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ätä kirjoitellessa korona-ajan rajoituksia puretaan ja ennusteen
mukaan muutaman kuukauden
sisällä ollaan palaamassa niin sanottuun
normaaliin elämään. Aksonin toiminta on myös palaamassa lähes koronaa
edeltävään aikaan ja olemme pystyneet
järjestämään muutamia hyviä tapahtumia, joista kerrotaan tarkemmin tämän
jäsenlehden sivuilla.
Itselläni syyskuun alkupuolella Mikkelissä Puulan Heposelällä toteutettu esteetön kalastusleiri tulee jäämään kuluvana vuonna yhdeksi mieleenpainuvaksi tapahtumaksi. Otavassa Susiniemen
esteetön seurakuntakeskus toimi erinomaisena tukikohtana ja kun siihen lisätään tyyni, aurinkoinen ilma, innokkaat osallistujat ja erinomainen opastus kalasaaliineen niin tapahtumasta
muodostui erinomainen. Kuten olen aiemmin todennut, esteettömät luontoaiheiset tapahtumat kiinnostavat lähestulkoon meitä kaikkia ja toiveessa on, että
järjestämme kyseisiä tasokkaita tapahtumia jatkossakin.
Syksyn edetessä yhdistystoiminta vilkastuu ja olemme uusien haasteiden edessä. Kesän aikana soteuudistus
pääsi maaliin ja uuden lain seurauksena Suomeen perustettiin 21 maakuntaa,
jotka ovat nyt hyvinvointialueita. Yhtenä
tämän lain tarkoituksena on parantaa
asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia alueilla ja tässä on myös järjestöillä
oma tärkeä roolinsa saada äänensä kuu-

lolle. Yhdistyksemme kannalta on tärkeää, että myös meidän osaamisemme ja
selkäydinvamman erikoispiirteet tulee
huomioida uudessa sotemallissa. Alueilla toimii jo nyt useita hyvinvointialueiden
järjestöjen yhteistyöelimiä, joissa tuodaan esille sosiaali- ja terveysjärjestöjen
toiveita. Urheilutermejä käyttäen, on parempi olla mukana pelikentällä kuin huudella katsomosta. Itselläni on mahdollisuus olla mukana Etelä-Savon maakunnan järjestöjen neuvottelukunnassa ja
tämä onkin yksi keino, jolla järjestöt voivat vaikuttaa uudessa toimintaympäristössä, joskin vallitseva tilanne on vähintäänkin haasteellinen.
Invalidiliiton liittovaltuustovaalit tullaan käymään kuluvan vuoden marraskuussa ja Aksonilta vaaleissa on mukana allekirjoittanut ja Anni Täckman. Invalidiliiton laajaan toimintaan kuuluu
muun muassa asiantunteva edunvalvonta ja asumis- ja kuntoutustoimintaa. Yhdistyksemme on hyvä olla mukana liiton tärkeimmissä päättäjäelimissä, kuten valtuustossa ja toivon mukaan
myös liitohallituksessa. Myös eri työryhmissä pääsee vaikuttamaan meille tärkeään kuntoutus- ja asumistoimintaan.
Toivottavasti jäsenistömme ottaa vilkkaasti osaa tulevaan vaalitapahtumaan,
jolloin turvataan Aksonin äänen kuuleminen myös Invalidiliiton päätöksen
teossa.
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Työelämä

Validian moniammatillinen työryhmä rakentaa yhdessä kanssasi
uniikin kuntoutuspolun, jonka tavoitteena on maksimoida
kuntoutuksen onnistuminen kaikilla elämän osa-alueilla.
Tukenamme työssämme on tutkimustyö, maan monipuolisin
palvelukokonaisuus ja moderni teknologia. Lähdetään yhdessä
matkalle kohti parempaa arkea.

Tutustu meihin www.validia.fi/kuntoutus

Kuntoutusta
ihmistä
kuunnellen
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Muutokset koronatilanteessa voivat vaikuttaa tapahtumien toteutukseen. Ajankohtaisen tilanteen voi tarkistaa Aksonin verkkosivuilta www.aksonry.fi.
Oulu
Lisätiedot: Pirjo Raatikainen, p. 040 573 5324,
pirjo.r.raatikainen@gmail.com tai
Ulla Käppi, P. 044 283 4409, hellnuk1@gmail.com

VUOSIKOKOUKSET
20.11. Syyskokous, Helsinki ja verkko

KOULUTUKSET JA MUUT TAPAHTUMAT

Pori
Lisätiedot: Ari Lehtinen, p. 044 304 4543,
ari.t.lehtinen@gmail.com

21.10. Kansainvälinen vertaistuen päivä, Apuvälineinfo verkossa
19.11. Vertaiskuntouttajien koulutus
26.–28.11. Kulttuuriviikonloppu, Kankaanpää
3.12. Kansainvälinen vammaisten päivä, Aksonin verkkopikkujoulut
9.12. DanceAbility-tanssityöpaja, Helsinki

VERTAISTAPAAMISET
Koronatilanne vaikuttaa tapaamisten järjestämiseen.
Ajankohtaisen tilanteen voit tarkistaa Aksonin verkkosivuilta tai
vertaisohjaajilta.

Rovaniemi
Lisätiedot: Minna Muukkonen, p. 040 411 1068,
minna.muukkonen1@gmail.com tai
Pekka Lindstedt, p. 040 70 45620, pekkalindstedt@yahoo.com
Tampere
Lisätiedot: Tapani Saarela, p. 044 716 0633,
tapani.elmersson@gmail.com

Helsinki
Lisätiedot: Anna-Maija Huhtikangas, p. 044 324 0784,
annu.huhtikangas@gmail.com

Tornio
Tornion aksonlaiset tapaavat kuukauden toisena maanantaina syyskuusta
marraskuuhun. Joulukuussa järjestetään pikkujoulut.
Lisätiedot: Miia Häkkinen, P. 040 068 6482, miia.hakkinen@hotmail.com
Riitta Könni, p. 044 276 1059, riitta.konni@luukku.com

Jyväskylä
Lisätiedot: Sini Pasanen, p. 045 156 0380, pasanensini92@gmail.com
tai Mirja Mäki-Kulmala, pullapirkko@hotmail.com

Turku
Turun aksonlaiset tapaavat joka toisena tiistaina.
Lisätiedot: Sinianne Jokinen, p. 040 415 2163, sinianne@gmail.com

Kuopio
Lisätiedot: Hanne Lappi, p. 050 344 7759, hm.lappi@gmail.com

Omaisten ja läheisten tapaamiset
Lisätiedot: järjestökoordinaattori Maarika Halonen,
p. 050 371 5400, move@aksonry.fi

Omin toimin
ylös.

klaimber.ﬁ
Esimerkiksi useat alaraajahalvaantuneet pääsevät Klaimbernostotuolilla omin toimin lattialta ylös ja Klaimberista pyörätuoliin. Lattialle voi siksi myös turvallisin mielin mennä monipuolisten aktiviteettien pariin!
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1.850 € tai vuokraus 55,80 €/kk. Tarjoamme jäsenedun
Akson ry:n jäsenille. Tiedustelut: klaimber@kailamed.ﬁ
ja 0400 551 248
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OMA TARINA

Puusepästä
metallimieheksi
Kemiläinen Timo Villanen opiskeli puusepäksi ja
pääsi töihin tekemään hirsimökkejä vuonna 1969.
Sitten vapaa-ajan tapaturman jälkeen asiat piti
miettiä uudelleen.

TIINA SIIVONEN

”

TIMO VILLASEN ARKISTO

Vammauduin vuonna 1970 pulkkamäessä. Oltiin poikain
kanssa laskemassa mäkeä pahvinpalasilla. Laskussa tuli
törmäys toisen kanssa. Siinä sitten sain selkäydinvamman
(paraplegia) eli jalat pois pelistä. En pystynyt jatkamaan työssäni.
Jäin sitten eläkkeelle ja se eläke oli todella pieni. Olin siis Kelan
asiakas. Piti miettiä mitä sitä tekisi. Sitten ehdotettiin vammaisille suunnattua metallialan kurssia Kemissä. Pääsin kurssille ja se
kesti kuusi kuukautta. Kurssin jälkeen minusta tuli metallimies eli
koneistaja. Porasin mm. reikiä metalliosiin.
Opiskelupaikka muuttui työpaikaksi kurssin jälkeen. Se oli
eräänlaista työpajatoimintaa. Toki työt muuttuivat ammattimaiseksi. Teimme esimerkiksi hoitopöytiä. Samassa duunissa olin
41 vuotta. Työnkuva muuttui hiljalleen ja viimeiset vuodet toimin työnohjaajana. Jäin siitä sitten eläkkeelle”, kertoo Timo tarinaansa.
Töihin meno Timolle oli eräänlainen pakko, sillä tienestiä piti
saada lisää. Timo oli onnekas, sillä hän sai päätöksen, jossa pienen eläkkeen lisäksi sai tienata ilman ylärajaa. Nykyään tuollaiset päätökset ovat harvassa. Monella vammaisella eläkkeen lisäksi saa tienata tiettyyn summaan asti.
Vaikka töihin meno oli taloudellinen pakko, niin se toi rytmiä
päivään. ”Kaveritkin olivat töissä ja minä olin itsekseni kotona. Halusin kanssa töitä. Lisäksi työssä kehittyi koko ajan ja oppi työtä

tekemään paremmin ja paremmin. Myös koneet kehittyivät. Olin
ehkä onnekaskin, koska työpaikka oli esteetön eli ei tarvinnut tehdä sen suhteen mitään. Kyllähän työyhteisölläkin on merkitystä.
Mukavat työkaverit, jotka olivat kanssani pitkään samassa työpaikassa.”, Timo summaa.
Miten terveys? Kivut ym. saattavat olla esteenä työssä käymiselle. Timo kävi vuodesta 1985 kuntoutuksessa kaksi kertaa vuodessa, joka oli merkittävä paussi työhön. Silloin keskityttiin omaan
terveyteen ja kuntoon. ”Istuin päivittäin paljon ja työaikani oli
7.00-15.30. Istuintyynyllä oli merkitystä. Olin aktiivinen pyörätuolikoripallossa ja yhdistystoiminnassa ja olen edelleen”, Timo naurahtaa ja jatkaa, ”Oli siis vastapainoa työlle. Sairauslomia ei paljon ollut. Kun jäin eläkkeelle 2014, silloin tuli terveysongelmia.
Jäi ojentajahermo jumiin. En ollut enää itsenäinen, vaan tarvitsin
apua. Neljä kuukautta kesti palautua, jonka jälkeen pääsi nauttimaan oloneuvoksena olosta. En menisi enää töihin takaisin – 41
vuotta riitti. Nyt nautitaan! Sain sähkökäyttöisen käsipyörän, joka
on paras apuvälineeni ikinä. Sillä mennään nyt viidettä kesää. Liikettä ja menoa, niin sillä pysytään kunnossa!”
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ESCIF

European Spinal Cord
Injury Federation, ESCIF
Hallituksen jäsenten esittelyt osa 2

K

aiken piti olla selvää ja hyvissä ajoin valmisteltua. Milan Kašiak sai minulta pyynnön ja sen jälkeen kaksi muistutusta omasta vuorostaan kirjoittaa
tähän lehteen. Istumme Swiss Paraplegic Centre hotellin ravintolassa Nottwilissa. Olemme saapuneet
kolme päivää ennen ESCIF-konferenssia hallituksen kokoukseen ja
tapaamaan viimein toisiamme pidettyämme viimeisen vuoden aikana yli 30 videokokousta. Se, että Milanin isä liukastui kaksi tuntia
heidän Nottwiliin saapumisensa jälkeen hotellihuoneen kylpyhuoneessa, mursi olkaluunsa, ja vietiin ambulanssilla paikalliseen sairaalaan
Surseessä, että hänellä on ollut infernaalinen kiire töissä, kaksi pientä lasta ja keskeneräinen taloprojekti, saivat hänet olemaan sanomatta
ei. Ei tarvinnut. Ymmärsin sen Milanin katseesta. Hän ei lähetä minulle pyytämääni tekstiä.
En kerro mitä Mirjam Kanalek vastasi, kun pyysin sitä seuraavaksi häneltä. Asiaan palataan keväällä. Stefanilta, järjestömme presidentiltä
en voinut kysyä. Hän ei päässyt paikalle. Hänestä löydettiin kasvain kesäkuussa. Hän on kotonaan Kööpenhaminassa, voi olosuhteisiin nähden hyvin, vaikka on jo aloittanut seuraavat kuusi
kuukautta jatkuvat sytostaattihoidot. Toiveikkuutta ja hämmennystä oli hänen kasvoillaan, kun keskustelin hänen kanssaan videon välityksellä. Välillämme on kohta alkavan konferenssin jännitys ja outona ohi kiitävän ajan tuoma tuuli ohimoillamme, kun
syömme yhteistä illallista. ESCIF:n hallituksen jäsenten esittelystä
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suomalaisen selkäydinvammayhdistyksen lehdessä ei enää keskusteltu.
Ei tarvinnut. Tiesin, kenen vuoro on.
Sisäinen ESCIF:n varapresidenttini herätettiin nyt kolmatta kertaa
varapresidentillisestä huolettomuudestaan. Ensimmäisen kerran se katseli apua anoen hallituskumppaneitaan, kun Jane Horsewell kuoli. Toisen kerran se yllätettiin, kun Janen
poismenon jälkeen tuekseni asetettu slovenialainen ystäväni Janez Trdina menehtyi. Olen siis taas ESCIF:n
toimiva presidentti ja tulevan konferenssin vetäjä. En ehkä pyytämättä,
mutta yllättäen. Jokin on saanut minut kohta 40 vuoden ajan hakeutumaan tehtäviin luottamustoimissa ja
hallituksissa, käsi aina ylhäällä siellä
missä olisi parempi teeskennellä kädetöntä. Vaikka en päivääkään ottaisi takaisin, en ole pettynyt. Aina asioiden hankalimman vaiheen hälvettyä huomaan, etten olisi ilman niitä
kokonaan se mikä minusta on tullut. Sama koskee vammautumistani.
Jos yhtäkkiä selkäytimeni olisi taas
niin kolhiutumaton, kuin se ikäiselläni voisi olla, olisi sisäinen muutos
takaisin vammattomaksi yhtä suuri kuin se oli vammautuessani.
Paradoksaalista, ja kaiketi sopeutumiseksi kutsuttavaa on, että
kokisin menettäväni taas jotain.
Näistä, vielä hetken suomenkielisinä sinnittelevistä ajatuksistani siirryn kohta viimeistelemään huomista ja ylihuomista hallituksen kokousta. Menemme Guido A. Zäch instituutin tiloissa
olevaan huoneeseemme ja kerron vaimolleni miten kykenemätön tähän tehtävään taas olen. En ollut.

ESCIF

Vammaisten oikeudet esillä
ESCIF:n seminaarissa
ESCIF eli European Spinal Cord Injury Federation
on eurooppalainen selkäydinvammajärjestöjen
yhteenliittymä. Sen jäsenjärjestöt pääsivät pitkästä
aikaa kokoontumaan Sveitsin Nottwilissa 25.–27.
elokuuta 2021.

iime vuonna seminaaria ei ollut, vaan koronatilanteen takia vuosikokous pidettiin sähköpostitse. Toiminta ei kuitenkaan pysähtynyt koronan ajaksi, vaan ESCIF:llä oli mittava Help Alliance -projekti, jonka kautta saatiin maskeja selkäydinvammaisille ja heidän henkilökohtaisille avustajilleen ympäri
Euroopan.
Seminaariin osallistuminen vaati paneutumista etukäteen, sillä kokousmateriaalia oli varsin paljon. Palkitsevaa oli kuitenkin
seminaarin mielenkiintoinen sisältö sekä ESCIF-yhteisön lämmin
vastaanotto ja rento ilmapiiri.

raportit, joissa he kertovat oman näkemyksensä asioista. Ne luettuaan komitea esittää kysymyksiä valtioille ja käy dialogia niin
valtioiden kuin järjestöjenkin kanssa. Lopuksi kullekin valtiolle
annetaan suositukset tärkeimmistä toimenpiteistä tilanteen parantamiseksi.
Oikeuksien toteutuminen herätti paljon keskustelua. Slovenialaisen vammaisjärjestöjen kattojärjestön (National Council of
Disabled Persons´ Organizations Slovenia) puheenjohtaja Borut Sever kertoi, että Sloveniassa on määritelty kiintiö siitä, mikä
osuus suurten työnantajien työntekijöistä tulee olla vammaisia
henkilöitä, mutta edes valtio ei noudata sitä. Hän kertoi olleensa
mukana tekemässä edellistä varjoraporttia, josta tuli 66-sivuinen.
Euroopan kokonaistilannetta arvioitaessa todettiin, että julkinen
liikenne ja julkiset rakennukset ovat pääasiassa esteettömiä
pääkaupungeissa ja niiden paikallisliikenteessä, mutta eivät
pitkän matkan liikenteessä ja maaseudulla. Sveitsissä on nostettu
kanne koskien uusia junanvaunuja, joiden rampit ovat viidentoista
asteen kulmassa ja joskus jyrkempiäkin. Itävallasta kuulimme
esimerkin musiikkitalosta, johon oli rakennettu esteetön vessa,
mutta se sijaitsee toisessa kerroksessa, jonne ei ole hissiä.

Vammaisten oikeuksien toteutuminen

Sähköautojen esteettömiä latauspisteitä kaivataan

Seminaarin teemana oli YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. Sveitsiläinen Markus Shefer YK:n vammaisten
henkilöiden oikeuksien komiteasta kertoi prosessista, jolla he
käsittelevät oikeuksien toteutumista. Komitea kerää jäsenmailta raportit vammaisten oikeuksien toteutumisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä, samoin kansalaisjärjestöiltä kootut varjo-

Ruotsalaisen jäsenjärjestön Personskade Förbundet RTP:n Erik
Berndsson esitteli ongelmia nykyisissä sähköautojen latauspisteissä, joissa esteettömyyttä ei ole huomioitu: maksupäätteet
ovat liian korkealla, niiden edessä on joskus kaiteita tai kulkuväylät eivät ole tarpeeksi leveitä pyörätuolilla kulkeville, joten sähköauton lataaminen itsenäisesti ei onnistu. Ruotsalaiset ehdottivat,

ALICIA PERHO

ESCIF JA ALICIA PERHO

V
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että ESCIF aloittaisi projektin, jossa latauspisteiden esteettömyyttä edistetään kansainvälisesti. Ehdotus sai kannatusta ja sitä varten ollaan perustamassa projektiryhmää.

Selkäydinvammaisten hoidon ja
kuntoutuksen haasteet
Saksan tilanne kuulosti osin samalta kuin Suomessa. Selkäydinvammaisten akuutti- ja subakuuttivaiheen hoitoa ja kuntoutusta
on lyhennetty, ja ihmisiä kotiutetaan aiemmin kuin ennen. Osassa
maita vammautuneita ihmisiä ei kuntouteta työkuntoisiksi, vaan
tarjotaan kotona elämistä henkilökohtaisen avun varassa. Saksassa henkilön on kotiutumisen yhteydessä päätettävä, ottaako
hän työttömyyseläkkeen vai haluaako takaisin työelämään. Tämä
on liian aikainen hetki päättää, koska ihminen on vielä kriisissä ja
kuntoutuminen on kesken.
Heikoin tilanne on Albaniassa, jossa loukkaantumisen jälkeen
saa maksutta olla 15 päivää sairaalassa, mutta sen jälkeinen hoito
on omalla vastuulla. Jos sitä ei pysty maksamaan, lähetetään kotiin. Lain mukaan vammautuneen tulisi saada pyörätuoli tai muu
apuväline, mutta niin ei tapahdu, koska maassa on pulaa niistä.

Vaikuttava Nottwilin kuntoutuskeskus
Osallistujat pääsivät myös tutustumaan Nottwiliin, jonka rakennusrykelmä on valtava: se sisältää sairaalan (myös leikkausosaston), selkäydinvammaisten kuntoutuskeskuksen, tutkimuslai-
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toksen, hotellin ja paraurheilun harjoittelupaikan. Sveitsissä ensimmäinen hoito- ja kuntoutusjakso kestää paroilla yleensä 4-5
kuukautta ja tetroilla 8-10 kuukautta. Vertaiskuntouttajina työskentelee 10 henkilöä. Koronan vuoksi seminaarin osallistujat eivät
päässeet tutustumaan sairaalan ja kuntoutuskeskuksen sisätiloihin, mutta kuulivat, että kuntoutujia oli sillä hetkellä talossa 180.
Korona on tuonut haasteita myös Nottwiliin. Aiemmin kuntoutujia pystyttiin haastamaan enemmän ylittämään rajojaan ja kokeilemaan asioita, nyt korona on vaikeuttanut esimerkiksi sisällä
tapahtuvaa ryhmätoimintaa. Sen vuoksi kuntoutuskeskuksessa
on päädytty antamaan kuntoutujille viikonloppuvapaita, jolloin
he voivat kokeilla kotona pärjäämistä ja hahmottaa sitä, mitä taitoja he vielä tarvitsevat. Nottwilin selkäydinvammakuntoutujista
60% palaa tai siirtyy työelämään.

Suomesta kongressiin osallistuivat ESCIF:n
varapresidentti Nuutti Hiltunen ja Aksonin
toiminnanjohtaja Alicia Perho. Seuraava kongressi
järjestetään Slovakiassa, Bratislavassa 25.-27.5.2022.
Artikkeli on julkaistu aiemmin IT-lehden numerossa 6-2021
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Haaveista Neiti
Näpsäksi
”Vammautumisen jälkeen olen ollut työelämässä
pitkään. Viimeisimmässä työpaikassani 15 vuotta,”
kertoo tamperelainen Sari Salo.
TIINA SIIVONEN

S

SARI SALON ARKISTO

ari vammautui vuonna 1987 selkäydinkasvaimen leikkauksen myötä. ”Leikkauksen lopputulos oli tiedossa, mutta kivut olivat kovat. Ne onneksi jäivät leikkauspöydälle.
Nyt voin työskennellä ilman kipuja. Toki terveyspää edellä mennään”, Sari muistuttaa.
Ennen leikkausta Sari oli aloittanut merkonomin opinnot kauppaoppilaitoksessa, ne jäivät kesken. Sari päätti kouluttautua toipumisen jälkeen. Hän pääsi Kelan uudelleenkoulutukseen erityisammattioppilaitos Kiipulaan Turenkiin, jossa hän opiskeli
kolmessa vuodessa julkishallinnon merkonomin tutkinnon. Lisäksi hän oli vielä vuoden päätetyön jatkolinjalla opiskelemassa tietoteknisiä taitoja.
”Koulun jälkeen pääsin työllistämistuella maistraattiin toimistosihteerin töihin. Tuen päätyttyä maistraatti halusi ottaa minut
oikeasti töihin. Olin kiertävänä toimistosihteerinä neljä vuotta eri
toimipisteissä. Se ura päättyi, ja olin työttömänä kotona muutamia vuosia,” muistelee Sari ja jatkaa, ” Sitten oivalsin, etten jaksa olla kotona. Mietin mitä voisin tehdä ja mihin kykenisin. Sukulaiseni ehdotti puhelintyötä. Hänen mielestään minulla olisi hyvä ääni kyseiseen työhön. Niinpä hain myyntineuvottelijaksi -ja
pääsin. Firma koulutti minut. Siellä olinkin kolme vuotta. Eräs
työkaverini vaihtoi työnantajaa ja pyysi minua mukaansa toiseen
firmaan. Hetken mietittyäni lähdin ja olin siellä sitten pari vuotta, josta sitten vaihdoinkin nykyiseen paikkaani. Toimin siis tällä
hetkellä myyntineuvottelijana eli työ oli puhelimessa puhumista.
Hoidan myös rekrytointia eli teen alustavan työpaikkahaastattelun uusille työnhakijoille.”
”Haaveammattini lapsena oli sihteeri ja tiesin, että halusin pankkiin tai toimistoon töihin eli Neiti Näpsäksi,” Sari naurahtaa ja kertoo, miksi on mukana työelämässä: ”Oli tosi tyhmää olla vaan kotona. Toiseksi eläkkeeni oli tosi pieni. Työhön päästyäni laitoin
eläkkeeni lepäämään, jotta voin tienata.” Tämä oli Sarin ratkaisu.
Monella saattaa olla tehtyjen päätösten/eläkkeiden kanssa haasteita siinä, voiko mennä töihin tai paljonko saa esimerkiksi tienata.
”Miksi siis töihin ja työelämään? On jotain tekemistä, taloudelliset syyt eli voi tienata enemmän, pysyy järki päässä, fyysisesti ja
psyykkisesti pysyy kunnossa. Mielestäni vammautuminen ei ole
syy jäädä kotiin ja nykyään on vielä enemmän mahdollisuuksia
tehdä työtä eli työn tekemisen muotoja löytyy – toki riippuu ammatista. Työyhteisössä olet osa jotakin ryhmää, on sosiaalisuutta, matkoja ja retkiä. Lisäksi arjessa on normaali rytmi. Lomallakin on kivaa ja sitä tarvitaan. Itse kaipaan arkeen rytmiä. On ärsyt-

Sari etätöissä terassillaan.

tävää, kun kello soi, mutta on kuitenkin kiva mennä töihin. Entä
etätyöt? Oli alussa kivaa, kun ei tarvinnut lähteä kotoa mihinkään.
Aamuisin tein pienen kelauslenkin ja aloitin työt. Sitten rupesi tylsistyttämään, kun aurinko alkoi keväällä paistamaan. Etätyö ei ollut mun juttuni. Menin sitten toimistolle, jossa olin usein itsekseni. Tarvitsen eroa työn ja kodin välillä. Paikat erottavat kodin ja
työn toisistaan. Henkilökohtaisesti täytyy siis sanoa ei kiitos etätyölle, vaikka se on olemassa oleva mahdollisuus.”
Sarille on myönnetty työntekoon taksimatkoja, mutta hän kulkee niitä päivästä riippuen myös omalla autolla. Työmatka on mukavan lyhyt, vain kymmenisen kilometriä. Kokopäivätyötä Sari teki aluksi, mutta tällä hetkellä hän tekee osa-aikaista. ”Terveys ei
oikein kestänyt kokopäivätyötä, sillä sain painehaavoja. Viimeisin
iso leikkaus tehtiin 2013. Sen jälkeen piti vähän miettiä. Kolmikantaneuvottelujen (pomo, työterveyslääkäri ja minä) tuloksena päädyttiin osa-aikaisuuteen. Olen tehnyt sitä vuodesta 2014. Nyt saan
määritellä, miten työni teen (tietyin reunaehdoin) eli viikkotunnit
ovat minimissään 12 tuntia ja maksimissaan 30. Työ tulee suorittaa klo 9.00-20.30 välisenä aikana. Työnantajani on ymmärtäväinen ja joustava. Tämä toimii todella hyvin; tuntuu hyvältä ja toimii
minulle. Lomat ym. kertyvät osa-aikaisena kuten muutenkin. Todella toimiva ratkaisu. Voin aloittaa myöhemmin tai mennä aikaiseen. Ennen työssäni oli aamu- ja iltavuorot, tykkäsin iltavuoroista. Nyt siis voin olla töissä esimerkiksi klo 9.00- 13.00, sitten fysioterapiaan ja olenkin vapaa tekemään mitä haluan loppupäivän.”
Työyhteisön merkitys on suuri. Sari kertoi, että suurin osa on
työkavereista pysynyt pitkään eli sama porukka on ollut kasassa. Pomokin on ollut pitkäaikainen. Esteettömyyden kanssa ei
ole ollut ongelmia. Yhteen työpaikkaan hakiessaan Sarille kerrottiin, että keskustan konttori on esteellinen, mutta vähän kauempana on toinen esteetön konttori, jossa hän voisi aloittaa työt.
Viimeisemmässä työpaikan muuttoprosessissa rakennutettiin esteetön wc-tila, laitettiin luiska ja esteettömät parkkipaikat, joten
työt jatkuvat esteittä.
”Eläkkeelle en aio jäädä, vaan olen töissä niin kauan kuin jaksan. Jos kunto kestää ja terveys. Näin olen päättänyt,” toteaa Sari
päättäväisesti loppuun.
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Seikkailu pyörillä
OMA TARINA

Otsikon nimi on myös kirjan nimi. Kirjoittaja on Voitto ”Vode”
Korhonen, joka on pitkän linjan toimittaja, vammaisurheilija ja
-vaikuttaja. Eläkepäivinään hän päätti kirjoittaa elämästään kirjan
niin perheelle, ystävilleen kuin työtovereilleenkin. Nyt ja vielä, kun
asiat ovat jonkun muistissa ja tallessa.
TIINA SIIVONEN

V

oitto kirjoittaa kirjan alussa, että ”80-vuotinen elämäni
on ollut suuri lahja ja seikkailu pyörätuolista huolimatta – tai sen ansiosta”. Voitaisiinkin jossitella, että mitäs jos
ei olisikaan käynyt elämässä niin… toisaalta, olisiko kirjaa syntynyt, ellei taustalla olisi ollut ura toimittajana ja kirjoittajana 40
vuoden ajalta?
Voitto vammautui työmatkallaan liikenteessä kuusikymmenluvun lopussa. Opettajaopinnot olivat päättyneet ja työt maakuntalehden toimituksessa alkaneet. Elämä muuttui hetkessä. Siitä
sairaalaan ja sittemmin kuntoutumaan. Veri veti kuitenkin median ja toimittajan hommiin. ”Hain töitä, mutta usein liikkuvan työn
kannalta pyörätuoli ei ollut paras ja esteettömyys ei ollut itsestään selvää silloin”, Voitto muistelee. ”Uskoa tulevaan oli ja sitten
tärppäsi. Pääsin Helsingin sanomien aluetoimitukseen sijaiseksi ja avustajaksi.” Uraputki urkeni niin Suomen tietotoimistossa
(STT) kuin Otavan ja WSOY:n omistamassa Yhtyneissä Kuvalehdissäkin. Viimeinen työpaikka ennen eläköitymistä olikin Invalidiliito, jossa Voitto aloitti tiedottajana vuonna 1981. Myöhemmin
hän oli Invalidityö-lehden (IT) päätoimittaja, josta eläköityi vuonna 2002. Työuraa siis kertyi vuodesta 1968 vuoteen 2002. Terveys kesti hyvin, vaikka jo vammautumisen alkuaikoina saatu painehaava aiheuttikin välillä hankaluuksia.
Työn rinnalle Voitto löysi liikkumisen ja urheilun riemun, jonka
ohessa hoidettiin vertaistukea. ”Tapasi saman kohtalon omaavia ihmisiä ja kunto koheni,” Voitto kertoo. Hänen lajeinaan olivat
mm. pyörätuolikoripallo, uinti ja kelaus. Voitto osallistui myös Paralympialaisiin Torontossa 1976, lajinaan oli uinti. Samalla Voitto toimi myös Suomen joukkueen tiedottajana. Voitto laittoi hyvän kiertämään. Hän luovutti vanhan kelaustuolinsa Leo-Pek-
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VOITTO KORHONEN

ka Tähdelle ja näin nuori mies pääsi aikoinaan lajiin kiinni. ”Jos
aikoo olla vaikean vamman kanssa työelämässä, niin pitää olla
fysiikka kunnossa ja sen eteen on tehtävä töitä”, tiivistää Voitto
jaksamistaan työelämässä. Hän piti kuntoaan yllä uimalla viisi
kertaa viikossa.
Silloinen vammaisurheilujärjestö oli Suomen Invalidien Urheiluliitto, jossa Voitto istui lajijaostossa ja johtokunnassa. Lisäksi
hän teki Käsivoimin -lehteä, joka oli selkäydinvammaisten urheilulehti ja samalla myös Suomen ensimmäinen vammaisurheilulehti. Mikä mahtavinta, niin saamme pian lukea historiaa netin ihmeellisestä maailmasta. Voitto antoi Akson ry:lle luvan digitoida
hänen vanhat lehtensä ja ne nähdään pian Aksonin nettisivuilla.
Sieltä voi katsella mm. apuvälineiden kehityskulkua tälle vuosikymmenelle. Mielenkiintoista luettavaa ja joku saattaa löytää itsensä tai kaverinsa nuoruusvuosina urheilemassa lehtien sivuilta. Kiitos Voitto!
Seikkailuja ja elämänkokemusta on Voitolle karttunut. Ehkä extriimein kokemus ikinä on se, että Voitto on niitä harvoja, jotka ovat selvinneet leijonan kidasta - kirjaimellisesti. Seikkailu tapahtui 1968 hollantilaisessa eläintarhassa. Tarhaan sai
mennä omalla autolla. Leijonan tassu osui oikeaan kohtaan ja
se sai auton oven auki. Leijona nappasi Voiton pään kitaansa
ja raahasi häntä ruokapaikalle. Onneksi työntekijä huomasi tapahtuneen ja näin Voitto selviytyi. Uskomatonta. Muistoksi jäi
otsan mittainen arpi.
Työ on ollut iso osa Voiton elämää. ”Vammaisuus ei ole sama
kuin työkyvyttömyys”, Voitto toteaa ja jatkaa, ”Ammattitaitoani ei
koskaan epäilty töitä hakiessani. Vain joidenkin paikkojen esteellisyys osoittautui esteeksi työhön pääsylle. Vammaisjärjestöön mi-
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[Fakta- tms. loota: Voiton
toimittamat Käsivoimin -lehdet
ovat luettavissa osoitteessa www.
aksonry.fi/julkaisut/kasivoimin.
html ]

nua pyydettiin töihin. Koin haasteelliseksi olla vammaisjärjestössä töissä. Jokainen päivä oli haastava, mutta erittäin motivoiva.
Lisäksi työ antoi paljon. Tukihenkilökoulutuksia (nykyisin vertaistuki) olin vetämässä ympäri Suomen. Lopuksi Voitto kannustaa:
”Työ antaa paljon, ei kannata jäädä eläkkeelle, jos vain on mahdollista päästä työn syrjään kiinni.”

▲ Voitto 80-vuotispäivänään
2021 ja pyörätuolissa 54 vuotta.
▶ Kirjakin on tehty ja sitä voi
kysellä voittoakseli@gmail.com

Käsivoimin -lehden digitalisoidut numerot ovat luettavissa
osoitteessa https://www.aksonry.fi/julkaisut/kasivoimin
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Työnantaja ja
avustettava
TIINA SIIVONEN JA ULF GUSTAFSSON
POMPEN ARKISTO

”

Opiskelin koneinsinööriksi. En ehtinyt valmistua tai tehdä niitä töitä, mutta olen käyttänyt tietoja hyödyksi omia
apuvälineitä kehitettäessä”, kertoo Ulf ”Pomppe” Gustafsson taustastaan. Hän vammautui 1971 sukellusonnettomuudessa, jossa sai korkean selkäydinvamman. ”Täydellinen vamma
ja halvaus. Kuntoutusta. Jotain pitäisi ryhtyä tekemään. Niinpä
päädyin avoimeen korkeakouluun (Åbo Akademi), josta valmistuin filosofian maisteriksi. Opiskelujen aikana mietin elämääni
ja miten muut suuret ajattelijat olivat elämää pohtineet historiassa. Sitten jumpparini rakastui minuun ja perustimme perheen.
Nyt olen kahden lapsenlapsen fafa eli ukki”, tiivistää Pomppe elämäänsä naurahtaen.
Laakereille ei jääty lepäämään. Pompella on toimintakykyä hartianseudulla ja pään alueella, mutta kädet eivät toimi lainkaan.
Sähköpyörätuoli liikkuu suutikulla, joka on pelastus monenlaiselle tekemiselle. ”2000 vuonna oli projekti Vammaiset vesillä, jonka jälkeen perustettiin Vammaisten veneily ja kalastusseura ry,
joka on nykyään Skipper ry, www.skippernet.fi. Projektin aikana
rakensin veneen, jota voin itse ohjata suutikun avulla. Vene on
kunnossa edelleen ja tänä kesänä on tullut ajeltua melko paljon,
koska hellettä on riittänyt”, Pomppe kertoo vapaa-ajanvietostaan.
”Olin mukana eräässä projektissa Come On 2000, jonka seurauksena perustettiin Finlands Svenska Handikappförbund rf –
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nykyisin FMA – Funktionsrätt med ansvar rf. Olen alusta sakka toiminut yhdistyksen toiminnanjohtajana. Ai kauan? Liian kauan eli
paras sanoa, että vuosituhannen vaihteesta noin vuodesta -98. Se
on järjestöduuni, joka on kokopäivänen”, Pomppe muistelee ja jatkaa työteemalla, ” Taloudellinen tilanne ajoi minua töihin. Olen
myös vanhanaikainen ja ehkä siten kasvatettu, sillä ajattelin alussa, että olen rasite yhteiskunnalle, jos en tee mitään. Se ajatus vei
kaiken omanarvontunnon. Oli sitten rakennettava uusi mies. Onni on ollut myös, että olen auktorisoitu kielenkääntäjä ja sitäkin
kautta olen tuntenut itseni tärkeäksi – paitsi aamuisin!”, nauraa
Pomppe. Hänelle korona-aika on sopinut, sillä etätyöt pelastivat
hullujen huoneelta. ”Nautin, että sai olla kotona ja tehdä töitä kotona. Silloin kun ei ole muuta tekemistä, niin kirjoitan. Eläköityä
en aio koskaan tai sitten on kai pakko, jos saan potkut. Tai kun itselläni ei ole mitään annettavaa työhöni”.
Kirjoittamisen historiaakin löytyy. ”Sain valtion tiedotuspalkinto 80-luvulla kirjastani Det kunde vara du - Yhtä hyvin sinä. Sen
kirjoittamisen taustalla oli selkäydinvammaisten (syv) hoito. Vähän historiaa. 1970-luvulla tuli ensimmäinen teho-osasto, jossa
syvit hoidettiin. Sitä ennen meitä hoidettiin osastoilla, jonne moni menehtyi mm. virtsatietulehdusten vuoksi. Teho-osaston perustamisen jälkeen syvit jäivät eloon. Itselleni lääkäri antoi elinaikaa vammautumisen jälkeen 15 vuotta. Parannuksia tapahtui
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Porukalla veneilemässä.

Pomppe ohjaa venettään suutikun avulla.

hiljalleen. Antibiootit voitiin kotona ottaa pillereinä ja istumatyynyt tulivat paremmiksi ja niihin kiinnitettiin huomiota. Kaikkea uutta tuli ja tapahtui. Olin siis ensimmäisenä aina uuden hoitoaallon harjalla. En halunnut, että kaikki käyvät samat asiat läpi vaikeimman kautta. Niinpä kirjoitin oppaan, miten asiat tulisi
hoitaa. Kirjoitin myös avustajakoulutuskokemuksista oppikirjan
Kohtaa omat ennakkoluulosi. Elätin myös itseäni kirjoittamalla
artikkeleita monista asioista. Viimeisimpänä ilmestyi saaristokirja, joka kertoo saariston kulttuurista (royso.fi).”
Pomppe on myös työnantaja, sillä hänellä on 3 avustajaa 120 viikkotunnin verran. ”Ihanat avustajat, jotka tekevät elämäni elämän arvoiseksi. Arvostan heitä
enemmän kuin itseäni, koska en pärjäisi
päiväkään ilman heitä.”
”Olin mukana, kun Gunilla Sjövall toi Tanskasta ajatuksen henkilökohtaisesta avusta. 80-luvun alussa sotaveteraanit pitivät meitä, vammaisia, pettureina avustaja-asian suhteen, koska sodan jälkeen rakennettiin laitos tai paikka, johon tietty ryhmä sijoitettiin:
köyhät, vammaiset, sairaat, rikolliset ja epäsiveät naiset. Kaikilla
oli omat laitoksensa. Siihen aikaan kansanedustajan tärkein tehtävä oli hommata ainakin joku laitos omalle paikkakunnalle - se

loi työpaikkoja ja hyvinvointia. Sotkimme heidän saavutuksiaan,
kun aloimme puhumaan henkilökohtaisesta avustajatoiminnasta laitoshoidon sijasta. Kuitenkin laitosten ylläpitäminen oli liian
kallista. Silloin olin mukana ajamassa avustaja-asiaa. Edesmennyt kansanedustaja ja Kynnys ry:n perustaja Kalle Könkkölä oli
mukana huijaamassa Arkadianmäkeä sosiaalihallituksen ja valtiovarainministeriön virkamiesten avulla. Tämä tehtiin antamalla
eduskunnalle lakiehdotus valtion osuuksista kunnille. Käytännössä tämä pysäytti laitosten rahoittamisen valtion rahoilla
kuin seinään. Yks, kaks henkilökohtainen
avustaja ja kodinhoitaja oli ratkaisu kaikelle. Vammaisia työnantajia koulutti Gunilla
Sjövall, joka on itse cp-vammainen. Minä
koulutin henkilökohtaisia avustajia. Kun
järjestelmä oli valmis siirrettäväksi osaksi lähihoitajan ammattikoulutusta kirjoitin omalta osaltani oppikirjan ”Kohtaa omat ennakkoluulosi”.
Sain ensimmäisen henkilökohtaisen avustajan 1986.
Tärkeintä oli saada ymmärrys, että he eivät ole hoitajia ja tee
puolesta kysymättä, vaan ovat avustajia.”
Näiden vuosien aikana avustajia on ollut monenlaisia. Pomppe on kaksikielinen, joten oli sekä suomen että ruotsin kielen tai-

En halunnut, että
kaikki käyvät samat
asiat läpi vaikeimman
kautta.
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Esittelyssä Verve
toisia avustajia. Jossain vaiheessa hän päätti palkata myös
englanninkielisiä henkilöitä. ” Kaikki avustajat ovat oppineet avustamaan hyvin ja he opettavat toisiaan. Yritän itse pysyä poissa. On hyvä, jos joka asiasta ei tarvitse sanoa.
Internetyhteydet ovat loistava juttu! Nuoret avustajat eivät viihtyisi tällaisen vanhan gubben kanssa viikkoa saaristossa, jos eivät voisi jotenkin olla ulkomaailmaan yhteydessä. Tässä kännykät ovat toimiva juttu”, miettii Pomppe tekniikan hyötyjä.
”Olen tehnyt avustajille selväksi, että olen työnantaja.
Olen vastuussa työntekijöitteni asioista. Myös lähemmät
suhteet on pidetty erossa työsuhteesta. Näin vanhempana ei ole tosin mitään vaaraa. Nuorempana saattoi olla toisin,” Pomppe naurahtaa.
”Työnantajana kuulun Heta-liitto ry:hyn, joka on henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto. Se on toiminut
kohdallani hyvin. Luo selkärankaa järjestelmään. Myös Assistentti-info ry on hyvä taho ja verkosto. Siellä on mukana työnantajia ja palveluntuottajia. Avustajakeskus Sentteri ry on Helsingin alueella toimiva keskus, joka hakee, välittää sekä tukee avustaja-asioissa. Sitä kautta olen löytänyt
avustajia. Työkkäriin olen laittanut ilmoituksen englanniksi, joka on ehkä erottunut joukosta. Olen aina saanut hyvin avustajia. Pisimmillään työsuhteet ovat kestäneet yli 20
vuotta ja nykyinen pidempiaikaisin avustajani on ollut 13
vuotta työssään. Usein avustajahaku menee myös puskaradion kautta eli he voivat periä duunin eli sisko tai serkku
tai joku muu sukulainen jatkaa avustajan työssä.”
”Pahin paikka avustaja-asioissa oli, kun ehdotettiin, että kun täyttää 75-vuotta, niin henkilökohtaiset avustajat
otetaan pois. Se oli itselleni todellinen isku. Yritin purkaa
sisäistä pahoinvointia ottamalla selvää maailmalta esim.
Afrikasta, että mitä palvelut siellä maksavat. Ajattelin, että pienellä eläkkeellä pärjään. Palvelutaloon en halua. Onneksi asia tai ehdotus peruuntui. Tässäkin asiassa Könkkölän Kalle perusteli päättäjille, että mitä kaikki maksaa ja
missä voidaan todella säästää, jos henkilökohtaiset avustajat ovat edelleen ikärajan jälkeenkin henkilöillä käytössä. Nyt ei siis huolta. Saan tulevaisuudessakin avun kotiin.”
”Terveys on kestänyt hyvin nämä vuodet. Tosin on ollut
yksi pirullinen onkalo, joka purkautui pakarasta ja jonka
luulin olevan loppuni. Onneksi ”rumuustohtori” plastiikkakirurgi Vesa Juutilainen pelasti minut. Hän on erikoistunut painehaavoihin ja korjasi minutkin.”
”Tottakai selkäydinvamma on haaste, mutta uskallan
väittää, että elämä asettaa paljon kovempia haasteita lintsaajalle, kun työtä tekevälle. Älä siis motkota. Tee vaan sen
minkä osaat. Se riittää ihan hyvin.”
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Mikä on Verve?
Verve on kotimaisessa omistuksessa oleva valtakunnallinen kuntoutusalan asiantuntijayritys. Verve tarjoaa eri puolella Suomea
monipuolisia ammatillisen kuntoutuksen ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita työelämän, yritysten ja kuntoutujien tueksi. Verven palveluita ostavat Kela, työvoimahallinto, työnantajat,
työeläkelaitokset sekä liikenne- ja työtapaturmavakuutusyhtiöt.
Vervellä on neljä kuntoutuskeskusta, joissa järjestetään yksilöllisiä ja ryhmämuotoisia kuntoutusjaksoja ja sairausryhmäkohtaisia kuntoutuskursseja. Vervellä on myös avoterapiayksiköitä,
joissa on tarjolla fysio- ja toiminta-, puheterapiaa sekä psykoterapiaa. Lisäksi tarjolla on ammatillisen kuntoutuksen palvelut kaikissa Suomen suurimmissa kaupungeissa.
Verven omistajayhtiö on KK-Verve Oy. Sen omistavat Kuntoutuskeskus Kankaanpää ja Punkaharjulla sijaitseva Kruunupuisto, joiden taustalla ovat kotimaiset omistajat Kuntoutussairaalasäätiö Kankaanpää ja Punkaharjun kuntoutussairaalasäätiö.
Säätiöiden toiminnan tarkoitus on kuntoutuksen kehittäminen.

Vakuutuskuntoutus VKK:n palvelut nykyisin
Vervestä
Verve on laajentunut viime vuosien aikana voimakkaasti ja vakuutusyhtiöiden yhdessä omistama Vakuutuskuntoutus VKK liitettiin
Verveen vuonna 2018. Tästä lähtien VKK:n liikenne- ja työtapaturmavakuutuksen asiakkaille suunnatut kuntoutuspalvelut ovat olleet saatavilla Vervestä.
Liikenne- ja tapaturmavakuutetuille suunnattuihin palveluihin
ohjaudutaan vakuutusyhtiöiden toimeksiannosta. Vakuutusyhtiöiden asiakkaat voivat luonnollisesti hyödyntää myös Verven monipuolisia avo- ja laitoskuntoutuspalveluita.

Toimintakykykuntoutuksen ohjauspalvelut
liikenteessä tai työtapaturmassa vammautuneille
Toimintakykykuntoutuksen tavoite on helpottaa selviytymistä arjen toiminnoissa vammasta huolimatta. Kun tarvitaan vammautumisen jälkeen toimintakykyä edistävää ja ylläpitävää kuntoutusta, Verven kuntoutusasiantuntija arvioi palveluiden tarpeen
ja korvattavuuden sekä avustaa palveluiden järjestämisessä. Tämä tehdään tiiviissä yhteistyössä hoidon ja kuntoutuksen seurannasta vastaavan julkisen terveydenhuollon ja kotikunnan vammaispalvelun kanssa. Tarvittaessa kuntoutusasiantuntija osallistuu verkostopalavereihin ja järjestää tapaamisia yhteistyössä
esimerkiksi selkäydinvammapoliklinikan kanssa.
Vahinkovakuutusyhtiö on korvausvelvollinen ja julkisella terveydenhuollolla sekä sosiaalitoimella on kuntoutuksen järjestämisvelvollisuus. Tämä toimintamalli koskee niin lääkinnällisen
kuntoutuksen apuvälineitä, asunnonmuutostöitä kuin auton apu-
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misen tai sinne palaamisen tueksi, kun työkyky on heikentynyt liikennevahingon, työtapaturman tai ammattitaudin vuoksi. Tällöin
työnkuvan räätälöinti, työpaikan vaihto tai uudelleenkoulutus voivat olla tarpeen. Ammatillisen kuntoutuksen suunnittelussa huomioidaan aina yksilöllisesti vamman aiheuttamat rajoitteet, ikä,
koulutus, osaaminen, työkokemus ja työllistymismahdollisuudet
sekä yksilölliset olosuhteet.
Ammatillisessa kuntoutuksessa jokaiselle kuntoutujalle nimetään oma ammatillisen kuntoutuksen kuntoutusasiantuntija, jonka kanssa kuntoutusprosessia viedään eteenpäin. Suunnittelussa
tehdään tiivistä yhteistyötä vahinkovakuutusyhtiön ja muiden toimijoiden kuten työnantajien ja oppilaitosten kanssa. Suunnittelussa voi myös olla mukana Verven yritysvalmentaja, joka on erikoistunut yrittäjien tukemiseen.

Ammatillisen kuntoutuksen keinoja ovat
esimerkiksi:

Verven SYV-kurssilla 2020 opeteltiin käsien huoltoa kuminauhalla
fysioterapeutti Tanja Ryhäsen johdolla.

välineitäkin. Korvattava kuntoutus pohjautuu julkisessa terveydenhuollossa laadittuun kuntoutussuunnitelmaan. Verven kuntoutusasiantuntijan tehtävänä on ohjata ja neuvoa kuntoutujaa ja
verkostoa, jotta paluu arkeen vammautumisen jälkeen olisi mahdollisimman sujuvaa.

Toimintakykykuntoutuksen keinoja ovat mm:
–
–
–
–
–

Kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävät tutkimukset
Lääkinnällinen avo- ja laitoskuntoutus
Tarvittavat henkilökohtaiset apuvälineet
Kodin muutostyöt
Sopeutusvalmennus ja muut tukipalvelut

Vervessä toimintakykykuntoutuksen kuntoutusasiantuntijoina toimivat edelleen jo VKK:n ajoilta tutut Juha-Matti Pesonen ja
Tanja Virtanen. Työote on edelleen hyvin samanlainen kuin VKK:n
aikana. Molemmilla on pitkä kokemus selkäydinvammakuntoutujien kuntoutuksen ohjauksesta ja heihin voi olla yhteydessä edelleenkin matalalla kynnyksellä.

–
–
–
–
–
–

Työkokeilu
Työhönvalmennus
Lyhytkestoiset kurssit
Uudelleenkoulutus uuteen ammattiin
Yritystuki
työpaikan muutostyöt ja apuvälineet työpaikalle

Vervessä kehitetään jatkuvasti uusia
kuntoutusmuotoja
Vervessä yhtenä merkittävänä kuntoutuspalveluiden kehittämisen päämääränä on tällä hetkellä selkäydinvammakuntoutuksen kehittäminen. Tähän liittyy uusia kuntoutuspalveluita, joissa yhdistyvät toimintakykykuntoutus ja ammatillinen kuntoutus.
Tästä esimerkkinä on Verve Lahden kuntoutuskeskuksessa toteutettava selkäydinvammaisten intensiivinen kuntoutuskurssi, jota
on toteutettu nyt onnistuneesti joulukuusta 2020 lähtien. Syksyllä 2021 kurssit toteutuvat syyskuussa ja joulukuussa. Lisäksi tiivistämme jatkuvasti yhteistyötä julkisen terveydenhuollon selkäydinvammapoliklinikoiden kanssa erityisesti ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumisessa.
Jos haluat osallistua uudenlaiselle intensiiviselle kuntoutusjaksolle, ota yhteys hoitavaan tahoon ja keskustele kurssista kuntoutussuunnitelman laadinnan yhteydessä.
Lisätietoja selkäydinvammakurssista voi tiedustella lääkäri Antti Dahlbergilta, antti.dahlberg@verve.fi ja fysioterapeutti Tanja
Ryhäseltä, tanja.ryhanen@verve.fi

Ammatillisen kuntoutuksen palvelut liikenteessä tai
työtapaturmassa vammautuneille
Vervessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että toimintakykykuntoutus ja ammatillinen kuntoutus toteutuvat saumattomasti ja oikea-aikaisesti, toinen toistaan tukien. Nämä kuntoutustoimenpiteet eivät ole toisistaan irrallisia, vaan niitä voidaan toteuttaa yhtäaikaisesti, samaa päämäärää tavoitellen.
Ammatillisen kuntoutuksen palveluissa autetaan kuntoutujia
löytämään ja toteuttamaan parhaat ratkaisut työelämässä pysy-

Kirjoittajat
Juha-Matti Pesonen, toimintakykykuntoutuksen
kuntoutusasiantuntija, Verve, puh. 044 700 2050
Tanja Virtanen, toimintakykykuntoutuksen
kuntoutusasiantuntija, Verve, puh. 044 700 2049
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Työnhakuvalmennus
Keväällä 2021 järjestettiin ensimmäisen kerran Aksonin
jäsenille suunnattu työnhakuvalmennus. Valmennus sisälsi
yhteisten tapaamisten lisäksi myös yksilöohjausta.
HELENA HAGMAN, TYÖHÖNVALMENTAJA

V

almentujan (osallistujan) tärkein tehtävä on tietää, mitä haluaa/hakee ja miksi. Nämä kaksi kysymystä antavat
pohjan koko työskentelylle. Edellisten lisäksi on olennaista tunnistaa omat osaamiset sekä mahdolliset kehittämistarpeet.
Valmennuksen aloitus pohjautuikin edellä mainittuihin asioihin. Toki tutustuminen puolin ja toisin oli myös tärkeää – sillä
luottamuksellinen suhde valmennettavan ja valmentujan välillä
on ensiarvoisen tärkeää.
Kun tavoitteet ja toiveet oli kartoitettu, ryhdyttiin pohtimaan,
että mistä työpaikat löytyvät. Konkreettinen toimintaympäristön
tuntemus sekä tietous työmarkkinoista antavat hyvän perustan
jatkotyöskentelylle.
Seuraava askel oli työnhakumenetelmien kartoittaminen; perinteisen hakemuksen lisäksi on todella monia eri vaihtoehtoja
hakea töitä. Huomionarvoista on, että n. 70–80 % työpaikoista
on ns piilotyöpaikkoja, eli ne eivät ole missään julkisesti haussa.
Kun tiedetään, mitä hakee, miksi hakee, mistä hakee ja miten –
on aika siirtyä työnhakuasiakirjojen laatimiseen. Mikäli laaditaan
hakemus vastauksena työpaikkailmoitukseen, on olennaisen tärkeää tehdä ensin ilmoituksen analysointi – eli on otettava selvää,
minkälaista työntekijää työnantaja etsii. Mitä osaamista henkilöllä täytyy olla? Mietittävä, onko minulla ko osaamista? Olenko sellainen henkilö, jota työnantaja hakee? Analyysin jälkeen tehdään
päätös, haenko paikkaa vaiko en. On hyvä muistaa, että hakemus
on vain ja ainoastaan vastaus työpaikkailmoitukseen!
Mikä sitten on CV:n rooli? CV täydentää hakemusta. Tästä seuraa se, että jokaiseen hakemukseen on erikseen mietittävä, että
minkälaisen CV:n teen juuri tähän paikkaan / tälle työnantajalle.
Hakemus on siis aina yksilöllinen, uniikki – mutta niin on myös CV!
Valmennuksessa käytiin läpi myös haastatteluun liittyviä kysymyksiä. Kuinka voi valmistautua haastatteluun; mitkä ovat yleisimmät haastattelukysymykset, miten vastata vaikeisiin kysymyksiin yms. Mikäli saa kutsun haastatteluun, voi olla tyytyväinen, sillä ainoastaan pätevät sinne kutsutaan. Haastattelussa etsitään
sopivinta henkilöä haettavaan tehtävään.
Työnhaussa olennaista on siis tietä mitä hakee – ja miksi. Miksi-kysymys on erittäin tärkeä, sillä hakijan on pystyttävä perustelemaan kirjoittamansa/sanomansa asiat. Esimerkiksi, mistä jokin taito on peräisin; onko opiskelusta, työkokemuksesta, harrastuksista vai onko se persoonaan liittyvä ominaisuus. Asioiden
perustelemista ei voi liikaa painottaa; se on todellakin tärkeää!
Mitä paremmin tietää mitä haluaa ja miksi, sen helpompaa
on hakemuksen ja CV:n tekeminen. Silloin voi rohkeasti tavoitella unelmiaan!
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Hyvä hakemus
1. Motivaatio selkeästi esillä – miksi työ ja työnantaja
kiinnostavat
2. Osaamiset perustellusti esitetty
3. On virheetön ja persoonallinen
Hyvä CV
1. Täydentää hakemusta
2. Osaaminen perustellusti esitetty
3. On virheetön ja persoonallinen
Yleisimmät virheet:
– hakemus ei kiinnity ilmoitukseen
– motivaatio ei tule esille
– osaaminen ei ole perusteltua (esim. adjektiiviluetteloita)
– sisältää kliseitä; esim. ”tulen hyvin toimeen erilaisten
ihmisten kanssa”
– käytetään samaa hakemusta tai CV:tä useampaan
paikkaan

Helena Hagman

KUVA: GABRIELLE HENDERSON / UNSPLASH
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Valmennuksesta uutta
inspiraatiota työnhakuun
Insinööri (AMK) Antti Oivanen ja sosionomi (AMK) Reetta Räsänen osallistuivat
keväällä Aksonin järjestämään työnhakuvalmennukseen. Valmennus sisälsi
yhteisiä Teams-tapaamisia, itsenäisiä tehtäviä ja henkilökohtaista ohjausta
työhönvalmentaja Helena Hagmanin johdolla. Mitä osallistujat siitä saivat ja
mitä heille nyt kuuluu?
ALICIA PERHO JA MAARIKA HALONEN

Itsensä toteuttaminen ja kehittäminen tärkeää
Tuotantotalouden insinööri Antti Oivanen kertoo, ettei vammautuminen juurikaan vaikuttanut hänen tulevaisuuden suunnitelmiinsa, sillä hän oli valmistunut ennen vammautumistaan ja on
edelleen kiinnostunut työskentelemään samalla alalla.
– Tottakai täytyy ottaa huomioon minkälaista työtä hakee,
mutta nykyään työolosuhteet soveltuvat hyvin myös liikuntarajoitteiselle. Toista oli ennen, hän pohtii.
Ennen työnhakuvalmennusta Antti oli kuntoutustuella noin
vuoden ja sitä ennen työkokeilussa keväällä 2020.
– Vaihtelee paljon, miten paljon työnantajilla on kokemusta
esimerkiksi työkokeilusta, mutta kyllä sekin tulee selväksi, kun
vähän avaa asioita, hän rohkaisee.
Noin vuosi sitten hän huomasi Aksonin uutiskirjeessä mainoksen työnhakuvalmennuksesta ja päätti hakea siihen.
– Koin valmennuksen antoisana, sillä sain monia hyödyllisiä
vinkkejä työnhakuun. Esimerkiksi työhakemuksen ja cv:n perusteellinen läpikäyminen auttoi paljon. Lisäksi hyvää sisältöä oli se,

kuinka erottua hakuvaiheessa ja onnistua haastattelussa.
Valmennus päättyi toukokuussa. Valitettavasti haastattelukutsuja ei ole vielä liiemmin tullut.
– Välissä ollut kesäloma vaikutti asiaan, silloin on vaikeampi saada töitä.
Antti on kuitenkin luottavaisin mielin, että syksyn aikana koronatilanne helpottuu, työpaikoilla palataan normaalimpaan rytmiin ja työpaikkakin löytyy. Tällä hetkellä hän hakee töitä, opiskelee avoimessa yliopistossa ja kehittää itseään lukemalla oman
alansa kirjallisuutta. Antti toivoo, että pysyisi terveenä ja pääsisi
toteuttamaan itseään niin töissä kuin vapaa-ajallakin. Hän kannustaa myös muita työnhakijoita:
– Ole oma itsesi. Se tuo todennäköisimmin haluttuja tuloksia.
Aina kaikki ei mene niin kuin suunnittelet, mutta tärkeintä on pitää fokus oikeissa asioissa. Olen huomannut, että asiat tuppaavat niin sanotusti leviämään käsiin, jos päämäärä ei ole selvänä.
Lopuksi haluan toivottaa kaikille hyvää syksyä ja loppuvuotta.

selkäydinvamma akson
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Avustajakoira johti vammautumisen jälkeen
uudelle uralle
Reetta harrasti nuorena ratsastusta ja viihtyi luonnossa. Kiinnostuksenkohteet veivät hänet maatalousalalle, mutta agrologintutkinto jäi kesken, kun hän sai selkäydinvamman parikymppisenä. Reetta sai vammautumisen jälkeen avustajakoiran ja luovutusjaksolla hänen eläinrakkautensa ja taipumuksensa eläinten
ohjaamiseen ei jäänyt huomaamatta ja hänelle suositeltiinkin työskentelyä avustajakoirien kanssa. Siitä se ajatus sitten lähti ja johti uuteen ammattiin. Tällöin avustajakoirien koulutukseen
ei ollut vielä erillistä tutkintoa,
vaan Reetta lähti aluksi opiskelemaan eläintenhoitoa ja työllistyi avustajakoirakouluttajaksi. Myöhemmin hän suoritti
myös eläintenkouluttajan ammattitutkinnon.  
– En ole kokenut varsinaisia
ongelmia vamman vuoksi opiskelussa tai työelämässä. Minun
ole tarvinnut vakuutella kenellekään, että kykenen tekemään
töitä. Vammautuminen ja avustajakoira veivät minut uudelle
uralle. Jos sitä ei olisi tapahtunut, niin en tiedä missä olisin ja
mitä tekisin tällä hetkellä.  
Oma kokemus avustajakoirasta motivoi työssä ja Reetta
halusi mahdollistaa myös muille samankaltaisia hyviä kokemuksia, mitä hän sai avustajakoiran tultua osaksi elämää. Avustajakoira vei ihmisten
ilmoille ja vastaantulijat reagoivat positiivisesti siihen, kun liikkui koiran kanssa.  

Työnhakuvalmennuksesta tukea osaamisen
sanoittamiseen
Reetta työskenteli avustajakoirien kouluttamisen parissa 14
vuotta. Niinhän se menee, että aikansa kutakin ja nelikymppisenä Reetta päätti vaihtaa alaa ja lähteä opiskelemaan sosionomiksi. Työnhakuvalmennus osui Reetan kohdalla erinomaiseen aikaan, koska työnhaku on edessä vuodenvaihteessa koittavan valmistumisen jälkeen.
– Valmennuksessa kaikki oli minulle oikeastaan uutta, eikä minun ole tarvinnut hakea pitkään aikaan töitä, koska minulla oli
pitkä työura. Minulla on kokemus vain parista työnhausta aiemmin, enkä päässyt niissä haastatteluun asti. Luulen, etten osannut tuoda silloin omaa osaamistani oikealla tavalla esiin. Kahdenkymmen vuoden aikana on muuttunut myös aika lailla se, miltä
CV näyttää ja mitä sinne kirjoitetaan.   
Valmennuksen rentoilmapiiri yllätti.   
– Ei tarvinnut yhtään nolostella, jos ei vielä osannut jotain. Oli
hyvä, ettei kyse ollut vain luennoista, vaan pääsimme vuorovaikuttamaan ja tekemään käytännön tehtäviä. Tekemisen kautta
tulee paras oppiminen.
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Reetta on päässyt jo hyödyntämään työnhakuvalmennuksen
oppeja kesätyönhaussa, kun hän haki kriisityöntekijän sijaisuutta. Työhakemuksen ja CV:n räätälöinti sekä haastatteluun valmistautumisen tukivat työnhaussa ja Reetta sai työpaikan.   
– En olisi aiemmin osannut löytää ja sanoittaa yhtä hyvin aikaisemmassa työssä ja aivan eri alalla kertynyttä osaamista!   
Työnhaku mietityttää Reettaa jonkin verran. On onni, että taustalla on jo pitkä työkokemus ja voi näyttää, että on kyennyt olemaan työelämässä ja että sama työnantaja on pitänyt töissä
pitkään. Reetta pohtii, millainen kokemus työnhaku on esimerkiksi nuorena tai syntymästä
saakka vammautuneille, joilla ei ole aiempaa työkemusta taustalla. Miten heidät otetaan vastaan työmarkkinoilla ja
millainen suhtautuminen työnantajilla on? Vamma voi asettaa eriarvoiseen asemaan ja
tuoda paineita. Työmarkkinat
ovat nykyään aika kovat ja pitäisi olla työntekijänä erittäin hyvä, pärjäävä ja tuottava.  
Reetta kuitenkin suosittelee
kokeilemaan rohkeasti opiskelua ja työelämään hakeutumista. On mahdollista aloittaa
myös pienin askelin, kuten ilmoittautumalla kurssille avoimeen yliopistoon. Omaa osaamistaan voi kehittää myös vapaaehtoistoiminnan parissa.  
– Suosittelen myös työnhakuvalmennukseen osallistumista, jos siihen tulee mahdollisuus! Oman osaamisen tunnistaminen ja jäsentäminen on
tärkeää, eikä vaatimaton suomalainen aina ole siinä kovin hyvä. Helena oli suureksi avuksi myös silloin, kun räätälöin hakemusta ja CV:tä avoimeen työpaikkaan kohdistetuiksi.  
Työ, opiskelu tai vapaaehtoistoiminta tuovat paljon sisältöä elämään. Työ tuo myös taloudellista turvaa ja tulevaisuudessa lisäeuroja eläkkeeseen. On hyvä olla jotain, mikä pitää arjessa kiinni
ja tuo vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa. Muuten voi jäädä yksinäiseksi ja ulkopuoliseksi.  

Kohti uusia unelmia
Reetan valmistuminen lähestyy kovalla vauhdilla ja pian on työnhaun aika. Hän toivoo työllistyvänsä nopeasti ja että heti löytyisi juuri se omanlainen työpaikka. Reettaa kiinnostaisi työskennellä nuorten kanssa, kriisityössä tai koulukuraattorina, ja siinä
on ihan vain muutama esimerkki häntä kiinnostavista vaihto
ehdoista.   
Reetta ei vielä tiedä, millainen hänen seuraava unelmien työpaikkansa olisi, hänhän on jo ollut yhdessä sellaisessa avustajakoirien kanssa työskennellessään. Reetta onkin pohtinut, olisiko tulevaisuudessa mahdollista yhdistää pitkää kokemusta koirista sosiaalialan työhön, esimerkiksi koira-avusteisella työskentelyllä.  
Näin rakennetaan uusia unelmia.
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Selkäydinvammaisten
palkkaamisen haasteet

K

MIA KARPPILA, TOIMITUSJOHTAJA, COLOPLAST

ysyttäessä mielipidettäni mahdollisista selkäydinvammaisten henkilöiden palkkaamisen haasteista työnantajan näkökulmasta, on minun aloitettava vastaaminen kertomalla hieman taustastani.
Olen työskennellyt kymmenen vuoden
ajan yrityksessä, joka valmistaa intiimiterveydenhuollon tuotteita. Näiden vuosien
myötä erilaisten terveydentilojen kanssa
elävien ihmisten asiat ovat tulleet lähelle.
Heidän kohtaamisensa ja auttamisensa on
työyhteisöllemme arkipäivää.
Tulen perheestä, jossa on erityislapsi. Veljeni rinnalla kasvaneena ja hänen elämänsä vaiheita seuratessani olen saanut ymmärrystä siitä, millaista yhteiskunnassamme on elää erityistarpeiden kanssa. Koen
vahvasti, että perhetaustani on antanut minulle eväitä myös työelämään. Me tulemme elämän erilaisiin tilanteisiin ja käännekohtiin eri lähtökohdista. Veljeni haasteita
seuratessani olen monesti kääntynyt katsomaan omaa elämääni. Silloin suurelta tuntuvia ongelmia on ollut helppoa suhteuttaa oikeisiin mittasuhteisiin. Kynnykseni puhua kipeistä ja vaikeista aiheista on matala. Työelämässä se on ollut yksi minun vahvuuksistani.
Työssäni olen saanut seurata montaa tarinaa, joissa terveydentilansa vuoksi kamppaileva on onnistunut kääntämään haasteidensa tuomat kolhut vahvuudeksi. Monesti yhteistä heille tuntuu yhdistävän sanat sitkeys, rohkeus, vahvuus ja avoimuus. Nämä kaikki ovat ominaisuuksia, joilla työnhakija erottuu edukseen
työhaastattelussa.
Koen, että kaikista tärkeintä on avoimuus. Työnantaja on työntekijöitä palkatessaan velvollinen kohtelemaan työnhakijoita ja
-tekijöitä yhdenvertaisesti. Työnhakijaa, etenkin erityistarpeita
vaativan terveydentilan tai vammaisuuden kanssa elävää, kannustan ennen kaikkea avoimuuteen. Kerro elämäntilanteesi tuomista erityispiirteistä. Mitä päivittäisen työntekosi kannalta voi
tarkoittaa esimerkiksi se, että käytät pyörätuolia? Avoimesti tilanteestasi kertomalla hälvennät mahdollisia haastattelun yllä
leijuvia kysymysmerkkejä.
Samaa mieltä oli vähittäiskaupan markkinoinnin parissa työskentelevä ystäväni. Soitin hänelle kysyäkseni, miten hän suhtautuisi pyörätuolilla työhaastatteluun saapuvaan työnhakijaan. Hän
sanoi, että saattaisi aluksi olla hämillään. Hetken mietittyään hän
jatkoi, että substanssiosaaminen, hyvä asenne ja avoimuus omasta tilanteesta ratkaisevat.
Ystäväni vastauksesta kuultaa läpi pieni epäluuloisuus, johon
moni vielä valitettavasti nykypäivänä törmää. Voiko pyörätuolia
käyttävä henkilö pärjätä täysipainoisesti työssään?
Meidän yrityksessämme esimerkiksi selkäydinvammaisuus on

rekrytointitilanteessa etu. Kokemusasiantuntijoita tarvitaan aina.
Lisäksi pystymme saamaan arvokasta tietoa yrityksemme sisällä
siitä, millaista tuotteitamme on käyttää. Mieti, millaisessa työssä sinun kokemusasiantuntijuudellasi olisi painoarvoa.
Uramahdollisuuksia kartoitettaessa
kannattaa pohtia, missä tilanteissa vamman voisi kääntää eduksi. Samalla kehotan summaamaan, millaisia ominaisuuksia vammasi on sinussa vahvistanut. Onko
se saanut sinut unelmoimaan enemmän,
tekemään ahkerammin, lisännyt määrätietoisuuttasi, selkeyttänyt elämän suuntaa tai arvoja? Nämä kaikki positiiviset ilmiöt ja kyky sanallistaa niitä kiinnostavat
työnantajaa.
Vaikutuksen tekee myös se, että osaat
kysellä ja kertoa, miten esimerkiksi pyörätuolilla kulkeminen vaikuttaa työhön liittyviin tilaisuuksiin, matkustamiseen tai kokouksiin. Ovatko työskentelytilat esteettömät? Kerro ratkaisuehdotuksesi. Korosta
substanssiosaamistasi. Lopulta työnantaja palkkaa paikkaan soveltuvan parhaan osaajan.
En toivoisi kenenkään pyörätuolia käyttävän henkilön joutuvan
miettimään, saati kokemaan, että työhön valitsematta jääminen
johtuisi apuvälineestä. Kulttuuri muuttuu kaiken aikaan myönteisempään suuntaan, sillä yritykset ovat heränneet globaalisti monimuotoisuuden vaalimiseen. On jo opittu, että mitä monimuotoisempi työyhteisö on, sitä parempia tuloksia yritys tekee. Esimerkiksi meidän yrityksessämme monimuotoisuuden arvo tulee
näkyviin oikein johdettaessa ja osallistava johtajuus on integroitu johtajalupaukseen. Globaalissa työyhteisössämme työskentelee pyörätuolissa olevia ihmisiä eri puolilla maailmaa. Meillä Suomessa toimii asiantuntijaryhmä, jonka jäsenistö koostuu erilaisten intiimihygienian erityistarpeiden kanssa elävistä henkilöistä
sekä terveydenhuollon ammattilaisista.
Erityisten tarpeiden tai apuvälineiden kanssa töitä hakiessa
kannattaa jättää ennakkoluulot taka-alalle. On olemassa yrityksiä ja niissä ihmisiä, jotka suhtautuvat asioihin avoimin mielin.
Coloplast ei ole ainoa työnantaja, joka pystyy tunnistamaan potentiaalin ulkoisten tekijöiden, vamman tai sairauden takana.
Työnantajia rohkaisen astumaan ulos oman näköisten ihmisten palkkaamisen kuplasta. Ettei rekrytoitaisi vain omannäköisiä
ihmisiä. Itse koen, että bisneksen tekemisessä saavutetaan paras
lopputulos, kun työyhteisön jäsenet katsovat maailmaa eri kulmista. On helppoa tykästyä samaan muottiin sopiviin ihmisiin.
Silloin ei nähdä mahdollisuuksia. Silloin käännetään selkä tosiasialle, että erilaiset ihmiset saavat aikaan erilaisia ratkaisuja. Ja
juuri siinä on kasvun mahdollisuus.

selkäydinvamma akson
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”Vertaistukea,
tarinoita”

Vertaistukea ja iloisia
kohtaamisia seniorileirillä
ALICIA PERHO JA MAARIKA HALONEN

A

ksonin seniorileiri järjestettiin elokuussa Lappeenrannan
Marjolassa, Saimaan rannalla. Leirille osallistui yhdeksän
selkäydinvammaista henkilöä ja neljä avustajaa. Leiripaikka mahdollisti maisemien ihailun esteettömältä polulta, puolukoiden keräämisen suoraan varvuista, virkistävät pulahdukset
järvessä ja illanvieton nuotiopaikalla. Porukka hitsaantuikin hyvin yhteen ja keskustelua syntyi niin vakavista kuin vähemmänkin vakavista aiheista.
”Sain ensimmäistä kertaa keskustella henkilön kanssa, jolla on
samanlainen vamma kuin minulla. Erinomaista vertaistukea”, kuvaili yksi leiriläinen kokemuksiaan. ”Rohkeutta netin käyttöön. Ravintotietoa uudesta näkökulmasta” kerrottiin palautteessa myös
leirin anniksi.
Päävetäjänä toiminut Tiina Siivonen vei leiriläisiä mölkyn ja
luontopolun lisäksi myös selkäydinvammaisten ravitsemuksen ja
painonhallinnan pariin. Välillä jumpattiin. Leirillä vieraili sairaanhoitaja kertomassa haavanhoidosta ja digiopas johdattamassa
uuden laitteen hankinnan ja vanhojen laitteiden kierrätyksen pariin. Digitaitoja hiottiin myös Teams-työpajassa, jossa kokeiltiin
yhdessä verkkotapaamiseen osallistumista. Paikallisia herkkuja
päästiin nauttimaan, kun pyöräytettiin Marjolan emännän ohjaa-
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mana itse karjalanpiirakoita lounaalle ja niiden seuraksi tarjolla
oli myös saimaalaisia muikkuja.
Eniten keskustelua herätti Invalidiliiton Riitta Saksasen erinomainen info autoveron palautuksesta vamman perusteella. Vinkkejä jaettiinkin auton hankkimisesta, hiertymien ja painehaavojen ennalta ehkäisystä, arkea helpottavista apuvälineistä ja tulihan siinä mölkyn ohessa pumpattua myös useamman pyörätuolin
renkaat yhden osallistujan kompuralla. Iltanuotiolla muurinpohjalettujen ja grillimakkaran äärellä tunnelma kohosi niin että alkoi vähän laulattaakin.
Sorminäppäryyttä treenattiin taittelemalla origamijoutsenia
ja taiteellista silmää pääsi harjoittamaan, kun leiriläiset kuvioivat tarjotintyöpajassa itselleen yksilölliset tarjottimet. Tarjottimiin painettavat kuvat lähtivät työpajan ohjaajan mukana tehtaalle ja oma tarjotin saapuu postissa kotiin muistuttamaan hienoista leiripäivistä.
Palautteiden perusteella tyytyväisyys leiriin oli korkealla, ”Tiina
is the best” hehkutettiin ja tyytyväisiä oltiin myös ulkoiluun, yhteisöllisyyteen ja ruokaan. Lähinnä liikuntaa toivottiin lisää. Leiriläiset toivoivat myös, että Akson järjestäisi tulevaisuudessa erä/
luontoleirejä ja cityleirejä.

”Ohjelma
erittäin hyvä,
monipuolinen”

”Pääsi pois arjen
rutiineista!”

selkäydinvamma akson
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AKSONIN STRATEGIA

Yhdenvertainen ja
täyspainoinen elämä
selkäydinvammaisille

Aito osallisuus
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Aksonin strategia on saatu tekstistä kuvaksi, jossa näkyvät visio ja toiminnan
painopisteet. Kuvan toteutti graafisen suunnittelun yritys Kupli.
Miten sinä toivot Aksonin toteuttavan strategiaansa eli millaista käytännön
toimintaa haluat? Vaikuta asiaan lähettämällä ideasi toimistolle tai tule
syyskokoukseen 20.11.!

Vahva vaikuttaminen

Monimuotoinen vertaistuki

selkäydinvamma akson
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Työelämä

Suomen ensimmäinen yrittäjän ammattitutkintoon
valmistunut vammaisten ryhmä sai onnittelut myös
tasavallan presidentiltä

S

uomen ensimmäinen vammaisten yrittäjien ryhmä valmistui yrittäjän ammattitutkintoon 16.11.2020. Koulutuksen järjestäjänä toimi Careeria, ja koulutus suunniteltiin
yhteistyössä Näkövammaisten liiton ja Invalidiliiton asiantuntijoiden kanssa saavutettavaksi ja esteettömäksi vammaisille opiskelijoille. Valmistujaistilaisuus pidettiin Helsingin Itäkeskuksessa Näkövammaisten liiton tiloissa Iiris-keskuksessa. Tilaisuuteen
saatiin myös tasavallan presidentti Sauli Niinistön lähettämä tervehdys valmistuville.

Kiitoksia ja kannustusta sekä
tasavallan presidentin tervehdys
Valmistujaistilaisuuden aluksi nautittiin musiikista valtaosin valmistuvista opiskelijoista koostuvalta Nuottiöljykriisi-yhtyeeltä.
Avaussanoina kuultiin koulutuksen järjestäjän, Careerian, apulaisrehtori Ulla Postin tervehdys valmistuville koulutuspäällikkö
Minna Pennasen lukemana. Careeria kiitti tutkintoon valmistuneita loistavista suorituksista opinnoissa ja hyvästä, toinen toisiaan sparraavasta yhteishengestä.
Itse tutkintoon valmistumisen lisäksi ikimuistoisen päivästä
teki tasavallan presidentiltä kirjeen muodossa saatu tervehdys,
jossa hän onnitteli valmistuneita ja kiitti koulutuksen järjestäjiä
työstä yrittäjyyden ja yhdenvertaisuuden puolesta.
Ote tasavallan presidentti Sauli Niinistön vammaisten yrittäjän
ammattitutkintoon valmistuneille osoittamasta kirjeestä:
”On hienoa, että Careeria yhteistyössä Näkövammaisten liiton sekä Yritystä! -hankkeen kanssa on edistänyt tasavertaisia mahdollisuuksia suorittaa yrittäjän ammattitutkinto. Kiitän kaikkia mukana olleita työstänne yrittäjyyden ja yhdenvertaisuuden puolesta.”

Merja Mäkisalo-Ropponen, kansanedustaja ja eduskunnan
vammaispalveluryhmän edustaja, totesi puheessaan asennevamman olevan vaikein vamma vammaisyrittäjyydessä. Hän myös totesi yrittäjyyden olevan suuri mahdollisuus vammaisille, ja kiitti,
että nyt päätökseen saatu koulutus on antanut osallistujille paljon tietoa ja tukea ja ollut saavutettava ja esteetön. Hän päättikin puheenvuoronsa: ”Muutokseen tarvitaan rohkeita edelläkävijöitä. Jonkun on aina oltava ensimmäinen.”
Vastuukouluttaja Tarja Pursiainen Careeriasta muistutti puheenvuorossaan, että yrittäjä ei ole koskaan valmis, vaan voi aina jatkaa kehittämistä. Hän myös kiitti ryhmää hienosta motivaatiosta ja innosta koulutuksen aikana, ja kehotti lopuksi nauttimaan jokaisesta yrittäjäpäivästä.
Yrittäjyysasiantuntija Jaana Argillander Näkövammaisten liitto ry:stä korosti puheenvuorossaan yhteistyön voimaa. Yhdessä
suunniteltu koulutus lähti liikkeelle tavoitteena saavutettavuus
ja esteettömyys. Jo alun perin suunniteltiin hybridimallia, lähi- ja
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etäopiskelun yhdistämistä, että osallistuminen eri puolilta Suomea olisi mahdollista. Kevään koronapandemia ei näin ollen kovinkaan paljon haitannut opiskelun etenemistä. Jaana Argillander kiitti myös ryhmän mahtavia mentoreita ja loistavia luennoijia.
Stipendien jaon toteuttivat yhteistyössä Invalidiliitto ry:n Sinikka Winqvist ja Lions Club Helsinki-Malmittaret, Merja Carlander.
”Kun vammainen yrittäjä perustaa yrityksen ja työllistää nuoria,
on se stipendin paikka.” Näin perusteltiin varkautelaisen ravintoloitsijan Harri Pynnösen saama Invalidiliiton stipendi.
Lions Club Helsinki-Malmittaret, Merja Carlander, jakoi kaksi stipendiä, joiden perusteena oli opintojen aikana aloitettu yritystoiminta. Stipendin saajat olivat R-kioskiyrittäjä Jaana Heino
ja käsityöalan yrittäjä Noora Mäkelä.
Yrittäjän ammattitutkintoon 16.11.2020 valmistunut ryhmä
edustaa laajaa yrittäjyyden kirjoa aina graafisesta suunnittelusta ja it-alan konsultoinnista hierojiin, kokkeihin, hoitoalan yrittäjiin ja runoilijoihin.
Mentorin terveiset kuultiin Anja Strömiltä. Hän evästi tutkintoon valmistuvat mietelauseella: ”Hyvä purjehtija ei pyydä myötätuulta, vaan hän opettelee purjehtimaan.” Tämän hän toivoi antavan valmistuneille voimaa mahdollisten haasteiden kohdatessa,
ja toivotti samalla onnea kaikkien ryhmän mentorien puolesta.
Lisätietoja:
Minna Pennanen, Careeria,
minna.pennanen@careeria.fi, 040 6623999
Tarja Pursiainen, Activeworking,
tarja.pursiainen@activeworking.fi, 040 7736234
Jaana Argillander, Näkövammaisten liitto,
jaana.argillander@nkl.fi, 050 5966736
Sinikka Winqvist, Invalidiliitto,
sinikka.winqvist@invalidiliitto.fi, 044 765 0633

SELKÄYDINVAMMAKESKUKSET
HUS Selkäydinvammapoliklinikka (SYV) – 
Polikliniken för ryggmärgsskador (RMS)
KÄYNTIOSOITE:
HUS Selkäydinvammapoliklinikka
Synapsia-talo
Nordenskiöldinkatu 18 B, 1. krs
00250 Helsinki
POSTIOSOITE:
HUS Fysiatrian poliklinikka
Selkäydinvammapoliklinikka
PL 350
00029 HUS
YHTEYDENOTOT:
Osastonsihteeri, puh. (09) 471 71389 (ajanvaraus ja peruutukset)
ma–to klo 8.00–9.00 ja klo 13.00–14.00, pe klo 13.00–14.00
Ajan peruutukset myös sähköpostitse: fysiatria.selkaydinvammapoliklinikka@hus.fi.
Sairaanhoitaja, puh. 050 513 1862 (hoidolliset asiat)
ma–to klo 12.00–13.00
Kuntoutusohjaaja, puh. 050 342 4161 (kuntoutuksen maksusitoumukset,
KELA-kuntoutus ja kuntoutusneuvonta) ma–to klo 11.30–12.30
Sosiaalityöntekijä, puh. 050 436 0450 (mm. sosiaaliturva, vammaispalvelut,
ammatillinen kuntoutus) ma klo 13.00–14.00 ja pe klo 10.00–11.00

OYS selkäydinvammapoliklinikka
KÄYNTIOSOITE:
OYS, Kuntoutustutkimus ja erityispoliklinikka/Selkäydinvammapoliklinikka,
Aapistie 7 A ja esteetön kulku Aapistie 7 I/R-kerros
90220 Oulu
POSTIOSOITE:
OYS/Kuntoutustutkimus- ja erityispoliklinikka/Selkäydinvammapoliklinikka
PL 21
90029 OYS
YHTEYDENOTOT:
Sihteeri, puh. (08) 315 2129
Soittoajat: ma–pe klo 7.15–14.00

Työelämä

Työtä kehitysmaiden
vammaisten ihmisten
tukemiseksi

Abilis-säätiö rahoittaa projekteja, joiden avulla
edistetään kehitysmaiden vammaisten ihmisten
oikeuksia, osallistumista, itsenäistä elämää,
järjestötoimintaa, koulutusta ja työllistymistä.

"Ideana erityisesti
terveyspalveluja vammaisille
ihmisille"
Tansaniassa paikallinen albiinoryhmä
suunnitteli ja toteutti projektin omasta
apteekista. Apteekki tarjoaa
terveyspalveluja myös vammaisille ihmisille,
sillä he ovat aikaisemmin olleet avun
ulkopuolella. Abilis-säätiö tavoittaa kaikista
heikoimmassa asemassa olevien ihmisten
hädän ja tarpeet.

96%
Kehitysmaiden vammaisista
ihmisistä ei pääse kouluun tai
saa työtä.

4%
Kehitysmaiden
vammaisista ihmisistä
saa kuntoutuspalveluja

Sairaanhoitaja, puh. 040 565 5087
Soittoajat: ma–to klo 13.00–15.00, pe klo 13.00–14.00
Kuntoutusohjaaja, puh. 0400 202 378 ja 050 568 6747
Jos Sinulla on asiakkuus OYS Selkäydinvammapoliklinikalla, voit asioida myös
Selkäydinvamma-digihoitopolulla: https://omapolku.terveyskylä.fi
Ole yhteydessä Selkäydinvammapoliklinikan sihteeriin, joka liittää Sinut palveluun ja
saat ohjeistukset postissa. Kaikki selkäydinvammapoliklinikalle kutsuttavat liitetään
digihoitopolulle niin heidän halutessaan.

TAYS selkäydinvammapoliklinikka
KÄYNTIOSOITE:
Tays Hatanpään Puistosairaala
Gauffininkatu 3
33900 Tampere

POSTIOSOITE:
TAYS
Selkäydinvammapoliklinikka
PL 2000
33521 Tampere

Tansaniassa Abilis on rahoittanut apteekin perustamista 10 000
eurolla. Projekti työllistää viisi henkilöä.

Voit tehdä lahjoituksen Abilis-säätiön
MobilePay-numeroon: 25090. Kiitos, että
välität! ♥

KUNTOUTUSOHJAAJAT:
Aino Nokelainen, puh. 050 464 4683, aino.nokelainen@pshp.fi
Jaana Leivo, puh. 050 442 3066, jaana.leivo@pshp.fi
selkäydinvamma akson
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Työelämä

Miten valmiita työnantajat ovat
rekrytoimaan liikuntavammaisia?
Liikuntavammaisten työnhakijoiden persoonallisuutta ja joustavuutta
korostetaan rekrytoinnissa muita enemmän

T

aloustutkimuksen tekemän tutkimuksen mukaan työnantajat korostavat liikuntavammaisia rekrytoidessaan
enemmän hakijan persoonallisuutta, joustavuutta ja sosiaalisia taitoja.
Osaaminen ja asenne työhön ovat rekrytoinnissa eniten vaikuttavimmat tekijät kaikkien työnhakijoiden kohdalla, mutta niihinkin kiinnitetään liikuntavammaisten työnhakijoiden kohdalla selkeästi muita enemmän huomiota.
– Yllättävää oli, että tutkimuksen tulosten mukaan työnantajien odotukset liikuntavammaisista henkilöistä näyttävät olevan
selkeästi suuremmat kuin muiden työnhakijoiden kohdalla. Ikään
kuin liikuntavammaa tulisi kompensoida muita paremman osaamisen, korkeamman motivaation tai persoonallisuuden kautta. Onko tämä yhdenvertaisuutta? kysyy Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen ja jatkaa:
– Taustalla saattavat vaikuttaa piilossa olevat asenteet ja tietämättömyys.
– Hienoa, että kuitenkin yli puolet vastanneista työnantajista
ilmoittivat olevansa valmiita palkkaamaan liikuntavammaisen
työntekijän. Sosiaalisesti vastuullisesti toimiva yritys hyötyy monimuotoisen työyhteisön eduista, muistuttaa Pohjonen.
Hän toivoo, että nyt olisi hyvä aika jatkaa järjestöjen ja muiden
toimijoiden yhteistä Sopivaa työtä kaikille -konseptia.  
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Tutkimus osoittaa, ettei työnantajilla ole tarpeeksi tietoa työolosuhteiden järjestelytuesta. Tutkimukseen vastanneista vain 12
prosentille tuki oli tuttu. Työnantaja voi saada työolosuhteiden
järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää uusia työvälineitä tai kalusteita,
muutostöitä työpaikalla tai apua työssä toiselta työntekijältä.

Taloustutkimus toteutti tutkimuksen 26.11.-11.12.2020. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää työnantajien näkemyksiä ja
kokemuksia liikuntavammaisten ihmisten työllistämisestä sekä
heidän suhtautumistaan liikuntavammaisten ihmisten työllistämiseen. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat organisaatioiden toimitusjohtajat tai vastaavat sekä HR-johtajat. Tutkimukseen vastasi yhteensä 327 eri organisaation edustajaa ympäri Suomea. Tutkimusmenetelmänä oli nettikysely tai puhelinhaastattelu.
Tiedote, Invalidiliitto, 20.1.2021
Lisätietoja:
Anne Mäki,
asiantuntija, koulutus ja työelämä, Invalidiliitto,
anne.maki@invalidiliitto.fi, p. 044 765 1364

Työelämä

OMA TARINA

Nancy Tinkerbella –
Kantri Helinän tarina

V

uonna 2013 vaalea tyttö, valkean hevosensa kanssa, joutuu onnettomuuteen. Riipaiseva kipu täyttää hänen oikean alaraajansa ja samalla oikeasta jalasta lähtee täysin
tunto. Jalkaa on mahdoton hallita, ja hän huomaa pian silmiensä sulkeutuvan…
Seuraavat muistikuvansa hänellä on sairaalan käytävältä, kun
lääkäri kertoo hänelle missä hän on ja mitä on tapahtunut. Tyttö
kysyy hevosensa perään, onko Qiani kunnossa? Onnettomuutensa jälkeen tyttö joutuu siirtymään pyörätuoliin ja opettelemaan
elämään eri näkökulmasta. Hänen tulee uskaltaa ottaa apua vastaan, sekä jättää rakastamansa työnsä nuorten parissa. Hevosestaan luopumista hän myös miettii, mutta rakkaus tuohon kauramoottoriin voittaa. Qianin ja Nancyn yhteyttä ei voi rikkoa.
Tyttö miettii kovasti mitä hän voisi tehdä, vaikeuksistaan huolimatta. Hevosen selkään hänellä ei vielä ole asiaa, mutta tahtoa
kuntoutua takaisin löytyy kovastikin. Tyttö on aina rakastanut musiikkia ja musiikki on aina ollut hänen elämässään niin vaikeina
kuin iloisina aikoina.
Musiikin voima on valtava. Se auttaa tyttöä käsittelemään muutoksia hänen elämässään. Se antaa iloa ja uskoa parempaan huomiseen. Tyttö on aina haaveillut omasta bändistä, jonka kanssa keikkailla aktiivisesti ja tehdä omia biisejä. Hän alkaa kirjoittaa ja säveltää.
Pian löytyykin soittajat hänen ympärilleen. Yhteisen treenaamisen ja työn myötä alkaa heille myös tulla keikkoja. Tyttö rakastaa

musiikkia ja käyttää kaiken energiansa laulamisen harjoitteluun
ja bänditoimintaan. Toisinaan kipu ja sairaudet vaikeuttavat. Yksi keikkakin peruuntuu sairaalareissun takia. Silti hän ei luovuta.
Tyttö haluaa näyttää maailmalle, että vaikeuksista huolimatta
jokainen voi omien voimavarojensa puitteissa tavoitella unelmiaan. Unelmien tavoittelu on tytöllekin ollut vuoristorataa, mutta
onni on ollut hänen sisukkuutensa.
Nancyn ja Qianin tarina on jatkunut tyttöä voimaannuttavana
ja kuntouttavana. Tällä hetkellä Nancy on noussut pyörätuolista jo enemmän rollaattorin varaan ja harjoittelee kyynärsauvojen kanssa liikkumista.
Tyttö tekee paljon töitä unelmiensa eteen. Tällä hetkellä hänen
terveydentilansa on hieman parempi, joten hän on saanut mahdollisuuden opiskella musiikkia. Jo aloittamaansa esiintyjän työtä hän toki tekee edelleen niin paljon kun pystyy.
Nancyllä on tällä hetkellä aktiivisina kokoonpanoina kantribändi Tinkerbella & Big Bad Bear, sekä vintagehenkinen bändi Tinkerbellas Foxy Jazz Band, joka soittaa kultaisia kappaleita menneiltä vuosilta. Häneltä voi myös tilata Marilyn-show: n tai duokeikkoja pianistin tai kitaristin kanssa (myös etänä).

Lisätietoja:
https://www.facebook.com/cherryleebyrd ja
nancy.tinkerbella@gmail.com
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Jylhiä kalliomaisemia ja
kireitä siimoja
KAUKO VÄISÄNEN

Tyyni ja aurinkoinen Puulan heposelkä
Otavassa loi erinomaiset puitteet Aksonin
järjestämälle esteettömälle kalastusretkelle.
Syyskuun alkupuolella pidettyyn tapahtumaan
otti osaa kymmenkunta osallistujaa ja
oppaana toimi Eemeli Oksiala Hooked
Saimaasta. Leirin tukikohtana toimi
luonnonkaunis esteetön Susiniemen
leirikeskus. Kalastuslautta vuokrattiin
yritykseltä nimeltä Rock and Lake, joka
vuokraa myös esteettömiä kesämökkejä.
30
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Raunon uistimeen nappasi
komea hauki.

sallistujista Kimmo Sirviö ja Nana Lokteva olivat silmin
nähden tyytyväisiä tapahtumaan. Kimmo harrastaa kalastusta tilanteen niin salliessa ja olisi valmis myös useamman päivän mittaiseen luonto- ja erätapahtumaan. Nana Lokteva on innokas liikkuja, ja talvisin muun muassa pulkkahiihto
kuuluu omaehtoiseen kuntoiluun.
– En ollut koskaan ennen kalastanut, joten tämä on yksi mieleenpainuvimmista luontokokemuksista. Maittavat ruuat Säynätsaaren esteettömällä laavulla ja upea syyskuun ilma kruunasivat
tapahtuman, kertoo Nana.
Rauno Syrjä oli saapunut vaimonsa Heini Syrjän kanssa tapahtumaan. Aikoinaan sairauden myötä saatu kivulias selkäydinvamma, joka toi mukanaan voimakasta spastisuutta, oli estänyt
osallistumisen moniin sosiaalisiin tapahtumiin.
– Lähes 15 vuotta meni, etten päässyt juuri mihinkään, mutta

KUVA: EEMELI OKSIALA

Kimmo Sirviön lounastuokio laavulla.

kun minulle asennettiin Baclofen-pumppu, elämä muuttui
täysin.
– Nyt olen parin viime vuoden aikana päässyt satunnaisesti kalastamaan ja tämä tapahtuma oli mahtava. Susiniemen leirintäkeskus on yksi parhaista, joissa olen ollut. Itse opastus uistelun saloihin oli ammattitaitoista ja esteetön kalastuslautta toimi erinomaisesti. Toivottavasti samankaltaisia tapahtumia tulee
jatkossakin, kiteyttää Rauno. Syrjät ovat innokkaita luontoharrastajia ja retken innoittama päätettiin Heinin aloitteesta perustaa
Facebook-ryhmä nimeltään Esteetön kalastus, jonne itse kukin
voi vinkata paikkoja. Ryhmään voivat liittyä kaikki aiheesta kiinnostuneet.
Kalastusopas Eemeli Oksialan mielestä päivän toiminnot onnistuivat hyvin ja kalaakin saatiin riittävästi. Eemeli ohjasi kalastuslauttaa ja esitteli uistelun välineitä ja perusteita. Kokkina hän

KUVA: EEMELI OKSIALA

Pukemista.

Ilme sen kertoo taas Raunolla nappas, taustalla Nana ja Heini.

tarjoili maittavan lohikeiton suussa sulavien lettujen kera ja laavun nuotiolla kiehautettiin perinteiset porokahvit.
– Itselleni tämä oli opettavainen päivä, joka rytmittyi sopivan
mittaiseksi. Mielestäni osallistujien katseesta ja kehonkuvasta näki, että nautittiin upeista maisemista ja sai olla mukana mielenkiintoisissa keskustelutuokioissa.
Eemeli on valmis jatkossakin opastamaan ja ohjaamaan erityisryhmien luontotapahtumia.
– Olemme itäsuomalaisten kalastusoppaiden kanssa pohtineet
tätäkin asiakaskuntaa ja jos tulevaisuudessa olisi riittävästi kysyntää, niin voisi panostaa vielä paremmin sopivaan kalustoon. Olisi
järkevää hommata yksi isompi alus, johon mahtuisi ainakin kymmenen pyörätuolilla liikkuvaa asiakasta ja heidän avustajansa. Ne
ovat isoja investointeja ja parhaiten sen voisi toteuttaa hankkeiden
kautta yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa, tuumii Eemeli.
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Akson tiedottaa

Puhelinvertaiset esittäytyvät
Tapani
Olen 69-vuotias hämeenkyröläinen.
Minulla on kolme lasta ja neljä lastenlasta.
Olen halvaantunut 12.6.1990 armeijan kertausharjoituksissa Keuruulla. Vammanani on paraplegia
TH10-tasolla. Sain 4.7.2018 aivoinfarktin, josta toivuin hyvin nopean
hoidon ansiosta ja selkäydinvamman
lisäksi minulla on tyypin 2 diabetes.
Toimin Aksonissa Tampereen tukiryhmän ohjaajana, vertaistukihenkilönä ja nyt myös puhelinvertaisena. Olen tehnyt vapaaehtoistyötä vertaistuen parissa vuodesta 1991 alkaen puhelimella, tietokoneella ja henkilökohtaisten tapaamisten muodossa.
Aloitin vertaistukihenkilönä Invalidiliitossa ja toimin tällöin pitkään tukihenkilönä Taysin selkäydinvammapoliklinikalla. Olen
laaja-alaisesti kiinnostunut järjestötoiminnasta ja mukana monen yhdistyksen vapaaehtoistyössä sekä myös kunnan ja seurakunnan päätöksenteossa.
Tällä hetkellä olen innostunut liikunnasta millä tavoin vain
voin. Kesäisin uin lähijärvessä, ajan Mach 3 -kolmipyörällä ja
soudan kajakilla. Minulla on myös kotona oma kuntosali. Syksyn aikana opiskelen mm. terapeuttista kirjoittamista, käyn kokemusasiantuntijakurssia Finn Familla ja toimin Pirkanmaan kokemusasiantuntijaryhmässä.

Annu
Olen Anna-Maija, lempinimeltäni Annu, syntyperäinen stadilainen, ja ikää
minulle on karttunut 37 vuotta. Vammautumisestani tulee tämän vuoden
lopulla 20 vuotta; putoamisonnettomuuden seurauksena sain osittaisen
neliraajahalvauksen.
Vertaistuki on ollut mukana oikeastaan koko tämän 20-vuotisen vammaiselämän ajan, ja hyvä niin. Sain nimittäin vertaistuen kautta muun muassa tietoa erilaisista apuvälineistä ja tuista mutta
ennen kaikkea unohtumattomia hetkiä uusien ystävien kanssa. Haluan itse vertaistukihenkilönä tarjota samoja neuvoja ja
vinkkejä toiselle saman läpikäyneelle. Minua motivoi vertaistukihenkilönä myös se, että pystyn antamaan toiselle olkapään,
jota vasten voi nojata.
Toivon ihmisten rohkeasti soittavan vertaistukipuhelimeen ja
saavan soitosta lisää väriä harmaaseen arkeen. Me puhelinpäivystäjät haluamme tarjota aidosti kuuntelevan korvan, jolle voi
avata luottamuksellisesti pieniä ja isompiakin – oman elämän
kannalta – tärkeitä juttuja.

Minna
Reijo
Elämä voi joskus yllättää. Oin jäänyt joitakin vuosia sitten eläkkeelle
ja suunnittelimme vaimon kanssa
muuttoa Espanjaan. Selkäydininfarktin seurauksena neliraajahalvaannuin.
Suunnitelmat menivät uusiksi kerta heitolla. Viisaan vaimoni
ensimmäinen reaktio oli ” Nyt ei
murehdita sitä mikä on menetetty, vaan kiitetään siitä mitä on jäljellä.” Ja kiittämistä on ollut,
vaikka joskus mieli tahtookin ne unohtaa.
Sain jo kuntoutussairaalassa tavata vertaistukihenkilön ja
enemmän vielä ollessani TAYS.in selkäydinvamma poliklinikalla. Ajattelin jo silloin haluavani joskus, jos tilaisuus tulee, palvella vertaistukihenkilönä. Tilaisuus tuli, kiitos Aksonin.
Vertaistuki puhelimitse on verrattoman hieno juttu. Asiansa
voi niin halutessaan kertoa anonyymisti eikä fyysinen välimatka haittaa. Puhelinvertaistukihenkilöt olemme kaikki erilaisia,
mutta omakohtaiset kokemukset antavat pohjaa kohdata vertaisiamme. Suosittelen ottamaan rohkeasti yhteyttä. Saat kertoa omia tuntojasi luottamuksella.
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Olen reilu 30-vuotias kahden lapsen äiti
Oulusta. Olen vammautunut liikenneonnettomuudessa vuonna 2005 ja minulla
paraplegia. Toimin Aksonissa vertaistukihenkilönä ja olen mukana vertaistukipuhelin toiminnassa yhtenä päivystäjänä. Toimin myös vertaisäitinä vammaisille äideille. Koulutukselta olen sosionomi (AMK) ja
olen järjestöpuolella ollut töissä. Tällä hetkellä ”päätyöni” on hoitaa lapsia ja kotia sekä siinä ohella vähä
opiskella. Vapaa-ajalla mm. touhuan meidän eläinlaumamme
kanssa, käyn pyörätuolitanssissa ja katselen tv-sarjoja.
Vammautumisen jälkeen minun oli aluksi vaikea ottaa vertaistukea vastaan, kun en nuorena tyttönä oikein ymmärtänyt mitä
se tarkoittaa. Kuntoutukseen päästessä tapasin sitten vertaistukihenkilöitä ja kun löytyi itselle sopiva niin hänestä oli silloin alussa iso apu ja tuki. Kuntoutuksen jälkeenkin olisin vertaistukihenkilöä kaivanut, kun kaikki oli siinä tilanteessa uutta. En osannut
tukea hakea, mutta tässä vuosien mittaan olen tutustunut muihin selkäydinvammaisiin ja siten myös vertaistukea saanut. Nyt
kun vammautumisesta on kulunut jo kauan aikaa, niin haluan jakaa omia kokemuksia ja vinkkejä toisten kanssa. Soittele meille
vertaispuhelimeen, jos kaipaat juttuseuraa ja haluat vaihtaa kokemuksia ja vinkkejä.

Akson tiedottaa

Aksonin uusi vertaiskuntouttaja
Olen Henna Pimiä, 36-vuotias para Helsingistä. Aloitin
TAYS: in neurologisen kuntoutusosaston vertaiskuntouttajana kesäkuussa, tasan kymmenen vuotta sen jälkeen,
kun itse olin samaisella osastolla kuntoutujana. Ammatiltani olen hopeaseppä sekä parturi-kampaaja ja nykyään työskentelen kotoa käsin kuvankäsittelyn parissa.
Matkustelu, valokuvaaminen, keikat, tv-sarjojen katselu,
liikunta ja ihan vain kiireetön oleskelu ovat itselleni mielekkäintä puuhaa vapaa-ajalla.
Vertaiskuntouttajaksi päädyin osallistuttuani vertaistukihenkilökoulutukseen muutamia vuosia sitten. Vaikka työ
osastolla on vasta alussa, odotan jo innolla tulevia kohtaamisia kuntoutujien kanssa. Odotan, että pääsen kuulemaan kuntoutujien mietteitä, jakamaan omia kokemuksiani ja antamaan vinkkejä niin vapaa-ajan menoihin kuin
myös ihan jokapäiväiseen toimintaan, mikä vammautumisen ensimetreillä ehkä vielä mietityttää.

AKSONIN VERTAISTUKIPUHELIN

045 7831 8415
Keskiviikkoisin klo 17-19
Kaipaisitko kuuntelijaa tai juttuseuraa?
Auttaisivatko vertaisen kokemukset
ja vinkit arkeen?
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Vaikuttamistoiminta

Liikkumisen tuki ja kuljetuspalveluiden
toteuttaminen uudessa vammaispalvelulaissa
ALICIA PERHO

S

elkäydinvammaiset Akson ry oli aktiivisesti mukana uuden vammaispalvelulain lausuntokierroksella keväällä.
Järjestö otti kantaa lakiuudistukseen ja piti puheenvuoron
kuulemistilaisuudessa. Akson haluaa lisätä yksilöllisiä ratkaisuja
vammaispalvelulain liikkumisen tukeen ja kuljetuspalveluiden
toteuttamiseen. Tässä keskeinen sisältö Aksonin lausunnosta:
Nykyisen lain mukaan vammainen henkilö voi suorittaa työ- ja
opiskelumatkoja työssäkäyntialueella ja vapaa-ajan matkoja erikseen määritellyllä toiminnallisella alueella.
Mielestämme kuljetuspalveluiden osalta tulisi tehdä enemmän yksilöllisiä ratkaisuja ja mahdollistaa yhdenvertaiset liikkumismahdollisuudet myös alueellisesti. Kuljetukset tulisi järjestää
joustavasti siellä missä niitä tarvitaan, huomioiden esimerkiksi
se, mihin vammaisella henkilöllä on tarve mennä sukuloimaan
tai harrastamaan, eikä pitäytyä jäykästi määritellyllä alueella.
Kuljetuspalveluiden toteuttamisessa tarvitaan uudenlaisia joustavia vaihtoehtoja. Kannatamme mahdollisuutta käyttää leasingautoa ja ns. kilometripankkia yhdensuuntaisten matkojen sijaan
silloin kun ne vastaavat paremmin vammaisen henkilön tarpeisiin.
Pykälän 17 mukaan vapaa-ajan toimintaan ja tavanomaiseen
elämään on järjestettävä vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa

kuussa. Käytännössä lakia on valitettavan usein sovellettu niin,
että 18:sta yhdensuuntaisesta matkasta on muodostunut maksimi ja osallistuminen esimerkiksi vammaisneuvoston, kunnanvaltuuston tai järjestön luottamustehtävään on katsottu osaksi vapaa-ajan toimintoja. Näin ollen vammainen henkilö, joka on yhteiskunnallisesti aktiivinen, on joutunut jäämään harrastuksista
pois, koska kuljetuspalveluista myönnetty matkojen määrä ei
mahdollista osallistumista molempiin. Tämä ei edistä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen artiklojen 29 ja 19 toteutumista, eli artiklat Osallistuminen poliittiseen ja
julkiseen elämään sekä Eläminen itsenäisesti ja osana yhteisöä.
Olemme Invalidiliiton kanssa samaa mieltä siitä, että yhteiskunnallinen osallistuminen tulisi nostaa omaksi kohdakseen pykälässä 16 Liikkumisen tuki, jotta se tulisi huomioiduksi, kun matkojen määristä päätetään. Samoin yritys- ja elinkeinotoiminnan
harjoittamisen tulisi olla työssäkäyntiin rinnastettavaa toimintaa.
Ennen kaikkea kannatamme yksilöllisiä kuljetuspalveluiden järjestämistapoja ja joustavia vaihtoehtoja yhdensuuntaisille matkoille
silloin kun ne vastaavat paremmin vammaisen henkilön tarpeisiin.
Kuljetuspalveluista päätettäessä vammaisen henkilön elämäntilanne ja yksilölliset tarpeet tulisi huomioida nykyistä paremmin.

Alkutilanne oli pyöreä nolla ja tänä päivänä selviän
lähes kaikesta itse. Fysioterapeuttini ymmärtää
selkäydinvammautuneen haasteet, ja osaa ohjata kehittäviä
harjoitteita toimintakykyni ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
Ben, 59 v. selkäydinvamman saanut kuntoutuja
LUE KOKO TARINA Benin kuntoutumisesta fysios.fi

Fysioksessa työskentelee yli 500 neurologisen
fysioterapian ammattilaista. Tavoitteenamme
on parantaa kuntoutujan toiminta- ja
liikkumiskykyä, sekä mahdollisuuksia selviytyä
päivittäisistä toimista. Fysioterapiaa toteutetaan
toimipisteessä tai kotikäyntinä kuntoutujan
arkiympäristössä.
Soita ja kysy neurologisesta fysioterapiasta
lisää p. 010 237 700
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KUVA: TIM GOUW / UNSPLASH

Autoveronpalautuksen
hakumenettelyyn uudistuksia
vuoden alusta
Auto varmistaa monelle vammaiselle ihmiselle yhdenvertaisen
ja itsenäisen liikkumisen. Autoverolain perusteella myönnettävä
autoveron palautus on yksi yhteiskunnan toimenpide, joka
tukee taloudellisesti auton hankintaa. Tämän vuoden alussa
autoveronpalautuksen hakumenettelyyn tuli muutoksia.

I

nvalidiliitto keräsi keväällä 2020 tietoja auton hankintaan
liittyvien taloudellisten tukitoimien merkityksestä oman auton hankkimisessa. Saimme vastauksia lähes 150 henkilöltä.
Auto on monelle vammaiselle ihmiselle tarpeellinen kulkuneuvo, joka varmistaa yhdenvertaisuutta ja itsenäisyyttä. Liikkumismahdollisuuksia voivat rajoittaa esteettömän julkisen liikenteen
puuttuminen tai vähyys, pitkät välimatkat tai yksilöllisiin tarpeisiin
riittämättömät kuljetuspalvelut. Näissä tilanteissa auton merkitys
korostuu. Vastaajat näkivät, että auton hankintaa on tärkeä tukea
taloudellisesti. Näin voidaan edistää itsenäisen liikkumisen vaihtoehto myös niille vammaisille ihmisille, joille se ei ole ilman autoa mahdollista. Autoverolain perusteella myönnettävä autoveron palautus on yksi yhteiskunnan toimenpide, joka tukee taloudellisesti auton hankintaa.

Autoverolain mukaiset periaatteet
autoveronpalautukselle
Aluksi haluan muistuttaa, että autoveron palautusta voi liikuntavammainen ihminen hakea, vaikkei itse voisi vammastaan johtu-

en ajaa autoa tai muutoin ei halua ajaa itse. Myös näkövammaisilla tietyin edellytyksin on oikeus autoveronpalautukseen.
Oikeus autoveronpalautukseen perustuu laissa määritettyyn
vamman vaikeusasteeseen. Yleisesti edellytetään liikuntavamman osalta vähintään 80 %:n liikunnallista haittaa johtuen alaraajojen toimintarajoitteista. Tällöin palautettava autoveron määrä on enintään 3 770 euroa manuaalivaihteisesta autosta ja automaattivaihteista autosta enintään 4 980 euroa.
Tilanteissa, joissa vammainen ihminen käy työssä tai tarvitsee
autoa ammattiinsa valmistumista varten tapahtuvan opiskelun
vuoksi autoveronpalautuksen voi saada, jos toimintarajoitteen
pysyvä haitta-aste on vähintään 60 %.
Lisäksi autoveronpalautukseen voi olla oikeutettu, jos henkilön
liikuntakyky on alaraajan tai -raajojen puuttumisen tai toiminnan
vajavuuden vuoksi alentunut siten, että pysyvä haitta-aste on vähintään 40 %, ja ajoneuvon hankinta on hänelle olennaisen tarpeellinen hänen työnsä, toimensa tai ammattiin valmistumista
varten tapahtuvan opiskelunsa vuoksi. Tällöin autoverosta palautetaan 60 prosenttia, kuitenkin enintään 2 460 euroa.
Edellä mainittujen tilanteiden ohella voi autoveronpalautusta
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Riitta Saksanen

hakea vammaisuuden perusteella erityisistä syistä. Nämä syyt
ovat yksilöllisiä ja verohallinto tilannetta arvioidessaan huomioi
hakijan tai hänen perheenjäsentensä liikkumista estävän tai sitä
merkitsevästi rajoittavan vamman laatua sekä ajoneuvon tarvetta. Lisäksi ratkaisuun vaikuttaa hakijan ja hänen perheensä taloudellinen sekä sosiaalinen asema. Esimerkkinä mm. perheet,
joissa auton tarve on ilmeinen vammaisen lapsen kuljettamista
varten. Näissä tilanteissa ei ole määritelty kiinteää korvattavaa
summaa vaan verohallinto määrittää kohtuulliseksi katsomansa palautuksen tason hakijan yksilöllisen tilanteen perusteella.

Autoverolain uudistus vaikutti hakumenettelyyn
Autoverolain uudistuksen myötä aiempi autoveron palautus (51 §)
muuttui vamman perusteella tehtäväksi palautukseksi ja aiempi
autoveron huojennus (50 §) muuttui erityisestä syystä myönnettäväksi palautukseksi. Nämä molemmat autoveroa koskevat menettelyt sisällytetään autoverolain 26 §:ään.
Lakiuudistuksen jälkeen hakuprosessi vamman perusteella tai
erityisestä syytä haettavalle autoveron palautukselle muuttui kaksiosaiseksi. Ensin pitää hakea päätöstä siihen, että saa oikeuden
autoveron palautukseen. Tämän jälkeen, jos päätös on myönteinen, hakija voi jättää erillisen hakemuksen autoveron palautuksesta. Hakemus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun
ajoneuvo on merkitty rekisteriin ensimmäistä kertaa.
Hakemus autoveron palautuksesta suositellaan tehtäväksi sähköisesti omavero.fi-asiointipalvelussa. Sitä kautta lisätään myös
hakemuksen liitteet, kuten esimerkiksi lääketieteellinen selvitys
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terveydentilasta, jäljennös ajokortista ja kauppasopimus. Vaihtoehtoisesti verohallinnon sivuilta löytyy verohallinnon oma hakemuslomake ja postitusosoite hakemukselle. Vapaamuotoisia
hakemuksia ei enää jatkossa käsitellä. Tarvittavat liitteet sekä
tarkemmat ohjeet hakemuksen laadinnan tueksi löytyy https://
www.vero.fi/henkiloasiakkaat/auto/autoverotus/autoveronpalautus_invalideill/.
Usein kysytään, miten tuore lääkärinlausunto tarvitaan? Mikäli lääketieteellinen tila on pysyvä, voi hakemukseen liittää vanhemmankin lääkärinlausunnon, josta liikunnallinen haitta selviää. Myös samaa lääkärinlausuntoa voi käyttää kuin aiemmin on
käyttänyt auton vaihtamiseen liittyvissä tilanteissa. Lausunto tulee kuitenkin aina liittää hakemuksen mukaan.
Autoveron palautus maksetaan suoraan auton omistajalle tai
haltijalle. Osamaksukauppa ei ole este eikä se myöskään siirrä
autoveron palautuksen maksamisen ajankohtaa tuonnemmaksi. Verohallinnossa käsittelyaika on tämän vuoden puolella ollut
noin yhdeksän viikkoa. Toisen hakemuksen kohdalla veronpalautuksen aikatauluun vaikuttaa veropäätöksen valmistuminen.
Tämä saattaa viedä pidemmänkin ajan erityisesti silloin, kun kyseessä on ulkomailta tuotu Suomessa ensikertaa rekisteröitävä
käytetty auto.

Riitta Saksanen
sosiaali- ja terveyspoliittinen
asiantuntija
Invalidiliitto ry

Kulttuuriviikonloppu
Kankaanpäässä 26.–28.11.
Tervetuloa mukaan Aksonin kulttuuriviikonloppuun!
Viikonloppuleiri järjestetään perjantaista sunnuntaihin 26.-28.11. Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä
(Kelankaari 4, 38700 Kankaanpää).

Viikonloppu on suunnattu kaikille selkäydinvammaisille.
Kulttuuriviikonlopun aikana tutustutaan erilaisiin itseilmaisun
menetelmiin ja harrastusmuotoihin. Viikonlopun aikana päästään
kokeilemaan mm. kädentaitoja, tanssia, ilmaisua, taideterapiaa,
luovaa kirjoittamista sekä valokuvausta. Luvassa on hauskanpitoa, vertaisuutta ja eri taidemuotojen pariin heittäytymistä. Tervetuloa mukaan päästämään luovuutesi valloilleen!
Jos tarvitset henkilökohtaista apua, ota oma avustaja mukaan.
Tällöin avustaja majoittuu samassa huoneessa.
Hinnat
2hh 80 € / 110 € (jäsen / muut)
1hh 130 € / 160 € (jäsen / muut)
avustaja 80 €

Ohjelma
Kulttuuriviikonlopun ohjelma alkaa perjantaina 26.11. klo 11.00 ja
päättyy sunnuntaina 28.11. klo 15.00. Lauantaina ja sunnuntaina
päivät käynnistyvät aamiaisella klo 8.00 ja yhteinen ohjelma alkaa klo 9.00. Tarkempi ohjelma toimitetaan hakuajan päätyttyä.
Lue lisää osoitteessa
www.aksonry.fi/ajankohtaista/kulttuuriviikonloppu
tai kysy lisätietoja: järjestökoordinaattori Maarika Halonen,
maarika.halonen@aksonry.fi tai p. 050 371 5400

KULTTUURIVIIKONLOPPU

26.-28.11. KANKAANPÄÄ

HAE MUKAAN

7.11. MENNESSÄ!
www.aksonry.fi/ajankohtaista/kulttuuriviikonloppu.html
selkäydinvamma akson
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Työelämä

OMA TARINA

Työkokeilu – uraa etsimässä
Mitä tekisin isona? Tämä kysymys on varmasti
monen päässä. Siihen voi vaikuttaa erilaiset asiat,
kuten opiskelu ei kiinnosta tai elämäntilanne
muuttuu. Näin kävi Teemu Tenhuselle.
TIINA SIIVONEN

J

ääkiekkoa puoliammattilaisena pelannut Teemu joutui tilanteeseen pelissä, jonka lopputulos vei sairaalaan 2017 ja
siitä alkoi kuntoutuminen. ” Sain korkean selkäydinvamman ja liikun pyörätuolilla. Nyt ollaan siinä vaiheessa, että jotain
tarttis tehdä. Olin valmistunut aiemmin ajoneuvoasentajaksi. Vammautumisen jälkeen
todettiin, että kumpikaan ammatti ei oikein
tällä toimintakyvyllä luonnistu”, valottaa reilu parikymppinen Teemu taustojaan ja jatkaa, ”Jääkiekko on ollut ykkösjuttu ja nyt olen
miettinyt mitä tekisi. Ura on siis hakusessa ja
ennen kaikkea se, että mitä haluaisi tehdä. En
haluaisi mennä opiskelemaan huvin vuoksi,
vaan oikeasti sitä mikä kiinnostaa.”
Vuoden 2017 jälkeen Teemu oli TE-keskuksen kursseilla, mutta sieltä ei antia tullut.
”Pääsin ammatilliseen kuntoutukseen Verveen, joka on siis valtakunnallinen työelämää,
yrityksiä ja kuntoutujia tukeva asiantuntija.
Se auttaa ihmisiä pääsemään ja palaamaan
työhön esimerkiksi vammautumisen jälkeen
(verve.fi). Siellä pohdittiin mitä voisin tehdä
ja päädyttiin työkokeiluun. Halusin jotain kiinnostavaa ja mikä olisi mahdollista. Ammatillinen kuntoutus oli todella hyvä ja sai ulkopuolisen näkökulman mitä voisi tehdä tulevaisuudessa. Verven ohjaaja ehdotti urheilutaustani
tietäen, että oletko tutustunut tai tietoinen
Suomen Paralympiakomiteasta? Tutustuin ja soitin Paralympiakomiteaan. Nyt ollaan siinä vaiheessa, että aloitan parin päivän
päästä työkokeilun”, Teemu kertoi.
”Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK) on
suunnattu työikäisille nuorille ja aikuisille. Työllistymistä edis-
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tävä ammatillinen kuntoutus sopii henkilölle, joka tarvitsee sairauden ja kokonaistilanteesi vuoksi yksilöllistä valmentajan tukea
työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valintaan. Valmentaja tukee sinua tarvittaessa myös
palkkatyöhön työllistymisessä tai ammatinharjoittajaksi tai yrittäjäksi ryhtymisessä. Sairautesi
hoidon tulee kuitenkin olla sellaisessa vaiheessa,
että voit sitoutua työpaikalla tapahtuvaan työskentelyyn.” Lähde: kela.fi
TEAK on oiva tapa selvittää, että riittääkö toimintakyky tai jaksaminen tietyssä työssä. ”Taustalla minulla on Kela. TEAK kestää 60 työpäivää ja
siihen voi saada jatkoa tarvittaessa. Sovittavissa
on työaika. Minimi on 3 päivää viikossa ja 5 tuntia per päivä. Maksimi on täysipäiväiseen työviikkoon. Tässä ei saa tehdä viikonloppu- ja yötöitä.
Asun Nurmijärvellä ja työpaikka on Helsingissä,
jonne kuljen taksilla. Olen kesällä hoitanut autoasioita, jotka ovat hiljalleen kunnossa”, huokaisee Teemu paperitöiden paljoutta.
”Nyt haluan arkeen jotakin. Lisäksi töihin menoon on myös taloudelliset syyt. Nyt on oltu kotona ja menty kuntoutuspää edellä ja kokeiltu
kaikenlaista aktiviteetteja. Aika on mennyt, mutta nyt aika olisi tehdä jotakin mieluisaa. Liikuntapuolelta olen kokeillut muutaman kerran pyörötuolirugbya. En oikeastaan muuta. Mukavalta laji vaikutti. Itselle siitä löytyi ”jääkiekon henkeä”
eli joukkuefiilistä. En tiedä vielä onko just mun
laji. Jääkiekko on edelleen pinnalla - saas nähdä”, pohtii Teemu
ja jatkaa,” Mitä työkokeilulta odotan? Oon positiivisella mielellä
ja toivottavasti näkee mitä kaikkea voisi tehdä. Tai saisi ainakin
idean tulevaisuuteen.”

Kolumni

KOLUMNI

Kelakyyti osa
potilasturvallisuutta
JAANA KARMALA-VANAMO

TAIJA NAHKURI

K

elakyyti on – sen pitäisi olla – saumaton osa potilasturvallisuutta ja hoitoketjua. Jos järjestelmä ei ota toimiakseen,
on moni asiakas vaarassa jäädä tutkimuksitta tai hoidoitta. On niin ikään tähdellistä, että paluukyyti sujuu tilatun mukaisesti. Tästä on tietojen mukaan ollut erityistä hankaluutta esimerkiksi dialyysipotilailla.
Suunnataanpa katse historiaan. Ennen vuotta 2011, jolloin ensimmäiset kaksi sairaanhoitopiiriä pilotoivat keskitettyä tilauskäytäntöä, oli totuttu tuttuun kuljettajaan, joka hoiti Kelan matkakorvaukset asiakkaan antamalla valtakirjalla ja näin asiakas sai
kelakorvauksen suoraan taksissa.
Sittemmin pilotoinnin kompastuksista opittuina hiottiin nykyisin toimivaa järjestelmää lähellä oleva käytäntö ja asiat olivat kutakuinkin hyvin. Vuonna 2018 astui voimaan uusi taksilaki ja se
edellytti myös Kelan maakunnalliset kilpailutukset. Nyt tiedämme, että muutos oli niin valtava, että siinä nousi käytännön ongelmia kilvan esiin.
Tarjouskilpailun voittaneet palveluntarjoajat eivät välttämättä olleet paikallisia, alueen tuntevia tai kenellekään ennestään
tuttuja. Kuljetusaikataulut eivät oikein pitäneet juurikin paikallistuntemuksen vajavaisuuden vuoksi. Aikaa myöten tilanne koheni, mutta vielä tänä vuonnakin samoja ongelmia on esiintynyt.
Vammaiselle ja pitkäaikaissairaalle Kelataksi on välttämätön
osa hoitoketjua. Kun vuotuinen 300 euron maksukatto täyttyy jo
tammi-helmikuussa, on ihan kohtuullista odottaa palvelun pelaavan vielä loppuvuodenkin sovitun ja tilatun mukaisesti niin,
että koko ketju on saumaton. Kyse on siis myös potilasturvallisuudesta.
Kun tilauskeskus on kaukana asiakkaasta, näitä ongelmia tulee
syntymään uudellakin kilpailutuskaudella alkuun. Valitettavasti
laki ei velvoita palveluntarjoajaa käyttämään paikallisia yrittäjiä,
se voi itse päättää kaluston käytöstä. Kelakaan ei voi sitä kilpailutusehdoissa edellyttää.

Muutoksia ja valvontaa kelataksivälitykseen
Tammikuun alusta 2022 kullakin maakunnalla toimii kaksi palveluntuottajaa. Tätä on toivottu ja nyt se kokeeksi toteutetaan.
Tällöin korostuu palvelun laadukkuus kuljetuksissa. Asiakas voi
mielensä ja tarpeensa mukaan valita näistä kahdesta itselleen sopivamman ja kenties paikoin tutumman. Kelassa uskotaan, että
tämä kahden toimijan käytäntö tulee kirittämään palveluntuottajia kilpaileman asiakkaista nimenomaan laadun, luotettavuu-

den ja turvallisuuden osalta ja asiakastyytyväisyyskin kohenisi.
Uudet tilausnumerot julkistetaan hyvissä ajoin loppuvuodesta. Ne tulevat edelleen olemaan 0800-alkuiset, tilaajalle ilmaiset
numerot, kuten Kela edellyttää. Lisäksi aistivammaisille osoitetaan oma maksuton tekstiviestisovellus.
Ilmenneistä epäkohdista palautteen antaminen ja sen perille
meneminen on aiheuttanut eri puolilla maata jonkin verran ongelmia. On käynyt ilmi, että Kelataksin välityskeskukselle annettu palaute tai peräti reklamaatio ei ole aina edennyt, vaikka niin
kuuluisi olla. Vaikka sekä Kelan että palveluntuottajan sivuilla
on ohjeet ne eivät kaikkia tavoita. Erikoissuunnittelija Anne Giss
Kelasta neuvookin käyttämään palveluntuottajan sivuilla olevaa
palautelomaketta, jotta tieto varmasti tulisi Kelassa kirjatuksi ja
epäkohta korjatuksi.
Kukin palveluntuottaja on velvollinen raportoimaan Kelalle
kuukausittain toteuttamastaan palvelusta. Myös kaikesta saamastaan palautteesta. Sen lisäksi käytössä on tarvittaessa auditointi, järjestelmällinen selvitys siitä, vastaavatko raportoidut
toiminnot ja niihin liittyvät tulokset odotuksia ja suunnitelmia ja
Kelan palveluehtoja.
Giss painottaa palautteen antamisen tähdellisyyttä, jotta mahdolliset ongelmat päästään korjaamaan pikaisesti. Kelan saaman
palautteen määrä on ollut keskimäärin verrattain vähäinen. Niinpä olisi hyvä antaa palaute suoraan sinne missä siihen voidaan
tarttua, kuljettajan sättiminen ei oikein auta asiassa, jos Kela tai
palveluntarjoaja ei tietoa epäkohdasta saa.
Esimerkkeinä nousevat yleisimmin kyydin merkittävä viivästyminen tilatusta ajasta, virheelliseen osoitteeseen ohjattu kyyti
tahi kyydin kokonaan saapumatta jääminen. Nämä vaarantavat
asiakkaan hoidon ja heikentävät potilasturvallisuuden toteutumisen, kun varatut lääkäri-, tutkimus- tai kuntoutusajat joudutaan peruuttamaan tai ne jäävät käyttämättä ja uuden ajan saaminen voi kestää pitkään.
Kelakyydit ovat monelle vammais- ja sairausryhmälle elintärkeä palvelu. Sen on toimittava kaikilla alueilla tasalaatuisesti ja
turvallisesti.

Kirjoittaja on Suomen Kipu ry:n hallituksen jäsen ja
poliittisen vaikuttamisen työryhmän pj
Hyödyllisiä yhteystietoja:
www.kela.fi/taksimatkat
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Äänestä Aksonin
ehdokas
Invalidiliiton
liittovaltuustoon!
Invalidiliiton korkeinta päätösvaltaa käyttää
liittovaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi
jäsenyhdistysten jäsenten keskuudesta.
Liiton jäsenyhdistysten varsinaiset jäsenet
valitsevat liittovaltuuston 49 jäsentä posti- tai
sähköisellä äänestyksellä 5.–19.11.2021.

A

ksonin jäsenet äänestävät ehdokastaan valtakunnallisten yhdistysten vaalipiirissä. Liittovaaleissa
kukin jäsen voi äänestää ainoastaan yhden kerran.
Ne Aksonin jäsenet, jotka ovat jäsenenä myös Invalidiliiton
paikallisessa yhdistyksessä, voivat itse päättää haluavatko
äänestää valtakunnallisessa vai alueellisessa vaalipiirissä.
Vaalipiirivalinta tehdään äänestyshetkellä.
Vaalipiiristä valitaan kahdeksan eniten saanutta ehdokasta liittovaltuuston jäseneksi. Valtakunnalliseen
vaalipiiriin kuuluu Aksonin lisäksi 19 muuta yhdistystä.
Äänestämällä liittovaaleissa vaikutat Invalidiliiton tulevaisuuteen! Äänestämällä Aksonin omaa ehdokasta varmistat, että selkäydinvammaisille henkilöille tärkeät asiat ovat
esillä liittovaltuustossa. Jokaisen ääni on tärkeä! Valtuusto
liiton korkeimpana päättävänä elimenä on tärkeä näköalapaikka liiton toimintaan ja sen kehittämiseen.
Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten henkilöiden valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö. Invalidiliittoon kuuluu 145 jäsenyhdistystä ja niiden
kautta noin 27 000 henkilöjäsentä. Akson on yksi Invalidiliiton valtakunnallisista jäsenyhdistyksistä.

Lisätietoa Invalidiliiton liittovaaleista
vaalitoimikunnan sihteeri,
vastaava järjestöasiantuntija Mirva Kiiveriltä,
mirva.kiiveri@invalidiliitto.fi tai 044 765 0658 tai
invalidiliitto.fi/liittovaalit
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Aksonin
ehdokkaat
Invalidiliiton
liittovaaleissa
Liittovaltuusto on Invalidiliiton ylin päättävin elin,
joten on tärkeää saada selkäydinvammaisten
ääni kuuluviin siellä. Aksonilla on vaaleissa kaksi
erinomaista ehdokasta, Anni Täckman numerolla
73 ja Kauko Väisänen numerolla 77.
Molemmilla on vankkaa kokemusta
selkäydinvammaisten henkilöiden
edunvalvonnasta ja yhteiskunnallisesta
vaikuttamisesta. Ehdokkaat ovat myös
verkostoituneet laajasti niin alueellisesti
kuin valtakunnallisestikin ja omaavat hyvän
motivaation vaikuttaa selkäydinvammaisten
asioihin.
Vaalit ovat 5.–19.11.2021, muista äänestää!

Ehdokasesittely [Nro 73]
Olen Anni Täckman, Helsinkiläistynyt Porilainen, BBA, projektipäällikkö ja vaikuttamis- sekä järjestötoiminnan ammattilainen. Olen vahva tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja läpinäkyvyyden kannattaja sekä vammaisoikeuksien puolustaja. Olen hyvä
ehdokas viemään valtakunnallisen järjestön arvoja, näkemystä
ja jäsenistön ääntä Invalidiliiton toimintaan. Selkäydinvammaiset Akson ry on Invalidiliiton toiseksi suurin jäsen ja meidän äänellämme on merkitystä.
Millaista osaamista vien valtuustoon? Tällä hetkellä toimin projektipäällikkönä VEERA-hankkeessa, joka edistää vammaisten
tyttöjen ja naisten elämää sekä hyvinvointia valtakunnallisesti.
Projektin ajan olen toimivapaalla järjestöpäällikön työstäni Aksonissa. Sydämeni sykkii vahvasti selkäydinvammalle (itselläni
vuodesta -99 lähtien), meidän hoidollemme ja kuntoutukselle
sekä oikeuksille. Akson tekee merkittävää työtä valtakunnallisesti kaikkien selkäydinvammaisten eteen, jotta meillä kaikilla on yh-
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Ehdokasesittely [Nro 77]

denvertaiset mahdollisuudet olla osa yhteiskuntaa. Olen toiminut
Aksonissa vuodesta 2012 lähtien ja päässyt kasvattamaan meistä vahvan vaikuttajan.
Kokemusta löytyy myös järjestötyön ulkopuolelta kuntasektorilta. Olen toiminut vammaispalveluissa asiantuntijatehtävissä ja
päässyt kehittämään vammaisten henkilöiden palveluita aitiopaikalta käsin. Monipuolista osaamista ns. vammaiskentältä minulta siis löytyy yli 12-vuoden ajalta. Siihen lukeutuu mm. vahvasti
yhteiskunnallinen vaikuttaminen, VALAS ja SOTE valmistelu, järjestötoiminnan ja palveluiden kehittäminen sekä edunvalvonta.
Työni ja osaamiseni on saatellut minut myös mukaan erilaisiin luottamustehtäviin, joissa pääsen vaikuttamaan vammaisten henkilöiden elämän ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä poliittiseen päätöksentekoon. Tällä hetkellä olen mm. Invalidiliitto
ry:n hallituksen jäsen ja SOSTEn valtuuston varajäsen. Erityisen
ylpeä olen FinSCI -tutkimuksesta ja siitä että pääsen tekemään tätä ainutlaatuista tutkimusta yhdessä Suomen parhaimpien SYVammattilaisten kanssa.
Mitä vapaa-aikana? Kiinnostukseni ihmisten toimintakykyä ja
hyvinvointia kohtaan on vienyt minut vapaa-ajallani opiskelemaan liikuntalääketiedettä ja urheiluravitsemusta. Opiskelun lisäksi harrastuksiin kuuluu monipuolista liikuntaa mm. kuntosali,
SUP-lautailu, Monoski-laskettelu, golf, lukeminen ja konsolipelit.
Vapaa-ajalla toimin myös mm. Suomen Fitnessurheilu ry:ssä
kansallisen tason tuomarina. Olen koulutettu kuntosali-, spinning- ja soveltavan saunayogan ohjaaja. Ylläpidän harrastusmielessä muutaman laskettelutoverin kanssa soveltavan laskettelun
ryhmää, jonka tarkoitus on rohkaista uusia laskijoita mukaan laskettelun pariin toimintarajoitteesta huolimatta.

Olen Kauko Väisänen, 66- vuotias aktiivinen järjestötoimija Mikkelistä. Selkäydinvammaisten Akson ry:n puheenjohtajana olen
toiminut vuodesta 2019 lähtien. Työmatkalla sattuneessa liikenneonnettomuudessa sain selkäydinvamman ja sen jälkeen olen
liikkunut pyörätuolilla. Koulutukseltani olen laskentatoimen yomerkonomi ja olen opiskellut vuoden verran myös tiedotusta ja
viestintää.
Vammaisten henkilöiden oikeuksien edunvalvontaa olen tehnyt useiden vuosikymmenien ajan ja se on motivoinut lähtemään
mukaan eri luottamustoimiin sekä paikallisesti että valtakunnannallisesti. Mielestäni parhaiten pääsee vaikuttamaan olemalla mukana eri päätöksentekoelimissä sekä työryhmissä, joissa käsitellään vammaisten arkielämään liittyvä asioita. Tässä ajassa se on
entistäkin tärkeämpää, eikä se vähiten johdu uudesta soteuudistuksesta, joka saatiin maaliin viime kesän alkupuolella.
Eri luottamustoimien kautta olen päässyt verkostoitumaan hyvin useiden niin sote-alan, kuin vapaa-ajan toimijoidenkin ryhmien kanssa. Harrastuksiini kuuluu muun muassa liikunta, eri kulttuuritoiminnot ja kesäisin veneily Puulaveden ulapoilla. Luonteeltani olen avoin, rehellinen ja yhteistyökykyinen henkilö, joka
on motivoitunut kehittämään vammaisten asioita yhteiskunnassamme. Invalidiliitto on tärkeä, pitkäaikainen toimija ja sillä on
laajaa eri vammaryhmien edunvalvontaa. Liittovaltuustoon olen
kuulunut jo usean vuoden ajan, ja sitä kautta päässyt mukaan eri
työryhmiin. Näiden ryhmien työn tuloksina olen itse saanut vahvat eväät, jotka ovat merkittävästi tukeneet omaa vaikuttamistoimintaa eri estradeilla. Akson ry:lle on tärkeää olla mukana Invalidiliiton päätöksentekoelimissä, jota kautta voimme vaikuttaa
juuri meidän jäsenistömme kannalta tärkeisiin asioihin, on sitten
kysymys asumiseen, kuntoutukseen, vapaa-ajan harrastuksiin tai
esteettömyyteen liittyvistä seikoista. Tätä vaikuttamistyötä olen
valmis tekemään jatkossakin ja koen sen tärkeäksi.
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Työelämä

Seuraa Aksonia verkossa ja sosiaalisessa mediassa!

www.facebook.com/aksonry
Facebookista löydät myös Aksonin ryhmän hakusanoilla "Akson ry"

www.instagram.com/aksonry

Liity Aksonin WhatsApp-keskusteluryhmään lähettämällä WhatsApp-viesti
"Liityn Aksonin WA-ryhmään" numeroon 050 371 5400
Aksonin kotisivuilta löydät tiedot ajankohtaisista asioista, tulevista
tapahtumista sekä Selkäydinvamma-lehdet sähköisessä muodossa.
www.aksonry.fi

NEUROLOGISTA
ERIKOISOSAAMISTA
vaativaan kuntoutukseen
Tarjoamme neurologista kuntoutusta fysio-, toiminta- ja
puheterapiassa kaiken ikäisille kuntoutujille. Toteutamme
kuntoutusta asiakkaiden arjessa, vastaanotolla,
etäkuntoutuksena ja teknisavusteisen kuntoutuksen
klinikoillamme.
Erikoisosaamisalueitamme ovat mm.
•
•
•
•

neurologinen fysio-, toiminta- ja puheterapia
kipukuntoutus
vaativa aivokuntoutus
RecoveriX®-aivokuntoutusmenetelmällä
teknisavusteinen kuntoutus

OTA YHTEYTTÄ
puh. 040 630 3032
yhdessa@tutoris.fi

Tutoris Oy on suomalainen valtakunnallinen kuntoutus- ja
hoivapalveluita tarjoava yritys. Työllistämme noin 300
sosiaali- ja terveysalan sekä hoiva-alan ammattilaista.
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PUHE- JA TOIMINTATERAPIA: 14 aluekeskusta ympäri Suomen

tutoris.fi

TANSSITYÖPAJA HELSINGISSÄ
Torstaina 9.12. klo 16.30-19.00
Tervetuloa tanssityöpajaan, jossa
etsitään uusia tapoja itseilmaisulle!
Tanssi johdattaa tutkimaan miten
oma keho voi liikkua. Jokaisella on
yksilöllinen tapansa tanssia, joten olet
tervetullut juuri sellaisena kuin olet!
Et tarvitse aikaisempaa kokemusta
tanssista.
Lue lisää Aksonin verkkosivuilla:
www.aksonry.fi/ajankohtaista/danceability
-tanssityopaja

Aksonin verkkopikkujoulut pe 3.12. klo 18.00

RIKOSPAIKKA ONLINE
Immersiivinen etäpakopelielämys

Meidät on kutsuttu mukaan
rikospaikkatutkimukseen! Näin haastava rikos ei
ratkea ilman aksonlaisten apua. Asuuko sisälläsi
pieni Hercule Poirot tai neiti Marple? Kaipaavatko
harmaat aivonystyräsi aktivointia? Tervetuloa
ratkaisemaan rikosta yhdessä verkon välityksellä!
Tapahtuman omavastuu on 5 €. Mukaan mahtuu
25 osallistujaa.
Lue lisää Aksonin verkkosivuilla:
www.aksonry.fi/ajankohtaista/rikospaikka-online

MAINOSMYYJÄ
SELKÄYDINVAMMALEHDELLE
Haemme mainosmyyjää
Selkäydinvamma-lehdelle. Työstä
maksetaan provisio myyntituloksen
mukaan.
Paikka täytetään heti sopivan henkilön
löydyttyä.
Yhteydenotot:
Alicia Perho, p. 050 329 7899 tai
alicia.perho@aksonry.fi
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Aksonin hallitus 2021
Hallituksen varsinaiset jäsenet
Kauko Väisänen
puheenjohtaja
Olen 66-vuotias ja asun Mikkelissä. Työmatkalla sattuneessa liikenneonnettomuudessa sain selkäydinvamman ja sen jälkeen
olen liikkunut pyörätuolilla. Koulutukseltani olen laskentatoimen yo-merkonomi ja
aikoinani opiskelin myös vuoden verran tiedotusta
ja viestintää. Näiden oppien myötä kirjoittelen artikkeleja eri julkaisuihin ja työskentelin lyhyen periodin eräässä kaupallisessa radiossa uutistoimittajana. Pitkäaikaisena vapaaehtoisena yhdistystoimijana olen mukana joissakin luottamustoimissa
ja samoin paikallisessa politiikassa. Harrastan aktiivisesti liikuntaa ja lähes 20 vuotta myös harrastajateatteria. Luonto ja sen monimuotoisuus on tärkeä
osa elämääni varsinkin kesäisin. Kalastus- ja veneretket Puulan ulapoilla antavat energiaa ja voimaa
kohdata talven koettelemuksia.

Timo Petäjämäki
rahastonhoitaja,
varsinainen jäsen
Asun Mikkelissä, minulla on kaksi länsirannikolla asuvaa aikuista lasta. Vuoden 1981 otin vähän liian kirjaimellisesti. Se oli vammaisten vuosi ja aloin samaan kastiin, kun kaadoin hirven
autolla. Olen ollut yhdistystoiminnoissa sekä neuvostoissa jäsenenä ja hallituksissa mukana vuodesta
1984 lähtien. Omaa nettiyritystä pyöritin 1995–2020.
Aikaisemmin myös kilpaurheilin ja osallistuin mm.
Barcelonan paralympialaisiin 1992. Nykyisin pääasiassa tuhlaan aikaani ESTERY - Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry:n taloudenhoitajana, jossa hallinnoidaan järjestötalon lisäksi Stea- ja ESR-hankkeita.
Kuulun myös Allergia-, Iho- ja Astmaliiton hallitukseen ja Invalidiliiton paikallisen yhdistyksen hallitukseen sekä vammaisneuvostoon ja kaupungin ympäristölautakuntaan.

Outi Onikki
varsinainen jäsen
Olen 1982 syntynyt tamperelainen.
Asun luonnon keskellä Näsijärven
rannalla. Työskentelen osastonsihteerinä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Vammauduin 2018, kun minulta leikattiin kasvain kaularangan alueelta.
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Hallituksen varajäsenet
Markku Poikela
varapuheenjohtaja,
varsinainen jäsen
Olen -83 syntynyt helsinkiläinen.
Liikunta on ollut iso osa elämääni
aina, mitä kovempaa sitä kivempaa.
Joko moottoriurheilun tai muiden
harrastusten parissa, kuten pyörätuolikoripallon, padelin, laskettelun tai käsipyörän selässä. Sain tapaturmaisen selkäydinvamman -06 mönkijäonnettomuudessa. Tämän jälkeen opiskelin liikunnanohjaajaksi ja
löysin kutsumukseni kuntoutuksen parista. Työskentelen täysipäiväisesti liikunnanohjaajana ja vertaiskuntouttajana. Tartun rohkeasti uusiin haasteisiin ja haluan olla mahdollistamassa täysipainoista elämää erityisesti liikuntarajoitteisille.

Pekka Hätinen
varsinainen jäsen
Olen helsinkiläinen ja vuodesta
1968 selkäydinvammainen tetra.
Työurani tein vammaisurheilun parissa. Järjestötoiminnassa olen ollut mukana vuosikymmeniä periaatteella, “jos emme itse aja omia asioitamme, ei niitä
aja kukaan muukaan”. Viimeksi olin Invalidiliiton liittohallituksen puheenjohtaja. Yritän antaa oman panokseni Aksonin toimintaan sen kokemuksen kautta,
mitä vuosien varrella on kertynyt.

Pia Marjakangas
varsinainen jäsen
Mie olen 49- vuotias junantuoma
Kittiläläinen. Asun mieheni, sekä
eläintarhamme; hevosen + 4 koiran kanssa Tepastossa, mikä sijaitsee mukavasti kolmen kauniin tunturin kainalossa. Saamme myös olla onnellisia kahdesta aikuisesta nuorestamme. Perheemme on
saanut kunnian toimia tukiperheenä sekä erityislapsille ja heidän sisaruksilleen, että olla sijaisperheenä
nuorelle. Olen tehnyt työurani ensin vastaavana Tk-fysioterapeuttina ja sitten yksityisyrittäjänä Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen saralla. Lisäksi olen toiminut kansalaisopiston opettajana erityisryhmien liikunnassa, poikkeusluvalla jo 12-vuotiaasta lähtien. Siitä
se sitten lähti tämä rakkaus työhöni, eli oman palkkatyön lisäksi olen ”harrastanut” erityisryhmien liikunnan vetämistä ympärikairaa eli ajellut viikon aikana
1500 km sitä varten, että erityisesti liikunta- ja toimintarajoitteisilla henkilöillä olisi mahdollisuus osallistua
edes kerran viikossa tasapuolisesti liikuntaan turvallisesti. Mie olen aina tehnyt asioita kokonaisvaltaisesti, koko sydämellä ihmistä kuunnellen; ihminen-ihmiselle. Koen, että minulla olisi jonkin verran tarttunut
kuntoutusasioissa tietoa ja taitoa matkan varrella, joita voisin jakaa mielelläni muillekin. Nyt jäänkin sitten
vain valmistelemaan tiffanytöitäni, hoitelemaan eläintarhaani, mökkeilemään ja pimplaamaan ja tietenkin
odottamaan yhteydenottojanne.

Minna Muukkonen
1. Varajäsen

Olen vuonna 1968 syntynyt paljasjalkainen rovaniemeläinen.
Vammauduin putoamistapaturmassa vuonna 1986, saaden korkean selkäydinvamman. Järjestötoiminnassa olen ollut mukana pitkään ja olen
myös yksi Aksonin vertaistukihenkilöistä. Ammatiltani olen julkishallinnon merkonomi ja työskentelen palkkahallinnon parissa. Asun omakotitalossa
puolisoni Mikan kanssa, ja arjessani on apuna joukko henkilökohtaisia avustajia. Meillä asustaa myös
kaksi karvaista kaveria, Miisa ja Ruska. Rentoudun
äänikirjojen parissa ja matkustan mahdollisuuksien mukaan.

Ulf Gustafsson
2. varajäsen

Olen 7-kymppinen filosofi Töölöstä. Hyppäsin nuoruudessani pää edellä mereen. Olen Finlands Svenska Handikappförbundetin toiminnanjohtaja ja
innokas veneilijä. Tykkään maustetusta ruuasta ja
pojanpojastani Leosta.

Helena Hagman
3. varajäsen

Olen Itä-Suomessa viettänyt
suurimman osan elämääni. Syntynyt Savonlinnassa, josta Kerimäen kautta tie vei opiskelemaan Joensuuhun. Vantaan Tikkurilaan muutin 9,5 vuotta sitten. Olen viihtynyt
hyvin näillä seuduilla, ainoa, mitä sieluni kaipaa –
on tietysti järvet! Työurani on monipuolinen, kuten
myös koulutustaustani. Olen ilmeisesti hitaasti lämpiävä, kun vasta 42-vuotiaana valmistuin yliopistosta. Suurimman osan elämästäni olen tehnyt töitä ihmisten parissa, työvoimatoimistossa, sosiaalityössä
ja nyt viimeiset vuodet kouluttajan, valmentajan/ohjaajan tehtävissä. Olen ollut selkäydinvammainen jo
syntymästä saakka. Viime syksynä rohkaisin mieleni ja otin Aksoniin yhteyttä; ja se oli kyllä todella viisaasti tehty! Hieno yhdistys ja ihania immeisiä! Toivottavasti pääsemme pian tapaamaan ihan kasvotusten! On siis ilo olla yksi teistä/meistä!

Työntekijät
Alicia Perho
toiminnanjohtaja
Työni sisältää muun muassa neuvontaa, verkostoitumista, toiminnan kehittämistä, taloushallintoa
sekä vaikuttamistyötä ja siihen
liittyvää viestintää. Vapaa-aikaa
vietän pääasiassa perheen kanssa. Tykkään pelata
lautapelejä, meloa koskissa ja lukea kirjoja.

Maarika Halonen
järjestökoordinaattori
Työnkuvaani Aksonissa kuuluvat
mm. viestintä, vertaistoiminnan
koordinointi sekä tapahtumien järjestäminen. Alun perin kouluttauduin taloushallinnon alalle, mutta
järjestötyö vei minut mukanaan. Vietän vapaa-aikaani kirjojen, elokuvien, tietokonepelien, matkailusta
haaveilun, lemmikkihiirieni sekä opiskelun parissa.

Mia Kujanpää
toimitussihteeri
Toimin unelma-ammatissani, pilkunviilaajana. Luen ja kirjoitan juttuja, korjaan kirjoitus- ja asiavirheitä parhaan taitoni mukaan ja
siinä sivussa kokoan Selkäydinvamma -lehden taittajan ja painon kautta postilaatikkoihinne. Harrastuksina yhdistysaktivismi, koiraurheilu, opiskelu, sukutilan ylläpito ja neljästä vuodenajasta nauttiminen.

Tulisielu-tunnustus Pirjo Pellikalle
vammaisten ja osatyökykyisten
työllistymisen edistämisestä

V

ates-säätiön vuosittainen Tulisielu-tunnustus on
20.05.2021 myönnetty työhönvalmentaja Pirjo Pellikalle
Live Palveluista. Pellikka on tehnyt uraauurtavaa käytännön työhönvalmennustyötä vuosikymmenten ajan.
– Tulisielu-tunnustuksen saajan valitsi Vates-säätiön hallitus,
ja kunniakirjan luovuttivat Vatesin toimitusjohtaja Jaana Pakarinen sekä hallituksen puheenjohtaja, MTKL:n toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka.
– Pellikka on tehnyt uraauurtavaa käytännön työhönvalmennustyötä monen eri kohderyhmän kanssa vuosikymmenten ajan.
Valmennuskokemusta hänellä on sekä kunnalliselta että yksityiseltä sektorilta ja oppilaitosmaailmasta. Pyrkimyksenä hänellä on
työssä aina aidot työelämäympäristöt valmennuksessa ja palkkatyöhön ohjaus. Yhteistyötä hän on kehittänyt osana valmennuksen arkea monialaisiin toimijoihin ja erityisesti työnantajiin, mm.
tuetun oppisopimusmallin kautta, Pakarinen kertoo tunnustuksen myöntämisperusteista.
– Pellikka on mallintanut työhönvalmennuspalveluita ja pyrkinyt aina tekemään sitä pohtivalla ja uteliaalla, valmentavalla otteella sekä ihmistä kuunnellen. Hän on aina jaksanut myös perehdyttää uusia alalle tulijoita. Pellikalla on pohtiva työote, mikä auttaa häntä kehittämään omaa valmennustyötään jatkuvasti. Hän
on käytännön valmennustyön konkari, joka on aina valmis tukemaan niin asiakastaan kuin kollegaa.

– On hienoa saada tunnustusta omasta työstä. Erityisesti lämmittää, että tunnustus tulee työotteesta ja siitä, että esiin nostetaan yhteistyön merkitys työllistymisen edistämisessä. Yksin
en ole tätä työtä tehnyt, joten kiitos kaikille, joiden kanssa olen
saanut työskennellä ja joiden kanssa työskentelen edelleen. Erityiskiitos asiakkailleni kasvustani työhönvalmentajana, Pellikka kommentoi.
Lisäksi kunniamaininnan sai toiminnanjohtaja Nina SohlbergAhlgrén Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry:stä.
– Sohlberg-Ahlgren on mm. ansiokkaasti käynnistänyt taidealan työhönvalmennusta ja tuonut esiin leipomotoimintaa työllistämiskeinona. Taidealan työhönvalmennus on uusi ala kehitysvammaisten henkilöiden palveluna, Pakarinen summaa.
Vates-säätiö aloitti vuonna 2014 Tulisielu-kunniakirjasarjan. Tulisielu annetaan henkilölle tai henkilöille, jotka ovat merkittävästi toiminnallaan vaikuttaneet erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymisen edistämiseen tuottaen uusia innovatiivisia toimintamalleja tai läpimurtoja.
Lisätietoa:
Jaana Pakarinen
Toimitusjohtaja, Vates-säätiö
jaana.pakarinen(at)vates.fi
p. 0400 764 793
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Työelämä

Työkyvyttömyyseläke,
osatyökyvyttömyyseläke,
työuraeläke ja työnteko?
Voit tehdä töitä eläkkeelläkin. Työnteko eläkkeellä kannattaa, sillä eläkettä
kertyy lisää, kunnes täytät ylimmän vanhuuseläkeiän.
KOONNUT: MIA KUJANPÄÄ

T

yöntekijänä sinulle kertyy uutta eläkettä palkastasi ja yrittäjänä YEL- työtulostasi. Saat nämä karttuneet eläkkeet
maksuun sitten, kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu
vanhuuseläkkeeksi. Tätä uutta karttunutta eläkettä sinun pitää
hakea erikseen. Voit jatkaa työntekoa vielä sen jälkeenkin, kun
olet täyttänyt ylimmän vanhuuseläkeikäsi. Silloin sinulle ei kuitenkaan kerry enää uutta eläkettä. Sen vuoksi palkastasi ei myöskään enää vähennetä työeläkemaksuja ja sinulle jää palkastasi käteen aiempaa enemmän.
Voit harjoittaa eläkkeellä myös yritystoimintaa. Jos jatkat yritystoimintaa tai aloitat yrittäjyyden työkyvyttömyyseläkkeellä ollessasi, saatat tarvita YEL-vakuutuksen. Työkyvyttömyyseläkkeen
rinnalla YEL-vakuutus on pakollinen, jos työtulosi ylittää YEL-työtulon vähimmäismäärän. YEL-työtulosi ei saa kuitenkaan ylittää
ansiorajaasi.

tyy. Jos kuntosi jälleen heikkenee, voit hakea Kelasta työkyvyttömyyseläkettä uudelleen. Tällöin työkykysi arvioidaan uudelleen.
Jos ansiosi ovat ylittämässä rajan yli kahden kuukauden ajalta tai haluat tarkempaa tietoa ansiorajasta, ota yhteyttä työeläkeyhtiöösi.

Työkyvyttömyyseläkkeellä voi hankkia lisäansioita

Eläkkeen ja palkan vaikutus Kelan etuuksiin

Jos harkitset ansiotyön tekemistä työkyvyttömyyseläkkeellä ollessasi, selvitä työeläkelaitoksestasi, kuinka paljon voit ansaita.
Ansioraja tarkoittaa niitä bruttotuloja, joita voit enintään kuukaudessa ansaita ja se vaihtelee sen mukaan, oletko työkyvyttömyyseläkkeellä vai osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Ansiorajasi on
työkyvyttömyyseläkkeellä 40 prosenttia siitä keskiansiotasostasi, joka edelsi työkyvyttömyytesi alkamista ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä 60 prosenttia siitä keskiansiotasostasi, joka edelsi työkyvyttömyytesi alkamista.
Voit kuitenkin aina ansaita 837,59 euroa kuukaudessa (vuonna
2021), vaikka henkilökohtainen ansaintarajasi olisi pienempi. Yrittäjänä YEL-työtulosi voi olla enintään 10 051,08 euroa (vuonna 2021).

Mikäli saat eläkeläisenä jotain muuta etuutta, esimerkiksi asumistukea, huomioithan, että eläke ja palkka vaikuttavat yleensä Kelan
etuuksiin. Asia kannattaa tarkastaa Kelasta. Jos aloitat palkallisen
työnteon, ilmoita siitä Kelaan ja työeläkelaitokseesi. Työtulot ja
yrittäjätulot vaikuttavat työkyvyttömyyseläkkeen maksamiseen

Jos ansiosi ylittävät ansiorajan
Huolehdi itse siitä, että palkkasi ei ylitä ansiorajaasi. Jos palkkasi
kuitenkin ylittää ansiorajan, eläkkeen maksaminen voidaan joutua keskeyttämään tai täysi työkyvyttömyyseläke voidaan muuttaa osatyökyvyttömyyseläkkeeksi. Työkyvyttömyyseläkkeen voi
myös jättää lepäämään kokonaan työjakson ajaksi. Eläkkeen voi
keskeyttää vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi
vuodeksi. Jos työkyvyttömyyseläkkeesi on ollut lepäämässä kaksi vuotta ja työsi jatkuu edelleen, työkyvyttömyyseläkkeesi päät-
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Verotus
Jos olet töissä eläkkeellä, tarvitset kaksi verokorttia, toisen eläketuloa ja toisen palkkatuloa varten. Työeläkeyhtiösi tarvitsee
eläkeverokortin, jotta he osaavat pidättää eläkkeestäsi veroa oikean määrän. Palkkatulon verokortti toimitetaan työnantajalle tavalliseen tapaan. Lopullisen veroprosenttisi ratkaisee se, kuinka
paljon sinulla on kalenterivuoden aikana eläketuloa ja palkkatuloa sekä niihin liittyviä vähennyksiä.

• Kela jatkaa työkyvyttömyyseläkkeesi maksamista, jos ansiotulosi ovat ennen veroja (brutto) enintään 837,59 e/kk (2021).
• Jos sait työkyvyttömyyseläkkeellä eläkettä saavan hoitotukea,
voit palkkasi lisäksi saada Kelasta ylimmän vammaistuen suuruista tukea.
• Työtulot voivat vaikuttaa myös asumistuen määrään. Työtulot
vaikuttavat myös verotukseesi.
• Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Kela hyödyntää
näitä tietoja asiasi käsittelyssä. Tarvittaessa sinulta pyydetään
lisätietoja.
• Jos työkyvyttömyyseläke on myönnetty pysyvän sokeuden tai liikuntakyvyttömyyden vuoksi (KEL 12.4 -eläke), ansiorajaa ei ole vaan henkilö voi työskennellä ilman, että työstä
saatavat ansiot vaikuttavat eläkkeen maksamiseen.
Lähteet/viitattu 14.09.2021:
työeläke.fi, ilmarinen.fi, kela.fi

ADVERTORIAALI

Monipuolinen apu tuolista
VELA -työtuolista on moneen.

Monipuolisesti säätyvät VELA-työtuolit sopivat
vaihteleviin työskentelyasentoihin töissä, koulussa
ja kotona.

Lisää omatoimisuutta
Työtuolin avulla voi ulottua matalalle kumartumatta,
kotona tiskikoneen täyttäminen tai lipaston alalaatikosta
tavaran poimiminen onnistuu istualtaan. Sähkösäädettävän mallin laaja korkeussäätö mahdollistaa myös
esimerkiksi keittiön yläkaapeille pääsyn tai vaate-

tangolle ylettymisen turvallisesti. Työtuoli lisää
omatoimisuutta kotona ja mahdollistaa itsenäisen arjen
askareista selviämisen.

Moneen toimintaan sopiva
Vela-tuolien monipuolisesta valikoimasta löytyy
toimintaan sopiva malli myös työpaikoille erilaisiin työasentoihin, etsitään ratkaisua sitten hyvin tuettuun
istuma-asentoon tai tukea puoli-istuvaan asentoon.
Velan lapsille suunnitellut tuolit tarjoavat tukevan
alustan opiskeluun ja puuhasteluun.

lue Päivin kokemuksia: www.respecta.fi/vela
Me Respectalla autamme löytämään sopivan ratkaisun 0207 649 748 *

*Soittajahinnat 0207-alkuisiin numeroihin 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (sis. alv 24%).

www.peristeen-tuki.fi
Tutustu Peristeen® Plus -suolihuuhtelujärjestelmän käyttäjien omaan maksuttomaan
Coloplast Tuki -palveluun, josta saat tukea, vinkkejä sekä henkilökohtaisia neuvoja.
Asiakaspalvelu & tuotetuki
Asiantuntijoiltamme saat
puhelimitse tukea ja ohjausta
niin laitteen käyttöön kuin
muihin itseäsi askarruttaviin
suolenhallintaan liittyviin
kysymyksiin.

Sähköpostit
Säännölliset sähköpostit, jotka
sisältävät artikkeleita ja vinkkejä
suolenhallintaan.

Verkkosivusto
Verkkosivusto, joka sisältää paljon
tietoa suolenhallinnasta Peristeenin
avulla, vinkkejä ja käyttäjäkokemuksia
arkeen suolihuuhtelun kanssa.
Coloplast Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa.
Coloplast-logo on Coloplast A/S:n rekisteröimä tavaramerkki. © 2021-09. Kaikki oikeudet pidätetään Coloplast Oy.

