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Tervetuloa osteoporoosin opinto- ja virkistyspäiville 
Heinolaan kylpylähotelli Kumpeliin 17-18.6.2021.  
 
Päivien ohjelmassa käsitellään jokaiselle luustonsa terveydestä kiinnostuneelle tärkeitä aiheita, 
kuten osteoporoosin diagnostiikkaa, oma- ja luulääkehoitoa, luulääkehoitoa ja hampaita, 
lääkkeiden sivuvaikutuksia, lihaskatoa (kuihtumista), sekundaarisia osteoporooseja, D- ja K -
vitamiineja sekä liikunnan terveysvaikutuksia käytännön liikuntaharjoittelua unohtamatta. 
 
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. K 

Päivien kutsu ja ohjelma on nähtävillä myös yhdistyksen www-sivuilla osoitteessa: 

 
 
 
 
Osallistumismaksu jaetussa kahden hengen huoneessa on 163 €/henkilö ja yhden hengen 
huoneessa 208 €/henkilö. Maksu kattaa hotellimajoituksen (kylpylä ml), täysihoidon (mm kaksi 
lounasta ja päivällisen) ja päivien opinto-ohjelman. Viimeinen ilmoittautumispäivä päiville on 
7.5.2021.  

www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi/ ajankohtaista/ tiedotteet 

http://www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi/


 
Osallistumismaksu ei sisällä teatterikäyntiä. Teatterikäyntiin osallistuvien on maksettava 
teatterilippunsa erikseen. Teatterilipun hinta teatterikahveineen (kahvi ja pulla) on 35 euroa.  
Teatterilippu maksetaan samalle tilille kuin osallistumismaksu. 
 
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. 
 
Päiville ilmoittautuminen ja teatterilipun hinnan maksaminen tapahtuu maksamalla 
osallistumismaksu ja teatterilipun hinta 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 17.6.2021 
 
 8.30-9.30      Ilmoittautuminen ja tulokahvit osallistujille 
                        Hotelli Kumpelin vastaanoton aula        
 
 9.30                Päivien avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Olli Simonen 
 
 9.40                Vanhene viisaasti-säilytä terveytesi ja toimintakykysi 
                         Professori Timo Strandbeg, Helsingin Yliopisto, HUS 
 
10.40              Osteoporoosin diagnostiikka 
                        Erikoislääkäri Ari Rosenvall, Mehiläisen Osteoporoosiklinikka  
 
 11.20             Osteoporoosin omahoito on luuston terveyden ja sairauden hoitoa ja edellytys    
                        luulääkehoidon onnistumiselle.  
                        SOY:n puheenjohtaja, erikoislääkäri Olli Simonen  
  
12.00           Keittolounas hotellin ravintolassa 
 
13.00 Sekundaariset osteoporoosit 
 Erikoislääkäri Ari Rosenvall, Mehiläisen Osteoporoosiklinikka 
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13.40              Osteoporoosin lääkehoito (luulääkehoidon periaatteet, lääkevaihtoehdot; 
luulääkkeiden sivuvaikutukset; murtumien paraneminen lääkehoidon aikana) 

  Käypä Hoito työryhmän puheenjohtaja, professori Leo Niskanen  
 
14.40 Luulääkehoito ja hampaat 
 Hammasylilääkäri Eeva Kormi, Päijät-Hämeen keskussairaala 
 
16.30 Päivällinen 
      
17.30 Lähtö kesäteatteriin 

Kokoontuminen hotellin pääovella, 10 - 15 min. kävely teatterille 
 

18.00              Heinolan kesäteatteriesitys ”Riemurahat” lipun lunastaneille  
(väliajalla kahvitarjoilu) 
 
Rinnakkaisohjelmat klo 18.00:  

  Heinolaa kävellen – kaupunkikierros  
(Heinolassa kaikki on lähellä, tutustutaan kävellen Heinolan vaikuttavaan historiaan. 
Kokoonnutaan ala-aulassa) 
 
Kumpelin kylpylä. 
Huomaa, kylpylä  käytettävissämme myös teatterin ja kaupunkikierroksen jälkeen 
klo 22.00 asti 

 
21-23 Iltapala hotellin ravintolassa 

 
Perjantai 18.6.2021 
 
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    
Huomaa varustus sisätiloissa ja ulkona.  

  
10.30   Liikunta on terveyttä niin luille kuin koko elimistölle – aivoillekin. 
 (liikunnan terveysvaikutukset, mitä liikunta ja kuinka usein, mitä liikuntaa 50 

ikävuoden jälkeen) 
 Litu Outi Palaama 
 
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 

 
14.20              Kysy ja kerro kokemuksistasi:  

  keskustelua, kysymyksiä, kokemuksia ja vertaistukea, tiedä enemmän ja ole      
  sinut   osteoporoosisi kanssa,      

                        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  
 
Jos päivät peruuntuvat koronapandemian takia, siitä ilmoitetaan sähköpostilla ilmoittautuneille 
ja osallistumismaksut ja teatterilippujen hinnat palautetaan ilmoittautuneille.  
 
   

Tapaamisiin Kesä-Heinolassa 
 

 
 

 
 


