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Kuntoutuksen ohjaaja ja 
suunnittelija Marja Rä-
sänen on matkustanut 

ympäri Suomea herättämässä 
keskustelua polion sairastaneen 
ihmisen toimintakykyyn vaikut-
tavista asioista. Ja keskustelua on 
syntynyt. 

Omasta toimintakyvystä ja 
hyvinvoinnista huolehtiminen 
ja erityisesti oikeus siihen on 
ollut ja on yksi tärkeimmistä, 
jollei tärkein, poliojärjestöjen 
viesti polion sairastaneille, hei-
dän omaisilleen, päättäjille ja 
ammattihenkilöillekin. Jos pu-
huisimme politiikan kieltä, pu-
huisimme kärkihankkeesta.

Meidän kärkihankkeemme 
eroaa muista hyvinvoinnin ja 
toimintakykyä tukevista hank-
keista siinä, että sairastetulla 
poliolla ja sen jälkitilalla on oma 
suuri merkityksensä toimin-
takykyyn ja sen kehitykseen. 
Ikääntyminen tuo - totta kai - 
omat haasteensa jaksamiseen ja 
pystymiseen, mutta verratessa 
polion sairastaneen ihmisen toi-
mintakyvyssä tapahtuvia muu-
toksia ns. terveeseen väestöön, 
on ero vähintäänkin se kuuluisat 
kymmenen vuotta. Tämä on 
yksi kiistaton poliokyselyjen 
vahvistama tulos.

Marja Räsänen korostaa ns. 
oman osallistumisen tärkeyttä: 
kuntoutuminen (lue: omasta 
toimintakyvystä huolehtiminen) 
alkaa itsestä. Jokainen on oman 
tilanteensa paras asiantuntija. 
Tämä ei tarkoita sitä, ettemme-
kö tarvitsisi myös ammattilais-
ten apua. Tämä tarkoittaa sitä, 
että jokainen itse tietää parhai-
ten mitä ongelmia kohtaa omas-
sa arjessaan. Ja kuinka suuriksi 
ne ongelmat ovat ehtineet muo-
dostua, ennen kuin havahdum-
me pyytämään apua. Tai apua 
on kyllä pyydetty ajoissa, mutta 
sitä ei ole saatu. Suomessa puhu-
taan paljon ennaltaehkäisevästä 
terveydenhuollosta ja sosiaali-

toimesta. Karu totuus on, että 
tarvittavat tukitoimet ja tieto 
siitä, kuinka voisin vahvistaa 
omaa jaksamistani, eivät löydä 
ajoissa perille. 

Olemme nyt jo yli kymmenen 
vuotta johdonmukaisesti (po-
liokyselyjen ja polioprojektin 
taustatiedoin) viestittäneet ter-
veydenhuollon ja sosiaalitoimen 
ammattilaisille poliosta ja polion 
jälkitilan vaikutuksista polion 
sairastaneen ihmisen toiminta-
kykyyn. Synkimpinä hetkinä 
tuntuu, että mitään ei ole saatu 
aikaan. Jaksan kuitenkin luottaa 
siihen, että ilman tehtyä työtä 
tilanne olisi vielä kurjempi. 

Tästä Poliolehdestä löytyy nyt 
ensimmäistä kertaa käyttöönne 
”Minun tilanteeni nyt”-loma-
ke. Ennalta tehty lomake par-
haimmillaan vähentää tärkeiden 
asioiden unohtamista ja antaa 
selkeän kuvan sen hetkisestä ti-
lanteesta. Täydentämällä tietoja 
vuosittain, pystyy seuraamaan 
toimintakyvyssä tapahtuvia 
muutoksia ja se antaa vahvaa 
pohjatietoa siitä, mihin asioihin 
tulee kiinnittää huomiota.

Lomakkeen toisella puolella 
on tiivistettyä tietoa poliosta ja 
polion jälkitilan oireista. Toi-
vottavasti tästä lomakkeesta on 
teille apua. Ainakin sitä voisi ko-
keilla: täyttää ja viedä seuraavan 
kerran mukana lääkärille, fysio-
terapeutille, toimintaterapeutille 
jne. Tokikin asiat voi koota mi-
hin tahansa, kunhan ne vain on 
sieltä katsottavissa. 

❀ ❀ ❀

Polioliiton nettisivuja tul-
laan kesän ja alkusyksyn aikana 
muokkaamaan. Toivottavasti 
saamme niistä toimivammat. 
Liitämme sivuille myös tämän 
”Minun tilanteeni nyt”-lomak-
keen. Se tulee sinne sekä tulos-
tettavassa muodossa, että sel-
laisessa muodossa, jossa sen voi 
ensin täyttää ja sitten tulostaa.

Yritämme saada muutoinkin 
koottua sinne avuksenne tie-
toa ja oppaita. Ja koska vain 
viidennekselle poliojärjestöjen 
varsinaisista jäsenistä on netti-
maailma ulottuvilta, voitte tilata 
samat myös ns. paperiversioina 
täältä toimistolta.

Toivomme tietysti saavam-
me palautetta ja ajatuksianne 
lomakkeesta. Hienointa tässä 
nykytekniikassa on, että korja-
ukset onnistuvat ja muutokset 
on mahdollista nopeastikin to-
teuttaa. Enää ei ole varastossa 
tuhansia valmiiksi painettuja 
lehtisiä ja lomakkeita, joihin sit-
ten liimattaisiin korjaustarroja. 

❀ ❀ ❀

Syksyllä juhlitaan 60 vuotta 
täyttävää Polioinvalidit ry:tä. 
Olen etsinyt sopivaa 60-luvun 
vaatetusta iltajuhlaan sellaisella 
innolla, että lähipiiri on jo alka-
nut huomautella asiasta. Yritän 
sinnitellä tämän kesän, mut-
ta minkäs teet, kun ei millään 
malttaisi odottaa sinne loka-
kuulle. Huippuohjelma ja paras 
mahdollinen seura kutkuttavat 
mukavasti sielua. 

Iloitkaa kesästä. Pitäkää huolta 
itsestänne. Tavataan viimeistään 
syksyllä!

Birgitta Oksa
päätoimittaja 

Tällaista tänään, 
entä huomenna?
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uutisia

Viime vuonna WHO 
julisti polion kansainvä-
liseksi terveysuhaksi. 
Julistus perustui Syyrian 
polioepidemiaan sekä 
Pakistanin ja Afganistanin 
poliotapauksiin, joita levisi 
viime vuoden aikana 
myös ympäröiviin maihin. 
Kuluvan vuoden touko-
kuun alussa varoitusta 
jatkettiin vielä kolmella 
kuukaudella.

Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos (THL) päivitti 
toukokuussa Kansallisen 

varautumissuunnitelman polion 
paluun estämiseksi. Se sisältää 
tulevien vuosien (2015 -2017) 
suuntaviivat toimenpiteille, joi-
den avulla mahdollisen polioe-
pidemian riski minimoidaan 
Suomessa. 

- Tällä hetkellä Euroopan lähi-
alueilla ei esiinny poliota ja Syy-
rian epidemia on saatu kuriin. 
Villiä poliovirusta (tyypit 1 ja 
3) esiintyy vielä Pakistanissa ja 
Afganistanissa. Paikalliset epäva-
kaat olot lisäävät tautitapausten 
esiintymisen riskiä, koska tor-
juntatoimia ei saada toteutettua. 
Tyypin 2 villejä viruksia ei enää 
esiinny ja WHO harkitsee sen 
julistamista hävitetyksi, selvittää 
THL:n Virusinfektiot -yksikön 
päällikkö Carita Savolainen-
Kopra. 

Suomessa polion seurannassa 
ratkaisevaa on terveydenhuollon 
etulinjan yksiköiden valppaus 
ja THL:n käyttämät menetel-
mät, joilla pyritään havaitse-
maan mahdollinen poliovirus-
ten kierto väestössä. Valvonta 
tapahtuu seuraamalla mahdol-
listen kliinisten poliotapausten 
ilmaantumista ja huolehtimalla 
jätevesiseurannasta, josta vastaa 
THL:ssa toimiva kansallinen 
poliolaboratorio. 

- Polioepide-
mia katsottai-
siin alkaneeksi, 
jos halvausoi-
reis ia saman 
poliovirustyy-
pin aiheuttamia 
potilastapauk-
sia ilmenisi kuu-
kauden sisällä 
useampi kuin 
yksi tai tautia ai-
heuttavia saman 
tyypin poliovi-
ruksia löytyisi vähintään kahdes-
ta henkilöstä, joiden ei tiedetä 
olleen välittömässä kontaktissa 
keskenään. Jätevesiseurannassa 
kahdesta tai useammasta eril-
lisestä jätevesiverkoston osasta 
löytyvä samanlainen villi tai 
pitkälle muuntunut rokotepe-
räinen poliovirus antaisi aihetta 
epäillä epidemiaa, määrittelee 
Savolainen-Kopra. 

THL:n Rokotusohjelmayksi-
kön ylilääkäri Hanna Nohynek 
arvioi maamme rokotuskatta-
vuuden toistaiseksi riittäväk-
si.  Viimeisimmän 1000 lapsen 
otantatutkimukseen perustuvan 
selvityksen valossa vuonna 2012 
Suomessa syntyneistä lapsista 

valtaosa (97,2 
%) oli saanut 
toiseen ikävuo-
teen mennessä 
rokotusohjel-
man mukaiset 
rokotukset, joi-
hin sisältyy po-
liota sisältävä 
rokote (DTaP-
IPV-Hib). 

Tehosteannos-
ta suositellaan, 
jos henkilöllä 

on riski altistua poliovirustar-
tunnalle esimerkiksi matkusta-
malla polioriskimaahan. Lisä-
tietoja aiheesta saa mm. THL:n 
matkailijan terveysoppaasta. 

Lain mukaan turvapaikan ha-
kijoista vain lapset ja raskaana 
olevat ovat oikeutettuja ennal-
taehkäisevään hoitoon kuten 
rokotuksiin, mutta polio- ja 
MPR -rokotusten kohdalla on 
tehty poikkeus. Niitä annetaan 
kaikille turvapaikan hakijoille 
iästä riippumatta, koska näin 
voidaan suojata heitä ja vastaan-
ottavaa väestöä. Jos ihminen 
ei ole turvapaikan hakija, vaan 
muu maahanmuuttaja, tervey-
denhuollon palvelujen on pal-

Kansallinen varautumissuunnitelma  
polion paluun estämiseksi päivitettiin

jon hankalampi tavoittaa häntä, 
koska meillä ei ole systemaattisia 
maahantuloterveystarkastuksia 
niin kuin perinteisillä maahan-
muuttovaltaisilla mailla kuten 
Australialla ja USA:lla, huo-
mauttaa Nohynek. 

- Suomessa käytettävät rokot-
teet eivät täysin suojaa poliolta, 
mutta estävät halvausoireisen 
polion. Pistettävä, ei-elävä polio-
rokote (IPV) ei suojaa elimistöä 
tehokkaasti poliovirustartun-
nalta, ja rokotettu voi levittää 
poliovirusta, vaikka itse on suo-
jassa halvausoireiselta taudilta. 
Laumasuoja ei synny niin hyvin 
inaktivoidulla kuin elävällä hei-
kennetyllä suun kautta otetulla 
rokotteella (OPV), joka antaa 
paremman limakalvosuojan ja 
vähentää polioviruksen eritystä 
oleellisesti. Epidemiatilanteessa 
OPV onkin parempi epidemian 
taltuttamisen vaihtoehto kuin 
IPV. Näin toimittiin Suomessa 
1980-luvulla, kun koko väestö 
rokotettiin niin sanotulla sokeri-
palarokotteella, toteaa Nohynek. 

Perheet kieltäytyvät lapsuus-
ajan rokotuksista erittäin har-
voin. Nohynekin mukaan ro-
kotekriittisyyden taustalla on 
uskonnollisia, maailmankat-
somuksellisia, luonnonmukai-
suuteen pyrkiviä tai muita syitä. 
Rokotekriittisissä näkemyksissä 
korostetaan esimerkiksi rokot-
teiden haittoja tai salaliittoteo-
rioita.  

Kansallisen varautumissuunni-
telman päivityksen mukaan laa-
jojen polioepidemioiden riski on 
lähes olematon niin kauan kun 
väestön rokotuskattavuus säilyy 
nykyisellä tasolla. Keskeistä on 
siis ylläpitää nykyisen kaltainen 
kattava ja tehokas rokotusoh-
jelma. 

Teksti: Tanja Kopsa
 

Villiä poliovirusta (tyypit 1 ja 3) esiintyy vielä Pakistanissa 
ja Afganistanissa. Paikalliset epävakaat olot lisäävät tauti-
tapausten esiintymisen riskiä, koska torjuntatoimia ei saada 
toteutettua.

Ennenkin olen tuonut 
esille sellaisen asian, että 
vangeilla on paremmat 

olosuhteet kuin meillä vam-
maisilla. 

Suomen Kuvalehdestä juuri 
luin otsikon: vankien suunnit-
telema vankila. Pilottivankilaksi 
on otettu Hämeenlinnan van-
kila, missä tullaan tekemään 
mittavat remontit lähivuosien 
aikana. Kirjoituksessa kerrottiin 
siitä, kuinka erinomaiseksi van-
kila saadaan, kun vangit otetaan 
mukaan suunnitteluun. 

Viihtyisyyttä, asumismuka-
vuutta ja säästöjä saadaan kuu-
lemma yhteistyöllä lisää.

On jo tuotu esille, että vankien 
säännöllistä ruokailua on paran-
nettu ja monipuolistettu terveel-
lisempään suuntaan. Päivittäiset 
säännölliset ulkoliikunnat mah-
dollistettu, puhelimen käyttö-
oikeuksia ja mahdollisuuksia on 
lisätty. Perheiden tapaamisoi-
keuksia parannettu. 

En karehdi vankeja, haluan 
kuitenkin asua kotonani. Jäin 
vain miettimään, että koskahan 
meille vammaisille annetaan 
samat oikeudet ja mahdollisuu-
det. Kukahan meistä huolehtisi 
samalla tavalla, oikeuksiamme 
ja toimiamme valvoen ja ke-
hittäen. 

❀ ❀ ❀

Insinööriteko: maan hallitus
Varsinainen insinöörityön 

huipputekona on syntynyt maa-
hamme uusi hallitus. Kukin nyt 
katsoo kannaltaan mitä haittaa 
tai hyötyä se kullekin aiheuttaa 
ja tuottaa. 

Näin äkkiseltään muutamia 
hajahuomioita.

Tietenkin lääkekorvauksia on 
helppo alentaa ja samalla pois-
tuu ruokavaliokorvaus. 

Matkojen omavastuu nou-
see, saa nähdä aletaanko jälleen 
takkuamaan matkojen yhdis-
tämisen kanssa enemmänkin, 
lääkäripalkkioiden vähennysoi-
keus alenee.

Rakentamisen normitalkoot 
kevenee. Eli voi käydä niin, että 
pääset ystäväsi luokse toiseen 
kerrokseen, mutta et enää kol-
manteen kerrokseen. 

Vanhuspalvelujen henkilö-
mitoitus 0,40. Hyvin paljon 
on käyty keskusteluja siitä, että 
pitäisikö terveydenhuollon ja 
vanhushuollon henkilömitoitus 
olla 0,50 - 0,70. Nyt se pantiin 
varmuuden vuoksi alakanttiin.

Lisäksi siellä on maininta asia-
kasmaksujen korotuksesta ja 
asumistukien sopeuttamisesta. 
Palvelusuunnitelmien laadinnas-
ta vain tarpeen mukaan. Laadin-
ta ei ole tähänkään saakka toimi-
nut edes tarpeen mukaan, vaan 
sosiaalitoimen henkilöresurssien 
mukaan.

Hyvääkin siellä on. Vanhana 
yrittäjänä olen erittäin iloinen 
siitä, että vammaisten yrittäjien 
asemaa parannetaan. Ei tosin 
enää koske minua. Liekö pää-
ministerin yrittäjätaustalla siihen 
osuutensa. 

Kotihoidon tukeen ja omais-
hoitajien lomituksiin lisää rahaa. 
Harmi vain, että korotukset 
eivät kyllä ole riittäviä. Tuplana 
olisi rahoitusta pitänyt lisätä. 
Pieni takuueläkkeen korotus 
tulee.

Aika näyttää miten muutokset 
toteutuvat. Voi käydä niinkin, 
että heikennyksiä vielä lisätään.

❀ ❀ ❀

Kriistilanteessa
Nyt minulle on tullut totiset 

paikat. Keskussairaalan apuvä-
linekeskuksen henkilökunta on 
alkanut ehdottamaan minulle, 
että ulkona tapahtuvassa liikku-
misessani käyttäisinkin sähkäriä 
enkä sähkömopoa.

Olen kriisitilanteessa. Olen aja-
nut mopoillani noin viidentoista 
vuoden verran. Tunnen moponi 
yhtä hyvin kuin tyhjät taskuni. 
Siirtyminen sähkäriin on jostain 
syystä iso kynnys. 

Antoivat pahukset minulle 
sähkärin kotiin kahdeksi viikoksi 
kokeiltavaksi. Olen kyllä ajellut 
sillä, mutta vieraalta tuntuu. 
On niin pahuksen äkkipikai-
nenkin liikkeissään näin hitaalle 
pohojalaaselle. Katukivetyksien 
reunakivetkin jalkakäytävien 
kohdalla ovat mahdottomia. 
Pelkkään, että vempele kaatuu 
tai keikahtaa. Ajatukseni kui-
tenkin on, että mikäli pystyn 
sillä ajelemaan tämän kahden 
viikon ajan menemättä ojaan, 
seinään tai muuten törttöilemät-
tä kaupoissa, niin sitten vaihdan 
tämän kulkuvälineekseni. Aina 
on toitotettu, että ei pidä kangis-
tua kaavoihin, mutta kuitenkin, 
tällä ikää…

Lomakausi alkaa kohta ja kesä-
matkalaiset ilmoittelevat tulemi-
siaan. Jännittää eniten neitien 19 
ja 17 ilmoitus. Olemme heinä-
kuulla Seinäjoen provinssissa yöt 
ja päivät nukumme mamman 
ja papan luona. No, onni on se, 
että ei meidän tarvitse mennä 
Provinssirockiin mukaan.

Kesästä näyttää tulevan vilkas 
ja toivon mukaan myös lämmin. 
Myös teille kaikille lämmintä ja 
onnekasta kesää.

Jussi
 

Elämä ei ole 
tasa-arvoista
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Suomen Polioliitto ry:n 
vuosikokous pidettiin 
Kumpulantien neuvot-
telutilassa maanantaina 
18.5.2015. Jäsenjär-
jestöt Polioinvalidit ry ja 
Suomen Poliohuolto ry:n 
vuosikokoukset olivat 
sääntöjensä mukaisesti 
valinneet Polioliiton vuosi-
kokousedustajat.  

Kokouksessa olivat esillä 
sääntömääräiset asiat. 
Suomen Polioliiton hal-

lituksen jäsenet valitaan joka 
toinen vuosi. Tällä kertaa esitys-
listalla ei ollut henkilövalintoja, 
vaan hallitus jatkaa entisessä 
kokoonpanossaan. Suomen Po-
lioliitto ry:n puheenjohtaja on 
Juhani Kivipelto, varapuheen-
johtaja Leo Hänninen ja halli-
tuksen jäsenet Markku Huostila, 
Lauri Jokinen, Kaarina Lap-
palainen, Jussi Mäki-Petäys ja 
Rauno Nieminen.

Neuvontapalveluihin 
vahvistusta

Polioliiton toiminnasta 76% 
rahoittaa Raha-automaattiyh-
distys.

- Haimme Raha-automaatti-
yhdistykseltä tuntuvaa korotusta 
yleisavustukseen voidaksemme 
vahvistaa neuvontapalvelujam-
me puolipäiväisellä kuntoutuk-
sen ohjaajalla ja suunnittelijalla. 
Valitettavasti korotustoiveem-
me eivät toteutuneet, vaan jou-
duimme miettimään löytyisikö 
tarvittavat rahat jotenkin muu-
ten, kertoi toiminnanjohtaja 
Birgitta Oksa.

Polioliiton neuvontapalvelut 
ovat ajoittain ruuhkautuneet pa-
hasti eikä erityisesti ns. yleistie-
dottamiseen Poliolehden, netti-
sivujen ja erilaisten opaslehtisen 
avulla ole riittänyt voimavaroja.

- Yksittäisen ihmisen avun-
tarpeeseen ollaan jotenkin eh-
ditty vastaamaan, mutta muu 
ja erityisesti suunnitelmallinen 

kehitystyö on väkisin jäänyt 
vähemmälle, on todennut myös 
puheenjohtaja Juhani Kivipelto.

Työharjoittelua Polioliitossa 
suorittanut Marja Räsänen toi 
viime vuonna pelastusta jo lähes 
kestämättömään tilanteeseen. 

- Kun tarvittavaa lisärahoitusta 
Marja Räsäsen palkkaamiseen ei 
saatu muualta päätettiin karsia 
kaikki muut menot minimiin, 
jopa sellaisista kohteista, joiden 
toteutus oli ns. pakollisten lis-
talla. Marja Räsänen toimii nyt 
ainakin vuoden 2015 osa-aikai-
sena kuntoutuksen ohjaajana ja 
suunnittelijana. Hänet tavoittaa 
yleensä Kumpulantien toimis-
tolta keskiviikkoisin. Mutta kos-
ka hänen vastuualueenaan on 
myös alueellisten kuntoutus- ja 
neuvontatapahtumien järjestä-
minen ja vierailut kuntoutus- ja 
sopeutumisvalmennuskurssilla, 
kannattaa aina varmistaa aika-
taulut soittamalla toimistolle tai 
jättämällä Marjalle soittopyyntö, 
kertoi Birgitta Oksa.

Mistä sitten luovuttiin? Näky-
vimpiä ovat varmasti tiedotus- ja 

julkaisutoiminnan hankkeet, 
joita joudutaan siirtämään to-
teutettavaksi, kun niille löyde-
tään rahoitus. 

Suomen Polioliiton verkko-
sivuilla vieraili vuoden aikana 
41210 yksittäistä kävijää ja kä-
vijöiden kokonaismäärä kohosi 
86 256:een. Nettisivujen ke-
hittäminen ja käytön paranta-
minen ovat oikeastaan ainut 
tiedotushanke, johon resurssit 
pyritään löytämään vielä tämän 
vuoden aikana.

- Nettiin pyrimme saamaan 
myös uusia polion sairastaneille 
suunnattuja opaslehtisiä ja lo-
makkeita. Julkaisemme ne sovel-
tuvin osin myös Poliolehdessä, 
kertoi Oksa.

Poliolehti on saanut hyvää pa-
lautetta, jos kritiikkiäkin. Käy-
tännössä Poliolehti on vapaaeh-
toisten kirjoittajien ja kuvaajien 
varassa. Asiantuntijakirjoituksiin 
varatut määrärahat ovat lähes 
olemattomat.  Ilman aktiivista 
kirjoittajien ja kuvaajien jouk-
koa Poliolehteä ei ilmestyisi tai 
ainakin siitä puuttuisivat jutut 
ja kuvat.

- Poliolehden toimitus on ha-
jautettu eri puolille Suomea, pal-
jasti jäsensihteeri Kirsti Paavola 
iloisesti naurahtaen.

Tietysti kaikista yleiskuluista 
yritetään vielä löytää jokainen 
mahdollinen euro.  Eniten huol-
ta aiheuttaa se, että IT-hankin-
toja, kuten tietokoneita ja jäsen-
rekisteriohjelmia emme pysty 
näillä näkymin uudistamaan, 
vaikka tarve olisi polttava, totesi 
toiminnanjohtaja Oksa. Hiukan 
hymyillen hän myönsi, että jat-
kuva menojen tarkkailu ja sääs-
tökohteiden etsiminen työllistää 
toimistoa sekin.

- Polioliitossa on totuttu priori-
soimaan ja yritämme tehdä sovi-
tut asiat mahdollisimman hyvin, 
vahvisti puheenjohtaja Kivipelto 
muistuttaen, että Suomen Po-
lioliiton kokonaiskulut olivat 
toimintavuonna yhteensä 309 
880,06 euroa (vuonna 2013: 
324 223,84). Kokonaiskuluista 
kuntoutustoiminnan osuus oli 
32% (31%), tiedotustoiminnan 
20% (19%)  ja neuvontapalvelu-
jen 16% (18%).  Suomen Polio-
liiton toiminnasta 76% (73%) 
rahoitettiin Raha-automaattiyh-
distyksen yleis- (140 000,00€) 
ja kohdennetulla (97 827,18€) 
toiminta-avustuksella. Kohden-
netusta, kuntoutustoimintaan 
saadusta RAY-avustuksesta vuo-
den 2015 ko. toiminnan rahoit-
tamiseen siirtyi 1 172,82€.

Polioliiton oma varainhankin-
ta koostui jäsenjärjestöjen jä-
senmaksuista, valtakunnallisten 
tapahtumien osallistumismak-
suista, Poliolehden ilmoitustu-
loista ja vuokratuotoista.

Tilikauden tulos on 1 964,29€ 
tappiollinen. Tappio katetaan 
talousarvion mukaisesti vuo-
den 2012 Pieni Ele-keräyksen 
tuotolla.

Teksti: PO

Suomen Polioliitto ry:n vuosikokous
- neuvontapalvelut vahvistuvat

Polioinvalidit ry:n jäsenet 
kokoontuivat yhdistyk-
sensä 60 vuosikokouk-
seen Helsingissä sijaitse-
vaan Kuulonhuoltoliiton 
Valkean talon auditorioon 
25.4.2015.

Paikalle oli saapunut 75 
varsinaista jäsentä eri 
puolilta Suomea. Poli-

oinvalidit ry:n kahdeksan pai-
kallisosastoa olivat omissa vuo-
sikokouksissaan käsitelleet myös 
ns. pääyhdistyksen toimintaa ja 
taloutta. Osastojen edustajat toi-
vat alueensa toiveet ja kannan-
otot puheenvuoroissaan tiedoksi 
kokoukselle.

2012 tehdyn poliokyselyn mu-
kaan vain alle 20% yhdistyk-
sen jäsenistä on kiinnostunut 
ns. varsinaisesta järjestötyöstä: 
luottamustoimista ja käytännön 
järjestelyistä. Osallistumiskoh-
teet ja yhdistyksen palveluista 
valitaan oman mielenkiinnon 
ja mahdollisuuksien mukaan. 
Kuntoutus, tieto ja vertaistuki 
ovat syitä, miksi suurin osa on 
mukana yhdistystoiminnassa. 
Vuosittaisten tapahtumien mää-
rä nousee yli sadan ja osallistujia 
ne keräävät noin 1500.

Me olemme yhä olemassa
Yhdistyksen puheenjohtaja 

Rauno Nieminen totesi kokouk-
sen avajaissanoissaan, että yhdis-
tys perustettiin 60 vuotta sitten 
koska polioon sairastuneet ih-
miset tarvitsivat akuuttivaiheen 
jälkeenkin monenlaista tukea ja 
apua, jota yhteiskunta ei pysty-
nyt antamaan tai hoitamaan.

- Mielestäni yhdistyksemme 
toiminnan tavoite ei ole vuosi-
en saatossa muuttunut, joskin 
tavoitteiden saavuttamiseksi on 
kehitelty erilaisia tapoja toimia, 
kulloisenkin tarpeiden ja tilan-
teiden mukaan. Olemme on-
nistuneet säilyttämään kirkkaa-
na yhdistyksemme keskeisen 
toiminnan tavoitteen, joka on 

poliovammaisten hyvän elämän 
ja yhdenvertaisen osallistumis-
mahdollisuuksien tukeminen.

Rauno Niminen muistutti, 
että koko 60-vuotisen olemas-
saolonsa ajan Polioinvalidit ry 
on pohjannut toimintansa va-
paaehtoistyöhön. Yhdistys on 
ollut ja on polion sairastaneiden 
itsensä johtama ja yhdistykselle 
asetetut tavoitteet on jäsenistön 
itsensä asettamat. 

Hän totesi myös, että ikäänty-
minen ja toimintakyvyn heik-
keneminen vaikeuttavat po-
lioinvalidien arkea ja samalla 
myös osallistumista yhdistyk-
sen toimintaan.  Hän kiitti yh-
distyksen luottamushenkilöitä 
paikallisosastoissa siitä, että he 
ovat ottaneet haasteen vastaan 
ja suurin osa yhdistyksen tarjoa-
mista palveluista toteutetaankin 
nykyisin juuri osastoissa. 

- 60 vuotta on nyt takana, 
mutta älkäämme unohtako sitä, 
että työtämme tarvitaan tule-
vinakin vuosina. Me olemme 
yhä olemassa, totesi puheenjoh-
taja Rauno Nieminen avajaissa-
nojensa lopuksi.

Kuntoutusta ja vertaistukea
Polioinvalidit ry:n toiminnassa 

korostuvat niin kuntoutus kuin 
erilaiset vertaistukitapahtumat-
kin. 

Yhdistys järjesti useita pai-
kallisia lämminvesivoimistelu- 
ja liikuntaryhmiä. Alueellisia, 
seurannan sisältäviä heku-kun-
toutusjaksoja toteutettiin kak-
sitoista ja niihin osallistui 172 
henkilöä. Yhteistyössä Lehtimä-
en Opiston kanssa toteutettiin 
kaksi valtakunnallista kuntou-
tuskurssia.  Erilaisia vapaa-ajan 
tapahtumia järjestettiin yli 90 ja 
osallistujia oli noin 1000.

Kuntoutustoiminnan koko-
naiskulut vuonna 2014 olivat 
75 328,51 euroa ja vuodelle 
2015 siihen varattiin 88 200 
euroa. Vapaa-ajan toiminnan 
kulut olivat 81 048,86 euroa. 
Kuntoutustoiminnasta osallis-
tujilta perityt omavastuuosuu-
det vaihtelivat 10-50% välillä, 
kun taas vapaa-ajantoiminnan 
osalla osuudet vaihtelivat 30-98 
prosenttiin. 

Yhdistyksen neuvontapalvelut 
vahvistuivat ja viime vuonna 
järjestettiin yhteistyössä Suomen 

Polioliiton kanssa kahdeksan 
alueellista neuvontapalvelu-ta-
pahtumaa, joissa aiheina kivun-
hoito ja arjessa selviytyminen. 
Osallistujia näissä neuvontapal-
velutilaisuuksissa oli yhteensä 
169.  

- Neuvontapalvelujen ja eri-
laisten kuntoutustapahtumien 
ja –sarjojen vahvistaminen ni-
menomaan paikallistasolla on 
osoittautunut oikeaksi valin-
naksi. Kuluvalle vuodelle on jo 
sovittuna useita uusia neuvon-
tatapahtumia ja useampia on 
suunnitteilla, kertoi toiminnan-
johtaja Birgitta Oksa.

Kokouksessa keskusteltiinkin 
vilkkaasti kuntoutuksen tar-
peesta, tavoitteista ja sisällöstä. 
Nimenomaan polion vaikutusta 
toimintakyvyn laskuun ei ter-
veydenhuollossa ja sosiaalitoi-
messa tänä päivänä tunnisteta 
riittävässä määrin. Tästä seuraa, 
että polion sairastunut ei saa 
vammaispalvelulain mukaisia 
tukitoimia toimintakykynsä tu-
eksi, vaikka pitäisi.

Kokoukselle tuotiin käsiteltä-
väksi myös Risto Korhosen aloi-

Polioinvalidit ry:n 60. vuosikokous
- huoli toimintakyvystä on yhteinen

Polioliitto esitteli poliojärjestöjen toimintaa saksalaisessa 
poliolehdessä.
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te. Aloitteen mukaisesti valitulle 
johtokunnalle annettiin tehtä-
väksi tutkia Polioinvalidit ry:n 
vuosikokouksen siirtoa Suomen 
Polioliitto ry:n kesäpäivien yh-
teyteen.

Talous vuosikokouksen 
päätösten mukainen

Polioinvalidit ry:n talous pe-
rustui vuosikokouksen hyväk-
symään talousarvioon eikä toi-
minnalla tavoiteltu taloudellista 
voittoa. Taloudessa ei tapahtu-
nut mitään ennakoimatonta ja 
yhdistyksen taloudellinen tilan-
ne pysyi hyvänä. 

Oman varainhankinnan ja 
toimintatuottojen lisäksi yh-
distys jatkoi jäsenpalvelujen ra-
hoittamista omalla pääomalla. 
Vuosikokous päättää vuosittain 
käytettävän oman pääoman 
suuruudesta. Omaa pääomaa 
tarvittiin vuonna 2014 toimin-
nan rahoitukseen suunnitellun 
78 500 euron sijaan 66 663,30 
euroa. Kokonaiskulut olivat 
301 882,34 euroa. Vuoden 
2015 kokonaiskulut on arvioitu 
326 800 euron suuruiseksi ja 
omaa pääomaa tullaan käyttä-
mään enintään 73 800 euroa.

Luottamushenkilövalinnat
Polioinvalidit ry:n johtokun-

nasta on vuosittain puolet ero-
vuorossa, puheenjohtajan kausi 
on kaksi vuotta. Puheenjohtaja-
na jatkaa Rauno Nieminen Sata-

si Poliohuollon saaman reilun 
17.000 euron testamenttilahjoi-
tuksen vuoksi.

- Tarkoitus on rahoittaa jäsen-
palvelujamme juuri nyt, kun 
jäsenemme vielä haluavat ja jak-
savat osallistua.

Kunto- ja virkistystoimintaa 
Kankaanpään Kuntoutus-
keskukseen

Suomen Poliohuolto ry on 
järjestänyt jäsenilleen tuettua 
kuntolomatoimintaa käytän-
nössä koko olemassaolonsa ajan. 
Viime vuodet toiminta on to-
teutettu Lomakoti Marjolassa 
Itä-Suomessa. Tänä kesänä lo-
matoiminnan toteutuspaikaksi 
on valittu Kankaanpään Kun-
toutuskeskus. Yhdistys tarjoaa 
varsinaisille jäsenilleen hakemus-
ten perusteella kuuden vuoro-
kauden mittaisen täysihoidon 
sisältävän maksuttoman vapaa-
loman. Avustajan osalta loma 
on maksuton niiden jäsenten 
kohdalla, joilla on voimassaole-
va päätös vammaispalvelulain 
mukaisesta henkilökohtaisesta 
avustajasta. Lomapaikkoja on 
tarjolla 24 henkilölle.

- Hakemuksia on tullut jo 
runsaasti, vaikka hakuaikaa on 
vielä jäljellä, kertoi yhdistyksen 
puheenjohtaja Leo Hänninen 
tyytyväisenä.

- Uusi paikka on kiinnostanut 
myös uusia hakijoita. Pyrimme 

varmistamaan, että kaikki järjes-
telyt toimivat ja lomalaiset saavat 
nauttia toimintakykyä tukevan 
ja vertaistukea tarjoavan mu-
kavan kuntoloman, totesi Leo 
Hänninen. 

- Uusi paikka vaatii aina uudet 
järjestelyt ja luottamushenki-
löt joutuvat tekemään vähän 
enemmän töitä järjestelyjen on-
nistumiseksi. Ensimmäinen jän-
nityksen paikka on ohitettu, kun 
hakijoita Kankaanpään Kuntou-
tuskeskukseen on löytynyt.

Henkilövalinnat
Vuosikokouksen henkilöva-

linnat sujuivat äänestyksettä. 
Erovuoroisista jatkavat Markku 
Huostila, Leo Hänninen ja Kaija 
Salmela. Erovuorossa ollut Hilk-

ka Jokivirta ilmoitti, ettei ole 
käytössä uutta hallitusta valitta-
essa ja hänen tilalleen hallituk-
seen valittiin Yodit Melaku. Hal-
lituksessa jatkavat Toivo Enqvist, 
Aira Hukka, Risto Korhonen ja 
Jussi Mäki-Petäys.

Vuosikokouksen jälkeen pi-
detyssä hallituksen järjestäyty-
miskokouksessa Suomen Po-
liohuolto ry:n puheenjohtajaksi 
hallitus valitsi Leo Hännisen , 
varapuheenjohtajaksi Jussi Mä-
ki-Petäyksen ja sihteeriksi Kaija 
Salmelan. 

Yhdessäolon tärkeys
Suomen Poliohuolto ry on pe-

rustettu vuonna 1958. Toiminta 
on ollut yhtäjaksoista ja aktiivis-
ta koko ajan.

Suomen Poliohuolto 
ry:n vuosikokous 
- kuntoutus- ja  
virkistystoiminta jatkuu
Suomen Poliohuolto ry kokoontui perinteeksi muo-
dostuneen tapaansa omaan vuosikokoukseensa 
lauantaina 16.5.2015 Ruskeasuon koulun ruokasaliin. 
Kokouksessa oli esillä sääntöjen määräämät asiat.

Kokous aloitettiin yhteisellä lounaalla.

kunnasta. Hän kiitti kokousvä-
keä saamastaan luottamuksesta 
jatkaa vaativassa tehtävässä myös 
seuraavat kaksi vuotta.

Johtokunnan kokoonpanoon 
ei vuosikokous tehnyt muu-
toksia, vaan erovuorossa olleet 
Sirpa Haapala Porista, Lauri Jo-
kinen Turusta, Pirjo Karin-Oka 
Tampereelta ja Iiris Karvinen 
Heinävedeltä jatkavat tehtävis-
sään myös vuosina 2015-2016. 
Johtokunnassa jatkavat sään-
töjen mukaisesti ei tällä kertaa 
erovuorossa olleet Pirkko Ahola 
Ähtäristä, Ritva Jokela Lahdesta, 
Kaarina Lappalainen Helsingistä 
ja Tuula Pukkila Kempeleeltä. 

Johtokunnan henkilökohtaiset 
varajäsenet jatkavat niin ikään 
muutoksitta lukuun ottamatta 
Tamperetta, jossa Pirjo Karin-
Okan varajäsenenä aloittaa Sep-
po Utriainen.

Polioinvalidit ry:n 60. vuosiko-
kous sujui eteenpäin katsovassa 
hengessä. Puheenjohtaja Rauno 
Nieminen kutsui kaikki yhdis-
tyksen jäsenet 60-vuotisjuhlaan 
kansainvälisenä poliopäivänä 
24.10.2015 Helsingin Kataja-
nokalle:

- Työmme jatkuu.

Teksti: PO

Kuvat: Aarni Luhtala

Henkilökohtainen avustaja 
mahdollistaa osallistumisen

Paikalle oli saapunut 
myös Kyllikki Landin 
Klaukkalasta. Hän on 

muutaman viime vuoden aika-
na taistellut saadakseen oman 
arkensa tueksi henkilökohtaisen 
avustajan. Sitkeä hakemusten ja 
valitusten jättäminen toi viimein 
tulosta ja Kyllikille myönnettiin 
henkilökohtaista apua.

- Nyt pääsin tänne kokouk-
seenkin, Kyllikki Landin iloit-
si, sillä ilman henkilökohtaista 
avustajaa osallistuminen olisi 
ollut mahdotonta.

- Henkilökohtaisen avusta-
jan kanssa olen voinut lähteä 
liikkeelle ja alkaa taas elämään, 
totesi Kyllikki ja hänen avusta-
jansa nyökkäsi hymyillen iloi-
sesti. Yhteistyö tuntui toimi-
van ja lounaan lomassa käyty 
jutustelu vahvisti sen toisasian, 
että henkilökohtainen avusta-
jan merkitystä toimintakyvyn 
heiketessä ei voi liikaa painot-
taa. Heikentynyt toimintakyky 
johtaa usein siihen, että kodin 
ulkopuoliset kontaktit ja ”mu-
kaan lähteminen” muuttuvat 
tavoittamattomiksi.

Talousarvion ja 
toimintasuunnitelman 
mukaisesti

Kokouksen puheenjohtajaksi 
kutsuttiin yhdistyksen hallituk-
sen jäsen Risto Korhonen. Risto 
Korhonen

kannusti kokouksen osallistu-
jia keskustelemaan ja kertomaan 
ajatuksistaan ja mielipiteistään.

Osallistujat olivat tyytyväisiä 
sekä menneeseen vuoden 2014 
toimintaan kuin kuluvan vuo-
den toimintasuunnitelmiinkin. 
Varsinaisille jäsenille tarjottavat 
kuntoutus- ja virkistyspalvelut 
niin koti kuin ulkomaillakin 
ovat jo vakiintunutta toimin-
taa, joiden suosio on pysynyt 
vahvana. 

Suomen Poliohuollon lomai-
lutoiminta järjestetään kesällä 
2015 Kankaanpään Kuntoutus-
keskuksessa. Kankaanpään Kun-
toutuskeskuksessa järjestettävän 
loman vaihtoehtona yhdistys 
myöntää hakemusten perustella 
varsinaisille jäsenilleen lomailu-
tukea omatoimiseen lomailuun 
itse valittavassa lomakodissa. 
Lomatuen määrä on 100 euroa.

Yhdistys tukee vuonna 2015 
myös jäsenistönsä osallistumista 
Suomen Polioliiton Helsingissä 
24.10.2015 järjestämän kan-
sainvälisen poliopäivän viettoon 
ja myöntää jäsenilleen kurssitu-
kea Lehtimäen Opiston ”Iloa 
ja vaihtelua elämään” kursseil-
le osallistumiseen. Kurssituen 
määrä on 10.00 €/vrk ja sitä 
myönnetään enintään 14 vrk:lle 
kalenterivuoden aikana.

Toiminta rahoitetaan jäsen-
maksuilla, omavastuuosuuksil-
la ja yhdistyksen Kaislarannan 
myynnistä saamalla pääomalla.

- Käytämme vuosittain toi-
mintamme rahoittamiseen 
myös omaa pääomaamme. Vii-
me vuonna käytetty määrä oli 
hiukan yli 12.000 euroa, kertoi 
puheenjohtaja Leo Hänninen.  
Viime vuonna käytetty pääoma 
jäi suunniteltua pienemmäk-

Ilman henkilökohtaisia ja 
yleisavustajia yhä harvempi 
polion sairastanut pystyisi 
osallistumaan ja vaikutta-
maan. Suomen Poliohuolto 
ry:n vuosikokoukseen oli 
saapunut 18 varsinaista 
jäsentä.

Kunto- ja virkistyslomaloma 
Kankaanpään Kuntoutus-
keskuksessa järjestetään 
keskellä heinäkuuta eli 
13-20.7.2015. Polioleh-
den ilmestyessä lomalaiset 
on valittu ja voimme vain 
toivoa lomalaisille aurinkoi-
sia kesäsäitä.

Puheenjohtaja Leo Hänninen 
ja sihteeri Kaija Salmela sum-
masivat yhdistyksen tärkeyden 
toteamalla, että yhdistyksen tär-
keimpiä anteja ovat jäsenille 
tarjottavat palvelut ja tietysti 
vertaistuki ja yhdessä olemisen 
ja yhdessä tekemisen mahdol-
lisuus.

Teksti: BO

Kuvat: Heikki

Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti kuntoutuksen tarpeesta, 
tavoitteista ja sisällöstä. 
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Olin kuullut Celia-ääni-
kirjoista jo monta vuotta 
sitten näkövammaisten 
käytössä. Äänikirjoja on 
voinut tilata cd-levyinä. 
Äänikirjoja on voinut myös 
ostaa esim. kirjakau-
poista, mutta valikoimaa 
on ollut todella vähän. 

Celia viettää vuonna 
2015 juhlavuottaan. 
Kirjasto on palvellut 

lukemisesteisiä asiakkaitaan jo 
125 vuotta. Myös luki- ja oppi-
misvaikeuksiin on voinut saada 
kouluissa äänikirjoja. 

Celian kirjoja voivat käyt-
tää kaikki, joille tavallisen pai-
netun kirjan lukeminen on 
vaikeaa. Olipa lukemisesteen 
syy mikä tahansa, Celia tar-
joaa mahdollisuuden kirjalli-
suudesta nauttimiseen ja opis-
keluun. Celian valikoimaan 
kuuluu yli 40 000 äänikirjaa 
kattavasti eri aloilta. Kauno- ja 
tietokirjallisuuden ohella Celia 
tuottaa myös oppikirjoja ääni- ja 
pistekirjoina sekä elektronisessa 
muodossa. 

Toimin Varsinais-Suomen 
Dysleksia ry:n (lukivaikeus) 
hallituksessa ja tätä kautta olin 
tänä keväänä Turun kaupun-
ginkirjaston tilaisuudessa, jossa 
kerrottiin äänikirjoista lukivai-
keuden apuna. Samalla saimme 
myös kuulla pilottihankkeesta 
Kirjasto kaikille, jossa Turun 
kaupunginkirjasto on mukana. 
Kirjasto kaikille -projekti syven-
tää Celian ja yleisten kirjastojen 
yhteistyötä. Projekti käynnistyi 
lokakuussa 2013 ja päättyy vuo-
den 2015 loppuun mennessä. 
Tavoitteena on palvella lukemi-
sesteisiä asiakkaita aikaisempaa 
paremmin. Projektin puitteissa 
uutta äänikirjapalvelua luke-
misesteisille on kehitetty pilot-
tikirjastoissa ympäri Suomen 
ja palvelu on avattu asiakkaille 
syksyllä 2014. Kaikki pilottikir-

jastot löydät asiakkaille suun-
natulta sivulta kirjastokaikille.
fi. Celian kanssa yhteistyössä 
olevat yleiset kirjastot ohjataan 
ottamaan käyttöön projektissa 
kehitettyjä toimintatapoja.

Projektin taustaa 
Celia-kirjasto tavoittaa tällä 

hetkellä noin 25 000 henkilö-
asiakasta. Eri arvioiden mukaan 
Suomessa koko lukemisesteisten 
ryhmään kuuluu 5 % väestöstä 
eli n. 250 000 henkilöä. Tämä 
sisältää eri tavoin lukemisestei-
set: näkövammaiset, ikääntyneet 
heikkonäköiset, henkilöt, joilla 
on lukivaikeuksia ja eri sairauk-
sien vuoksi lukemisesteiset.

Isomman joukon tavoittami-
seen tarvitaan yleisten kirjastojen 
verkkoa. Projektissa sisältöinä 
ovat Celian tuottamat äänikir-
jat (kauno- ja tietokirjallisuus, 
oppikirjamateriaalit on rajattu 
pois). Pääkohderyhmät ovat 
ikääntyneet heikkonäköiset sekä 
lapset ja nuoret, joilla on lukivai-
keuksia. Projekti toteutetaan v. 
2013–2015.

Projektin tavoitteita ovat 
seuraavat:

Valtakunnallisesti toimivien 
mallien kehittäminen Celian 
aineistojen lainaukseen yleisten 
kirjastojen kautta.

Kirjastojen henkilöstön asi-
antuntemuksen parantaminen 
koskien lukemisesteisiä kohde-
ryhmiä ja Celian aineistoja.

Yhteistyökumppaneiden eli 
yleisten kirjastojen näkökulmas-
ta tavoitteena on tuoda uusia 
asiakasryhmiä, lisää saavutet-
tavaa aineistoa ja lisää lainoja 
kirjastoille.

Yhteensä kirjastojen välittä-
mät lainat olivat 27 090 lainaa 
vuonna 2014. Vuoden 2013 
lukuun (17675 lainaa kirjastojen 
kautta) verrattuna lainaus kir-
jastojen kautta on kasvanut yli 
50 %. Kaiken kaikkiaan Celian 
tuottamien aineistojen koko-
naislainaus oli lähellä miljoonaa 
vuonna 2014. Lainoihin sisälty-
vät kirjaston rekisteröimien Ve-
ra-asiakkaiden lainat, kirjaston 
tekemät Vera-lainat ja kirjaston 
Celialle ilmoittamat cd-rom-
levyjen lainat.

Celia-kirjat ja lukemiseneste
Celian valikoimaan kuuluu 

yli 40 000 kirjaa kattavasti eri 
aloilta – valikoimassa on tieto-
kirjoja, runoja, satuja, dekka-
reita, elämäkertoja, historiaa, 
viihdekirjallisuutta, Finlandia-
palkittuja teoksia ja paljon muu-
ta. Määrä kasvaa jatkuvasti, vuo-
sittain noin 2000 kirjalla. Kirjat 
tuotetaan lukemisesteisille saa-
vutettavaan muotoon: ääni-, 
piste- tai e-kirjoiksi. 

Kauno- ja tietokirjallisuu-
den ohella Celia tuottaa myös 
oppikirjoja eri kouluasteille. 
Peruskoulun ja toisen asteen 
oppikirjat ovat maksullisia, kor-
keakouluopiskelijoiden kirjat 

maksuttomia. Kauno- ja tieto-
kirjallisuuden lainaaminen on 
Celian asiakkaille täysin maksu-
tonta. Vuosittain Celia tuottaa 
saavutettavaan muotoon noin 
30 % kaikesta Suomessa jul-
kaistusta kauno- ja tietokirjalli-
suudesta. Celian kirjoja saavat 
käyttää kaikki sellaiset henkilöt, 
joilla on lukemiseneste, eli joille 
tavallisen tekstin lukeminen on 
vaikeaa.

Lukemisesteen syitä
Syitä lukemisesteeseen on mo-

nenlaisia, eikä kattavaa listaa voi 
antaa. Tässä on listattu joitakin 
esimerkkejä yleisimmistä syistä, 
joiden vuoksi lukeminen on 
vaikeaa: lukivaikeus (lukihäiriö), 
oppimisvaikeus, näkövamma, 
heikentynyt näkö (esim. ikäih-
misillä), kehitysvammaisuus, 
cp-vamma, reuma, ms-tauti, 
lihastaudit, heikentynyt lihas-
kunto, afasia, keskittymishäiriöt, 
hahmotushäiriöt, muistihäiriöt. 

Polio on neurologinen sairaus 
ja sen perusteella polion sairas-
taneella katsotaan olevan luke-
miseneste. 

Kirjojen suoratoisto ja lataus 
Vera-palvelusta

Maksutta lainattavaa kauno- ja 
tietokirjallisuutta voi ladata tai 
kuunnella suoratoistona Ce-
lianet-verkkopalvelusta. Lataus 
ja suoratoisto ovat mahdollisia 
Vera-palveluun liittyneille asiak-
kaille. Vaatii internet yhteyden. 
Kirjastosta tai Celian kautta saa 
henkilökohtaiset verkkopalve-
lutunnukset. Tämän jälkeen voi 
kuunnella äänikirjoja missä vain 
ja koska vaan rajattomasti. 

Kirjoja voi ladata tietokoneelle, 
tabletille ja älypuhelimelle. La-
dattuja kirjoja voi siirtää esim. 
muistitikulle tai toiselle laitteelle. 
Laitteelle, jolla kirjoja kuunnel-
laan, kannattaa asentaa Daisy-
kirjojen lukuohjelma. 

Voit myös kuunnella kirjoja 
Celianet-verkkopalvelun kautta 
suoratoistona, jolloin kirjoja ei 
ladata koneelle lainkaan. 

Cd-rom -levyille  
tallennetut kirjat

Jos käytössä ei ole verkko-
yhteyttä, voi lainata kirjat cd-
rom -levyille poltettuina. Kir-
jalevyt lähetetään postitse noin 
viikon kuluessa tilauksesta. 
Cd:lle tallennettuja kirjoja voi 
kuunnella Daisy-soittimella, 
mp3-tiedostoja toistavalla cd-
soittimella, dvd-soittimella tai 
esimerkiksi tietokoneella, johon 
on asennettu Daisy-lukuoh-
jelma. Kirjat voi myös siirtää 
esimerkiksi muistitikun avulla 
muille laitteille.

Käyttösäännöt
Celia on opetus- ja kulttuu-

riministeriön alainen valtion 
erikoiskirjasto, jonka tavoitteena 
on lukemisesteisten kansalaisten 
yhdenvertaisuus kirjallisuuden 
ja tiedon saannissa. Celian toi-
minnasta säädetään laissa, ase-
tuksessa ja tekijänoikeuslainsää-
dännössä. Celian käyttösääntöjä 
sovelletaan kaikkiin asiakkaisiin.

Lisää tietoa saa  
Celia- palveluista

Mikäli olet epävarma oikeu-
destasi Celian palveluihin, ota 
yhteys kirjastoon tai Celian 
asiakaspalveluun: Puhelin: (09) 
2295 2200, Sähköposti: palve-
lut@celia.fi

Äänikirjojen käyttö 
poliolaisena

Enää ei tarvitse lähteä kirjas-
toon lainaamaan kirjoja, vaan 
kirjasto on omalla tietokoneel-
lasi nettiyhteyden päässä ääni-
kirjojen muodossa. Lukeminen 
rentouttaa ja niin myös äänikir-
jojen kuunteleminen. Voit ottaa 
rennon asennon, sulkea silmäsi 
ja nauttia kirjasta ilman, että ra-
sitat silmiäsi tai lihaksiasi. 

Teksti: Riitta Nissilä 
(koottu Celia-palveluista)

Kuva: Matti Knuutila

Celia-äänikirjaston käyttö 
on mahdollista polion sairastaneille

Vuoden tärkein sosiaali- ja 
terveysalan suurtapahtu-
ma Terve-Sos 2015 veti 

toukokuun alkupäivinä runsaas-
ti osallistujia Jyväskylän Pavil-
jonkiin. Laaja seminaaritarjonta 
ja näyttely oli tarkoitettu alan 
toimijoille; yhteensä 16 semi-
naaria,

70 esiintyjää ja alan moni-
puolinen näyttely. Tapahtuman 
teemat olivat monipuolisia ja 
kaikkiaan paikalla oli kymmeniä 
asiantuntijoita ja vaikuttajia.

Tapahtuman seminaareissa 
nousi vahvasti esille, että sote-
järjestämislain valmistelu jatkuu 
juuri valitun eduskunnan aika-
na. Myös soten rahoituksen uu-
distamista ryhdytään valmiste-
lemaan toden teolla. Palvelujen 
järjestämistä ja rahoitusta kos-
kevat ratkaisut määrittävät soten 
suunnan vuosikymmeniksi.

- Kevään 2015 Terve-Sos –
tapahtuma antaa eväitä sote-
uudistukseen valmistautumiseen 
ja päivittää tiedot rahoituksesta 
ja tietojohtamisesta. Tapahtuma 
esittelee monipuolisesti käytän-
nön työssä koeteltuja tapoja pa-
rantaa asiakkaiden ja potilaiden 
palveluja ja hoitoa. Haluamme 
tapahtumalla tuoda kuuluviin 
ihmisen äänen, oli hän sitten 
asiakas, potilas, ammattihenkilö, 
johtaja tai päättäjä”, totesi ter-

vehdyksessään johtaja Markku 
Pekurinen Terveyden ja hyvin-
voinnin laitokselta.  

Tunnustusta hoitotyöstä
Julkisten ja hyvinvointialojen 

liitto JHL pitää tärkeänä, että 
menossa olevan sote-uudistuk-
sen aikana annetaan arvostusta 
työntekijöille sekä heidän teke-
mälleen työlle. Terve-Sos -tapah-
tumassa jaetun Vuoden hoitaja 
2015 –tunnustuksen kautta

JHL haluaa muistuttaa, että 
sote-alan menestys on riippu-
vainen nimenomaan osaavista 
ja hyvinvoivista työntekijöistä.

JHL oli saanut jäseniltään 
ehdotuksia siitä, kuka osaava 
hoitoalan tekijä ansaitsee tulla 
palkituksi. Saatujen vinkkien 
perusteella Vuoden hoitaja 2015 
-tunnustus päätettiin myöntää 
turkulaiselle Heli Kalevalle. JHL 
jakaa vuosittain tunnustuksen 
ansioituneelle hoito- tai hoiva-
alan ammattilaiselle.

Kaleva työskentelee 6-17 -vuo-
tiaiden vaikeasti kehitysvam-
maisten ohjaajana sekä ohjaa 
itsenäistä elämää harjoittelevia 
kehitysvammaisia nuoria ja ai-
kuisia. Työnsä ohella Heli Kale-
va kuuluu Varsinais-Suomen eri-
tyishuoltopiirin työntekijät JHL 
ry 481:n hallitukseen. 42-vuoti-
as Kaleva on monitaitoinen hoi-

Terve-Sos 2015 Jyväskylässä
toalan erityis-
osaaja. Hän on 
suorittanut lä-
hihoitajaopinto-
jen lisäksi mm. 
koulunkäynnin-
ohjaajan tutkin-
non sekä lasten 
ja nuorten eri-
tyisohjaajan tut-
kinnon. Myös 
kehitysvamma-
alan ammatti-
tutkinto on yhtä 
näyttöä vaille 
valmis. 

Terve-Sos -palkinnot jaettiin
Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos myönsi Terve Sos –palkin-
non verkkosivustolle, joka koko-
aa yhteen tutkimus-, indikaat-
tori- ja kokemustietoa nuorista. 
Sivuston ovat kehittäneet Hel-
singin kaupungin tietokeskus 
ja nuorisoasiainkeskus. Toinen 
palkinto myönnettiin Oulun 
seudun muistiyhdistyksen mu-
siikilliselle ryhmämenetelmälle.

Muistoista musiikiksi -me-
netelmän keskeinen ajatus on 
luoda uutta yhdessä muistisai-
raiden kanssa, ei heille jonkun 
toisen toimesta. Toimintamalli 
on osoittautunut käytännössä 
toimivaksi ja iloa tuottavaksi. 
Lisäksi raadin mielestä tuotosten 
työstäminen noinkin pitkälle 
on innovaatio. Mallin hyödyn-
täminen on tehty helpoksi ja 
se soveltuu sekä ammattilaisten 
että vapaaehtoisten käyttöön. 
Toimintamalli on aidosti osallis-
tava ja ihmistä arvostava. Lisäksi 
siinä on moderni ote perintei-
seen asiaan.  

Teksti 

Hannu Salonpää

uutisia
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uutisia uutisia

Asioista tiedottaminen 
ja neuvontapalveluiden 
kohdistaminen jäsenis-

tölle on tullut aina vain yhä 
tärkeämmäksi asiaksi.  ”Jotain 
uutta ja jotain vanhaa…”, mutta 
sen kuuleminen asiantuntijoi-
den sanomana tuntuu joka kerta 
tarpeelliselta. 

Siksi mekin päätimme järjestää 
tilaisuuden missä kuunnellaan ja 
keskustellaan meille tärkeistä asi-
oista. Kutsuimme paikalle terve-
yskeskuslääkäri Kirsi Valtosen ja 
kuntoutusohjaaja Marja Räsäsen 
sekä Polioliiton toiminnanjoh-
tajan Birgitta Oksan kertomaan 
kuulumisia poliorintamalta. Pai-
kalle saapui 37 poliolaista meil-
tä ja muualta. Keskustelu kävi 
vilkkaana, eikä suunniteltu aika 
ihan meinannut riittää. Omas-
sa tutussa vertaisten joukossa 
uskalletaan kysyä ja tuoda julki 
henkilökohtaisiakin asioita ja 
ongelmia. 

Nämä asiat jäivät  
minulle mieleen:

Lääkäri Kirsi Valtosen aihee-
na oli meille kaikille tavalla tai 
toisella tutut polion myöhäis-
oireet/ polion jälkitila. Kehon 
tuntemuksiin pitää suhtautua 
yksilöllisesti ja vakavasti, ei ole 
yhtä ainoata ohjetta mitä teh-
dään ja miten toimitaan. On tär-
keätä todentaa mitkä oireet ovat 
polion jälkitilan seuraamuksia 
ja mitkä taas johtuvat ikään-
tymisestä tai muusta olemassa 
olevasta akuutista syystä. Kipu 
on myös yksilöllinen tuntemus 
ja sen lääkitseminen on tarpeel-
lista, sekin omien tuntemuksien 
mukaan, mutta aina lääkärin 
ohjeita noudattaen.

 Poliorokotuksista myös kuul-
tiin. Suomessa rokotuskattavuus 
on hyvä ja kansainvälisen liikku-
vuuden vuoksi se täytyy pitääkin 
hyvänä. Kolmansiin maihin 
mentäessä, jossa vielä poliota 
tavataan, pitäisi olla voimassa 
oleva rokotus. Kolmen annok-
sen poliorokotus on suojaava, 

mutta jos sokeripala on otettu 
kaksi rokotusta riittää. 

Kuntoharjoitteluun oli kaksi 
erilaista esimerkkiä poliovam-
maiselle, yleiskuntoharjoittelu 
ja voimaharjoittelu. Yleiskunto-
harjoittelu vaikutti tutummalta 
ja sellaiselta miten itse yrittää yllä 
pitää omaa kuntoaan. (Kuva 1). 
Tässäkin on tärkeää ottaa huo-
mioon omat voimat ja tauottaa, 
ettei pääse syntymään uupu-
musta.

Kuntoutusohjaaja Marja Räsä-
nen kertoi suunnittelemastaan 
lomakkeesta ”Toimintakykyyni 
vaikuttavat ongelmat ja ratkai-
suehdotukset”, joka jaettiin kai-
kille.  Lisäksi syksyllä valmistu-
nut ”Kipu” – lehtinen jaettiin. 
Kipu- asioista olemme saaneet 
tietoa kahden erilaisen luennon 
myötä aiemmin. Poliokuntou-
tujan kuntoutuksen tavoitteista 
saimme myös tietoa. Marja Rä-
säseen voi ottaa yhteyttä toimis-
tolle keskiviikkoisin puhelimitse 
tai sähköpostilla. Kuntoutus-

Polioseminaari - kuntoutumiskeskus Apilassa

ohjaajan yhteystiedot löytyvät 
Poliolehdestä.

Toiminnanjohtaja Birgitta 
Oksa ja Marja Räsänen kertoi-
vat suunnitteilla olevista avo-
kuntoutuspäivistä, niitä järjes-
tettäisiin neljä kertaa vuodessa. 
Päivillä jaettaisiin tietoa ja opas-
tusta meille tärkeistä asioista. 
Tämä kuulostaa hienolta idealta, 
toivottavasti rahoitus järjestyy. 
Sinne olisivat tervetulleita myös 
ammattinsa puolesta asioista 
kiinnostuneet ja voisimme vies-
tittää, että ”ME OLEMME 
OLEMASSA”.

Saimme kuulla myös tulevasta 
syksyn juhlasta kun Polioinva-
lidit ry täyttää kunniakkaat 60 
vuotta. Juhla vietetään Helsin-
gissä 60-luvun henkeen. Sinne 
mennään joukolla ja pukeudu-
taan iloiseen vuosilukuun!

Kiitos teille Kirsi Valtonen, 
Marja Räsänen ja Birgitta Oksa 
ja tietenkin te kaikki osallistujat!

Teksti: Pirjo K-O

Kuva: Ville Joenperä

Lahden osaston jäsen-
tapaaminen pidettiin 16. 
huhtikuuta 2015 Lahden 
Invakeskuksen tiloissa. 
Jäsentapaamisessa ei 
tälläkään kertaa osan-
otto ollut kovin suurta, 
mutta kuitenkin meitä 
oli viisi osallistujaa. 
Lisäksi saimme vieraaksi 
Suomen Polioliitto ry:stä 
kuntoutuskoordinaattori 
Marja Räsäsen. 

Marjasta ja hänen teh-
tävistään Polioliitossa 
on kerrottu edellises-

sä Poliolehdessä ( ks. Poliolehti 
1/2015 s. 8). Koska Marja oli 
ensimmäistä kertaa vierailulla 
Lahdessa, suoritimme lyhyen 
esittelyn itsestämme. Kaikilla 
muilla läsnäolijoilla oli pitkä 
aktiivinen historia Lahden osas-
ton työskentelyssä  ja yleensäkin 
polioyhdistyksen toiminnassa 
paitsi allekirjoittaneella. Lah-
den  osaston toimintahan on 
viime vuosina hiipunut ja tästä 
syystä vuosikokouksessa Lahden 
ja Kouvolan osastojen toimin-
ta yhdistettiin sekä poistettiin 
johtokunta malli ja siirryttiin 
työryhmämalliin, jonka tehtä-
vänä on miettiä tulevaisuuden 
mahdollisia toimintaedellytyk-
siä. Tästäkin on kerrottu tämän 
vuoden ensimmäisessä Polio-
lehdessä.

Teemana elämänhallinta
Jäsentapaamisen teemana oli 

polion sairastaneiden elämän-
hallinta. Aluksi kävimme vapaa-
muotoista keskustelua ikäänty-
misen aiheuttamista lisäänty-
vistä vaikeuksista liikkumisessa 
ja muussa omatoimisuudessa. 
Erityisesti keskustelua herätti 
julkisen sektorin palveluiden 
jatkuva heikkeneminen ja tiedon 
saaminen niistä erilaisista etuuk-
sista ja palveluista, joihin polion 
sairastaneet ovat oikeutettuja.

Esittelyn ja vapaamuotoisen 
keskustelun jälkeen saimme 
täytettäväksi erilaisia lomakkei-
ta kuten WHOQOL-BREF 
WHO:n elämänlaatumittari- 
lomakkeen (lyhyt versio), jos-
sa arvioimme omaa elämän-
laatuamme. Toinen täytettävä 
lomake oli ”Toimintakykyyni 
vaikuttavat ongelmat ja ratkai-
suehdotukset”, joka on Suo-
men Polioliitto ry:ssä laadittu. 
Lomakkeelle täytettävät tiedot 
ovat erittäin käyttökelpoisia itse 
kunkin mennessä lääkäriin, sillä 
siitä terveydenhuollon henki-

löstön on helppo ja nopea saada 
käsitys potilaan tilanteesta. Ku-
ten Marja sanoi, voimme myös 
lomakkeen avulla seurata itsekin 
oman tilanteemme kehittymistä. 
Tapaamisessamme mukana ollut 
henkilökohtainen avustaja totesi 
myös, että tällainen lomake on 
hyödyllinen myös avustajille, 
koska tällöin näkee tiivistetysti 
avustettavan tilanteen. Kaikki 
täyttämämme lomakkeet käsitel-
lään anonyymisti, joten vastaaji-
en tiedot säilyvät salassa.

Lahden osaston jäsentapaaminen
Tietoa tarvitaan nyt ja 
huomenna

Lisäksi Marja kertoi poliolai-
sille – ja miksei myös kaikille 
ikääntyneillekin - myönnettä-
vistä erilaisista etuuksista, avus-
tuksista ja KELAn korvausjärjes-
telmästä. Meistä useimmathan 
julkisia palveluita tarvitsevat 
ovat joutuneet toteamaan, että 
kokonaisvaltainen tiedon saan-
ti palveluista ja etuuksista on 
erittäin vaikeasti saatavissa, sil-
lä kukin viranomainen tun-
tee pääsääntöisesti vain oman 
alansa lainsäädännön. Myös 
asianomaisen viranomaisen pu-
helimeen saaminen on vaikeaa. 
Eikä tietojen hakemista viran-
omaisen nettisivuiltakaan ole 
tehty helpoksi nettisivustojen 
vaikeaselkoisuuden takia. 

Joten nyt jäsentapaamisessa 
saamamme tietopaketti lomak-
keineen ja esitelmineen antoi 
meille todella kattavasti tietoa 
sekä omasta tilanteestamme 
että mahdollisista tarvittavista 
palveluista ja etuuksista. Jollei 
nyt tällä hetkellä kaikkea tietoa 
tarvitsekaan, niin tilaisuuden 
tietopaketti jää varmasti alita-
juntaan mahdollisia myöhempiä 
tarpeita varten. Kotilukemiseksi 
saimme vielä Suomen Polioliitto 
ry:n julkaisut ”Kipu” ja ”Polion 
myöhäisoireet”. 

Vaikka meitä osallistujia oli 
pienen pieni joukko, koimme 
yhdessäolon antoisaksi vieraili-
jaltamme Marja Räsäseltä saa-
mamme tuhdin tietopaketin 
ansiosta. Marja myös korosti, 
että hänen puoleen voi jokainen 
kääntyä aivan vapaasti tarvites-
saan tietoa erilaisista etuuksista 
ja palveluista ja myös muissakin 
mahdollisissa ongelmatilanteis-
sa. Marja lupasi selvittää asioita 
parhaansa mukaan.

Lahden osasto toivottaa 
kaikille hyvää kesää.

Teksti: Helena Kotilainen

Kuntoutuskoordinaattori Marja Räsäsen.
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Jo perinteeksi tullut tam-
perelaisten vappubrunssi 
nautittiin tällä kertaa juuri 

ovensa avanneessa, remontoi-
dussa Näsilinnassa, joka sijait-
see Tampereen hienoimmalla 
paikalla

Näsinkalliolla puiston ympä-
röimänä Näsijärvi -näköaloi-
neen. Talo on remontoitu esteet-
tömäksi ja siellä on hissi.

Koolla oli parisenkymmentä 
vapun viettäjää, buffet-aikaa oli 
pari tuntia ja se kyllä meni pöy-
dän antimista nautiskellen ja jo-
nottaen.  Meille oli varattu ihan 
oma kabinetti yhdestä monista 
kauniista saleista, joten tilaa oli 
ruokailuun. 

Näsilinna on uusbarokkinen 
palatsi, jonka rakennutti Fin-
laysonin patruunan poika Peter 
von Nottbeck 1898.  Alkuperäi-
nen Milavida, jossa Nottbeckin 
perhe asui, oli puurakenteinen 
huvila Näsikallion vieressä. Siitä 
ajasta on jäljellä vielä punatiili-
nen maakellari. 

Koko perhe ei kuitenkaan eh-
tinyt asua uudessa Milavidassa, 
vain lapset asuivat siellä pari 
vuotta palvelijoiden kanssa.  Pe-
terin vaimo Olga kuoli ollessaan 
synnyttämässä kaksosia Baden-
Badenissa Saksassa. Vain puoli 
vuotta myöhemmin Peter von 
Nottbeck kuoli umpisuolileik-
kaukseen pariisilaisessa sairaa-
lassa.

Lasten holhoajaksi määrätty 
Edvard von Nottbeck myi pa-
latsin Tampereen kaupungille 
vuonna 1905. Kaupunki muutti 
palatsin nimen Näsilinnaksi ja 
siihen avattiin 1908 Hämeen 
museo.  Sisällissodan aikana 
tämä talo oli punaisten pääma-
jana ja rakennus kärsi sodassa 
pahoja vaurioita.  Rakennukseen 
osui silloin noin 4000 ammusta.  

Toisen maailmansodan aikana 
Näsilinnassa asui ilmatorjun-
tajoukkoja sekä Porin radan 
siltavartijat. Vielä näiden tapah-

tumien jälkeen talossa toimi Hä-
meen museon, jossa Tampereen 
koululaisille ja muille kerrottiin 
sen historiasta.

Vuodesta 1998 lähtien raken-
nus oli 17 vuotta suljettuna tyh-
jillään odottamassa remonttia.

Nyt talo on kunnostettu alku-
peräisen von Nottbeckin hengen 
mukaiseksi ja salit ovat todella 
upeita kauniine kristallikruu-
nuineen.

Suosittelen tutustumaan ta-
loon ja sen mielenkiintoiseen 
historiaan.

Teksti: Leila L-P

Kuvat: Jarmo Mäkinen

Vappubrunssilla
Tampereen helmi:    uusi - uudistettu Näsilinna

Näsinlinnaan kokoontui parisenkymmentä vapun viettäjää buffettiin.

Näsinlinnalla on monivai-
heinen historia. Nyt talo on 
kunnostettu alkuperäisen 
von Nottbeckin hengen 
mukaiseksi.

uutisia uutisia

Kokouksien täyttämä kevät

Maaliskuun 12. päivä-
nä pidettiin osaston 
vuosikokous. Koko-

ukseen oli tullut jäseniä seu-
raavilta paikkakunnilta: Forssa, 
Kaarina, Lieto, Marttila, Mynä-
mäki, Pöytyä, Turku ja Salo eli 
laajasti osaston alueelta. 

Varsinais-Suomen osaston pu-
heenjohtajaksi valittiin edelleen 
Lauri Jokinen. Johtokuntaan 
valittiin uudelleen Eeva Lavo-
nen, Riitta Nissilä ja Jarkko Suo-
minen. Johtokunnassa jatkavat 
edelleen Ari Haloila, Tarja Heini 
ja Matti Knuutila. Johtokunnan 
kokouksessa maaliskuun lopulla 
valittiin edelleen varapuheen-
johtajaksi Jarkko Suominen ja 
sihteeri/rahastonhoitajaksi Riitta 
Nissilä. Kokouksissa ei tarvittu 
äänestyksiä, vaan valinnat tapah-
tuivat yksimielisesti. 

Pääyhdistyksen vuosikokouk-
sessa Helsingissä 25.4., osastom-
me jäseniä oli paikalla kaikkiaan 
13. Olimme matkalla invataksil-
la, mutta osa osastolaisistamme 
tuli muilla kyydeillä.

Huhtikuun puolivälissä minul-
le soitettiin Naantalin ja Ruissa-
lon kylpylän markkinoinnista 
ja keskustelun jälkeen sovim-
me, että johtokuntamme pitää 
seuraavan kokouksensa Ruissa-
lon kylpylässä. Toukokuun 11. 
päivänä pidimme kokouksen 
Ruissalossa. Lounasruokailun 
yhteydessä keskustelimme Key 
Account Managerin kanssa mo-
nista asioista mm. esteettömyy-
destä, invahuoneista, hisseistä, 
vammaispysäköinnistä jne. Tä-
män jälkeen pidimme kokouk-
semme ylimmässä kerroksessa, 
josta oli kaunis näköala merelle.

Neuvontaa ja teatteria
Toukokuun 12. päivänä kä-

vimme Linnateatterissa Turussa 
katsomassa ”Minttu sekä Ville” 
improvisaatiesitystä. Siinä esiin-
tyivät Minttu Mustakallio ja 

Ville Virtanen. Teatterin esitys 
oli teatteriravintolassa, jolloin 
oli mahdollisuus varata pöy-
täpaikka ja ruokailla jo ennen 
esitystä. Jotkut käyttivät tätä 
mahdollisuutta.

Toukokuun 21. päivänä kuun-
telimme Marja Räsäsen luentoa 
palveluoppaasta Avustajakes-
kuksen tiloissa. Osastomme jäse-
niä paikalla oli 13 henkeä, lisäksi 
henkilökohtaisia avustajia ja 
yleisavustaja. Marja jakoi aluksi 
kyselylomakkeen, joka piti heti 
täyttää. Toinen kyselylomake 
pitäisi täyttää ennen juhannusta 
ja lähettää toimistolle Helsin-
kiin. Saimme tietoa kuntoutu-
misen suunnittelusta, polion 
jälkitilasta, lihasheikkoudesta, 
uupumuksesta, kivusta, hen-
gitysongelmista, unihäiriöistä, 
kylmäämisestä, turvotuksesta, 
liikuntalääkkeestä ja apuvälineis-
tä. Saimme myös kaavakkeen: 
toimintakykyyni vaikuttavat 
ongelmat ja ratkaisuehdotukset. 
Tämä kaavake pitäisi täyttää ja 
käynnin yhteydessä antaa hoita-
valle lääkärille. 

Varsinais-Suomen kevääseen  
on kuulunut monenlaista 

Äänikirjoista meille oli kerto-
massa Turun pääkirjaston kir-
jastovirkailija.  

Kesäkuussa käymme Sipilän-
mäen kesäteatterissa ja syys-
kuulle valmistelemme retkeä. 

Kesäsuunnitelmiin kuuluu myös 
lounastreffejä. Näistä kaikista 
kerromme jäsenkirjeessä.

Teksti ja kuva: Riitta Nissilä

Varsinais-Suomen johtokunta kokousti Ruissalon kylpylässä ja keskusteli hotellin henkilö-
kunnan kanssa esteettömyydestö, inva-huoneista jne.

Toimistoväki lomailee:
Kumpulantien toimisto  
on kesälomien vuoksi suljettu 6.7.-24.7.2015.

Aurinkoisia kesäpäiviä kaikille!
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Haapajärvinen Kyösti 
Suhonen, 65, huikkaa 
iloiset heipat lapsenlap-
silleen ja Terttu-puoli-
solleen, jotka lähtevät 
läheiseen leikkipuistoon. 

-Pappana olo on ihan 
parasta! Tavates-
samme lastenlap-

set ovat kimpussani ja sehän 
minulle sopii, myhäilee kahden 
lapsen isä ja viiden lastenlapsen 
pappa tyytyväisenä. 

Kyösti sairasti polion 10-vuoti-
aana asuessaan perheensä kanssa 
Sievin Karjulanmäellä. 

- Koskaan ei varmuudella sel-
vinnyt mistä sain viruksen. Elo-
kuussa 1960 pyöräilimme iso-
veljieni Eskon ja Alpon kanssa 
uimaan Vääräjoelle. Uimatai-
dottomana rimpuilin laiturissa, 
koska joessa oli syvästi vettä. En 
muista, mutta saatoin toki hör-
pätä vettä sisuksiini. 

Kaikille kolmelle uimarille 
nousi korkea kuume. Eräänä 
aamuna Kyösti ei päässyt petistä 
ylös, jalat olivat voimattomat, ei-
vätkä ottaneet alleen. Hän päätyi 
yhdessä kuumeisten isoveljiensä 
kanssa Ylivieskan terveyskeskuk-
seen, jossa todettiin, että Kyöstil-
lä on polio. 

- Olin neljä viikkoa erityksissä. 
Vain hoitaja sai käydä luonani. 
Alkuvaiheessa muistan lääkärin 
todenneen, että jos saan hengi-
tyshalvauksen, minut viedään 
helikopterilla Helsinkiin. Ym-
märsin, että nyt on vakavasta 
asiasta kysymys, mutta en mis-
sään vaiheessa pelännyt kuole-
vani. Totta kai ikävöin perhettä 
ja kotia.

Fysioterapeutti alkoi kuntout-
taa Kyöstiä pahimman vaiheen 
mentyä ohi. 

- Opettelin uudestaan käve-
lemään, alkuun kuljin hitaasti 
seiniä pitkin tai toisten talutta-

mana. Pikkuhiljaa jalkani alkoi-
vat kantaa. 

Veli henkilökohtaisena 
valmentajana

Lokakuussa 1960 Kyösti ko-
tiutui, mutta kouluun hänet 
otettiin vasta kevätlukukaudelle.  
Kotona neljä vuotta vanhempi 
Alpo-veli toimi hänen henkilö-
kohtaisena valmentajanaan. 

- Hän motivoi minua ja huo-
lehti, että jumpat tuli tehtyä oh-
jeiden mukaisesti. Lisäksi kuljin 
linja-autolla fysioterapeutin luo-
na Ylivieskan terveyskeskuksessa 
kerran viikossa.  Kouluun pääs-
tyäni en pitkään aikaan saanut 
osallistua voimisteluun, ajatel-
tiin, ettei minusta ole, vaikka 
varmaan se olisi tehnyt ihan hy-
vää. Pesäpalloa pelatessa pääsin 
hyvänä lyöjänä mailan varteen, 
mutta kentälle minulla ei ollut 
asiaa.

Polion sairastettuaan Kyösti ei 
enää kyennyt juoksemaan. Se 

toki harmitti poikasta, mutta 
hän ei koskaan kokenut jää-
vänsä sairautensa vuoksi po-
rukan ulkopuolelle, saati että 
häntä olisi kiusattu. Kavereiden 
juostessa Kyösti pyöräili heidän 
mukanaan. Kotitilalla traktori-
hommat olivat hänen heiniään. 
Toiset asensivat koneet traktorin 
perään ja Kyösti hoiti peltotyöt 
mielihyvin. 

Kyösti muistelee, että poliosta 
ei puhuttu kotona juuri lain-
kaan.  Kun ammattiin opiskelun 
aika tuli, nuorimies sai eteensä 
lehden, jossa esiteltiin invali-
deille mahdollisia koulutuksia. 
Kukaan ei kysynyt mitä hän 
haluaisi opiskella. 

16-vuotias Kyösti päätyi Jär-
venpään ammattikoulun ajo-
neuvoasentajalinjalle, jossa hän 
erikoistui moottoreihin. Valmis-
tuttuaan hän työskenteli Kokko-
lan Automaassa, jossa huollettiin 
Kuplavolkkareita. Kyösti hankki 
itselleenkin moisen menopelin, 

Läheiset, liikunta ja mieluisat harrastukset 
pitävät miehen hyvässä kunnossa 

jolla huristellessaan hän kohtasi 
Tertun. Pariskunta asettui Haa-
pajärvelle ja Kyösti työskenteli 
Hankkijalla, kunnes sen toimin-
ta päättyi.  Sittemmin hän teki 
töitä useammalla korjaamolla. 
Autojen huoltaminen ja korjaa-
minen oli mieluista hommaa, 
jonka parissa hän viihtyi kunnes 
joutui työkyvyttömyyseläkkeelle 
90-luvulla. 

Virkeät eläkevuodet
Eläkevuosina Kyöstillä on ollut 

aikaa harrastaa ja pitää itsestään 
parempaa huolta. Hiihtäminen 
ja pyöräily ovat hänen ykkösla-
jejaan, jotka ovat helpottaneet 
myös polion aiheuttamia sel-
kävaivoja. Viime talvena mies 
hiihti 830 kilometriä ja tämän 
kesän pyöräilykausi on avattu 
pitkillä lenkeillä. 

Liikkumisen lisäksi Kyösti har-
rastaa niin kodin, vanhojen huo-
nekalujen kuin ikääntyneiden 
autojen kunnostamista. Suhosen 
pariskunnan kodissa on useita 
miehen entiseen loistoonsa en-
tisöimiä kalusteita. Kesällä hän 
ajelee museorekisteröidyillä vuo-
den 1967 Volvo Amazonilla ja 
Fiat 600:llla, joka on vuosimallia 
1972. Mies haaveilee vielä Kup-
lavolkkarista, juuri sellaisesta 
jollainen hänellä oli aikoinaan. 

Kesäisin rehuntekoaikaan 
Kyösti huristelee Amazonilla 
Alpo-veljen maatilalle Sieviin. 
Hän pestautuu hyvin mielellään 
kesärengiksi, koska saa edelleen 
toimia traktorikuskina. 

Kyöstillä on tapana käydä ker-
ran vuodessa kuntoutuksessa. 
Hänestä on mukava tarinoida 
toisten polion kokeiden kanssa. 
Vuosien varrella hän on kokenut 
vertaistuen tarpeelliseksi. 

- Olen huomannut, että liik-
keellä olo kannattaa, jotta py-
syy kunnossa. Jos jää istumaan, 
niin huonosti käy. Ikääntymisen 
myötä minulle on tullut niele-
misvaikeuksia, mutta muuten 
olen suhteellisen hyvässä kun-
nossa nimenomaan liikunnan 
ansiosta. En ole missään vaihees-
sa masentunut tai katkeroitunut. 
Hyväksyin jo lapsena, että näillä 
mennään, teen minkä pystyn.

Teksti ja kuva: Tanja Kopsa
 

Laitosasuminen lakkautuu
Vammaisten henkilöiden lai-

tospaikkojen osalta raportti viit-
taa Suomen vammaispolitiikan 
keskeisiin periaatteisiin, joiden 
mukaan vammaisilla henkilöillä 
on oikeus yhdenvertaisuuteen, 
osallisuuteen ja syrjimättömyy-
teen sekä tarpeellisiin palvelui-
hin ja tukitoimiin.

- Palvelurakenteen muutos 
laitoshoidosta autettuun asumi-
seen on jatkunut koko 2000-lu-
vun alun. Päämääränä on, että 
vuoden 2020 jälkeen kukaan ei 
asu laitoksessa. Laitospaikkoja ei 
kuitenkaan saa korvata uuslai-
toksilla eli suurilla laitosmaisilla 
asumiskeskittymillä, vaan pal-
velut pitää hajasijoittaa muun 
asutuksen lomaan ja niistä pitää 
kehittää sellaisia, että ne mah-
dollistavat myös vaikeimmin 
vammaisten henkilöiden asumi-
sen lähiyhteisössä.

Selvitys muistuttaa, että laitos-
asumisen lakkauttaminen edel-
lyttää, että laitoshoitoa korvaavia 
yksilöllisiä palveluja on olemassa 
kunnissa ja että yleiset palvelut 
vastaavat myös vammaisten hen-
kilöiden palvelutarpeeseen. 

- Esteettömät ja toimivat asun-
not ja asuinympäristöt mahdol-

listavat erilaisten henkilöiden 
asumisen ja elämisen, vaikka 
henkilöllä olisi toimintarajoit-
teita. Yhteiskunnan palveluiden 
tulee myös olla sellaisia, että 
niitä voidaan käyttää toimintara-
joitteista huolimatta, raportissa 
todetaan.

Asumispalvelut  
kuuluvat kunnille

Selvityksen mukaan varsinais-
ten asumispalveluiden järjestä-
misvelvollisuus kuuluu kunnille, 
jotka voivat tuottaa vammaisille 
henkilöille tarkoitettuja asumis-
palveluita itse tai hankkia ne eri 
tavoin, esimerkiksi tuottamalla 
niitä yhteistyössä muiden kun-
tien kanssa tai hankkimalla niitä 
kuntayhtymän, valtion tai jon-
kun muun julkisen tai yksityisen 
palveluntuottajan kautta.

- Asumispalveluiden toteu-
tuksen keskeinen tavoite on 
mahdollistaa vammaisten hen-
kilöiden tavanomainen elämä 
muiden ihmisten tavoin. Riittä-
vien ja yksilöllisten palveluiden 
tavoitteena on toimintakyvyn 
tukeminen, yksityisyyden ja 
kotirauhan sekä perhe-elämän 
suoja.

Teksti: Hannu Salonpää

THL kokosi  
laitospaikkaselvityksen

Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos on koonnut yksiin 
kansiin ajankohtaisen ja 

kokonaisvaltaisen tiedon sosiaa-
li- ja terveydenhuollon laitospai-
koista. Selvitys on tehty aikana, 
jolloin lainsäädäntöä ja palvelu-
järjestelmää ollaan uudistamassa 
tai sitä on osittain jo uudistettu.

Selvitys antaa pohjatietoa sekä 
alue- että valtakunnan tason 
suunnitteluun ja päätöksente-
koon. Selvityksessä esitetään 
tietoa myös vammaisten henki-
löiden laitoshoidosta. Väestön 
vanhetessa on tärkeä saada ajan-
kohtaista tietoa, missä ikäänty-
neitä hoidetaan. Sosiaalihuollos-
sa siirrytään laitoksista kohti ko-
dinomaisempia asumismuotoja. 
Siirtymävaiheessa terminologia 
ei ole vielä vakiintunut laitos-
maisen hoidon ja hoivan tai eri-
tavoin tuettujen kodinomaisten 
asumismuotojen välille,todetaan 
raportin tiivistelmässä.

Valtakunnallisen sosiaali- ja 
terveydenhuollon laitospaikka-
selvityksen julkistamistilaisuus 
oli Terve-Sos –tapahtumassa 
Jyväskylässä. Se kokosi paikalle 
mediaa, alan toimijoita ja asian-
tuntijoita.
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”Kuusneloset” hakivat apua arkeen uima-altaalta, ulkoilmasta ja vertaistuesta.

kuntoutusta

Punkaharjulla Kruununpuistossa  
- poliolaisryhmä ”kuusneloset”

Meitä oli poikia Har-
julla kuus, oli Matti 
Olavi, Erkki Tapio, 

Risto Lauri, Veli Veikko, Lauri 
Tapani ja Olavi. Oli tyttöjäkin ja 
me pojat välitimme niist.

Oli Marja laululintunen Mik-
kelist, Helena Lahdest, Tarja 
Helena Kyllikki Oulust ja Lea 
Marketta tunturien tyttö Lapist. 
Vertaistuki loisti aina ehtoisin 
kirkkaimmillaan Väinämössä 
iltavoileipien grillaamisen yh-
teydessä. Juttua riitti kyllä, oli 
verskapuvut yllä. Pikkutuntien 
jutut, oli varmaan kaikille tutut. 

Nauru täällä myöskin raikui, se 
oli vertaistuen taikaa. Kuulimme 
monta murresannaa, syöressäm-
me kannaa. Kruununpuiston 
tähtenämme loistivat Velma 
ja Paula. Apua arkeen antoivat 
myös Marja, Mari, Mia, Pek-
ka, Katri ja lääkärimme Nykis. 
Joukkoon mahtavaan lisäsimme 

vielä Ilkan, Sirpan, Nooran ja 
Eveliinan. Tämän apua arkeen 
coktailin tarjoili meille Polio-
liitto ja Kruunupuisto. Auttoi 
meitä myöskin Rahis, meist ei 
oo kukkaan pahis.

Kiitoksia kuluneesta. Myötä-
mielin muistelemme, kaihoisasti 
kaipailemme, ikävöimme itse-
kukin, yhteisiä ympyröitä, joka 
päivän jutteluita, tuokioita työn 
ja tauon.

Toivotamme tuleville, halu-
amme huomisille, saatteeksi 
sisussopukkaan: aurinkoa aa-
mutuimaan, keveyttä keskipäi-
vään, taivaalle tuhannet tuik-
keet.  (Vuokko Paavilainen)  Ju-
tun kirjoittivat ”kuusneloset” ja 
tämä juttu on tosi.

Teksti: Kuusneloset

Kuvat: Lauri Jokinen, Velma

kuntoutusta

- Onneksi lähdin mukaan!

Olen Tauno Tuominen, 
pian 60-vuotias elä-
keläinen. Työni tein 

maalaiskirjeenkantajana eli itel-
joonina eli posteljoonina  40 
vuotta. Lapsihalvauksen sairas-
tin vuoden vanhana ja sain va-
semman puolen heikommaksi, 
kömpelöksi. 

Ammattina postimies
Korkeassa kuumeessa olin ollut 

Keski-Suomen keskussairaalas-
sa, muuta hoitoa en ole saanut. 
Kävelemään opin yli kolmen 
vanhana. Koulun kävin pienessä 
maalaiskoulussa, jossa luokka-
kaverini oli myös samanlainen. 
Yhdessä yritimme pärjätä tois-

ten mukana. Koska opettaja ei 
mitenkään helpottanut meidän 
kohdalla vaatimuksia liikun-
nassa saimme siinä ylivoimaisia 
tehtäviä. 

Työni aloitin ennen rippikou-
lua polkupyörällä ajellen ja pos-
tia jaellen noin 28 km lenkkiä 
päivittäin. Seuraavaksi mopolla 
ja autolla, lenkit ja päivät piteni-
vät. Siihen työhön jäin. Lähdin 
ammattikouluun Järvenpäähän 
mutta puoli vuotta riitti siellä  ja 
jatkoin postinjakoa. 

Sisukkaasti yritin olla kuin 
toiset, enkä antanut polion hai-
tata. Kolmikymppisenä löysin 
vaimon ja sain kaksi lasta, ja 
postinjako jatkui. 

Onneksi lähdin mukaan! 
Pohjanmaan HeKu Lehtimäellä

Omasta jaksamisesta  
ei tullut huolehdittua

Neljävitosena työterveydestä 
houkuttelivat lähtemään Pun-
kaharjulle sopeutumisvalmen-
nukseen, mutta en vieläkään 
halunnut lähteä. Viisikymppise-
nä olin vuorotteluvapaalla, kun 
voimat alkoivat loppua. Mutta 
sisu ei antanut periksi ja jatkoin 
töitä. 50 vuotta tuli täyteen ja 
voimat vain vähenivät, sairas-
lomat jatkuivat ja osa-aikatyö 
alkoi. Sitäkään en jaksanut, ja 
sairasloma jatkui. 

Syksyllä 2010 olin vihdoin 
Lahdessa sopeutumisvalmen-
nuskurssilla ja tajusin totuu-
den: ei tästä enää tällä kunnolla 
töissä selviä. Syksyllä 2011 olin 
viikon Kelan työkykyarvioin-
nissa Jyväskylässä. Siihen loppui 
yrittäminen olla terve ja sain 
sairaseläkepaperit.

Onneksi lähdin mukaan
Viime syksynä olin Pohjan-

maan osaston järjestämällä kipu-
luennolla Ähtärissä, siellä olleen 
ryhmän innoittamana liityin 
Pohjanmaan osastoon. Näin elä-
keläisenä on aikaa pohtia asioita 
ja innostuin lähtemään keväällä 
vihdoin Lehtimäelle kolmeksi 

päiväksi HeKu- kurssille. Kyl-
läpä olivat virkistävät päivät. 
Puhetta ja naurua oli paljon. 
”Vanhat” konkarit ottivat po-
rukkaan mukaan tasavertaisina 
ja olivat avoimia omista olois-
taan. Sain paljon tietoa ja koke-
muksia poliosta. Liikuntaa oli 
myös sopivasti, allasjumppaa, 
tuolijumppaa joka päivä, lisäksi  
visailuja ja pelejä.  Ruoka oli hy-
vää ja ohjelmaa tarpeeksi. 

Porukkamme oli monentasois-
ta ja siitä huolimatta  oli  meille 
jokaiselle sopivaa ohjelmaa ja 
liikuntaa. Harmi vain, että kol-
messa päivässä on niin vähän 
tunteja. Kiitos kaikille. Toivon, 
että vielä yksin sinnittelevät us-
kaltaisivat lähteä mukaan katso-
maan, mitä kaikkea voi HeKu- 
päivät tarjota.

Tänään: lapsuuteni ja nuoruu-
teni sisukkuus ei ole vieläkään 
helpottanut, vaikka joku päivä 
on ihan pakko nautiskella elä-
män menon seuraamisesta soh-
valla silmät kiinni, postia odo-
tellen. Papan töitä unohtamatta.

Lämmintä ja virkistävää kesää 
kaikille !

Teksti: Tauno Multialta

Kuvat: Veikko Hemminki

”Liikuntaa oli myös sopivasti, allasjumppaa, tuolijumppaa joka päivä, lisäksi  visailuja ja pelejä.”
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SUOMEN POLIOHUOLTO R.Y:N  
PUOLELTA

Eduskuntavaalit ovat taka-
na ja Suomelle on saatu 
vatiloitua uusi hallitus. 

Hallitusohjelman työkalupak-
kiin olleeseen vatulointikoriin 
jätettiin ilmeisesti tarkoituksella 
ottamatta monia vammaisille 
tärkeitä asioita. Yksi niistä on 
kehitysvammalain ja vammais-
palvelulain yhdistäminen, joka 
on ollut mukana hallitusohjel-
missa tietääkseni jo 10- vuoden 
ajan. Toinen tärkeä asia on YK:n 
vammaisten oikeuksien yleis-
sopimuksen ratifiointi, jonka 
viime eduskunta periaatteessa 
hyväksyi.

Ratifiointi jätettiin kuitenkin 
odottamaan Suomen itsemää-
räämisoikeuslain valmistumista. 
Aika näyttää, tapahtuuko näille 
asioille neljän seuraavan vuoden 
aikana mitään. Ministerien takit 
näyttävät kääntyilevän jo halli-
tuskauden alkaessa niin tiuhaan 
tahtiin, että napit sinkoilevat 

ilmassa. Mutta sehän on tuttu 
ilmiö. Eihän se ole hullu, joka 
vaalien alla lupaa maat ja tai-
vaan, vaan ne, jotka uskovat 
lupauksia! Yhtä kaikki. Kansa 
on vaaleissa sanansa sanonut, 
saanut haluamansa eduskunnan 
ja pulinat pois. Vaalituloksen 
pohjalta muodostettu hallitus on 
pystyssä ja mennään eteenpäin 
näillä eväillä.

Jäsenpalvelut jatkuvat
Poliojärjestöjen vuosikoko-

ukset ovat takana ja toiminta 
on käynnissä täydellä teholla. 
Kevääseen, kesään ja syksyyn 
sisältyy perinteisesti varsin mo-
nipuolista toimintaa. Suomen 
Poliohuolto r.y:n vuosikokous 
pidettiin 16.5.2015 tutussa pai-
kassa Ruskeasuon koululla Hel-
singissä. Kokoukseen osallistui 
18 varsinaista jäsentä ja 7 avusta-
jaa. Melko hyvä saavutus. Kiitos 
kaikille mukana olleille. Oli ilo 

Pohjois-Suomen osasto 
järjesti tapahtumapäi-
vän 11.5.2015 klo 14 
Haukiputaan Vesi-Jatulin 
takkahuoneessa.

Aloitus vesijumpalla

Sovimme Tarjan kans-
sa, että menemme tun-
tia aikaisemmin sinne, 

niin kerkeämme yhdeltä alka-
vaan vesijumppaan. Tiesim-
me kokemuksesta, että kun 
varsinainen tapaaminen alkaa 
muiden poliolaisten kanssa, 
niin ei siinä malta, eikä ker-
keä lähteä uimahalliin, vaik-
ka uinti kuuluukin ohjelmaan. 
Jatulissa on kuntoaltaassa läm-
min vesi, joten se sopii hyvin 
meille polion sairastaneille.

Tarja suuntasi vesijumppaan, 
mutta minä kaipasin enempi 
vesijuoksua. Tuntui hyvältä, kun 
vedessä voi juosta ja liikutella 
jäseniä. Tunti kului rattoisasti 
Allin seurassa, joka oli tullut 
myös aikaisemmin ja saatoimme 

vesijuosta rinnakkain ja vaihtaa 
kuulumisia.

Apua hyvään uneen
Hän piti luennon rentoutta-

van unen ergonomiasta, hyvän 
tyynyn ja patjan tärkeydestä. 
Uni on tärkeä osa hyvinvoin-
tia. Kun nukkuu riittävästi, 
tuntee olon virkeäksi ja levän-
neeksi: jaksaa ja voi paremmin. 
Tuotteet lisäävät yöunen levol-
lisuutta ja poistavat lihasjän-

Vesi-Jatulissa 
tapahtumapäivä

nitystä ja auttavat rentoutu-
maan. Terveysmaailmalta voi 
tilata tuotteita mittatilaustyönä. 
Anja kertoi, että hänen on vai-
kea löytää pyörätuoliin sopi-
vaa tyynyä. Hän on kokeillut 
monenlaisia ja mikään ei ole 
käynyt. Paula Lehtonen lupasi 
tuoda seuraavalla viikolla Anjal-
le koekäyttöön dugem-tyynyn. 
Toivottavasti tyyny sopii Anjalle. 
Paula Lehtonen oli tuonut mu-
kanaan myös tuoliin laitettavan 

hierontatyynyn, jota sai kokeilla 
paikan päällä. Minäkin kokeilin 
sitä ja tuntui kyllä tehokkaalle 
ja hyvälle, kun vesijuoksun jäl-
keen sai rentouttavaa hierontaa 
selkään. 

Tapahtumapäivään oli tilattu 
pitsaa ja arvaahan sen, että se 
maistuu vesijuoksun jälkeen. 
Joimme vielä kahvit ja pidimme 
arpajaiset.

Lopuksi poistui iloinen polio-
joukko, osa tyynyt mukanaan 
kotiin. Oli taas mukava tavata.

Teksti: Sinikka Korvala

Kuvat: Aarni Luhtala

tavata teidät. Vuosikokouksen 
hyväksymään toimintasuunni-
telmaan sisältyvät edelleen tutut 
”elementit” lomailutoiminta ja 
kuntoutustoiminta.

Suomen Poliohuolto r.y:n var-
sinaisille jäsenilleen myöntä-
mien vapaalomien ja lomailu-
tukien hakuaika on päättynyt. 
Tarjolla olleita 24 lomapaikkaa 
haettiin 31 hengelle, joka osoit-
taa, että tälle toimintamuodolle 
on edelleen vahvaa kysyntää. 
Valitettavasti kaikkia hakijoita 
ei voitu tänä kesänä hyväksyä 
määrärahojen sallimissa puit-
teissa, kuten monena aikaisem-
pana vuotena on tapahtunut. 
Lomien kysyntä oli tänä kesänä 
suurempaa, kuin aikaisempina 
kesinä. Lomailutukea haettiin 
5 hengelle. Aikaisempina vuo-
sina 1-3 hengelle. Lomat tarjo-
taan tällä kertaa Kankaanpään 
Kuntoutuskeskuksessa ajalla 
13.7.-20.7.2015. Yhdistyksen 

lomailutoiminta rahoitetaan 
Kaislarannan myynnistä saatua 
pääomaa käyttäen.

Suomen Poliohuolto r.y:n 
tarjoamaa kuntoutustoimintaa 
edustaa niin ikään runsaasti ky-
sytty hyvin edullinen kuntoutus- 
ja virkistysloma Viron Pärnussa 
sijaitsevissa Kylpylähotelleissa. 
Ennakkotietona kerrottakoon, 
että kuntoutus- ja virkistyslo-
ma tullaan toteuttamaan syys-
kuussa. Tästä asiasta kerrotaan 
tarkemmin jäsenkirjeessä. Myös 
tätä toimintaa rahoitetaan Kais-
larannan myynnistä saatua pää-
omaa käyttäen.

Toivotan jäsenistöllemme 
sekä lehden lukijoille kaunista, 
lämmintä ja virkistävää kesää. 
Näkyillään ja hymyillään, kun 
tavataan!

Leo Hänninen
Suomen Poliohuolto r.y:n 
puheenjohtaja

Tapahtumapäivään oli kutsuttu asiantuntija Paula Lehtinen kertomaan hyvästä unesta ja levosta.

Uni on tärkeä osa  
hyvinvointia.

Suomen Poliohuolto ry:n hallitus kokoontui järjestäytymiskokoukseensa heti vuosikokouksen jälkeen.
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Poliovirus saattaa vaurioittaa selkäytimen etusarvessa lihasten toiminnasta vastaavia motorisia 
liikehermosoluja ja aiheuttaa velttohalvauksen, halvaantuneiden raajojen tunto säilyy. Akuutista 
poliosta toipuminen perustuu hermopäätteiden versomisilmiöön ja lihasyiden koon kasvuun, joten osa 

poliohalvauksista parantuu osittain tai kokonaan. Runsaasti versoneet hermosolut toimivat maksimikapasiteetillaan 
ja saattavat ikääntyä aiemmin. Toisaalta lihassyyt saattavat ison kokonsa takia kärsiä ravinnonpuutteesta ja ne 
ovat myös muuttuneet supistusominaisuuksiltaan välimuotoisiksi. Tällaisella lihaksella on taipumus väsyä 
ja surkastua. 

Polion jälkitilassa seuraavat oireet saattavat lisääntyä:
- lihasheikkous ja lihasten väsyvyys polion heikentämissä lihaksissa  
- lihas- ja nivelkivut, jotka osin johtuvat nivelten epätasaisesta kuormituksesta
- uupumus eli energian ja kestävyyden puuttuminen
- autonomisen hermoston toimintahäiriöstä johtuva kylmänarkuus 
- liikkumattomuudesta aiheutuva alaraajojen turvotus
- hengityslihasten heikkoudesta johtuva hengitysvajaus ja uniapnea
- vartalolihasten heikkoudesta seurannut skolioosi
- nielemis- ja äänentuoton ongelmat 
- psyykkinen stressi.

Fyysisen harjoittelun aikana jo kohtalaisen vähäiset suoritukset kuormittavat lihaksien kaikkia 
motorisia yksiköitä ja käyttää niiden kaikki voimavarat, joka johtaa uupumiseen. Tästä syystä kaikki 
fyysinen toiminta tulee mitoittaa yksilölliseksi, jolloin ehkäistään uupumusta. Fyysistä toimintakykyä 
alentavat myös mahdollisista hengityslihaksen halvauksista, nivelkireyksistä ja skolioosista aiheutuva heikentynyt 
keuhkotuuletus sekä ylipainoisuus.

Vammaan ja oireisiin liittyvän epämukavuuden lisäksi on kuntoutujan hallittava hoitoon ja kuntoutumiseen 
liittyviä asioita. Hänen on kyettävä vuorovaikutukseen hoito- ja kuntoutushenkilökunnan kanssa, tilanteeseen 
liittyvien pelkojen, ahdistuksen ja muiden tunteiden hallintaan sekä luotava ja ylläpidettävä myönteistä minäkuvaa 
ja pystyvyyden tunnetta. 

Poliokuntoutujan kuntoutuksen  
tavoitteina ovat:
Toimintakyvyn parantaminen ja/tai ylläpitäminen 
Liikuntakyvyn parantaminen ja/tai ylläpitäminen 
Perustietojen kartuttaminen 
Omahoito-ohjelman laatiminen 
Henkisten voimavarojen käytön edistäminen 
Yleinen virkistyminen 
Kokemusten jakaminen 
Apuvälineiden kokeilu ja suositusten laatiminen 
Asunnon muutostöiden arviointi 
Ohjaaminen tarvittaessa jatkotutkimuksiin 
Ammatillisen kuntoutuksen tarpeen ja mahdollisuuksien selvittäminen 
Sosiaaliturvan kartoitus sekä hakemusten ja lausuntojen laatiminen 
Erityisongelmien hoito (äänen tuotto, hengitys, nielemishäiriöt, mieli)

Polion jälkitilassa
realiteettien tunnustaminen on tärkeää

Rauman vinkkelist

Polioinvalidit ry:n vuosi-
kokous pidettiin Helsin-
gissä, Valkeassa talossa 
lauantaina 12.04.2015

Kokous keräsi tällä kertaa 
75 varsinaista jäsentä. 
Osastojen vuosikoko-

uksiin osallistui alustavan tiedon 
mukaan hiukan vajaat 200 var-
sinaista jäsentä. Tällaiset osal-
listumismäärät kertovat, että 
jäsenistö seuraa aktiivisesti yh-
distyksensä toimintaa ja haluaa 
myös olla päättämässä sen toi-
minnasta. 

Mielestäni kokous oli keskus-
televa ja kantaaottava. Varsinai-
set sääntömääräiset asiakysy-
mykset olivat hyvin valmisteltu 
ja kokousväelle etukäteen jaettu. 
Toiminnanjohtajan antamat sel-
vitykset olivat hyvät ja varmasti 
osaltaan auttoivat kokousosan-
ottajia ymmärtämään mistä kul-
loinkin oli kysymys.

Henkilökysymyksissä käydään 
usein keskustelua eniten erityi-
sesti ennen kokousta, mikä on 
ihan hyvä asia, varsinkin, jos 
käyty keskustelu on asiallista. 
Toisaalta kyllähän nämä henki-
löasiat ovat sellaisia, joissa tun-
teet usein saavat vähän liialtikin 
tilaa ja valtaa, mutta sekin oike-
astaan kuuluu henkilövalintojen 
yhteyteen. 

Kaiken kaikkiaan kokous su-
jui kokouksen puheenjohtajan 
Juhani Kivipellon hallinnassa 
hyvin. Kiitos puheenjohtajalle 
ja kiitos kokouksen osanottajille 
asiallisesta ja aktiivisesta asioiden 
käsittelystä. 

Olen useasti esittänyt toiveeni, 
että kokouksessa keskusteltaisiin 
enemmän ja etenkin tulevan 
toimintavuoden toimintasuun-
nitelmasta. Viitteitä siihen suun-
taan oli havaittavissa tällä kertaa, 
mutta parantamisen varaakin jäi 
seuraavaan kokoukseen.

Kiitokset ja lämmin kutsu 
kaikille yhdistyksen 
syntymäpäiville!

Kiitän Polioinvalidit ry:n jäse-
niä luottamuksesta valitessanne 
allekirjoittaneen jatkamaan pu-
heenjohtajana seuraavat kaksi 
vuotta. Tulkitsen tämän luotta-
muksen osoituksena siitä, että 
olen jossain määrin onnistunut 
puheenjohtajana. Tämä tieten-
kin antaa itseluottamusta ja aut-
taa tulevissa asioiden hoidossa. 
Yhdistyksemme toimintavuosi 
tulee olemaan työntäyteinen ja 
tapahtumia täynnä. Yhdistyk-
semme täyttää 60 vuotta.  Sitä 
juhlimme monella eri tavalla: 
heku-kursseilla, neuvontatapah-
tumilla, kerhoilla, matkoilla ja 

Vuosikokous päättää

tapaamisilla. Ja tietysti myös eri-
laisilla juhlilla: pääjuhla pidetään 
Helsingissä, lokakuun 24. päivä. 
Sinne toivon mahdollisimman 
monen pääsevän paikalle. 

Yhdistys aluetoiminnan 
mahdollistajana

Aloittaessani uutena puheen-
johtajana kaksitoista vuotta sit-
ten, ilmoitin pyrkimyksenäni 
olevan osastojen toiminnan tu-
keminen ja tätä kautta koko yh-
distyksen toiminnan lisääminen. 
Olemme mielestäni tässä asiassa 
onnistuneetkin, mutta aina voi 
kuitenkin pyrkiä parempaan.

Osastot ovat alkaneet järjestää 
yhä vain enemmässä määrin 
erilaisia tilaisuuksia.  Näen yh-

distyksen roolin aluetoimintaan 
nähden olevan enempi mah-
dollistajana kuin itse järjestä-
jänä ja ideoitsijana. Osastojen 
toiminta tulee vielä enemmässä 
määrin oleman avainasemassa 
yhdistyksemme tulevaisuuden 
toiminnan kannalta. 

Järjestötyö on yhdessä TEKE-
MISTÄ ja SOPIMISTA. Kiitos 
kaikille mukana olleille hyvästä 
yhteistyöstä!

Toivotan kaikille kaunista ja 
lämmintä kesää!

Rauno Nieminen
Polioinvalidit ry:n 
puheenjohtaja
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Esteettömyys on mahdol-
lisuus toteuttaa itseään 
ja osallistua rajoitteista 

huolimatta. Apuväline 2015 
-messut on jälleen mukana ra-
kentamassa Esteetöntä Suomea. 
Marraskuussa Tampereella pi-
dettävässä tapahtumassa ovat 
esillä esteettömyyteen liittyvät 
uusimmat ratkaisut ja tuorein 
tieto.

Terve-Sos –tapahtuman yh-
tenä näytteilleasettajana tuleva 
Apuväline-tapahtuma esitteli 
laajasti syksyn suurtapahtumaa, 
johon edelliskerralla vuonna 
2013 osallistui yli 12 500 kä-
vijää. 

- Ympäristön esteettömyys 
on saavutettavuutta ja helppo-
käyttöisyyttä. Paljon on kyse 
myös ajattelutavasta, asenteista 
ja toisen huomioon ottamisesta. 
Esteettömyys on turvallisuutta ja 
laatua. Se on välttämätöntä itse-
näisen ja yhdenvertaisen osallis-
tumisen näkökulmasta, totesi 
Invalidiliiton viestintäjohtaja 
Sinikka Rantala.

Lähivuosina esteettömyyden 
kehittämisen merkitys koros-
tuu, kun ikääntyvien ja ikäänty-
neiden osuus väestöstä kasvaa. 
Esteettömyydessä ei ole kyse 
vain rakennetun ympäristön 

esteettömyydestä, vaan on otet-
tava huomioon liikkumiseen, 
näkemiseen, kuulemiseen, kom-
munikaatioon ja aistimiseen 
liittyvät näkökohdat. Oikean-
laiset apuvälineet ja sopivan tuen 
tarjoaminen edistävät esteettö-
myyttä yksilötasolla. 

Tavoitetta riittää
- Suurissa kaupungeissa alkaa 

rakennetun ympäristön esteet-
tömyystilanne olla suhteellisen 
hyvä. Esteettömän Suomen ta-
voitteessa on silti vielä tekemistä, 
sanoi Invalidiliiton Esteettö-
myyskeskus ESKE:n johtaja 
Kirsti Pesola.

Uudet rakennukset ovat yleen-
sä esteettömiä, mutta uudisra-
kentaminen keskittyy suuriin 
taajamiin. Haasteena ovat ole-
massa olevat rakennukset, joiden 
muuttaminen esteettömiksi vaa-
tii tahtotilan lisäksi osaamista ja 
rahaa. Pesola muistuttaa kuinka 
järkevää olisikaan, jos kaikki 
rakentaminen olisi tehty alun 
alkaen esteettömäksi. 

Teksti: Hannu Salonpää

Esteetöntä elämää  
voi tukea

✃

”Minun tilanteeni nyt” -lomake: Toimintakykyyni vaikuttavat ongelmat ja ratkaisuehdotukset

Nimi:  __________________________________________________________________________________________________

Osoite:  _________________________________________________________________________________________________

Sairastettu polio: 19_______

Muut sairaudet:  _________________________________________________________________________________________

Lääkitys:  _______________________________________________________________________________________________

Tämän hetkiset ongelmat/oireet:  __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Ulkona liikkumisen ongelmat:  _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Käytössä olevat apuvälineet ulkona:  _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  

Kotona selviytymisen ongelmat: ___________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Käytössä olevat apuvälineet kotona:  _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Käyn:     Fysioterapiassa ❍          Puheterapiassa ❍          Toimintaterapiassa ❍

Muu terapia, mikä?  ______________________________________________________________________________________

Minulle on tehty kuntoutussuunnitelma/asiakassuunnitelma:     kyllä ❍      ei ❍

Jos tehty, niin missä:  _____________________________________________________________________________________

Tarvitsen laitoskuntoutusjaksoa     kyllä ❍      ei ❍

Viimeinen kuntoutusjakso vuonna _______      Missä? _________________________________________________________

Tarvitsen seuraavia asioita, jotta toimintakykyni olisi/tulisi paremmaksi:

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

”Minun tilanteeni nyt”- 
lomakkeen täyttöohje
Kuntoutumisen  
suunnittelu  
alkaa itsestä:
 Tiedostan toimintakykyni. 
 Kirjoitan ylös havaintoni.
 Keskustelen läheisteni kanssa ja kirjaan heidän  

mielipiteensä ylös.
 Otan huomioon mahdolliset fysio-, toiminta ja puheterapeutin 

näkökulmat.
 Luotan omaan arviooni toimintakyvystäni, olen itse oman ti-

lanteeni paras arvioija.
 Teen itsestäni näiden näkökulmien perusteella ”minun tilantee-

ni nyt” - lomakkeen.  

Lomakkeen avulla lääkäri, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja ja 
terapeutit saavat ensikäden tietoa voinnistani ja toimintakyvystäni. 

Ennalta tehty lomake myös vähentää tärkeiden asioiden unohta-
mista ja antaa minulle itselleni selkeän kuvan sen hetkisestä tilan-
teestani. 

Täydennän tai teen uuden lomakkeen vuosittain, näen silloin sel-
keästi mihin suuntaan toimintakykyni on menossa ja mihin asioihin 
kiinnitetään huomioita kuntoutusta suunnitellessa.

Lääkekorvauksiin 
45 euron alkuomavastuu

Vuoden 2016 alusta alka-
en lääkärin määräämis-
tä, Kelan korvaamista 

lääkkeistä saa sairausvakuutus-
lain mukaisen korvauksen vasta, 
kun lääkekustannukset ylittävät 
alkuomavastuun. Alkuomavas-
tuu on 45 euroa kalenterivuo-
dessa.  

Alkuomavastuu kertyy re-
septillä ostetuista korvattavista 
lääkkeistä, kliinisistä ravinto-
valmisteista ja perusvoiteista. 

Alkuomavastuu ei koske lapsia 
ja nuoria. Sitä aletaan soveltaa 
vasta sen vuoden alusta, jolloin 
henkilö täyttää 19 vuotta.

Lääkkeen hinnasta riippuen 
alkuomavastuu voi täyttyä jo 
vuoden ensimmäisessä lääkeos-
tossa tai saman kalenterivuoden 
aikana useammissa lääkeostoissa. 
Alkuomavastuu kerryttää lääk-
keiden vuotuista omavastuu-
osuutta, ns. lääkekattoa. Su
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Poliolehden kesäristikko

Ristikon ratkaisu pyydetään lähettämään 15.8. 2015 mennessä  
osoitteella POLIOLEHTI, Kumpulantie 1 A 6. krs, 00520 Helsinki. Kuoreen merkintä “Ruudukko”.

Nimi ___________________________________________________________________________________________________

Lähiosoite ____________________________________________________ Postitoimipaikka __________________________

Pankkiyhteystiedot ______________________________________________________________________________________
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Suomen  
Polioliitto ry
Suomen Polioliitto ry on Suomen 

polion sairastaneiden ja heidän 
läheistensä valtakunnallinen etu- ja 
palvelujärjestö. Polioliitto tekee yhdessä 
jäsenjärjestöjensä kanssa työtä polion 
sairastaneiden hyvinvoinnin ja toimin-
takyvyn tukemiseksi ja edistämiseksi. 

Suomen Polioliiton toiminnassa pai-
nottuvat vaikuttamis- ja edunvalvonta-
työ, viestintä sekä kuntoutustoiminta. 
Toiminta pohjaa vahvaan ja avoimeen 
järjestötyöhön yhdessä jäsenjärjestöjen 
kanssa. Tieto siitä, mitä on tapahtunut 
polion sairastaneiden arjessa Suomessa 
viimeisen kymmenen vuoden aikana, 
ohjaa Polioliiton toimintaa ja palveluja. 
Polioliitto hyödyntää toiminnan kehit-
tämisessään myös kansainvälistä polio-
vammaisuuteen liittyvää tutkimustietoa 
ja kokemusvaihtoa eurooppalaisten 
poliojärjestöjen kesken.

Toimintavuonna 2014 Polioliitto pys-
tyi vahvistamaan neuvontapalvelu-
toimintaansa kuntoutus-ohjauksella, 
alueellisilla neuvontatapahtumilla ja 
kivunhoidon opaslehtisellä. 

TOIMINTA
Oikeuksien ja etujen valvonta – myö-

häisoireet tunnetuksi

Vaikuttamistoiminnallaan Suomen 
Polioliitto turvaa ja edistää polion sai-
rastaneiden henkilöiden oikeaa, po-
liovamman ja polion myöhäisoireet 
tunnistavaa hoitoa, kuntoutusta ja 
sosiaaliturvaa. Suomen Polioliiton neu-
vontapalvelut opastavat polioon ja 
liikuntavammaisuuteen liittyvissä asi-
oissa. Palvelut on tarkoitettu kaikille 
polion sairastaneille ja heidän lähei-
silleen sekä muille tietoa tarvitseville. 
Oppilaitokset ja polion sairastaneita 
henkilöitä työssään kohtaavat ammat-
tilaiset muodostavat kolmanneksen 
neuvontapalvelujen reilusta sadasta 
käyttäjistä. Neuvontapalvelujen polion 
itse sairastaneista käyttäjistä 45 % oli 
poliojärjestöihin kuulumattomia.

Neuvontapalveluista ei peritä maksua. 
Neuvontapalvelujen kokonaiskulut 
olivat 50 441,39 euroa ja palvelut ra-
hoitettiin Raha-automaattiyhdistyksen 
yleisavustuksella. Neuvontapalvelutoi-
minnan vahvistaminen ja ajan tasalla 
olevan tiedon varmistaminen on osa 
jatkuvaa Polioliiton kehittämistyötä ja 
samalla yksi suurimmista toiminnan 
haasteista. Neuvontapalveluja vah-
vistettiin työharjoittelua suorittavalla 
kuntoutusohjaajaopiskelijalla, joka 
henkilökohtaisen ohjauksen ohella 
kokosi tietoa toiminnan vaikutuksista 

ja siitä kuinka toimintakykyä turvaavat 
tarpeet ja palvelut poliovammaisten 
arjessa kohtaavat. 

Toimintavuonna toteutettiin mm. 
kahdeksan alueellista neuvontapalvelu-
tapahtumaa, joissa aiheina kivunhoito 
ja arjessa selviytyminen. Olemassa 
olevista sekä julkisista että järjestöjen 
palveluista koottiin vuoden 2014 ai-
kana ns. kuntoutuspolkua erityisesti 
poliovammaisten käyttöön. Palvelupol-
kuopas julkaistaan netissä ja paperisena 
vuoden 2015 puolella. 

Neuvonta- ja kuntoutusohjaus palve-
lujen kehittämistä ja vahvistamista jat-
ketaan palkkaamalla kuntoutusohjaaja. 
Henkilöstölisäykselle haetaan rahoitusta 
RAY:tä.

Kuntoutus- ja 
sopeutumisvalmennustoiminta – 
tukea toimintakyvylle
Suomen Polioliiton järjestämän kun-

toutus- ja sopeutumisvalmennustoi-
minnan tarkoituksena on edistää ja yl-
läpitää poliovammaisten hyvinvointia. 
Kurssipaikat kilpailutettiin hankintalain 
mukaisesti (Hilma 2014-009362). 
Kuntoutuspaikkoina toimivat Leh-
timäen Opisto, Kruunupuisto Oy ja 
Kuntoutus Peurunka. Kaikki toimin-
tasuunnitelman viisi kurssijaksoa pys-
tyttiin toteuttamaan, vaikka kilpailutus 
ja sen vaatima asiantuntija-apu nostivat 
toiminnan kuluja. Toiminta rahoitet-
tiin RAY:n kohdennetulla toiminta-
avustuksella. 

Hakijoita kursseille oli yhteensä 153 
(2013: 173) joista voitiin valita 64 

henkilöä. Kurssilaisten ikäjakauma oli 
54-89 vuotta (2013: 55-83). Kurssi-
vuorokausia kertyi yhteensä 599. Kun-
toutustoimintaan käytettiin yhteensä 
100 904,78 euroa, josta kurssitoimin-
nan osuus oli 97 827,18 euroa. Kurssi-
toiminnan kuluihin kirjattiin kilpailu-
tuksessa käytetyn lakitoimiston kuluja 
yhteensä 4.073,40 €. Kurssitoiminta ra-
hoitettiin Raha-automaattiyhdistyksen 
kohdennetulla toiminta-avustuksella. 
Muu kuntoutustoiminta rahoitettiin 
Polioliiton omalla varainhankinnalla. 

Polioliiton kuntoutus- ja sopeutu-
misvalmennus-kurssien merkitys on 
kasvanut entisestään. Poliokyselyssä 
(n=1081) laitoskuntoutusta ilmoitti 
tarvitsevansa yli 80 % vastaajista ja 
muuta kuntoutusta noin puolet vastaa-
jista. Toimintakykynsä huomattavasti 
heikentyneeksi koki 65,3 % vastaajista. 
Kela on lopettanut vuoden 2014 alusta 
harkinnanvaraisten poliokurssien rahoi-
tuksen ja siirtänyt polion sairastaneiden 
kuntoutusvastuun terveydenhuollolle. 
Kuntoutustoiminnan jäädessä käy-
tännön tasolla pelkästään Polioliiton 
järjestämiin kuntoutuskursseihin ja 
terveydenhuollon avokuntoutuksena 
annettavaan fysioterapiaan, on kun-
toutujan asema koko ajan heikentynyt. 
Polion myöhäisoireiden ja ikääntymisen 
takia toimintakyvyn ylläpitoon tähtää-
vän kuntoutuksen tarve samanaikaisesti 
kasvaa voimakkaasti. Polioliitto suun-
nitteleekin laitoskuntoutusjaksojen 
ohelle alueellista elämänsuunnittelun 
avokuntoutusmallia, jolle tullaan ha-
kemaan rahoitusta RAY:tä.

Tiedotus- ja viestintä –  
tietoa ja vertaistukea
Suomen Polioliiton julkaisema Polio-

lehti ilmestyi toimintavuoden aikana 
neljä kertaa. Painosmäärä oli keskimää-
rin 5 500 kpl/nro. Lehti on luettavissa 
näköispainoksena myös Polioliiton 
nettisivuilla. Poliolehden vuosikerta 
kuuluu jäsenetuutena jäsenjärjestöjen 
varsinaisten ja kannatusjäsenten jä-
senmaksuun. Vuosikerta postitetaan 
vapaakappaleina mm. sairaaloihin, 
terveysasemille, apteekkeihin ja sosiaali-
toimistoihin ja jaettiin useissa erilaisissa 
tapahtumissa.

Poliolehti julkaistiin suunnitellusti, 
vaikka lehden talous oli tappiollinen. 
Poliolehti on niin merkittävä yhtey-
denpito- ja tiedotuskanava, että se tul-
laan julkaisemaan myös seuraavana 
toimintavuonna. Vain joka viidennellä 
poliojärjestöjen jäsenellä on käytössään 
verkkoyhteys, joten painetusta Polioleh-
destä luopuminen ei ole mahdollista.

Suomen Polioliiton verkkosivujen 
osoite on www.polioliitto.com, ja niiltä 
löytyvät linkit jäsenjärjestöjen omille 
nettisivuille, joilla on tietoa mm. jä-
senjärjestöjen tarjoamista palveluista. 
Verkkosivuja luetaan ahkerasti ja niitä 
hyödynnetään mm. terveydenhoito-
oppilaitosten opetuksessa ja ne on 
linkitetty useisiin terveydenhuollon 
käyttämiin nettisivustoihin. Verkkosi-
vut ovat nyt luettavissa myös älypuheli-
milla ja tabloideilla. Polioliitto ylläpitää 
myös sähköisiä poliotarinoita.net sivuja, 
joissa polion sairastaneet kertovat ko-

kemuksiaan polioon sairastumisesta ja 
vammaisena elämisestä. 

Polioliitto julkaisi esitteen, jossa ki-
vunhoidosta polion sairastaneen näkö-
kulmasta. Osana neuvontapalvelujen 
kehittämistä esite poliokuntoutujan 
keskeisimmistä kuntoutuspalveluista 
julkaistaan vuoden 2015 alkupuolel-
la. Erilaiset tiedotteet, kannanotot, 
juttuvinkit, polioon liittyvät aineistot, 
lääketieteelliset seminaarit, valtakun-
nalliset tapahtumat ja henkilökohtaiset 
tapaamiset ovat luonteva ja merkittävä 
osa Polioliiton tiedotustoimintaa myös 
jatkossa. 

Tiedotustoiminnankulut olivat yh-
teensä 63 432,35 euroa, josta Polioleh-
den osuus oli 66 % eli 42 176,44 euroa. 
Ilmoitustuotot kattoivat lehden kuluista 
vain 4 %.

Järjestötoiminta –  
vahva perusta työlle
Suomen Polioliiton varsinaisia jäseniä 

ovat Polioinvalidit ry ja Suomen Polio-
huolto ry, joiden toimialueena koko val-
takunta. Henkilöjäseniä jäsenjärjestöissä 
oli toimintavuoden lopussa yhteensä 
noin 3 600, joista polion sairastaneita 
varsinaisia jäseniä 1 305, joista uusia 10. 
Poliovammaisia Suomessa arvioidaan 
olevan noin 6 000. Koska Suomen Po-
lioliiton palvelut ovat kaikkien poliosta 
kiinnostuneiden käytössä jäsenyyteen 
katsomatta, on palvelujen käyttäjissä 
vuosittain lähes 200 polion sairastunut-
ta, jotka eivät koe tarpeelliseksi liittyä 
poliojärjestöjen jäseneksi.

Päätöksenteko ja hallinto
Suomen Polioliiton toiminnasta vas-

taa hallitus, joka piti toimintavuonna 
kaksi kokousta, neuvotteli, teki kurssi-
valintoja ja päätti Suomen Polioliiton 
käytännön toimista kokousten lisäksi 
myös sähköpostitse ja puhelimitse. 
Hallituksen jäsenet olivat: Kivipelto 
Juhani (puheenjohtaja), Hänninen Leo 
(varapuheenjohtaja), Huostila Markku, 
Jokinen Lauri, Lappalainen Kaarina, 
Mäki-Petäys Väinö J. ja Nieminen 
Rauno. Hallituksen sihteerinä toimi 
toiminnanjohtaja Oksa Birgitta. 

Suomen Polioliitto ry:n tilintarkasta-
jina toimivat Männistö Tarmo, HTM 
ja Silvo Jukka, HTM. Varatilintarkas-
tajina toimivat Holmi Jani, HTM ja 
Aaltonen Heikki, asianajaja.

Järjestöpalvelut,  
henkilöstö ja toimitilat
Suomen Polioliitto hoiti keskitetysti 

poliojärjestöjen jäsen- ja osoiterekis-
terit sekä laskutus- ja postituspalve-
lut sekä osan ns. hallintopalveluista. 
Jäsenjärjestöt maksoivat Polioliitolle 
palveluista järjestöpalvelumaksun. Yh-
teisillä järjestöpalveluilla on turvattu 
kustannustehokkaasti palvelun taso ja 
ennen kaikkea pystytty vapauttamaan 
luottamushenkilöiden ja vapaaehtois-
toimijoiden työ polion sairastaneille 
suunnattujen palvelujen käytännön 
toteuttamiseen. Suomen Polioliiton 
toiminnan perusajatuksia on toimia 

Poliojärjestöjen
Toimintakertomukset 2014

polion sairastaneiden omana järjestönä, 
jossa heillä on päätäntävallan lisäksi mo-
nipuoliset mahdollisuudet itse osallistua 
työn suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Vakituisia työntekijöitä Suomen Po-
lioliitolla oli kaksi: toiminnanjohtaja ja 
jäsensihteeri. Henkilöresursseja lisäsivät 
Suomen Polioliitossa työharjoittelua 
suorittava kuntoutusohjaajaopiskelija 
ja tarvitut tehtäväkohtaisesti palkatut 
asiantuntijat ja kirjoittajat. Henkilöstö-
kulut olivat yhteensä 80 820,50 € euroa.

Suomen Polioliitto ry on vuokrannut 
esteettömät toimitilat Helsingin Val-
lilasta. Tiloissa toimivat vuokralaisina 
myös jäsenjärjestöt. Toimitilakustan-
nukset vuonna 2014 olivat 19 615,68 
euroa.

TALOUS
Suomen Polioliiton toiminnalla ei ta-

voitella taloudellista voittoa. Tuotto- tai 
kulurakenteessa ei tapahtunut merkittä-
viä muutoksia toimintavuoden aikana. 
Tarkennetun toimintasuunnitelman 
hankkeista jäivät toteutumatta IT- ja 
ohjelmistohankinnat, koska niille ei 
löydetty tarvittavaa rahoitusta ja osa 
tiedotushankkeista siirrettiin toteutet-
tavaksi vuonna 2015.  

Suomen Polioliiton kokonaisku-
lut olivat toimintavuonna yhteensä 
309 880,06 euroa (vuonna 2013: 
324 223,84). Kokonaiskuluista kun-
toutustoiminnan osuus oli 32% (31%), 
tiedotustoiminnan 20% (19%)  ja neu-
vontapalvelujen 16% (18%).  Suomen 
Polioliiton toiminnasta 76% (73%) ra-
hoitettiin Raha-automaattiyhdistyksen 
yleis- (140 000,00€) ja kohdennetulla 
(97 827,18€) toiminta-avustuksella. 
Kohdennetusta, kuntoutustoimintaan 
saadusta RAY-avustuksesta vuoden 
2015 ko. toiminnan rahoittamiseen 
siirtyi 1 172,82€.

Polioliiton oma varainhankinta koos-
tui jäsenjärjestöjen jäsenmaksuista, 
valtakunnallisten tapahtumien osallis-
tumismaksuista, Poliolehden ilmoitus-
tuloista ja vuokratuotoista.

Tilikauden tulos on 1 964,29€ tap-
piollinen. Tappio katetaan talousarvion 
mukaisesti vuoden 2012 Pieni Ele-
keräyksen tuotolla.

Taseen loppusumma on 55 768,81€ 
(60 271,60). Oma pääoma on 
32 964,63€ (34 928,92). Suomen 
Polioliiton varallisuusasemassa ei ta-
pahtunut ennakoimatonta muutosta 
eikä sellaista ole näköpiirissä. Ilman 
Raha-automaattiyhdistyksen avustusta 
Suomen Polioliiton toiminta ei olisi 
mahdollista. RAY:n ohjeellisen suun-
nitelman mukaan Polioliitto kuuluu 
yleisavustuksen saajiin myös seuraavan 
viiden vuoden ajan.

Suomen Polioliitto ry:n kulut toimin-
talohkoittain vuosina 2014-2006

Suomen Polioliitto ry 
hallitus

Polioinvalidit ry
Polioinvalidit ry on poliovammais-

ten itsensä perustama ja johtama 
järjestö, jonka tavoite on turvata po-
liovammaisten henkilöiden yhden-
vertainen asema yhteiskunnassa. Po-
lioinvalidit ry:n toiminnan vahvuus 
on aito tieto sekä kokemus poliosta ja 
poliovammaisen arjesta. 

Tavoitteensa saavuttamiseksi Polioin-
validit ry tekee monipuolista ja avointa 
työtä niin omien paikallisosastojen kuin 
erilaisten kotimaisten ja ulkomaisten 
kumppaneiden kanssa. Yhdistyksen 
perustoimintaa ovat edunvalvontatyö, 
tiedotus, kuntoutuspalvelut sekä kun-
toutusta tukevat palvelut: neuvonta, 
ohjaus, vertaistukitoiminta ja vapaa-
ajantoiminta. Polioinvalidit ry tarjoaa 
jäsenilleen mahdollisuuden osallistua 
monipuoliseen ja aktiiviseen vam-
maisjärjestötyöhön paikallisella, valta-
kunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. 
Sama työ jatkuu myös vuonna 2015.

TOIMINTA

Oikeuksien ja etujen valvonta
Polioinvalidit ry:n edunvalvonnan 

tavoitteena on vaikuttaa sosiaali- ja ter-
veydenhuollon sekä muuhun poliovam-
maisia ja heidän läheisiään koskevaan 
lainsäädäntöön ja edistää lakien sovel-
tamista siten, että ne oikeasti vastaavat 
olemassa olevaan tarpeeseen. 

Polion sairastaneet tarvitsevat tukea ja 
apua monissa arjen ongelmatilanteissa. 
Yhdistyksen tarjoamat neuvontapalve-
lut on tarkoitettu kaikille poliovammai-
sille ja heidän läheisilleen sekä kaikille 
poliosta kiinnostuneille. Palvelut toteu-
tetaan yhteistyössä Suomen Polioliitto 
ry:n kanssa eikä niistä peritä maksua.

Yhdistys jatkoi oman alueellisen ja 
paikallisen neuvontapalvelutyönsä vah-
vistamista. Paikallisen neuvontapal-
velutyön avulla pystyttiin jäsenistön 
arjen ongelmatilanteisiin puuttumaan 
aiempaa paremmin ja paikalliset olo-
suhteet huomioiden. Paikallisosastot 
rahoittivat neuvontapalvelutyönsä Pieni 
Ele-keräyksen tuotolla. Yhdistyksen 
neuvontapalveluja vahvistettiin toteut-
tamalla yhteistyössä Suomen Polioliiton 
kanssa mm. kahdeksan alueellista neu-
vontapalvelutapahtumaa, joissa aiheina 
kivunhoito ja arjessa selviytyminen, 
osallistujia yhteensä 169.  Alueellisten 
neuvontatapahtumien järjestäminen 
jatkuu myös vuonna 2015.

Kuntoutustoiminta
Yhdistyksen kaikkeen kuntoutukseen 

liittyvän toiminnan tärkein tavoite on 
kertoa polion sairastaneille oikeudesta 
kuntoutukseen, tiedottaa olemassa ole-
vista kuntoutuspalveluista ja painottaa 
jatkuvan omasta toimintakyvystä ja 
hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeyttä. 
Koska julkisen terveydenhuollon polion 
sairastaneille tarjoamat kuntoutuspal-
velut eivät ole riittäviä, yhdistys jatkoi 

myös omien kuntoutuspalvelujen jär-
jestämistä ja toteuttamista. 

Avokuntoutuksena järjestettiin paikal-
lisia lämminvesivoimistelu- ja liikunta-
ryhmiä yhteensä 5, jotka kokoontuivat 
lähes 150 kertaa. Alueellisia, seurannan 
sisältäviä heku-kuntoutusjaksoja to-
teutettiin 12 ja niihin osallistui 172 
henkilöä, iältään 51-88 vuotta. Yh-
distys toteutti yhteistyössä Lehtimäen 
Opiston kanssa kaksi valtakunnallista 
kuntoutuskurssia. Lisäksi järjestettiin 
useita erityyppisiä kuntoiluun liittyviä 
tapahtumia. 

Kuntoutustoiminnan kokonaiskulut 
vuonna 2014 olivat 75 328,51 euroa 
(vuonna 2013: 85 912,13). Yhdistyksen 
järjestämistä kuntoutuspalveluista pe-
rittiin jäseniltä osallistumismaksu, suu-
ruudeltaan 10-50% todellisista kuluista.

Tiedotus ja viestintä
Yhdistyksen tärkein tiedotuskanava 

oli ja on Poliolehti (julkaisijana Suo-
men Polioliitto ry). Jäsenetuna jaettava 
lehti ilmestyi neljä kertaa. Yhdistyksen 
paikallisosastot ja jäsenet osallistuivat 
aktiivisesti Poliolehden tekemiseen va-
lokuvin ja jutuin. Osastoilla on lehdessä 
omat tiedotussivut, joilla kerrotaan 
paikallistoiminnan ajankohtaisista ta-
pahtumista. 

Yhdistyksellä on omat kotisivut, joilla 
kerrotaan mm. yhdistyksen tarjoamista 
palveluista. Sivujen toimivuutta ja ulko-
asua pyritään kehittämään jatkuvasti. 

Lisäksi yhdistys paikallisosastoineen 
lähetti jäsenilleen yhteensä 42 erilaista 
jäsenkirjettä, joissa tiedotettiin yhdis-
tyksen jäsenilleen suuntaamista palve-
luista ja tapahtumista sekä opastettiin 
yhdistystoiminnassa. Yhdistys painatti 
ja postitti jäsenetuna jokaiselle varsinai-
selle ja kannatusjäsenelleen juhlavuoden 
2015 seinäkalenterin. Tiedotustoi-
minnan kokonaiskulut vuonna 2015 
olivat 14 023,04 euroa (vuonna 2013: 
11 995,90). Monipuolinen tiedotus-
toiminta on jatkossakin yhdistyksen 
toiminnassa mukana.

Järjestötoiminta
Yhdistykseen kuului vuoden 2014 

lopussa kahdeksan paikallisosastoa: 
Lahden, Pohjanmaan, Pohjois-Suomen, 
Pääkaupunkiseudun, Satakunnan, Sa-
von, Tampereen ja Varsinais-Suomen 
osasto. Paikallisosastoille myönnettiin 
toiminta-avustusta yhteensä 17 000,00 
euroa.  

Polioinvalidit ry:n vapaa-ajan toiminta 
tukee yhdistyksen kuntoutus- ja tiedo-
tustoimintaa. Tapahtumien järjestelyis-
sä pyritään ottamaan mahdollisimman 
hyvin turvallisuus ja esteettömyys. 
Lisäksi yhdistys järjestää tapahtumiin 
avustajia varmistaakseen vaikeavam-
maisten henkilöiden osallistumismah-
dollisuudet. Tapahtumat rahoitettiin 
osin osallistumismaksuilla ja osin yh-
distyksen omalla rahoituksella.

Lisäksi yhdistys osallistui Suomen 
Polioliitto ry:n järjestämien valtakun-

Me olemme yhä olemassa!
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nallisten kesäpäivien suunnitteluun ja 
toteutukseen. Kesällä 2014 tapahtuman 
järjestelyistä vastasi 20-vuotisen toimin-
tansa juhlavuotta viettänyt Polioinvali-
dit ry:n Pohjanmaan osasto. Tapahtu-
malla haluttiin muistuttaa siitä, että ar-
violta polion sairastaneita elää Suomessa 
jopa 6 000. Päivien ohjelmassa oli niin 
tietoa kuin viihdettäkin. Tapahtumaan 
osallistui lähes 100 henkilöä. Yhdistyk-
sen paikallisosastot järjestivät tapah-
tumaan yhteiskuljetuksia ja avustajia. 
Yhdistys tuki jäsentensä osallistumista 
tapahtumaan myös taloudellisesti. 

Erilaisia vapaa-ajan tapahtumia jär-
jestettiin yli 90 ja osallistujia oli noin 
1000. Vapaa-ajantoiminnan kokonais-
kulut olivat 81 048,86 euroa (2013: 
94 841,98). Osallistumismaksuilla 
vapaa-ajantoiminnan kustannuksista 
rahoitettiin 62 %. Osa tapahtumis-
ta oli varsinaisille jäsenille maksutto-
mia ja osan rahoituksesta vastasivat 
osallistujat yli 90 %. Monipuolinen 
vapaa-ajantoiminta tukee hyvin jäsen-
ten osallistumista, edistää vertaistukea 
ja on kerätyn palautteen mukaan yhä 
useammalle yhä tärkeämpi, jollei peräti 
ainut, mahdollisuus osallistua kodin 
ulkopuolisiin tapahtumiin. Vapaa-ajan 
toiminta kehitetään ja toteutetaan jäse-
nistön toiveiden mukaiseksi.

JÄSENISTÖ
Toimintavuoden 2014 lopussa yh-

distykseen kuului 1 109 varsinaista 
jäsentä ja noin 1 500 kannatusjäsentä 
ja yhdistyksen jäseneksi haki 10 uutta 
varsinaista jäsentä. Varsinaisista jäsenistä 
75% kuului johonkin paikallisosastoon. 
Koska Suomessa arvioidaan yhä elävän 
6 000 polion sairastanutta henkilöä, 
tulee tiedottamiseen ja jäsenhankintaan 
kiinnittää jatkossa entistä enemmän 
huomiota. Yhdistys tuleekin vuoden 
2015 aikana järjestämään tapahtumia 
ja tekemään työtään tunnetuksi paik-
kakunnilla, joilla ei toistaiseksi ole va-
kinaista paikallista toimintaa.

PÄÄTÖKSENTEKO
Polioinvalidit ry:n ylintä päätäntävaltaa 

käyttävään varsinaiseen kokoukseen 
osallistui 56 varsinaista jäsentä. Toi-
mintasuunnitelman ja talousarvion 
laatimiseen, ennen kuin se esitettiin 
vuosikokoukselle, osallistui paikallis-
osastojen vuosikokouksissa 143 jäsentä. 

Polioinvalidit ry:n toiminnasta vastaa 
johtokunta, joka kokoontui toiminta-
vuoden aikana viisi kertaa. Johtokunta 
neuvotteli sähköpostitse ja puhelimitse 
yhdistyksen toimintaan liittyvistä asi-
oista kokousten ohella. Johtokunnan 
tukena asioita valmistelivat johtokun-
nan asettamat työryhmät. Yhdistyksen 
luottamushenkilöitä koulutettiin ja 
yhdistys järjesti luottamushenkilöille 
koulutus- ja neuvottelutapahtumia. 

Johtokunnan jäsenet olivat: puheen-
johtaja Rauno Nieminen, varapuheen-
johtaja Kaarina Lappalainen (henkilö-
kohtainen varajäsen: Riitta Suurkuuk-
ka), Sirpa Haapala (Riitta Hakala), 
Ritva Jokela (Seija Valkonen), Lauri 

Jokinen (Riitta Nissilä), Pirjo Karin-
Oka (Leila Lahti-Pätäri), Iiris Karvinen 
(Esko Timonen), Pirkko Ahola (Pirkko 
Hakala) ja Tuula Pukkila (Timo Här-
könen). Johtokunnan sihteerinä toimi 
toiminnanjohtaja Birgitta Oksa. 

Polioinvalidit ry:n tilintarkastajina 
toimivat Tarmo Männistö, HTM ja 
Jukka Silvo, HTM Varatilintarkastajina 
toimivat tilintarkastaja Sinikka Hölttä 
ja tilintarkastustoimisto Aaltonen & co 
osoittama tilintarkastaja.

HENKILÖSTÖ, TOIMITILAT  
JA TYÖVÄLINEET
Polioinvalidit ry:n toiminnanjohtajan 

tehtäviä hoitaa Suomen Polioliitto ry:n 
toiminnanjohtaja Birgitta Oksa ja jä-
sensihteerin tehtäviä jäsensihteeri Kirsti 
Paavola. Varainhankkijoina toimivat 
Raija Nissinen ja Martta Noronen. Tar-
vittava lisätyövoima on palkattu projek-
tikohtaisesti mm. kuntoutukseen, tilas-
tointiin, arkistojen järjestämiseen jne.

Polioinvalidit ry on vuokrannut esteet-
tömät toimistotilat Suomen Polioliitto 
ry:ltä. Paikallisosastoilla ei ole omia 
toimitiloja, vaan niiden toimistotiloina 
toimivat osastojen johtokuntien jäsen-
ten omat kodit. Jäsentietojen ylläpito 
ja jäsenmaksujen laskutus hoidettiin 
keskitetysti poliojärjestöjen jäsenre-
kisteri- ja laskutusohjelmaa käyttäen. 
Polioinvalidit ry maksaa järjestöpal-
velumaksua Suomen Polioliitto ry:lle 
28 560,00 euroa. Yhteistyö jatkuu myös 
tulevina vuosina.

TALOUS JA VARAINHANKINTA
Polioinvalidit ry:n talous perustui 

vuosikokouksen hyväksymään talous-
arvioon eikä toiminnalla tavoiteltu 
taloudellista voittoa. Taloudessa ei ta-
pahtunut mitään ennakoimatonta ja 
yhdistyksen taloudellinen tilanne py-
syi hyvänä. Oman varainhankinnan 
ja toimintatuottojen lisäksi yhdistys 
jatkoi jäsenpalvelujen rahoittamista 
omalla pääomalla. Vuosikokous päättää 
vuosittain käytettävän oman pääoman 
suuruudesta. Omaa pääomaa tarvittiin 
vuonna 2014 toiminnan rahoituk-
seen suunnitellun 78 500 euron sijaan 
66 663,30 euroa. Kokonaiskulut olivat 
301 882,34 euroa (2013: 315 937,04). 
Rahoituksen takia mikään suunniteltu 
hanke tai toiminta ei jäänyt toteutu-
matta.

Varainhankinnassaan yhdistys nou-
dattaa sosiaali- ja terveysjärjestöille 
laadittuja varainhankinnan eettisiä 
periaatteita. Tärkeimpiä varainhankin-
tatapoja ovat kannatus- ja varsinaisten 
jäsenten jäsenmaksujen lisäksi vuokra-
tuotot ja kaupunkien ja kuntien avus-
tukset. Varainhankinnan kulujen osuus 
varainhankinnan kokonaistuotoista 
oli 38 % (28%). Varainhankinnan 
tulosta rasittivat kasvanut jäsenmak-
sunsa maksamatta jättäneiden määrä, 
Kyttälänkontu Oy:n kasvaneet kustan-
nukset ja kaupunkien avustusten jyrkkä 
väheneminen.

Yhdistyksen tarkka talouden seuranta 
ja tehdyt omaisuuden käytön pitkän 

ajan suunnitelmat, jotka tarkistetaan 
ja hyväksytään vuosikokouksessa vuo-
sittain, varmistavat sen, että yhdistyk-
sen talous pysyy vakaana ja jäsenille 
pystytään tarjoamaan toimivia ja koh-
tuuhintaisia jäsenpalveluja vaaranta-
matta yhdistyksen edunvalvontatyötä 
tai yleishyödyllisiä järjestötehtäviä. 
Tulevien vuosien toimintaa tullaan 
aiempien vuosien tapaan rahoittamaan 
myös yhdistyksen omalla kertyneellä 
pääomalla. Käytettävän pääoman suu-
ruus päätetään vuosittain varsinaisessa 
kokouksessa.

Polioinvalidit ry 
Johtokunta

Suomen  
Poliohuolto r.y.
 

Suomen Poliohuolto r.y. on polio-
vammaisten 30.4.1958 perustama 

ja heidän itsensä johtama valtakunnal-
linen vammaisjärjestö, jonka toimialu-
eena on koko Suomi ja kotipaikkana 
Helsinki. Suomen Poliohuolto r.y:n 
toiminnan tarkoituksena on polio-
vammaisten yleinen edunvalvonta, 
vammaislainsäädäntöön liittyvä tiedo-
tustoiminta, jäsenistön opastaminen 
hakeutumaan lakisääteisten palvelujen 
ja tukitoimien piiriin, yhteiskunnalli-
nen vaikuttaminen siten, että poliovam-
maisten erityistarpeet tulevat otetuiksi 
riittävässä määrin huomioon lainsää-
dännössä ja yhteiskuntasuunnittelussa, 
poliovammaisten syrjäytymisen eh-
käiseminen ja heidän tasa-arvoisuutensa 
edistäminen, kuntoutus-, lomailu- ja 
virkistystoiminnan järjestäminen, sekä 
jäsenistön keskinäisen vertaistuen tar-
joaminen. 

JÄSENISTÖ
Suomen Poliohuolto ry:n jäsenistön 

muodostavat polion sairastaneet varsi-
naiset jäsenet sekä yhdistyksen toimin-
taa tukevat kannatusjäsenet. Vuoden 
2014 aikana yhdistykseen liittyi 7 uutta 
varsinaista jäsentä. Vuoden päättyessä 
yhdistykseen kuului yhteensä 594 jä-
sentä, joista varsinaisten poliovammais-
ten jäsenten osuus oli 189 henkilöä ja 
kannatusjäsenten osuus 405 yksityistä 
henkilöä/yritystä.

HALLINTO
Suomen Poliohuolto ry:n ylintä pää-

tösvaltaa käyttää kerran vuodessa ko-
koontuva vuosikokous. Yhdistyksen 
asioita hoitaa vuosikokouksen valitse-
ma hallitus, johon kuuluu 8 jäsentä. 
Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan siten, että kunakin 
vuonna eroaa vuorollaan 4 jäsentä, jotka 
vuosikokouksen päätöksellä voidaan va-
lita hallitukseen uudelleen. Hallituksen 
toimikausi kestää yli kalenterivuoden 
siihen saakka, kunnes vuosikokous on 
valinnut uuden hallituksen.

Suomen Poliohuolto ry:n vuosikokous 
pidettiin 3.5.2014 Ruskeasuon koulul-
la Helsingissä. Kokoukseen osallistui 
16 yhdistyksen varsinaista jäsentä ja 9 
avustajaa. Kokouksen puheenjohtaja-
na toimi Leo Hänninen ja sihteerinä 
Birgitta Oksa. Hallituksen jäseniksi 
vuosille 2014 - 2015 valittiin Toivo 
Enqvist, Aira Hukka, Risto Korhonen 
ja Väinö J. Mäki - Petäys. Hallituksen 
jäseninä jatkavat vuoden 2014 Markku 
Huostila, Leo Hänninen, Hilkka Joki-
virta ja Kaija Salmela.

Helsingissä 3.5.2014 pidetyssä hal-
lituksen järjestäytymiskokouksessa 
yhdistyksen ja sen hallituksen puheen-
johtajaksi valittiin Leo Hänninen, vara-
puheenjohtajaksi Väinö J. Mäki-Petäys 
ja sihteeriksi Kaija Salmela. Hallitus 
kokoontui kertomusvuoden aikana 3 
kertaa. Asioita käsiteltiin yhteensä 39 
pöytäkirjan kohdassa. Hallitus päätti 
kiireellisistä asioista lisäksi myös puhe-
limitse ja sähköpostin avulla.

TOIMISTO
Suomen Poliohuolto ry:n toimisto 

sijaitsee esteettömissä tiloissa Helsingin 
Pasilassa osoitteessa Kumpulantie 1 A 
6. krs, 00520 Helsinki, puh. (09) 686 
0990, fax. (09) 686 09960. Yhdistyksen 
sähköpostiosoite on leo.hanninen@
pp1.inet.fi

Kertomusvuoden aikana yhdistyksen 
palveluksessa toimi 1 osa-aikainen jär-
jestösihteeri. Suomen Poliohuolto ry:n 
tarvitsemat jäsensihteeri-, reskontra-- ja 
kirjanpitopalvelut ostettiin Suomen 
Polioliitto ry:ltä.

TIEDOTUSTOIMINTA
Suomen Poliohuolto ry:n tiedotustoi-

mintaa on hoidettu 4 kertaa vuodessa 
ilmestyneen Suomen Polioliitto ry:n 
julkaiseman Poliolehden, internet-ver-
kossa olevan Suomen Poliohuolto ry:n 
kotisivun, sekä jäsenkirjeiden avulla. 

Suomen Poliohuolto ry:n kotisivu 
löytyy osoitteesta http://personal.inet.
fi/koti/leo.hanninen/ ja Suomen Po-
lioliitto ry:n kotisivun www.polioliitto.
com kautta.

Poliolehden vuosikerta sisältyi edelleen 
sekä varsinaisten jäsenten, että kanna-
tusjäsenten jäsenmaksuun. Poliolehden 
tiedottava merkitys korostuu myös si-
ten, että sen vapaakappaleita lähetetään 
runsaasti mm. julkisiin toimipisteisiin, 
kuntiin, sairaaloihin ja moniin mui-
hin toimintamme kannalta tärkeisiin 
kohteisiin. 

Vuoden 2014 aikana yhdistys lähetti 
jäsenilleen 2 jäsenkirjettä, joissa ker-
rottiin ajankohtaisista asioista ja yh-
distyksen toiminnasta. Vammaislain-
säädäntöön ja sosiaaliturvaan liittyvää 
tiedotusta ja neuvontaa on annettu 
myös puhelimitse ja sähköpostitse. 

KUNTOUTUS-, LOMAILU-, VIRKISTYS- 
JA VAPAA-AIKATOIMINTA
Suomen Poliohuolto ry järjesti jäse-

nilleen ajalla 14.9.-20.9.2014 viikon 
mittaisen kuntoutus- ja virkistysloman 

Poliojärjestöjen
Toimintasuunnitelmat 2015

Kylpylähotelli Estonia Medical Spa 
Puistotalossa Viron Pärnussa.  Kun-
toutus- ja virkistyslomalle osallistui yh-
teensä 24 yhdistyksen varsinaista jäsentä 
avustajineen.

Suomen Poliohuolto ry tuki vuoden 
2014 aikana jäsentensä osallistumista 
Suomen Polioliitto ry:n järjestämille 
kesäpäiville Härmän kuntokeskuksessa, 
sekä myönsi jäsenilleen kuntoutustukea 
Lehtimäen Opiston järjestämille ”Iloa 
ja vaihtelua elämään” – kursseille osal-
listumiseen.

Suomen Poliohuolto ry:n lomailutoi-
minta järjestettiin Loma- ja kokousho-
telli Marjolassa Lappeenrannassa yhden 
viikon mittaisena maksuttomana täysi-
hoidon sisältäneenä lomajaksona ajalla 
6.7.- 12.7.2014. Marjolan lomajaksolle 
osallistui 22 yhdistyksen varsinaista 
jäsentä avustajineen. Suomen Polio-
huolto ry myönsi vuoden 2014 aikana 
lomailutukea omatoimiseen lomailuun 
1 varsinaiselle jäsenelleen.

EDUSTUS
Suomen Poliohuolto ry on Suomen 

Polioliitto ry:n jäsen. Suomen Polio-
huolto ry:n edustajina Suomen Polio-
liitto ry:n hallituksessa toimivat Leo 
Hänninen (varapuheenjohtaja), Väinö 
J. Mäki-Petäys ja Markku Huostila.

Suomen Poliohuolto  r.y:n jäsenistö 
oli hyvin edustettuna myös useiden 
kaupunkien ja kuntien vammaisneu-
vostoissa.

TALOUS
Suomen Poliohuolto ry:n toiminta 

rahoitettiin varsinaisten jäsenten ja 
kannatusjäsenten maksamilla jäsen-
maksuilla, korkotuotoilla testamentilla 
saaduilla varoilla, sekä edellisiltä vuosilta 
kertynyttä ylijäämää käyttäen.

VALVONTA
Tilintarkastajana on toiminut Juk-

ka Silvo HTM, varatilintarkastajana 
Christian Klemetti HTM ja toimin-
nantarkastajana Heikki Aaltonen asian-
ajaja, varatoiminnantarkastajina Leena 
Simola-Nikkanen.

Suomessa elää tällä hetkellä arviolta 
noin 4000–6000 polion sairastanutta 
henkilöä. Poliovammaisuus on heille 
elämänsä loppuun saakka riesana arjessa 
selviytymiselle. Suomen Poliohuolto ry 
pyrkii toiminnallaan parhaansa mu-
kaan ehkäisemään poliovammaisten 
jäsentensä syrjäytymistä ja vetäytymistä, 
edistämään heidän nykyisten voima-
varojensa säilymistä mahdollisimman 
pitkään, tarjoamaan heille poliotietoa 
ja opastusta arkeen liittyvissä ongelma-
tilanteissa, tarjoamaan jäsenistön kes-
kinäistä vertaistukea ja mielekästä yh-
dessäoloa kuntoutus-, lomailu-, virkis-
tys- ja vapaa-aikatoiminnan muodossa. 

Kiitämme työmme tukijoita ja yh-
teistyökumppaneitamme kuluneesta 
vuodesta.

Suomen Poliohuolto ry 
Hallitus

Suomen  
Polioliitto ry
Suomen Polioliitto ry on Suomen 

polioinvalidien ja heidän läheisten-
sä valtakunnallinen etu- ja palvelujär-
jestö. Suomen Polioliitto tekee yhdessä 
jäsenjärjestöjensä kanssa työtä polioin-
validien hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
tukemiseksi ja edistämiseksi. 

Suomen Polioliiton toiminnassa pai-
nottuvat edunvalvontatyö, viestintä ja 
kuntoutustoiminta. Toiminta pohjaa 
mahdollisimman vahvaan ja avoimeen 
järjestötyöhön. Suomen Polioliitto 
jäsenjärjestöineen tarjoaa sekä polioin-
valideille että kaikille kiinnostuneille 
mahdollisuuden osallistua aktiiviseen 
ja tavoitteelliseen järjestötyöhön. Työn 
tunnettavuuden parantamiseksi tul-
laan järjestämään erilaisia tapahtumia. 
Polion sairastaneille soveltuvasta pal-
velutarjonnasta tiedottamiseen kiinni-
tetään erityistä huomiota. Tavoitteena 
on tehdä Suomen Polioliiton ja jäsenjär-
jestöjen työ tutummaksi suomalaisille.

Toiminnan kehittäminen pohjaa 
vuonna 2003 ja 2012 suoritettujen laa-
jojen kyselytutkimusten tuloksiin. Tieto 
siitä, mitä on tapahtunut ja tapahtuu 
polioinvalidien arjessa ohjaa Suomen 
Polioliiton toimintaa ja palveluja. Suo-
men Polioliitto hyödyntää toiminnan 
kehittämisessään myös kansainvälistä 
polio-vammaisuuteen liittyvää tutki-
mustietoa ja kokemusvaihtoa euroop-
palaisten poliojärjestöjen kesken.

Vuoden 2015 keskeisiä hankkeita jo 
vakiintuneen järjestö- ja palvelutoimin-
nan ohella ovat:

- kuntoutusohjaustoiminta

- alueelliset kuntoutusohjauspäivät: 
”eväät omaan arkeen”

- polion sairastaneen palvelupolku-
opas ja opaslehtiset mm. terveellisistä 
elintavoista osana myöhäisoireiden 
ehkäisyä.

- toiminnan vaikuttavuusseurannan 
toteutuksen ja raportoinnin kehitys-
työhankkeen jatkaminen 

Suomen Polioliiton tarjoamat palvelut 
ovat kaikkien polion sairastaneiden sekä 
poliosta kiinnostuneiden käytettävissä. 

TOIMINTA
Oikeuksien ja etujen valvonta – arvona 

oikeudenmukaisuus

Vaikuttamistoiminnallaan Suomen 
Polioliitto edistää polion myöhäisoi-
reiden tutkimusta, turvaa ja edistää 
polion sairastaneiden henkilöiden oi-
keaa, poliovamman tunnistavaa hoitoa, 
kuntoutusta ja sosiaaliturvaa.

Suomen Polioliitto on vammaisjär-
jestö, joka toimii yhteiskunnallisena 
vaikuttajana ja poliovammaisuuden 
asiantuntijana alueellisissa, valtakunnal-
lisissa ja kansainvälisissä kysymyksissä. 
Suomen Polioliitto tuo lainsäädäntöön 
ja päätöksentekoon suomalaisen poli-
oinvalidin näkökulman ja erityistarpeet.

Edunvalvontatyönsä perustana Suo-
men Polioliitolla on käytössään paras 
mahdollinen polioon liittyvä asiantun-
temus. Jäsenjärjestöt, niiden paikallis-
osastot ja alueillaan aktiivisesti toimivat 
luottamushenkilöt pystyvät välittämään 
tärkeää tietoa polion sairastaneiden ar-
jessa kohtaamista ongelmista ja epäkoh-
dista. Samoja kanavia käyttäen saadaan 
ajankohtaista tietoa poliosta ja polion 
myöhäisoireista sekä vammaispalvelui-
hin ja kuntoutukseen liittyvistä asioista 
vietyä sekä polion sairastaneiden että 
päättäjien tiedoksi 

Polion myöhäisoireet tunnetuksi
Suomen Polioliitto haluaa vaikuttaa 

siten, että polioinvalidit otetaan oikein 
ja riittävästi huomioon yhteiskun-
nallisessa suunnittelussa ja erilaisten 
palvelujen tuotannossa. Vaikuttamis-
toiminnan painopiste on yhä polion 
myöhäisoiretietouden lisäämisessä sekä 
terveydenhuollossa että polion sairas-
taneiden henkilöiden keskuudessa. 
Vaikuttamistoiminnassa hyödynnetään 
valmistuneen kyselytutkimuksen tulok-
sia ja tietoja ja siinä korostuu yhteistyö 
asiantuntijoiden, Terveyden- ja hyvin-
voinninlaitoksen ja eurooppalaisten 
poliojärjestöjen kanssa.

Euroopan Poliounionin jäsenenä Suo-
men Polioliitto osallistuu entistä pai-
nokkaammin myös edunvalvonta ja tie-
dotustyöhön koko Euroopan Unionin 
alueella. Lähivuosien tavoite on yhte-
näinen ja riittävä poliomyöhäisoireiden 
tunnettavuus kaikissa EU-maissa ja 
tehokas tiedonvaihto eri maiden polio-
järjestöjen ja polioon liittyvää tieteellistä 
tutkimusta tekevien tahojen kanssa. 

Neuvontapalvelut ja 
kuntoutusohjaus
Suomen Polioliiton neuvontapalvelut 

ohjaavat, neuvovat polioon ja vammai-
suuteen liittyvissä asioissa. Neuvonta-
palvelu on maksutonta ja tarkoitettu 
kaikille polion sairastaneille ja heidän 
läheisilleen sekä muille tietoa tarvitse-
ville. Neuvontapalvelutoiminnassaan 
Suomen Polioliitto käytännössä hyö-
dyntää poliojärjestöjen asiantuntemusta 
ja järjestötoiminnan vahvuuksia: ole-
massa olevat yhteydet asiantuntijoihin, 
vertaistuen luonnollinen läsnäolo, yh-
teydenoton helppous ja paikallisolojen 
tuntemus.

Työ jatkuu...
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Polioinvalidien toimintakyvyn ylläpi-
tämiseksi ja turvaamiseksi tarvittavat 
palvelut ovat hajallaan sosiaali- ja terve-
ydenhuollossa eivätkä riittävät, oikein 
mitoitetut ja ajoitetut tukitoimet ja 
tukea tarvitsevat kohtaa. Poliokyselyjen 
2003 ja 2012 tulosten pohjalta on hy-
vin perusteltua ja tarpeellista vahvistaa 
polion sairastaneille suunnattuja neu-
vonta- ja kuntoutuspalveluja.  Kun-
toutusohjauksen tarvetta lisää myös se, 
että Kela ei enää järjestä polioinvalideille 
suunnattuja poliokursseja eikä julkinen 
terveyshuolto tarjoa läheskään riittäväs-
sä määrin poliovamman huomioivaa 
kuntoutus- tai ryhmätoimintaa.

Neuvontapalvelujen vahvistamisesta 
kuntoutuskoordinaattorilla on saatu 
erittäin hyvää palautetta vuoden 2014 
työharjoitteluna tapahtuneella kuntou-
tusohjauksella. Kuntoutusohjaukseen 
liittyneellä kivunhallinta-ohjauksella 
(sekä henkilökohtaisesti että ryhmissä 
eri puolilla Suomea) on tavoitettu po-
lion sairastaneita, jotka ovat tunteneet 
jääneensä yksin. Ohjauksen psykososi-
aalinen painotus on selvästi koettu posi-
tiiviseksi ja saadut palautteet vahvistavat 
sitä, että osallistujat ovat saaneet työka-
luja omaan arkeensa ohjauksen avulla.  
Paikallinen ryhmätoiminta helpottaa 
yksinäisyyttä ja sen vaikutukset näkyvät 
osallistujien henkisessä ja fyysisessä hy-
vinvoinnissa. Suomen Polioliitto hakee 
Raha-automaattiyhdistykseltä yleisa-
vustuksen korotusta pystyäkseen jat-
kamaan kuntoutusohjaus-palvelujensa 
tarjoamista jatkossakin. 

Neuvontapalveluja käyttävät erityisesti 
poliojärjestöihin kuulumattomat po-
lion sairastaneet ja heidän omaisensa, 
maahanmuuttajat sekä polioinvalideja 
kohtaavat ammattihenkilöt. Nämä 
käyttäjäkunnat tarvitsevat usein sellaista 
perustietoa, joka järjestöjen jäsenillä jo 
on. Neuvontapalvelutoiminnan vah-
vistaminen ja ajan tasalla olevan tiedon 
varmistaminen on osa jatkuvaa Suomen 
Polioliiton kehittämistyötä ja samalla 
yksi suurimmista toiminnan haasteista. 
Erityisen haasteellista on polion sairas-
taneiden maahanmuuttajien ja heidän 
läheistensä neuvonta. Tiedotusaineiston 
kieliongelmiin haetaan apua yhteistyös-
tä suomalaisten järjestöjen sekä euroop-
palaisten poliojärjestöjen kanssa.

Kuntoutus- ja sopeutumis-
valmennus toiminta – apua arkeen
Suomen Polioliiton järjestämän kun-

toutus- ja sopeutumisvalmennustoi-
minnan tarkoituksena on edistää ja 
ylläpitää polion sairastaneiden hyvin-
vointia. Kotimaiset ja kansainväliset tut-
kimukset osoittavat, että polioinvalidit 
hyötyvät erityisen hyvin säännöllisestä 
kuntoutuksesta ja ovat siihen erittäin 
hyvin motivoituneita. Kuntoutuksessa 
syntynyt vertaistuki on oleellinen osa 
osallistujien arkea myös kurssiaikojen 
ulkopuolella.

Kelan harkinnanvaraisen kuntou-
tuksen poliokurssit ovat loppuneet ja 
polioinvalidit ohjataan Kelan yksilöjak-
soille. Näin polioinvalidit jäävät vaille 

aiemmin poliokursseilla toteutunutta 
vertaistukea ja polion myöhäisoiretie-
toa. Polioinvalidi on jäänyt ilman so-
peutumisvalmennusta ja kuntoutusta, 
vaikka polion myöhäisoireet ja ikään-
tyminen lisäävät näiden tukitoimien 
tarvetta. (Poliokyselyt 2003 ja 2012) 

Kelan ja terveyshuollon tarjoamien 
kuntoutuspalvelujen puuttuessa on 
Suomen Polioliiton ja sen jäsenjärjes-
töjen tarjoamilla kuntoutuspalveluilla 
yhä merkittävämpi rooli polion sairasta-
neiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
ylläpidossa. Poliojärjestöjen kuntoutus-
palveluissa voidaan lisäksi luontevasti ja 
tehokkaasti hyödyntää järjestötyön vah-
vuuksia: ajankohtainen tieto, vertaistu-
en mahdollisuus, aiemmat kokemukset 
ja toimintaan osallistumisen helppous.

Kuntoutus- ja 
sopeutumisvalmennuskurssit
Kuntoutus- ja sopeutumisvalmen-

nuskurssien yleistavoitteena on tukea 
polion sairastaneiden henkilöiden po-
lion myöhäisoireisiin sopeutumista, 
työ- ja/tai toimintakyvyn ylläpysymistä, 
omatoimisuuden säilymistä ja vertaistu-
kiverkoston syntymistä. 

Seuranta ja palautteet vahvistavat, että 
Suomen Polioliiton tarjoamien kun-
toutuspalvelujen tarve on todellinen: 
hakijamäärät ovat kasvaneet, hakijoissa 
yhä suurempi osuus aiemmin kuntou-
tustoiminnan ulkopuolella olleita ja 
järjestöihin kuulumattomia poliovam-
maisia. Kuntoutujat ovat palautteissa 
kertoneet saaneensa kurssilta tukea ja 
voimia omaan arkeensa.

Suomen Polioliitto järjestää vuonna 
2015 viisi (5) kuntoutus- ja sopeutu-
misvalmennuskurssia. Kurssit toteute-
taan yhteistyössä Lehtimäen Opiston, 
Punkaharjun Kuntoutuskeskus Kruu-
nupuiston ja Kuntoutus Peurunkan 
kanssa. Palveluntuottajien hankinnassa 
käytetään vuonna 2014 suoritetun 
hankintalain mukaisen kilpailutuksen 
ensimmäistä optiovuotta. 

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennus-
toiminnassa huomioidaan erityisesti 
seuraavat ryhmät:

- ikääntyneet polion sairastaneet, jotka 
jääneet yksin vammansa kanssa muun       
kuntoutus/vertaistoiminnan ulko-
puolelle ( 2 kurssia, 40 kurssipaikkaa, 
400 kurssivrk)

- polion sairastaneet, joilla polion myö-
häisoireita  (2 kurssia, 20 kurssipaik-
kaa, 400 kurssivrk)

- polion sairastaneet, joiden toiminta-
kyvyssä ei vielä merkittävää muutosta: 
myöhäisoireiden ennaltaehkäisy (1 
kurssi, 10 kurssipaikkaa, 100 kurs-
sivrk).

Kurssitoimintaa arvioidaan ja sen 
tuloksia verrataan asetettuihin tavoit-
teisiin yhdessä kurssilaisten, kuntou-
tuslaitosten asiantuntijoiden ja kurs-
sitoiminnan ohjausryhmän toimesta. 
Seurannassa pyritään raportointiin, 
jossa pidemmän ajan seuranta toimin-
nan vaikutuksista voidaan paremmin 
todentaa. Kuntoutus- ja sopeutumis-

palvelutoiminnalle haetaan rahoitusta 
Raha-automaatti yhdistykseltä. 

Avokuntoutus
Omassa arjessa tapahtuva säännöllinen 

kuntoutustoiminta on polion sairas-
taneille suunnattujen kuntoutuspal-
velujen tärkeä osa. Kurssimuotoisten 
laitoskuntoutusjaksojen tai yksilökun-
toutus-jaksojen lisänä kotipaikkakun-
nilla tapahtuva säännöllinen kuntou-
tustoiminta mahdollistaa vaikeastikin 
liikuntavammaisen polioinvalidin osal-
listumisen säännölliseen toimintakykyä 
ylläpitävään toimintaan. 

Avokuntoutuksen muodoista suo-
situimmaksi on todettu lämminvesi-
voimistelu, joka tarjoaa tarkoituksen-
mukaista ja mielekästä liikuntaa myös 
vaikeavammaisille. Erilaiset lihashuol-
toryhmät ja keskustelu- ja opintopiirit, 
joissa voidaan paneutua polion sairas-
taneiden kohtaamiin ongelmiin, ovat 
myös osoittaneet tarpeellisuutensa, ja 
osallistujilta kerätty palaute on ollut 
myönteistä. 

Kuntoutusohjauksen vahvistaminen 
osa-aikaisella kuntoutuskoordinaat-
torilla mahdollistaa avokuntoutus-
palvelujen vahvistamisen alueellisilla 
kuntoutusohjauspäivillä: ”eväät omaan 
arkeen”. Kuntoutuspäivän ohjelmaan 
sisältyy päivän teeman mukaisesti vaih-
dellen tietoa poliosta, myöhäisoireiden 
ehkäisystä, terveellisistä elintavoista, 
paikallisista palveluista, virikemahdol-
lisuuksista jne. yhdistettynä kevyeen 
liikuntatuokioon. Alueellinen/paikal-
linen tapahtumapäivien sarja helpottaa 
osallistumista ja tarjoaa hedelmällisen 
maaperän vertaisryhmän syntymiselle. 
Lisäksi näin voimme tiivistää yhteis-
työtä paikallisten toimijoiden kanssa.

Tutkimukset osoittavat, että erityisesti 
polion myöhäisoireita saavat polion sai-
rastaneet tarvitsevat ja hyötyvät keskus-
teluista ja vertaistuesta. Valitettavasti, 
vaikka avokuntoutuspalvelujen tarpeel-
lisuus yleisesti myös kuntien taholta 
myönnetään, ovat kunnat vähentäneet 
polion sairastaneiden avokuntoutus-
palveluja. Suomen Polioliitto järjestää 
tiedotus/koulutus-tilaisuuksia fysiotera-
peuteille ja kuntoutusasioista päättäville 
avokuntoutuspalvelujen turvaamiseksi 
ja lisäämiseksi. Suomen Polioliitto on 
mukana avokuntoutusta kehitettäessä 
ja järjestettäessä paikkakunnan viran-
omaisten, muiden vammaisjärjestöjen 
ja Polioinvalidit ry:n paikallisosastojen 
kanssa.

Tiedotustoiminta – tavoitteiden 
edistämistä viestinnän keinoin
Suomen Polioliiton tiedotustoiminnan 

tavoitteena on tukea järjestön poli-
on sairastaneiden henkilöiden hyvin-
voinnin turvaamiseksi ja edistämiseksi 
tehtävää työtä. Toiminnan pääkoh-
deryhmiä ovat polion sairastaneet ja 
heidän läheisensä, terveydenhuollon 
ammattilaiset, päättäjät ja yhteistyö-
kumppaniverkostot. Vuoden 2015 
keskeisiä viestintäkanavia ovat julkaisut, 
verkkosivut, oppaat, ohjeet, neuvonta-

palvelut, erilaiset tapahtumat ja tilaisuu-
det sekä tapaamiset.

Tiedotus- ja julkaisutoiminnan keskei-
siä tavoitteita ovat: 

- Vaikuttaa siihen, että polio ja polion 
myöhäisoireet tunnistetaan terve-
ydenhuollossa ja että polion sairas-
taneet saavat jatkossa tarvitsemansa 
hoidon, kuntoutuksen, sosiaaliturvan 
ja vammaispalvelut

- Tavoittaa järjestöihin kuulumattomat 
polion sairastaneet henkilöt ajoissa: 
ennen kuin he liiallisella itsensä rasit-
tamisella edesauttavat polion myöhäi-
soireiden syntyä ja pahenemista.

Poliolehti
Poliolehti ilmestyy neljä kertaa vuo-

dessa. Jokaisessa numerossa on vinkkejä 
arjesta selviytymiseen ja ajankohtaista 
tietoa polioon liittyvästä tutkimus- ja 
kuntoutustoiminnasta, vammaispalve-
luista ja sosiaaliturvasta sekä poliojärjes-
töjen toiminnasta ja palveluista. 

Poliolehden painosmäärä on keskimää-
rin 7 500 kpl/numero. Poliolehti on po-
liojärjestöjen jäsenlehti. Jäsenten lisäksi 
lehteä postitetaan terveydenhuollon ja 
sosiaalitoimen yksiköihin, kuntoutus-
laitoksiin, apteekkeihin ja kirjastoihin. 
Vaikka Poliolehti ilmestyy myös verk-
kolehtenä Suomen Polioliiton omilla 
verkkosivuilla, ei painetusta versiosta ole 
mahdollista luopua, koska varsinaisista 
jäsenistä vain 1/3 on sähköisen viestin-
nän tavoitettavissa (Poliokysely 2012). 

Poliolehden taitto, painatus ja posti-
tus hankitaan ostopalveluna.  Lehden 
päätoimittaja on Suomen Polioliiton 
toiminnanjohtaja, toimittajina ja valo-
kuvaajina toimivat paitsi jäsenjärjestö-
jen jäsenet myös terveydenhuollon ja 
sosiaalitoimen asiantuntijat. Poliolehti 
rahoitetaan pääosin RAY:n toiminta-
avustuksella ja ilmoitustuotoilla. 

Sähköinen tiedonvälitys
Suomen Polioliiton www-sivujen osoi-

te on www.polioliitto.com, ja niiltä 
löytyvät linkit jäsenjärjestöjen omille 
nettisivuille, joilla on tietoa mm. jä-
senjärjestöjen tarjoamista palveluista. 
Verkkosivuja luetaan ahkerasti ja niitä 
hyödynnetään mm. terveydenhoito-
oppilaitosten opetuksessa ja ne on 
linkitetty useisiin terveydenhuollon 
käyttämiin nettisivustoihin. 

Nettisivujen Poliotarinat -sivustol-
la polion sairastaneet kertovat koke-
muksiaan polioon sairastumisesta ja 
vammaisena elämisestä. Verkkosivuja 
kehitetään, päivitetään säännöllisesti ja 
niiden käyttöä seurataan. Palautteiden 
johdosta nettisivut muutetaan luetta-
vaksi myös mobiililaitteilla.

Kirjat, oppaat, aineistot
Suomen Polioliitto julkaisee ja jakaa 

mahdollisuuksiensa mukaan polioon 
liittyvää tietokirjallisuutta ja –aineistoa 
sekä ammatti-ihmisille että muille asi-
asta kiinnostuneille. Toimintavuoden 
aikana julkaistaan polion sairastaneen 
palvelupolku-opas ja opaslehtiset mm. 

terveellisistä elintavoista osana myöhäi-
soireiden ehkäisyä.

Tiedotteet, lausunnot
Suomen Polioliitto muistuttaa yh-

teiskuntaa poliosta ja polioinvalidien 
olemassaolosta lähestymällä julkisia 
tiedotusvälineitä polioinvalidien arjen 
ongelmista kertovilla tiedotteilla ja 
asiantuntija-artikkeleilla. 

Henkilökohtainen viestintä
Suomen Polioliitto on tarvittaessa hen-

kilökohtaisessa yhteydessä niin polion 
sairastaneiden heidän omaistensa kuin 
ammattihenkilöstönkin kanssa. Jäsen-
järjestöjensä henkilöjäsenille Suomen 
Polioliitto lähettää tarvittaessa tiedot-
teita ja jäsenkirjeitä.

Valtakunnallisen tapahtumat
Valtakunnallisilla tapahtumilla halu-

taan muistuttaa edunvalvonnan pää-
tavoitteista ja kertoa osallistujille ajan-
kohtaisista polioon ja elämänhallintaan 
liittyvistä asioista. Tapahtumilla tavoi-
tetaan myös niitä polion sairastaneita, 
jotka eivät ole osallistuneet järjestötoi-
mintaan tai käyttäneet olemassa olevia 
Suomen Polioliiton tai sen jäsenyhdis-
tysten tarjoamia palveluja.

Vuonna 2015 Suomen Polioliitto 
järjestää kansainvälisen poliopäivän 
24.10.2015 yhdessä THL:n kanssa. 
Kansainvälisen poliopäivän aikana 
juhlitaan myös 60 vuotta täyttävää Po-
lioinvalidit ry:tä. 

Seminaarit ja koulutus
Polion myöhäisoireiden tunnetuksi 

tekemisessä hyvänä apuna ovat yleiset 
seminaari- ja koulutustilaisuudet. Alu-
eellisia ja paikallisia, kaikille poliosta ja 
polion myöhäisoireista kiinnostuneille 
tarkoitettuja luento/keskustelutilai-
suuksia toteutetaan vuosittain.

Terveydenhoito-oppilaitokset ja alu-
eelliset terveydenhoitoyksiköt ovat toi-
voneet polion myöhäisoireista kertovia 
tiedotustilaisuuksia ja asiantuntijasemi-
naareja. Suomen Polioliitto tavoittelee 
säännöllistä 1-3 koulutustilaisuuden 
järjestämistä vuosittain.

Järjestötoiminta –  
vahva pohja osallistumiselle

Yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa
Suomen Polioliiton perustehtävä on 

tehdä työtä polion sairastaneiden hyvin-
voinnin edistämiseksi. Tämän tavoit-
teen saavuttamiseksi tarvitaan vahvaa, 
avointa ja tarvittaessa muutoskykyistä 
järjestötoimintaa. Yhteistyössä jäsen-
järjestöjensä kanssa Suomen Polioliiton 
tulee huolehtia siitä, että polion sairas-
taneet saavat tarvitsemaansa julkisuutta 
yhteiskunnassa.

Suomen Polioliitto ja sen jäsenjärjestöt 
käyvät jatkuvaa vuoropuhelua toimin-
nan kehittämisen suunnasta, yhteisistä 
arvoista ja tavoitteista. Poliojärjestöjen 
työnjako on luonteva ja hyvin toimiva. 
Vuoden mittaan tullaan Suomen Po-
lioliiton luottamuselimissä jatkamaan 

Suomen Polioliiton pitkän aikavälin 
toimintasuunnitelman tekoa. Suunni-
telmassa etsitään ratkaisua siihen, kuin-
ka pystytään turvaamaan Suomessa asu-
vien polion sairastaneiden oikea hoito ja 
kuntoutus myös 10 vuoden kuluttua.

Suomen Polioliiton jäsenjärjestöt kes-
kittyvät pääosin jäsenistönsä vapaa-ajan 
toiminnan ja vertaistuen sekä alueellisen 
kuntoutuksen järjestämiseen. Jäsen-
järjestöjen henkilöjäsenten aktiivinen 
osallistuminen toiminnan toteutta-
miseen on poliojärjestöjen vahvuus, 
jota Suomen Polioliitto omalta osal-
taan tukee tiedotuksen, koulutuksen 
ja asiantuntija-avun kautta. Vuonna 
2015 jäsenjärjestöille tarjotaan mahdol-
lisuutta hyödyntää Suomen Polioliiton 
neuvontapalvelujen asiantuntemusta 
paikallisissa neuvontatilaisuuksissa.

Yhdessä yhteistyökumppaneiden 
kanssa
Suomen Polioliitto on aktiivisesti mu-

kana suomalaisen vammaisjärjestöken-
tän yhteistyössä. Järjestöjen välisessä 
yhteistyössä käytetään hyväksi erilaisia 
verkostoja ja yhteistyömuotoja. Keskei-
senä tavoitteena on vahvistaa Suomen 
Polioliiton asemaa yhteiskunnallisena 
vaikuttajana ja edistää monipuolista 
yhteistyötä ja tehostaa vaikuttamistoi-
mintaa. sekä Invalidiliiton Käpylän 
kuntoutuskeskuksen kanssa jatkuu 
tiiviinä.

Kansainvälinen yhteistyö on ainut 
keino saada uudet, kansainväliset po-
lioon ja polion hoitoon liittyvät tutki-
mukset, tulokset ja erilaiset sovellukset 
suomalaisen terveydenhuollon ja myös 
yksittäisen polion sairastaneen hyödyn-
nettäväksi.  Suomen Polioliitto on aktii-
visesti mukana Euroopan Poliounionis-
sa (EPU) kehittämässä eurooppalaista 
poliojärjestötoimintaa: edunvalvontaa 
ja polion myöhäisoiretietouden levittä-
mistä kaikissa EU-maissa. 

Kansainväliselle yhteistyölle haetaan 
rahoitusta myös erilaisista rahastoista 
ja säätiöistä.

Vapaaehtoistoimijat
Suomen Polioliiton ja sen jäsenjärjestö-

jen toiminta ei olisi mahdollista ilman 
aktiivista ja sitoutunutta vapaaehtois-
toimijoiden joukkoa. Vapaaehtoistyö-
hön pohjaavat hallinto, vertaistuki ja 
vaikeavammaisten avustajapalvelut po-
liojärjestöjen tapahtumissa sekä vapaa-
ajan toiminnan suunnittelu ja toteutus. 
Suomen Polioliiton tavoitteena on, että 
myös jatkossa mukana toiminnassa on 
aktiivisia ja sitoutuneita vapaaehtois-
toimijoita, jotka kokevat toimintansa 
mielekkääksi ja saavat riittävästi tukea 
jaksaakseen tässä poliojärjestöille vält-
tämättömässä tehtävässä. Toiminnassa 
mukana olevien vapaaehtoistoimijoi-
den jaksamista tuetaan jäsenjärjestöjen 
järjestämällä, Suomen Polioliiton koor-
dinoimalla työnohjauksella ja koulu-
tuksella. Uusia vapaaehtoistoimijoita 
etsitään mm. olemassa olevien henki-
löverkostojen kautta. Heille järjestetään 

ns. ensiohjausta ja annetaan kirjallista 
aineistoa mielekkään toimimisen tueksi. 

Järjestöpalvelut,  
henkilöstö ja toimitilat
Suomen Polioliitto hoitaa keskitetysti 

poliojärjestöjen jäsen- ja osoiterekisterit 
sekä laskutus– ja postituspalvelut myös 
vuonna 2015. Jäsenjärjestöt maksavat 
Suomen Polioliitolle palveluista ai-
heutuneet kulut. Suomen Polioliiton 
tietojärjestelmä uusitaan vastaamaan 
nykyistä ja tulevaa tarvetta. 

Suomen Polioliiton toiminnan pe-
rusajatuksia on toimia polion sairasta-
neiden omana järjestönä, jossa heillä 
on päätäntävallan lisäksi monipuoliset 
mahdollisuudet itse osallistua työn 
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hen-
kilöstön määrää (toiminnanjohtaja ja 
jäsensihteeri) pyritään lisäämään osa-
aikaisella, määräaikaisella kuntoutus-
koordinaattorilla.  Muut toiminnan 
mahdollisesti vaatimat lisätyövoima-
tarpeet ratkaistaan määräaikaisella, teh-
täväkohtaisella työvoiman lisäyksellä. 
Suomen Polioliitto ry on vuokrannut 
esteettömät toimitilat Helsingin Val-
lilasta. Tiloissa toimivat vuokralaisina 
myös jäsenjärjestöt.

TALOUS
Suomen Polioliiton toiminnan lähtö-

kohtana on tarjota neuvonta- ja kun-
toutuspalveluja niitä tarvitseville poli-
on sairastaneille henkilöille ja heidän 
läheisilleen sekä ammattihenkilöille 
maksuttomasti. Suomen Polioliiton 
taloudellinen tilanne on ollut vakaa: 
toiminta on pyritty ja pyritään jatkossa-
kin toteuttamaan tehokkaasti ja laaduk-
kaasti käytettävissä olevan rahoituksen 
antamilla resursseilla. 

Suomen Polioliiton toiminnan on 
mahdollistanut Raha-automaattiyh-
distykseltä saadut toiminta-avustukset. 
Tämä tuki on Suomen Polioliiton 
toiminnan välttämätön edellytys myös 
vuonna 2015. 

Rahoitus ja varainhankinta
Suomen Polioliiton toiminnalle vält-

tämätöntä perusrahoitusta haetaan 
Raha-automaattiyhdistykseltä, jotta 
Suomen Polioliitto pystyisi hoitamaan 
tehtävänsä Suomessa polion sairastanei-
den henkilöiden ja heidän omaistensa 
ainoana äänitorvena ja polioon liittyvän 
tiedon jakajana. 

Vuoden 2015 toiminta-avustukseen 
haetaan merkittävää korotusta, jotta 
poliovammaisille pystytään tarjoamaan 
riittävä määrä neuvonta/ohjauspalve-
luja, jatkamaan ja kehittämään kun-
toutuskoordinaattoritoimintaa, josta 
saatu erinomaisia tuloksia sekä hank-
kimaan koko toimintaa helpottava, 
vaikuttavuusseurannan mahdollistava 
ja aikaa varsinaiseen toimintaan säästävä 
ajanmukainen tietojärjestelmä. Yleisen 
kustannustennousun vaatima rahoitus 
pyritään löytämään kilpailuttamalla, 
yhteishankinnoilla ja yhteistyöllä.

Suomen Polioliiton oman varain-
hankinnan kehittämiseksi ja tuloksen 
parantamiseksi on tehty kovasti töitä. 
Uusia varainkeräystapoja etsitään.

TAVOITTEEMME
Suomen Polioliitolla on monipuoli-

set vaikuttamisen mahdollisuudet ja 
korvaamaton vapaaehtoistoimijoiden 
joukko. Erilaiset palvelut tarjoavat 
poliovammaisille itselleen ja heidän lä-
heisilleen monimuotoisia tukiverkkoja 
oman arjen tueksi. Suomen Polioliiton 
toiminnan päämäärä on aina tukea ja 
edistää polion sairastaneiden hyvinvoin-
tia. Tavoite on tarjota heille jatkossakin 
mahdollisimman hyviä ja tarkoituksen-
mukaisia palveluja. Jäsenyys poliojärjes-
tössä antaa vertaistukea ja turvaa. Po-
liojärjestöissä kaikilla on mahdollisuus 
osallistua ja ilmaista itseään.

Suomen Polioliitto ry 
Hallitus 
  

Polioinvalidit ry
Edunvalvonta ja vaikuttaminen – 
olemassaolon oikeutta!
Tavoite: 

Turvata ja edistää polion sairastaneiden 
henkilöiden oikeaa, poliovamman huo-
mioivaa ja tunnistavaa hoitoa, kuntou-
tusta ja sosiaaliturvaa sekä edistää polion 
myöhäisoireiden tunnettavuutta .

Käytännön toteutus:

Yhteistyössä Suomen Polioliiton ja 
muiden yhteistyötahojen kanssa:

- Valtakunnallinen, alueellinen ja pai-
kallinen edunvalvontatyö 

- Neuvontapalvelut ja kuntoutusohjaus

- Vertaistoiminnan tukeminen

Järjestöjen välinen yhteistyö

- Neuvontapalvelut puhelimitse, sähkö-
postitse, ryhmä- ja yksilötapaamisin 

- Alueelliset kuntoutusohjauspäivät 

- Lausunnot polion sairastaneiden arjen 
toimivuuden vaatimista tukitoimista. 

- Vaikuttamistapaamiset päättäjien ja 
viranomaisten kanssa.

- Kansainvälinen poliopäivä 
24.10.2015.

Rahoitus:

Yhteistyökumppanit, oma varainhan-
kinta, oma pääoma

Tiedotus ja viestintä - 
me olemme yhä olemassa!
Tavoite: 

Tehdä yhdistyksen toimintaa tunne-
tuksi, kertoa polion sairastaneen arjesta 
ja jakaa tietoa poliosta ja polion myö-
häisoireista ja toimintakyvyn ylläpitoa 
tukevista palveluista ja tukitoimista.

Käytännön toteutus:
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- Poliolehti (Polioliitto), nettisivut 

- Kansainvälinen poliopäivä 
24.10.2015 – Polioinvalidit ry 60 
vuotta

- Ulkoisen ja sisäisen viestinnän tiedot-
teet, kirjeet, henkilökohtaiset yhtey-
denotot

- Messut ja tapahtumat

Rahoitus:

Oma varainhankinta, tapahtumakoh-
taiset yhteistyökumppanit, osallistu-
mismaksut.

Kuntoutus- ja sopeutumis-
valmennustoiminta – apua arkeen!
Tavoite: 

Edistää ja ylläpitää polion sairastanei-
den hyvinvointia: tukea polioinvalidien 
henkilöiden polion myöhäisoireisiin 
sopeutumista, työ- ja/tai toimintakyvyn 
ylläpitoa, omatoimisuuden säilymistä ja 
vertaistukiverkoston syntymistä.

Käytännön toteutus:

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmen-
nuksen tärkeydestä ja olemassa olevista 
palveluista tiedottaminen.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmen-
nuskurssien ja tapahtuminen järjestä-
minen:

- HEKU-kurssit

- Iloa Elämään-kurssit

- kuntoutustapahtumat 

- alueelliset lämminvesivoimistelut/
salijumpat

Rahoitus:  

Oma varainhankinta, osallistumismak-
sut, oma pääoma

Vapaa-ajan toiminta – vertaistukea!
Tavoite: 

Vertaistuellisen osallistumisen mah-
dollistaminen, syrjäytymisen vähen-
täminen

Käytännön toteutus

Alueelliset ja valtakunnalliset tapah-
tumat, kokoontumiset polion sairasta-
neille ja heidän läheisilleen.  Tapahtu-
missa otettu huomioon esteettömyys ja 
yleisavustajat.

- Polioinvalidit ry:n 60-vuotisjuhla/
syystapahtuma

- Poliolehden lukijamatka Berliiniin

- Kerhot

- Retket

- Tapahtumat 

Rahoitus:

Osallistumismaksut, oma varainhan-
kinta, oma pääoma

Järjestötoiminta - 
yhdessä toimimisen perusta!
Tavoite:

 Luoda vahva pohja polion sairastanei-
den omalle osallistumiselle, perustehtä-
vän (polion sairastaneiden hyvinvoin-
nin edistämisen) toteuttaminen avoi-
men ja vahvanjärjestötoiminnan avulla.

Käytännön toteutus:

Toiminnan ja organisaation kehittä-
minen: 

- matalan kynnyksen toiminta ja osal-
listuminen

- rahoituksen,  toiminnan turvaaminen

- osastoille tarjottava koulutus (vertais-
ohjaus ja viestintä)

- järjestöpalvelut: jäsen- ja osoitere-
kisterit, laskutus ja postitusohjelmat  
(Suomen Polioliitto ry)

- yhteistyöhankkeet muiden järjestöjen 
ja toimijoiden kanssa

- vuosikokous – alueellinen osallistumi-
nen 

- aluetoiminnan rahoitus ja toiminnan 
mahdollisuudet

- luottamushenkilöiden koulutus ja 
jaksamisen tuki

- poliojärjestöjen yhteistyö

Rahoitus:

Oma varainhankinta, yhteistyöhank-
keiden hankerahoitus, apurahat, oma 
pääoma

Polioinvalidit ry 
Johtokunta

Suomen  
Poliohuolto r.y.
Suomen Poliohuolto r.y:n vuoden 

2015 toiminnan muodostavat po-
liovammaisten yleinen edunvalvonta, 
vammaislainsäädäntöön liittyvä tie-
dotustoiminta, kuntoutus-, lomailu- 
ja virkistystoiminnan järjestäminen, 
poliovammaisten syrjäytymisen eh-
käiseminen ja tasa-arvoisuutensa edis-
täminen, sekä jäsenistön keskinäisen 
vertaistuen tarjoaminen.

HALLINTO
Suomen Poliohuolto r.y:n ylintä pää-

tösvaltaa käyttää kerran vuodessa ko-
koontuva vuosikokous. Yhdistyksen 
asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema 
hallitus, johon kuuluu 8 varsinaista 
jäsentä. Jäsenet valitaan kahdeksi vuo-
deksi kerrallaan, kuitenkin niin, että 
kunakin vuonna vuorollaan eroaa 4 jä-
sentä, jotka vuosikokouksen päätöksellä 
voidaan valita uudelleen hallitukseen. 
Hallituksen toimikausi kestää yli kalen-
terivuoden siihen saakka, kunnes vuosi-
kokous on valinnut uuden hallituksen.

Vuoden 2015 alussa Suomen Polio-
huolto r.y:n hallituksen muodostavat; 
Leo Hänninen (puheenjohtaja), Väinö 
J. Mäki-Petäys (varapuheenjohtaja), 
Kaija Salmela (sihteeri), Toivo Enqvist, 
Aira Hukka, Markku Huostila, Hilkka 
Jokivirta ja Risto Korhonen

Suomen Poliohuolto r.y:n toimisto 
sijaitsee Helsingin Pasilassa osoitteessa 
Kumpulantie 1 A, 6 krs, 00520 Hel-
sinki puh. 09-6860 990, fax. 09-6860 
9960, e-mail. leo.hanninen@pp1.inet.fi

Suomen Poliohuolto r.y:n internet 
verkossa olevat kotisivut löytyvät os-
oitteesta:

http://personal.inet.fi/koti/leo.hanni-
nen ja Suomen Polioliitto r.y:n koti-
sivun kautta osoitteesta  http://www.
polioliitto.com linkistä ”Jäsenjärjestöt”.

JÄSENISTÖ
Suomen Poliohuolto ry:n jäsenistö 

muodostuu varsinaisista poliovammai-
sista jäsenistä, sekä yhdistyksen toimin-
taa tukevista kannatus- ja yhteisöjäse-
nistä. Vuoden 2015 alussa yhdistykseen 
kuuluu 189 varsinaista jäsentä ja 405  
kannatusjäsentä.

TOIMINTA

Kuntoutustoiminta
Suomen Polioliitto r.y. järjestää RAY:n 

avustuksella poliovammaisille tarkoi-
tettua kuntoutustoimintaa. Suomen 
Poliohuolto r.y. rohkaisee jäsenistöään 
hakeutumaan liiton kuntoutustoimin-
nan piiriin. Suomen Poliohuolto r.y:n 
oma kuntoutustoiminta muodostuu 
syksyllä 2015 toteutettavasta n. 20 
henkilölle järjestettävästä kuntoutus- ja 
virkistyslomasta Virossa sijaitsevassa 
kylpylässä. 

Yhdistyksen varsinaisten poliovam-
maisten jäsenten keski-ikä on hieman 
yli 70 vuotta. Viime vuosina kerätty 
lääketieteellinen tutkimustieto polion 
myöhäisoireista ns. postpoliosynd-
roomasta, on osoittanut kuntoutuk-
sen tärkeän merkityksen ikääntyville 
poliovammaisille. Poliovammaisten 
tulisi päästä kuntoutukseen vuosittain. 
Vaikeavammaisten omatoimisuuden 
tukeminen ja edistäminen esim. hen-
kilökohtainen avustaja-järjestelmän, 
kuntoutuksen ja siihen liittyvän tuki- 
ja viriketoiminnan avulla on paitsi 
inhimillistä, niin myös taloudellisesti 
yhteiskunnan edun mukaista.

Lomailu-, vapaa-aika- ja 
virkistystoiminta
Suomen Poliohuolto r.y:n lomailutoi-

minta järjestetään kesällä 2015 Kan-
kaanpään Kuntoutuskeskuksessa. Yh-
distys tarjoaa varsinaisille jäsenilleen 
hakemusten perusteella kuuden vuoro-
kauden mittaisen täysihoidon sisältävän 
maksuttoman vapaaloman. Avustajan 
osalta loma on maksuton niiden jäsen-
ten kohdalla, joilla on voimassaoleva 

päätös Vpl:n (vammaispalvelulain) mu-
kaisesta henkilökohtaisesta avustajasta. 
Lomapaikkoja on tarjolla 24 henkilölle.

Kankaanpään Kuntoutuskeskuksessa 
järjestettävän loman vaihtoehtona yh-
distys myöntää hakemusten perustella 
varsinaisille jäsenilleen lomailutukea 
omatoimiseen lomailuun itse valitta-
vassa lomakodissa. Lomatuen määrä 
on 100 euroa.

Suomen Poliohuolto r.y. tukee vuon-
na 2015 jäsenistönsä osallistumista 
Suomen Polioliitto r.y:n Helsingissä 
24.10.2015 järjestämän kansainvälisen 
poliopäivän viettoon ja myöntää jäse-
nilleen kurssitukea Lehtimäen Opiston 
”Iloa ja vaihtelua elämään” kursseille 
osallistumiseen. Kurssituen määrä on 
10.00€/vrk ja sitä myönnetään enintään 
14 vrk:lle.

Neuvontapalvelut
Suomen Poliohuolto r.y:n jäsenistön 

tarvitsemat neuvontapalvelut, joihin 
kuuluvat mm. opastaminen lakisääteis-
ten palvelujen piiriin hakeutumisessa, 
auttaminen kirjallisten selvityspyyn-
töjen ja valitusten laatimisessa, polion 
myöhäisoireisiin, kuntoutukseen ja 
vammaispalveluihin liittyvät kysymyk-
set, toteutetaan ensisijaisesti Suomen 
Polioliitto r.y:n kautta. Neuvontapal-
veluja annetaan tarvittaessa myös yh-
distyksen omien luottamushenkilöiden 
toimesta.

TIEDOTTAMINEN
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan 

Suomen Polioliitto r.y:n julkaiseman 
Poliolehden, internet-verkossa olevan 
kotisivun ja jäsenkirjeiden avulla. Po-
liolehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja 
se lähetetään kaikille yhdistyksen varsi-
naisille jäsenille, kannatusjäsenille, sekä 
useille yhdistyksen toiminnan kannalta 
tärkeille tahoille. 

TALOUS
Suomen Poliohuolto r.y:n toiminnan 

rahoitus muodostuu varsinaisten ja 
kannatusjäsenten maksamista jäsen-
maksuista, sijoitustoiminnan tuotosta 
ja edellisten tilikausien ajalta kertynyttä 
ylijäämää käyttäen. 

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti 
jäsenmaksut vuonna 2015 ovat seuraa-
vat; varsinaiset jäsenet 10€, kannatusjä-
senet 20€ sekä yhteisö- ja yritysjäsenet 
50€. Jäsenmaksuihin sisältyy Polioleh-
den vuosikerta.

Suomen Poliohuolto r.y. toimii myös 
jatkossa poliovammaisten jäsenten-
sä elinolosuhteiden, elämänlaadun, 
osallisuuden ja tasavertaisuuden edis-
tämiseksi ja heidän syrjäytymisen eh-
käisemiseksi. Toimintamme perustuu 
luottamuksellisiin suhteisiin ja hyvään 
yhteistyöhön valtakunnallisten ja kun-
nallisten päättäjien, kuntien sosiaali- ja 
terveysviranomaisten, sekä sosiaali- ja 
terveysalan järjestöjen ja muiden työm-
me tukijoiden kanssa.

Suomen Poliohuolto r.y. 
Hallitus 

Polioinvalidit ry juhlii 60 vuotista toimintaansa kansainvälisenä poliopäivänä 24.10.2015 
Helsingin Katajanokalla. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita.
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osastoissa tapahtuuosastoissa tapahtuu

Pääkaupunkiseudun 
osasto
Päspon tapahtumia  
kesällä 2015
Sappeen kesäteatteri 11.7.

Tämän vuoden kesäteatteriretki tehdään 
Sappeen kesäteatteriin Pälkäneelle 11.7.kat-
somaan esitystä ”Kesäkissat”, joka on Heikki 
Vihisen käsikirjoittama ja ohjaama musiik-
kikomedia.

Pete ja Make ovat parhaat kaverukset. 
Molemmilla on takanaan myrskyisä nuo-
ruus ja paljon epäonnistuneita ihmissuh-
teita.

Miehet syyttävät exiään kaikesta mahdolli-
sesta pahasta mitä elämä pitää sisällään.

Tänä kesänä miehet ovat kasanneet vanhan 
bändinsä kasaan. Nyt vietetään kesä ilman 
naisia vuokramökissä.

Soitellaan vanhoja kunnon biisejä ja juo-
daan olutta juuri silloin kun huvittaa. 

Ei salaattia. Ei pikkuhousupyykkiä. Ei 
naisia! Voi tätä miehisen kesän ihanuutta.

Sitten viereiseen mökkiin saapuukin kesän-
viettoon kaverukset Lissu ja Maikku. Miten 
käy miesten lupausten?

Hulvaton komedia soi duurissa kun Suo-
men suvessa soitetaan suosikkilauluja, ra-
kastutaan jälleen ja kysytään laulun sanoin: 
” Tahdotko mut tosiaan...”

Ennen teatteria menemme lounaalle Rön-
nvikin viinitilalle, jossa nautimme ”Pehtorin 
Erkin paremman lounaan” + kahvin.  Tilalla 
on mahdollisuus tehdä ostoksia. 

Retken hinta on 50€ jäsenille ja 90€ ei jä-
senille, joka pitää sisällään matkan. lounaan 
ja teatterilipun.

Sitovat ilmoittautumiset  ja matka makse-
taan viimeistään 15.6. Matkalle lähdemme 
Paavo Nurmen patsaalta klo 10.00. Lounas 
klo 11.30 ja teatteri alkaa klo 14.00. Paluu 
teatterin jälkeen noin klo 18.00.

Syyspiristystä 2.9.
Järjestämme Helsingin Invalidien Yhdis-

tyksen tiloissa Voudintie 6:ssa syksylle piris-
tystä klo 14.00-19.00. 

Ohjelma: 
14.00-16.00   
Kuntoutuspolku,  Marja Räsänen 
16.00-17.00  
Muistiluento,   Jari Jokiluhta 

17.00-18.30  
Tietoa elävästä ravinnosta
18.30-19.00  
Nautitaan elävää ravintoa

Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 
28.8 mennessä. Iltapäivän hinta 5€.

Vesijumppa
Vesijumppa Ortonilla jatkuu syksyllä. 

Aloitamme  3.9.2015 ja syksyn viimeinen 
jumppakerta on 10.12.2015.

Orton, Tenholantie 10, 00280 Helsinki. 
Omavastuu 45€ maksetaan tilille ilmoittau-
tumisen jälkeen.

Ilmoittautumiset toimistolle puh 6860 
9930. Maksut Polioinvalidit ry:n tilille 
Danske Bank FI18 8000 1300 2228 75 

PS. Muista käyttää henkilökohtaista vii-
tenumeroa. 

Tervetuloa  
kesän tapahtumiin

Johtokunta

Pohjanmaan osasto
Henkilökohtainen kuntokurssi

HeKu2-kurssi järjestetään 14.-16.8.2015 
Nummijärven rannalla Majaniemen leiri-
keskuksessa, Nummilahdentie 505, 61910 
Nummijärvi.

Majoitus omin liinavaattein ja pyyhkein. 
Tilatiedot: 2 invahuonetta asuntolassa, 

(leveät oviaukot), WC:t ja suihkut käytäväs-
sä. Majoitustilojen välissä iso takkahuone. 
Hyvät pyörätuoliluiskat molempiin raken-
nuksiin. Päärakennuksessa isot ruokailu-
tilat. Alueella sauna järvenrannassa sekä 
riihikirkko.

Aloitamme perjantaina 14.8. klo 11.00. 
majoittumisella. Lounas klo 12.00 ja lou-
naan jälkeen ohjelma jatkuu erityisliikun-
nanohjaaja Maarit Kaaren vetämällä kun-
toutusohjelmalla. Tarkempi aikataulu selviää 
paikanpäällä.

HINTA:  omavastuu 63 euroa. Maksun 
voi maksaa ennen kurssia Pohjanmaan 
osaston tilille no: FI81 5419 0120 2375 77

Sitovat ilmoittautumiset 6.8.2015 men-
nessä Maija-Liisa Männikölle, 045 126 
2938 tai e-mail: penttikurki15@gmail.com  

Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä 
mahdolliset ruoka-allergiat. 

Valtakunnallisia tapahtumia
Polioliiton syystapahtuma, joka on samalla 

Polioinvalidit Ry:n 60-vuotisjuhla, 24.-
25.10.2015 Helsingissä. Juhliin mennään 
yhteiskuljetuksella.

Seuraava jäsenkirje syystapahtuman mer-
keissä.

Lämmintä kesää kaikille!
Johtokunta

Pohjois-Suomen  
osasto
Mitä syksyllä  
pohjoisessa  2015
Tapahtumapäivä 

Vapaa-aikakeskus Vesi-Jatulissa, Jokelantie 
20, 90830 Haukipudas, viikolla 36 tai 37.

Johtokunnan kokous ohjelman aluksi. 
Ilmoittautuminen yhdyshenkilö Timo 

Härköselle puh. 0400-798072.

Kerhotoiminta syksyllä
Rovaniemen kerho 
Kokoontuu jäsentensä kotona kerran kuu-

kaudessa torstaisin. Yhdyshenkilö Pentti 
Autti puh.040-5368401.

Kemin kerho
Kokoontuu jäsentensä kotona tai Invali-

diyhdistyksen järjestämien kerhojen yhte-
ydessä.

Oulun kerho
Kokoontuu myöhemmin ilmoitettavissa 

paikoissa. Yhdyshenkilö Timo Härkönen 
puh.0400-798072.

Kajaanin kerho
Kirkkokatu 26 Kajaani maanantaisin ker-

ran kuukaudessa klo 17.00. Yhdyshenkilö 
Manu Leinonen puh. 040-7505630.

Yhdistyksemme 60-vuotisjuhlat
Osallistumme Polioinvalidit ry:n 60-vuo-

tisjuhlaan 24.-25.10.2015 Helsingissä Kata-
janokalla. Mietimme kulkemistapaa voidak-
semme laskea osastomme mahdollisuutta 
rahallisesti tukea lähtijöitä. Vain ennakkoil-
moittautuminen huomioidaan matkakorva-
usta jaettaessa. Ilmoittautuminen elokuun 
loppuun mennessä Tuulalle tai Ullalle.

He-Ku Rokualla marraskuussa  
18.-21.11.2015

Kirjaa päivämäärä allakkaasi. Ohjelmasta ja 
hinnasta saat tarkemman kirjeen..

Pyydämme vieraiksemme Suomen Polio-
liitosta toiminnanjohtaja Birgitta Oksan ja 
kuntoutusohjaaja Marja Räsäsen ja Invali-
diliitosta järjestötyönsuunnittelija Liisa Pi-
zenin. Miten onnistumme - näkee syksyllä.

Hyvää Kesää!
Johtokunta

Satakunnan osasto 
55 -vuotias Satakunnan osasto on lehden 

ilmestyttyä viettänyt osaston vuosijuhlat, 
joihin tällä hetkellä yhtä monta osallistujaa 
kuin on vuosiakin osastolla. 

Nakkilan kesäteatterissa ”Satumaa” ,  
Kesän tapahtumissa on vielä 16.7.2015 

Nakkilan kesäteatterissa ”Satumaa” ,  tan-
gomusikaali Unto Monosesta. Nostalginen 
ja kaunis matka aikaan, jolloin suomalainen 
tango syntyi. Teatterilippu ja väliaikakahvi, 
omavastuuosuus 10€ ja lippuvaraus viimeis-
tään 22.6. mennessä Sirpalta tai Eijalta.

Kerhot
Syksyllä jatkavat tuttuun tapaan kerhot 

kerran kuukaudessa. Kerhopäivät ilmoi-
tamme myöhemmin jäsenkirjeellä. Samoin 
jatkaa allasvoimistelu, tiistaina 1.9.2015.

HeKu-kurssi
HeKu-kurssi tänäkin vuonna yhteistoi-

mintana Tampereen osaston kanssa. Nyt 
kurssi on Kuntouttamiskeskus Apilassa, 
Kangasalalla 11. – 12.9.2015 ja seuranta-
päivä maaliskuussa 2016.

Kurssin omavastuuhinta on 108€. Alusta-
vaa kurssiohjelmaa voitte halutessanne tie-
dustella Sirpalta ja hänelle voi myös ilmoit-
taa osallistumisesta viimeistään maanantaina 
10.8.2015.

Yhteystiedot
Sirpa Haapala 040 – 7742 620 
Eija Laakso 040 – 7686 348

Kaikille mukavaa kesää
Johtokunta

Savon osasto
Poliopäivä

Savon osaston  polio-teemapäivä  järjeste-
tään Joensuussa,  ke 23.09.2015 klo 11-16.

Vetrea terveys Oy:n kabinetissa,   Nepen-
mäenkatu 2 , 80200 Joensuu.

Aiheesta ”Palveluopas ja elämäntapahal-
linta” ym. polioon liittyvistä asioista tulee 
luennoimaan ja keskustelemaan kuntoutuk-
senohjaaja Marja Räsänen, mukana myös 
toiminnanjohtaja Birgitta Oksa.

Aloitamme päivän lounaalla klo 11. Luen-
non ja keskustelujen lomassa päiväkahvit. 
Tilaisuus päättyy noin klo 16.

Sitovat ilmoittautumiset tarjoilun vuoksi 
viimeistään 10.9.2015. Osallistumismaksu 
10€ (maksu peritään paikanpäällä.)

Osaston kesätapahtumat aiemmin tulleen 
jäsenkirjeen mukaisesti.

Tervetuloa mukaan!  
Yhteydenotot
Iiris Karvinen    0400 649677 tai
Esko Timonen  0400 645182

Hyvää ja virkistävää  
kesää kaikille!

Johtokunta

Tampereen osasto
Osaston kesäpäivän retki

Osaston kesäpäivän retki Paraisille per-
jantaina 31.7.2015. Lähdemme aamulla 
klo 9.00 Tampereen linja-autoasemalta, 
Matrocsin inva-bussilla. Tutustumme kau-
punkiin opastetusti ja sen kauniiseen kirk-
koon. Syömme lounaan Ravintola Kamussa.  
Saamme myös tilaisuuden tutustua Paraisten 
kalkkikivilouhokseen.  Siirrymme lossilla 
Nauvoon jossa vietämme iltapäivää yhdessä 
ja juomme kahvit. Paluumatkalle lähdemme 
noin klo 18. Kokopäivän kestävän retken 
jäsenhinta on 70 euroa, avustaja jäsenhin-
nalla. Ei-jäsenhinta on 100 euroa. Sitovat 
ilmoittautumiset ja maksu osaston tilille 
30.6.2015 mennessä.

Venetsialaiset
Venetsialaisia vietämme lauantaina 

29.8.2015 klo 14 alkaen Aitorannassa, 
Tampereen seudun invalidien kesäpaikassa, 
Hirviniementie 375, 33680 Tampere. Yllä-
tysohjelmaa ja iloista yhdessä oloa. Klo 18 

alkaa TSI:N järjestämä karaoke-ilta. Tarjo-
amme kahvin+pullan, makkaran ja juoman 
kioskilta. Osallistumismaksu  5€/henkilö, 
sen voi maksaa paikanpäällä sihteerille.  Ei 
ennakkoilmoittautumista.

Heku- kuntoutusta
Heku -kuntoutus- ja virkistyskurssi  järjes-

tetään yhdessä Satakunnan osaston kanssa,  
11-12.9.2015 perjantai-lauantai + seuran-
tapäivä 6 kk kuluttua,  Kuntoutumiskeskus 
Apilassa, Reumantie 6, 36200 Kangasala. 
Paketin kokonaishinta on 216€, jäsenhinta 
108€. Tästä seuraavassa jäsenkirjeessä lisää 
tietoa sekä tarkempi kurssiohjelma.

Yhteydenotot ja ilmoittautumiset:  Pirjo 
Karin-Oka puh  041 533 8755 tai Leila 
Lahti-Pätäri puh  040 700 1257.

Tampereen osaston tilinumero on Danske 
Bank FI6280001070143418.

Hyvää kesää!
Johtokunta

Varsinais-Suomen 
osasto
Liikuntavuorot  

Osastomme liikuntavuorot ovat nyt kesä-
tauolla, jatkamme taas syksyllä. Aloitusajan-
kohtiin palaamme myöhemmin. 

Kesäteatteri  
Menemme Sipilänmäen kesäteatteriin 

maanantaina 29.6.2015 klo 19. 
Kantaesityksenä nähdään ” Kylpylä happy 

end”-esitys. Tästä olet saanut jäsenkirjeel-
lä tarkempaa tietoa. Tämä on ainoastaan 
muistutus ajankohdasta pääsylippunsa lu-
nastaneille. 

Heku- kuntoutusta 
Varsinais-Suomen osasto ja Pääkaupunki-

seudun osasto järjestävät yhdessä Ruissalon 
Kylpylän kanssa kuntoutuksen seuranta-
jakson Ruissalon kylpylässä. Ajankohta: 
Tiistai 22.9. klo 10.00 – torstai 24.9.2015 
klo 15.00.

Kurssista saat enemmän tietoa jäsenkir-
jeellä. 

Kesää odottaen 
Johtokunta
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Lahti-Kouvolan osasto
Vesijumppaa Lahdessa

Lahden osaston syksyn 2015 vesijumppa 
alkaa keskiviikkona 02.09.2015 klo 11.45 
Lahden ammattikorkeakoulun tiloissa, 
osoitteessa Hoitajakatu 3, Lahti. 

Altaaseen pääsee klo 11.30 alkaen. Vesi-
jumppa jatkuu 11.11.2015 saakka, mutta 
viikolla 43 ei ole vesijumppaa. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Helena 
Kotilaiselle, puh. 050-5922070 tai sähkö-
postilla helena.kotilainen@pp.inet.fi

Kipuluento Kouvolassa
Kipuluento Kouvolassa keskiviikkona 

9.9.2015 klo 17.00 - 21.00. Marja Räsä-
nen kuntoutuksenohjaaja ja suunnittelija 
Suomen Polioliitto ry:stä tulee pitämään 
kipuluennon.

Kipuluento pitää sisällään kipuesitteen 
mukaisen ohjelman ja ohjausta kipupäivä-
kirjan pitoon sekä kipujanan käyttöön. Tuo-
lijumppa väliin ja sitten luento palveluista ja 
palveluoppaasta sekä elämänsuunnittelusta.

Tilaisuuspaikka on Pohjolatalo, Veturi 
Kauppamiehenkatu 4, 2 krs. Kouvola. Ti-
laisuus on ilmainen.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 4.9.2015 
mennessä: Seija Valkonen puh. 050 349 
1977 tai sähköpostilla seija.valkonen2@
luukku.com

Hyvää kesää!
Johtokunta

Pirjo Helvi  
Orvokki Sariola

s.10.4.1953
k. 23.3.2015

Valoisan Pirjon muistoa kunnioittaen
ja yhteisistä hetkistä kiittäen

Polioystävät & matkakumppanit

osastot

 

 

Ruudukko-
voittajat 
1/2015

Raimo Tikkanen, Järvenpää
Anna- Liisa Lampinen, Tampere

Hinta: 120€/hlö sis. kuljetukset ja suo-
menkielinen opas.

Everglades
klo 09.00 - 14.00
Aamusta nouto hotellista, jonka jälkeen 

matka bussilla kohti Evergladesin luonnon-
puistoa. Kohteeseen saavutaan noin kello 
10.15 ja siirtyminen suokopterin kyytiin. 
Matkalla bongaillaan alligaattoreita, kil-
pikonnia, pesukarhuja ja lintuja. Ajelun 
jälkeen alligaattori-show. Paluu bussilla ho-
tellille, johon saavutaan n. klo 14.00. Hinta: 
100€/hlö sis. kuljetukset, sisäänpääsyn ja 
suomenkielinen opas.

Karibian risteily risteilyalus  
Allure of the Seas

Risteilyt onnistuvat myös liikuntarajoit-
teisille loistavasti. Kaikki laivan tilat ovat 
esteettömiä ja matkustajien joukossa on 
liikuntarajoitteisia matkustajia koko ajan. 
Laivassa on 24 hissiä ja niillä pääsee kaikkiin 
kerroksiin. Laiva on rakennettu Turussa ja se 
on markkinoiden innovatiivisimpia. Laivalla 
voit viettää aikaa maailman suurimmalla 
kävelykadulla, nauttia ulkoilmasta Central 
Park -puistossa tai istahtaa keskuskadun ja 
kävelykadun välillä liikennöivään baariin 
nauttimaan virvokkeita. Aktiviteetteja ha-
luaville löytyy ohjelmaa jokaiselle päivälle. 
Hemmottelua tarjoaa laivan spa-osasto. 
Kaikki voivat nauttia hyvästä ruuasta sekä 
upeista esityksistä ja ohjelmista.

Laivan ulkokannella on useita uima-altaita 
ja porealtaita ja niistä kahteen on allasnosti-
met, joten myös liikuntarajoitteinen pääsee 
nauttimaan altaisiin. Laivan keskellä on 
upea kävelykatu, jossa voi kokeilla (myös 
pyörätuolilla) maailman ensimmäistä ka-
rusellia merellä. Laivalla on myös Casino 
Royal, jossa osa pelikoneista on madallettu 
pyörätuolin käyttäjille. Myös osa laivan 
baaritiskeistä ovat madallettuja. Esteettömiä 
WC-tiloja on kaikkien vessojen yhteydessä, 
erikseen naisille ja miehille. Vessojen ovet 
avautuvat automaattisesti seinässä olevasta 
painikkeesta. 

Laivalla järjestetään paljon ohjelmaa, joka 
risteilyllä on mm. musikaali. Pyörätuolipaik-
koja esityksiin on reilusti ja oman paikkansa 
voi varata etukäteen laivan infosta. Allure 
of the Seas -laivalla on 46 liikuntarajoit-
teisten tarpeisiin suunniteltua invahyttiä.  

Nyt kohti Floridaa 
ja risteilyä

Polioinvalidit ry järjestää maaliskuussa 
matkan Fort Lauderdaleen (7 vrk) ja risteilyn 
Karibian merellä (7  vrk) yhteistyössä matka-
toimisto Matka Agenttien  kanssa. 

Lennot Finnair:
03.03.2016 Helsinki - Miami  

 09.45 - 13.55
17.03.2016 Miami - Helsinki  

 16.45 - 08.35 (+1)
Matkan kesto: torstai-torstai, 14vrk

Fort Lauerdale
Hotelli: Hotelli Inverary Vacation Resort 
Tämä ensimmäisen viikon hotelimme on 

kolmen tähden hotelli ja sijaitsee Fort Lau-
derdalessa, noin 7 mailia Fort Lauderdalen 
keskustasta. Hotelli sijaitsee vain muutaman 
minuutin päässä Las Olas Boulevardilta, 
jossa upeita antiikkiliikkeitä, taidegalleri-
oita ja ravintoloita. Myös Sawgrass Mills 
Mallin -ostoskeskus sijaitsee muutaman 
minuutin matkan päässä. Hotellissa on 207 
huonetta, joista kuusi ovat liikuntaesteisille 
rakennettuja ja joissa on suihku. Kaikissa 
huoneissa on kaksi sänkyä, parveke, pöytä, 
Wifi, kahvinkeittovälineet, satelliitti-tv sekä 
hyvin varusteltu kylpyhuone. Tekemistä 
hotellissa löytyy jokaiselle ja tämän takaa 
useat ravintolat, uima-allas (allashissi löy-
tyy), tenniskentät, golfkenttä, iltaohjelma 
(karaoke, elokuvat, biljardi jne.), kauppa, 
erilaiset spa-hoidot sekä sauna. 

Hotellipäivien aikana tarjolla on myös 
retkiä. Alla olevat retket toteutuvat esteet-
tömällä kuljetuksella, mikäli innokkaita 

lähtijöitä saadaan kasaan 20 kpl! Niinpä 
kyseisille retkille tulee ilmoittautua, samalla 
kun ilmoittaudutte matkalle! Ilmoitamme 
lähtijöille etukäteen, mitkä retket toteu-
tuvat. Retket maksetaan myös etukäteen. 
Ilmoitamme retkiosallistujille tarkemmat 
maksuohjeet ja -ajat.

Miamin kaupunkikierros 
klo 09.00 - 13.00
Kiertelemme aluksi Miami Beachin kau-

pungin puolella ja etenkin sen kuuluisalla 
Art Deco -alueella ja näemme Miami Beach-
in keskeisimmät alueet. Poikkeamme ihmet-
telemään mm. kuubalaisvaikutteista aluet-
ta sen pääkadulla ennen kuin palaamme 
Miamin keskustassa Bayside-alueelle, missä 
pidämme tauon. Baysiden ostoskeskuksessa 
on mahdollisuus nopeaan lounastamiseen 
(ei sisälly retken hintaan). Halukkaat voivat 
lisämaksusta lähteä Baysidesta 90 min. ristei-
lylle Miamin edustalla. Risteilylaiva kiertelee 
hienostoalueita, joilla nähdään toinen tois-
taan upeampia kuuluisuuksien omistamia 
loistohuviloita.

Hinta: 55€/hlö sis. kuljetukset ja suomen-
kielinen opas. Lisämaksusta risteily 35€/hlö.

Key West
klo 08.00-20.00
Matka upeitten Key maisemien kautta 

USAn eteläisimpään kärkeen, Key Westiin. 
Perillä aikaa tutustua kovinkin kirjavaan 
elämään, upeisiin puusta valmistettuihin 
taloihin, Hemmingwayn museoon, Duval 
Streetin kauppoihin ja ravintoloihin tai voi 
käydä myös pulahtaa Atlantin aalloissa.

Kaikissa esteettömissä hyteissä on suihku 
sekä suihkuistuin, joka vedetään seinästä. 
Hytissä mahtuu liikkumaan hyvin myös 
sähköpyörätuolilla ja ne siivotaan ainakin 
kerran päivässä.

Risteilyn aikana on mahdollista osallistua 
laivan lisämaksullisille retkille (aina vä-
hintään yksi esteetön retki varattavissa) tai 
tutustua kohteeseen omatoimisesti. Retket 
varataan ja maksetaan risteilyaluksella. Yk-
sityiskohtaisemman retkiohjelman saatuam-
me laivayhtiöltä syksyllä 2015, ilmoitamme 
siitä osallistujille.

(Katso matkaohjelma, seuraavalla sivulla)
Matkan hinta  
2775€ / hlö 2hh 
ja kahden hengen sisähytissä

2855€ / hlö 2hh 
ja kahden hengen ulkohytissä

3015€ / hlö 2hh 
ja kahden hengen parvekehytissä

Matkan luonteesta johtuen mukana ei ole 
ns. yleisavustajia. Lentokentillä, hotellilla ja 
risteilyaluksella apua saa henkilökunnalta. 
Yhteisestä ohjelmasta sovitaan tarkemmin 
paikan päällä kiinnostuksen ja mahdolli-
suuksien mukaan.

Hintoihin sisältyy: 
- lennot Helsinki - Miami - Helsinki turis-

tiluokassa
- matkatavarat 23kg per hlö
- majoitus hotellissa kahden hengen huo-

neissa 7vrk, all inclusive ruuat ja paikalli-
set juomat

- 7 yön täysihoitoristeilyn kahden hengen 
hytissä (juomat ei sis. hintaan)

- lentokenttämaksut ja arvonlisävero
- lentokenttä- ja satamakuljetukset esteet-

tömällä bussilla 
- suomenkielinen opas saapumiskuljetuk-

sella
- laivan palvelu- ja satamamaksut

Passi ja viisumi: 
USA:n matkustaessa jokainen matkustaja 

tarvitsee passin, joka on kuusi kuukautta 
matkan jälkeen voimassa. Matkustajat myös 
tarvitsevat matkustuslupa ESTA:n, jonka 
voi hakea internetistä, hinta tällä hetkellä 
14USD. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Matkalla on paikkoja rajoitetusti. Sitovat 

ilmoittautumiset toimistolle puh. 90- 6860 
990 viimeistään 31.08.2015. Kerro myös 
huone- ja hyttitoiveesi. Esteettömiä huonei-
ta ja erihyttikategorioita rajoitetusti. Huo-
ne ja hyttitoiveet voidaan huomioida ns. 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Muista myös 
ilmoittaa retkitoiveesi.

Välittömästi (viimeistään viikon kuluessa) 
ilmoittautumisen jälkeen on maksettava va-
rausmaksu 750 EUR/hlö  ja loppulasku lä-
hetettävän laskun mukaisesti, jossa eräpäivä 
30.11.2015. Maksut Polioinvalidit ry:n tilil-
le Danske Bank FI18 8000 1300 2228 75. 

Pidämme oikeuden hinnan- ja tuotteen-
muutoksiin. Valuuttakurssitarkastus teh-
dään 6 viikkoa ennen matkaa. Suositte-
lemme riittävän peruutusturvan sisältävän 
matkavakuutuksen ottamista jo matkan 
varausvaiheessa. Matkaa ei ilmoittautumisen 
jälkeen voi peruuttaa kuluitta.

Tervetuloa mukaan! 
Polioinvalidit ry



MATKAOHJELMA
03.03 Lento Helsinki - Miami klo 09.45 - 13.55.  

 Miamin lentokentällä tapaaminen suomalaisen oppaan kanssa ja kuljetus 
 hotelliin, jossa sisään kirjautuminen. 

04.03 Päivä nauttien hotellin palveluista, omilla tai lisämaksullisella retkellä

05.03 Päivä nauttien hotellin palveluista, omilla tai lisämaksullisella retkellä

06.03 Kuljetus satamaan Fort Lauderdaleen klo 12.00. Laiva Allure of the  
 Seas lähtee klo 16.30. Illallinen ja laivan aktiviteetteja oman maun mukaan. 

07.03 Päivä merellä. Aikaa nauttia laivan palveluista ja aktiviteeteista. 

08.03 Labadee, Haiti klo 08.00 - 17.00.  
 Mahdollisuus osallistua laivan lisämaksullisille retkille (aina vähintään yksi 
 esteetön retki varattavissa) tai tutustua kohteeseen omatoimisesti. 

09.03 Falmouth, Jamaika klo 10.30 - 19.00.  
 Mahdollisuus osallistua laivan lisämaksullisille retkille (aina vähintään yksi 
 esteetön retki varattavissa) tai tutustua kohteeseen omatoimisesti.

10.03 Päivä merellä. Aikaa nauttia laivan palveluista ja aktiviteeteista. 

11.03 Cozumel, Meksiko klo 08.00 - 19.00.  
 Mahdollisuus osallistua laivan lisämaksullisille retkille (aina vähintään yksi 
 esteetön retki varattavissa) tai tutustua kohteeseen omatoimisesti.

12.03 Päivä merellä. Aikaa nauttia laivan palveluista ja aktiviteeteista.

13.03 Saapuminen Fort Lauderdaleen klo 06.15.  
 Poistuminen laivasta aamiaisen jälkeen klo 09.30 ja kuljetus hotelliin. 

14.03  Päivä nauttien hotellin palveluista, omilla tai lisämaksullisella retkellä. 

15.03 Päivä nauttien hotellin palveluista, omilla tai lisämaksullisella retkellä.

16.03 Päivä nauttien hotellin palveluista, omilla tai lisämaksullisella retkellä.

17.03 Kuljetus lentokentälle klo 12.00 ja lento Helsinkiin klo 16.45 - 08.35  
 (saapuminen seuraavana päivänä). 

Nyt Floridaan ja risteilemään

Huikea mahdollisuus päästä 
Polioinvalidien järjestämälle 
matkalle Floridaan ja Karibian 
meren risteilylle 0.3- 17.03.2016!

Suorat lennot Finnairilla: Helsinki 
– Miami ja takaisin , ei turhia 
vaihtoja tai pysähdyksiä matkalla. 
Retket ja ohjelma houkuttelevat 
seikkailemaan ja nauttimaan.

Nyt kaikki lämpimästä ilmastosta 
ja hienoista kokemuksista 
kiinnostuneet mukaan matkalle, 
tämä on todella ainutlaatuinen 
mahdollisuus!

Lisätiedot tämän  
Poliolehden sivulla 38.


