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WHO:n johtaman 
polionhävitysoh-
jelman ansiosta 

villi poliovirus ja sen aihe-
uttama halvausoireinen tauti 
on vähitellen häviämässä 
maailmasta. Poliota esiintyy 
endeemisenä enää Intiassa, 
Pakistanissa, Afganistanissa 
ja Nigeriassa. Tiheästi tois-
tettavien laajojen rokotus-
ohjelmien ja uusien, entistä 
tehokkaampien mono- ja biva-
lenttisten poliorokotteiden 
(suun kautta annettava elävä 
poliovirusrokote, joka sisältää 
joko polioviruksen serotyyp-
piä 1 tai serotyyppien 1 ja 3 
seosta) ansiosta halvausoireis-
ten tautitapausten lukumäärät 
on saatu rajusti laskemaan. 
Vuoden 2010 aikana halvaus-
oireiseen tautiin on sairastunut 
enää 612 ihmistä koko maail-
massa ja näistä endeemisissä 
maissa vain 85 ihmistä.  

Hyvästä kehityksestä huoli-
matta on yhä tärkeää muistaa 
polion mahdollisuus kaik-
kialla maailmassa, sillä polio-
virus voi kulkeutua matkaili-
joiden mukana endeemiseltä 
alueelta hyvinkin kauas. Kar-
maiseva esimerkki tilanteesta 
saatiin kuluneena keväänä, 
kun Tadzikistanista paljastui 
yllättäen laaja villin poliovi-
ruksen (tyypin 1) aiheuttama 
epidemia, jossa halvausoirei-
seen tautiin sairastui yli 450 
lasta. Epidemian aiheuttaja-
viruksen molekyyligeneet-
tinen tutkimus paljasti, että 
kyseessä oli Intiasta lähtöi-
sin oleva poliovirus. Koska 
suurin osa sairastuneista oli 
alle 5-vuotiaita lapsia, järjes-
tettiin epidemian pysäyttä-
miseksi laaja joukkorokotus, 
jossa pyrittiin rokottamaan 
kaikki alle 6-vuotiaat lapset 
kolmesti tyypin 1 virusta sisäl-
tävällä suun kautta annostelta-

valla monovalenttisella rokot-
teella, jota pidetään tavan-
omaista OPV-rokotetta immu-
nogeenisempana. 

Villin polioviruksen vähi-
tellen hävitessä maailmasta 
ovat uudeksi huolen aiheeksi 
nousseet pitkään väestössä 
kiertäneet OPV- rokotteesta 
peräisin olevat ns. muuntu-
neet poliovirukset (VDPV= 
vaccine-derived-poliovirus), 
joiden taudinaiheuttamiskyky 
ja tarttuvuus on palautunut 
lähes villien virusten kaltai-
seksi. 

  Vaikka Eurooppa on julis-
tettu poliovapaaksi vuonna 
2002 on VDPV-kantojen aihe-
uttamat halvausoireiset tau-
titapaukset kuvattu Roma-
niasta ja Venäjältä. Lisäksi 
useista Euroopan maista on 
tunnistettu immuunipuuttei-
sia henkilöitä, jotka erittävät 
kroonisesti taudinaiheuttamis-
kykyisiä VDPV-polioviruk-
sia. Tällaisia VDPV-kantoja 
on lisäksi löydetty joiden-
kin maiden jätevesistä (Viro, 
Israel, Suomi). 

Poliovirustartunnan saanut 
ihminen erittää taudin oireista 
riippumatta virusta ulosteisiin. 
Ulosteista virus kulkeutuu 
WC:n kautta viemäriverkos-
toon ja edelleen jäteveteen. 
Suomessa poliovirusten mah-
dollista kiertoa väestössä on 
seurattu tutkimalla jätevesi-
näytteitä siitä asti kun polio-
rokotukset aloitettiin Suo-
messa eli 1960-luvulta lähtien. 
Jätevesihavainto kertoo aina 
sen, että väestössä on yksi 
tai useampi ihminen, joka 
erittää virusta ulosteisiinsa. 
Jos tarkastelusta jätetään pois 
vuonna 1984 alkanut Suomen 
viimeinen polioepidemia ja 
sen pysäyttämiseksi järjes-
tetty suun kautta annettu, elä-
vään poliorokotteeseen (OPV) 

perustuva rokotekampanja, 
niin voidaan sanoa, että vuo-
teen 2005 mennessä Suomesta 
kerätyistä jätevesinäytteistä ei 
löytynyt polioviruksia. 

Tilanne muuttui yllättäen 
joulukuussa 2008. Tampe-
reelta 15.12.2008 kerätystä 
jätevesinäytteestä löytyi roko-
teperäisiä pitkälle muuntu-
neita serotyyppeihin 1 ja 2 
kuuluva polioviruksia, jotka 
jatkoanalyyseissa tunnistettiin 
ns. VDPV-kannoiksi. Vastaa-
vasti, kesäkuussa 2009 Tam-
pereelta kerätystä jätevesi-
näytteestä löytyi vastaavanlai-
nen pitkälle muuntunut tyypin 
3 VDPV-kanta. Löydökset 
eivät loppuneet tähän, sillä 
useista seuraavan 12 kuukau-
den aikana kerätyistä jäteve-
sinäytteistä on löytynyt run-
saasti muuntuneita poliovi-
ruksia (VDPV-kantoja), usein 
jopa samasta jätevesinäyt-
teestä kaikki kolme polion 
serotyyppiä. Virusten geneet-
tisten ominaisuuksien perus-
teella voidaan päätellä, että ne 
ovat sukua keskenään ja syn-
tyneet elävästä OPV-polioro-
kotteesta yli 12 vuotta sitten ja 
lisääntynyt siitä lähtien ihmi-
sen suolistossa. Vuosia kes-
täneen lisääntymisen aikana 
virusten perimään on kerään-
tynyt muutoksia, joiden seu-
rauksena niiden taudinaihe-
uttamiskyky on palautunut 
lähes villin viruksen tasolle. 
Vaikka virukset on eläinko-
keissa todettu neurovirulen-
teiksi eli kykeneviksi aiheut-
tamaan halvausoireista tautia, 
ei tähän mennessä ole havaittu 
poliovirusten aiheuttamia sai-
rastumisia Tampereella eikä 
muuallakaan Suomessa. Suo-
messa käytettävä IPV-rokote 
suojaa hyvin halvausoirei-
selta taudilta. Tästä huolimatta 
myös Suomessa on tärkeä 

Polion mahdollisuus on yhä 
muistettava myös Suomessa

muistaa yksittäisten tautitapa-
usten mahdollisuus. 

Valitettavasti, VDPV-polio-
virusten erittäjää ei ole vielä 
kyetty tunnistamaan, mutta 
virusten geneettisten ominai-
suuksien perusteella voidaan 
päätellä, että hän on oiree-
ton, polioviruksia kroonisesti 
ulosteisiinsa erittävä, immuu-
nipuutoksesta kärsivä henkilö. 
Tähän mennessä maailmassa 
on todettu 40 immuunipuut-
teista kroonisesti poliovi-
rusta erittävää henkilöä, joista 
useimmat asuvat ns. kor-
kean elintason maissa, kuten 
Yhdysvalloissa, Englannissa, 
Saksassa, Italiassa ja Japa-
nissa. Nämä ihmiset voivat 
erittää poliovirusta vuosia, 
vuosikymmeniä tai jopa koko 
loppuelämän ajan. On selvää, 
että tulevaisuudessa ns. polio-
vapaassa maailmassa, josta 
villi poliovirus on hävitetty ja 
jossa rokotekattavuus alkaa 
laskea, ei uuden polioepide-
mian käynnistämiseksi tarvita 
montaa virusta eikä kroonista 
erittäjää. Riskin pienentämi-
seksi WHO:n koordinoiman 
polionhävitysohjelman tavoit-
teena on pyrkiä tunnistamaan 
maailmasta kroonisesti polio-
virusta erittävät henkilöt. 

Polio häviää maailmasta 
lopullisesti vasta sen jälkeen, 
kun elävän OPV-poliovirus-
rokotteen käyttö lopetetaan. 
Koska OPV-virusten hävittä-
minen maailmasta saattaa olla 
yhtä vaikeaa ja aikaa vievää 
kuin villin viruksen hävittä-
minenkin on ollut, on selvää, 
että kattavia poliorokotuksia 
ja polion tehokasta valvontaa 
tarvitaan kaikkialla maail-
massa vielä pitkään. 

Merja Roivainen, Dos
Laboratorionjohtaja
Suolistovirusyksikkö, THL 

”Joka ei pidä ääntä itsestään,  
se helposti unohtuu”

Lumi on saapunut Helsinkiin. Ihmiset yrittävät tehdä pol-
kuja lumihankeen kävelykengissä,  autoilijat kaivaa autojaan 
esiin käsin, sählymailoin ja lattiaharjoin ja postinjakajat kantaa 
polkupyöriään olkapäällään. Tiedotusvälineet toitottavat, että 
täällä on kaaos. Noinkohan sentään?

Apuvälineet auttavat
Monelle runsas lumentulo on aiheuttanut harmia, mutta oli-

sikohan syytä myös väärissä tai olemattomissa apuvälineissä? 
Pitkävartisilla kunnon talvikengillä ja lumilapiolla pääsisi jo 
kummasti eteenpäin.

Riittävän ajoissa käyttöön otetut, oikeat apuvälineet ovat rat-
kaisu myös monen poliovammaisen pieniin ja miksei isom-
piinkin arjen pulmiin. Pyörätuolin osittainenkin käyttöön-
otto tuntuu vielä olevan monelle pelottava ja ahdistava asia. 
Siinä tilanteessa ei tunnu auttavan läheisten, ammattilaisten 
tai vertaistenkaan kannustavat puheet. Ei tieto, ei houkuttelu. 
Olemme itsepäistä ja sisukasta kanssa. Joskus se sisu vain vie 
väärään suuntaan.  Oikeat apuvälineet säästävät voimia ja tur-
vaavat toimintakykyä eikä päinvastoin. 

Vuonna 2011 Suomen Polioliitto ry tulee toitottamaan apu-
välineistä joka puolelle. Syy siihen,  ettei oikea apuväline ja 
käyttäjä aina kohtaa, löytyy usein myös ammattilaisista ja 
maksajista. 

Yhteistyöllä eteenpäin
Jokainen tuntuu puskevan kiukkuisena itsekseen eteenpäin. 

Siinä ei juurikaan kaverin hätään kiinnitetä huomiota saati 
sitten, että pysähdyttäisiin auttamaan. Usein riittäisi pieni ele 
ja pieni hetki. Auttamisen ei tarvitse olla suurta ja näyttävää, 
siihen riittää pienetkin asiat. Ja hei, auttaminen alkaa läheltä. 
Voimme olla tukena toinen toisellemme.

Polioinvalidit ry täyttää  joulukuuta 55 vuotta. Vuosiin 
mahtuu monta ihmistä ja tarinaa. Tutkija Jukka Muiluvuori 
on kirjoittanut kirjan Polioinvalidit ry 1955-2010 – ”Joka ei 
pidä ääntä itsestään, se helposti unohtuu”. Kirja on juuri nyt 
painossa ja julkistetaan tammikuussa. Kirja ei ole luettelo 
yhdistyksen tapahtumista eikä sen 160 sivuun voinut mahdut-
taa kaikkea. Mutta kirjassa etsitään vastausta kysymykseen, 
miksi polioinvalidit päätyivät perustamaan oman yhdistyksen 
ja mikä vimma ja voima on saanut ihmiset pitämään yhdistystä 
hengissä ja hyvissä voimissa läpi vaikeuksienkin jo 55 vuoden 
ajan. On ollut huikea kokemus saada katsoa yhdistystoimin-
taamme ulkopuolisin silmien kautta. Suosittelen kirjaa kaikille.  

Toivottavasti saatte tämän Poliolehden postiluukustanne 
vielä tämän vuoden puolella. Tahtoa ja yritystä oli, mutta ihan 
emme alkuperäiseen aikatauluun pystyneet. Voisimme tietysti 
vierittää syyn vaikkapa postinkantajille, mutta emme kehtaa. 

Leppoisaa vuodenvaihdetta ja vuotta 2011!

Birgitta Oksa
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Sarjassamme polio ja 
aivorunkotuhot käsit-
telemme tällä kertaa 
lämmönsäätelyä. Tai 
pikemminkin kyvyt-
tömyyttämme sietää 
kylmää – ja toisaalta 
liian kuumaa. 

Richard Bruno tutki 
reaktioitamme läm-
pöön panemalla koe-

henkilöt eräänlaiseen lämpö-/
kylmäkaappiin, jonka lämpö-
tila oli aluksi 25, sitten 30 ja 
lopuksi 20 celsiusastetta. Koe-
henkilöinä oli paitsi poliot-
tomia myös polioselviytyjiä, 
joiden toiseen käteen polio oli 
iskenyt hanakasti. Koehenki-
löiltä mitattiin molemmista 
käsistä ihon lämpötila, veren 
virtausnopeus ja hermosolu-

jen johtumisnopeus eri läm-
pötiloissa. 

Kylmä kangistaa nopeasti
Kylmä kangisti ja kömpe-

löitti poliokättä enemmän 
kuin tervettä. Kun siirryttiin 
30 asteesta 20 asteen huon-
elämpötilaan poliokäden lii-
kehermojen johtumisnopeus 
laski nopeammin kuin ter-
veemmän käden hermoilla. 
Poliokäden liikehermot toimi-
vat yhtä hitaasti kuin terveen 
käden liikehermot 10 astetta 
kylmemmässä. Huonompi 
käsi myös tuntui kosketetta-
essa kylmemmältä. Myös liik-
keiden sulavuus ja sorminäp-
päryys sekä lihasvoima vähe-
nivät dramaattisesti. Lisäksi 
kylmä aiheutti polioselviy-
tyjälle kipua huomattavasti 

alhaisemmassa lämpötilassa 
kuin terveelle. 

Varsinkin Suomen kylmän 
talven olosuhteet tuottavat 
suoranaisia vaaratilanteita 
polioselviytyjälle. Auton 
lasien skrapaaminen kohmet-
taa kädet nopeasti, avaimet 
putoavat maahan eikä avainta 
saa millään ilveellä lukkoon. 
Kun päästään rattiin, käsien 
reaktionopeus laskee. Jalkai-
sin liikuttaessa liikehermojen 
hidas johtumisnopeus johtaa 
herkästi liukastumiseen, kun 
tasapainon järkkymiseen ei 
ehdikään reagoida kesäiseen 
malliin. 

Violetti kinttu
Myös veri virtaa polioraa-

joissa laiskemmin. Veren vir-
tausnopeus oli jo 25 asteen 
lämmössä huomattavasti 

hitaampi poliokädessä kuin 
terveessä. Lämpötilan laski-
essa 30 asteesta 20 asteeseen 
poliokäden verenvirtaus laski 
nopeammin kuin terveemmän 
käden verenvirtaus. 

Monet polioselviytyjät ovat 
ihmetelleet, miksi poliojalka 
muuttuu päivän mittaan vio-
letin punaisiksi, vaikka se oli 
aamulla porsaanpunainen. 
Pieni ihon punaisuus johtuu 
siitä, että valtimosuonet ovat 
yön jälkeen apposen auki ja 
lihakset ovat peiton alla läm-
pimät ja rentoutuneet. 

Kun nouset ylös sängystä, 
paljaat jalat kohtaavat kylmän 
lattian. Selkäytimessä kulke-
vat autonomisen hermoston 
sympaattiset hermot käske-
vät supistaa valtimoita ja las-
kimoita. Polioselviytyjällä 
polio on murjonut näitä her-

mosoluja, ja supistumiskäskyä 
ei tulekaan. Kun verisuonet 
pysyvät avoimina, jalkojen 
lämpöä karkaa harakoille, ja 
kun uutta lämmittävää valti-
moverta ei tule tarpeeksi, ihon 
lämpötila laskee.

Kun sympaattiset hermot 
eivät supista laskimoita, val-
timoiden ympärillä olevat 
lihakset ryhtyvät töihin ja 
ihon pintalämpötila laskee 
edelleen. Jalat muuttuvat vio-
letin värisiksi, kun hapeton 
laskimoveri jymähtää jalkoi-
hin eikä verta siirry takaisin 
sydämeen ja sitä kautta keuh-
koihin. 

Poliojalka voi olla niin 
kylmä ja syvän violetti, että 
hätäinen nebraskalainen lää-
käri oli jo amputoimassa 
polioselviytyjän jalkaa, koska 
lääkäri oli varma, että jalassa 
oli valtimotukos. Onneksi 
polioselviytyjä tiesi polioja-
lan temput, ja tilanne laukesi 
sillä, että jalka kiedottiin läm-
pöpakkauksen sisään ja nos-
tettiin ylös. Kun laskimoihin 
pakkautunut veri pääsi vir-
taamaan takaisin sydämeen, 
myös lääkärin pulssi rauhoit-
tui. Ja polioselviytyjä sai pitää 
jalkansa. 

Kerrospukeutuminen
On tärkeää oivaltaa, että nor-

maali huonelämpötila tai pie-
nikin veto voi olla meikäläi-
sille haitallinen. Kylmä hiipii 
kuin varkain luihin ja ytimiin. 
Ensin se saavuttaa liikeher-
mot. Niiden toiminta hyytyy 
ja niiden lihasvoima katoaa. 
Jos yrittää sisulla tehdä työt 
ja askareet, rasittuneet liike-
hermot saavat tarpeekseen ja 
saattavat sanoa sopimuksen 
irti. Jos ja kun hermot kuole-
vat rasitukseen, siitä koituu 
pysyvä heikentyminen. 

Myös lihakset, jänteet ja 
niiden ympärillä olevat raken-
teet jäähtyvät, mikä tietenkin 
kangistaa. Lihakset alkavat 
jännittyä tai jopa hytistä, mikä 
tietenkin rasittaa lihaksia aihe-

uttaen jälkeenpäin lihaski-
pua. Niveletkin alkavat kenk-
kuilla. Pienikin äkkinäinen 
liike voi tuoda revähdyksiä 
kun lihaksia tai jänteitä ei ole 
lämmitetty. Myös jännetuppi-
tulehdukset ja muut rasitus-
vammat syntyvät helpommin 
kankeissa oloissa. 

Pulmien välttämiseksi on 
tärkeää pysyä lämpimänä. 
Ulkoilijoille tarkoitetut hen-
gittävän eristävät alusasut 
ovat meille hyviä sisätilois-
sakin. Jos liikehermojemme 
ja lihastemme suorituskyky 
on 20 asteessa yhtä huono 
kuin muilla 10 asteessa, tar-
vitsemme ehdottomasti tasoi-
tusta. Tätä kirjoittaessani pääl-
läni on t-paita ja kaksi fleeceä. 
Tekisi mieli pukea myös hans-
kat, koska sormet tuntuvat 
olevan kohmeessa. 

Kerrospukeutuminen on 
idea, koska vaatetta on helppo 
vähentää tai lisätä juuri sopi-
vaksi, mikäli lämpötila vaih-
telee. Hikoilun aiheuttama 
ihon kastuminen lisää kylmän 
tunnetta. Ja koska veren vir-
taus on huonommassa raa-
jassa heikompaa, ylimääräi-
nen kangaskerros saattaisi 
olla heikommalla puolella 
paikallaan. Toppaus on hyvä 
myös kosmeettisista syistä, 
koska huonompi käsi tai jalka 
on toista ohuempi. 

Yöllä on tärkeää pukeutua 
lämpimästi, koska joissain 
taloissa lämpötilaa laske-
taan yön ajaksi, jolloin nuk-
kuessaan saatamme hytistä 
itsemme väsyksiin. 

Pää ja niska on erityisen tär-
keätä suojata kylmältä, koska 
ne ovat paljaana ja luovuttavat 
paljon lämpöä. Itse olen alka-
nut käyttää kotona huivia var-
sinkin kun lueskelen autotallin 
vastaiseen seinään nojaten. 

Kahden sukan välillä olevat 
villasukat ovat myös käy-
tännölliset. Ulommainen 
sukka kerää lattialla olevat 
liat ja sisimmäinen jalkahi-
keä. Välissä olevat villasu-

kat pysyvät puhtaampina,  ja 
niitä voi välillä tuuletella. Tal-
vella ulkona kannattaa pukeu-
tua kuin naparetkeilijä, joten 
varusteet löytyvät urheilu-
kaupasta.  

Kuumakaan ei ole terveellistä
Moni pyrkii lämmittämään 

itseään kuumassa kylvyssä 
tai saunomalla innokkaasti. 
Kuumassa pintaverisuonet 
leviävät apposen auki, jolloin 
jaloista tulee keitetyn ravun 
punaiset. Veri suorastaan 
syöksyy ihon pintasuoniin. 
Kun kylpijä nousee vedestä, 
maan vetovoima laskee veren 
jalkoihin, mikä saattaa aiheut-
taa huimausta ja jopa pyörty-
misen, jolloin hukkuminenkin 
on mahdollista.

Kuumina kesäpäivinä pai-
novoima aiheuttaa helposti 
jalkaterien ja nilkkojen tur-
poamista. Koska polioselviy-
tyjät eivät jaksa liikuskella 
rivakasti, normaali lihastyö 
ei pumppaa verta laskimoista 
kohti sydäntä. Jalat on nos-
tettava aika ajoin kohti kor-
keuksia. 

Jos polioselviytyjän jalat 
alkavat turvota, on tärkeää 
selvittää, jaksaako sydän pum-
pata tarpeeksi tehokkaasti ja 
onko jalkojen verisuonissa 
tukoksia. Pulmat ovat polio-
selviytyjillä yhtä todennäköi-
siä kuin muillakin. 

Viime kesän heinäkuu oli 
poikkeuksellisen lämmin. 
Huomasin hyvin, miten 25 
asteen lämmössä elimistöni 
hyrähti käyntiin. Kun muut 
läähättivät yli 30 asteen läm-
mössä hiirenhiljaa, meikäläi-
nen riehui levittämässä leh-
tikompostia elämänsä kun-
nossa. 

Kesäkuumalla huoma-
sin mielenkiintoisen ilmiön. 
Vaikka muuten tuntui olevan 
riittävän lämmin, tuntui kuin 
selkärangan vieressä kulke-
vissa fileissä eli syvissä lihak-
sissa olisi edelleen jääpalapus-
sit. Huomaan ”jääpalat” myös 
kun makoilen lämpimässä 
peiton alla. Eli aina meikä-
läistä jostain palelee.

Etenkin näin talvella tuntuu, 
että Suomi ei todellakaan 
ole polioselviytyjän paikka. 
Ihmekös sitten, että poru-
kat katoavat talveksi etelän-
maille, koska siellä tarkenee 
olla joskus ulkonakin. 

Tuija Matikka
Lähteenä Richard Brunon 

kirja The polio paradox. 
Warner books 2002. Luku 
13. 
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Fax: 09-6860 99 60
Sähköposti: birgitta.oksa@polioliitto.com
www-sivut: www.polioliitto.com 
Pankki: Sampo 800015-70432857

POLIOINVALIDIT RY
Toimisto: Kumpulantie 1 A 6 krs.
 00520 Helsinki
Puhelin: 09-6860 990
Fax: 09-6860 99 60
Sähköposti: kirsti.paavola@polioliitto.com
www-sivut: www.polioliitto.com
Pankki: Sampo 800013-222875

SUOMEN POLIOHUOLTO RY
Toimisto: Kumpulantie 1 A 6 krs.
 00520 Helsinki
Puhelin: 09-6860 990
Fax: 09-6860 99 60
Sähköposti: leo.hanninen@pp1.inet.fi 
www-sivut: www.polioliitto.com
Pankki: Sampo 800017-287221

Taloudelliset tukitoimet:
Vammaiselle henkilölle kor-

vataan hänen vammansa tai 
sairautensa edellyttämän tar-
peen mukaisesti kokonaan tai 
osittain kustannukset, jotka 
hänelle aiheutuvat tämän lain 
tarkoituksen toteuttamiseksi 
tarpeellisista tukitoimista sekä 
ylimääräiset kustannukset, 
jotka aiheutuvat vamman tai 
sairauden edellyttämän vaa-
tetuksen ja erityisravinnon 
hankkimisesta. Päivittäisistä 
toiminnoista suoriutumisessa 
tarvittavien välineiden, konei-
den ja laitteiden hankkimi-
sesta aiheutuneista kustan-
nuksista korvataan puolet. 
Vakiomalliseen välineeseen, 
koneeseen tai laitteeseen 
tehdyt vamman edellyttämät 
välttämättömät muutostyöt 
korvataan kuitenkin koko-
naan.

Kunnan on korvattava vai-
keavammaiselle henkilölle 
asunnon muutostöistä sekä 
asuntoon kuuluvien välinei-
den ja laitteiden hankkimi-
sesta hänelle aiheutuvat koh-
tuulliset kustannukset, jos hän 
vammansa tai sairautensa joh-
dosta välttämättä tarvitsee 
näitä toimenpiteitä suoriutu-
akseen tavanomaisista elämän 
toiminnoista. Kunnalla ei kui-
tenkaan ole erityistä velvolli-
suutta kustannusten korvaa-
miseen, jos vaikeavammaisen 
henkilön riittävää huolenpitoa 
ei voida turvata avohuollon 
toimenpitein.

Valtioneuvoston asetuksella 
voidaan antaa tarkempia sään-
nöksiä hyväksyttävistä kus-
tannuksista sekä muista 1 ja 2 
momentissa tarkoitetun kor-
vauksen määräytymiseen vai-
kuttavista seikoista.

Palvelun hakija oli lisäperus-
teluna käyttänyt Vammaispal-
veluasetuksen 12 §:ssä maini-
taan: ”Asunnon muutostyöksi 
katsotaan myös muutostöiden 
suunnittelu sekä esteiden pois-
taminen asunnon välittömästä 
lähiympäristöstä”. Eli lumika-
sat ovat este.

Asia on minullekin uusi. Itse 
en ole kyseessä olevan lain 
tulkintaa kokeillut Kurikassa. 
Voitte kokeilla toimiiko tämä 
teidän kunnassanne .

Takuueläke 685 €
1.3.2011 tulee voimaan 

Kelan maksama takuueläke 
joka korottaa pienimpiä eläk-
keitä. Takuueläkkeen määrä 
on 685 euroa kuukaudessa. 
Takuueläke kuuluu kaikille 
niille eläkkeensaajille joi-
denka muut eläkkeet jäävät 
alle tavoitellun 685 euron 
vähimmäiseläketason. On las-
kettu, että se turvaa nykyistä 
paremmin toimeentulon eri-
tyisesti lapsuudesta saakka 
sairaille ja vammaisille.

Lupauksensa mukaan Kela 
tulee lähettämään kirjeen tam-
mikuun 2011 lopulla täyden 
kansaneläkkeen saajille. 
Takuueläkkeen haku alkaa 
helmikuussa 2011. Mikäli ette 
halua odottaa Kelan lupaamaa 
kirjettä voitte noutaa hake-
muslomakkeen vuodenvaih-
teesta alkaen Kelan toimis-
tosta tai netistä www.kela.
fi /lomakkeet. Voitte myös 
hoitaa asian soittamalla 1.2. 
2011 lähtien Kelan eläke-
asioiden palvelunumeroon 
020 692 202 työpäivin kello 
8 – 18 välillä. 

Isänpäivä
Neidit Tampereelta olivat 

isänpäivävierailulla pyhän ai-
kana. Asian mukai sin me noin 
sitten sunnuntai aamua vie-
tettiin. Papalle laulettiin, lahjat 
annettiin. Oli peräti kolme 
pussia karkkeja. Menettely 
oli se, että pappa sai kaksi 
pussia ja Neiti 5 yhden pussin. 
Parasta kuitenkin oli kun neiti 
5 v totesi, että Pappa, mä tyk-
kään susta.

Kyllä aika menee nopeasti. 
Yhdeksäsluokkalainen Neiti 
15 v oli kasi viikkoa TET:ssä 
eli työelämään tutustumistoi-
missa. Ensimmäinen viikko 
meni päiväkodissa 1 – 3 vuo-
tiaiden osastolla. Työkokeilu 

oli ollut mieluinen. Toinen 
komennus oli mainostoimisto. 
Jo Neiti 15 v taipumukset 
ovatkin aina viitanneet graa-
fiseen suunnitteluun, joten 
kohde oli täysosuma. Toimen-
kuvaan kuului myös yrityksen 
blogisivuille loppukirjoituk-
sen kirjoittaminen. Kirjoituk-
sen etsimme myös meidän 
kotikoneella. Kiinnitin huo-
miota siihen, että kehuttujen 
työkaverien joukossa oli eräs 
pojan nimeä muistuttava nimi 
jota ylistettiin useampaan ker-
taan. Kysyin, että onko hän 
uusi ihastuksesi. Vastaus oli, 
että on. Se oli sitten ihana 
koira joka käyskenteli kaiken 
aikaan seurassani. Se siitä 
Papan utelusta.

Neiti 15 v innostui kyse-
lemään papalta, että olenko 
koskaan tehnyt kunnon työtä 
Invalidiliitolle. Voin hänelle 
hyvällä omallatunnolla ilmoit-
taa, että olen toki. Oikein 
lapion kanssa. Olen nimittäin 
20.8. osallistunut Järvenpään 
koulutuskeskuksessa ns. Kun-
tolan peruskiven muurauk-
seen . Ihan oikeasti lapiolla 
laastia latelin koloon. Höh, 
totesi neiti vain ja asia jäi 
siihen.

Toinenkin urotyö on tullut 
tehtyä syksyn aikana. Mam-
malle laitettiin oma sähkö-
posti nuorison hallitsemalle 
tietokoneelle. Neiti 15 v taas 
kyselemään, että oliko se vai-
keaa. Ilmoitin, ettei toki. Tosin 
tukiopetus jatkuu varmaan 
vielä seuraavat kymmenen 
vuotta. Täytyy myöntää, että 
kyllä neitien 13 ja 15 v opetus 
mammalle oli tehokampaa ja 
parempaa.

Vain noin kuukausi Jouluun 
ja sitten kohta alkaakin kevät.

Oikein leppoisaa ja antoi-
saa vuoden vaihdetta ja uutta 
vuotta Teille kaikille lähei-
sineen  

Jussi 

Lumet ja jäät

Viikonvaihteen koko-
uksessa sain käteeni 
erään Etelä-Suomen 

kaupungin tekemän päätöksen 
siitä, että vaikeavammaiselle 
kaupunki korvaa omakotita-
lon katuosuuden sekä auto-
talliin johtavan tien lumityöt. 
Henkilö oli luokiteltu vaikea-
vammaiseksi eikä siten itse 
pysty tekemään näitä lumi-
töitä. Lumityöt myönnettiin 
vammaispalvelulain mukai-
sena tukitoimena tehtäväksi 
kaupungin toimesta. Perus-
telut Vammaispalvelulaki 9 §. 
Alla ko pykälä suoraan laista. 

Polioinvalidit ry:n  
vuosikokouskalenteri
Polioinvalidit ry:n vuosikokous

16.4.2011 klo 12.00, Valkea Talo, Ilkantie 4, Helsinki

Lahden osasto 
 02.03.2011 klo 18.00 Ravintola Wanha Herra, Laakso-

katu 17, 15140 Lahti.

Pohjanmaan  osasto
 12.02.2011 klo 14.00 Lehtimäen Opisto, Lehtimäki

Pohjois-Suomen osasto
 22.02.2011 klo 15.00 Neste Tupasvilla, Keminmaa

Pääkaupunkiseudun osasto
 10.03.2011 klo 16.30, Poliojärjestöjen toimisto,  

Kumpulantie 1 A 6 krs, 00520 Helsinki

Satakunnan osasto
 1.3.2011 alkaen klo 16.00, Länsi-Suomen Diakonialai-

toksen Pihlajasali, Pori

Savon osasto
 01.03.2011 klo 13.30  Suokadun palvelutalolla,  

Suokatu 6, Kuopio

Tampereen osasto
 13.03.2011 klo 13 Pellervontuvalla,  Pellervonkatu 9, 

Tampere  

Varsinais-Suomen osasto
 10.03.2011 klo 17.00 Happy House’ssa, Ursininkatu 11, 

Turku  

Polioinvalidit ry:n vuosikokousosallistujia vuodelta 2008.
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...kurssiuutisia...

Keskiviikkkona 13. lokakuuta, 
aamulla ani varhain, nastaren-
kaat syyskesän asfaltilla rapis-

ten, Arja- tädin kera matkasimme Kuo-
piosta mahtavia värejä loistavan mai-
seman halki kohti Varkautta. Sieltä 
mukaamme tulevan Rauni- tädin kanssa 
jatkoimme kohti Punkaharjua ja Kruu-
nupuisto nimistä kuntoutuskeskusta. 
Tarkoituksenamme oli kokea virikkeel-
liset ja päätähuimaavat seikkailut. 

Mikä vai kuka Velma?
Naiset kehuivat kokoajan ja jatkuvasti 

jotain Velmaa. Minä hieman ihmette-
lin, että millainen nainen tämä Velma 
oikein on. Tuntui pystyvän vaikka 
mihin. Prinsessani ilmoittivat, että 
minäkin tulen varmasti erinomaisesti  
toimeen hänen kanssaan. Naisilla oli 
oikeastaan hirmuinen kiire Kruunu-
puistoon koko matkan ajan. Aina, kun 
suoran päässä näkyi samaan suuntaan 
menevä ajoneuvo, välittömästi alkoi 
kuulua kaksiääninen huuto: 

- Hanaa, anna mennä, ei siellä mutkan 
takana ole ketään vastaantulijoita. 

Tie mutkitteli ja maisemat vaihtui-
vat mukavasti. Sitten yhtäkkiä: STOP 
SEIS. Tie loppui. Paikalla olevassa kyl-
tissä oli teksti: STYKS VIRTA. Siellä 

Savolaiset Kruunupuistossa 

voimia hakemassa

oli joku tolppa ja siinä nappula, jolla sai 
lautturin tulemaan. Hänen nimensä oli 
Kharon ja hän oli hyvin vanha mies. Hän 
komensi välittömästi suut auki. Siellä 
olisi kielen alla pitänyt olla Obolin-
kolikko matkan korvaukseksi. Äkäisenä 
hän vei meidät ylemmälle laituripaikalle, 

alemmalle olisimme olleet oikeutettuja 
oboleilla maksettuna.

208 kilometrin ajon jälkeen ja Kruu-
nupuistoon saapumisen ja sieltä lop-
puviikon kodin löytämisen jälkeen oli 
vuorossa aamupala ja infotilaisuus. Ja 
se Velma. Ei hän ollutkaan henkilö, hän 
oli mies. Moniosaaja, rakentaja, valoku-
vaaja, naisille ooh, oooh jne.  Turhaan 
olin laittanut partavettä. 

Kunnioitimme syntymäpäiväsanka-
reitamme: Julialla oli eilen tullut tasa-
kymppejä täyteen ja Kaijalla pari päivää 
aikaisemmin. Kehuskelimme heitä. 
Ryypiskelimme kahvia.

Piti käydä tutustumassa höyrysaunaan 
ja vedessä juoksemiseen. Ja sitten lou-
naalle, ettei paino pääsisi laskemaan. 
Kuorolauluja hartaudella esim. Jos sais 
kerran reissullansa, Kuin silloin ennen  
ja niin edellensä. Ja sitten taas syömään.

Hyviä vinkkejä: toimii tai ei
Torstaina aamupalan jälkeen piti 

käydä Huilauksessa. Pohojalaanen kun 
huilaa, hän menee tosi lujaa. Savolainen 
vain velttoilee. VM veti rentoutuksen, 
osa henkilöistä kehräsi kissapetomai-
sesti välillä murahdellen. Me miehet 

melkein pelokkaina yritimme rentouttaa 
myös pakenemislihaksiamme. Täältä oli 
lyhyt matka tutustumaan kokkien aikaan-
saannoksiin ja syömään. Koska talo oli 
iso ja itse perskohtaisesti ensikertalaisena 
en tiennyt näiden erinimisten allashuo-
neiden sijainteja, kysyin kainosti tältä 
VelMalta niiden osoitteita. Hän antoi 
seuraavanlaisen neuvon:

- Seuraa edellä menevän henkilön 
värähtelevällä nahalla peitettyjä kahta 
lihasryhmää, jotka muodostuvat isosta-
keskisuuresta- ja pienestä pakaralihak-
sesta, niin pääset perille. 

Näin tapahtui. Ja olimme koko jengi 
jossakin pulpettivaraston takaovella. 
Sekin oli vielä lukossa. Kauhistelun 
jälkeen täyskäännös ja miehet löysivät 
saunat.  Lämminvesialtaassa suoritimme  
kaunoliikuntaa.

Iltaohjelmaan oli ruokailujen jälkeen 
merkitty ryhmätyö: Vastapuoleen vai-
kuttaminen. Siihen kuuluivat osiot: kara-
oke, arpajaiset, pyörähtely hyvän asian 
ympärillä, onnellisuus arpajaisvoitoista 
jne. Missähän minulla olisi parempi onni, 
koska arpajaisvoitot eivät ole tähän men-
nessä osuneet kohdalle.

Hiki pintaan!
Perjantaina aamupalan jälkeen alkoi 

todellinen kuntoliikunta. Heittelimme 
erittäin hitaasti lentäviä frisbee-kiekkoja. 
Porukka oli polvet ruvella ja muistel-
milla, kun yritimme saada kiinni näitä 
paholaisen keksintöjä. Mutta sitten alkoi 
se. Kuulopuheiden mukaan tämä VM 
oli pennunpana opiskellut myös arke-
ologiaa. Kesätöissä ollessaan jossakin 
Egyptissä pyramiidin juurella hän oli 
nähnyt hiekkaan viskattuna yhden puhal-
lusputken. Niillä oli ammuttu myrkky-
nuoli sellaisten kavereiden takapuoliin, 
jotka olivat ajelleet putken omistajien 
mopoilla. No niin! Putki oli tuotu Pun-
kaharjun maisemiin ja niillä pääsimme 
ammuskelemaan myrkyttömiä nuoliai-
sia. Me kuopiolaiset näytimme närhen-
munat muille savolaisille. Arja-täti voitti 
useimmilla kympeillään, minä olin rons-
silla. Ripa, joka asui kuopiolaisen kämp-
piksenä oli toka. Sellaisesta touhustahan 
tulee kamala nälkä. Kiihkeästi syömään, 
että jaksaisi syödä ihanaisten Arja-tädin 
ja Ritva- tädin paistamia vohveleita 
makean mansikkahillon ja kermavaah-

don kera. VelMa oli tehnyt taikinan. Itte 
söin kolme ja puoli yksikköä. Tädit saivat 
uhrautuvasta työstään vohvelirautojen 
parissa palkkioksi Nokian kännykät. Ja 
sitten siirryttiinkin syömään iltapalaa. 

Kun masut olivat taas täynnä, mus-
sukat alkoivat kertoilla aivan kamalan 
tuhmia juttuja. Oli puolituhmaa ja koko-
tuhmaa. Ei oikein uskaltanut paheksua-
kaan, koska naisia oli neljä kertaa meitä 
enemmän. Meillä kolmella miehenpuo-
lella, joilla kaikilla on kristillissiveellis-
isänmaallis-kepulainen kasvatus, pahhaa 
teki. Pääsimme jotenkin livahtamaan 
sieltä pois, kuului huutoja, että TV: stäkin 
tulee joku Jatkoaikakin! Kämpässämme 
sytytimme pienen kynttilän ikkunalle, 
katselimme ikkunasta alkavan talven 
hiljaisesti alaslipuvia valkoisia lumihiu-
taleita. Pohdiskelimme Sarkian ja Hel-
laakosken runojen sanomaa. Puhuimme 
myös aikalaisemme viime vuosituhan-
nelta Persialaisen oppineen Omar Khai-
jamin tuotannosta. Olimme rubaijasta 
yhtä mieltä: avioeron kolmin huudoin 
teen, pois järki, uskollisuus kahleineen ja 
sitten kruunaa onnenpäiväni uus vaimo; 
tytär viinirypäleen! Tämä se on miehen 
osa.

Mahtava reissu ja lisää tiedossa
Tulihan se lauantaikin. Puurolautasten, 

pekonin ja makkaroiden kimppuun, että 
jaksaisimme vielä käydä Huilauksessa 
kuntoilemassa. Totisen ryhmäkuvan 
jälkeen vielä kerran syömässä. Ulkona 
auton katolle oli ilmestynyt noin viiti-
sen senttiä lunta. Siinä sitä sai ihmetellä 
miten niistä ennen vanhaan selvittiin. 
Yhtäkkiä tuli mieleen, että se kesäinen 
lattiaharjahan käy myös lumenkin  pois-
toon. Ei niitä naisiakaan ole paikalla sil-
loin, kun heitä tarvittaisiin. Itse jouduin 
ne lumet pudottelemaan. Paleli sormia 
ja varpaita.   

Minulla oli aivan mahtava matka. 
Sain nauraa todella paljon, oli mukavia 
tosikoita koko remmi, syödä usein koh-
tuullista ruokaa (paino nousi vain 3876 
grammaa!), virkistellä. Olitte ihaNAI-
SIA. Kiitos. 

PS: Valehtelijoiden killan pikkujoulun 
päätimme pitää Marokon Agadirissa 
hotelli Al Moggarissa. Yritetään rymytä 
10 päivää.

Palellaan taas toivoo Oltermanni

Veli-Matti Saukkonen eli Velma opettaa puhallustikan saloja. Mukavan pelin avulla opetel-
laan käyttämään keuhkoja paremmin hyödyksi.

Allasjumppa soveltuu lähes kaikille polion sairastaneille.

Savolaiset kokoontuivat pitämään huolta kunnostaan Kruunupuistoon jo toista kertaa. Heku-
kurssit jatkuvat myös ensi vuonna.
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...uutisia... ...uutisia...

Eduskunnassa parhaillaan käsitte-
lyssä olevan kotikuntalain uudis-
tuksen tarkoituksena on muuttaa 

nykyistä lainsäädäntöä siten, että perus-
tuslaissa säädetty yksilön oikeus vapaasti 
valita oma asuinpaikkansa toteutuisi 
nykyistä paremmin mm. vammaisten 
henkilöiden osalta. Kotikuntalakiin sekä 
sosiaalihuoltolakiin esitettävät muutokset 
ja lisäykset eivät Vammaisfoorumin mie-
lestä vastaa sille asetettuja oikeudellisia 
vaatimuksia ja se esittääkin lakiuudistuk-
sen palauttamista uudelleenvalmisteluun.

Käsittelyssä oleva hallituksen esitys 
on vastoin Suomenkin allekirjoittamaa 

Vammaisfoorumi on tyytymätön 
kotikuntalain uudistukseen

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevaa yleissopimusta ja esitys ei mää-
rittele yksiselitteisesti ja tarkka-rajaisesti 
sitä ryhmää, jota perusoikeuden rajoitus 
koskee. Esitetyt sanamuodot saattavat 
jopa laajentaa ryhmää, joka nyt kuuluu 
muutto-oikeuden rajoituksen piiriin. 
Esitys ei näin ollen täytä perustuslain 
vaatimuksia. 

Hallintovaliokunta on mietinnössään 
(27/2010 vp) todennut, että hallituksen 
tulee selvittää itsenäisesti asuvien ja 
avohuollon piirissä olevien henkilöiden 
kotikunnan määräytymiseen liittyvät 
eri kysymykset ja ryhtyvän tarvittaessa 

Ensimmäinen valtakunnallinen 
työehtosopimus normalisoi avustajien työn 

Invalidiliiton  
toimitusjohtaja 
vaihtuu

VTM Marja Pihnala on 
valittu Invalidiliiton 
uudeksi toimitusjoh-
tajaksi 1.3.2011 alkaen. 
Liiton nykyinen toimitus-
johtaja Raimo Lindberg 
jää eläkkeelle helmikuun 
lopussa.

Marja Pihnala on vuodesta 
1986 alkaen työskennellyt 
Invalidiliitossa eri tehtä-

vissä, viimeiseksi liiton järjestö-
päällikkönä. Hän on toiminut myös 
mm. Vammaisfoorumin sekä Val-
takunnallisen vammaisneuvoston 
puheenjohtajana. 

Invalidiliitto ry on fyysisesti vam-
maisten ihmisten vaikuttamis- ja 
palvelutoiminnan järjestö, jonka 
160 jäsenyhdistyksessä on 33 000 
henkilöjäsentä. Liitto työllistää 2000 
työntekijää.

Joka ei pidä ääntä itsestään,  
se helposti unohtuu

Henkilökohtaisten Avustajien 
Työnantajien Liiton (Heta) ja 
Julkisten ja Hyvinvointialojen 

Liiton (JHL) solmima valtakunnallinen 
työehtosopimus normalisoi henkilökoh-
taisten avustajien työsuhteen etuja. Tähän 
saakka eri kunnat ovat korvanneet varsin 
sekalaisen käytännön mukaisesti esim. 
lomarahoja, ilta-, yö- ja lauantailisiä jne. 
Kuitenkin nämä ovat jo pitkään kuu-
luneet suomalai-
seen työelämään. 
Nyt uusi työehto-
sopimus tuo mm. 
nämä sekä ylityö-
lisät ja  kaikille 
niille avustajille, 
joiden työnantaja 
on Hetan jäsen. 
Avustajat saavat 
tästä lähtien myös työajan lyhennyksen 
tai vastaavan korvauksen arkipyhien 
ajalta. 

 Työnantajille sopimus mahdollistaa 
työaikalainsäädäntöä huomattavasti 
joustavampien työaikojen käytön. Sen 
lisäksi sopimus täsmentää muutoinkin 
henkilökohtaisten avustajien sekä hänen 
työnantajansa pelisääntöjä.

Ensivaiheissa ei palkankorotuksia 
Sopimus ei ensivaiheessa korota palk-

koja. Sopimuksen lähtökohtana on ollut 
maltillinen ja vastuullinen kehitystyö, 
jota ilman koko henkilökohtainen avus-
tajajärjestelmä kriisiytyisi.  

Palkantarkistuksista ja palkkasopimuk-
sista neuvotellaan ja sovitaan 28.2.2011 
mennessä ja mahdolliset korotukset 

astuvat voimaan 
1.5.2011 alkaen.

Kunnan on kor-
v a t t a v a  V P L 
8d§ mukaisesti 
työehtosopimuk-
sen mukaiset kus-
tannukset. Vah-
vistettu työehto-
sopimus on siten 

maassamme työnantajalle lakisääteinen 
kustannus. 

Työehtosopimusta noudatetaan niihin 
vammaispalvelulaissa tarkoitettuihin 
henkilökohtaisiin avustajiin joiden työn-
antajina toimii vammainen itse tai hänen 
edustajansa. 

Lisätietoja  
www.heta-liitto.fi ja  www.jhl.fi 

Työehtosopimus on ns. 
normaalisitova joten sitä 
ovat velvolliset noudatta-
maan työnantajaliittoon 
(Heta) järjestäytyneet 
työnantajat.

Polioinvalidit ry:n historiasta kertova 
kirja on valmistunut ja se julkaistaan 

20.1.2011.
Polioinvalidit ry 1955-2010 – ”Joka ei 

pidä ääntä itsestään, se helposti unoh-
tuu” kirjan on kirjoittanut tutkija Jukka 
Muiluvuori. 

Kirja kertoo siitä, millaiseen yhteiskun-
taan Polioinvalidit ry perustettiin ja etsii 
vastausta kysymykseen, miksi poliovam-
maiset henkilöt Suomessa kokivat, ettei-
vät he saa ääntään kuuluviin riittävästi 
ilman omaa yhdistystä. Kirja kertoo tie-
tysti myös yhdistyksen toiminnasta alati 
muuttuneessa toimintaympäristössä sekä 
ihmisistä yhdistyksen luottamustehtä-
vissä ja jäsenistössä.

Kirjan voi tilata ennak-
koon Kumpulantien toi-
mistolta puh. 09-6860990. 
Kirja on kovakantinen ja 
160 sivuinen. Kirjan hinta 
Polioinvalidit ry:n varsi-
naisille jäsenille on 15 € + 
postituskulut  ja muille  
45 € + postituskulut.

valmistelemaan lainsäädännöllisiä muu-
toksia.

Vammaisfoorumi ihmettelee miksi nyt 
pitää säätää laki, josta jo säädettäessä 
tiedetään, että siitä seuraa ongelmia kan-
salaisten perusoikeuksiin liittyen. Miksi 
horjuvia käsitteitä ei korjata ja selvitetä 
asiaa jo etukäteen? Vammaisfoorumin 
mielestä puutteellista lainvalmistelua ei 
voida ohittaa vain valiokunnan seuran-
talausumalla.

Vammaisfoorumi ry on 28 vammais-
järjestön yhteistoimintaelin ja se edustaa 
320 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta 
ihmistä maassamme.
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Suomen Polioliitto ry on mukana 
valtakunnallisessa eduskuntavaa-

lien aikana järjestettävässä keräyksessä 
huhtikuussa 2011. Keräyksen nimi on 
muuttunut. Aiemmin vaalikeräyksenä 
tunnettu lipaskeräys on nyt nimeltään 
Pieni ele.

Keräyksessä on mukana 18 kotimaista 
vammais- ja terveystyön järjestöä. Puolet 
Pieni ele-keräyksen tuotosta jää omaan 
kuntaan yhdistyksille ja puolet jaetaan 
18 järjestön valtakunnalliseen työhön. 

Keräys järjestetään valtakunnallisesti 
äänestyspaikoilla, vaalien yhteydessä. 
Keräyksen historia ulottuu aina vuoteen 
1907, jolloin ensimmäisten eduskunta-
vaalien yhteydessä kerättiin varoja tuber-
kuloosin vastustamiseen. Siitä lähtien 
keräys on järjestetty aina valtakunnallis-
ten vaalien yhteydessä.

Kerätyt lahjoitukset 
menevät kotimaisen 
vammais- ja terveys-
työn hyväksi. Suomen 
Polioliitto ry käyttää 
saamansa keräysva-
rat pääasiassa alueelli-
sen ja valtakunnallisen 
neuvontapalvelutoiminnan ylläpitämi-
seen ja kehittämiseen. Lahjoitukset ovat 
erityisen tärkeitä pienille vammaisjär-
jestöille ja paikallisyhdistyksille, jotka 
voivat niiden avulla järjestää mm. ver-
taistukiryhmiä, tiedotusta ja virkistys-
toimintaa.

Edellisten eduskuntavaalien aikaan 
2007 keräystuotto oli 1,45 miljoonaa 
euroa. Lahjoittajia ovat perinteisesti 
olleet yksittäiset kansalaiset. Keräyksen 

kulut ovat olleet pienet, noin 10 prosent-
tia tuotosta.

Lipasvahteja tarvitaan paljon, sillä juuri 
vapaaehtoisten lipasvahtien avulla keräys 
käytännössä toteutetaan. Lipasvahdiksi 
voi ilmoittautua, vaikka ei olisikaan jär-
jestön jäsen. Auttaminen alkaa läheltä.

Eduskuntavaalit järjestetään sunnun-
taina 17. huhtikuuta 2011. Ennakko-
äänestys on kotimaassa 6.4.–12.4.2011.

Tule mukaan lipasvahdiksi
Suomen Polioliiton jäsenjärjestöt pai-

kallisosastoineen ovat olleet aktiivisesti 
mukana vaalikeräyksissä. Keräyspaik-
koja on paljon, joten kaikkien apu on 
tarpeen.

Tule sinäkin mukaan. Tarvitaan vain 
ystävällinen asenne ja innostunut mieli. 
Ota rohkeasti yhteyttä omaan polio-

järjestöösi, paikallis-
osastoosi tai Polio-
liittoon. Yhteystiedot 
löytyvät nettisivuil-
tamme www.polio-
liitto.com tai saat 
ne soittamalla puh. 
09-6860990.

Kerääjät kertovat, että lipasvahtina ole-
minen tuntuu mukavalta tavalta auttaa 
tärkeäksi kokemaansa asiaa. Palkkioksi 
saa ainakin hyvän mielen. Lipasvahtina 
toimiminen on pieni ele, jolla käytännön 
elämässä voimme auttaa muita meitä 
lähellä olevia, jotka tarvitsevat apua.

Tule mukaan!

Oikeusasiamies  
vaatii täsmennyksiä 
maksullisiin terveys-
palveluihin

Helsinkiläiseltä reumaa sairastavalta 
eläkeläisrouvalta perittiin vuonna 

2009 terveyskeskuksessa 31,50 euron 
suuruinen maksu B- lääkärintodis-
tuksesta, jonka hän pyysi Kansanelä-
kelaitoksen kuntoutukseen hoitokoti 
Wilhelmiinaa varten. Potilas ilmoitti 
Helsingin terveyskeskukselle, sosiaali- 
ja terveysministeriölle ja eduskunnan 
oikeusasiamiehelle kantansa, jonka 
mukaan kansanterveyslaki määrittelee 
yksiselitteisesti, että hoitoon liittyvät 
lääkärintodistukset ovat maksuttomia 
perusterveydenhuollossa ja että kun-
toutus on hoitoa. Potilaan kahdelta sosi-
aali- ja terveysministeriön virkamieheltä 
saamat vastaukset olivat ristiriitaisia, ja 
hän liitti ne eduskunnan oikeusasiamie-
helle tekemäänsä kanteluun.

 Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääs-
keläinen antoi elokuussa 2010 päätöksen 
kanteluun (Dnro 1739/4/09). Oikeus-
asiamiehen mukaan Helsinki menetteli 
asiakasmaksun periessään virheellisesti. 
Hänen mukaansa nykyinen lainsäädäntö 
voi kuitenkin olla epäselvä. Oikeus-
asiamies pitääkin välttämättömänä, että 
laissa määritellään tyhjentävästi ja täs-
mällisesti ne terveyspalvelut, joista voi-
daan periä maksu.

 Oikeusasiamies on ilmoittanut sosiaali- 
ja terveysministeriölle lainsäädännön täs-
mentämistarpeen ja pyytänyt ministeriötä 
ilmoittamaan marraskuun loppuun men-
nessä toimenpiteistä, joihin se on ryhty-
nyt asiassa. Lisäksi hän pyytää Helsingin 
terveyskeskusta harkitsemaan, kuinka 
se voisi hyvittää virheellisen menettelyn 
potilaalle.

Auttaminen 
alkaa läheltä Sa takunnan  osas to 

vietti tänä vuonna 
juhlavuotta. Osasto 

täytti 50 vuotta. Haluan kiit-
tää Satakunnan osastolaisia 
menneestä vuodesta ja aktii-
visesta toiminnasta. Muistelen 
vielä kerran vuoden muutamia 
vuoden 2010 tapahtumia ja 
kerron jonkin verran vuoden 
2011 suunnitelmista.

Kuntoutustoiminta
Keväällä ja syksyllä kokoon-

tui aktiivinen lämminvesivoi-
mistelijaryhmä Länsi-Suomen 
Diakonialaitoksen Sotainva-
lidien Sairaskoti ja Kuntou-
tuskeskukseen viikoittain 
allasjumppaan. Allasvesivoi-
mistelu jatkuu taas tiistaina 
11.01.2011.

Vuodesta 2008 alkaen on jär-
jestetty kaksi kertaa vuodessa 
kuntoutus – ja virkistyspäi-
vät. Näin tapahtui myös tänä-
kin vuonna. Näiden päivien 
pitopaikaksi on tullut Kan-
kaanpään kuntoutuskeskus, 
joka on meille tuttu ja jossa  
meidät tunnetaan ja otetaan 
aina hyvin vastaan. Asian-
tuntevan henkilökunnan huo-
massa päivät ovat kuluneet 
joutuisasti kuntoillen ja luen-
tojen lomassa. Myös vuodelle 
2011 on suunnitteilla kahdet 
virkistyspäivät. 

Kerhotoiminta
Kevään aikana järjestet-

tiin kerhotapahtumia Porin 
Seudun Invalidien toimistossa 
seurustelun, kahvittelun ja 
askartelun merkeissä.

Syksyn kerhotoiminta aloi-
tettiin allekirjoittaneen kotona 
grilli – teemalla. Tosin minulla 
ei ollut omaa grilliä, mutta 
saatiinhan sellainen vanhem-
pieni luota. Makkarat grillat-
tiin ja maistuivat sitten salaa-
tin ja patongin kera. Raija 
kyllä totesi, kun makkarat oli 
syöty, että olisi se sinappikin 

tässä hyvää ollut. No, jotain 
aina unohtuu…sellaista elämä 
on. Illan viilentyessä siirryttiin 
sisätiloihin kahvittelemaan.

Seuraava kerho oli Kanto-
lassa. Eila oli keittänyt meille 
perinteistä satakuntalaista 
orhakryynivelliä ja tietysti 
pullakahvit. Ohjelmassa oli 
musiikkitietovisa, sitä en 
enää muista kuka kisan voitti, 
ilmeisesti olimme kaikki voit-
tajia.

Liisa Saren emännöi kol-
mannen kerhoiltamme, isän-
tänä toimi Roope –kissa. Ilta 
kului täälläkin rattoisasti ja 
piristävästi. Aina sitä puhu-
mista riittää kun yhteen 
kokoonnutaan. Yhteensat-
tumien vuoksi Kiviniityillä 
suunniteltu kerhoilta jäi myö-
hemmin pidettäväksi.

Muu toiminta
Kesällä tutustuimme Kirju-

riluodon uudistettuun kesäte-

Satakunnan osaston 
50 v juhlavuosi

Tauno Haapasalo ja Lasse Santala koristelevat pääsiäisoksia.

Rauno Niemisellä on tiukka paikka ketjunheitto-pelin johtoaseman 
puolustuksessa. Tilannetta seuraamassa ovat vasemmalla Raija ja 
Rauni Kiviniitty tyttärenpoika Osakari seuranaan, Hemmo Haanpää, 
Kerttu Nieminen ja oikealla Tauno Haapasalo.

atteriin. Näytelmäkappale oli 
”Akkapakka”. Näytelmässä 
naiset kertoivat pilke silmä-
kulmassa tuntemuksistaan 
unohtamatta miehiä ja kuumia 
aaltoja. Ryhmämme miehet 
totesivat, että tuttuja juttuja, 
kuulee lähes päivittäin koto-
nakin. Päivä oli helteinen, 
mutta onneksi katsomo oli 
onneksi katettu, joten ihan 
suorassa auringonpaahteessa 
ei sentään tarvinnut olla. Ja 
lämmintä tai ei, niin teatterin 
jälkeen maistui hyvä ruoka.

Syyskauden avajaiset olivat 
Reposaaren Junnilassa. Mait-
tavan lounaan jälkeen vie-
tettiin aikaa seurustellen ja 
pelaillen, arpajaisiakaan ei 
unohdettu. 

Seuraava johtokunnan 
kokous on tammikuussa 2011. 
Tässä kokouksessa todetaan 
miten vuosi 2010 on mennyt 
sekä taloudellisesti, että toi-
minnallisesti. Kokouksessa 
käsitellään myös vuoden 2011 
toimintasuunnitelma ja miten 
se rahoitetaan, eli päätetään 
talousarvio.  Satakunnan osas-
ton vuosikokous on tiistaina 
1.3.2010 klo 16.00 alkaen 
tutussa paikassa Länsi-Suo-
men Diakonialaitoksen Pihla-
jasalissa, iso neuvotteluhuone. 

Tänä vuonna oli joulujuh-
lien pitopaikka Pori. Iloinen 
puheensorina täytti ravin-
tolasalin kun jälleen kerran 
kokoonnuimme saman katon 
alle. Illan soitannasta huo-
lehti Minna Sulonen haita-
rillaan. Toinen illan esiintyjä 
oli Elina Wallin. Hän pakinoi 
porin murteella, huomioimatta 
raumalaisiakaan. Ensi vuonna 
sitten ovat joulujuhlat taas 
Raumalla.

Hyvää tulevaa vuotta toi-
vottaen

Sirpa

Lipasvahtina, lippaan äärellä 
voi istua haluamansa ajan. 
Jo muutaman tunnin työllä 
on suuri merkitys.
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Vaihtoehtoja oli :Naapu-
rin häät, Pojan firman 
pikkujoulut, Yrittä-

jien pikkujoulut ja Poliohuol-
lon Pärnun hoitomatka. Noin 
kolmen minuutin miettimi-
sen jälkeen sovimme vai-
moni kanssa mihin mennään. 
Onneksi saimme paikan.

Meiltä Myrskylästä on varat-
tava aikaa Länsisatamaan yli 
tunti. Matkanjärjestäjä oli hoi-
tanut asiat niin hienosti, että 
bussi odotti satamassa, ettei 
tarvinnut laukkuja raahata 
pitkin käytäviä, vaan ne sai 
laittaa autoon jo lähtiessä.

Terminaalissa oli jo muu-
tama tuttu ja joku (ennen)
vieras odottamassa, joten tie-
simme tulleemme oikeaan 
osoitteeseen. Laivamatka 
meni niin kuin se voi mennä, 
vähän keinutti.

Tallinnasta lähdimme kohti 
Pärnua, meillä oli niin hyvä 
kuljettaja Kaarimatkat Oy:stä 
Simo nimeltään, että matkalla 
en nukahtanut: piti jarruttaa 
monesti. Matkanjärjestäjä 
jakoi matkalla tietokilpailu-
palkinnot jo ennen kilpailua 
ja hänen etunimensä oli reis-
sun komein, Keijo. Ohjel-
massa oli monta hyvää hoitoa 
ja kaupunkireissu, missä oli 
mukana huumorintajuinen 
tulkki, kertoi vitsejä ym.ym.

Kiitos kaikille Poliohuolto ry:n 
matkalaisille
Tiistaina 23.11.klo 4.30 heräsin ja oli matka 
Pärnuun alkamassa. Matka piti kestää  
23-27.11.2010.

Raha-automaattiyhdistys on jat-
kanut avustusten myöntämiskri-
teeristönsä tarkastelua. Tänä 

vuonna RAY on työstänyt kohdennet-
tujen toiminta-avustusten myöntämisen 
kriteerejä. Selvitys sopeutumisvalmen-
nuskursseista on jo valmistunut.

Raha-automaattiyhdistys läpikäy par-
haillaan kohdennettujen toiminta-avus-
tusten (Ak)myöntämisen periaatteita. 
Ak-avustuksia myönnetään esimerkiksi 
sopeutumisvalmennukseen, erilaisten 
tapaamis- ja kohtaamispaikkojen yllä-
pitämiseen sekä monenlaiseen vapaaeh-
tois- ja vertaistoimintaan.

Kohdennetut toiminta-avustukset  muo-
dostavat 43% kaikista myönnetyistä 
avustuksista ja ovat näin RAY:n suurin 
avustuslaji.

Suomen Polioliito ry sai vuonna 2010 
kohdennettua toiminta-avustusta kun-
toutus- ja sopeutumisvalmennustoimin-
taansa 93 000 euroa. Tällä summalla 
Polioliitto järjesti kolme kuntoutus- ja 
sopeutumisvalmennuskurssia. Kursseilla 
oli yhteensä 71 osallistujaa ja kurssivuo-
rokausia kertyi yhteensä 954.

Avustukset oikeisiin kohteisiin
Sopeutumisvalmennuksen kohdalla 

on täsmennetty, millaiseen toimintaan 
avustusta myöntää RAY ja mikä taas on 
kuntoutusta, joka katsotaan Kelan tai jul-
kisen terveydenhuollon vastuulle, kertoo 
RAY:n kehittämispäällikkö Elina Varjo-
nen viimeisimmässä Tukipotti-lehdessä.

- RAY:n kurssisisällöissä näkyy myös 
ennaltaehkäisyn ja aktivoinnin näkö-
kulma ja kuntoutuksellinen ote, Varjonen 
toteaa samassa haastattelussa.

Kela toteuttaa lain nojalla sopeutu-
misvalmennusta ja harkinnanvaraista 
kuntoutusta vaikeavammaisille. RAY:n 
tukemien kurssien osallistujien ei tar-
vitse täyttää Kelan vaikeavammaisuuden 
kriteerejä ja kurssit on Kelasta poiketen 
kohdennettu myös työelämän ulkopuo-
lella oleville ja heidän omaisilleen.

RAY:n tekemän selvityksen perusteella 
sopeutumisvalmennuskurssitoiminnan 
avustukset kohdistuvat pääsääntöisesti 
oikein. Raha-automaattiyhdistyksen 
rahoittamilla korostuvat myös järjestö-
työn elementit kuten neuvonta, ohjaus ja 
vertaistuki, juuri niin kuin pitääkin.

Ray toivoo, että jatkossa sopeutumis-
valmennuskursseja järjestettäisiin myös 
muuten kuin perinteisiä laitosmaisia 
toteutustapoja noudattamalla. 

Kurssitoimintaa voidaan uudistaa 
Uusia toteuttamistapoja on toki monen 

järjestön piirissä mietittykin, mutta sovel-
tuvien tilojen löytäminen on ollut toistai-
seksi monen suunnitelman toteutumisen 
esteenä. Myös Suomen Polioliitto ry 
miettii sopeutumisvalmennustoimintansa 
kehittämistä siten, että osassa toiminnasta 
pystyttäisiin järjestämään muutoin kuin 
perinteisesti laitoskuntoutusjaksona.

-  Polioinvalidit ry:n alueelliset henki-
lökohtaisen jaksamisen kuntoutusjaksot 
(heku-kurssit)  voisivat toimia eräänlai-
sena suunnan näyttäjänä, jonka pohjalta 
voitaisiin Polioliiton kurssitoimintaa 
kehittää uusille poluille ja askelta edem-
mäs, toteaa toiminnanjohtaja Birgitta 
Oksa.

Hän on tyytyväinen siihen, että Polio-
liiton osalta kohdennetun toiminta-avus-
tuksen käyttöön ja kriteereihin ei RAY:llä 
ole ollut huomauttamista.

- Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
voisimme vain tyytyä olemassa olevaan. 
Meidän on pystyttävä entistä tomeram-
min kehittämään sopeutumisvalmennus-
palvelujemme sisältöä ja toteuttamista-
poja. Meidän olisi pystyttävä entistäkin 
paremmin tavoittamaan ne polion sai-
rastaneet henkilöt, jotka tähän asti ovat 
jääneet kurssitoiminnan ulkopuolelle. 

- Tieto polion myöhäisoireista, liial-
lisen rasituksen välttämisestä ja oikei-
den apuvälineiden riittävän varhaisesta 
käyttöön ostosta on saatava poliovam-
maisten käyttöön riittävän ajoissa. Vain 
näin voimme ennaltaehkäistä ja vähen-
tää toimintakyvyn jyrkkää alenemista, 
korostaa Polioliiton puheenjohtaja Juhani 
Kivipelto.

- Tämän tavoitteen saavuttamisessa 
myös sopeutumisvalmennuskurssitoi-
mintamme voisi olla entistä tehokkaam-
min mukana.

RAY:n kehittämisjohtaja Elina Varjo-
nen puolestaan korostaa Tukipotti-leh-
dessä sitä, että kurssivalinnoissa tulee 
painottaa ensikertalaisuutta.

- Sopeutumiskurssi ei missään tilan-
teessa saa muuttua jäseneduksi.

Teksti: PO

Kelan ja RAY:n sopeutumisvalmennuskurssien eroja

Kela RAY 

Diagnoosiperusteinen. Ei välttämättä tarvita todettua diagnoosia.

Terveydenhuollon lähete. Kurssille voi hakeutua ilman lähetettä.

Kelan standardin mukaisia kursseja. Järjestöt määrittelevät sisällöt RAY:n avustusstrategian 
raameissa, avustuskohteen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Laitos- tai avomallisia. Laitos- tai avomallisia, myös ei-perinteisiä  järjestämista-
poja

Osallistuminen pääsääntöisesti kerran

Tarveharkinta

Osallistuminen tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kuitenkin 
kerran. elämässä, mutta elämäntilanteen muuttuessa 
myös useamman kerran.

Lääkinnällinen ja sosiaalinen kuntoutus. Sosiaalinen kuntoutus, järjestölähtöisen auttamistyön 
keinot.

RAY jatkaa rahoituksensa tarkastelua

Sopeutumisvalmennustoiminnassa  
rahat oikeisiin kohteisiin

Fysikaalinen hoitolaitos  
Valpio & Paasiaho  
www.valpiopaasiaho.fi 

Harry Gullichsenint. 14, p.02-6482400 
Juhana Herttuank. 17, Pori, 02-6403550

Petosen Apteekki 
Jalkasenkatu 7 

Kuopio p.017-2871800 
www. petosenapteekki.fi

Ruotsalaista polio
epidemiahistoriaa

Yhtenä iltana meillä oli ruo-
kailu villisikaravintolassa, 
jossa oli tosi hyvä ruoka ja 
tosihyvä taustamusiikin soit-
toryhmä, etenkin minua viih-
dytti rumpali. Hänet valittiin 
yleisöstä.

Minä voitin jostain kilipai-
lusta rommipullon, mutta 
siinä ei ollut avausohjetta, 
joten se jäi matkatavaroihin. 
Matkalla minua huolestutti se, 
että meneekö sinne auton ruu-
maan pakkanen, kun Viros-
sakin oli talvi, mutta onneksi 
Simo sanoi, ettei mene paljon 
pakkasen puolelle.

Osa porukasta kävi kuunte-
lemassa Havukkaa läheisessä 
ravintelissa, Pärnu on suoma-
laisten elossapitävä paikka tal-
vella. Perjantai-iltana kokoon-
nuimme ravintolaan, jossa 
kaikki saivat sanoa mielipi-
teensä reissusta. Minun mie-
lestäni kaikki olivat tyytyväi-
siä. Meillä on kaikilla omat 
vikamme, mutta minusta me 
polioinvalidit olemme iloisim-
pia ihmisiä maailmassa.

Kerrottavaa olisi reissusta 
vaikka kuinka paljon, mutta 
rajansa kaikella. Seuraavalle 
matkalle mukaan kaikki, jotka 
voivat. Ei ole hauskempia 
matkoja!

Tämän jutun kertoi Keijo 
Keisala

Väärinkäsitykset 
ja tietämättömyys 
leimasivat pitkään 
poliota. Monet niistä 
täysin ymmärrettä-
viä aikanaan, mutta 
käsittämättömiä 
nykytiedon valossa. 

Polio oli aikanaan eri-
tyisesti teollistuneiden 
länsimaiden vitsaus. 

Ruotsissa viimeisin laaja epi-
demia koettiin 1953, jolloin 
sairaus koetteli koko Ruotsia 
rajusti. Kesti kauan ennekuin 
lääkärit ymmärsivät kuinka 
polio tarttuu ja kuinka tautia  
ja tautiin sairastuneita voidaan 
hoitaa. Ihmiset pelkäsivät 
polion aiheuttamia vammoja. 
Kuolleisuushan ei poliossa ole 
kovin suuri, mutta polioviruk-
sen aiheuttamat tuhot selkäyti-
messä ja niiden aiheuttamat 
halvausoireet kammostuttivat 
kansalaisia. 

- Jokaista halvausoireisiin 
sairastunutta kohden lasketaan 
olleen 200, jotka kyllä saivat 
poliotartunnan, mutta eivät 
sairastuneet. Hekin sen sijaan 
kyllä tartuttivat ja levittivät 
virusta edelleen, kertoo histo-
rioitsija Per Axelsson.

Polio levisi tehokkaasti sekä 
järviin ja jokiin valuneiden 
jätevesien kautta että ihmisten 
välisissä kontakteissa. Vuo-
sien 1945-1955 polioepide-
mioissa sairastui noin 20 000 
ruotsalaista. Vuosina 1905 ja 
1962 välisenä aikaan Ruot-
sissa sairastui noin 51 000 
ihmistä polioon, heistä 6 000 
menehtyi. Rokote saatiin 
Ruotsissa käyttöön keväällä 
1955.

Polio tai lapsihalvaus, 
ku  ten silloin tautia nimitet-
tiin synnytti monia enemmän 
tai vähemmän kummallisia 

myyttejä. Tietämättömyydestä 
aiheutuneet luulot olivat yhtä 
yleisiä niin asiantuntijoiden 
kuin tavallisen kansankin kes-
kuudessa.

Jo 1900-luvun alussa poliota 
pidettiin seurauksena moder-
nin yhteiskunnan rappiosta: 
suurkaupunkien lisäänty-
neestä alkoholismista ja 
moraalittomuudesta – polio 
nähtiin synnin palkkana. 
Nämä käsitykset antoivat 
viranomaisille ja lääkäreille 
pitkälle meneviä oikeuksia 
tunkeutua ihmisten yksityis-
elämään. Ja vaikka pian tie-
dettiin, että polio oli yhtä 
yleistä kaikissa sosiaaliryh-
missä,  liitettiin polioon yhä 
jatkossakin sosiaaliset olot.

Koska syystä tai toisesta 
useimmat poliotapaukset tun-
tuivat ajoittuvan syksyyn, 
liitettiin myös vuodenaika 
osaksi eri tartuntateorioita. 
1940- ja 1950- luvuilla epäil-
tiin, että puista maahan pudon-
neet lehdet ja hedelmät olisi-
vat yksi poliotartunnan lähde. 
Maahan pudonneita hedelmiä 
pidettiin muutoinkin vaaralli-
sia, jotka levittivät myös

Vallalle levisikin hysteria, 
jonka tuloksena lapset eivät 
saaneet, välttääkseen poliotar-
tunnan, syödä mitään hedel-
miä.

- Käsitys, että polio leviää 
maahan pudonneista hedel-
mistä ja puunlehdistä elää 
yhä vanhemman väestön kes-
kuudessa, kertoo historioitsija 
Per Axlesson, joka on väitellyt 
polioepidemioiden historiasta.

Teksti: BO
Lähde: Tidskriften Smitts-

kydd 2010
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Henkilökohtaista 
apua osataan hakea

Kuudetta kertaa syyskuussa Helsin-
gissä järjestetty henkilökohtaisen 
avun päivät jätti päällimmäiseksi 

tunteen, että vuoden verran voimassa 
ollut vammaispalvelulain uudistus oli 
enemmän kuin paikallaan. Eri tavoin 
vammaiset ihmiset ovat tietoisia lain 
voimaantulosta ja osaavat hakea pal-
veluita. Moni tilaisuuteen osallistunut 
odotti varmasti  matemaattisia lukuja ja 
tilastoja, miten uudistus on toteutunut. 
Sellaisia koosteita ei ainakaan vielä ole 
tehty, mutta monista puheenvuoroista 
voisi päätellä, että laki on parantanut 
tuntuvasti vammaisten asemaa. 

Kahden päivän anti oli palasteltu sopi-
vasti eri teemoihin. Ajankohtaiset asiat 
-osiossa punnittiin palvelusetelin käyt-
töä henkilökohtaisessa avussa. Muissa 
osioissa oli esillä voimavarakysymykset 
ja tietysti vammaispolitiikka.

- Palvelusetelilaki astui voimaan 
1.8.2009. Palvelusetelillä tarkoitetaan 
tietty määrä tiettyä palvelua, josta kunta 
maksaa etukäteen määritellyn osuuden. 
Kysymyksessä ei ole uusi palvelu, vaan 
tapa järjestää kunnan järjestämisvastuulla 
olevia palveluja, totesi Johanna Mätäs-
aho, joka toimii vammaispalvelujen pal-
veluseteliprojektin johtajana Espoossa.

Mätäsahon mukaan palvelusetelien 
tavoitteena on parantaa palvelujen saa-
tavuutta ja lisätä asiakkaan valinnan 
mahdollisuuksia sekä auttaa palvelujen 
järjestäjiä vastaamaan kasvaviin palve-
lutarpeisiin.

- Henkilökohtaisen avun ideologia 
täytyy säilyttää myös palveluseteli-
järjestelmässä. Palveluseteli soveltuu 
hyvin työnantajamallia täydentäväksi 
sekä säännöllisiin pieniin tuntimääriin. 
Palvelusuunnitelmavaiheessa on tärkeää 
tunnistaa asiakkaan tarpeista ne, joihin 
palveluseteli sopii sekä asiakkaan kyky 
ja halu käyttää palveluseteliä.”

Kolme järjestämistapaa
 - Vammaispalvelulain mukaisella hen-

kilökohtaisella avulla on kolme järjestä-
mistapaa. Työnantaja- malli, jossa vam-
mainen ihminen itse toimii henkilö- 

...messut... ...messut...

Tietoisuutta  
vielä lisättävä

Henkilökohtai-
sen avun päi-
vien osanotta-

jien joukosta tapaamani 
espoolainen Raimo 
Aromaa kertoo osallis-
tuneensa edellisiin päi-
viin 2-3 kertaa. Lisäksi 
hän on osallistunut 
lukuisiin alueellisiin ja 
ainakin kahteen kan-
sainväliseen seminaa-
riin, joissa aihe on ollut 
vahvana osana mukana.

- Valtakunnalliset 
henkilökohtaisen avun 
päivät, joihin osallistuu 
sekä kuntien toimihen-
kilöitä että vammais-
neuvostojen ja vammais-
järjestöjen edustajia, ovat 
mielestäni erittäin hyödyllisiä ja tärkeitä. 
Osapuolet pääsevät suoraan kuulemaan 
ja näkemään toistensa pulmia, vaikeuk-
sia ja saavutuksia, sekä saavat  asiantun-
tijoilta tuoreita tietoja ja tulkintoja uusista 
määräyksistä ja suunnitelmista.

Aromaan mielestä tapahtuman tärkeim-
mät annit olivat vammaisten ihmisten 
yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuk-
sien vahva esiintuonti sekä siihenkin liit-
tyen palvelusuunnitelmien laadinta siten, 
että  vammaisen itsensä arvio hänen tar-
vitsemiensa palveluiden ja apuvälineiden 
määrästä ja laadusta tulee määrääväksi.

- Lisäksi henkilökohtaisen avun rahoit-
taminen vammaiselle myönnettävällä 
henkilökohtaisella budjetilla olisi erit-
täin tervetullut uudistus sellaisten vai-
keavammaisten henkilöiden kohdalla, 
jotka pystyvät itse hoitamaan ja arvioi-
maan rahankäyttönsä ja rahan tarpeensa, 
Aromaa toteaa.

Palvelusetelissä haasteita
Aromaa näkee varsinaisina pullonkau-

loina ja ”vaaranakin” palvelusetelin tai 
kunnan järjestämän henkilökohtaisen 
avun kohdalla niiden riittävän arvon 
käyttäjälleen, kilpailutuksen vaikutuksen 
palvelun laatuun sekä avustajan ja työn-

Ikääntyminen on 
haaste

Kaksipäiväiset Tampereella syys-
lokakuun vaihteessa pidetyt Hyvä 
Ikä 2010 -messut todistivat jäl-

leen kerran, että ikääntyminen tarjoaa 
monta hyvää mahdollisuutta. Messuilla 
vieraili kaikkiaan yli 7 000 kävijää, 
uutuuksiaan ja palveluitaan esitteli pari-
sen sataa näytteilleasettajaa.

Tapahtuman avajaisissa Invalidiliiton 
toimitusjohtaja Raimo Lindberg  nosti 
esille kilpailutuksen vaikutuksen palve-
lujen laatuun:

-  Invalidiliitossa ollaan erittäin huo-
lestuneita julkisten palvelujen kilpai-
luttamisen aiheuttamista vaikutuksista 
vaikeavammaisten ja vanhusten palve-
luasumiseen. Näemme, että kilpailutta-
minen murentaa tähän saakka kaikkien 
tunnustamaa ja tavoiteltavaa itsenäistä 
asumista. Se vyöryttää kunnalle kuulu-
via kustannuksia asukkaan itsensä mak-
settavaksi.

Lindberg pelkää, että kilpailutukset joh-
tavat pahimmillaan pitkäaikaisten palve-
lukokonaisuuksien päättymiseen.  

- Jokainen meistä on nyt avainase-
massa. Voimme sekä palvelujen käyttä-
jät, vammaiset ja vanhukset että heidän 
omaisensa, tuttavansa ja läheisensä tehdä 
viranomaisille ja päätöksentekijöille tiet-
täväksi, ette emme hyväksy menettelyä, 
jolla ihmiset, jotka eivät pysty itse toimi-
maan, pannaan olosuhteisiin, jotka eivät 
ole ihmisarvoisia, hän sanoi.

Monta tarinaa
Vanhustyön keskusliiton toiminnan-

johtaja Pirkko Karjalainen totesi, että 
ikääntyvässä Suomessa on monenlaisia 
elämäntarinoita. 

- Meitä on moneksi, näin on myös otsi-
koitu tämän syksyn vanhustenviikko. 
Pidempää ikää on toivottu kautta histo-
rian. Lähivuosikymmeninä se toteutuu 
yhä useamman suomalaisen elämässä. 
Onko edessä hyviä vai vaikeita aikoja – 
se mietityttää.

Hyvään ikääntymiseen kannattaa Kar-
jalaisen mielestä niin yhteiskunnan kuin 
yksilöidenkin panostaa.

- Mahdollisuuksia on. Suunnitellaan 
elinympäristö esteettömäksi, tarjotaan 

kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia, yhdessä 
tekemisen ja olemisen paikkoja, pidetään 
kiinni palveluiden ja hoidon hyvästä laa-
dusta. Tässä keskeisimmät. On monta 
mahdollisuutta – ne on osattava ja uskal-
lettava käyttää, kannusti Karjalainen.

Teksti ja kuvat :  
Hannu Salonpää

Hyvän ruuanlaiton opastusta oli niin ikään 
messuilla tarjolla.

Hyvä Ikä-messut tarjosivat myös omaehtoisia 
kunnon hoiitamisen välineitä.

tekijän oppimisen suhtautumaan siihen, 
että asiakas/vammainen on työnjohtaja, 
kun palkanmaksaja on kunta tai yksityi-
nen yrittäjä tai järjestö.

- Henkilökohtaisesta avusta on lain voi-
maantulon jälkeen tiedotettu runsaasti, 
mutta epäilen etteivät apua tarvitsevat ole 
saaneet vielä riittävän selkeää tietoa eri 
vaihtoehdoista ja oikein laaditun palvelu-
suunnitelman tärkeydestä. Palveluseteli-
järjestelmä saattaa onnistua, ja olla varsin 
hyvä varsinkin lyhytaikaista ja pikaista 
henkilökohtaista apua tarvitseville, edel-
lyttäen että kunnissa saadaan yhtenäiset 
ohjeet ja käytännöt niiden käytöstä ja 
palvelusetelille määrätään riittävät arvot, 
Aromaa puntaroi.

Vammaispalveluja koskevat uudet lait 
ja määräykset saavat Aromaalta kiitosta. 
Hänen mielestään ne ovat omiaan paran-
tamaan vammaisten elämää siihen suun-
taan, että heillä on mahdollisuus elää, 
asua, liikkua ja toimia kuten muillakin 
ihmisillä. Lakien käytännön toteuttami-
nen on vain saatava toteutettua toiminto-
jen suunnittelu- ja toteuttamisportaassa.

Teksti ja kuva Hannu Salonpää

Raimo Aromaa koki Henkilökohtaisen avun päivät antoisiksi.

jatkuu sivulla 19...
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...kurssiuutisia... ...kurssiuutisia...

Pohjoisen poliolaisten 
jouluriennot Rokualla
Henkilökohtaisen jaksamisen  
kuntoilun kuudes jakso

Kesällä 2007 Tuula Pukkila puhui 
ja puntaroi uudenlaisesta kuntoi-
lumuodosta Olavi Markukselle 

ja minulle, ja rohkeana naisena pyytää 
räväytti Rokuan Kuntokeskukselta tar-
jouksen 3-vuotisesta kuntoutumis/kun-
nonseuranta ohjelmasta. Ohjelmaan 
suunniteltiin kaksi 3-päivän kuntojaksoa 
vuosittain  Rokualla ja kirjekysely vetäjä-
fysioterapeuteilta väliaikoina. Yhdistyk-
semme myönsi kokeilulle ensimmäisenä 
vuotena määrärahaa puolet kustannuk-
sista. Osallistujat maksaisivat itse toisen 
puolet. Ensimmäinen 3-päivän jakso 
toteutettiin 30.1.-1.2.2008.  Mukaan 
lähti silloin 18 jäsentä. Nyt tuo kolme 
vuotta on kulunut ja samanlaisia kuntoi-
lujaksoja on toteutettu kaikilla muillakin 
alaosastoilla.

Ensimmäisellä jaksolla tehtiin jokai-
selle kuntokartoitus ja muutama välijak-
soillakin ja nyt samat testit jälleen. Näin 
jokainen saattoi vertailla omia tuloksiaan 
ja miettiä mistä muutokset johtuvat.

Eri jaksojen ohjelmien perustana on 
ollut päivittäinen allasjumppa lämpi-
mässä vedessä, yhteinen ulkoilutapah-
tuma nokipannukahveineen, rentoutu-
misharjoitukset, luento/keskustelu eri 
teemoin, jumppaharjoitteet ja tietysti 
erilaiset pelit, kuten boccia, curlinki, 

istumalentopallo, sulkapallo, ilmapallo 
sulkapallomailoilla jne. Curlingissa 
porukassamme on jo sellaisia mestareita, 
että voisimme haastaa toisten alueiden 
jäsenet kilpaan. Miten olisi kesäkuussa 
Peurungassa?

Ensimmäisellä jaksolla 2008 jokainen 
kirjoitti loppukeskustelun yhteydessä 
puhtaalle paperille mitä nyt tekee kun-
tonsa eteen säännöllisesti ja toiselle 
puolelle mikä on syy, ettei tee enempää 
ja mistä unelmoi. Nyt kolmen vuoden 
projektin viimeisellä jaksolla nuo pape-
rit palautettiin. Meitä oli mukana tällä 
jaksolla noista 18:sta 8. En edes muis-
tanut mitä olin silloin kirjoittanut, joten 
uteliaana luinkin omaa tekstiäni. Unel-
matavoitteita olin kirjannut kaksi: pyö-
rätuolitanssiryhmän löytäminen Oulusta 
ja toive säilyttää sen hetkinen kunto ja 
osallistumismahdollisuus yhteisiin tem-
pauksiin. Pyörätuolitanssiryhmää en 
sellaisenaan ole vielä löytänyt, mutta 
tanssimista yksin ja satunnaisesti toisten 
pyörätuolilaisten kanssa olen harrasta-
nut ja nauttinut tanssista. Vuosi sitten 
löysin esteettömän tanssin ja sen pyör-
teissä aivan uusia elämyksiä ja hyvää 
mieltä. Kuntoni on säilynyt mittaustenkin 
mukaan hyvänä ja osallistumisia yhtei-
siin tempauksiin kanssanne on piisan-
nut. En olisi itsekään uskonut unelmia 
kirjoittaessani niiden toteutuvan näin 
täydellisesti. Esteettömään tanssiin teillä 
on mahdollisuus tutustua pienenä väläh-
dyksenä TV2:n Akuutti -ohjelmassa ensi-
vuoden alussa. Mahdollinen esitysaika 
on tiistaina18.1.2011.  

Pikkujoulukuntoilu
Onnistuneen kuntojakson päälle hyppä-

simme suoraan pikkujoulutunnelmaan. 
Joukkoon tuli lisää väkeä ja perjantaina 
klo 18.00 istuimme kauniisti katettuun 
joulupöytään ja nautimme kiirehtimättä 
maittavia jouluherkkuja. Kylläisinä sitten 
osallistuimme monien muiden pikku-
joulujuhlijoiden kanssa Rokuan kuului-
siin Tähtitansseihin, tanssittajana Marko 
Lämsä & Pallosalama. Iloa ja liikettä riitti 
pikkutunneille asti. 

Lauantain kirpakka pakkanen ei estä-
nyt suunniteltua kotatapahtumaa; noki-
pannukahvit keitettiin ja makkarat käris-
tettiin. Pistimme kylläkin pari miestä 
edelle tulentekoon ja piipahdimme sitten 
valmiilla tarjoiluilla. Sisäpeliksi valittiin 
curlinki ja vaikka pelaajia vaihdeltiin, 
niin siniset näyttivät aina vain voittavan. 
Rokuan uudistetut saunat ja altaat olivat 
jo pääosin käytössämme. Tilat ovat hyvät 
ja toimivatkin, kunhan kartoittamamme 
tilojen vielä vaatimat kaiteet, korokkeet 
ja muutamat muut pienet korjaukset on 
tehty. Arvonnan ja jutustelun päälle jak-
soimme vielä vähän tanssia Crystal-ryh-
män säestyksellä. Sunnuntaille pakkanen 
hellitti 10 asteeseen, niinpä autommekin 
suostuivat käynnistymään ja kuljetta-
maan kunkin koteihinsa yhdessäolosta 
virkistyneinä ja lupauksilla tulla taas 
mukaan uusiin tempauksiin.

teksti Ulla Kurvinen 
kuvat Tuula Pukkila

kohtaisen avustajansa työnantajana. 
Tällöin hänellä on itsemääräämisoikeus 
omaan elämäänsä, valta jakaa työnte-
kijälleen työtehtäviä, mutta hänellä on 
samalla kaikki työnantajavastuut, sanoi 
kehittämispäällikkö Raija Mansikka-
mäki, joka toimii koordinaattorina assis-
sistentti-infossa.

Toinen tapa on palvelusetelimalli, jossa 
henkilökohtaisen avun käyttäjä on kulut-
taja-asiakkaan roolissa ja kolmannessa 
avustajapalvelumallissa hän on puoles-
taan palveluja saava asiakas.

- Henkilökohtaisen avun ideologian 
toteutumisen kannalta on tärkeää, että 
myös näissä kahdessa jälkimmäisessä 
mallissa palvelutoimija varmistaa asi-
akkaan oikeuden itsenäiseen elämään ja 
vastuuseen omasta elämästään samalla, 
kun palvelutoimija ottaa avustamisen 
organisointivastuuta ja toimintatapaansa 
kuuluvaa vastuuta asiakkaan hyvinvoin-
nista, totesi Mansikkamäki.

Päätösvalta kuuluu itselle
Itsemääräämisoikeudesta puhunut Jan-

Mikael Fredriksson valtakunnallisesta 
vammaisneuvostosta muistutti, että mah-
dollisuus päättää itseä koskevista asioista 
on aivan keskeinen osa hyvää, ihmisar-
voista ja kunniallista elämää.

- Tiettyjen ryhmien kohdalla, kuten 
autisteilla ja kehitysvammaisilla, tätä 
oikeutta rajoitetaan yhä varsin usein ja 
voimakkaasti. Itsemääräämisoikeuden 
rajoituksia perustellaan usein sillä, että 
ihminen ei ole kykenevä muodostamaan 
johdonmukaisia käsityksiä itsestään ja 
ympäristöstään ja perustamaan toimin-
taansa itsenäiseen harkintaan. Itsemää-
räämisen keskeisiin periaatteisiin kuuluu 
kuitenkin oikeus saada sellaista tukea, 
joka edistää parhaalla mahdollisella 
tavalla kykyä omaehtoiseen päätöksente-
koon, itsenäisyyteen ja riippumattomuu-
teen, sanoi Fredriksson.

Hänen mielestään perimmäisenä tavoit-
teena tulee olla tasa-arvon ja täysivaltai-
sen osallisuuden toteutuminen kaikilla 
elämän alueilla.

Teksti: Hannu Salonpää

...jatkoa sivulta 17

Seppo Lappalainen ja Markku Hannukainen mittaamassa keuhkojen tilavuutta.

Aune Ruohomäki, fysioterapeutti Arto Tuomaala, Kyösti Kyöstilä ja Hillevi Valkonen aloittele-
massa jumppaa.
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Suomen Poliohuollon
puolelta

Osastomme on viet-
tänyt perinteisesti 
pikkujoulunsa mar-

ras-joulukuun vaihteessa. 
90-luvulla itsekin osallistuin 
usein vain pikkujouluihin, 
jotka vietettiin ravintola Ala-
bamassa Turussa, muuten en 
osastomme toimintaan ehtinyt 
osallistua. Vielä 2000 luvun 
alussa pikkujoulut vietettiin 
aina Alabamassa, joka oli 
mukavasti esteetön, koska 
oli rakennettu vasta 90-luvun 
alussa. Se toimii ravintolakou-
lun opetusravintolana. 

Vuonna 2002 emme pääs-
seet Alabamaan ja tällöin pik-
kujoulu järjestettiin Turun 
keskustassa sijaitsevassa 
ravintola Galaxissa, joka ei 
kuitenkaan ollut aivan estee-
tön, esim. kaikki eivät pääs-
seet syömään samalle tasolle. 
Palvelu siellä oli hyvää ja 
meitä varten katettiin nouto-
pöytä ennen muiden tuloa. 
Ruoka oli todella hyvää, se on 
erityisesti jäänyt mieleen. Pois 
lähtiessä ovella oli pitkä jono 
odottamassa sisälle pääsyä. Se 
oli silloin ja on edelleen Turun 
suosituin tanssiravintola. 

Vuonna 2003 joulujuhlat 
olivat taas Alabamassa, pai-
kalla vain 20 henkeä. Vuonna 
2004 oltiin uudessa paikassa 
Liedon kunnantalon kah-
vila-ravintola Härkätiessä. 
Paikka on esteetön, koska se 
on uutta rakennuskantaa. Tila 
on varattu käyttöön kokonaan 
ja siksi siellä on myös helppo 
järjestää ohjelmaa. Ruokailu 
tapahtuu noutopöydästä.

Tämän jälkeen ennen tätä 
vuotta vietimme pikkujou-
lumme Liedon Härkätiessä 
paitsi vuonna 2006, jolloin 
olimme taas Alabamassa. 

Tänä vuonna Panimoravintola 

koulussa
Syyskuun alussa emme 

olleet vielä sopineet joulu-
juhlajärjestelyistä. Kun osas-
tomme kuntoilukurssi järjes-
tettiin Ruissalossa, saimme 
kuulla toivomuksen, että pik-
kujoulut järjestettäisiin taas 
Turussa, koska moni ei pääs-
syt kuljetuspalvelukortillaan 
Lietoon. Erityisen hankala 
matka on niille, jotka ovat 
linja-autokyydin varassa.

Kyselimme tarjouksia kol-
mesta kohteesta, jotka tie-
simme esteettömiksi. Alaba-
maan eivät ehdottamamme 
ajat sopineet. Ravintola Auro-
rassa ei ollut meille sopivaa 
päivää, lisäksi siellä ei ollut 
perinteisiä jouluruokia.

Panimoravintola Koulusta, 
joka on vanha koulurakennus 
aivan Turun ydinkeskustassa 
kauppahallin vieressä vasta-
päätä Hansakorttelia, löytyi 
ehdottamallemme päivälle 
tilaa, vaikka se oli varsinai-

nen pikkujouluviikonloppu. 
Viime vuoden joulukuussa 
sinne on asennettu porrashissi, 
joka mahdollistaa esteettö-
män sisäänpääsyn. Kerrosten 
välillä on normaali tilava hissi. 
Myös vammais-wc löytyy 
ensimmäisestä kerroksesta.

Kysyin ensin tilaa 30:lle, 
mutta varausvaiheessa lisäsin 
määrän 35, jotta kaikki mah-

tuvat mukaan. Aikaisemmin ei 
ole ollut enempää osallistujia.

Jo pari viikkoa ennen paikat 
olivat lähes loppu, eikä 
minulle luvattu kuin yksi lisä-
paikka. Viimeisille ilmoittau-
tujille jouduin sanomaan, että 
varaus on täynnä ja voin ottaa 
jonotuslistalle, jos saan lisä-
paikkoja. Loppujen lopuksi 
saimme paikat 42:lle. Paikalle 

tuli 40, mikä on hyvä saavutus 
näin isossa joukossa.

Ruoka tarjoiltiin lautasilla 
pöytiin, joka meille huonosti 
liikkuville on todella muka-
vaa. Siitä oltiin todella tyyty-
väisiä. Lähes poikkeuksetta 
ruokaan oltiin tyytyväisiä. 
Palvelu oli erinomaista. 

Ohjelmaa emme voineet jär-
jestää, kun samassa tilassa 
oli muitakin, mutta monista 
on mukavaa vain keskustella 
toisten kanssa. Näemme kui-
tenkin niin harvoin ja monella 
on pitkä kotimatka edessä 
illalla. Kaikki poistuivat vii-
meistään 23 mennessä. Neljä-
viisi tuntia riittää meidän osal-
listujillemme. Osallistujia oli 
koko Varsinais-Suomen alu-
eelta Salon seudulta jopa 7, 
lisäksi Forssasta, Loimaalta, 
Kyröstä, Mynämäeltä, loput 
olivat Turusta tai lähikunnista. 

Tilastotietoa 
pikkujoulujuhlistamme

Vuosi 2001 ja sitä ennen 
noin kymmenen kertaa Ravin-
tola Alabama. Ei kävijämää-
rätietoa.

Vuosi 2002 la 30.11. tanssi-
ravintola Galax. Ei ohjelmaa, 
kävijämäärä runsas, ei tarkkaa 
tietoa.

Vuosi 2003 la 29.11. ravin-
tola Alabama, noin 20 henkeä.

Vuosi 2004 la 27.11. ravin-
tola Härkätie , Lieto, Trupa-
duuri, kävijämäärää runsas, ei 
tarkkaa tietoa.

Vuosi 2005 la 3.12. Lieto, 
soittaja, 27 henkeä.

Vuosi 2006 pe 1.12. Ala-
bama, kitaristi, 33 henkeä. 
Ruoka tarjoiltiin pöytiin.

Vuosi 2007 la 8.12. Lieto, 
33 esiintyjien kanssa (esiin-
tyjiä 6). 

Vuosi 2008 la 13.12. Lieto, 
27 esiintyjien kanssa.

Vuosi 2009 la 5.12. Lieto, 
kitaristi, 24 henkeä.

Vuosi 2010 pe 26.11. Pani-
moravintola Koulu, 40 
henkeä, ei ohjelmaa.

Näiden perusteella tuntuu, 
että perjantai sopii monelle 
paremmin pikkujoulujuhla-
päiväksi, koska osanotto on 
silloin runsaampaa. Tästä läh-
detään suunnittelemaan seu-
raavia pikkujouluja ja toi-
vomme jäsenistöltä vinkkejä 
esim. ohjelman suhteen. 

Hyvää loppuvuotta ja tule-
vaa vuotta 2011.  

Teksti ja kuvat Riitta Nissilä

VarsinaisSuomen 

osaston pikkujoulut
Pikkujoulujen historiaa

Tuomolat ja Jokiset.

Heikki O. Haulisto oikealla ja avustaja Pietro.

Erkki Lahti, Anita Lehtonen, Eeva Puumala ja Taina Filiminova.

Talvinen tervehdys har-
vinaisen lumisesta 
Helsingistä. Tällaista 

talvea en muista nähneeni kos-
kaan aikaisemmin näillä leve-
ysasteilla. Vaikka olen asunut 
täällä päin Suomea lähes koko 
ikäni. Onhan se toki kaunista, 
kun on hanget korkeat nietok-
set. Mutta rajansa kaikella. 
Liika on aina liikaa! Koh-
tuus kaikessa! Jos lunta tulee 
samaan malliin koko talven, 
kuin viimeisen kuukauden 
aikana, niin sananmukaisesti 
me hukumme lumeen. Tällä 
hetkellä lumipeitteen paksuus 
täällä on takuulla yli puoli 
metriä. Missä päin Suomea 
pistetään paremmaksi?

Vuoden 2010 päättyessä 
on ilo todeta, että yhdistyk-
semme toiminta on saatu 
pääosin toteutettua toimin-
tasuunnitelman mukaisesti. 
Olen erityisen iloinen siitä, 
että järjestetty toiminta on 
kiinnostanut jäsenistöä jopa 
siinä määrin, että olemme saa-
neet toiminnan piiriin mukaan 
useita sellaisia jäseniä, jotka 
eivät ole aiemmin osallistu-
neet yhdistyksen toimintaan. 
Sekä ”uudelleen heränneitä” 
jäseniä. Eli heitä, jotka ovat 
olleet takavuosina aktiivisesti 
mukana, mutta viime vuodet 
sivussa. Hienoa, että yhdistyk-
semme on pystynyt toteutta-
maan jäsenistöä kiinnostavaa 

toimintaa. Tähän tietysti pyri-
tään myös jatkossa.

Kulunut vuosi jää mieliin 
myös siitä, että poliojärjestöt 
ovat saaneet vihdoin toteutet-
tua pitkäaikaisen haaveensa 
toimiston muuttamisesta 
esteettömiin toimitiloihin. 
Nyt meillä on vihdoin tila-
vat, valoisat, toimivat ja viih-
tyisät toimistotilat Helsingin 
ydinkeskustan ulkopuolella. 
Siitä huolimatta keskeisellä 
ja hyvin saavutettavissa ole-
valla paikalla Pasilan Kum-
pulantiellä.

Yksi suuri haaste ensi vuo-
delle tulee olemaan Eduskun-
tavaalien yhteydessä järjes-
tettävän vammais- ja kansan-
terveysjärjestöjen vaalikerä-
yksen toteuttaminen Suomen 
Polioliitto r.y:n osalta. Toivon, 
että jäsenistömme osallistuisi 
asuinpaikkakunnillaan aktii-
visesti vaalikeräyksen järjes-
telyihin.

Kiittäen jäsenistöämme, 
yhteistyökumppaneitamme ja 
työmme tukijoita kuluneesta 
vuodesta, toivotan teille ja 
lehtemme lukijoille Hyvää 
ja Rauhallista Joulua, sekä 
Onnellista Uutta Vuotta 2011.

Leo Hänninen
Suomen Poliohuolto r.y:n 
puheenjohtaja
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Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö tiedottavat

Paraspuitelakiin täsmennyksiä 

Valtioneuvostolle mah-
dollisuus velvoittaa kunta 
yhteistoiminta-alueeseen 
ja sosiaali- ja terveyden-
huollon yhtenäisyydelle 
selkeät kriteerit

Kunta- ja palveluraken-
neuudistusta koske-
vaa puitelakia aiotaan 

täsmentää Paras-selonteon 
ja eduskunnan päättämien 
linjausten mukaisesti. 
Valtioneuvosto voisi 
velvoittaa kunnan liit-
tymään sosiaali- ja ter-
veydenhuollon yhteis-
toiminta-alueeseen 
vuoden 2013 alusta 
lähtien, jollei kunta 
täytä puitelain asetta-
maa noin 20 000 asuk-
kaan vähimmäisvaatimusta. 
Samalla täsmennettäisiin 
sosiaalihuollon palveluja 
koskevaa yhteistoiminta-
velvoitetta. Väestöpohja-
vaatimus koskisi kaikkia 
sosiaalihuollon palveluja 
paitsi lasten päivähoitoa. 
Siirtymäaikaa sosiaalihuol-
lon tehtäville olisi vuoden 
2015 alkuun saakka.

”Tämä lakiesitys antaa kun-
nille lisää selkänojaa jatkaa 
eduskunnan Paras-selonte-
koon antamassa vastauksessa 
edellyttämiä palveluraken-
teiden uudistuksia puitelain 
mukaisesti. Pidän tärkeänä, 
että Paras-hankkeessa omak-
suttu johdonmukainen linja 
säilyy jatkossakin. Uudistus-
ten toteuttamiseksi kunnissa 
tarvitaan työrauha.”, toteaa 
hallinto- ja kuntaministeri 
Tapani Tölli.

Peruspalveluministeri Paula 
Risikon mukaan nyt esitetty 
lainsäädäntömuutos selkeyt-
tää merkittävästi palvelujen 
järjestämistä, kun sosiaali- ja 
terveydenhuollosta muodos-
tuu kokonaisuus yhteistoi-
minta-alueillakin. ”Viime vii-
kolla julkaistun Terveyden ja 
hyvinvoinninlaitoksen arvion 
mukaan sosiaali- ja tervey-
denhuollon yhtenäisyyttä on 
pidetty lähes poikkeuksetta 
tavoiteltavana asiana niin 

asiakkaiden kuin palvelujen 
toimivuuden kannalta. Sekä 
asiakkaiden että ammatti-
henkilöstön on helpompi 
hahmottaa, kuka palveluista 

vastaa. Näin vähennetään 
asiakkaiden pallottelua luu-
kulta toiselle ja parannetaan 
palvelun laatua.”

Puitelakiin ja sosiaali-
huoltolakiin tehtävät 
muutokset

Kunta- ja palvelurakenne-
uudistuksesta annettua lakia 
on tarkoitus muuttaa siten, 
että siihen lisätään säännök-
set valtioneuvoston toimi-
vallasta velvoittaa kunnat 
yhteistoimintaan sosiaali- 
ja terveydenhuollossa, jos 
kunnat eivät oma-aloitteisesti 
ole muodostaneet lain edel-
lyttämää väestöpohjaa tai jos 
kunta ei ole antanut yhteis-
toiminta-alueelle säädettyjä 
tehtäviä.

Lisäksi lakia on tarkoitus 
muuttaa siten, että yhteis-
toiminta-alueille tulisi siir-
tää kaikki sosiaalihuollon 
palvelut lukuun ottamatta 
tehtäviä, joista säädetään 
lasten päivähoidosta anne-
tussa laissa sekä lasten koti-
hoidon ja yksityisen hoidon 
tuesta annetussa laissa. Kun-
nilla olisi kuitenkin halutes-
saan mahdollisuus siirtää 
myös nämä tehtävät yhteis-
toiminta-alueelle.

Kuntien tulisi tehdä sitovat 
päätökset puitelain edellyttä-
män vähintään noin 20 000 

asukkaan väestöpohjan täyt-
tämisestä elokuun 2011 lop-
puun mennessä. Samassa 
aikataulussa tulisi myös 
tehdä päätös yhteistoiminta-

alueelle siirrettävistä 
sosiaalihuollon tehtä-
vistä ja siitä, milloin 
nämä tehtävät siirtyvät 
yhteistoiminta-alueen 
hoidettavaksi. 

Valtioneuvosto puo-
lestaan tekisi päätök-
set kuntien velvoitta-
misesta yhteistoimin-

taan vuoden 2012 kesäkuun 
loppuun mennessä, jonka 
yhteydessä valtioneuvosto 
arvioisi väestöpohjaa kos-
kevat poikkeukset perustei-
neen. Valtioneuvosto voisi 
myöntää poikkeuksen väes-
töpohjavelvoitteesta, jos alu-
eelliset olosuhteet huomioon 
ottaen kunnan toimenpitei-
den voitaisiin katsoa olevan 
riittäviä. Poikkeusperustetta 
tulkittaisiin aiemman käy-
tännön perusteella muotoutu-
neiden kriteerien mukaisesti. 
Kunnat ja alueet, jotka ovat 
jo aiemmin saaneet poik-
keuksen, täyttäisivät lähtö-
kohtaisesti myös ehdotetun 
säännöksen mukaiset edelly-
tykset. Yhteistoiminta-aluei-
den tulisi aloittaa toimintansa 
vuoden 2013 alusta.

Sosiaalihuollon tehtävät 
tulisi siirtää yhteistoiminta-
alueille vuoden 2015 alkuun 
mennessä. Valtioneuvos-
tolle säädettäisiin myös toi-
mivalta myöntää kunnalle 
oikeus poiketa sosiaalihuol-
lon tehtävien siirrosta, jos 
alueella ollaan muodosta-
massa viimeistään vuoden 
2017 alkuun mennessä pui-
telain vaatimukset täyttävää 
kuntaliitosta tai järjestämässä 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
tehtäviä suuremmissa koko-
naisuuksissa kuin mitä pui-

telain mukaisista päätöksistä 
johtuu. Tästä poikkeusme-
nettelystä säädettäisiin sosi-
aalihuoltolaissa.

Osalta kunnista puuttuu 
päätöksiä riittävistä 
väestöpohjista

Ehdotettavat muutokset 
perustuvat eduskunnan kesä-
kuussa antamaan vastauk-
seen hallituksen kunta- ja pal-
velurakenneuudistusta kos-
kevasta selonteosta. Vaikka 
Paras-uudistus on vauhditta-
nut kuntarakenteen muutosta, 
46 kunnalta puuttuvat edel-
leen riittävän suurille väestö-
pohjille perustuvat päätökset 
palvelujen järjestämisestä. 
Osalla tällaisista kunnista on 
yhteistoiminta-alueen perus-
tamista koskeva selvitystyö 
vielä kesken.

Kunnat ovat myös siirtä-
neet sosiaalihuollon palve-
luita yhteistoiminta-alueiden 
vastuulle eri tavoin.  Useilla 
alueilla sosiaali- ja terve-
ydenhuollon palvelut ovat 
jakautumassa kahdelle hal-
lintotasolle ja palveluiden 
saumattomuus vaarantuu. 
Yhteistoiminta-alueilla on 
siirretty perusterveydenhuol-
lon lisäksi sosiaalihuollon 
tehtävät 8 yhteistoiminta-
alueella, kaikki lukuun otta-
matta päivähoitoa 21 alu-
eella. Yksittäisiä sosiaali-
huollon tehtäviä on siirretty 
17 alueella ja 2 alueella ei ole 
siirretty mitään mainituista 
tehtävistä. Tilanne on auki 
vielä niiden kuntien osalta, 
jotka eivät ole tehneet lopul-
lista päätöstä yhteistoiminta-
alueen perustamisesta.

Lakimuutosten tavoitteena 
on varmistaa sosiaali- ja 
terveydenhuollolle sääde-
tyn väestöpohjavaatimuk-
sen toteutuminen kunnissa, 
jotka eivät omilla päätök-

sillään saa vaatimusta täyte-
tyksi. Tavoitteena on myös 
turvata, että kuntien vastuulla 
olevien palvelujen järjestämi-
seen ja tuottamiseen on vahva 
rakenteellinen ja taloudelli-
nen perusta maan kaikissa 
osissa. Tavoitteena on myös 
varmistaa, että sosiaali- ja ter-
veydenhuolto muodostavat 
puitelain nojalla perustetta-
villa yhteistoiminta-alueilla 
toiminnallisen kokonaisuuden 
ja että sosiaalihuollon tehtä-
väkokonaisuus ei palveluiden 
järjestämisen näkökulmasta 
perusteettomasti hajoaisi jär-
jestettäväksi kahdella hallin-
non tasolla eli kunnissa ja 
yhteistoiminta-alueilla.

Paras-uudistuksen taustaa
Kunta- ja palvelurakenne-

uudistus käynnistyi vuonna 
2005. Uudistusta koskeva laki 
(169/2007) tuli voimaan hel-
mikuussa 2007 ja on voimassa 
vuoden 2012 loppuun saakka. 
Uudistuksen tavoitteena on 
elinvoimainen, toimintaky-
kyinen ja eheä kuntarakenne. 
Lisäksi tavoitteena on talou-
dellinen ja kattava palvelu-
rakenne, joka turvaa koko 
maassa laadukkaat palvelut ja 
niiden saatavuuden.

Puitelain mukaan peruster-
veydenhuolto ja siihen kiin-
teästi liittyvät sosiaalitoimen 
tehtävät tulee järjestää vähin-
tään noin 20 000 asukkaan 
kunnassa tai yhteistoiminta-
alueella. Uudistuksen myötä 
kuntarakenteessa on tapah-
tunut merkittäviä muutoksia 
ja kaikkiaan 260 kuntaa on 
perustanut tai suunnittelee 
yhteistoiminta-alueen muo-
dostamista.

Olen aina haaveilut, että 
pitäisin pitkän talvi-
loman jossain lämpi-

mässä maassa. Nyt kun vai-
mokin pääsi eläkkeelle, niin 
päätimme pitää kuuden viikon 
loman. Ostimme loman Thai-
maahan ja olemme nyt täällä 
Pattayalla. Täällä on kokoajan 
kolmisenkymmentä astetta 
lämmintä ja merivesi suurin 
piirtein saman lämpöistä. 
Olemme olleet lämmössä tätä 
kirjoittaessani kolme viikkoa. 
Minun poliovaivoilleni tämä 
lämmin tuntuu hyvältä.

Olemme tehneet joitakin 
venematkoja ja olen käynyt 
kalastamassakin. Kyllä täällä 
kalat ovat erikoisia, kun ne 
pitää kietoa pyyheliinan sisään 
ennen kuin niitä voi irrottaa 
koukusta, koska niiden piikit 
ovat melkein aina myrkyllisiä.

Olemme käyneet täällä 
vuosia sitten lyhyemmillä 
lomilla. Silloin eivät nämä 
poliovaivat olleet niin han-
kalia kuin mitä ne ovat nyt. 
Täytyy todeta Junnu Vainion 
sanoin, että ”ei se Kööpen-
hamina ole enää niin kuin 
ennen”. Kyllä täällä liikunta-
rajoitteisen on todella vaikea 
liikkua ja ns. lavataxeihin nou-
seminen todella hankalaa. 
Mopotaxeihin pääsee sentään 
helpommin.

Vaikka minun on läm-
pimässä parempi olla, niin 
tyytyy myöntää, ettei tämä 
Pattaya ole se paikka, jossa 
tulen talviani viettämään. 
Tämä ei mielestäni ole liikun-
tarajoitteisen paikka. Joten se 
tästä Pattayasta, jatkossa kohti 
uusia paikkoja ja seikkailuja.

Moni meistä on kaivannut 
ja odottanut, että Polioinva-
lidit ry:n toiminnasta saatai-
siin tehdyksi kirja. Nyt se 

toteutuu. Kirja Polioinvalidit 
ry 1955-2010 – Joka ei pidä 
ääntä itsestään, se helposti 
unohtuu – on kirjapainossa ja  
julkaistaan vuoden 2011 tam-
mikuussa. On todella hieno 
asia, että voimme jättää  toi-
minnastamme tietoa myös 
tuleville sukupolville.

Kirja on täynnä mielenkiin-
toista luettavaa. Se tuo esille 
varmasti 55 vuoden ajalta 
monia asioita, jotka ovat 
meille monelle uusia ja tuovat 
mukanaan uutta näkemystä 
moneen asiaan.

Polioinvalidit ry on historiik-
kinsa ansainnut. Näin uskon 
monen lukijan ajattelevan sen 
luettuaan. Jään mielenkiin-
nolla odottamaan keskustelua, 
jota kirja varmasti herättää. 
Toivon ainakin näin tapah-
tuvan.

Vuosi on lopuillaan ja tapana 
on tarkastella vuoden aikana 
tehtyjä asioita. En lähde niitä 
tapahtumia tässä erittele-

mään, koska ne ovat olleet 
jo monella tapaa esillä kulu-
neen vuoden aikana. Itse olen 
erittäin tyytyväinen yhdistyk-
semme koko viime vuoden 
toimintaan ja tapani mukaan 
haluan erikseen korostaa 
osastojen vapaaehtoisuuteen 
perustuvaa toimintaa, joka 
vuonna 2010:kin on ollut 
koko yhdistystoimintamme 
kulmakivi. Osastot ovat hoi-
taneet mainiosti tehtävänsä ja 
tarjonneet jäsenillemme laa-
dukkaita kuntoutus- ja virkis-
tystapahtumia.

Haluan näin vuoden lopuksi 
kiittää niitä kaikkia, jotka ovat 
olleet auttamassa ja tukemassa 
Polionvalidit ry:n toimintaa.

Toivotan kaikille Hyvää 
Joulua ja Onnea vuodelle 
2011.

Rauno Nieminen
Polioinvalidit ry  
puheenjohtaja

Haaveista totta
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TäRKeää

Hakulomake Suomen Polioliiton järjestämälle kurssille
Palautusosoite:    Kumpulantie 1 A 6.krs, 00520 Helsinki

Kurssi, jolle haetaan

Sukunimi/etunimet

Syntymäaika
 

Osoite    Postitoimipaikka
 

Puhelin
 

Aikaisemmat poliojärjestöjen kurssit
 
 

Apuvälineet ja avustajatarpeeni (liikkuminen sisällä/ulkona, pukeutuminen, peseytyminen, ruokailu ym.)

 
 

 

Perustelut kurssin tarpeellisuudesta (miksi haen juuri tälle kurssille, jatka tarvittaessa erillisellä liitteellä)
 

 
 

 
 

Päiväys ja allekirjoitus

Lisätietoja: Suomen Polioliitto ry.   puh. (09) 68 60 990 

(Yhdellä hakulomakkeella voi hakea vain yhdelle kurssille. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia emme voi huomioida.)
Hakulomakkeen tiedot rekisteröidään Suomen Polioliitto ry:n kurssitietojärjestelmään. Kurssitietojärjestelmän rekisteriseloste on 
nähtävissä toimistolla, Kumpulantie 1 A 6.krs, 00520 Helsinki.

kopiointi sallittu

Euroopan Poliounioni 
(EPU) ja Tanskan poli-
oinvalidien ja tapa-
turmissa vammautu-
neiden järjestö (PTU) 
järjestävät  Kööpen-
haminassa 31.08.-
02.09.2011 konferens-
sin polion myöhäis-
oireista. Konferenssi 
on tarkoitettu sekä 
terveydenhuollon 
ammattilaisille että 
poliovammaisille ja 
heidän omaisilleen.

Vi ime  vuos i tuhan-
nen laajojen polioe-
pidemioiden jälkeen 

Euroopassa lasketaan elävän 
700 000 poliovammaista hen-
kilöä. Monen poliovammaisen 
toimintakyky heikkene, kivut 
ja väsyminen vaivaavat yhä 
enemmän. Poliovammaisen 
toimintakyvyn ja elämälaadun 
ylläpito on tänä päivänä haaste 
sekä heitä hoitaville ammatti-
laisille että poliovammaisille 
itselleenkin.

EPU  toivoo, että konferens-
sin aikana terveys- ja sosiaali-
toimen ammattilaiset voisivat 
kertoa ja kuulla uusimpien 
polioon liittyvien tutkimus-
ten tuloksista ja keskustella 
polioon liittyvistä asioista ns. 
asiantuntijatasolla. Poliovam-
maisille konferenssin toivo-
taan antavan tietoa  polion 
myöhäisoireista, hoidosta ja 
eväitä arjessa selviytymiseen 
mahdollisten lisääntyvien toi-
mintakykyä alentavien oirei-
den kanssa.

Konferenssin ohjelmassa 
on sekä yhteisiä luentoja että 
erikseen ammattilaisille ja 
poliovammaisille.

Konferenssin kieli on eng-
lanti. 

Konferenssin ohjelma, 
ilmoittautumisohjeet osallistu-
mismaksutietoineen ja run-
saasti muuta lisätietoa löytyy 

Polion myöhäisoireet – 
tämänpäivän haaste

konferenssille joulukuussa 
avatuilta 
nettisivuilta  
www.polioconference.com.
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Poliovammaisille henkilöille tarkoitettujen 
Kansaneläkelaitoksen rahoittamien polio-
kurssien tavoitteena on parantaa ja ylläpitää 
kurssilaisten toimintakykyä, edistää henki-
lökohtaisten voimavarojen hyödyntämistä 
ja lisätä tietoutta polion myöhäisoireista. 
Kurssien aikana arvioidaan kunkin kurssilai-
sen osalta mm. apuvälineiden ja asunnon 
muutostöiden tarve sekä tarvittaessa kartoi-
tetaan sosiaaliturvaan, vammais- ja muihin 
palveluihin, työkykyyn ja ammatilliseen 
kuntoutukseen liittyviä asioita.

Kuntoutus Kelan poliokursseilla on kuntoutujalle mak-
suton. Lisäksi hänelle maksetaan kuntoutusjaksoihin 
liittyvät tarpeelliset ja kohtuulliset matkakustannukset 

omavastuun ylittävältä osalta (omavastuu 9,25 euroa yhden-
suuntaiselta matkalta) sekä tietyin edellytyksin kuntoutusra-
haa. Kuntoutusraha voi olla esim. työssä käyvillä henkilöillä 
sairauspäivärahan suuruinen.

Kelan kustantamalle kuntoutuskurssille tai –ohjelmaan hae-
taan kuntoutushakemuslomakkeella KU102. Hakemukseen 
liitetään lääkärinlausunto B, jonka tulee sisältää riittävät tiedot 
sairaudesta tai vammasta ja sen aiheuttamista haitoista, selvi-
tykset hoidoista ja kannanotot kuntoutuksen tarpeesta sekä 
suositukset kuntoutukseen. Haettaessa vaikeavammaisen lää-
kinnällistä kuntoutusta liitetään mukaan kirjallinen kuntoutus-
suunnitelma (KU207), joka on laadittu hoidossa vastaavassa 
yksikössä. Hakemusasiakirjoihin toivotaan liitettävän mahdol-
liset viimeisimmät terapialausunnot (esim. fysioterapia, toi-
mintaterapia, puheterapia, neuropsykologia) ja viimeisimmät 
sairauskertomustiedot.

Kelan lomakkeita saa Kelan paikallistoimistoista ja netti-
sivuilta www.kela.fi/lomakkeet.

Invalidiliiton Käpylän  
kuntoutuskeskus Synapsia
Poliokurssi nro 39227

Valtakunnallinen, ensisijaisesti työssäkäyville, 7 henkilöä, 7 
harkinnanvaraista kuntoutuspaikkaa (12§)

16.02.-08.03.2011
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti alle 68-vuotiaille polion 

sairastaneille henkilöille, jotka ovat työelämässä koko- tai 
osapäiväisesti ja heillä on havaittavissa toimintakyvyn alene-
mista,  mahdollisen postpolio-oireyhtymän aiheuttamaa kipua, 
uniongelmaa, jaksamisen vaikeutta ja oman elämän hallinnan 
tunteen heikkenemistä.

Kurssien tavoite on työ – ja/tai toimintakyvyn ylläpitämi-
nen ja/tai parantaminen ja elämänhallinnan tukeminen sekä 
kiinnostuksen lisääntyminen oman terveyden edistämiseen ja 
tiedon saanti oman elämän kannalta viisaisiin valintoihin. Toi-
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mintakykyä tukevien apuvälineiden arviointi, sovitus, käytön 
harjoittelu ja tarvittaessa hankintaprosessin käynnistys. Vertais-
tuen saaminen toisilta vastaavissa tilanteissa olevilta. Tavoitteet 
asetetaan hakijan yksilöllisistä tarpeista lähtien.

Poliokurssi nro 39228
Valtakunnallinen, ensisijaisesti työelämässä poissaoleville, 8 

henkilöä,  1 paikka vaikeavammaiselle (10§), 7 harkinnanva-
raista kuntoutuspaikkaa (12§)

19.10.-08.11.2011
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti työelämästä poissaoleville 

polion sairastaneille henkilöille, jotka ovat eläkkeellä ja heillä 
on havaittavissa toimintakyvyn alenemista,  mahdollisen post-
polio-oireyhtymän aiheuttamaa kipua, uniongelmaa, jaksami-
sen vaikeutta ja oman elämän hallinnan tunteen heikkenemistä.

Kurssien tavoite on työ – ja/tai toimintakyvyn ylläpitämi-
nen ja/tai parantaminen ja elämänhallinnan tukeminen sekä 
kiinnostuksen lisääntyminen oman terveyden edistämiseen ja 
tiedon saanti oman elämän kannalta viisaisiin valintoihin. Toi-
mintakykyä tukevien apuvälineiden arviointi, sovitus, käytön 
harjoittelu ja tarvittaessa hankintaprosessin käynnistys. Vertais-
tuen saaminen toisilta vastaavissa tilanteissa olevilta. Tavoitteet 
asetetaan hakijan yksilöllisistä tarpeista lähtien.

Kurssit laitosmuotoisia, jakso 21 vuorokautta 

Hakeminen
Kuntoutusta haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella 

(KU 102) ja liitteeksi lääkärin B-lausunto, jossa kuntoutus-
tarve on perusteltuna. Hakemukset lähetetään Kelan paikal-
listoimistoon.

Kela tekee kuntoutuspäätökset ja Synapsia lähettää kutsut 
kurssilaisille.

Lisätietoja
Riitta Eskola, kuntoutussuunnittelija
Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus
Nordenskiöldinkatu 18 B, PL 103
00251 HELSINKI
puh. (09) 7770 7351, fax (09) 794 734
sähköposti: riitta.eskola@invalidiliitto.fi

Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskus
Polion sairastaneiden aktiivipainotteinen kurssi  nro 40060

Valtakunnallinen aktiivipainotteinen jaksotettu kurssi, 8 hen-
kilöä, 2 paikkaa vaikeavammaiselle (10§), 6 harkinnanvaraista 
kuntoutuspaikkaa (12§).

1.jakso 29.08.2011-03.09.2011 (6 vrk)
2.jakso 05.03.2012-16.03.2012 (12 vrk)

Kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville, sinne palaaville tai 
kuntoutustuella oleville poliovammaisille henkilöille. Kurssille 
voidaan valita myös työelämästä poissa olevia alle 65-vuotiaita 
poliovammaisia. 

Kurssin tavoitteena on toimintakyvyn säilyttäminen ja kohen-
taminen, itsenäisen suoriutumisen ja ikääntymisen aiheutta-
mien haittojen kompensoiminen mahdollisen polion myöhäi-
soireyhtymän aiheuttama haitta huomioiden.

Kurssin ohjelmassa pääpainotus on ryhmäohjelmassa. Ryh-
missä keskustellaan itsehoidosta ja selviytymismahdollisuuk-
sista, jotta arjessa jaksaminen olisi helpompaa. Yksilöajat 
kurssin alussa ja lopussa lääkärin, fysioterapeutin ja sairaan-
hoitajan kanssa.

Kurssi laitosmuotoinen, jaksotettu, yhteensä 18 vuorokautta.

Hakeminen
Kuntoutusta haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella 

(KU 102) ja liitteeksi lääkärin B-lausunto, jossa kuntoutus-
tarve on perusteltuna. Hakemukset lähetetään Kelan paikal-
listoimistoon.

Kela tekee kuntoutuspäätökset ja Lapin kuntoutuskeskus 
lähettää kutsut kurssilaisille

Lisätietoja
Helena Kiesu
Invalidiliiton Lapin Kuntoutuskeskus
Porokatu 2, 96400 Rovaniemi
puh. 044-7650475, fax (016) 3481302
sähköposti: helena.kiesu@invalidiliitto.fi

Punkaharjun kuntoutuskeskus  
Kruunupuisto

Kurssit tarkoitettu polioinvalideille, joilla on oireita tai merk-
kejä työ- tai toimintakyvyn alenemisesta.

Kurssien tavoitteena on kuntoutujien perustietojen kartutta-
minen poliosta, terveistä elämäntavoista ja sosiaaliturvasta. 
Polion aiheuttamien mahdollisten rajoitteiden hyväksyminen. 
Yksilöllisen omahoito-ohjelman muotoutuminen ja motivoi-
tuminen sen toteuttamiseen myös kurssin jälkeen. Työ- ja 
toimintakykyisyyden parantuminen, tarvittaessa apuvälinei-
den avulla. Tarvittaessa ammatillisen kuntoutuksen tarpeen ja 
mahdollisuuksien selvittäminen. Virkistyminen ja kokemusten 
jakaminen toisten kurssilaisten kanssa. Tarvittaessa jatkotutki-
muksiin ja –hoitoihin ohjaaminen, tarvittavien apuvälinesuo-
situsten laatiminen sekä sosiaalietuuksien hakemiseen ohjaa-
minen tarvittavine lausuntoineen.

Kurssien sisältö:
-  lääkärin ja fysioterapeutin tulotarkastukset
-  Keskustelut sosiaalityöntekijän kanssa
-  liikuntaryhmät ja yksilöllinen fysioterapia
-  alustukset mm. polio ja polion myöhäisoireet, polio ja 

liikunta, terveellinen ravinto, apuvälineet, keskustelu-
ryhmät

-  monipuolinen vapaa-ajan ohjelma
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Poliokurssi nro 40317
Työelämästä poissaolevien kurssi
Valtakunnallinen, 9 henkilöä, 9 harkinnanvaraista kuntou-

tuspaikkaa (12§)
31.01.-19.02.2011              

Poliokurssi nro 40310
Työelämässä olevien, sinne palaavien, kuntoutustuella ole-

vien tai työelämästä poissaolevien kurssi
Valtakunnallinen, 9 henkilöä, 9 harkinnanvaraista kuntou-

tuspaikkaa (12§)
30.05.-18.06.2011

Poliokurssi nro 40312
Työelämässä olevien, sinne palaavien, kuntoutustuella ole-

vien tai työelämästä poissaolevien alle 68-vuotiaiden kurssi
Valtakunnallinen, 9 henkilöä, 9 harkinnanvaraista kuntou-

tuspaikkaa (12§).
29.08.-17.09.2011

Poliokurssi nro 40314
Työelämässä olevien, sinne palaavien tai kuntoutustuella 

olevien kurssi
Valtakunnallinen, 9 henkilöä, 9 harkinnanvaraista kuntou-

tuspaikkaa (12§).
21.11.-10-12.2011
Kurssit laitosmuotoisia, jakso 20 vuorokautta

Hakeminen
Kuntoutusta haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella 

(KU 102) ja liitteeksi lääkärin B-lausunto, jossa kuntoutus-
tarve on perusteltuna. Hakemukset lähetetään Kelan paikal-
listoimistoon.

Kela tekee kuntoutuspäätökset ja Kruunupuisto lähettää 
kutsut kurssilaisille.

Lisätietoja
Leena Nykänen ja Raili Pursiainen
Kruunupuisto, Punkaharjun Kuntoutuskeskus
Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju
puh (015)7750 332
sähköposti: leena.nykanen@kruunupuisto.fi
raili.pursiainen@kruunupuisto.fi

Terveyskylpylä Ruissalo
Työelämäpainotteinen polioon sairastuneiden  
kuntoutuskurssi nro 40473

Valtakunnallinen jaksotettu kurssi työikäisille, 8 henkilöä, 8 
harkinnanvaraista kuntoutuspaikkaa (12§).

1.jakso 15.08.2011-26.08.2011  (12 vrk)
2.jakso 13.02.-17.02.2011 (5 vrk) 
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti työelämässä oleville alle 

65-vuotiaille polion sairastaneille henkilöille. Henkilöillä 
tulee olla havaittavissa toimintakyvyn alenemista, mahdolli-

sen postpolio-oireyhtymän aiheuttamaa kipua, uniongelmaa, 
jaksamisen vaikeutta ja oman elämän hallinnan tunteen heik-
kenemistä. Kurssille hyväksytään myös henkilöt, jotka ovat 
sairauslomalla ja joiden työkykyisyyteen liittyvien asioiden 
käsittely on kesken.

Kurssin tavoitteet:
-  auttaa kuntoutujaa löytämään voimavaransa ja paranta-

maan elämänhallintataitoja sekä työssä jaksamista
-  tukea omaehtoista terveydenhoitoa ja kuntoutusta
-  antaa tietoa sairaudesta ja hoito-, kuntoutus- ja yhteis-

kunnan tukimahdollisuuksista
-  antaa mahdollisuus vertaistuen saamiseen

Kurssi ohjelmassa fysioterapia-, toimintaterapia-, sosiaali-
työntekijän ja psykologin ryhmiä sekä asiantuntijaluentoja. 
Yksilöterapiat kuntoutuja tarpeiden mukaan.

Kurssi laitosmuotoinen jaksotettu, yhteensä 17 vuorokautta. 

Hakeminen
Kuntoutusta haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella 

(KU 102) ja liitteeksi lääkärin B-lausunto, jossa kuntoutus-
tarve on perusteltuna. Hakemukset lähetetään Kelan paikal-
listoimistoon.

Kela tekee kuntoutuspäätökset ja Terveyskylpylä Ruissalo 
lähettää kutsut kurssilaisille.

Lisätietoja
Mia Oksa
Terveyskylpylä Ruissalo
Ruissalon puistotie 640, 20100 Turku
puh. (02) 445 4562, fax ( 02) 4454590 
sähköpostiosoite: kurssisihteeri.ruissalo@ruissalospa.fi

Kursseja liikuntavammaisille  
Lahden Kuntoutuskeskuksessa 
Alakulosta iloon, kurssi vammaisille aikuisille 38680

Valtakunnallinen sopeutumisvalmennukseen painottuva 
kurssi, 10 henkilöä, 6 vaikeavammaiselle kuntoutujalle, 4 har-
kinnanvaraista kuntoutuspaikkaa

27.03.-07.04.2011, 12 vrk
Kurssi on tarkoitettu sekä lievästi että vaikeasti liikuntavam-

maisille henkilöille, jotka tuntevat alakuloisuutta ja masentu-
neisuutta ja tarvitsevat tukea löytääkseen merkityksiä elämäl-
leen ja kyetäkseen vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa.

Tavoitteena on auttaa kuntoutujaa tunnistamaan ja jäljittä-
mään alakuloisuutta ja masentuneisuutta tuottavia ja ylläpitä-
viä toimintamalleja. Tavoitteena on löytää uusia ja kuntoutujan 
tarpeisiin vastaavampia selviytymiskeinoja ja harjaantua niiden 
käyttöön paremman arjen ja osallisuuden mahdollistamiseksi.

Sopeutumisvalmennuskurssin keskeisenä terapeuttisena 
menetelmänä on psykodraama mielen maailmojen kysymyk-
sissä, ekspressiivistä taideterapiaa ja musiikin terapeuttista 
käyttöä ryhmässä.

Kuntoutuskurssi liikuntavammaisille miehille 38664
Valtakunnallinen kuntoutukseen painottuva kurssi, 10 hen-

kilöä, 6 vaikeavammaiselle kuntoutujalle, 4 harkinnanvaraista 
kuntoutuspaikkaa

13.03.-25.03.2011, 13 vrk 
Kurssi on tarkoitettu sekä lievästi että vaikeavammaisille mie-

hille, jotka tarvitsevat yksilöllistä ja ryhmämuotista terapiaa ja 
ohjausta toimintakykynsä ylläpitämiseen ja kohentumiseen. 

Tavoitteena on lisätä osallistujien kykyä ja innostusta huoleh-
tia omasta hyvinvoinnistaan, välittää tietoa, jonka avulla voi 
paremmin rakentaa toimivaa arkea ja tarjota mahdollisuuksia 
oppia itselle tärkeitä taitoja.

Kurssi on kuntoutuskurssi, joka sisältää pääosin ryhmämuo-
toista kuntoutusta. Ohjelmassa on liikuntaryhmiä ja –pelejä, 
kuntosaliharjoittelua, toimintakyvyn harjoittelua harjoittelu-
välinein sekä muistia ja virkeyttä lisääviä toiminnallisia pelejä. 
Luovissa ryhmissä harjoitellaan käden taitoja ja ilmaisua. 
Kurssi sisältää moniammatillisten alkututkimusten jälkeen 
arvioituja tarvittavia yksilöllisiä terapioita sekä harjoittelua ja 
ohjausta kuntoutujan omien tavoitteiden mukaisesti

Kuntoutuskurssi liikuntavammaisille naisille 38661
Valtakunnallinen kuntoutukseen painottuva kurssi, 10 hen-

kilöä, 5 vaikeavammaiselle kuntoutujalle, 5 harkinnanvaraista 
kuntoutuspaikkaa

07.03.-19.03.2011 13 vrk
Kurssi on tarkoitettu sekä lievästi että vaikeavammaisille nai-

sille, jotka tarvitsevat hyvinvointinsa ja toimintakykynsä yllä-
pitämiseksi tekemistä, harjoittelua ja rohkaisua sekä neuvoja 
omaehtoiseen itsestä huolehtimiseen.

Tavoitteena on lisätä osallistujien kykyä ja innostusta huoleh-
tia omasta hyvinvoinnistaan, välittää tietoa, jonka avulla voi 
paremmin rakentaa toimivaa arkea ja tarjota mahdollisuuksia 
oppia itselle tärkeitä taitoja.

Kurssi on kuntoutuskurssi, joka sisältää pääosin ryhmämuo-
toista kuntoutusta. Ohjelmassa on liikuntaryhmiä ja –pelejä, 
kuntosaliharjoittelua, toimintakyvyn harjoittelua harjoittelu-
välinein sekä muistia ja virkeyttä lisääviä toiminnallisia pelejä. 
Luovissa ryhmissä harjoitellaan käden taitoja ja ilmaisua. 
Kurssi sisältää moniammatillisten alkututkimusten jälkeen 

arvioituja tarvittavia yksilöllisiä terapioita sekä harjoittelua ja 
ohjausta kuntoutujan omien tavoitteiden mukaisesti.

Liikuntavammaisten aikuisten kuntoutuskurssi 39011
Valtakunnallinen kuntoutukseen painottuva kurssi, 10 henki-

löä, 10 vaikeavammaiselle kuntoutujalle
15.05.-01.06.2011, 18 vrk
Kurssi on tarkoitettu liikuntavammaisille henkilöille.
Tavoitteena on lisätä kuntoutujien toimintakykyä ja selviy-

tymistä arjessa sekä tukea heidän kykyään huolehtia omasta 
kunnostaan ja hyvinvoinnistaan. 

Kurssi on kuntoutuskurssi, joka tapahtuu pääasiassa ryhmä-
muotoisena kuntoutuksena. Pääpaino on toiminta- ja keskuste-
luryhmissä. Lisäksi ohjelmassa on liikuntaryhmiä, teemaryh-
miä ja tiedollisisa luentoja. Osa fyisoterapiasta toteutuu ratsas-
tusterapian kokeiluna, jossa ratsastusterapian lisäksi korostuu 
tutustuminen talli-ilmapiiriin hevosia hoitamalla.

Hakeminen 
Kuntoutusta haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella 

(KU 102) ja liitteeksi lääkärin B-lausunto, jossa kuntoutus-
tarve on perusteltuna. Hakemukset lähetetään Kelan paikal-
listoimistoon.

Kela tekee kuntoutuspäätökset ja Lahden Kuntoutuskeskus 
lähettää kutsut kurssilaisille.

Lisätietoja
Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus, 
Launeenkatu 10, 15100 Lahti
Satu Saksinen ja Maarit Pälsynaho 
Puh. 03-8128207, fax 03-7830250 
sähköpostiosoite:
satu.saksinen@invalidiliitto.fi /  
maarit.palsynaho@invalidiliitto.fi 

Yksilöllinen harkinnanvarainen  
laitoskuntoutus
Harkinnanvaraista kuntoutusta haetaan lomakkeella 
KU 102.  Kuntoutushakemukseen liitettään B-lääkärin-
lausunto, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva 
sairaus, vika tai vamma ja toimintakyky sekä lisäksi 
suositeltu kuntoutus, sen tavoitteet ja perustelut. Tämä 
koskee sekä vaikeavammaisten (KKL 9§) että harkin-
nanvaraista ei-vaikeavammaisten kuntoutusta (KKL 
12§). Hakuaika yksilölliseen laitoskuntoutukseen on 
jatkuva.
Kuntoutukseen ja/tai sopeutumisvalmennukseen voi 
hakeutua myös hoitavan lääkärin (terveyskeskus) 
kautta, mikäli hakija ei ole oikeutettu Kelan vaikea-
vammaisten kuntoutukseen. Tällöin jakson kustantaa 
terveydenhuolto. 
Myös hakuajan päätyttyä voi tiedustella vapaita kurssi-
paikkoja!
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Suomen Polioliitto ry:n 
kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit vuonna 2011

Polion sairastaminen vaikuttaa sairastuneen jokapäi-
väiseen elämään. Vamman haittoja voidaan kuiten-
kin helpottaa ja ehkäistä oikealla kuntoutuksella ja 

sopeutumisvalmennuksella. Suomen Polioliiton kuntou-
tus- ja sopeutumisvalmennuskurssit sisältävät monipuolista 
toimintaa, joka tukee toimintakykyä ja auttaa elämänlaadun 
hallinnassa. Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit on 
tarkoitettu kaikille polion sairastaneille, jotka eivät saa riittä-
västi kuntoutusta julkisen terveydenhuollon tai Kelan kautta. 
Näille kursseille voivat hakeutua kaikki polion sairastaneet 
ikään tai jäsenyyteen katsomatta.

Miten haet kursseille
Suomen Polioliiton kuntoutus- ja sopeutumisvalmennus-

kursseille haetaan Suomen Polioliiton omalla lomakkeella, 
joka löytyy jokaisesta Poliolehdestä. Hakemuslomakkeen voit 
täyttää myös Polioliiton omilla www-sivuilla osoitteessa www.
polioliitto.com.
(Suomen Polioliitto ry tallettaa hakemuksessa olevat tiedot liiton kun-

toutus- ja sopeutumisvalmennustoiminnan järjestämiseksi tarvittavaan 
rekisteriin. Tietoja luovutetaan vain kurssin järjestäjille. Henkilötietolain 
(523/1999) mukaisesti jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään 
koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkastus- tai 
virheoikaisupyynnön esittämisestä antaa lisätietoja Suomen Polioliitto ry:n 
toimisto,  puhelin (09)6860990.)

Hakemukset lähetetään hakuajan päättymiseen mennessä 
Suomen Polioliitto ry:n toimistoon. Hakuajan päättymisen 
jälkeen tulevia hakemuksia ei huomioida osallistujia valitta-
essa. Mahdolliset peruutukset tulee tehdä viimeistään kahta 
viikkoa ennen kurssin alkua. Tämän jälkeen tehdyt peruutukset 
voi tehdä maksutta vain lääkärintodistuksella. Kurssivalinnat 
suorittaa Suomen Polioliiton hallitus.

Hakemukset postitetaan siis osoitteeseen:
Suomen Polioliitto ry
Kumpulantie 1 A 6 krs
00520 Helsinki
Kuoreen merkintä: kurssihakemus.
Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseille hakeneille 

ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti.

Kuntoutusraha
Kela maksaa 16-67-vuotiaille kuntoutujille kuntoutusrahaa 

arkipäivien osalta, mikäli tältä ajalta ei ole muuta tuloa. Eläk-
keensaaja ei voi saada kuntoutusrahaa.

Matkat
Mikäli haluatte hakea Kelasta matkakorvausta Suomen Polio-

liiton kuntoutus/sopeutumisvalmennuskurssille, kurssille tulee 
hakea lääkärinlähetteellä. Lähetteen tulee olla kirjallinen A-, 
B-, C- tai D-lausunto, kopio sairauskertomuksesta tai vapaa-
muotoinen lähete, josta ilmenee kurssin tarpeellisuus ja suo-
situs tälle kurssille osallistumisesta. Kela korvaa tällöin tar-
peelliset ja kohtuulliset matkat omavastuuosuuden ylittävältä 
osalta. Kaikilla kursseilla omavastuuosuus on 9,25 euroa/hen-
kilö yhdensuuntaiselta matkalta. Mikäli sairauden laatu tai lii-
kenneolosuhteet vaativat muuta kulkuneuvoa, voidaan matkat 
korvata muun kuin yleisen kulkuneuvon kustannusten mukaan. 
Päätös korvauksesta kannattaa hakea etukäteen.

Lisätietoja:
Suomen Polioliitto ry/toimisto
Puh 09-6860990, e-mail: birgitta.oksa@polioliitto.com

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennus-
kurssi ”talvi” Lehtimäen Opistolla

Ajankohta:
07.02. - 19.02.2011 (13 pv)
Kurssin tavoitteena on poliovammaisten henkilöiden työ- ja 

toimintakykyisyyden ylläpito ja kohentaminen. Yksilöllisten 
omahoito-ohjelmien teko ja motivointi niiden toteuttamiseen 
myös kurssin jälkeen. Ensisijaisena kohderyhmänä ei työelä-
mässä olevat poliovammaiset henkilöt.

Ohjelmassa terveystilanteen kartoitus, ryhmä-, allas- ja yksi-
löjumppaa,  rentoutusta, luentoja sekä ohjattua harrastustoi-
mintaa. Majoitus on kahden hengen huoneissa. Avustaminen 
päivittäisissä toiminnoissa järjestetty.

Kurssille valitaan 30 kuntoutujaa hakemusten perusteella.

Hakuaika:
Hakuaika päättyy 12.01.2011.

Kurssipaikan yhteystiedot:
Lehtimäen Opisto, 63501 Lehtimäki
p. 06-522 0245

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennus-
kurssi ”kesä” Lehtimäen Opistolla

Ajankohta:
08.08.-20.08.2011 (13 pv)
Kurssin tavoitteena on poliovammaisten henkilöiden työ- ja 

toimintakykyisyyden ylläpito ja kohentaminen. Yksilöllisten 
omahoito-ohjelmien teko ja motivointi niiden toteuttamiseen 
myös kurssin jälkeen. Ensisijaisena kohderyhmänä poliovam-
maiset henkilöt, joiden liikkuminen hankaloitunut.

Ohjelmassa terveystilanteen kartoitus, ryhmä-, allas- ja yksi-
löjumppaa,  rentoutusta, luentoja sekä ohjattua harrastustoi-
mintaa. Majoitus on kahden hengen huoneissa. Avustaminen 
päivittäisissä toiminnoissa järjestetty.

Kurssille valitaan 30 kuntoutujaa hakemusten perusteella.

Hakuaika:
Hakuaika päättyy 10.06.2011.

Kurssipaikan yhteystiedot:
Lehtimäen Opisto 

63501 Lehtimäki, p. 06-522 0245

Kuntoutus- ja sopeutumis-
valmennuskurssi Invalidiliiton  
Lahden Kuntoutuskeskuksessa

Ajankohta:
09.10.-18.10.2011 (10 pv)
Kurssin tavoitteena kohentaa ja turvata kuntoutujien toimin-

takykyä. Fyysisten ja psyykkisten ongelmien kohtaaminen ja 
ratkaisujen löytäminen, arkipäivän elämässä selviytymisen 
motivointi.

Kurssin ohjelmassa mm. fysioterapiaa sekä ryhmässä että 
yksilöllisesti, tietoa polion myöhäisoireista, apuvälineistä 
ja sosiaaliturva-asioista sekä ohjattua vapaa-ajan toimintaa. 
Majoitus on kahden hengen huoneissa. Tarvittaessa ympäri-
vuorokautinen avustaminen.

Kurssille valitaan 10 kuntoutujaa hakemusten perusteella.

Hakuaika:
Hakuaika päättyy 30.08.2011.

Kurssipaikan yhteystiedot:
Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus
Launeenkatu 10, 15100 Lahti, p. 03-8128 11 

Kurssit rahoittaa Raha-automaattiyhdistys, joten kurssit 
voidaan vahvistaa vasta RAY:n avustuspäätösten jäl-
keen. 
Kurssilisäyksistä ja mahdollisista muutoksista ilmoi-
tetaan sekä Poliolehdessä että Polioliiton nettisivuilla 
www.polioliitto.com.
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- osastot - - osastot -

Lahden osasto
”Joulu sydämessä on se paikka,  
johon joulu valmistetaan. 
Joulua ei voi vain ulkoisesti rakentaa.
Joulunmieli ehkä lahjana annetaan. 
Joulumieltä ei voi siis pakottaa.”

Toivotamme Rauhallista ja Hyvää 
Joulua jäsenillemme, yhteistyökump-
paneillemme ja osastojen kaikille jäse-
nille!

Ensitietoa vuoden 2011 tapahtumista: 
Ohjattu vesivoimistelu alkaa torstaina 

27.01.2011 klo 13 Lahden Ammattikor-
keakoululla, Hoitajakatu 3 Lahti. Terve-
tuloa mukaan!

Eduskuntavaalit: varsinainen vaali-
päivä on sunnuntai 17.4.2011 ja ennak-
koäänestys 6.-12.4.2011 välisenä aikana. 
Lipasvahdeille on kysyntää, tule mukaan!

Johtokunta

Pääkaupunkiseudun 
osasto
Ohjattu vesivoimistelu jatkuu

Jatkamme vesivoimistelua torstaisin 
klo 13.30 -14.15 sisältäen 30 min ohjat-
tua vesivoimistelua sekä 15 min omatoi-
mista harjoittelua/ uintia.

Ryhmä aloittaa torstaina 20.1.2011 
ja kokoontuu 15 kertaa, aina torstaisin. 
Kuntoutus Ortonin tiloissa, Tenholantie 
10, Helsinki.

Tervetuloa mukaan!

Torstaikerho kokoontuu
Torstaikerho kokoontuu torstaina 

13.01.2011 Kumpulantien toimistolla 
klo 16.30. Tervetuloa!

Vuoden 2011 muusta toiminnasta tie-
dotamme jäsenkirjeissä ja seuraavissa 
Poliolehdissä.

Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta ja 
hyvää vuotta 2011!

Johtokunta

Pohjanmaan osasto
Vietämme pikkujouluamme 8.1.2011 

klo 18 alkaen Seinäjoella Hotelli Lakeu-
dessa, ravintola Matadorissa (Torikatu 2). 
Osallistumismaksu 10,-/hlö maksetaan 
paikanpäällä.

Ilmoittautumiset Pirjolle 31.12. men-
nessä, p. 050-3057 251 tai pirjo.puska@
elisanet.fi.

Tulossa keväällä 2011:
Kuntokurssi Lehtimäen opistolla 25.-

27.5.2011. Tästä tarkemmin kirjeessä 
alkuvuodesta.

Osastomme vuosikokous pidetään lau-
antaina 12.2.2011 Lehtimäen opistolla.

Pohjanmaan osasto toivottaa kai-
kille Hyvää Joulua sekä Onnellista  
Uutta Vuotta 2011.

Johtokunta

Satakunnan osasto
Kerho

Johtokunnan kokous tammikuussa kes-
kustelee kerhotoiminnan jatkumisesta 
vuonna 2011. Ilmoitamme asiasta myö-
hemmin jäsenkirjeessä.

Ohjattu vesivoimistelu
Sotainvalidien Sairaskoti ja kuntoutus-

keskus, Metsämiehenkatu 2, Pori. Kevät-
kausi alkaa 11.01.2011 tiistaisin klo 
16.00. Osallistumismaksu 3 euroa / jäsen. 

Vuosikokous
Osaston vuosikokous tiistaina 1.3.2011 

alkaen klo 16.00, Länsi-Suomen Dia-
konialaitoksen Pihlajasali, neuvottelu-
huone.

Hyvää Uutta Vuotta toivottaa
Johtokunta

Savon osasto
Johtokunnan kokous 25.1.2011  

klo 14. Suokadun palvelutalo  
(Suokatu 6, Kuopio)

 
Kuuntele tiukuja voit jo kuulla,  
joulu on jo porraspuulla. 
Sytytä kynttilä, hiljenny tovi,  
avaa joululle ovi! 

Kiitämme kaikkia jäseniä ja yhteistyö-
kumppaneitamme kuluneesta vuodesta.

Toivotamme Rauhaisaa Joulunaikaa 
ja Onnekasta Uutta Vuotta 2011.

Johtokunta

Tampereen osasto
Vesijumppa lämminvesialtaassa jatkuu 

10.1.2011 maanantaisin  klo 16.15-16.45 
Viola kodilla, Juhlatalonkatu  4, Tam-
pere.

Salijumppa jatkuu 13.1.2011 torstaisin 
klo 11 Tampereen Kuntouttamislaitok-
sella, Kyttälänkatu 5. Tervetuloa uudet 
ja vanhat kävijät.

Meidän kerho la 15.1.11 ja la 26.3.11 klo 
13-17 Pellervontuvalla,  Pellervonkatu 9.                                                                                               
Tammikuun kerhossa napostelem me 
pizzaa ja pelailemme pelejä. Maa liskuun 
kerhopäivänä askartelemme pääsiäistä 
varten. 

Kuntoviikonlopun  seurantapäivä 
kuntoutuskeskus Apilassa, Kangasalla 
helmikuussa. Tarkemmat tiedot jäsen-
kirjeessä.

Osaston vuosikokous su 13.3.2010 klo 
13 Pellervontuvalla,  Pellervonkatu 9.   

Kiittäen jäseniämme ja yhteistyökump-
paneitamme kuluneesta vuodesta toivo-
tamme Lämmintä Joulumieltä ja Onne-
kasta Uutta Vuotta 2011.

Johtokunta

Varsinais-Suomen 
osasto
Kuntoilu jatkuu uintien osalta  
vuonna 2011

Ruusukorttelissa aloitetaan uinnit per-
jantaina 7.1. klo 15. 

Tämä on ennakkotieto, virallista vah-
vistusta emme ole lehden painoon men-
nessä saaneet. Kiinnostuneet varmista-
kaa aloituspäivä osastomme sihteeriltä. 
Kevätkauden kausimaksu on vahvista-
matta, mutta se noudattanee samaa tasoa 
kuin kuluneella kaudella. 

Osaston vuosikokous pidetään 
torstaina 10.3.2011 klo 17.00 Happy 
House’ssa, Ursininkatu 11, Turku.    

Muusta vuoden 2011 toiminnasta saat 
tietoa seuraavassa jäsenkirjeessä.

Eduskuntavaalit 2011 tulevat työllis-
tämään jäsenistöämme ja heidän ystävi-
ään kevään aikana. Toivottavasti olette 
mukana antamassa työpanoksenne lipas-
vahteina samalla aktiivisuudella kuin 
aiemmissa vaaleissa. Panoksenne on erit-
täin tärkeä. Muistoksi lipasvahdit saavat 
limenvärisen huivin.

Kiitokset Avustajakeskuksen työnte-
kijöille ja retkillämme mukana olleille 
avustajille!.

Kiitokset Kumpulantien poliotoimiston 
henkilökunnalle, kun olette jaksaneet 
muuton tuoman kaaoksen keskellä hoitaa 
kaikki jäsenistölle tärkeät asiat.

Lopuksi toivotamme kaikille jäsenil-
lemme, tutuillemme, yhteistyökumppa-
neillemme ja työmme tukijoille Hyvää 
Uutta Vuotta 2011.

Johtokunta

Pohjois-Suomen 
polioinvalidit
Toimintaa  alkuvuodesta  2011

Virkistyspäivä Haukiputaan  
Jatulissa
Yhteinen virkistyspäivä vapaa-aikakes-

kus Jatulissa Haukiputaalla 12.1.2011 
klo 14.00. Takkahuone on varattu klo 
14.00 -18.00 yhdessäoloon. Kahvittelua 
ja pientä purtavaa.

Pelataan bocciaa heitetään kettinkiä 
lahjaksi saamallamme uudella peli-
välineellä. Kuntosalilla, uima-altaalla 
ja saunassa voi viipyä pitempäänkin. 
Ilmoittaudu 10.1.2011 mennessä Ulla 
Kurviselle puh. 040-5320223. tai tule 
muuten vain.

Rovaniemen kerho  
Rovaniemen kaupungin eläkeläistilat, 
Valtakatu 31 kerran kuukaudessa tors-
taisin 13.1., 10.2., 10.3,  7.4., 5.5. ja 9.6.  
klo 17.00 -19.00 
Lisätietoa Pentti Autti  
puh.040-5368401

 
Oulun kerho

Tammikuun kerhopäivä vietetään Jatu-
lissa ja helmikuussa kokoonnutaan vuo-
sikokoukseen Keminmaassa. Seuraavat 
kerhopaikat ja ajat sovitaan myöhemmin. 
Ehdota aiheita ja kokoontumispaikkoja.
Lisätietoa Ulla Kurvinen  
puh. 040-5320223

Pohjois-Suomen polioitten  
vuosikokous
Neste Tupasvilla, Keminmaa, tiistaina 

22.2.2011 klo 15.00. Kokouksen päälle 
yhteinen ruokailu.

Kulunut vuosi on sisältänyt monia 
yhdessä vietettyjä tapahtumia. Erityi-
sesti olemme iloinneet uusista mukaan-
tulijoista. Kohtaamiset ovat aina virkis-
täneet.

Tehdään jo nyt päätös tulemisesta tam-
mikuussa Haukiputaalle ja helmikuussa 
Keminmaahan. Päätöksen jälkeen voi 
mukavasti heittäytyä joulumielelle.

Hyvää Joulua ja  
Onnellista Uutta Vuotta 2011
Johtokunta

Onnellista  
Uutta Vuotta
Suomen Poliohuolto ry:n 
hankkija Anna-Liisa Hillo toi-
vottaa Hyvää Joulunaikaa ja 
Uutta Vuotta Suomen Polio-
huollon toimintaa tukeville 
kannatusjäsenille. 

Polioinvalidit ry:n hankki-
jat Raija Nissinen ja Martta 
Noronen toivottavat Onnel-
lista Vuotta 2010 kaikille 
Polioinvalidit ry:n työtä tuke-
neille kannatusjäsenille ja 
keräyksiin osallistuneille.

Polioinvalidit ry:n ja  
Suomen Poliohuolto 
ry:n kuntoutustuki  
jäsenille

Polioinvalidit ry ja Suomen Polio-
huolto ry myöntävät varsinaisille 

jäsenilleen kuntoutustukea 10 euroa/
kuntoutusvuorokausi Lehtimäen Opis-
tolla. Opisto huomioi tuen laskussa, kun 
mainitsette jäsenyydestä. Kuntoutustu-
kea voi saada jokainen jäsen enintään 
14 vrk:n ajalta kalenterivuodessa ja tuen 
suuruus enintään 10 euroa/vrk/jäsen. 
Lisätietoja poliojärjestöjen toimistolta 
p. 09-6860990.
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Vaalikeräys on nyt
Pieni ele
Vaalikeräyksen uusi 
nimi on Pieni ele. 
103-vuotiaalle kerä-
ykselle uudistus on 
historiallinen. TNS 
Gallupilla teetetyn 
tutkimuksen mukaan 
suomalaiset yhdis-
tävät Vaalikeräyksen 
politiikkaan, mikä on 
tärkein syy nimen 
vaihtoon. Nimeen 
liitettiin myös nega-
tiivisia sanoja, kuten 
huijaus, humpuuki, 
rahastus. Käsityk-
set ovat vääriä, sillä 
keräys ei liity miten-
kään politiikkaan 
ja keräyksen tuotto 
menee kokonaisuu-
dessaan kotimaan 
vammais- ja ter-
veystyön hyväksi. 
Seuraava keräys on 
eduskuntavaalien 
aikana huhtikuussa 
2011 äänestyspai-
koilla.

Vaalikeräys nimenä oli 
gallupin mukaan suo-
malaisten mielestä har-

haanjohtava, sillä se ei kuvas-
tanut keräyksen tarkoitusta eli 
hyvän tekemistä. Nimen vaih-
dolla estetään myös keräys-
ten sekoittuminen, sillä sanaa 
vaalikeräys käytetään myös 
muiden keräysten nimenä.

Auttaminen alkaa läheltä
- Pieni ele -keräyksessä tue-

taan lähellä olevia. Pienikin 
raha keräyslippaaseen saa 
aikaan paljon, kun moni on 
mukana hyvän asian puolesta. 
On lukemattomia “pieniä 
eleitä”, joilla voimme tukea 
toisiamme. Kun mukana on 
18 järjestöä, niin pienistä 
puroista muodostuu suuri 
virta. Apu menee sinne, missä 
sitä tarvitaan. Pieni ele on 

suuri juttu sen saajille, kuvai-
lee nimeä keksimässä mukana 
ollut Peter Aulén mainostoi-
misto SMOY:sta. Keräyskam-
panjan tunnuslause on ”Autta-
minen alkaa läheltä”. 

Uuden nimen ohella kerä-
yksen ilme uudistuu. Uusi 
nimi ja ilme ovat mainostoi-
misto SMOY:n suunnittele-
mia. SMOY osallistuu osin 
talkoohengessä Pieni ele kam-
panjaan.

- Uuden ilmeen suunnit-
teleminen perinteikkäälle 
keräykselle oli haastava ja 
innostava toimeksianto. Kerä-
yksen nimen muuttaminen 
Pieneksi eleeksi antoi vapaat 
kädet uudelle ilmeelle, joka on 
aina suunnittelijalle mieluista. 
Haastavinta oli suunnitella 
muista hyväntekeväisyyske-
räyksistä erottuva visuaalinen 
ilme, Art Director Jukka Illi-
kainen kertoo.

Uudistuksien tavoitteena on 
vastata ihmisten antamaan 
palautteeseen. Eli piristää 
keräyksen ilmettä, kannustaa 
nuorempiakin lahjoittajiksi ja 
osallistumaan lipasvahdeiksi 
sekä parantaa keräyksen tun-
nettuutta. Keräyksen nettisi-
vut uudistuvat vuoden vaih-

teessa ja Pieni ele tulee näky-
mään myös Facebookissa. 
Äänestyspaikkojen keräys-
pisteen ulkonäön on tarkoitus 
jatkossa olla näkyvämpi ja 
pirteämpi.

- Perustoiminta säilyy enti-
sellään eli keräys on jatkos-
sakin tuttuun tapaan äänes-

tyspaikoilla. Ja järjestelyihin 
osallistuvat edelleen tuhannet 
vapaaehtoiset, joiden ansiota 
keräyksen käytännön toteutus 
on, kertoo projektipäällikkö 
Erika Mäntylä.

Lahjoitukset jäävät kotimaa-
han ja puolet siitä oman paik-
kakunnan vammais- ja terve-
ystyöhön. Toinen puoli menee 
järjestöjen valtakunnalliseen 
työhön.

Teemme sen yhdessä: Aller-
gia- ja Astmaliitto, Epilepsia-
liitto, Förbundet De Utveck-
lingsstördas Väl, Hengitys-
liitto, Invalidiliitto, Kehitys-
vammaisten tukiliitto, Kehi-
tysvammaliitto, Kuuloliitto, 
Kuurojen liitto, Munuais- ja 
maksaliitto, Näkövammaisten 
keskusliitto, Suomen Polio-
liitto, Psoriasisliitto, Sotain-
validien Veljesliitto, Diabetes-
liitto, MS-liitto, Reumaliitto, 
Sydänliitto.

Teksti EM

Kimmo Levonen meinasi pudota tuolilta kuultuaan, että SMOY valittiin 
toteuttamaan Vaalikeräyksen uutta nimeä ja ilmettä. Vas. tuotanto-
päällikkö Leena Väkeväinen, AD Jukka Illikainen, copywriter Peter 
Aulén ja projektijohtaja Kimmo Levonen.

Varapuu Oy 
www.varapuu.fi

Palosaaren Apteekki – 
Brändö Apotek

Palosaarentie 19, 65200 Vaasa, p.06-3173218

Ristiinan Apteekki 
Brahentie 16, 52300 Ristiina, p.015-7407700

Haluatko säästää yli 50% bensakuluista? 
Maakaasulla se on mahdollista.

Orakas Oy 
www.orakas.fi

Korpilahden Apteekki  
Luhangan sivuapteekki
www. korpilahdenapteekki.fi 

Askolan Apteekki
Pappilantie 2, 07500 Askola, p.019-6630091

Pukkilan sivuapteekki
Onnintie 3 B, 07560 Pukkila, p.019-625004

Myllyojan Apteekki
Karvarinaukio 7, OULU

ja Maikkulan sivuapteekki
Kangaskontiontie 3, Oulu 

www.myllyojanapteekki.fi

Leppävaaran Uusi apteekki 
Leppävaarankatu 3-9 , p.09-8492550 

Kauppakeskus Sello 
www. Selloapteekki.fi

Suomen Ortotiikka & Protetiikka Oy 
Terveydenhuollonlaitteita ja tarvikkeita

Kiekkotie 2, Kuopio 
p.044-5076880 
www.fi-op.fi

Fysio-Symmetria Oy
www.fysiosymmetria.fi 
Louhenkatu 9 B, Iisalmi 
Puijonkatu 24, Kuopio 

p. 017-82 36 63,  044-057 82 70    

Oulunkylän Apteekki 
Kylänvanhimmantie 29 
Helsinki  09-7562990 

www.oulunkylänapteekki.fi

VAAJAKOSKEN APTEEKKI 
ma-pe 8.30-18  la 9-14 

puh. 010-3206520 
www.vaajakoskenapteekki.net
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3/2010 Ristikon ratkaisu

Poliolehden 3/2010  
ruudukon voittajat

I palkinto, 10 € Elvi Pikkarainen, Tampere
II palkinto, 6 € Seppo Salminen, Pori

Kesäpäivät 11-12.06.2011 

Kuntoutuskeskus Peurunka, Laukaa









 
















 

 

Erityisesti Sinulle
keskuspuisto.fi

Tutustu koko koulutustarjontaamme netissä: www.keskuspuisto.fi tai 
tilaa Hakijan opas: opintotoimisto@keskuspuisto.fi tai puh. (09) 47481.
Hakuaikaa on 31.3.2011 asti. Aikuiskoulutuksiin on jatkuva haku. 

Ammatillista erityisopetusta 17 toimipaikalla pääkaupunkiseudulla ja 
muualla Uudellamaalla.

Valmiudet työelämään 
Meillä voit opiskella:
• valmentava ja kuntouttava koulutus
• kulttuuriala
• luonnontieteiden ala
• matkailu-, ravitsemis- ja talousala
• sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
• tekniikan ja liikenteen ala
• yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
• ammatillinen lisäkoulutus
• maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava 

koulutus

JAARLI


