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Vuosi on taas mennyt ja 
jostain kumman syystä 
tuntuu, että ajan juoksu 

sen kuin kiihtyy. Automatkoilla 
muistan aina sanoneeni lapselle-
ni, että aika menee nopeammin, 
kun laitat silmät kiinni ja nukut. 
Olenkohan itse noudattanut 
tuota ohjetta liiankin tunnol-
lisesti. Toisaalta kun katson, 
miten paljon olemme tehneet 
vuonna 2019, niin voin todeta, 
että aika on kulunut muualla-
kin kuin nukkuessa. Kiireinen 
vuosi huipentuu aina jouluun 
ja samalla loppuu pitkän syksyn 
kestänyt pimeä aika. Tammi-
kuusta alkaa jo kevään odotus, 
vaikka ulkona usein paukkuvat 
pakkaset ja lunta on riittämiin. 

Apua tulee hakea
Talvi on kaunista aikaa, mutta 

monelle apuvälineitä käyttäväl-
le kuitenkin juuri talvi, on se 
kaikista pahin ajanjakso. Moni 
poliovammaisista käyttää liikku-
misen apuvälineitä, ja talvi tuo 
mukanaan lunta, jäätä, kylmää 
ja myöhemmin loskaa. Ulkoilu 
saattaa muistuttaa enemmän 
selviytymistaistelua kuin iloista 
reippailua. Yksin liikkuminen 
voi olla käytännössä mahdoton-
ta, saati sitten lumityöt tai muu 
ulkoaskare.

Kotiin ei kuitenkaan kanna-
ta linnoittautua, koska emme 
ainakaan vielä mene talviunille 
kuten metsiemme kontiot. Liik-
kumisen tueksi tarjottavia palve-
luja – niin ihmisiä kuin välineitä 
- on tarjolla hyvin ja huonosti. 
Kukaan tai mikään ei kuiten-
kaan tule pyytämättä, paitsi tie-
tysti anoppi ja ärsyttävä naapuri, 
mutta heistä ei jatkuvaksi avuksi. 
Kunnat, kaupungit ja yksityiset 
palveluntarjoajat kuitenkin teke-
vät vaikkapa ne lumityöt puoles-
tasi. Kaikki maksaa rahaa, mutta 
omalle rahakukkarolle ja tarpeel-
le sopiva väylä esteettömään liik-
kumiseen on löydettävissä. Töitä 
ja tiedon hankintaa ja valitusten 
tekemistäkin se saattaa vaatia. 

Se on kuitenkin vaiva, mikä 
kannattaa jo ihan turvallisen ja 
mukavamman liikkumisen takia 
nähdä. Apua hakemiseen ja eri 
vaihtoehtojen kartoittamiseen 
saa ainakin Polioliiton neuvon-
tapalveluista. 

Hyvät arjen käytännöt jakoon
Hallituksemme on ymmärtä-

nyt lisäavun merkityksen. Uusin 
hallituksemme palkkasi avustajia 
ennätysmäärän, jotta työkuor-
maa ei tulisi liian painavaksi. 
Miksi me emme tekisi samoin? 
Voimme hyvin myöntää, että 
tuohon hommaan en halua ryh-
tyä, jotta saan säästettyä voimia-
ni tärkeämpään. Poliovammaiset 
ovat tiivis ryhmä, jotka pitävät 
toistensa puolia. Toivonkin, että 
jaatte keskenänne kokemuksia 
erilaisista palveluista, mitä käy-
tätte ja kerrotte niistä muille. 
Myös meille tänne toimitukseen 
tai neuvontapalveluihin. Näin 
mahdollisesti myös joku muu 
pääsee nauttimaan helpommasta 
ja turvallisemmasta arjesta. 

Seuraava ja kolmas kansainvä-
linen polioseminaari Espanjassa 
kesäkuussa kokoaa ihmisiä niin 
polion sairastaneita kuin tie-

teentekijöitä yhteen mm. vaih-
tamaan hyviä jo olemassa olevia 
käytäntöjä arjessa selviytymiseen 
ja miettimään uusia parempia 
vaihtoehtoja. Hyvät käytännöt 
kannattaa aina jakaa eteenpäin.

Vuoden 2020 
kuntoutusvalikoima

Neuvontapalvelut ovat eit-
tämättä Polioliiton palveluis-
ta se käytetyin. Mutta hyvänä 
kakkosena ovat erilaiset kun-
toutuspalvelut. Vuoden 2020 
jännittävä kuntoutusvalikoima 
löytyykin nyt tämän lehden 
sivuilta. Laitosjaksot, avokun-
toutukset ja verkkokuntoutus 
tarjoavat yhdessä monipuolisen 
mahdollisuuden saada tukea elä-
mään polion jälkioireiden kans-
sa. Kannattaa tutustua ja valita 
itselle sopivat. Kaikki samasta 
Polioliton osoitteesta.

Älkää unohtako myöskään 
yhdistysten (Polioinvalidit ry ja 
Suomen Poliohuolto ry) moni-
puolisia kuntoutus- ja kuntou-

Itsestä huolehtiminen 
pakolliseksi

tusta tukevia palveluja. Yhdessä 
eteenpäin!

Luotetaan hyvään
Uusi vuosi tuo varmasti tulles-

saan samoja, vanhoja haasteita 
kuin aikaisemmatkin vuodet. 
Isossa roolissa tulevat olemaan 
uuden hallituksemme ja edus-
kuntamme päätökset, jotka vai-
kuttavat myös poliovammaisten 
tulevaisuuteen. 

Joka vuosi olen toivonut me-
nestystä myös tälle rintamal-
le eikä tämä vuosi ole mikään 
poikkeus. Jaksan toivoa, että 
myös vammaisten oikeudet jak-
saisivat kiinnostaa päättäjiä eikä 
järjestöjen rahoitukseen tehtäisi 
leikkauksia tässä tämän hetkises-
sä, hieman sekasortoisessa tilan-
teessa, jossa luottamus päättäjiin 
on kokenut kolauksia. 

Hyvää talvea ja juhla-aikaa. 
Olkoon tuleva vuosi meille kai-
kille hyvä.

Birgitta Oksa
päätoimittaja
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Tämä pikkujoulun aika on 
myös meille järjestöille 
suurta odotuksen aikaa. 

Emme odota paperiin käärittyjä 
lahjoja vaan ainoastaan STEA:n 
päätöstä siitä saadaanko ja jos, 
niin kuinka paljon rahaa (toi-
minta-avustusta) tulevalle 2020 
vuodelle.

Järjestöjen avustusten jako on 
paljon muuttunut Raha-Auto-
maattiyhdistyksen jakoperus-
teen ja -tavan jälkeen.  Tarkem-
paa ja yksilöidympää menetel-
mää tarvitaan.

Nykyisin jaettava rahoitus tu-
lee jaettavaksi Veikkauksen pe-
litoiminnan rahoituksen kautta.

Viralliset päätökset yhdistykset 
saivat itsenäisyyspäivän aattona. 
Saadut avustusehdotukset olivat 
Polioliitolle anomuksen mukai-
set sekä lisäksi päätökseen oli 
merkitty varaukset vuosille 2021 
ja 2022.

Siitä kuuluu iso kiitos Birgitalle 
erittäin hyvin tehdystä työstä.

Tuleva 2020 toimintavuosi tu-
lee olemaan ennusteeni mukaan 
Polio-järjestöillemme aikamoi-
nen.  Se ei koske yksinomaan 
meitä vaan kaikkia järjestöjä.  
Kuten lehdistä olette saaneet 
lukea, on politiikkojen kesken 
eriäviä mielipiteitä siitä, miten 
Veikkauksen tulee toimia ra-
hankeräystoiminnassaan. Nyt 
päätetyn peliautomaattien ko-
konaisvähentäminen voi ennus-
teen mukaan tuoda mukanaan 
pelitulojen alenemisen jopa noin 
200 miljoonalla eurolla.  Tie-
tenkin se vaikuttaa siten myös 
alenevaan avustusten jakosum-
maan. 

Tulee varmasti myös pohtia, 
jälleen kerran, onko aihetta ja 
tarvetta miettiä Poliojärjestö-
jen toiminnan yhdistämistä. 

Jäsenmäärät vähenevät, järjes-
töväki vanhenee, palvelujen tar-
ve muuttuu.  On tarkoituksen 
mukaista miettiä, miten tule-
vaisuudessa palveluja tarvitaan. 
Tulevaisuus sen näyttää.

Ruuti kävi syksyn aikana jäl-
leen kylässä.  Oli koira muut-
tunut paljon ja ”ihmistynyt”. 
Esiintyi hienosti.  Ei haukkunut 
terassilla käydessään naapuri-
koirille, vaikka sieltä tuli rei-
pasta ääntä.  Varmaan ajatteli, 
että mitähän nuo naapurien 
maalaiskoirat oikein metelöi-
vät.  Ruutista on tullut nyt oi-
kein hienostokoira.  Asuuhan se 
nyt Katajanokalla.  Olisikohan 
niin, että ympäristö vaikuttaa 
ja sivistää?

Toinen ihana vierailu ajoittui 
joulukuun alkupuolelle. Van-
taalta kävivät 10 ja 12 vuotiaat 
sisarukset pitämässä mammalle 

Pohjanmaalaiset järjestävät 
henkilökohtaisen jaksamisen -kurssin  

1.-6.6.2020, Lehtimäen Opisto

Kurssiohjelma sisältää monipuolista ryhmäjumppaa, pelejä ja 
kädentaitoja. Kurssimaksuun sisältyy myös yksi 30 minuutin 
jalkahoito. Lisäksi kurssilaisilla on mahdollisuus tilata maksulli-
sia yksilöhoitoja (fysioterapia, ratsastus, hieronta), joista maksu 
peritään Opistolla. 
Kurssiin sisältyy myös Suomen Polioliitto ry:n avokuntoutuspäi-
vä, jolloin paikalla mm. kuntoutuspäällikkö Marja Räsänen. 
Kurssimaksu on 300,00 €, Polioinvalidit ry:n varsinaisille jäsenil-
le 150,00 €. HUOM! Avokuntoutuspäivän ohjelmaan osallis-
tuville hinnat ovat 270,00 €  ja yhdistyksen varsinaisille jäsenille 
120,00 €.
Sitovat ilmoittautumiset 25.4.20.2020 mennessä Polioinvalidit 
ry:n toimistolle puh. 09 6860 990 / Kirsti Paavola tai sposti: 
kirsti.paavola@polioliitto.com. 
Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen jälkeen Polioin-
validien tilille: FI18 8000 1300 2228 75, viimeistään 5.5.2019.
Kurssille otetaan 20 osallistujaa ja Pohjanmaan osaston jäsenet 
ovat etusijalla.
Tule mukaan ylläpitämään toimintakykyäsi hyvässä vertaisten 
seurassa.

Polioinvalidit ry
Pohjanmaan osasto

ja papalle ihastuttavan pikkujou-
lun.  Ensin heidän vanhempansa 
laittoivat hyvän joululounaan ja 
sitten oli vuorossa joulukahvit.  
Sisarukset tekivät joulutortut 
sekä koristelivat tekemänsä jou-
lupiparit.  Piparien muodosta ja 
koristelusta ihan selvästi tunnisti 
mikä pipari oli arvoisan neidin ja 
mikä pipari oli herran tekemiä ja 
koristelemia. Neitillä oli enkelin 
kuvia, joulutähtiä, joulupukkia 
ja normaalia joulupiparia. Her-
ralla joulupukin poron kuvia, 
kuorma-autoja ja traktoreita 
sekä lehtokoneita.  Mikä herkul-
lisinta, piparit olivat normaalia 
paksumpia, joten syötävää riitti. 
Lopuksi vieraat kävivät joulu-
saunassa sekä sen päälle vietet-
tiin mahtava takkamakkaran 
paistoilta runsaan limsan kanssa.  

Kiitos kuluneesta vuodesta 
sekä parhainta onnea vuodella 
2020 Teille jokaiselle läheisi-
neen.

Juhani ja Leena
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Apuväline messut 2019 – 
toimituksen näkökulmasta

väkevästi vastaankin. Nyt on 
tilaisuuteni kertoa, että mikäli 
olet ollut pettynyt avokuntou-
tusten apuväline-esittelijöiden 
tarjontaan, niin mene apuväli-
nekauppaan ja viimeistään seu-
raaville messuille ja lupaan, että 
apuvälineitä riittää. Avokuntou-
tuksissa näytteille-esittelijöillä 
mukana on apuvälineitä paket-
tiautollinen, apuvälinemessuilla 
rekallinen tai pari. 

Autoja, pyörätuoleja, esteet-
tömiä matkoja, rollaattoreita ja 
niin edelleen. Toivomme, että 
tuleville messuille menee mah-
dollisimman moni. Mukaan 
messuille  - kaikille messuille - 

kannattaa tosin pakata ainakin 
seuraavat asiat: 

juomapullo
kiireetön päivä
hyvää seuraa
kärsivällisyyttä ja  
avointa mieltä
hymystä ei tietysti ikinä 
haittaa, mutta sen voi jättää 
narikkaankin
Teimme messuilta lyhyen vide-

on ja se on nähtävissä polioliiton 
sivuilta. www. polioliitto.com 

Teksti: Pietari Oksa

Kuvat: Antero Karjalainen

Vuotuiset apuvälinemessut Tampereen Pirkkahallissa 
olivat juuri sitä mitä osasimme odottaa. Näytteilleaset-
tajia, apuvälineitä ja ihmisiä todella paljon. Apuväline-
messujen suosio on mielestäni täysin käsittämätön 
ja hyvällä tavalla. Ihmisiä on lähes tungokseen asti ja 
Pirkkahalli on täynnä, jos jonkinlaista palveluntarjoajaa. 

Mikäli olet hankkimas-
sa apuvälinettä, niin 
en voi muuta kuin 

suositella messuja. Tavaran mää-
rä on niin mieletön, että vaikka 
olisit siellä kaikkina messupäi-
vinä aamusta iltaan asti, et ehdi 
kaikkea kokeilemaan. Messut 
tarjoavat mahdollisuuden ko-
keilla myös erilaisia urheilula-

jeja kuten kamppailulajeja, gol-
fia, maalipalloa ja pyörätuolilla 
luonnossa liikkumista. Kyllä luit 
oikein. Pirkkahalliin sisälle oli 
tehty pitkospuista ja hakkeesta 
rata, missä sai kokeilla maastoon 
soveltuvaa pyörätuolia. Hiljai-
seksi vetää, kuinka teknologia 
on kehittynyt ja näköjään vain 
taivas on rajana ihmisten kekse-
liäisyydelle. 

Polioliitto on vuoden aikana 
järjestänyt avokuntoutuksia, 
joissa on ollut apuväline-esitteli-
jöitä. Näistä palautetta on tullut 
kirjavasti, niin puolesta kuin 

Pirkkahalliin oli rakennettu liikenneympyrä, jossa pääsi 
kokeilemaan erilaisia polkupyöriä.

Heti kun olimme saaneet 
takit narikkaan ja astuimme 
halliin sisälle, niin tör-
mäsimme Invalidiliiton 
porukkaan.

Isona teemana messuilla oli esteetön matkailu, moni mat-
kaesittelijä olikin kertomassa omista kokemuksistaan ja 
havainnoistaan. Matkakuume nousi heti 38,6 asteeseen.

Vaikka katamaraanityylinen esteetön vene oli upea, 
venekuume ei päässyt nousemaan, sillä ulkona oli reilusti 
räntäsadetta.

Maailma muuttuu, ja nyt uusin juttu on  
rollaattori grillivarustuksin!

Autoon meneminen ei ole ongelma, vaikka liikkuisit pyörä-
tuolilla. Autokuume jatkoi kipuamistaan 39 asteeseen.

Messuilla pääsi kokeilemaan mm. judoa. 
Saimme pitää omat vyömme, ne olivatkin 
molemmilla jo valmiiksi mustia.
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Tampereen Kuntouttamislaitos Oy:lle uusi omistaja

Toimistosihteeri Elisa Lindén, fysioterapeutti Tuuli Leh-
timäki, toimitusjohtaja Merja Fager ja ostajan edustaja 
Jukka Kuusisto.

Maailman poliopäivää 
vietettiin 24.10.2019. 
Päivän aikana esimerkiksi 
Suomen rotaryjärjestön 
jäsenet keräävät lahjoituk-
sia polion torjumiseksi. 
Päivän tarkoitus on muis-
tuttaa siitä tosiasiasta, 
että polion hävittämis-
kampanja on vielä kes-
ken, joskin loppusuoralla.

Maailman terveysjär-
jestö WHO:n tavoit-
teena on kitkeä polio 

kokonaan maailmasta. Vaikka 
tautia ei ole vielä saatu koko-
naan hävitettyä, taistelu poliota 
vastaan on ollut menestyksekäs. 
Vielä 1980-luvulla tautiin sai-
rastui jopa yli 350 000 ihmistä, 
ja poliota esiintyi 130 maassa. 
Tänä vuonna (27.11.mennessä) 
villi poliovirus on sairastuttanut 
yhteensä 112 ihmistä Afganista-
nissa ja Pakistanissa. Rokotepe-
räisiä polioon sairastumisia on 
raportoitu 177. Nämä kaikki 
Aasian ja Afrikan maissa. 

Virustyypit 2 ja 3 
onnistuneesti hävitetty

Maailman terveysjärjestön 
WHO:n mukaan polion vas-
taisessa taistelussa on saavutettu 
historiallisen tärkeä virstanpyl-
väs: villin polioviruksen tyyppi 3 
on maailmanlaajuisesti hävitetty. 
Tällä hetkellä kaksi kolmesta 
villin polioviruksen tyypistä on 
siten saatu nujerrettua. Villeistä 
eli luonnollisesti ihmisväestössä 
kiertävistä polioviruksista on 
jäljellä enää tyyppi 1.

– Tämä saavutus polion hävit-
tämiseksi on virstanpylväs maa-
ilmanlaajuisen terveyden edis-
tämisessä, WHO:n pääjohtaja 
Tedros Adhanom Ghebreyesus 
sanoo WHO:n tiedotteessa. 

WHO:n mukaan nyt on käy-
tettävä kaikki tarvittavat voima-
varat myös jäljellä olevan virus-
tyypin hävittämiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen (THL:n) johtavan asi-
antuntijan Carita Savolainen-
Kopran mukaan polion hävit-
tämiseen tähtäävä ohjelma on 
ollut valtava menestystarina.

– Ihmiskunta ei ole montaa-
kaan kertaa onnistunut virus-
ten hävittämisessä kokonaan. 
Isorokkovirus oli ensimmäinen, 
polio 2 vuonna 2015 toinen ja 
tämä on nyt kolmas virus. Tämä 
on valtavan tärkeä askel.

Uudet rokotteet ratkaisu 
rokotepolioon?

Ongelma on kuitenkin ro-
koteperäisten, muuntuneiden 
poliovirusten leviäminen. 

Rokoteperäiset polioviruk-
set saattavat lähteä kiertämään 
silloin, kun käytössä on elävää 
poliovirusta sisältävä rokote ja 
väestön rokotussuoja poliota 
vastaan on puutteellinen.

Poliorokotetta on käytössä 
kahta eri tyyppiä, eläviä viruksia 
sisältävää suun kautta otettavaa 
Sabin-rokotetta ja inaktivoi-
tuja viruksia sisältävää, pistok-
sena annettavaa Salk-tyyppiä. 
Rokoteperäinen poliotartunta 
on mahdollista vain eläviä po-
lioviruksia sisältävää rokotet-
ta käytettäessä (Sabin-rokote). 
Sabin-rokotteen saaneella on 

noin yhden miljoonasosan riski 
sairastua polioon. 

Suomessa käytössä on vain 
Salk-rokote, josta ei ole raportoi-
tuja polioon sairastumisia. Ro-
kote on ollut käytössä Suomessa 
vuodesta 1955.

Elävää poliovirusta sisältävä 
rokote on kuitenkin edelleen 
useissa maailman maissa käytös-
sä. Markkinoille odotetaan nyt 
uusia rokotteita, jotka tulevat 
auttamaan tähän asiaan.

Poliota ei voida hoitaa, 
rokotus turvaa

Polio pysyy hallinnassa pitkäl-
ti rokotusohjelmien ansiosta. 
Tartunta voidaan estää rokot-
teella, vaikka muutoin tautiin 
ei ole olemassa parannuskeinoa. 
Etenkin pieniin lapsiin helposti 
tarttuva polio on virustauti, joka 
voi pahimmillaan halvaannuttaa 
potilaan. 

Virus leviää selkäytimeen ja 
tuhoaa hermosolut, jotka sääte-
levät lihasten toimintaa. Muita 
oireita ovat pääkipu, kuume, 
oksentelu ja jäykkyys niskassa 
tai kipu raajoissa. Yksi kahdes-
tasadasta poliotartunnasta johtaa 
potilaan halvaantumiseen. Hal-
vaantuneista potilaista 5-10% 
kuolee hengityslihasten halvaan-
nuttua.

uutisia uutisia

Rokotukset jatkuvat 
Suomessakin

Pohjoismaat aloittivat polio-
rokotukset 1950-luvulla. Vaik-
ka polio ei ole Pohjoismaissa 
akuutti uhka, on taudin globaali 
hävittäminen tärkeää, jotta uusia 
epidemioita ei synny.

Vaikka poliovirus on käymässä 
maailmassa entistä harvinaisem-
maksi, poliorokotus on Suomes-
sakin edelleen erittäin tarpeelli-
nen. THL:n mukaan polioro-
kote tulee jatkossakin säilymään 
rokotusohjelmassa WHO:n 
suosituksen mukaisesti.

–  Ihan siitä syystä, että ykkös-
tyyppiä on edelleen maailmassa 
ja rokoteperäisten polioepide-
mioiden takia ollaan myös va-
ruillaan. Meillä käytössä oleva 
rokote suojaa myös niiltä, ko-
rostaa THL:n asiantuntijaCarita 
Savolainen-Kopra sanoo.

Rotaryt vahvasti mukana
Rotaryt ovat olleet vahvas-

ti mukana poliovirusten hä-
vittämiskampanjassa vuodesta 
1988.Rotarypiiri 1420 yhdessä 
Helsinki-Maneesi rotaryklubin 
kanssa järjestivät gaalaillallisen 
Helsingin Pörssitalossa. Tilai-
suuden tuotto ohjattiin lyhen-
tämättömänä polion vastaiseen 
työhön.

Tilaisuudessa puhuivat ark-
kiatri Risto Pelkonen, Suomen 
Polioliitto ry:n toiminnanjohtaja 
Birgitta Oksa ja tutkimusprofes-
sori Merja Roivainen.

Teksti: BO

Kuva YLE

Tampereen Kuntoutta-
mislaitos eli Kuntsu on 
saanut uuden omistajan. 

Uusi omistaja on Fysiomaailma 
Oy. Fysiomaailma Oy:n omis-
tuksessa on jo entuudestaan 
Nokian NeuroFysio Oy (toi-
mipisteet Nokialla, Pirkkalassa 
ja Hervannassa) ja Bodymind 
Oy Kuntoutuspalvelut Tamme-
lassa, joten tiimi kasvaa yhdellä 
Pirkanmaan perinteikkäimmällä 
fysioterapia yrityksellä.

Tehdyn yrityskaupan ohessa 
Fysiomaailma Oy osti saman-
aikaisesti myös Tammelan Fy-
sikaalinen hoitolaitos Mäkinen 
Ky:n liiketoiminnan, joka siir-
tyy kokonaisuudessaan Tampe-
reen Kuntouttamislaitos Oy:n 
eli Kuntsun tiloihin Kyttälän-
kadulle. Tehdyt yrityskaupat 

Kansainvälinen poliopäivä
- hyviä uutisia, mutta työn täytyy jatkua

olivat erittäin positiivinen ke-
hitysaskel tulevaisuuteen. Nyt 
yritys pääsee jatkamaan myös 

tos Oy on perustettu v. 1957. 
Ostaja on äärimmäisen ylpeä 
vuosikymmenten aikana raken-
tuneesta yrityksestä ja jatkamme 
sen kehittämistä suurella innolla 
ja sydämellä.

Tampereen Kuntouttamis-
laitos eli Kuntsu pyrkii toimi-
maan jatkossakin samalla am-
mattitaidolla ja asenteella kuin 
ennenkin. Palautteiden perus-
teella asiakkaat arvostavat yri-
tyksen ammattitaitoista, osaavaa 
ja ystävällistä henkilökuntaa. 
Toivotamme uudet ja vanhat 
asiakkaat sydämellisesti terve-
tulleiksi!

Lisätietoja Tampereen Kun-
touttamislaitos Oy:n liiketoi-
minnasta löydät yhtiön koti-
sivuilta: www.kuntsu.fi (http://
www.kuntsu.fi)

Terveysviranomaiset antoivat poliorokotetta lapselle  
Kandaharissa, Afganistanissa 15. lokakuuta.

Kelan vaativan lääkinnällisen 
kuntoutuksen yksilöterapioita. 
Tampereen Kuntouttamislai-
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Vaasan Vanha apteekki 
Gamla apoteket i Vasa

Vaasanpuistikko 13,  
65100 Vaasa,

puh. 06 357 5300
www.vanha-apteekki.fi

Avoinna:  ma-pe 9–19, la 9–17, su 12–16

Apuvälinetapahtuman 
esteettömän matkailun 
teema-alueella allevii-

vattiin, ettei tuen tarvitseminen 
tai apuvälineiden käyttäminen 
tarvitse olla esteenä matkahaa-
veiden toteuttamiselle. Mat-
kaunelmat muuttuvat todeksi 
esteettömän matkailun vinkeillä. 

Esteettömän matkailun osas-
to oli suunniteltu yhteistyössä 
esteettömän matkailun asian-
tuntijan ja Palmuasema-matkab-
loggaaja Sanna Kalmarin kanssa. 
Kalmari on kiertänyt maailman 

esteettömän matkailun mah-
dollisuuksista on kuitenkin vai-
kea löytää, joten yritysten tulisi 
rohkeammin viestiä hyvistä rat-
kaisuista, Kalmari summaa es-
teettömän matkailun nykytilaa.

Henkilökohtainen  
apu matkalla

Heta-liiton tietopankki antaa 
puolestaan aivan konkreetti-
sia vinkkejä matkalle mieliville 
vammaisille ihmisille. Hetan 
tietopankki muistuttaa, että 
henkilökohtaisen avun tarve ei 
saa estää sinua elämästä oman 
näköistä elämääsi. Kunnan 
vammaispalvelu lähtökohtaises-
ti korvaa avustajasta aiheutuvat 
kustannukset myös silloin, kun 
kyse on matkustamisesta. Joskus 
matkustamisesta aiheutuvat olo-
suhteet lisäävät avustamisen tar-
vetta. Kunnalta voi hakea mat-
kaa varten tarvittavia lisätunteja.

Heta suosittelee hakemaan 
henkilökohtaisesta avustajasta 
matkalla aiheutuvista

kustannuksista korvauksia 
vammaispalvelusta aina etu-
käteen ja hyvissä ajoin ennen 
matkaa.

Käytännöt vaihtelevat jonkin 
verran kuntien välillä. Henki-
lökohtaista apua matkalle ei 
tiettävästi ole hyödynnetty kovin 
paljon, koska siihen liittyy jon-
kin verran byrokratiaa ja myös 
tieto oikeudesta tähän palveluun 
on vähäistä.

 Teksti HS

Esteetön matkailu kasvussa

Sanna Kalmari

Apuvä l inemes su j en 
avajaisten yhteydes-
sä julkistettu vuoden 

2019 Esteetön Suomi-palkinto 
myönnettiin arkkitehti Pauno 
Narjukselle LPR-arkkitehdit 
Oy:stä sekä kouluttaja Emilia 
Mäkirannalle, joka on Mainio 
asenne –palvelukokonaisuuden 
vetäjä. Kunniamaininnan sai 
Espoon rantaraitti. Esteetön 
Suomi –palkinnon voittaja sai 
tänä vuonna myös Messusäätiön 
lahjoittaman 3 000 euron arvoi-
sen stipendin.

Asenne ratkaisee
Asenne on tekijä, jonka pal-

kintolautakunta nosti esiin jo-
kaisen palkittavan kohteen yh-
teydessä. Asenteen ja tahtotilan 
puuttuessa jäävät esteettömyys 
ja saavutettavuus usein puut-
teellisiksi. Asennetta tarvitaan, 
sillä esimerkiksi rakentamisen 
lainsäädännön minimimääräyk-
siä noudattamalla ei vielä saada 
aikaan kaikille soveltuvaa ja yh-
denvertaista ympäristöä.

Ensimmäinen palkinto pää-
tettiin tällä kertaa jakaa. Paavo 
Narjus on pitkänlinjan ammat-
tilainen, joka on työssään ollut 
mukana edistämässä yhden-
vertaisten ympäristöjen synty-
mistä sekä uudis- että korjaus-
rakentamisen kentällä. Emilia 
Mäkiranta on vasta aloittanut 
toimintansa ja innovatiivisen 

palvelukonseptinsa avulla pyr-
kii vaikuttamaan yrittäjien ja 
muiden palveluita tarjoavien 
tahojen asenteisiin, jotta he ym-
märtäisivät jatkossa huomioida 
paremmin kaikki potentiaaliset 
asiakkaat. 

Palkinto on näin sekä kiitos 
tehdystä työstä, että kannus-
tin jatkaa hyvää työtä esteettö-
myyden ja saavutettavuuden 
edistämisen parissa. Palkinnon 
toivotaan toimivan esimerkkinä 
ja inspiraationa myös muille 
toteuttaa esteettömiä ja saavutet-
tavia ratkaisuja omassa työssään.

Espoon rantaraitille 
kunniamaininta

Kunniamaininnan saanut Es-
poon rantaraitti on hyvä esi-
merkki pitkästä prosessista, jon-
ka toteuttaminen on vaatinut 
laajaa, eri organisaatioiden ja 
hallinnonalojen välistä yhteis-
työtä sekä hyvää asennetta kai-
kilta hankkeessa mukana olleilta 
tahoilta.

Rantaraitti luo yhdenvertai-
set ulkoilu- ja liikuntamahdol-
lisuudet kaikille käyttäjille ja 
mahdollistaa pääsyn nauttimaan 
upeista maisemista ja luonto-
elämyksistä. Rantaraitti toimii 
myös esimerkkinä siitä, kuinka 
esteettömyyteen liittyvät asiat 
voidaan huomioida luontevana 
osana projektia ja esteettömyys 
on luonut pohjan sille laatu-

tasolle, jolla hanketta on viety 
eteenpäin.

Esteettömyys toteutuu ranta-
raitilla laajasti ja se näkyy niin 
fyysisessä ympäristössä kuin 
myös sosiaalisena esteettömyy-
tenä. Espoon rantaraitti on toi-
minut esimerkkinä ja innoitta-
jana monille muille vastaaville 
kevyenliikenteenraiteille ympäri 
Suomea.

Esteetön Suomi –palkinnon 
tarkoituksena on edistää raken-
netun ympäristön ja palvelujen 
soveltuvuutta kaikille sekä kan-
nustaa tilaajia, suunnittelijoita ja 
toteuttajia esteettömiin ja saavu-
tettaviin ratkaisuihin. 

Palkinto myönnetään sään-
töjen mukaisesti toiminnalle 
tai kohteelle, joka on valtakun-
nallisesti merkittävällä tavalla 
edistänyt esteettömyyden ja/tai 
saavutettavuuden toteutumis-
ta. Palkittava voi olla henkilö, 
ympäristö, reitistö, rakennusko-
konaisuus, rakennus, toiminta-
malli, järjestelmä, palvelu, kou-
lutusohjelma, virkistystoiminta 
tai näihin liittyvä suunnitelma, 
jolla on ajankohtaista ja yleistä 
merkitystä. 

Teksti: HS  

Esteetön Suomi-palkinto 
Tampereella marraskuussa 

järjestettyjen Apuväline-
messujen 30-vuotisjuh-

lavuoden kärkiteemoina olivat 
robotiikka ja teknologia, esteet-
tömyys ja saavutettavuus sekä 
kuntoutus ja hyvinvointi. Suo-
men suurin apuvälinetapahtuma 
keräsi paikalle yli 12 000 kävijää. 
Apuvälineiden käyttäjille, alan 
henkilöstölle ja alasta kiinnos-
tuneille esittäytyi runsaat 200 
näytteilleasettajaa. Messuilla oli 
myös runsaasti oheisohjelmaa. 

- Apuvälineen oikeanlainen 
käyttö mahdollistaa käytännös-
sä parempaa elämänlaatua. Kun 
on saanut vaikkapa pyörätuolin 
käyttöön oikeaa ohjeistusta ja se 
on mahdollisimman ergonomi-
nen, sen kanssa ulos kodista läh-
teminen ja asioiden hoitaminen 
on paljon helpompaa. Ja kun 
arjen osallistuminen on mie-
lekkäämpää, se toki vaikuttaa 
itsenäiseen elämään, itsetuntoon 
ja omakuvaan, valotti Validia 
Kuntoutuksen vertaisohjaaja ja 
liikunnanohjaaja Markku Poi-
kela apuvälineen oikean käytön 
merkitystä messutapahtumassa.

Samaa teemaa käsitteli myös 
fysioterapeutti Aila Peräjoki.

- Yli 40 vuoden 
fysioterapeutin ko-
kemuksellani koh-
taan yhä tilanteita, 
joissa apuvälineen 
käyttäjä huomaa, 
ettei olekaan saa-
nut käyttöön tar-
vittavaa opastusta 
ja harjoittelumah-
dollisuuksia. Eri 
puolilla Suomea 
harjoittelua ei aina 
automaattisesti järjestetä. Se olisi 
kuitenkin toivottavaa, sillä esi-
merkiksi pyörätuolia käyttävän 
kohdalla puhutaan päivittäisis-
tä mahdollisuuksista liikkua ja 
osallistua, toteaa Aila Peräjoki.

Peräjoki oli mukana järjes-
tämässä apuvälinemessuille 
toiminnallista apuvälinerataa, 
jossa opastettiin liikkumaan ja 
avustamaan oikein käytännön 
tilanteissa. Apuvälineradalla ko-
ettiin todellisia ahaa-elämyksiä, 
kun muun muassa taito ylittää 
kynnyksiä, vesikouruja ja ka-
tukivetyksiä on vapauttanut 
liikkumaan turvallisemmin ja 
itsenäisemmin.

- Toivon, että apuvälineitä 
myöntävät tahot, hoitohenki-
löstö ja avustajat voisivat itse 

Esteettömyys ja osallisuus tuo yhdenvertaisuutta

uutisia uutisia

Kuvassa Esteetön Suomi 
-palkitut: Paula Kerola, 
toimitusjohtaja Matrocks 
Oy, Pauno Narjus, arkki-
tehti, LPR arkkitehdit Oy, 
Emilia Mäkiranta, Mainio 
Asenne -palvelukokonai-
suuden kouluttaja Matrocks 
Oy:llä, Jaana Salo, projekti-
insinööri, Espoo, Sirkku 
Wallin, esteettömyysasian-
tuntija, Espoo
(Kuva Expomark Oy / 
Laura Vesa).

Harri Ahtee Validia 
Kuntoutuksesta opas-
tamassa pyörätuolin 
käyttöä. Metropolian 
apuvälinetekniikan 
opiskelijat suunnit-
telivat ja rakensivat 
uuden radan erilai-
sine pintoineen.
(Kuva Expomark Oy 
/Laura Vesa).

kokeilla, miten apuvälineen oi-
keaoppinen mitoitus ja käyt-
tö vaikuttavat sen käyttökoke-
mukseen. Asiaan paneutumalla 
apuvälineiden käytön opastus, 
avustaminen ja turvallisuus pa-
rantuisivat”, hän sanoo.

Robotiikka ja tekoäly tulevat
- Mitä laadukkaampia apuvä-

lineet ovat, sitä laadukkaampaa 
ihmisen elämä voi olla.

Jokainen meistä tarvitsee apu-
välineitä, toteaa Jari Kaivo-Oja 
Turun kauppakorkeakoulun 
tulevaisuuden tutkimuskeskuk-
sesta.

Kaivo-Oja kertoi messuilla, 
että robotiikan avulla voidaan 
kehittää apuvälineitä, jotka 
ovat merkityksellisiä jokaisessa 

ihmisen elinkaaren vaiheessa. 
Hän toi esille robotiikan niin 
kutsuttujen ihmisen varaosien 
merkityksen etenkin nykyisen 
tietoyhteiskunnan pirstaloitu-
neen työelämän ja älykkäiden 
digijärjestelmien maailmassa. 
Esimerkiksi kognitiivinen er-
gonomia eli aivojen hyvinvointi 
korostuu kiireisessä työelämässä, 
jossa stressinhallinnan apuväli-
neet voivat auttaa selviytymään 
työn kuormittavuudesta. Tule-
vaisuudessa ihminen ja robotti 
voivat työskennellä yhteistyössä 
esimerkiksi siten, että robotti 
reagoi ihmisen työskentelyyn 
reaaliaikaisesti.

Teksti Hannu Salonpää

ympäri sähköpyörätuolissa ja 
matkannut tärkeimmän apuvä-
lineensä kanssa yli 70 lennolla. 
Koko ikänsä pyörätuolia käyt-
tänyt Kalmari painottaa suun-
nittelun, avustuksen ja hyvien 
vammaispalveluiden tärkeyttä 
esteettömän matkan onnistu-
miselle.

- Esteetön matkailu on nou-
seva trendi ympäri maailmaa, ja 
hyviä kohteita löytyy niin Suo-
mesta kuin ulkomailta. Tietoa 



12 13Poliolehtilehti  4/2019 Poliolehtilehti  4/2019

Kunto-
salilla
LAUREA-ammattikor-
keakoulu, Otaniemen 
kampus tarjoaa ohjattua 
kuntosaliharjoittelua  
Polioinvalidien Pääkau-
punkiseudun osastolle. 
Ohjaajina toimivat Lau-
rean fysioterapeuttiopis-
kelijat. Me poliolaiset 
saamme hyödyllistä, 
monipuolista jumppaa. 
Opiskelijoille tarjoamme 
vuorostaan erilaisen 
kohderyhmän heidän 
käytännön opinnoissaan.

kuntoutusta

Rokua 
Pohjoisen polioit kuntoutumassa

Etsivätkö pohjoisen pojat 
paketteja kuusen juurelta vai 
tonttuleikkikö on menossa?  
TIP TAP TIPETIPETIP-
TAP...

Fysioterapeuttiopiskelijat sai-
vat kauttamme tietoa poliosta 
ja siihen liittyvistä seuraamuk-
sista. Jokaisella meillä on omat 
yksilölliset rajoitteemme, jotka 
otetaan huomioon liikkeissä. 
Liian rankka ja kovilla vastuk-
silla harjoittelu ei sovi poliolai-
sille. Muutoin tulee takapakkia. 
Tämä meidän tosiaankin tulee 
muistaa. Liika on aina liikaa, 
vaikka intoa ja yritystä riittäi-
sikin.

Syksyllä 2019 harjoiteltiin ker-
ran viikossa, joka tiistai, aina 
tunnin verran. Kevääksi 2020 
on tiedossa jatkoa.

Kiitos Klaus, Jaakko, Anssi, 
Johanna ja Markus mainiot fy-
sioterapeuttiopiskelijat, jotka 
ohjasivat meitä syksyn 2019 
aikana.

Teksti ja kuvat: KA

Liian rankka ei sovi meille

Kuntosaliharjoitteluun 
kuuluu aina alkuveryt-
telyä (”tuolijumppaa” 

erilaisella rekvisiitalla ja ilman), 
sekä välillä tasapainoilua. Suurin 
osa ajasta vietetään kuitenkin 

moninaisissa laitteissa vuoro-
tellen, kukin kykynsä ja miel-
tymystensä mukaan. Kaikille 
lihasryhmille löytyy sopivat 
laitteet ie. jalkojen, käsien ja 
selän harjoittamiseksi. Lopuksi 
venyttelyä ja lihasten rentout-
tamista.

Olin mukana Hekussa 
(henkilökohtaisen jaksa-
misen tueksi järjestetyllä 
kuntoutusjaksolla) ensim-
mäistä kertaa ja heti 
huomasin, miten tärkeä 
tapaaminen tämä oli 
kaikille. Iloisia kohtaamisia 
riitti heti keskiviikkona, 
jolloin majoittautuminen 
alkoi. 

Meidän osastomme 
on laajalta alueelta: 
koko Pohjois-Suo-

mesta. En kyllä kerennyt kaik-
kiin tutustua, enkä muista kaik-
kien nimiä. 

Lunta satoi lisää kymmeniä 
senttejä ja liikkuminen ulkona 
pyörätuolilla olikin haastavaa. 
Rokuan luonto on todella kau-
nis joka vuodenaikaan, joten 
pakko oli siellä lumipyryssäkin 
käydä.  Perjantaina oli ohjel-

Ohjelmassa oli allasjumppaa 
päivittäin ja oli myös ohjattua 
liikuntaa salissa. Osa porukasta 
kävi päivittäin kuntosalilla. Ja 
olihan elämä Rokualla hyvin 
vatsaa täyttävää, siellähän tarjot-
tiin kolme ateriaa päivässä.

Tutustuin myös pyörätuoli-
tanssiin. Ulla ja Tapsa olivat 
uskomattomia taitureita siinä 
lajissa. He saivat minutkin in-
nostumaan siitä. Varmaan jos-
kus menemme mieheni kanssa 
opettelemaan. Täällä Oulun 
seudulla, Limingassa on keski-
viikkoisin pyörätuolitanssia. 

Myös karaokelaulajia joukos-
samme on useita. Aarnin upea 
ääni jäi erityisesti mieleen. Käsi 
kädessä pöydän ympärillä tans-
siminen oli riemukasta. Eihän se 
ole pakko parketille asti mennä.

Perjantaina nautimme Tomi 
Metsäkedon konsertista, jossa 
hän esitti mm. elokuvasävel-

miä ja joululauluja. Pikkujou-
luruokaa söimme konsertin jäl-
keen ja se oli erityisen hyvää.

Minulle oli koko reissulla tär-
keintä, että sain jutella ihmisten 
kanssa. Kiitos heille siitä!

Teksti ja kuva:  
Töyrän Eija Oulusta

massa jäkäläjumppaa ulkona, 
mutta lunta oli niin paljon, että 
emme olisi saaneet jäkäliä nä-
kyville. Joten liikunta siirrettiin 
sisätiloihin.  

kuntoutusta

Me: Kirsti, Seija, Mar-
ja, Tarja sekä Esko, 
Kalle, Rainer, Seppo 

ja Veli saimme viettää antoisat 
kymmenen päivää Kyyhkylän 
kuntoutuskeskuksessa. Jokai-
sella meistä oli takanamme eri-
lainen poliohistoria ja jokainen 
oli tehnyt myös pitkän päivä-
työn omissa ammateissamme. 
Vertaistukikeskusteluissamme 
kävimme läpi mielenkiintoisia 
elämäntarinoita ja ajatuksia siitä, 
kuinka eteenpäin. 

Monipuolinen ohjelma
Osallistuimme tunnollisesti 

kukin kykyjensä mukaan meille 
laadittuun kuntoutusohjelmaan 
mainioiden vetäjien ohjauksessa. 
Meidän joukkueemme oli tii-
vis: vilkkaat keskustelut, hyvät 
tarinat, hämmästyttävä iloisuus 
ja huumori kivuistamme huo-
limatta.

Poliokurssilla Kyyhkylässä  

Saimme kuntoilla, fysikaalista 
hoitoa ja kuulla antoisia luen-
toja koskien meidän poliolais-
ten arjessa pärjäämistä, neuvoja 
yhteiskuntamme palveluista ja 
vinkkejä elämämme poluilla. 
Monella meistä oli myös polion 
jälkitilaan liittyviä ongelmia. 

Poliojoukkue aamupalalla Kyyhkylän kuntoutuskeskuksen 
poliokurssilla.

Vertaisryhmä syntyi
Kaikki olivat joutuneet pon-

nistelemaan, toimineet yhteis-
kuntamme tunnollisina jäseninä 
ja osallistuneet, kuten muutkin 
kansalaiset, perheittemme hoita-
miseen ja kehittäneet itseämme 

periksi antamattomuudella ja 
sitkeydellä. 

Jokailtaisissa omissa istunnois-
samme kävimme syvällisesti läpi 
elämän eri alueita. Tämä oli ver-
taistukea parhaimmillaan.

Päätimme, että haluaisim-
me jatkaa poliojoukkueemme 
tapaamisia ja selvittää siihen 
mahdollisuuksia. Haluaisim-
me jatkossakin kuulla Eskon-
’totuuden torvemme’- mainioita 
yhteenvetoja ja kuinka aivo-
jemme ”kirjastonhoitaja” vielä 
toimii.

Saamamme ja Kyyhkylän an-
tama kuntoutus: fysikaalinen 
hoito, luennot ja viriketoiminta 
antoivat polioteamillemme sekä 
fyysistä että henkistä vahvistusta.

Kiitokset sekä mainiolle Kyyh-
kylän henkilökunnalle, Poliolii-
tolle, että Stealle saamastamme 
hyvin antoisasta tuesta, joka 
antoi meille potkuja eteenpäin.

Teksti ja kuva: Kaarlo Kankaala, 
joukkueen puolesta  

Vertaisohjaajien joulu-
kuun suunnittelu pa-
laveri 2019 sujui ensi-

vuoden avokuntoutuksen ja 
verkkotapaamisten suunnittelun 
merkeissä ja tietysti vertaiskoke-
musten jakamisen parissa. 

Iloiset ja avoimesti läheisiinsä 
suhtautuvat vertaisohjaajamme 
ovat valmiina auttamaan muita 
polion sairastuneita, mikäli koet 
tarvitsevasi vertaiskeskustelua .

Ota yhteyttä toimistoomme, 
me välitämme toiveesi sopivalle 
ohjaajalle. 

marja.rasanen@polioliitto.com 
tai 0400236956 
ma ja ke klo 10 – 13.

Vertaisohjaajien tapaaminen

Vertaisohjaajat toivottavat hyvää joulua ja muistuttavat itsestä huolehtimisen tärkeydestä.
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osastoissa...

Taitavat havukurssilaiset

Ahkerat havukurssilaiset 
kokoontuivat Pellervon 
tuvalle viettämään sun-

nuntain iltapäivää ja kertomaan 
kuulumisia. Se vertaistuki, kun 
on niin tärkeää meille kaikille!

Tuula ja Pentti Puuska olivat 
siistineet metsäpalstaansa ja tuo-
neet monta säkillistä tuoreita ha-
vun oksasia, käpyjä ja pajunvit-
soja meille. Muita askartelutar-
vikkeita oli jos jonkinlaisia. Niis-
tä syntyi Tuulan hyvällä opas-
tuksella ja ohjauksella,toinen 
toistaan hienompia omin käsin 
tehtyjä havupalloja, kransseja 
ja vihkosia. Eikä sovi unohtaa 
Penttiä, jonka nikkaroimisapu 
oli erityisen tärkeää.

Aika kului kuin siivillä ja ilta-
päivän kahvihammastakin alkoi 
kolottaa. Tauko oli siis paikal-
laan! Vähän suolaista ja vähän 
makeaa sen jälkeen homma jat-
kui, entistä sähäkämmin.

Valmiit aikaansaannokset 
ikuistettiin ja ne onnistuivat yli 
odotusten, katsokaa vaikka!

Poliopäivän viettoa 
Tampereella

Vietimme Tampereella Kan-
sainvälistä Poliopäivää 24.10. 
2019 Scandic-hotelli Lapinnie-
messä. Meille oli varattu tilava, 
esteetön kokoustila Sarka.

Aloitimme päivän tuolitans-
seilla, joita Leila ohjasi, näin 
saimme tärkeän liikuntatuokion 
musiikin johdatellessa päivän 
teemaan.

Vammaiskorttitietoa
Pirjo toi terveiset päätoimistol-

ta, josta saimme postia ja muka-
vat T-paidat.

Tarkoitus oli keskustella polio-
laisen arjesta ja arjen haasteista, 
mutta valitettavasti aika kului, 
eikä siihen ollut mahdollisuut-
ta, kun Nina Hirvonen vam-
maiskorttitoimistosta olikin jo 
paikalla.

liikkumiseen tai vaikkapa pääsyn 
esteettömään WC-tilaan. 

Esimerkiksi Espanjassa muse-
oihin pääsee veloituksetta vam-
maiskortilla. VR vaatii vammais-
kortin ei-pyörätuolin käyttäjälle, 
jotta avustaja pääsisi ilmaiseksi.

Korttia haetaan ensin Kelasta, 
kun sinulla on tarvittavat kritee-
rit kortin saamiseksi.

Katso tarkemmat tiedot ja 
ohjeet  www.vammaiskortti.fi. 
Vammaiskorttitoimisto palvelee 
Tampereella p. 0800 122533

Poliopäivän päätteeksi nautim-
me yhteisen lounaan viihtyisässä 
ravintola Cottonissa.

Teksti: Pirjo Karin-Oka  
ja Leila Lahti-Pätäri 

Kuvat: Kirjoittajien  
yhteisestä arkistosta

Tampereella tapahtui syksyllä 2020

Hän esitteli meille mikä on 
EU:n vammaiskortti.  Minulle-
kin uusi tuttavuus, mutta selvisi 
kyllä hyvin pian, että mistä on 
kysymys. EU’n vammaiskortti 
on kätevä tapa osoittaa Suomes-

sa ja ulkomailla, että tarvitset 
apua tai tukea.  Kun näytät kort-
tia, asiakaspalvelija ymmärtää, 
että saatat tarvita mukaasi avus-
tajan, enemmän aikaa asiointiin 
ja asioiden selvittämiseen, apua 

Tämän vuoden viimeinen 
marraskuun päivä valkeni 
aurinkoisena - pitkästä 
aikaa. Pikkujoulujen 
alkamisaika olisi klo 
16.  Paikka Vuosaaren 
Satamassa tilausravintola 
Gatehouse.

Olin saanut luvan käyt-
tää taksia koko matkan 
Helsinkiin. Tilasin au-

ton hyvissä ajoin ja niin suristet-
tiin kohti stadia. Perille päästiin 
ja totesin, etten olisi kyllä heti 
itse ajaen löytänyt ja parkkihal-
likin on minulle yleensä suuri 
seikkailu.

Järjestäjät olivat jo paikalla, 
kun saavuin, mutta pöytien ää-
reen ei oltu juurikaan istuu-
duttu. Niinpä vain tonttuhattu 
päähän ja joukkoon mukaan. 
Ravintola oli tiloiltaan toimiva 
ja pöytien välissä mukavasti tilaa 
apuvälinein siirtyä moikkaile-
maan tuttuja, ottamaan valoku-
via ja joko itse tai avustajan kans-
sa tutustumaan pöydän antiin.

Ohjelmaa ja viihtymistä
Tapsa (Rantasen Tapio) toimi 

spiikkerinä. Laulettiin muuta-
ma joululaulu jo ennen kuin 
ateriointi alkoi. Saimme kuulla 
runon Joulupatjasta, jonka esitti 
Eero (Soinnun Eero). Vaihtelun 
vuoksi menu oli muuta kuin sitä 
tavanomaista jouluruokaa, mikä 
olikin oikein hyvä ja kiva jut-
tu, allekirjoittaneelle varsinkin. 
Aloitettiinkin siis blinillä eikä 
sinappisillillä. 

Puheensorina oli hillittyä, jon-
ka väliin keskeytti spiikerin väli-
kommentit ohjelmaan liittyen. 
Bändi, tuttu jo muutamistakin 
bileistä (Timeles: kolme miestä 
ja huilua soittava daami) soitti 
ja lauloi. Yleisö sai yhtyä lau-
lantaan. 

Saatiinpa ”Kolmen komi-
an kollin”- trionkin esityksistä 

nauttia. Oli soinnikasta laulua, 
ei mitään maaliskuun mourun-
taa.

Arvuuttelua ja arpajaista
Riitta (Suurkuukan Riitta) 

jakoi kortit jokaiselle juhlijalle. 
Korttia ei saanut kääntää ennen 
kuin kukin sai luvan. Pelin hen-
ki oli tutustua niin osallistujiin 
joko itseensä tahi vierustoveriin 
tai vastapäätä olevaan. Tehtävä 
saattoi olla hyräillä tai laulaa tut-
tuja lauluja, tunnistaa niitä jne. 
Pisteitä ropisi, mutta pitikö niis-
tä kukaan kirjaa? Epäilen, mutta 
pääasia olikin viihtyä yhdessä. 

Aika vierähti nopsaan, ja jo oli 
muutamalle juhlijalle tulossa 
taksi, vaikka ohjelmaa oli vie-
lä jäljellä. Orkesterilla oli vielä 
yllätysnumerokin plakkarissa. 
Minulta meni alku ja jutun juo-
ni ohi, kun kävin saattamassa 
yhden aikaisen lähtijän taksille. 
Josko ulko-ovi sattuisi olemaan 
raskas avata ja meinasipas olla. 
Kun palasin paikalleni oli juu-
ri pätkä kappaletta soitettu ja 
yleisö arvuutteli kappaletta. Is-
tuin paikalleni ja sieltä se jostain 
päsähti päähän ”Marian Poika”, 
enkä minä sitten muuta tien-
nytkään. Jutun juoni oli, että 
bändi soitti kappaleen alkua ja 
väki sai arvata tai tietää, mikä on 
kappaleen nimi. Sanojahan me 
toki osaamme, mutta joskus on 
se nimi ihan muuta kuin mitä 
lauletaan.

Arpapöytä oli katettu, jos vaik-
ka millaisin herkuin ja aartein. 
Onnetar suosi onnekkaita ja sain 
arvokkaan tehtävän toimia voit-
tojen toimittajana niille, jotka 
olivat jo kotimatkalla. Lupasin, 
että tuon voitot toimistolle, kun 
on vielä torstaikerhon pikkujou-
lut puolen välin joulukuuta tie-
tämillä. Josko siellä sitten voitto 
ja voittaja kohtasivat.

Kiva paikka, hyvä ruoka. Tie-
dä, vaikka tultaisiin toistekin.

Teksti ja kuvat: Kirsti Paavola

Pikkujoulua Pääkaupungin liepeillä
osastoissa...

Kolme komiaa kollia.

Onnettaret.

Tamperelaiset kokoontuivat kansainvälisenä poliopäivänä 
24.10.2019 tutustumaan mm. EU:n vammaiskorttiin. Kortin 
tuomat edut vaihtelevat vielä suurestikin eri Euroopan 
maissa. Kortti kannattaa kuitenkin jo nyt hankkia.z
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osastoissa... osastoissa...

Hekukurssista kerrottiin 
jo edellisessä lehdessä 
alkusyksyn tapahtu-

mana. Osastolaisiamme osal-
listui myös syyskuun lopulla 
Polioliiton syyspäiville Kan-
kaanpäähän, jonne mentiin 
yhteiskuljetuksella. Polioliiton 
Välimeren risteilylle lokakuun 
alussa osallistui pari osastolaista 
puolisoineen.

Edelleen on jatkettu entisiä lii-
kuntamuotoja bocciaa, kuntosa-
lia ja vesijumppaa. Vaikka jäsen-
kunta vuosi vuodelta vanhenee, 
tuntuu oman kunnon säilyt-
täminen vielä monelle olevan 
tärkeää. Tietysti myös muiden 
vertaisten ystävien kohtaami-
nen on se motivoiva syy lähteä 
viikoittaisiin tapaamisiin. 

Syksyllä on tavattu myös avo-
kuntoutuksen, lounastapaami-
sen ja pikkujoulun merkeissä. 
Näihin osallistuvat myös he, 

jotka eivät ehkä jaksa enää lähteä 
viikoittaisiin liikuntoihin, mutta 
mielellään osallistuvat ruokailun 
yhteydessä keskusteluun sekä 
etusivun jutuista että polioon 
liittyvistä aiheista.

Kansainvälistä poliopäivää ja 
lounastapaamista

Päätimme juhlistaa kansain-
välistä poliopäivää tänä vuonna 
lounastapaamisella ravintola 
Rosterissa 24. lokakuuta. Tällä 
kertaa Tuomiokirkonkadulla 
sijaitsevaan ravintolan 2. ker-
roksen kabinettiin saapui 18 
henkilöä, joista 10 henkilöä 
oli ollut paikalla ensimmäisellä 
käynnilläkin. 

Ravintola Roster avattiin Tu-
russa vappuna 2017 ja kävimme 
lounaalla siellä heinäkuun lo-
pulla samana vuonna. Tuolloin 
meitä oli sen kesän kuumimpa-
na päivänä paikalla 16 henkilöä. 

Tälläkin kertaa kolmen ruo-
kalajin lounas oli erinomainen. 
Kape Aihinen oli onnistunut 
menuun suunnittelussa. Ruoka 
on erinomaista, mutta niin on 
hintakin kalliimpaa muiden 
ravintoloiden lounashintoihin 

verrattuna. Hinta oli meistä hiu-
kan halventunut kahden vuoden 
aikana. 

Turussa on paljon ravintoloita 
ja kilpailu vaikuttaa sekä ruuan 
laatuun että hintaan. 

Varsinais-Suomen osaston  
loppusyksyä ja joulun alkua
Aktiviteettia sekä liikunnan, virkistäytymisen että syömisen merkeissä

Ruoka tarjoillaan pöytiin ja 
tätä väkemme arvostaa. Ruokai-
lu kestää puolestatoista tunnista 
kahteen tuntiin, joten kiirettä 
ei saa olla. Jo edellisellä kerralla 
paikan esteettömyys oli todettu 
hyväksi, koska kerrosten välillä 
on hissi ja ravintolan yhteydessä 
esteetön wc. 

Seuraava lounastapaaminen on 
Turussa Lokomon Kitchenissä 
16. tammikuuta.

Avokuntoutusta  
Kaarina-salissa 

Polioliiton kahdeksas avokun-
toutuspäivä Varsinais-Suomessa 
järjestettiin tällä kertaa Turun 
naapurikaupungissa Kaarinassa. 
Etukäteen tiesimme, että tarkoi-
tuksena oli esitellä apuvälineitä. 
Tämän vuoksi ehdotin paikaksi 
kaksi vuotta sitten Kaarinaan 
valmistuneen Kaarina-talon 
Kaarina-salia. Talo toimii Kaa-
rinan pääkirjastona, mutta siellä 
on myös sali, joka toimii sekä 
juhlasalina että valtuuston koko-
uspaikkana. Ulkoa sisään pääsee 
automaattioven kautta. Sali si-
jaitsee sisääntulokerroksessa ja 
salin läheisyydessä on esteetön 
wc. Odotimme paikalle myös 
isompia apuvälineitä. Tällaisten 
kokeilu olisi onnistunut myös 
ulkona, koska pääoven lähei-
syydessä kulkee jalka/pyörätie. 
Minun toivottiin myös mah-
dollisuuksien mukaan pyytävän 
paikalle paikallisia toimijoita. 

Paikalle ei kuitenkaan tullut 
isoja apuvälineitä. Respectan 
esittelijällä oli mukanaan pääasi-
assa pienvälineitä ja yksi rollaat-
tori. Sain myös Varsinais-Suo-
men Näkövammaisten puheen-
johtajan esittelemään näkövam-
maisen apuvälineitä. Hänellä 
oli mukanaan opaskoiransa, 
joka rauhallisesti lepäili emän-
tänsä vieressä. Kuulopuolelta 
yritin myös apuväline-esittelijää, 
mutta yhteensattumien vuoksi 
en onnistunut saamaan ketään 
paikalle. Olin kuitenkin kerän-
nyt kuulo-ongelmiin liittyvistä 
apuvälineistä joitain esitteitä, 
joita kiinnostuneet voivat ottaa 
mukaansa. Lisäksi sain paikalle 
henkilön, joka esitteli GerTime 

yrityksen villiravintoja, marjoja 
ja yrttejä. 

Paikalla oli polion sairastaneita, 
heidän omaisiaan ja avustajiaan 
kaikkiaan 30. Lisäksi oli kolme 
esittelijää, kaksi tilaisuuden vetä-
jää ja muita avustavia henkilöitä. 
Lisäksi eräs yläasteikäinen tyttö 
haastatteli minua ja muutamia 
esittelijöitä esteettömyysesitel-
määnsä varten. Hän oli todella 
tyytyväinen äitinsä kanssa, kun 
pääsi tilaisuuteemme tutustu-

maan. Näin kaikkiaan paikalla 
kävi 40 henkeä.

Tällä kertaa ohjelmassa ei ol-
lut luentoja, vaan tutustumista 
apuvälineisiin. Niistä voi esittää 
kysymyksiä. Erilaisia apuvälinei-
siin liittyviä kilpailuja ratkaistiin. 
Tietysti myös aluksi juotiin kah-
vit suolaisella leivällä ja puolen-
päivän jälkeen syötiin lounas. 
Lopetimme päivän samaan ai-
kaan kuin kirjasto meni kiinni.

Tähänkin avokuntoutuspäi-
vään oltiin tyytyväisiä. Moni 
oli saanut neuvoja omiin ongel-
miinsa. Paikka oli esteetön ja pa-
lautteissa sitä oli kiitelty. Seuraa-
va avokuntoutuspäivä pidetään 
taas Marinassa 23. huhtikuuta. 
Paikka on jo tuttu ja hyväksi to-
dettu ja lähellä Turun keskustaa. 
Autoillekin löytyy paikoitustilaa 
läheltä. Tulevista avokuntoutus-
päivistä tiedotetaan Poliolehdes-
sä ja Poliokalenterissa.

Pikkujoulut Marinassa 
Olemme jo useana vuonna 

viettäneet pikkujoulua 1. ad-
venttisunnuntain aattona. Ko-
koonnumme jo klo 16, jolloin 
pitkämatkalaiset saavat tullessa 
ajella valoisaan aikaan. Paikaksi 
oli taas valittu Marina, koska 
siellä kaikki oli aina sujunut 
moitteettomasti. Tällä kertaa 
olimme sisääntulokerroksessa 
kabinetissa. Mahduimme kaikki 
kaksikymmentä henkilöä saman 
pöydän ääreen. Meille piti tänä 
vuonna tulla mukaan henkilö 
kitaran kanssa, mutta hän louk-
kasi jalkansa ja joutui perumaan 
tulonsa.

Aluksi Lauri puheenjohtajana 
kertoi kuluneen vuoden toi-
minnastamme ja suunnitelmista 
ensi vuodelle. Tämän jälkeen 
alkoi ruokailu. Söimme kolmen 
ruokalajin poromenuun pöytiin 
tarjoiltuna. Ennen jälkiruokaa 
lauloimme joululauluja. Tähän 
ruokailuun ei kuulunut kahvia 
ja se jäi joitakin hampaaseen ko-
lottamaan. Muuten ruokiin ol-
tiin tyytyväisiä ja ruokarajoitteet 
oli hyvin huomioitu. Pääasiassa 
kaikki ruuat olivat laktoositto-
mia ja gluteenittomia. Meitä 
oli neljä pyörätuolinkäyttäjää 
ja kaikki pääsivät haluamaansa 
paikkaan pöydän ääreen, koska 
tilaa oli riittävästi. 

Kevään toimintaa
Keväällä jatkuvat entiset lii-

kuntamuodot, boccia, kuntosali 
ja vesijumppa. Maaliskuussa on 
osaston vuosikokous. Muuta toi-
mintaa ollaan suunnittelemassa.

Teksti ja kuvat: RN 

Anne antaa tehtävän avokuntoutuksen osanottajille.

Anne Salonen kertoo apuvälineiden hankinnasta.

Varsinais-Suomen osaston pikkujoulut Marinassa

Poliopäivän viettoa lounaan merkeissä.

Kaarinan valtuustosali avokuntoutuksen tilana.
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Poliolehden lukijamat-
kaksi valikoitui Välimeren-
risteily aluksella nimeltä 
Brilliance of The Seas. 

Brilliance of The Seas ei 
ole uusin mahdollinen 
alus, mutta sitä viime 

vuosien aikana korjattu ja uu-
sittu. Oliko alus sitten esteetön, 
no oli ja ei. 

Laiva sopivasti esteetön?
Liikkumaan laivan käytävillä 

mahtui hyvin pyörätuolillakin 
ja moneen paikaan pääsi ilman 
avustajaakin. Kokolattiamatot 
tahtoivat tehdä kelaamisesta 
haasteellista, mutta sen ei annet-
tu vauhtia juurikaan hidastaa.

Suurimmat haasteet matkaavil-
le aiheuttivat buffet-ruokailuissa 
olevat korkeat noutopöydät, 
minne ei kukaan alle 150 cm 
mittainen matkustaja ylettänyt, 
puhumattakaan sitten, jos mat-
kaaja istuu pyörätuolissa. 

Esteettömät hytit toimivat hy-
vin. Ne olivat kooltaan isompia 
kuin tavalliset hytit. Esteettö-
missä hyteissä oli myös auto-
maattiovet niin hyttiin sisälle 
kuin hytin vessaankin. Esteettö-
mien hyttien varusteluun kuului 
myös suihkutuolit ja isommat 
parvekkeet. 

Hissejä laivalla kyllä on riittä-
västi ja suht pienellä jonottami-
sella selviää, jos hoksaa tarkkail-
la, että mikä hisseistä tulee pai-
kalle. Ahdasta on, mutta eihän 
lomalla nyt mikään kiire pitäisi 
ollakaan.

Brilliance of The Seas alus toi-
mii siis hyvin Välimeren mat-
kailuun myös liikuntaesteisille.

Yhteysalukset ongelmana?
Toinen - ja ehkä merkittävin 

ongelma - on yhteysaluksiin me-
neminen. Yhteysalus on laivojen 
mukana kulkevia pelastusaluk-
sia, joilla siirrettiin matkustajia 
satamiin, joihin valtavaa alus-
tamme oli mahdotonta laittaa 

parkkiin. Aluksemme siis jä-
tettiin syvemmille vesille, josta 
loppumatka satamiin taitettiin 
yhteysaluksilla. Yhteysaluksiin 
nouseminen oli haastavaa, sillä 
pyörätuolilla siirtyminen isosta 
laivasta pieneen yhteysalukseen 
osoittautui välillä vähintäänkin 
haastavaksi ja joskus se ei onnis-
tunut lainkaan.

Apua kyllä saa, mutta kos-
ka olemme vesillä, niin aallot 
saattavat tehdä turvallisen siir-
tymisen mahdottomaksi, eikä 
henkilökunta halua ottaa riskiä, 
että siirtyessä sattuu onnetto-
muus. Näitä pienempiä satamia, 

jossa yhteysaluksia jouduimme 
käyttämään, oli meidän reissul-
lamme kaksi. Loput satamista 
olivat aluksellemme riittävän 
isoja ja maihin pääseminen sujui 
ongelmitta.

Yhteysalusten käyttö ei onnistu 
aina ns. tervejalkaisiltakaan. Yksi 
retken oppaista kertoi, että muu-
tamaa viikkoa aiemmin useampi 
sata risteilyvierasta joutui yö-
pymään maissa urheiluhallissa, 
koska merenkäynti esti yhte-
ysalusten paluukyydit laivalle. 
Mutta sellaistahan se on reissussa 
olo, että kaikkea sattuu.

Poliolehden toimitus 
ottaa mielellään 
vastaan vinkkejä 
mahdollisista 
esteettömistä 
matkakohteista, 
hotelleista tai vain 
kohteista, joihin 
haluaisitte lukijamat-
kan seuraavaksi 
suuntautuvan. Vink-
kejä voitte laittaa 
esim. sähköpostitse 
birgitta.oksa@polio-
liitto.com tai soittaa  
puh. 09 6860990.

Välimeren risteily, 
esteetön?

Kaikki tuo käytiin läpi yhdek-
sän päivän matkallamme, eli 
paljoa lepäämistä reissu ei sisältä-
nyt. Monen retkien täyttämä lai-
vareissu olikin hyvin tehokas ja 
laivan saapuessa takaisin Barce-
lonan satamaan olimme helpot-
tuneita, että olimme varanneet 
yhden lepopäivän Barcelonassa 
ennen kotiin lentämistä.

Polioliiton nettisivuille www.
polioliitto.com ladataan lyhyt 
video laivan esteettömyydestä 
lähiaikoina. Käykää katsomassa.

Teksti ja kuvat: Pietari Oksa

Monacon ruhtinaskunta on monen rikkaan veroparatiisi ja valtioon rakentuukin jatkuvasti 
lisää kerrostaloja uusille asukkaille. 

Vatikaani ja Pietarin kirkko on upea näytös, rikkautta ja valtaa. Suosittelemme sinne mene-
mistä aamulla, sillä iltapäivän ruuhkat tekevät kaikesta lähes mahdotonta.

Näimme matkalla kuusi erilaista satamaa, mutta Portofino eli delfiinien satama oli var-
masti upein kaikista.

Aluksemme Brilliance Of the Seas ei ole uusin Royal Caribbean varustamon aluksista, 
mutta juuri remontoitu alus sopi meidän ryhmällemme.

Upeat maisemat, upea ryhmä
Usein reissuista kirjoitetaan 

kattava kertomus, mutta tällä 
risteilyllä näkymät ja kohteet 
olivat kerrassaan upeita, joten 
kuvat kertokoot enemmän. 

Reittimme sisälsi seitsemän eri 
kaupunkia ja yhden meripäivän. 
Laivamme lähtö- ja saapumis-
paikka oli sama eli Barcelona. 
Satamat, joissa laivamme py-
sähtyi olivat: Espanja, Barcelo-
na- Ranska, Nizza- Italia, Por-
tofino- Italia, La Spezzia- Italia, 
Civitavecchia- Italia, Salerno- 
meripäivä- Espanja, Barcelona. Sirpa ja Riitta testaavat Portofinon invaparkkia. (Kuva Lauri Jokinen).

Matkalaiset kateissa,  
laukut paikalla.
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Laurin nurkka

Joulu lähestyy, elämme 
täällä pohjolassa vuoden 
pimeintä aikaa. Joulu-ul-

kovaloja asentaessani pakosta-
kin tuli tunne, joko taas näissä 
hommissa, voiko tosiaan vuosi 
vierähtää näin nopeasti. Kaupat 
aloittavat myös vuosi vuodelta 
aina vaan aikaisemmin joulu-
tavaroiden mainonnan. Ensin 
markkinointiin Black Friday 
tarjouksia. Tuo musta perjan-
tai ei ole enää päivän kestävä 
alennusmyyntipäivä, vaan par-
haimmillaan alennukset ovat 
kaksikin viikkoa voimassa. Alen-
nusmyyntejä alennusmyyntien 
perään, sitten joulumyynnit ja 
viimeistään joulun jälkeen alkaa 
joulumyyntiin tulleiden tava-
roiden alennusmyynnit. Kuka 
ostaa, pitäisi muistaa niitä kes-
tävän kehityksen tavoitteitakin.

Influenssakausi lähestyy ja ro-
kotukset ovat nyt meneillään. 
Rokotusta ottaessani minulta 
kysyttiin, onko jäykkäkouristus-
rokotukseni voimassa? Sanoin se 
olevan, ilmeisesti en sanonut sitä 
tarpeeksi vakuuttavasti, koska 
hoitaja tarkisti sen tietokoneensa 
syövereistä.  Siitä sainkin aiheen 
kysyä, että miksei Omakannassa 
näy rokotustiedot? Järjestelmän 
kehitys jäi kuulema vaiheeseen, 
kun jäätiin odottamaan sitä kuu-
luisaa Sotea.

Kuntsu on nyt myyty
Kirjoitin viimeksi, ettei ole 

mitään uutta kerrottavaa yhdis-
tyksen omaisuuden realisoinnin 
suhteen. Nyt asiat ovat edisty-
neet. Olemme löytäneet uuden 
omistajan Tampereen Kuntout-
tamislaitos Oy;lle eli Kuntsulle. 
Uusi omistaja on Fysiomaailma 
Oy.

Omistimme laitoksen yli 60 
vuotta. Matkalle mahtuu hyviä 
ja huonoja aikoja. 

90-luvulla Kuntouttamislaitos 
yhtiöitettiin, siitä muodostui 
Kuntouttamislaitos Oy. Yhtiö 
jatkoi toimintaansa Polioinva-
lidit ry:n omistamissa tiloissa 
vuokralaisena. 

Yhtiöittämisen myötä valit-
tiin yhtiölle hallitus. Pidemmän 
aikaa on jo ollut esillä, ettei yri-
tystoiminta kovin hyvin sovi 
pienen ikääntyvän yhdistyksen 
toimintaan. Yritystoiminnasta 
luopuminen nousi todeksi, kun 

menetimme Kelan kustantaman 
vaikeavammaisten “kuivan puo-
len” kuntoutuksen. Emme saa-
neet valituksella tuohon Kelan 
päätökseen muutosta ja Kunt-
sun liikevaihto laski jopa en-
nakoituja laskelmia enemmän. 
Oli sopeutettava toimintaa, tuli 
lomautuksia. Uusia asiakkaita ei 
saatu, ovi kävi harvakseen. Asia-
kaskato jäi pysyvältä tuntuvaksi 
tilanteeksi. 

Tilanteen ratkaisemiseksi jat-
koimme myös jo edellisellä hal-
lituskaudella aloitettua ostaja-
kandidaattien etsintää ja kevään 
2019 yhdistyksen vuosikoko-
uksessa jäsenistöltä pyydettiin 
omaisuuden realisointilupaa, 
joka myös johtokunnalle myön-
nettiin.

Kuntsun hallitus, jonka pu-
heenjohtajaksi minut valittiin 
keväällä 2019 Rauno Niemisen 
jäädessä ansaitulle vapaalle, lähti 
jalostamaan myyntiä. Uudelta 
toimijalta edellytettiin liiketoi-
minnan siirtymistä siten, että 
työntekijät siirtyisivät vanhoi-
na työntekijöinä uuden yhtiön 
palvelukseen ja ostaja jatkaisi 
toimintaa nykyisissä yhdistyksen 
omistamissa tiloissa. Meille oli 
tärkeää, että inhimillisyys edellä 
neuvotellaan kaupasta: työnteki-
jöiden pitkien työsuhteiden tur-
vaaminen oli meille tärkeä asia.

Erinäisten vaiheiden jälkeen 
pääsimme ostajaehdokkaan 
kanssa kauppakirja- ja vuokra-
sopimusehdoista niin pitkälle, 

Lapsuuteni ensimuistoja 
olivat talvisodan ajat. Olin 
sairastanut polion pari 
vuotta aikaisemmin ja 
vielä heiveröisessä kun-
nossa. Molemmat jalkani 
olivat täysin halvautuneet. 

Isäni oli rakentanut sukulais-
miehen kanssa uuden talon 
Valkeakosken kauppalaan, 

lähelle Tamperetta. Pääsimme 
muuttaman siihen juuri sodan 
alla. Rakennus oli vielä hieman 
keskeneräinen sementtitiilitalo 
ja niillä kovilla pakkasilla kylmä. 
Muistan, kun aamuisin olivat 
nurkat ja ikkunat jäässä – si-
säpuoleltakin. Itse sota-ajasta 
en juuri mitään ymmärtänyt. 
Katselin, kun ikkunoita pimen-
nettiin ja äiti kutoi villakäsineitä 
isälle siltä varalta, että rintama-
komennus tulisi. Käsineet olivat 
umpinaisia, paitsi peukalo ja 
etusormi erillään — liipaisinsor-
mi kuulemma. 

Pommituksia ja 
Sota syttyi 1939 loppuvuodes-

ta ja oli kovat pakkaset. Liikuin 
konttaamalla sisällä ja ulkona. 
Käsineitä siinä kului. Kädet ka-
raistuivat, kun liikuin sisällä 
kylmillä lattiapinnoilla. Ulkona 
liikuin paljon pienellä maha-
kelkalla käsillä lykkien. Siinä 
voimat karttuivat ilmeisesti niin, 
että parikymmentä vuotta myö-
hemmin menestyin SIU:n pulk-
kahiihdon mestaruuskisoissa! 

Olimme sivussa suorilta hyök-
käyksiltä, mutta pommitusvaa-
ran vuoksi oli rakennettu väes-
tösuojia maastoon. Aivan lähellä 
meitä oli tähystystorni, jossa 
lotat kiikaroivat mahdollista 
lähestyvää ilmauhkaa. Kaukana 
ei ollut myöskään palokunnan-
talon katolla oleva hälytyssireeni. 

Meillä kotona oli talon asuk-
kaille kivinen kellaritila hyvä 
sirpalesuoja. Ilmahälytyksiä 
oli harvoin. Silloinkaan emme 
malttaneet aina suojautua, vaan 

katselimme eteisen portailta tai-
vaalle. Korkealla taivaan sinessä 
näkyi joskus pakokaasuvanoja 
pommikoneiden suunnatessa 
kohti Tamperetta. Ajattelin, että 
jos ne niin korkealta pommin 
pudottavat ennättäisin vielä li-
vahtamaan suojaan! 

Isäni oli opastanut kiireen yl-
lättäessä asuinkerroksissa olevia 
hakeutumaan seinän viereen 
lähelle nurkkia, koska siellä talon 
rakenne on vahvinta. Kerran - ja 
sen ainoan kerran - kiire tulikin. 
15.1.1940 olin äidin kanssa 
kotona isän ollessa muualla töis-
sään. Jostakin syystä yleiset tur-
vatoimet olivat pettäneet täysin. 
Hälytyssireeni ei ulvonut korvia 
särkevästi, vaan keskellä päivää 
alkoi kuulumaan nopeasti lä-
hestyvä voimakas jyrinä ja seu-
raavassa hetkessä taloa vavisutti 
ikään kuin voimakas maanjä-
ristys. Kuului vielä muutama 
vaimeampi räjähdys. Sitten tuli 
hiljaista. Vihollisen pommiko-
neet olivat iskeneet! Säästyimme 
täysosumalta, mutta näköetäi-
syydelle oli pudonnut pommi, 
jonka sirpaleet vaurioittivat pa-
hasti läheisiä rakennuksia. 

Muistojen laatikko
Ikäiseni serkkupojat lähtivät 

heti tutkimaan tapahtumapaik-
kaa — minä en saanut lupaa 
lähteä mukaan. Pojat kyllä toivat 
minulle muistoksi pommin sir-
paleita. Sota-ajan vielä jatkuessa 
leikkimme olivat sotaisia. Josta-
kin saimme kiväärin patruunoi-
ta, jotka varovaisesti purimme 
ja saimme hieman ruutia pikku 
paukkuihin. Vaarallista leikkiä, 
mutta onneksi ei vahinkoja sat-
tunut! 

Talon asukkaita sotakesänä. Oikealla ylhäällä äiti ja isä, alhaalla minä ”serkkurivissä”. 
Poliolapsen kyllä huomaa.

Poliolapsi 
ja talvisota että yhtiön hallitus päätti yksi-

mielisesti ehdottaa Polioinvalidit 
ry johtokunnalle marraskuun 
kokouksessa Kuntsun liiketoi-
minnan myymistä Fysiomaail-
ma Oy:lle.  Johtokunta tutustui 
hallituksen esitykseen ja päätti 
- sille vuosikokouksen anta-
min valtuuksin - yksimielisesti 
hyväksyä Fysiomaailma Oy:n 
ostotarjouksen.

Fysiomaailma Oy tuo kaivat-
tua työtä mukanaan yhtiöön ja 
näin uskomme työntekijöiden 
pitkät työsuhteet ovat jatkos-
sakin turvattu ja uskomme nyt 
liiketoiminnan jatkuvuuteen 
uuden omistajan johtamana.  

Toivotan Fysiomaailma Oy 
omistajille menestystä ja kiitän 
Kuntsun henkilökuntaa jaksa-
misesta, sillä pitkään jatkunut 
epävarmuus työn jatkumisesta 
painoi mieltänne.

Omaisuuden realisoinnista on 
yksi osuus saatu päätökseen ja 
nyt ei siitä ole tällä kertaa muuta 
kerrottavaa, edetään askel ker-
rallaan. Neuvottelut kiinteistön 
osalta ovat vielä auki. Katsotaan, 
mitä tuo vuosi 2020 tullessaan.

Hauskaa Joulua ja Hyvää 
Uutta vuotta 2020

Lauri Jokinen
Polioinvalidit ry:n  
puheenjohtaja
  

Aikuisiässä löysin vanhan aar-
relaatikkoni, jossa oli pommin 
sirpaleita, hylsyjä ja kokardeja. 
Sota ja pula-aika jatkui vielä pit-
kään. Olin vilkas lapsi, eivätkä 
vanhempani minua pumpulissa 
pitäneet. Sain kontata pihapii-
rissä ja kerätä voikukan lehtiä 
kaneille, kitkeä puutarhamaata 
ja vääntää perunajauhomyllyä. 
Vasta aikojen rauhoittuessa alkoi 
kuntoutuspolkuni ja pääsin pys-
tyasennossa liikkumaan.

Teksti ja kuva: Topi Collin
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Ai että! On taas aika kai-
vaa muistilehti esille ja 
rustata ylös asioita mitä 

hallituksemme on saanut ai-
kaan. Kohta on vuosi vieräh-
tänyt ja tämän lehden ainut ja 
oikea politiikan toimittaja on 
valmis kertomaan teille mikä 
on muuttunut. Sote on val-
mis, kaikille on saatavilla hyvät 
ja luotettavat terveyspalvelut, 
vammaisten etuja on lisätty, ak-
tiivimalli on purettu, hoitajien 
määrää on kasvatettu selvästi 
ja ilmastonmuutosta vastaan 
on hyökätty väkevin päätöksin. 
Sipilän, Orpon ja Soinin halli-
tuksen ajama teräksinen diesel 
laiva on vaihtunut Antti Rin-
teen kipparoimaan ekologiseen 
sähköpotkurilla varustettuun 
puuveneeseen, jossa perää pi-
tävät mm. Li Andersson, Katri 
Kumluni sekä Pekka Haavisto.

Itse oikeutetusti laivamme kap-
teeni Antti Rinne nimitti lai-
van Titaniciksi. Laivan kannelta 
hallituksemme seuraa jatkuvasti 
ympärillä tapahtuvia muutoksia. 
Jäävuoreen tämä laiva ei törmää, 
sillä median mukaan jäävuoret 
ovat kuolleet sukupuuttoon ja 
mikäli jatkamme tällä kurssilla, 
kuolevat jo sukupuuttoon kuol-
leet dinosauruksetkin. 

Vai ei mitään saatu aikaan?
Todellisuus on kuitenkin toi-

nen. Yllättäen hallitus erosi pää-
ministerimme Antin johdolla 
tai johdosta. Tulos on, että vain 
Antti siirtyy hallituksen riveiltä 
puhemiesten tuolille ja ministe-
rivaihdokset näyttävät enemmän 
kierrätykseltä tuolilta tuolille 
kuin varsinaiselta muutokselta.

Antti Rinne ministereineen ei 
siis ehtinyt puolessa vuodessa 
saada muuta aikaiseksi kuin pää-
ministerin ja hallituksen eron. 
Toisaalta kyllä se on melkoinen 
saavutus sekin Suomen histori-
assa. Aikaa toki vielä on kolme 
vuotta ”uudella” hallituksella, 
toteuttaa sovittu hallitusohjel-

Ajatuksia (jo kuopatusta ja tuhkasta 
nousseesta) Suomen hallituksesta

ma, josta pilkkuakaan ei ole 
haluttu muuttaa. 

Mutta kun ottaa huomioon 
sen, että ihmisille valehtelu on 
aloitettava taas kaksi vuotta en-
nen vaaleja, on todellisuudessa 
enää vuosi aikaa Antin, anteeksi 
Sannan tietysti, hallituksen to-
distaa olevansa se, mitä sanoivat 
olevansa. Jatkankin puhumaan 
hallituksesta niin, että se kos-
kee sekä Rinteen että Marinin 
hallitusta. Ehkä seuraavassa nu-
merossa sitten löytyy kirjauksia 
muutoksista. Vielähän niitä ei 
ole.

Mistä syylliset?
Aikaa siis hyviin muutoksiin 

on, mutta tällä hetkellä halli-
tuksemme taitaa jatkaa samas-
sa vaiheessa kuin edeltäjänsä: 
”syyttely”. Suomen poliittisessa 
kulttuurissa vastataan kysymyk-
siin näin:
1. Etsitään syylliset. Se helppoa, 

sillä syyllisiä ovat aina kaikki 
muut paitsi itse.

2. Jatketaan syyttelyä, se selittää 
kaiken. Omia vaihtoehtoja ei 
tarvitse kertoa, helpottaa.

3. Perustellaan omaa tekemistä 
sillä, että kyllä edellisetkin 
tekivät. 

4. Jatketaan eteenpäin. Mihin-
kään ei tarvinnut tarttua itse.

Nämä vaiheet tulevat aina to-
teutumaan samalla tavalla, koska 
miksi muuttaa hyvää käsikir-
joitusta. Se on toiminut aina ja 
toimii edelleen, ei kai kukaan 
uusiksi Tuntematonta Sotilas-
ta kirjoita. Olisi kyllä kiva, jos 
kirjoittaisi ja suomalaiset lopus-
sa voittaisivat, menettämättä 

ainuttakaan miestä tai naista 
rintamalla. 

Mistä rahat?
Miksi mikään ei ole muuttu-

nut, vaikka hallitus ja sen arvot 
vaihtuivat niin paljon, kun ne 
nyt voivat Suomessa vaihtua. 
Valitettavasti vain työllisyys ja 
talous eivät ole vielä totelleet 
hallitusta. Miten voidaan tehdä 
uudistuksia ja hankintoja, kun 
rahaa ei ole? Ei kai mitenkään. 
En minä voi hankkia uusia soh-
vaa, vaikka haluaisinkin. Ei ole 
rahaa, niinpä joudun tyytymään 
kirjoittamaan tekstiäni tästä van-
hasta, jonka jouset painavat ikä-
västi pakaraan. Onneksi puolelta 
missä istun ei ole jousi vielä 
tullut sohvatyynystä läpi kuten 
toiselta puolelta. 

Raha määrää myös hallituk-
semme tekoja. Esimerkkinä 
autoilu eli lempiaiheeni. Au-
toilijoilta kerätään vuosittain 
yli kahdeksan miljardia euroa 
rahaa. Nyt hallitus haluaa liiken-
teestä vähäpäästöisempää ja jopa 
hiilineutraalia. Se tarkoittaisi au-
toilun radikaalia vähenemistä ja 
yksityisautoilun sähköistämistä. 

Mikäli tämä toteutuu tarkoit-
taa se sitä, että tuo kerättävä kah-
deksan miljardia ei ole enää kuin 
ehkä miljardin. Mistä saamme 
loput seitsemän miljardia? Sa-
maan aikaan puhutaan ilmai-
sesta, paremmasta ja kattavam-
masta julkisesta liikenteestä. 
Ymmärrän tämän, että kau-
pungeissa autoa ei välttämättä 
tarvita, mutta kun kaikki eivät 
asu kaupungeissa. No, jos hom-
mataan maaseuduilla asuville 
sähköautot. Voi sitten maalta 
ajaa kaupunkien Prismaan tai 

Citymarkettiin lataamaan auto-
aan talvipakkasella. 

Hyvä idea! Tämä ei silti poista 
sitä ongelmaa, että meiltä puut-
tuu se seitsemän miljardia. Vero-
tetaan se kävelystä, hengityksestä 
vai otetaanko lisää palkasta pois? 
Nythän jokainen ihminen - tu-
loista riippumatta -tekee vuo-
desta ensimmäiset kahdeksan 
kuukautta töitä valtiolle ja loput 
neljä sitten omaan ruokapöytään 
ja lääkkeisiin. 

Kunnianhimoista  
vai vain idioottimaista?

Hallitus ilmoitti tavoitteidensa 
olevan kunnianhimoisia, mut-
ta kyllä ne ovat idioottimaisia. 
Kunnianhimoinen tarkoittaa 
vahvaa tekemistä kohti tulevai-
suutta, missä odottaa palkinto. 
Nyt toiminta on syyttelyä, syyl-
listämistä ja hataraa päätöksen-
tekoa. Ei kunnianhimoista vaan 
idioottimaista sekoilua. Saman-
laista sekoilua kuin suomalaisissa 
pikkujouluissa. Hetkessä tuntuu 
hyvältä idealta ja onnistumisia 
saadaan nopeasti, mutta aamulla 
kaduttaa. 

Tulee vielä päivä, jolloin nykyi-
nen hallituksemme istuu kuun-
telemassa syytöksiä tekemisistä-
än. Isot, omasta mielestä hyvät 
lupaukset ovat joko toteutuneet 
tai jääneet lupauksiksi, jotka ei-
vät koskaan toteutuneet. No, sen 
aika näyttää kuinka käy, mutta 
vahva aloitus on ollut ja toivon 
hallitukselle parempaa jatkoa. 
Kyse on meidän suomalaisten 
arjesta. Eikä sen kurjistaminen 
entisestään ole lopulta kenen-
kään parhaaksi.

Palataan vuonna 2020. 
Hauskaa jouluaikaa 
kaikille  
lukijoille. 

”Piiri pieni pyörii,
poliitikot siinä hyörii.
Sormet sanoo soo soo soo,
puoluekirjat joo joo joo.”

Sotesohvalta

Seuraava ja sarjassaan kol-
mas Euroopan laajuinen 
polionmyöhäisoireita 

käsittelevä konferenssi pide-
tään 10-12, kesäkuuta 2020 Es-
panjassa, kaupungissa nimeltä 
Vitoria-Gasteiz. Konferenssin 
tavoitteena on käsitellä polion-
myöhäisoireita mahdollisimman 
laajasti ja monipuolisesti.

Kolme päivää kestävä tapah-
tuma on ainut laatuaan, ja se 
kokoaa yhteen polion sairas-
taneita, yhdistysten edustajia, 
terveydenhuollon ammattilaisia 
ja tutkijoita ympäri maailman. 

Hyvät käytännöt kiertoon

Voit tehdä muistutuksen, 
kantelun tai oikaisuvaati-
muksen.

Tyytymättömyys hoitoon 
tai kohteluun vaatii lähes 
aina ensin muistutuksen 
tekemistä.

Muistutus
Ota yhteys siihen hoitopaik-
kaan/sosiaalitoimistoon/
vammaispalvelutoimistoon 
sille henkilölle, joka on sinua 
tai asiaasi hoitanut sekä hänen 
esimiehelleen
Kerro omin sanoin mikä 
tapahtuneessa on ollut moi-
tittavaa
Tee moitinnan kohteesta 
olevasta asiasta kirjallinen 
muistutus toimipaikan vastaa-
valle johtajalle (ylilääkäri, sosi-
aalijohtaja tms.) Voit käyttää 
laitoksen valmista lomaketta 
tai tehdä sen vapaamuotoises-
ti, ihan omin sanoin

Muista myös, että potilasasia-
miehen/sosiaaliasiamiehen kuu-
luu puolueettomasti neuvoa 
muistutuksen tekemisessä.

Muistutuksen sisältö: Mah-
dollisimman selkeästi kirjoitettu 
tapahtuma ja asia sellaisena kuin 
sen olet kokenut, lisää kirjoituk-
seen niiden henkilöiden nimet ja 
asema, jotka ovat olleet mukana 
tapahtumassa tai asiassa (mikäli 
ne muistat tai tiedät). Toimita 
muistutus johtavalle taholle ja 
jää odottamaan vastausta (kestää 
n. kuukauden). Vastauksessa tu-
lee näkyä, miten asia on selvitet-
ty ja mihin toimiin on ryhdytty. 

Mikäli et saa vastausta tai olet 
tyytymätön vastauksen sisäl-
töön, voit tehdä kantelun alue-
hallintoviranomaiselle. 

Kantelu
Tee kantelu lomakkeella tai 
vapaa-muotoisesti
Kirjoita tapahtuma, saatu selvi-

tys ja syy miksi et hyväksy muis-
tutuksen ratkaisua tai     ilmoita 
mikäli et ole saanut muistutuk-
seesi vastausta.

Kuinka toimia, jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun

sosiaali- ja terveydenhuollossa?
Valvira selvittää kantelun pe-

rusteet, vanhoja (yli 2 v) juttuja 
ei käsitellä, eikä puutteellisin 
tiedoin lähetettyjä kanteluita.

Valtaosa kanteluista käsitellään 
vuoden sisällä.

Jos Aluehallintovirasto (AVI) 
huomaa asiassa on epäasianmu-
kaisuutta tai virheellisyyttä, se 
voivat antaa ammattihenkilölle 
tai toimipaikalle ohjausta. Kan-
telun avulla ei voida muuttaa tai 
kumota mm. Lääkärin tekemää 
diagnoosia tai hoitopäätöstä, 
eikä sen avulla voida muuttaa 
tai kumota tuomioistuinten tai 
muiden viranomaisten ratkai-
suja. 

Muutoksenhaku 
viranomaisen kielteiseen 
päätökseen

Mikäli saat esimerkiksi sosiaali-
toimistolta kielteisen päätöksen 
hakemaasi asiaan ja haluat saada 
siihen oikaisun, on sinun laadit-
tava kirjallinen oikaisuvaatimus.

Tee hakemus, josta ilmenee 
nimi, osoite, saamasi päätöksen 

tiedot: mahdollinen päätösnu-
mero, päätöksentekijän tiedot 
ja päivämäärä, jolloin päätös 
on tehty.

Kirjoita selkeästi vaatimuk-
sesi esimerkiksi: vaadin tätä 
päätöstä kumottavaksi koska 
tarvitsen matkoja xxx määrän 
kuukaudessa
Perustele vaatimuksesi: kerro 
millainen tarpeesi on ja mitkä 
seikat siihen vaikuttavat. 
Esimerkiksi: Ilman matkoja 
minulla ei ole mahdollisuutta 
osallistua harrastus- tai yhdis-
tystoimintaan
Todista sanomasi oikeaksi. Lii-

tä todisteeksi esim. lääkärin, 
fysioterapeutin, tai toimintate-
rapeutin todistus mm. liikun-
takyvystä tai perustele kantaasi 
lakiin vedoten.

Valita määräajan puitteissa, 
valitusaika pitää antaa tiedoksi 
päätöksessä. 

Työryhmissä ja luennoilla on 
mahdollisuus opiskella ja lisätä 
tietämystä polionmyöhäisoi-
reista. Lääkärit ja terveyden-
huollon ammattilaiset tulevat 
kertomaan omia näkemyksiään 
polion sairastaneiden hoidosta 
kuntoutuksesta ja tulevaisuu-
den näkymistä. Samalla polion 
sairastaneet itse pääsevät kerto-
maan omasta terveydestään ja 
siitä, kuinka polionmyöhäisoi-
reet ovat vaikuttaneet heidän 
elämäänsä. Toivommekin, että 
tämä kutsu tavoittaa mahdolli-
simman laajan joukon ympäri 
maailmaa ja saamme paikalle 
monta kasvoa erilaisin tarinoin.

Rotareiden suurella avustuk-
sella olemme saaneet poliotar-
tunnat maailmassa lähes loppu-
maan ja konferenssiin paikalle 
saapuukin ihmisiä myös monista 
avustusjärjestöistä. Tämä onkin 
ainutlaatuinen mahdollisuus 
teille päästä kuulemaan avus-
tusjärjestöjen, kuten WHO:n ja 
UNICEF:in työstä rokotusten 
parissa ympäri maailmaa.

Toivottavasti tapaamme kau-
niissa Vitoria-Gasteizin kaupun-
gissa ja pääsemme kuulemaan 
myös teidän elämästänne polio 
kumppanina.

Terveisin

Pablo Cervantes
Rotary Vitoria, Espanja
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AUTOPURKAAMO 
Autopalsta Oy
 varaosia uudehkoista  
  puretuista kolariautoista.
 ostamme kolariautoja,  
  myös  korjauskelpoisia.
Pori – Söörmarkku 
Puh. 02 677 0291, 02 677 0292

Kauniaisten KaupunKi

Oli otsikkona lääkintö-
hallituksen tiedotteeseen 
perustuvassa artikkelissa 
Polioinvalidi-lehdessä 
jouluna 1979.

Artikkelissa peräänkuu-
lutettiin yhteisöllisyyt-
tä, naapuriapua ja arki-

päivän käytännön tekoja, jotta 
kukaan ei jäisi haavoittuvassa 
asemassa yksin. Henkilökoh-
taisten voimavarojen ehtyessä ei 
välttämättä ole keinoja vuoro-
vaikutukseen, ja silloin tarvitaan 
toista ihmistä oman jaksamisen 
tueksi. 

Artikkelissa mainitaan par-
haaksi käytännön neuvoksi van-
ha ohje: ”minkä toivotte ih-
misten tekevän teille, tehkää se 
hänelle” ja todetaan että ”tukea 
voi antaa käymättä kauppa tai 
makeilematta” Vinkkeinä tode-
taan, että auttaminen on toisen 
ihmisen hyvään keskittymistä, 
ilman että hänen vaikea tilan-
teensa saa väheksyntää tai se 
jätetään jopa kohtaamatta. Toi-
saalta, vaikeat tilanteet nähdään 
myös arvokkaana kokemuksena 
”opiksi ottamisena”

Artikkelissa kerrotaan, että 
apua on saatavilla lähimmäisa-
vun ja sosiaalityön sekä tervey-
denhoidon asiantuntijoiden ”älä 
jää yksin – hae apua” -lausetta 
käytettiin jo tuolloin sujuvasti.

On kulunut 40 vuotta ja edel-
leen painimme samojen on-
gelmien kanssa.  Kaupungis-
tuminen kiihtyy ja maaseudut 
autioituvat. Perhe-käsityksem-
me kattaa yhä pienemmän pii-
rin, ja usein asumme kaukana 
toisistamme. Ystävämme ovat 

saattaneet työn ja opiskelun ta-
kia muuttaa hyvinkin kauas ja 
uusia ystäviä on vaikea saada, 
kun taustalta puuttuu yhdistä-
viä tekijöitä kuten synnyin kylä. 
Oman toimintakyvyn lasku, 
ikääntyminen tai puolison kuo-
lema kaventaa elinpiiriä. Emme 
voi osallistua niin kuin ennen. 
Me kaipaamme kollektiivista 
vastuuta eli yhteisöllistä vuo-
rovaikutteista toimintaa, jossa 
olemme osallisia. Yhdessä teke-

”Ihminen tarvitsee 
toista ihmistä”

eniten yksin asuvat ja yksinhuol-
tajat. (Tilastokeskus 2018)

Meillä on kolmannen sektorin 
palveluja, jotka auttavat meitä 
kutomaan läheisverkostoa, mut-
ta tärkeimmän työn teemme 
itse. Kysymys ei kuulukaan niin, 
että kuka meitä auttaa, vaan ketä 
me voimme auttaa? Millä kei-
noin? Kuluuko siihen aikaa? Ei 
välttämättä jaksaisi!

Vaan jaksaahan sitä, hymy kau-
pan kassalle voi pelastaa hänen 
päivänsä. Tervehdys naapurille 
voi johtaa yllätyksiin. Osallistu-
minen johonkin toimintaan voi 
tuoda elämään uusia tuulia ja 
ystäviä. Torilla kulkeminen voi 
johtaa ennalta arvaamattomiin 
kommunikaatiotilanteisiin. 
Osallistuminen, se on meidän 
velvollisuutemme. 

Mitä tulee poliokuntoutujiin, 
on hienoa, että on yhdistystoi-
mintaa, kursseja, koulutuksia, 
matkoja ja kavereita. On myös 
Polioliiton neuvontapalvelu, 
jossa kuunnellaan. Meillä on 
tahtoa, halua ja vastuuntuntoa.  

Jouluhymyä Polioinvalidit 
lehdessä N:o 5-6 

 ”Pikkukoululainen Leena ky-
syy ystävättäreltään, saman ikäi-
seltä Kaisalta: Uskotko sinä, että 
piru on tosiaan olemassa? – Ee-
een oikeastaan, eiköhän se ole 
samalla tavalla kuin joulupukin 
kanssa. Se on meidän talonmies”

Teksti: Marja
Lähde:  
Polioinvalidi jouluna 1979

Liikkumisen apuväline-
kysely tehtiin Polioliiton 
avokuntoutuksien apu-

välinepäivien yhteydessä syk-
syllä 2019. Kyselyt sisälsivät 21 
kysymystä liikkumisen apuvä-
lineistä, niiden saatavuudesta, 
ohjeistuksesta, merkityksestä 
sekä tarkoituksesta arkipäivän 
haasteiden kohtaamisessa. Ky-
symyslomakkeet suunniteltiin 
poliokuntoutujille helposti ja 
nopeasti täytettäviksi suljetuiksi 
kysymyksiksi, jossa vastausvaih-
toehdoiksi annettiin rastitettavat 
”ei”,” en osaa sanoa” ja ”kyllä” 
- laatikot. Vastauksia saatiin yh-
teensä 117 kappaletta.

Apuvälineet tukevat 
toimintakykyä

Poliokuntoutujilla on käytös-
sään runsaasti erilaisia apuväli-
neitä. Apuvälinekyselyn tarkoi-
tuksena oli kuitenkin kartoittaa 
poliokuntoutujan liikkumisen 
apuvälineprosessiin liittyvää tie-
toutta, ei niinkään sitä min-
kälaisia apuvälineitä heillä on 
käytössään. 

Poliokuntoutujan asenteessa 
näkyy vahvasti suunnitelmal-
lisuus apuvälineen hankinnan 
yhteydessä, apuvälineen roo-
lin näkyväksi tekeminen auttaa 
pohtimaan omien voimien riit-
tävyyttä ja säästämistä arjen toi-
minnoissa. Liki kaikki vastaajat 
toivat esiin, että on hyvä pohtia 
omia henkilökohtaisia tavoittei-
taan koko apuvälineprosessissa. 

Neljä viidestä poliokuntoutu-
jasta on oivaltanut, että oikean-
laisen apuvälineen käyttö lisää 
jokapäiväistä toimintakykyä ja 
arjesta selviytymistä. Saman-
suuntainen näkemys oli useam-
man apuvälineen vuorottelevan 
käytön vaikutuksesta omaan 
jaksamiseen, suunnitelmalliseen 
voimia säästävään toimintaan. 
vastanneista reilusti yli puolella 
oli käytössään useampi kuin yksi 
liikkumisen apuväline. 

Poliokuntoutujien vastauk-
sissa tuli esiin apuvälineiden 
hyötysuhde omaan lihashuol-
toon liittyvissä asioissa, melkein 
poikkeuksetta vastaajat olivat 
tietoisia siitä, miten yksilöllisten 
ja sopivien apuvälineiden avulla 
voidaan auttaa lihaksia ja niveliä 
jaksamaan sekä ehkäistä uupu-
mista. Yksityiskohtana voidaan 
mainita, että apuvälineiden sää-
tömahdollisuus on poliokun-
toutujalla erityisen tärkeä.

Siirtymisen apuvälineitä oli 
käytössä 15 % vastaajista ja yli 
puolet vastaajista on sitä mieltä, 
että sen oikeanlainen käyttö lisää 
niin omaa kuin auttajan turval-
lisuutta.

Tukea oikean apuvälineen 
hankintaan tarvitaan

Joka toinen vastaajista koki 
liikkumisen apuvälineen han-
kinnan hankalaksi ja joka kol-
mas ei osannut sanoa mitä es-
teitä ja käänteitä apuvälineiden 

hankinnassa voisi olla. Kolman-
nes vastaajista koki myös epä-
tietoisuutta siitä, mihin pitää 
kiinnittää huomiota oikeiden 
apuvälineiden oikea-aikaisessa 
valinnassa ja hankinnassa. Osa 
jopa koki, ettei omaa tällaista 
tietoutta ollenkaan. 

Vastaajilla oli hyvin tietoa 
apuvälineiden olemassaolosta ja 
niiden hankintapaikoista sekä 
niihin liittyvästä ohjauksesta ja 
sovittamisesta. Neljännes vas-
taajista oli kuitenkin sitä mieltä, 
ettei tiennyt tarpeeksi mistä ja 
miten apuvälineen voi hankkia. 
Kolmasosa vastaajista oli epätie-
toinen siitä, kuinka apuvälinei-
den hankintaan saa taloudellista 
tukea, vaikka liki kaikki tiesi 
mistä liikkumisen apuvälineen 
voi lainata.

Liikkumisen apuvälineisiin liit-
tyvä kysely antoi selkeän kuvan 
siitä, että poliokuntoutujat ovat 
tietoisia siitä millaisia apuväli-
neitä on saatavilla ja missä. 

Apuvälinekyselyn 
2019 antia

Merkittävää on kuitenkin seu-
raavat seikat: Liki puolet kyse-
lyyn vastanneista koki tarvit-
sevansa tukea ja ohjausta apu-
välineen hankintaan sekä apua 
liikkumisen helpottamiseen, 
kolmanneksella nykyinen apu-
väline teki liikkumisesta jopa 
raskasta. 

Positiivista oli se, että puolet 
vastaajista koki liikkumisen ti-
lanteensa hankaluudesta huoli-
matta hyväksi.

Teksti:  Marja Räsänen

Kuvat: Poliolehti

minen poistaa yksinäisyyden, 
eikö niin? 

Meillä on miljoona yksinäistä!
Me olemme kuitenkin yksinäi-

siä. Yksinäisyys eli toisen ihmi-
sen puuttuminen, on aikamme 
suurimpia haasteita. Tilasto-
keskuksen lukemat ovat karua 
kuultavaa. Suomessa on koko-
aikaisesti yksinäisiä 179 000 ja 
osa-aikaisesti yksinäisiä 950 000 
ihmistä. Yksinäisyydestä kärsivät 
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Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssien yleista-
voitteena on tukea poliovamman aiheuttamaan toi-
mintakyvyn alenemiseen sopeutumista, toimin-

takyvyn ylläpysymistä sekä omatoimisuuden säilymistä.  
Kursseilla saa tietoa poliosta, polion myöhäisoireista ja valmiuksia 
käsitellä mahdollisten polion myöhäisoireiden ja toimintakyvys-
sä tapahtuvien muutosten myötä muuttuvaa elämäntilannetta. 
Kursseilla etsitään voimavaroja arjesta selviytymiseen omasta hy-
vinvoinnista huolehtimisen ja vertaistuen avulla. Kursseilla tapaa 
muita poliovammaisia henkilöitä. Kokemusten vaihtaminen toisen 
samankaltaisessa tilanteessa olevan henkilön kanssa takaa aidon, 
ymmärtävän vertaistuen.

Kurssien kohderyhmät
Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit on tarkoitettu kaikille 

polion sairastaneille, jotka eivät saa riittävästi kuntoutusta julkisen 
terveydenhuollon tai Kelan kautta. Kursseille voivat hakeutua kaikki 
polion sairastaneet ikään tai jäsenyyteen katsomatta.

Kurssiohjelmat
Kurssien ohjelma rakentuu teoriatiedosta ja käytännöstä, sisältäen 

sekä ryhmä- että yksilöohjelmaa, hoitoja, vertaistukimahdollisuuksia 
ja vapaa-ajanohjelmaa.

Kustannukset
Polioliiton sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurs-

sit ovat osallistujille maksuttomia ja toteutetaan täysi-
hoidolla, sisältäen ohjelman, majoituksen (kahden hengen 
huoneissa) ja ruokailut. Kurssit toteutetaan STEA:n tuella.  
Matkajärjestelyt kurssipaikalle ja takaisin hoitaa jokainen kurssilai-
nen itse. Matkakulut haetaan Kelan kautta ja ne korvataan Kelan 
korvauskäytännön mukaisesti vain niille kuntoutujille, jotka ovat 

Suomen Polioliiton järjestämät
kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit 2020

hakeneet kurssille lääkärin lähetteellä, josta ilmenee nimenomaan 
kyseisen Suomen Polioliiton järjestämän kuntoutus- ja sopeu-
tumisvalmennuskurssin tarpeellisuus. Omavastuuosuus yhden-
suuntaiselta matkalta on 25,00 €/hlö. Mikäli sairauden laatu tai 
liikenneolosuhteet vaativat muuta kulkuneuvoa, voidaan matkat 
korvata muun kuin yleisen kulkuneuvon kustannusten mukaan.  
Kela maksaa 16-67-vuotiaille työssäkäyville kuntoutujille kuntou-
tusrahaa arkipäivien osalta, mikäli tältä ajalta ei ole muuta tuloa. 
Eläkkeensaaja ei voi saada kuntoutusrahaa.

Kurssille hakeminen
Suomen Polioliiton STEA:n tuella toteutettaville kursseille hae-

taan ilmoitettuun hakupäivään mennessä Suomen Polioliiton 
omalla kurssihakulomakkeella. Hakulomake löytyy Poliolehdestä 
ja sen voi tilata myös Polioliiton toimistolta. Kurssihakulomakkeen 
voi myös täyttää Polioliiton verkkosivuilla, www.polioliitto.com. 
Hakuajan päättymisen jälkeen tulevia tai vaillinaisesti täytet-
tyjä hakemuksia ei huomioida osallistujia valittaessa. Mahdol-
liset kursseille osallistumisen peruutukset tulee tehdä viimeis-
tään kahta viikkoa ennen kurssin alkua. Tämän jälkeen tehdyt 
peruutukset voi tehdä maksutta vain lääkärintodistuksella.  
Kursseille hakijat valitaan mm. polion myöhäisoireiden asteen ja 
kuntoutus- ja sopeutumistarpeen mukaan. Valinnassa otetaan huo-
mioon hakijan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen tilanne sekä haki-
jan oma näkemys kurssin tarpeellisuudesta. Kurssivalinnat suorittaa 
Suomen Polioliiton hallitus. Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennus-
kursseille hakeneille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti.

Kurssihakemuksen postitusosoite: 
Suomen Polioliitto ry
Kumpulantie 1 A 8 krs., 00520 Helsinki.
Kuoreen merkintä ”Kurssihakemus”

Kurssit vuonna 2020

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi  
”Apua arkeen polion myöhäisoireiden kanssa ”
Aika: 11-20.5.2020 (10 vrk)
Paikka: Maskun kuntoutuskeskus,  
Vaihemäentie 10, 21250 Masku
Haku: 16.3.2020 mennessä, Polioliiton hakulomakkeella
Kurssi on erityisesti tarkoitettu poliovammaisille, joilla todettu tai 

epäilty polion myöhäisoireista. Painotus myöhäisoireiden huomioi-
misessa arjessa ja toimintakyvyn muutoksissa. Kurssilla jaetaan tietoa 
polion myöhäisoireista, toimintakyvyn säilyttämistä tukevista asi-
oista kuten levon ja rasituksen määrästä, apuvälineistä, vertaistuesta 
ja vammaispalveluista Tietopuolisen ohjelman lisäksi kurssipäiviin 
kuuluvat, liikunta, rentoutus, yksilöhoidot, vertaistuki ja vapaa-aika. 

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi  
”Apua ajoissa”
Aika: 2-11.9.2020  (10 vrk)
Paikka: Rokuan Kuntokeskus, Kuntoraitti 2, 91670 Rokua
Haku: 22.06.2020 mennessä, Polioliiton hakulomakkeella
Kurssi on erityisesti tarkoitettu poliovammaisille henkilöille, joilla 

ei ole aiempaa kokemusta poliovamman huomioivasta kuntoutuk-
sesta tai sopeutumisvalmennuksesta. Kurssilla jaetaan tietoa polion 
myöhäisoireista, toimintakyvyn säilyttämistä tukevista asioista kuten 
levon ja rasituksen määrästä, apuvälineistä, vertaistuesta ja vammais-
palveluista Tietopuolisen ohjelman lisäksi kurssipäiviin kuuluvat, 
liikunta, rentoutus, yksilöhoidot, vertaistuki ja vapaa-aika.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi  
”Apua arkeen ”
Aika: 2-11.11.2020 (10 vrk)
Paikka: Kuntoutus Peurunka, Peurungantie 85, 41340 Laukaa
Haku: 4.9.2020 mennessä, Polioliiton hakulomakkeella
Kurssi on tarkoitettu ikääntyneille poliovammaisille, jotka jääneet 

muun kuntoutustoiminnan ulkopuolelle. Painotus arjen toiminta-
kykyä tukevissa asioissa poliovammaisen näkökulmasta. Kurssiin 
tavoitteena on toimintakyvyn ylläpito ja kohentaminen, yksilöl-
listen omahoito-ohjelmien teko ja motivointi kurssin jälkeiseen 
itsestä huolehtimiseen. Tietopuolisen ohjelman lisäksi kurssipäiviin 
kuuluvat liikunta, rentoutus, yksilöhoitoja, vapaa-ajan ohjelma ja 
vertaistuki.

Kurssit rahoittaa STEA. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan 
sekä Poliolehdessä että Polioliiton nettisivuilla www.polioliitto.com.

Lisätietoja:
Suomen Polioliitto ry 
puh. 09 6860990 
s-posti: marja.rasanen@polioliitto.com  
tai birgitta.oksa@polioliitto.com

Tuetut kuntoutusjaksot  
vuonna 2020

Suomen Polioliiton jäsenjärjestöt Polioinvalidit ry ja Suomen Po-
liohuolto ry tarjoavat jäsenilleen valtakunnallisia ja alueellisia tuettu-
ja kuntoutusjaksoja yhteistyössä useiden eri palvelutuottajien kanssa. 

Lisätietoja tarjottavista tuetuista kuntoutuskursseista löytyy Po-
liolehden jäsenjärjestöjen sivuilta Osastoissa tapahtuu ja Poliohuol-
lon puolelta sekä järjestöjen verkkosivuilta www.polioliitto.com/
jäsenjärjestöt.

Lehtimäen Opiston  
Iloa ja vaihtelua elämään -kurssi
Aika: 27.7 – 1.8.2020  (6 vrk)
Paikka: Lehtimäen opisto, Opistotie 1, 63500 Lehtimäki
Haku: Ilmoittautumiset 15.6.2020 mennessä kurssisihteerille, 
puh. 0400 365 375 tai sähköisesti https://www.lehtimaenopisto.
fi/hakemus-virikekursseille.
Kurssi on tarkoitettu polion sairastaneille henkilöille. Kurssioh-

jelma sisältää monipuolista ryhmäjumppaa, pelejä ja kädentaitoja. 
Kurssimaksuun sisältyy myös yksi 30 min jalkahoito. Lisäksi kurssi-
laisilla on Mahdollisuus tilata maksullisia yksilöhoitoja (fysioterapia, 
ratsastus, hieronta).

Kustannukset:
Kurssivuorokauden hinta on 50 €/hlö. Polioinvalidit ry:n 

ja Suomen Poliohuolto r.y:n varsinaiset jäsenet saavat tukea 
kurssikustannuksiin 15€/vrk/jäsen, jolloin hinta on 35 €/vrk. 
Tuki huomioidaan suoraan Lehtimäen Opiston laskussa. Koko 
kurssin hinta on 300,00 €, poliojärjestöjen jäsenille 210,00 €. 
Jäsenedusta kannattaa mainita ilmoittautumisen yhteydessä. Po-
lioinvalidit ry:n ja Suomen Poliohuolto r.y:n yhteisjäsenten osalta 
kurssituki puolitetaan järjestöjen kesken. Eli yhteisjäsenet eivät voi 
saada täyttä (15 €) kurssitukea molemmilta järjestöiltä.

Matkajärjestelyt kurssipaikalle ja takaisin hoitaa jokainen kurssi-
lainen itse. Matkakulut haetaan Kelan kautta ja ne korvataan Kelan 
korvauskäytännön mukaisesti vain niille kuntoutujille, jotka ovat 
hakeneet kurssille lääkärin lähetteellä, josta ilmenee nimenomaan 
kyseisen Lehtimäen Opiston järjestämän Iloa ja vaihtelua elämään-
kurssin tarpeellisuus.

Oikeus erottua!
Valtakunnalliset kesäpäivät vietetään 22-24.5.2020

Oulun Edenissä, Holstinsalmentie 29, 90510 Oulu.

Luvassa tietoa, taitoa, hupia ja hyvää seuraa.

Tarkemmat tiedot seuraavassa Poliolehdessä ja jäsenkirjeessä.

Lämpimästi tervetuloa!

Polioinvalidit ry, Pohjois-Suomen osasto

Suomen Polioliitto ry
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Keskuskatu 29, 48100  Kotka, puh. 010 444 3630

Avokuntoutusta järjestetään vuonna 2020 kahdeksalla paikka-
kunnalla, kullakin kahdesti vuodessa. Avokuntoutuksiin tulee 
ilmoittautua etukäteen ja ilmoittaa mahdolliset ruokavaliot.  

Ilmoittautuminen on sitova. 

Avokuntoutukseen hakeminen
Avokuntoutus ryhmiin haetaan sähköisellä hakulomakkeella tai 

postitse tulostettavalla hakulomakkeella. Lomakkeet löytyvät Polio-
liiton nettisivuilta hakulomakkeista. Avokuntoutusryhmään haetaan 
vain ensimmäisen osallistumiskerran yhteydessä. 

Kuntoutuspäällikkö Marja Räsänen ottaa tarvittaessa yhteyttä.
Hakulomakkeiden postitusosoite:
Suomen Polioliitto ry/Marja Räsänen
Kumpulantie 1 A 8 krs
00520 Helsinki

Suomen Polioliitto ry:n
Avokuntoutus 
Jatkuu uusin aihein myös vuonna 2020

Uusin palvelu Polioliiton 
kuntoutustarjonnassa 
on verkkokuntoutus. 

Verkossa tapahtuva kuntoutus 
on toimintakykyvalmennusta, 
jonka taustalla on tutkittu tieto 
ja poliokokemukset. Etäkuntou-
tuksen tarkoituksena on tarjota 
poliokuntoutujalle asiantunte-
van tiedon lisäksi tehtäviä, har-
joituksia ja vertaistukea Chat-
ryhmässä.

Etäkuntoutus videot ovat ly-
hyitä tietopaketteja ja toimivat 
alustuksena itsepohdinnassa, 
harjoituksia ja tehtäviä tehdes-
sä. Harjoitukset ovat esimerk-
kejä siitä, miten voit toteuttaa 
aihealueeseen liittyviä fyysisiä 
harjoitteita. Tehtävät toimivat it-
setuntemuksen lisääjänä ja kun-
toutumisen mahdollistajina, 
niiden pohjalta voit myös lähet-

Avokuntoutuksen aikataulut  
ja teemat vuonna 2020
Kevät 2020  

Lahti-Kouvola: Uni ja Stressi 23.1.2020 Klo 10-15 Aikuiskou-
lutuskeskus, Taitajantie 2, Kouvola. Ilmoittautuminen viimeis-
tään 9.1.2020.
Pääkaupunkiseutu: Oikeusturva 13.2.2020 tai 14.2.2020  
klo 10 – 15, Iiris-Keskus, Marjaniementie 74, Helsinki.  
Ilmoittautuminen viimeistään 2.2.2020. 
Pohjois-Suomi: Oikeusturva 21.2.2020 klo 12 – 18  
Caritas koti, Kapellimestarinkatu 2, Oulu.  
Ilmoittautuminen viimeistään 7.2.2020.
Satakunta: Oikeusturva 6.3.2020 klo 10-15 Diavire,  
Pikantti, Metsämiehenkatu 2, Pori.  
Ilmoittautuminen viimeistään 21.2.2020. 
Savo: Oikeusturva 26.3.2020 klo 12-15, Vesileppis, Vokkolan-
tie 1, Leppävirta. Ilmoittautuminen viimeistään12.3.2020. 
Tampere: Oikeusturva 3.4.2020 klo 10 – 15,  
Kuntoutuskeskus Apila, Reumantie 6, Kangasala.  
Ilmoittautuminen viimeistään 20.3.2020. 
Varsinais-Suomi: Oikeusturva 23.4.2020 klo 10-15 Radisson 
Blue Marina Palace, Linnankatu 32, Turku. Ilmoittautuminen 
viimeistään 9.4.2020.
Pohjanmaa: Oikeusturva 4.6.2020 klo 10-15,  
Lehtimäen opisto Opistotie 1, Lehtimäki.  
Ilmoittautuminen viimeistään 20.5.2020.

Syksy 2020   
Savo: Oikeus erottua 1.9.2020 klo 10-15,  
Kruunupuisto, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju.  
Ilmoittautuminen viimeistään 21.8.2020. 
Pääkaupunkiseutu: Oikeus erottua 10.9. tai 11.9.2020  
klo 10-15 Iiris-Keskus, Marjaniementie 74, Helsinki.   
Ilmoittautuminen viimeistään 28.8.2020. 
Pohjanmaa: Sydänterveys 18.9.2020 klo 10-15  
Komia-Kabinetti, Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, Seinäjoki. 
Ilmoittautuminen viimeistään 4.9.2020. 
Varsinais-Suomi: Oikeus erottua 24.9.2020 klo10-15  
Radisson Blue Marina Palace, Linnankatu 32, Turku.  
Ilmoittautuminen viimeistään 10.9.2020.
Satakunta: Sydänterveys 16.10.2020 klo 10-15 Diavire,  
Pikantti, Metsämiehenkatu 2, Pori.  
Ilmoittautuminen viimeistään 2.10.2020.
Pohjois-Suomi: Sydänterveys 13.11.2020 klo 12-18  
Caritas koti, Kapellimestarinkatu 2, Oulu.  
Ilmoittautuminen viimeistään 30.10.2020. 
Tampere: Oikeus erottua 20.11.2020 klo 10-15  
Kuntoutuskeskus Apila, Reumantie 6, Kangasala.   
Ilmoittautuminen viimeistään 6.11.2020.

Suomen Polioliitto ry:n 
verkkokuntoutus
www.polioliitto.com /verkkokuntoutus

tää sähköpostitse kysymyksiä tai 
keskustella asiasta Chatissa.

Etäkuntoutuksen Chat-huone 
on tarkoitettu pienelle ryhmällä 
kuntoutujia ja siellä on mah-
dollista toimia kameran ja mik-
rofonin kanssa kasvotusten tai 
osallistua nimimerkin turvin ni-
mettömänä pelkästään kirjoitta-
malla. Chat ryhmän yksilöllisen 
tunnuksen saat sähköpostitse.

Tarvitset verkkokuntoutuk-
seen älylaitteen tai tietokoneen, 
sekä rutkasti seikkailuhalua ja 
uteliaisuutta.

Auta mielelläni alkuun: 
Marja Räsänen 
0400-236 956, 
marja.rasanen@polioliitto.com.

Avokuntoutukseen ilmoittautuminen
Jatkossa avokuntoutusryhmän kokoontumiseen ilmoittaudutaan 

puhelimitse tai sähköpostilla. Viimeiset ilmoittautumispäivät löy-
tyvät avokuntoutuspäivien luettelosta. Ilmoittautumisen yhteydes-
sä kannattaa ilmoittaa erityistarpeensa ja ruokavalionsa. 

Ilmoittautumiset puhelimitse puh. 09-6860990.
Sähköpostitse: marja.rasanen(a)polioliitto.com

Osallistuminen maksutonta
Avokuntoutus on osallistujille maksutonta. Kela korvaa matkakus-

tannuksia, mikäli avokuntoutukseen on haettu lääkärintodistuksella, 
joka nimenomaisesti kohdistuu ko. avokuntoutukseen (nimi, aika 
ja paikka) sekä avokuntoutuksesta saatavaan terveydenhuollon am-
mattilaisen todistukseen.

Tervetuloa mukaan!
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Ruudukon ratkaisu pyydetään lähettämään 29.2.2020 mennessä  
osoitteella POLIOLEHTI, Kumpulantie 1 A 8. krs, 00520 Helsinki. Kuoreen merkintä “Ruudukko”.

Nimi ____________________________________________________________________________________________________

Lähiosoite ______________________________________________________ Postitoimipaikka ______________________________

Pankkiyhteystiedot __________________________________________________________________________________________

www.sanaris.fi / laadinta Erkki Vuokila, ulkoasu Petri Lehtinen ja Heli Kärkkäinen

Poliolehdenlehden talviruudukko
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Hakemus
Suomen Polioliiton kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssille  
STEA-rahoitteiset kurssit 2020

Hakijantiedot
Nimi:

Henkilötunnus:

Lähiosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Puhelinnumero:

Sähköposti:

Kurssi, jolle haetaan
Ensisijainen kurssi

Toinen vaihtoehto

Kolmas vaihtoehto

Edellinen kuntoutuskurssi
Vuosi

Maksaja: Kela ❏   Kunta ❏   RAY/Stea ❏   Muu: _________________________________ 

Poliovammaa/terveydentilaa koskevat tiedot
Polioon sairastumisvuosi?

Polion myöhäisoirediagnoosi?  Kyllä: ❏  Ei: ❏

Muut sairaudet, jotka vaikuttavat arkeen?

Minulle on tehty kuntoutumissuunnitelma Kyllä:
 
❏

  Ei:
 
❏

 

Apuvälineet:     Keppi
 
❏ 

  Rollaattori ❏ 
  Pyörätuoli

 
❏

   Muu: _________________________________  

SUOMEN POLIO HUOLTO r.y:n  SUOMEN POLIO HUOLTO r.y:n  
PUOLELTAPUOLELTA

Valtakunnassa kaikki hy-
vin. Vai onko? Politiik-
kako muka tylsää. Ei 

suinkaan, ainakaan tänä syk-
synä. Istujat ministerien jakka-
roilla vaihtuvat vähän väliä ja 
salkkuja lentelee ilmassa ristiin 
rastiin. Olisi siinä vanha kun-
non ”Urkki” ihmeissään, jos 
näkisi tämän hetken Suomen 
politiikan sekamelskan. Tänään 
nimitetään taas uusi hallitus. Tai 
eihän se mikään uusi hallitus ole. 
Vaan vanhan kertaus. Ministe-
rikierrätyksellä ja pääministerin 
vaihdolla ryyditetty uusi päivi-
tetty versio. 

Eniten minua ihmetyttää se, 
että eroamaan joutunut ”rivi-
ministeri” pelastetaan takaisin ja 
eroamaan joutunut pääministeri 
ollaan palkitsemassa nostamalla 
hänet eduskunnan puhemiehis-
töön. Olen edelleen sitä miel-
tä, että politiikka on hauskaa 
teatteria, mutta samaan aikaan 
sairasta peliä kansalaisten kus-
tannuksella. Uskokaa vaan, että 
hallitustilanne ei vielä tästä rau-
hoitu. Vaan teatteri jatkuu. On 
sen verran riitaista porukkaa 
tuossa sakissa. Saa nähdä, mitä 
tästä seuraa!

Polion hävittämisen tilanne
Historiallinen etappi on saa-

vutettu. Kaksi poliovirusta on 
hävitetty, yksi enää jäljellä. Maa-
ilman terveysjärjestön WHO:n 
mukaan polion vastaisessa tais-
telussa on saavutettu historial-
lisen tärkeä virstanpylväs: villin 
polioviruksen tyyppi 3 on maa-
ilmanlaajuisesti hävitetty. Tällä 
hetkellä kaksi kolmesta villin 
polioviruksen tyypistä on siten 
saatu nujerrettua. Villeistä eli 
luonnollisesti ihmisväestössä 
kiertävistä polioviruksista on 
jäljellä enää tyyppi 1.Tämä saa-
vutus polion hävittämiseksi on 
virstanpylväs maailmanlaajuisen 
terveyden edistämisessä. Ihmis-
kunta ei ole montaakaan kertaa 
onnistunut virusten hävittämi-
sessä kokonaan. Isorokkovirus 

oli ensimmäinen, polio 2 vuon-
na 2015 toinen ja tämä on nyt 
kolmas virus. 

Poliorokotus  
tarvitaan edelleen

Villi poliovirus leviää tällä het-
kellä vain kahdessa maassa, Af-
ganistanissa ja Pakistanissa. Tänä 
vuonna tautitapauksia on ollut 
tähän mennessä 88. Afrikassa 
villin polioviruksen tartuntoja 
ei ole vuoden 2016 jälkeen to-
dettu. Ongelma on Afrikassa-
kin kuitenkin rokoteperäisten, 
muuntuneiden poliovirusten 
leviäminen. Rokoteperäiset po-
liovirukset saattavat lähteä kier-

tämään silloin, kun käytössä 
on elävää poliovirusta sisältävä 
rokote ja väestön rokotussuoja 
poliota vastaan on puutteellinen.

Länsimaissa käytössä on ro-
kote, jossa on inaktivoitua, ta-
pettua poliovirusta. Se ei pysty 
aiheuttamaan tautia ihmisessä, 
joka rokotteen saa. Toinen ro-
kotetyyppi sisältää elävää polio-
virusta ja se on edelleen useissa 
maailman maissa käytössä. Vaik-
ka poliovirus on käymässä maa-
ilmassa entistä harvinaisemmak-
si, poliorokotus on Suomessakin 
edelleen erittäin tarpeellinen.

Tämä vuosi alkaa kohta olla 
”taputeltu.” Jos jotain tälle vuo-

delle suunniteltua jäi tekemättä, 
niin ei hätää. Elämä jatkuu. Jo-
tain tekemistä täytyy jättää myös 
tulevaisuuteen. Joulun ja vuo-
denvaihteen lähestyessä kiitän 
poliojärjestöjen toimiston hen-
kilökuntaa ja yhteistyökumppa-
neitamme hyvästä yhteistyöstä 
kuluneen vuoden aikana. Toi-
votan teille, jäsenistöllemme ja 
Poliolehden lukijoille.

Hyvää ja Rauhallista Jou-
lua, sekä Onnellista Uutta 
Vuotta 2020.

Leo Hänninen
Suomen Poliohuolto r.y:n 
puheenjohtaja

Kesäisiä tunnelmia Marjolasta.

Lämmin kiitos kai-
kille kannatusjäse-
nillemme työmme 
tukemisesta. 
Hyvää vuotta 2020.
Suomen  
Poliohuolto r.y.
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Länsi-Porin Uusi apteekki
www.lansiporinuusiapteekki.fi

A ja T Myyry Oy 
Lehmo, www.atmyyry.fi

Hammaslääkäri  
Auli Reijonen

Lahti, puh. 03 751 2122

Keuruun Kuntoutus Oy
www.keuruunkuntoutus.fi

www.alco.fi

Arkkitehtitoimisto Stenros Oy
Helsinki, puh. 09 684 9144

Auto-Muovi Oy
Helsinki, www.automuovi.fi

Eino Nikka & Knit
Pekanpää, puh. 0400 785 844

Eurajoen Ajo-opisto
www.eurajoenajo-opisto.fi

Euromaski Oy
Kaarina, www.euromaski.fi

Forssalasi Oy 
Forssa, puh. 050 401 8278

Tampereen Hautauspalvelu Oy
www.tampereenhautauspalvelu.fi 

– 24 H Päivystys –

Harjavallan  
Auto ja Metalli Ky

puh. 02 674 6309

Helsingin Laskentasäätö Oy
www.hls.fi

Kittilän Tilipalvelu Oy
puh. 010 322 0630

Konepaja Trameta Oy
turku, www.trameta.fi

www.koneurakointikempas.fi
Liperi

Kurun Kivi Oy
terälahti, www.kurunkivi.fi

Mavor Oy
Nummela, www.mavor.fi

Oy Trial Ab
www.trialab.fi

LäNSi-PORiN  
SEURAKUNTA

Sähköpalvelu Keskitalo Ky
Kempele, puh. 044 262 7499

Tmi Ari Jortikka
Köyliö, www.matkajortikka.fi

Hyvää Joulua!

Tiori-Kuljetus Oy
Helsinki, www.tiori-kuljetus.comTURUN  

VAPAAVARASTO Oy
puh. 075 326 7999, 

www.turunvapaavarasto.fi

Tarvitsen henkilökohtaista apua: 

Ruokailussa
 
❏

   Pukemisessa
  
❏

   Hygieniassa
  
❏

   Liikkumisessa
  
❏

   Muussa:
 
________________________

Minulla on mukanani henkilökohtainen avustaja:   Kyllä: ❏  Ei: ❏

Erityistä huomioitavaa (esim. allergiat, erityisruokavaliot, erityistoiveet)

Perusteluja kurssivalinnan tueksi
Kuvailkaa omaa elämäntilannettanne:

Miten kurssi tukee toimintakykyänne?

Allekirjoitus
Annan suostumukseni siihen, että antamiani tietoja voidaan antaa kurssin työntekijöille:

Paikka ja aika    

Hakijan allekirjoitus, nimenselvennys

Palauta kurssihakemus osoitteella: 
Suomen Polioliitto ry 
Kumpulantie 1 A 8 krs. 
00520 Helsinki 
kuoreen merkintä ”hakemus”

Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia emme voi huomioida.

Hakulomakkeen tiedot rekisteröidään Suomen Polioliitto ry:n kurssitietojärjestelmään.  
Kurssitietojärjestelmän rekisteriseloste on nähtävissä toimistolla, Kumpulantie 1 A 8.krs, 00520 Helsinki. 
 
Lisätietoja: Suomen Polioliitto ry. puh. (09) 68 60 990
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osastoissa...

Pääkaupunkiseutu 
osasto

Pääkaupunkiseudun osasto kiittää kaikkia 
jäseniään, avustajiaan ja yhteistyökump-
paneitaan kuluneesta vuodesta ja toivottaa 
hyvää joulua ja onnea vuodelle 2020.

Toimintaa keväällä 2020

Allasvoimistelua sairaala Ortonin altaalla
Osastomme järjestää osaavien fysiotera-

peuttien ohjauksessa edelleen allasvoimis-
telua sairaala Ortonin altaalla alkaen 9.1. 
Ryhmä kokoontuu torstaisin klo 14.00-
15.00, josta jumppaa klo 14.00-14.45 ja klo 
14.45-15.00. vapaata uintia 

Kevätkauden maksu on 50 €. 
Tule hoitamaan kuntoasi!

Kuntosaliharjoittelua
Laurean Ammattikorkeakoulu on tarjon-

nut ilmaista kuntosaliharjoittelua, fysiote-
rapeutti opiskelijoiden ohjauksessa Espoon 
Tapiolassa. Syksyllä ryhmä on kokoontunut 
tiistaisin klo 14-15. Kevään alkamispäivä 
ei ole vielä selvillä, mutta jos olet kiinnos-
tunut tulemaan mukaan, niin ota yhteyttä 
toimistolle.

Osaston vuosikokous
Osaston vuosikokous järjestetään toimis-

tolla 12.3.2020 klo 17.00 alkaen. Kokouk-
sessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Helsingin Kaupunginteatterin ”Vihainen 
leski”

Menemme Helsingin kaupunginteatterin 
suurelle näyttämölle, Eläintarhantie 5, kat-
somaan esitystä ”Vihainen leski” 29.2.2020 
klo 13.00.

Vihainen leski ottaa ohjat omiin käsiinsä 
näyttävästi ja häpeilemättä. Nauru raikaa 
eikä kyyneleiltä vältytä. Voimaannuttava, 
herkistävä ja rehevästi hauska esitys soi nos-
talgisia finnhitsejä ja discobiisejä parhailta 
vuosikymmeniltä. Esityksen kesto noin 2 h 
30 min sisältäen väliajan.

Lippujen hinta on 35,00 euroa jäseneltä ja 
12,00 euroa avustajilta. Liput on maksettava 
4.1.2020 mennessä yhdistyksen tilille. Sito-
vat ilmoittautumiset toimistolle viimeistään 
24.1.2020.

Torstaikerho
Torstaikerho kokoontuu kuukauden toise-

na torstaina toimistolla Kumpulantie 1 A 8. 
krs klo 15.30-17.30

Kevään kokoontumiset:

Tammikuu 9.1. Suunnittelua keväälle
Helmikuu 13.2. Ohjelma myöhemmin
Maaliskuu 12.3. Ohjelma myöhemmin
Huhtikuu 8.4. Ohjelma myöhemmin. 
Huom! Päivä on keskiviikko.
Toukokuu 14.5. Kevätlounas Mama  
Mozza -ravintolassa klo 13.00

Ilmoittautumiset ja maksut
Ilmoittautumiset toimistolle  
puh. 09-6860 9930. 
Maksut henkilökohtaista viitenumero 

käyttäen, Polioinvalidit ry:n tilille Danske 
Bank FI18 8000 1300 2228 75.

Tervetuloa mukaan tapahtumiin

Johtokunta

Varsinais-Suomen 
osasto
Salivuoro

Salivuoromme jatkuu joulukuun tauon 
jälkeen Impivaaran uimahallissa, katuosoite 
Uimahallinpolku 4. Vuoromme on tiistaisin 
klo 12 -13.30. Kevätkauden ensimmäinen 
vuoro on tiistaina 7.1.2020.  Kevätkau-
den kausimaksu on 25 € ja se maksetaan 
31.1.2020 mennessä osaston tilille FI71 
2264 1800 1320 40.  

Ilmoita mukaantulostasi Riitalle puh. 
0400122330, jotta saat kulkuporttia varten 
avainrannekkeen.

Kuntosali
Kuntosalivuoro Kaarinan Omaishoidon 

tukikeskus Visiitissä keskiviikkoisin, kellon-
aika on vielä avoin, mahdollisesti se on klo 
16.45 - 18.00 tai entinen klo 16.30 -18.00. 
Vuoromme nimi on Polkrempat ja kuntosali 
on esteetön. Ilmoittautumiset wertaisliikut-
taja Riitalle. 

Kevätkausi alkaa 8.1.2020. Osallistuja 
maksaa Visiitti-maksun Kaarinan kaupun-
gille, tarvittaessa saat lisätietoja Riitalta. 

Vesijumppa
Osastomme vesijumppa/uinti-vuorot jat-

kuvat tammikuussa, ensimmäinen vuoro 

on perjantaina 17.1. 2020 klo 13-15 Ruu-
sukorttelissa. Vuoromme kellonajat ovat 
parittomilla viikoilla klo 13 -15 ja parillisilla 
viikoilla klo 14-16. Muistisääntö: Parillisilla 
viikoilla parilliset kellonajat ja parittomilla 
parittomat kellonajat. Vuorot jatkuvat per-
jantaisin toukokuun loppuun. Kevätkau-
den kausimaksu on 90 € ja se maksetaan 
31.1.2020 mennessä osaston tilille FI71 
2264 1800 1320 40.  

Lounastapaamiset
Suositut lounastapaamiset jatkuvat. Seu-

raava lounaspaikka on Logomo Kitchen, 
Köydenpunojankatu 14, Turku. Siellä ta-
vataan torstaina 16.1.2020 klo 12.  Lou-
nastapaamisten lounaan jokainen maksaa 
ja valitsee itse päivän lounas-listalta. Paikka 
on esteetön. Ennakkoilmoitusta ei tarvita.

Osaston vuosikokous
Osaston vuosikokous pidetään maanan-

taina 9.3.2020 klo 13 Lounais-Suomen 
Neuroyhdistyksen tiloissa, osoite Itäinen 
Pitkäkatu 68, Turku. (Avustajakeskus sa-
massa osoitteessa).  Ilmoita tulostasi Riitalle 
2.3.2020 mennessä niin osaamme varata 
tarjottavat. 

Muusta alkuvuoden 2020 toiminnasta saat 
tietoa seuraavassa jäsenkirjeessä.

Kiitokset Avustajakeskuksen työntekijöille 
sekä tapahtumissamme ja retkillämme mu-
kana olleille avustajille. 

Toivotamme kaikille jäsenillemme, 
tutuillemme, yhteistyökumppaneil-
lemme ja työmme tukijoille Hyvää 
Uutta Vuotta 2020.

Johtokunta

Satakunta osasto
Mu Pori o kaunis ja 
Rauma on hieno kesäkaupunki. 
Vuosi vaihtuu Satakunnassakin ja halu-

amme toivottaa kaikille oikein hyvää joulun 
aikaa ja alkavaa uutta vuotta 2020. 

Jäsenkirjeessä lisää tietoa osastomme tu-
levista tapahtumista ja niiden aikatauluista. 

Voikaa hyvin

Johtokunta

osastoissa...

Lahti-Kouvola osasto
Avokuntoutus

Lahti – Kouvola osaston avokuntoutus-
päivä torstaina 23.1.2020 klo 10 – 15, Ai-
kuiskoulutuskeskus Taitajantie 2, Kouvola.

Aiheena: Stressi ja uni, ohjaajina Vappu 
Viemerö ja Jenni Pihkola.

Ilmoittautumiset 9.1.2020 mennessä:  
Marja Räsänen puh. 040 023 6956 tai  
sähköposti marja.rasanen@polioliitto.com, 
ilmoitathan mahdolliset allergiat.

Vuosikokous
Osaston vuosikokous on torstaina 

20.2.2020, Korian Puustelli, Jaakkolankuja 
4, Koria.

Aloitamme tuolijumpalla 11 -11.45, sitten 
jatkamme ruokailulla, vuosikokouksella ja 
vapaalla keskustelulla. Sitovat ilmoittau-
tumiset ja mahdolliset allergiat 13.2.2020 
mennessä Seija Valkonen puh. 050 349 
1977 tai sähköpostilla seijak.valkonen@
gmail.com.

Keilailu
Keilailu jatkuu Kuusankoskella tammi-

kuussa 2020 lisätietoja Seija Valkonen puh. 
050 349 1977. Tervetuloa vanhat ja uudet 
jäsenet mukaan.

Kiitokset jäsenille ja kaikille yhteistyö-
kumppaneille kuluneesta vuodesta.

Hyvää iloista joulua kaikille ja  
toivorikasta vuotta 2020.

Lahti-Kouvolan osaton puolesta

Seija ja Helena

Pohjois-Suomen  
osasto
Vuosikokous ja avokuntoutuspäivä

Kevään vuosikokous pidetään Oulun 
Caritas talon Caritas-salissa perjantaina 
21.2.2020 klo 11.00-13-00. 

Päivä jatkuu sitten avokuntoutuksena.  
Päivä aloitetaan ensin ruokailulla. Tilaisuus 
on maksuton ja siihen sisältyy päivällinen ja 
2 x kahvit.  Avokuntoutusilmoittautumiset 
7.2 mennessä Marja Räsäselle puh. 09-
68609940 tai 0400-236956. 

Vertaisryhmä
Kokoontuu Kumppanuuskeskuksessa, 

Kansankatu 53, kerran kuussa, puolitoista 
tuntia kerrallaan. Ryhmä aloitetaan kahvit-
telulla. Ryhmässä on mahdollista keskustella 
ja saada vertaistukea polion myöhäisoi-
reiden kanssa kamppailuun.  Avoimen ja 
luottamuksellisen ilmapiirin luomiseksi on 
tärkeää, että kaikki, mitä ryhmässä puhu-
taan, jää siihen. Ryhmän kokoontumisajat 
ilmoitetaan myöhemmin jäsenkirjeessä. Ver-
taisohjaajina toimivat Eija Töyrä ja Sinikka 
Narkiniemi. Mikäli kiinnostuit, niin otat-
han yhteyttä Sinikkaan puh. 0408464135

Kerhotoiminta

Kemin kerho

Kokoontuu jäsentensä kotona tai invali-
diyhdistyksen järjestämien kerhojen yhte-
ydessä.

Oulun kerho

Kokoontuu Haukiputaan Vesi-Jatulin tak-
kahuoneessa kerran kuukaudessa.  Seuraavat 
kokoontumiset Jatulissa on 14.1 ja 4.2.2020 
klo 12.00-14.00. Yhteyshenkilönä Sinikka 
Narkiniemi puh. 040-8464135.

Kajaanin kerho

Kokoontuu kuukauden viimeisenä maa-
nantaina klo 14.00-16.00 Karoliinan Kam-
marissa , Brahenkatu 14. Yhteyshenkilönä 
Manu Leinonen puh. 040-7505630

Rovaniemen kerho

Kokoontuu tarvittaessa Tanhuantie 1. 
Yhteyshenkilönä Juhani Uosikkinen puh. 
040-753 4481

Seuratkaa myös kotisivujamme netistä 
osoitteessa: joksankolikot.net/polio

Hyvää vuotta 2020 ja kiitos kulu-
neesta vuodesta 2019.

Johtokunta

Savon osasto
Osaston vuosikokous

Vuosikokous pidetään to 20.02.2020 alka-
en klo 12.00 Viikinkiravintola Haraldissa, 
Tulliportinkatu 44, Kuopio. Aloitamme 
kokouksen lounaalla.

Tietoa vuoden 2020 tapahtumista saat 
jäsenkirjeessä.

Yhteydenotot:
Iiris Karvinen   puh. 0400 649677 tai
Esko Timonen  puh. 0400 645182
”Kun koittaa lämpö Jouluyön
voimme unohtaa kiireen ja työn.”

Kuluneesta vuodesta kaikkia  
kiittäen toivotamme 
Tunnelmallista, leppoisaa joulunai-
kaa ja  hyvää uutta vuotta 2020!

Johtokunta

Pohjanmaan osasto
Vuosikokous

Osaston sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään 26.2.2020, klo 13.00, Saga Pal-
velutalo Lakeudenlinnassa, Kutojankatu 6, 
Seinäjoki.

Aloitamme osaston tarjoamalla lounaalla 
klo 12.00.

Ilmoittautumiset Hemmingin Veikolle 
19.2. mennessä, p. 0400 262 801 tai 
veikkohemminki@gmail.com.

Kerro mahdolliset erityisruokavaliot il-
moittautuessasi.

Pohjanmaan osasto kiittää jäse-
niään ja yhteistyökumppaneitaan 
kuluneesta vuodesta ja toivottaa 
Hyvää Joulunaikaa ja vuotta 2020.

Johtokunta

Tampereen osasto
Osaston vuosikokous

Tampereen osaston vuoden 2020 vuo-
sikokous pidetään sunnuntaina 1.3.2020 
klo 13.00  VATENKin kokoustilassa, Peller-
vonkatu 9, Tampere.

”Niityllä lunta, hiljaiset kadut,  
taakse jo jäänyt on syksyn lohduttomuus.
Muistojen virta, lapsuuden sadut.  
Sanoma joulun on uusi mahdollisuus.
Joulu on taas.”  
Pekka Simojoki

Joulun toivotuksin ja uutta vuotta 
odottaen!

Johtokunta
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Poliolehden 3/2019 ruudukon ratkaisu

  

Poliolehden 
3/2019
ruudukon  
voittajat
I  palkinto 10 €  
Kari Nykänen, Espoo

II palkinto  6 € 

Aulikki Yli-Mattila,  
Tampere

Onnea!

kiViVeistÄmÖ leVanDeR oY
Pihlajamäentie 32 A, 00710 Helsinki, puh. 09 387 6284

www.kivilevander.fi 

metsÄpalVelU tURUnen oY
Kauppatie 11, 81200 Eno, puh. 0500 278 828

tuomo.turunen@metsapalveluturunen.fi

www.metsapalveluturunen.fi

kotkan isÄnnÖintipalVelU oY
Naakantie 2 A, 48230 Kotka, puh. 044 735 5600

toimisto@kotkanisp.fi
www.kotkanisp.fi

Vantaan lUonnonkiVi oY
puh. 040 513 8419

Jäsensihteeriltä

Heippa jälleen jäsenet 

Polioinvalidit ry:n
vuosikokouskalenteri
Polioinvalidit ry:n sääntömääräinen vuosikokous  
25.4.2020, Iiriskeskus Helsinki

Lahti-Kouvolan osaston vuosikokous 20.2.2020

Pohjanmaan osaston vuosikokous 26.2.2020

Pohjois-Suomen osaston vuosikokous 21.2.2020

Pääkaupunkiseudun osaston vuosikokous 
12.3.2020

Satakunnan osaston vuosikokous 12.3.2020

Savon osaston vuosikokous 20.02.2020 

Tampereen osaston vuosikokous 1.3.2020

Varsinais-Suomen osaston vuosikokous 
9.3.2020

Neuvonta-
palvelum-
me ovat 
joululomalla 
18.12.2019 
– 7.1.2020. 
Toivotamme kaikille 
rauhallista joulunai-
kaa!

Vuosi on taas lopuillaan 
ja monen moista kom-
mellusta rikkaampana 

käydään kohti tulevaa. Jos suun-
nitelmani vihdoin käy toteen, 
on tässä Poliolehdessä osoitteen 
yhteydessä numerosarja. Se on 
henkilökohtainen viitenume-
rosi, jota käyttäen voit maksaa 
osallistumismaksujasi. 

Numeron piti tulla jo edelli-
seen lehteen, painotalon osoit-
teiden käsittelijä oli vain ymmär-
tänyt, että kyseinen numero-
kenttä jätetään pois. Katsotaan, 
onnistummeko tiedon kulussa 
nyt ja saamme viitenumeron 
mukaan. Henkilökohtainen vii-
tenumerohan on sellainen, jota 
toivon käytettävän aina, kun 

maksat yhdistyksen tapahtumi-
en omavastuumaksuja. Silloin 
maksun kohdistaminen on 
helppoa ja mutkatonta.

Hyvää vuotta 2020

Kirsti Paavola
Jäsensihteeri
kirsti.paavola@polioliitto.

com
09 68609930

Ps. Kuntoutuksen kuvaka-
lenteri vuodelle 2020 on taas 
saatavissa. 

Mikäli haluat kalenterin tai 
kalentereita, saat sen tilaamalla 
toimistolta.




