
Aadan ja Puppanan



Siellä saattaa tavata...

Puppana kuuntelee tarkkaan.

Moi Aada,
miten menee?

Huomenna on jännittävä päivä. 
Aada on lähdössä reumapoliklinikalle.

Aada huomaa Puppanan olevan 
ihmeissään. Aada päättää kertoa 
Puppanalle, mitä reumapoliklinikalla 
tehdään. 

Hei Aada!Mukava nähdä 
sinua.

...reumalääkärin...

...reumahoitajan...



Reumapoliklinikalla on myös paljon muita aikuisia auttamassa, 
sekä muita lapsia joilla on lastenreuma. Sieltä saa paljon 
erilaista tietoa ja vinkkejä:

Tarvittaessa myös 
lääkekynän käyttö tulee 
tutuksi ja turvalliseksi.

Puppana kuuntelee ja kummastelee. 
Miksi Aada ei jäisi mieluummin kotiin 
leikkimään?

Mutta Puppana ymmärtää, 
että Aadalla on lastenreuma.

Lääke on kuulemma 
helpompi ottaa vaikka 
hillon kanssa.

Jos tarvitsen, pääsen 
kokeilemaan erilaisia 
apuvälineitä, kuten 
rannetukia.



...mutta hyvinä päivinä 
kivut ja tulehdukset 
eivät haittaa!

Lastenreumassa Aadan nivelet ovat 
joskus tulehtuneet ja turvonneet, eikä 
hän aina pääse mukaan pelaamaan...

Ei sitä tiedä, ehkä siellä 
pääsee leikkimään muiden 
lasten kanssa!

Mutta Puppana 
haluaakin lähteä 
Aadan mukaan 
reumapoliklinikalle! 
Puppana rohkaisee 
Aadaa lähtemään 
ja katsomaan mitä 
siellä tapahtuu.

Aada miettii jos 
kuitenkin jäisi 
huomenna kotiin 
Puppanan kanssa.



Seuraavana aamuna 
lähdetään liikkeelle. 
Aadaa jännittää. 
Puppana puristaa Aadan 
kättä rohkaisuksi. 
Puppanaa ei jännitä. 

Päivällä on monenmoista vilinää ja vilskettä, eikä 
oikein ehditä leikkiä. Aada on silti reipas. Puppana 
miettii, olisiko ollut yhtä reipas loikkiessaan niin 
monesta paikasta toiseen. 

Odotushuoneessa 
Aada ja Puppana 
tapaavat Samin. 
Hänellä on myös 
lastenreuma. 



remissio 
= oireettomuus, 

ei tulehdusta

Mun ei tarvii tulla tänne enää niin usein. 
Mä sain kans lastenreuman kun olin 
pieni, mutta se ei vaivaa nyt. Lääkäri 

sanoo, et se on remissiossa.

Aada, 
täällä susta 

pidetään hyvää 
huolta.

Illalla kotona Aadan ja Puppanan 
jumppa sujuu hyvin. Aada muistelee 
kuinka reumapolilla puhuttiin miten 
tärkeää se on. Sitten iltapuuhat 
kuten hampaiden pesu.

Nyt jumpataan että 

päästään taas aamusta 

loikkimaan!

Kumpi nukahtaa nopeammin, 
Aada vai Puppana?Hyvää yötä

kultaseni!
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