta ja täysihoitoa osallistumismaksu 30 € (yksi päivä) tai 40 € (kaksi päivää). Maksu 
sisältää päivien ohjelman sekä tulo- ja lähtökahvit. Teatterilippu on maksettava erikseen, kuten 
edellä on kerrottu. 

www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi/ ajankohtaista/ tiedotteet 

http://www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi/


 

 
Päiville ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla osallistumismaksu ja valinnan mukaan 
teatterilippu Suomen Osteoporoosiyhdistyksen tilille numero: 
 
 
 
 
 
Tilisiirtolomakkeen viestiosaan tulee kirjoittaa osallistujan nimi, sähköpostiosoite ja postiosoite, 
puhelinnumero, erityisruokavalio sekä mahdollinen huonetoverin nimi. Nämä tiedot ovat tärkeitä, 
koska osallistujille lähetetään kesäkuun alussa tarpeelliset päiville osallistumista koskevat ohjeet.  
 

Opintoa ja virkistyspäivien ohjelma: 
 
Torstai 11.6. 
 
8.30-9.30  Ilmoittautuminen ja tulokahvit 
 Kumpelin vastaanoton aula        
 
9.30                Päivien avaus, johdatus päivän teemoihin  
                        SOY:n puheenjohtaja, erikoislääkäri Olli Simonen  
 
9.50 Sekundaariset osteoporoosit 
 Erikoislääkäri Ari Rosenvall, Mehiläisen Osteoporoosiklinikka 
 
10.50              Osteoporoosin omahoito on luuston terveyden ja sairauden hoitoa ja edellytys 

luulääkehoidon onnistumiselle. (mm (mm D- ja K-vitamiini, kalsium, proteiini, 
ruokavalio, liikunta, pysy pystyssä) 
SOY:n puheenjohtaja, erikoislääkäri Olli Simonen  

  
12.00           Lounas hotellin ravintolassa 
 
13.00 Osteoporoosin diagnostiikka 
 Erikoislääkäri Ari Rosenvall, Mehiläisen Osteoporoosiklinikka  
 
14.00  Osteoporoosin lääkehoito (luulääkehoidon periaatteet, lääkevaihtoehdot; 

luulääkkeiden sivuvaikutukset; murtumien paraneminen lääkehoidon aikana) 
  Käypä Hoito työryhmän puheenjohtaja, professori Leo Niskanen  
   
15.00 Luulääkehoito ja hampaat 
 Hammasylilääkäri Eeva Kormi, Päijät-Hämeen keskussairaala 
 
16.30 Päivällinen 
      
17.30 Lähtö kesäteatteriin 

Kokoontuminen hotellin pääovella, 10 - 15 min. kävely teatterille 
 

  FI89 8000 1670 4512 94 



 

 
18.00              Heinolan kesäteatteriesitys ”Riemurahat” lipun lunastaneille  

(väliajalla kahvitarjoilu) 
 
Rinnakkaisohjelmat: 
 
Heinolaa kävellen – kaupunkikierros  
(Heinolassa kaikki on lähellä, tutustutaan Heinolan vaikuttavaan historiaan.) 
Kumpelin kylpylä, käytettävissä myös teatterin ja kaupunkikierroksen jälkeen 

 
21-23 Iltapala hotellin ravintolassa 

 
Perjantai 12.6. 
 
7.00- Aamusauna ja aamukylpy/-uinti hotellin kylpylässä      
 Aamiainen hotellin ravintolassa hotellissa yöpyjille 
 
9.00        Aamujumppa samanaikaisesti sekä sisätilassa että ulkona  

Sisäjumpan aikana harjoitellaan tasapainoa, alaraajojen, ja selkärangan tukilihasten 
vahvistamista; Fysioterapeutti Tiina Paldan 
 
Ulkona harjoitteluun sisältyy myös sauvakävelyn salat ja sauvakävely. Jos osallistut 
ulkojumppaan ota kävelysauvasi mukaan, jos omistat kävelysauvat. 
Liikuntatieteen maisteri, LiTM Outi Palkama    
Huom! varustus sisätiloissa ja ulkona.  

 
10.30   Liikunnan terveysvaikutukset ja uudet liikuntasuositukset 
 (liikunnan terveysvaikutukset, mitä liikunta ja kuinka usein, mitä liikuntaa 50 

ikävuoden jälkeen) 
 LitM Outi Palkama 
 
11.30 Ehkäise lihaskato (sarkopenia) ja lihasten kuihtuminen  
 Erikoislääkäri Olli Simonen 
                                     
12.00   Lounas ja huoneiden luovutus    
                
13.30              Mitä uudet tutkimukset kertovat D- ja K-vitamiineista? 

                                                Miten tutkimustuloksia on tulkittu lehdistössä? 
                                                Professori Ilari Paakkari, Helsingin Yliopisto 

 
14.30 Kysy ja kerro kokemuksistasi  

– vertaistukea ja asiantuntija-apua osallistujille sekä  
palautetta järjestäjille ja vinkkejä jatkoon eli mistä tarvitaan lisätietoa ja –taitoa 
 
Päätössanat: yhteenveto päivien annista, tavataan taas ensi kesänä  
SOY:n puheenjohtaja Olli Simonen   

 



 

 15.30             Lähtökahvit  
 

 

2. Vuosikokous 5.3.2020 klo 18.00 Helsingissä 
 

Sääntömääräinen yhdistyksen vuosikokous pidetään torstaina 5.3.2020 klo 18 Helsingissä Kampin 
palvelukeskuksen ruokasalissa, osoitteessa Salomonkatu 21 B.  
 

3.  Yleisöluento 5.3.2020 klo 17.00 
 
Ennen vuosikokousta pidetään samassa paikassa Kampin palvelukeskuksen ruokasalissa 
yleisöluento aiheesta ”Liikunnan terveysvaikutukset ja uudet liikuntasuositukset”. Luennoitsijana 
on liikuntatieteen maisteri (LitM) Outi Palkama. 
 
Yleisöluento  on avoin kaikille osteoporoosiasioista kiinnostuneille –  tervetuloa kuulemaan ja 
kysymään osteoporoosiasioita. Ota ystäväsikin mukaan! 
 
 

 

4. Osteoporoositeema:  Kalsium on luuston tärkein rakennusaine 
 

Suomalaisten keskimääräinen kalsiumin saanti on hyvä, olemmehan maitotalousmaa ja käytämme 
ravinnossamme samanaikaisesti monia erilaisia maitotuotteita. Niiden suomalaisten, jotka eivät 
siedä (esim laktoosi-intoleranssia potevat)  tai eivät käytä maitotuotteita, tulee turvata riittävä 
kalsiumin saantinsa laktoosittomilla maitotuotteilla ja/tai kalsiumvalmisteilla (tabletti). 

 
Osteoporoosipotilaan kalsiumin kokonaissaannin tulisi olla 1,0-1,5 g/vrk. Turvallisena saantina 
terveillä aikuisille pidetään käypä hoito suosituksen mukaan vielä 2,5 g/vrk, joskin viitteitä on, ettei 
näin kuitenkaan olisi. Riittävä kalsiumin saanti sellaisenaan lisää hyvin luumassaa lapsilla ja 
kasvuvaiheessa olevilla murrosikäisillä. Ennen menopaussia ja sen jälkeen riittävä kalsiuminsaanti 
hidastaa luumassan vähenemistä naisilla aina myöhempään ikään asti. Estrogeenihoidon aikana 
kalsium parantaa estrogeenin myönteisiä luustovaikutuksia. Miesten kalsiumin saannin vaikutuksia 
on vähemmän tutkittu, mutta otaksuttavasti kalsiumin hyödyt ovat samoja kuin naisilla.  

 
Kalsiumin saantiin saattaa liittyä  sydän- ja verisuonisairauksien riskin suurenemista. Asia koskevat 
tutkimustulokset ovat käypä hoito suosituksen mukaan vielä sen verran ristiriitaisia, että lopullista 
”totuutta” on vielä odotettava. Mahdollinen riskin suureneminen ei suosituksen mukaan liittyisi 
niinkään ravinnosta saatavaan kalsiumin, koska ruoasta kalsium imeytyy tasaisesti. 

 
Sen sijaan kalsiumvalmisteita käytettäessä kalsium pitoisuus verenkierrossa voi nousta 
hetkellisesti. Tällä voi olla yhteys sydänriskin suurenemiseen.  Siksi kalsiumvalmisteet on 
suositeltava ottaa osana ruokailua ja murentaa kalsiumtabletti hienoksi ruoan joukkoon. Tällöin 
kalsiumin imeytyminen on tasaisempaa ja hetkelliset pitoisuuden nousut elimistössä voidaan 
välttää.  

 
Niin maitotuotteita kuin kalsiumvalmisteita käytettäessä on syytä muistaa, että raparperin 
sisältämä oksaalihappo muuttaa ruoan ja tabletin sisältämän kalsiumin kalsiumoksalaatiksi, joka ei 



 

imeydy suolesta elimistöön. Vastavaa tapahtuu kaurapuuroa syötäessä. Kaura sisältää fytiiniä, joka 
sitoo ja muuttaa kalsiumin kalsiumfytaatiksi, joka ei myöskään imeydy suolesta. Siksi meidän 
osteoporoosi-ikäluokkien on syytä muistaa Markus-sedän neuvo syödä kaurapuuro aina  maidon 
kera.  
 
Liiallinen suolankäyttö edistää osteoporoosia poistamalla elimistöstä kalsiumia munuaisten kautta 
virtsaan. Päivittäisen suolansaannin tulisi suositusten mukaan olla enintään 5 g päivässä. Muualla 
maailmassa saantisuositus on jo tasolla 2 g päivässä. Parhaiten suolansaannin rajoittaminen 
onnistuu valitsemalla kaupasta elintarvikkeita, joissa on sydänmerkki.  
 
Sekä ruoan että kalsiumvalmisteen sisältämä kalsium on  kemiallisesti kaksiarvoista kalsiumia. 
Mahalaukun erittämä suolahappo muuttaa kaksiarvoisen kalsiumin kolmiarvoiseksi, jossa 
muodossa  kalsium imeytyy suolesta. Jos henkilölle on hapoton maha tai hän käyttää säännöllisesti 
mahahapposalpaajalääkitystä ( liki 1 % suomalaista) maha- ja pohjukaisuolen haavan hoitoon, 
närästykseen tai refluksitautiin, kaksiarvoinen kalsium ei muutu mahalaukussa kolmiarvoiseksi eikä 
kalsium imeydy suolesta. Tällaisten henkilöiden on syytä keskustella asiasta lääkärinsä kanssa. 
 
Kalsiumasioita käsitellään enemmälti opinto- ja virkistyspäivillä Heinolassa. 

 
 

5. Omahoito-opas on valmistunut ja on luettavissa sivuillamme  

Yhdistyksemme laatima Suomen kattavin osteoporoosin omahoito- ja ehkäisyopas 
”Luustoterveyttä murkusta mummoon” valmistui loppukeväästä ja on luettavissa ja tulostettavissa 
sivuiltamme osoitteessa:  www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi. Sivujen auettua klikkaa yläpalkin 
kohtaa yhdistys ja sen jälkeen kohtaa materiaalit ja oppaan kansikuvan avauduttua itse 
kansikuvaa. 

Jos haluat tulostaa oppaan itsellesi, klikkaa oikealla ylhäällä olevaa < muotoista kuvaketta ja sen 
avauduttua uuden kuvakkeen oikeanpuoleista Acrobat kuvaketta, jolloin opas avautuu 
tulostettavaan Acrobat muotoon.  

Oppaassa on käsitelty osteoporoosin omaa hoitoa kattavammin kuin missään vastaavassa 
tietolähteessä. Oppaan suosituksia täydentävää tietoa löytyy yhdistyksemme sivuilta. 

Omahoito on jokaisen osteoporoosia ja osteopeniaa potevan henkilön oma osuus hoidossa ja 
murtumien ehkäisyssä. Ilman omahoito-osuutta luulääkehoidon vaikutus jää puolitiehen. 

 

6. Tule mukaan hallitustyöskentelyyn  

Ilman aktiivisia toimijoita yhdistysten toiminta  hiipuu. Se ei ole yhdistyksen eikä sen jäsenten etu. 
Aktiiveja tarvitaan. Jos olet kiinnostunut toimimaan aktiivisesti yhdistyksessämme, ota yhteys 
Maire Kolimaahan, puh. 050 5245256 tai kolimaa@hotmail.com.  SOY:n hallitus tarvitsee 
toimijoita, mm. kotisivujen ylläpitoon/päivittämiseen, yleisötilaisuuksien järjestämiseen jne.   

 

9. Maksuttomat jäsenetumme 

 

http://www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi/
mailto:kolimaa@hotmail.com


 

Henkilökohtainen lääkärin neuvontapuhelin osteoporoosista joka maanantai klo 14.00–15.00. 
Neuvontapuhelimen numero on XXXXXXXXX. Maksat puhelusta tavallisen puhelumaksun. Pane 
puhelinnumero muistiin vastaisen varalle, sillä numero kerrotaan vain jäsenten henkilökohtaisissa 
jäsenkirjeissä. 

 
Osteouutisista, jotka ilmestyvät ”epäsäännöllisen säännöllisesti”, saat uusinta ja ajankohtaista 
tutkimustietoa osteoporoosista ja terveydestä.  
 
Jos haluat uutiset paperiversiona, ota yhteys jäsensihteeri Päivi Vuoreen. 
 

10. Sähköposti -osoitteen ja osoitteen muutosten ilmoittaminen on erittäin 

tärkeää 

 
Yhdistyksemme käyttää ensisijaisesti sähköistä viestintää niille jäsenilleen, joilla on käytössään 
sähköpostiosoite. Muistathan ilmoittaa s-postiosoitteesi ja sen muutokset yhdistyksen 
jäsensihteeri Päivi Vuorelle sähköposti-osoitteella: vuoripii@gmail.com. Saat jäsenkirjeet ja 
Osteouutiset varmimmin ja nopeimmin sähköpostitse. Varmista ja tee myös postiosoitteen 
muutos ja tarkistus Päivi Vuorelle, etenkin, jos haluat varmistaa myös Luustotietolehden saantisi ja 
pysyä ajan hermolla.  
 

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

 
          

 
Olli Simonen   Maire Kolimaa 
puheenjohtaja  sihteeri 
puh. 044 3080306  puh. 050 5245256 

 

mailto:vuoripii@gmail.com
mailto:olli.simonen@fimnet.fi

