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Mukavuus on tärkeää toistokatetrin käyttäjille. Tästä 

syystä uusi SpeediCath Soft on esiliukastettu eli se on 

heti käyttövalmis. 

Uusi pehmeä toistokatetri miehille

• Esiliukastettu ainutlaatuisella hydrofiilisella  

   pinnoitteellamme

• Heti käyttövalmis, ei vaadi aikaa vieviä valmisteluja 

• Hygieeninen asetin takaa varman otteen katetrista

Tilaa ILMAINEN näyte SpeediCath-
valikoimasta

Tutustu koko SpeediCath -katetrien valikoimaan ja 

tilaa maksuton näyte osoitteessa: 

www.coloplast.to/katetrit

 SpeediCath® Soft
miehille

UUSI

Esittelyssä uusi

SpeediCath -toistokatetrien valikoimasta  
löydät katetrit naisille, miehille ja lapsille.

Lisätietoja saat Coloplastin asiakaspalvelusta
puh. (09) 8946 750 tai asiakaspalvelu@coloplast.com

 Totta puhuen:
Ei ole olemassa “yhtä 
kokoa, joka sopii 
kaikille”, kun kyse on 
katetrin valinnasta

Tämä materiaali sisältää tietoa Coloplastin tuotteista. Materiaalin tarkoituksena ei ole vaikuttaa Coloplastin asiakkaan, 
potilaan tai muun materiaalin vastaanottajan hoitokäytäntöihin tai tuotevalintoihin. Keskustele aina sinua hoitavien 
terveydenhuollon ammattilaisten kanssa sinulle sopivista hoitokäytännöistä ja käytettävissä olevista tuotevalinnoista. 
Coloplast logo on Coloplast A/S:n rekisteröimä tavaramerkki. © 2022-03. Kaikki oikeudet pidätetään Coloplast Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa. PM-21305
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Kevät on kovaa vauhtia tulos-
sa ja tuonut vihdoinkin monen 
vuoden odotuksen jälkeen uu-

den vammaispalvelulain lakiluonnok-
sen. Järjestöt ja jäsenet pääsevät anta-
maan äänensä kuuluviin näillä näkymin 
viimeisen kerran. Vammaisjärjestöissä 
tehdään parhaillaan hartiavoimin töi-
tä tämän lausunnon parissa. Tämä laki-
uudistus tulee olemaan meidän kannal-
tamme yksi merkittävimpiä muutoksia 
moneen vuoteen. Lakiluonnos on tällä 
hetkellä hyvä alku ja sisältää monia hy-
viä sekä odotettuja uudistuksia, mutta 
kaipaa vielä paljon työtä ja tarkennuksia, 
jotta vammaisen henkilön oikeudet ja 
palvelut toteutuvat. Akson jättää oman 
lausuntonsa ja korostaa siinä selkäydin-
vammaisten näkökulmasta tärkeimpiä 
aiheita esim. henkilökohtainen apu, liik-
kumisen tuki ja esteettömän asumisen 
tuki. Lakiluonnoksen on tarkoitus men-
nä syksyllä eduskuntaan hyväksyttäväk-
si ja astua voimaan vuoden 2023 alus-
ta. Jännityksellä siis odotamme mitä 
lausuntokierroksen jälkeen tapahtuu ja 
päästäänkö vihdoinkin maaliin asti. 
Mitä Aksonissa tapahtuu? Missä men-

nään? Tätä minulta on kyselty useasti vii-
me vuoden ja erityisesti tänä vuoden ai-

kana. Elämme äärimmäisen haasteelli-
sia aikoja. Heikko taloudellinen tilanne 
avustusrahoituksen puutteesta johtuen 
pakottaa meidät tekemään merkittäviä 
muutoksia toimintaan. Pyrimme kuiten-
kin tekemään kaikkemme, että voimme 
ylläpitää järjestön perustoiminnan jol-
lain muotoa, mutta mihinkään ylimää-
räiseen eivät taida resurssit kuitenkaan 
riittää. Olemme onneksi saaneet muu-
tamia säätiöavustuksia, joiden turvin 
voimme järjestää esim. Cityleirin, ettei 
ihan kaikesta tarvitse luopua. Vaikeuk-
sista huolimatta, haluan kuitenkin us-
koa, että tästäkin haasteesta selvitään 
yhdessä. Virheistä opitaan ja suunta sii-
tä on vain ylöspäin.  
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VUOSIKOKOUKSET
29.11. Syyskokous, Helsinki ja verkko 

KOULUTUKSET JA MUUT TAPAHTUMAT
11.–13.5. Apuväline 2022, Helsinki
21.5. Uusien vertaistoimijoiden koulutus verkossa
11.6. Perhepäivä Hellämielen tilalla, Loimaa
5.9. Kansainvälinen selkäydinvammapäivä
16.–18.9. Cityleiri
20.10.  Kansainvälinen vertaistuen päivä
3.12. Kansainvälinen vammaisten päivä 
 

VERTAISTAPAAMISET 
 
Ajankohtaisen tilanteen voit tarkistaa Aksonin verkkosivuilta tai 
vertaisohjaajilta. 
 
Helsinki 
Anna-Maija Huhtikangas, p. 044 324 0784,  
annu.huhtikangas@gmail.com 
 
Jyväskylä 
Lisätiedot: Sini Pasanen, p. 045 156 0380, pasanensini92@gmail.com 
tai Mirja Mäki-Kulmala, p. 040 771 0505, pullapirkko@hotmail.com 
 
Kuopio 
Lisätiedot: Merja Leppälä, p. 040 046 1579,  
merjahelena.leppala@gmail.com tai Hanne Lappi, p. 050 344 7759, 
hm.lappi@gmail.com 

Tulevat tapahtumat 2022
Ajankohtaisen tilanteen voi tarkistaa Aksonin verkkosivuilta www.
aksonry.fi.

 
Oulu 
17.5., 
Lisätiedot: Pirjo Raatikainen, p. 040 573 5324,  
pirjo.r.raatikainen@gmail.com  
tai Ulla Käppi, p. 044 283 4409, hellnuk1@gmail.com 
 
Pori 
Lisätiedot: Ari Lehtinen, p. 044 304 4543, ari.t.lehtinen@gmail.com 
 
Rovaniemi 
Lisätiedot: Minna Muukkonen, p. 040 411 1068,  
minna.muukkonen1@gmail.com  
tai Pekka Lindstedt, p. 040 70 4562, pekkalindstedt@yahoo.com 
 
Tampere 
Lisätiedot: Sari Salo, p. 040 590 2379 salosari6095@gmail.com  
tai Outi Onikki, outi.onikki@aksonry.fi 
 
Turku 
25.5., 15.6. 
Lisätiedot: Satu Loponen, p. 044 517 6188, stumaa75@gmail.com  
tai Monika Eriksson, p. 050 326 0910, eriksson.monika23@gmail.com 
 
Omaisten ja läheisten tapaamiset 
Lisätiedot: järjestökoordinaattori Maarika Halonen,  
p. 050 371 5400, maarika.halonen@aksonry.fi

PERHEPÄIVÄ

LOIMAALLA 11.6.

Perheen yhteinen virkistyspäivä Hellämielen tilalla Loimaalla!

Ohjelmassa on mukavaa yhdessäoloa esteettömässä ympäristössä,

grillilounas laavulla, Hellämielen tilaan tutustuminen, eläinavusteisia

tehtäviä, tilan eläinasukkaiden rapsuttelua sekä lettukahvit.

Omavastuumaksu on 5 €/perhe. 

Perhepäivää tukee Ragnar Ekbergin säätiö.

Tapahtuma on suunnattu perheille, joiden:

 1. yhdellä tai useammalla perheenjäsenellä on selkäydinvamma

 2. yksi tai useampi perheenjäsen on 1-20-vuotias lapsi tai nuori

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 29.5. mennessä: 

https://bit.ly/2022-perhepaiva
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Mitä on hyvä selkäydinvammakuntoutus? Tätä pohdittiin 
1.10.2021 järjestetyssä SYV 2021 -seminaarissa. Kunnon 
minimessutunnelman takasivat takuuesteetön Validian 

miljöö, yhdeksän näytteilleasettajaa, huippupuhujat ja noin 30 
paikalle saapunutta osallistujaa. Livelähetystä seurasi pitkin päi-
vää viitisenkymmentä etäosallistujaa ja tapahtumatallenne oli 
katsottavissa kaksi viikkoa. Lämminhenkinen tapahtuma keräsi 
yhteen selkäydinvammaiset ja heidän läheisensä, selkäydinvam-
makuntoutuksen toteuttajat, järjestötyöntekijät ja alan yritykset. 
Hämeenlinnalaiset Irja Ollila ja Terttu Harrinkari saapuivat 

paikalle mielenkiintoisten aiheiden perässä kimppakyydillä. Va-
lidia oli Irjalle paikkana tuttu jo vammautumisen alkuvaiheen 
kuntoutuksesta. 

 – Täällä oli silloin hyviä kuntouttajia, heille vielä näin jälkeen-
päinkin suuret kiitokset. Se kyllä vahvisti minua, kun täällä tuet-
tiin omaa ymmärrystä siitä, mitä tämä selkäydinvaurio tarkoit-
taa, muistelee Irja.

 –  Oli valtavan tärkeää, että tänne kuntoutukseen pääsin heti 
akuutissa vaiheessa.
Tertulle paikan päällä seminaariin osallistuminen toi tunteen 

vertaistuesta. 
 – Ei meillä Hämeenlinnassa ole mitään paikallisyhdistystä, jo-

ten täällä kun näkee näitä toimihenkilöitäkin ja edellisistä tapah-
tumista tuttuja, niin sitten tosiaan tuntee, että se yhteenkuulu-
vuus konkretisoituu. Vielä kun näkee noita nuoria, jotka ovat iloi-
sia ja meneviä, niin jaksaa taas itsekin paremmin.

PÄIVÄN AVASI kuntoutuksen ohjaaja (AMK) -opiskelija Sinianne 
Jokinen kertomalla opinnäytetyöstään eli ”Selkäydinvammaisen 
aikuisen palvelut ja tukitoimet” -oppaasta, jonka julkaisua samal-
la juhlistettiin. Opas on tehty Selkäydinvammaiset Akson ry:n ja 
Satakunnan Ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja se pyrkii selki-
yttämään selkäydinvammaisen tuki- ja palveluviidakkoa sekä si-
tä, mistä mitäkin tukea tai palvelua haetaan. Siniannen esitelles-
sä kaaviota suomalaisesta kuntoutusjärjestelmästä kävi hyvin 
selväksi se, mistä ajatus toiminnalliseen opinnäytetyöhön lähti.
Seuraavaksi Invalidiliitto ry:n tutkimusjohtaja Sinikka Hiek-

kala esitteli FinSCI-tutkimuksen tuloksia, niistä lisää tietoa syk-
syn lehdessä. 
Tämän jälkeen seurasi paneelikeskustelu selkäydinvammaisten 

hoidon ja kuntoutuksen keskittämisestä, jonka pohjusti ja juon-
si Alicia Perho. Keskusteluun osallistuivat ylilääkäri, linjajohtaja 
Jari Arokoski HUS:sta, selkäydinvammalääkäri Antti Dahlberg 
Vervestä, toimitusjohtaja Laura Räty Validiasta ja kuopiolainen 

SYV 2021 -seminaari
   MIA KUJANPÄÄ
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selkäydinvammainen Merja Leppälä. 
Panelisteja pohditutti erityisesti se, miten selkäydinvammai-

sille potilaille saadaan tuotettua tasavertaista ja riittävää hoitoa 
keskittämisasetuksen puitteissa. Syv-potilaiden hoito ja kuntou-
tus on haasteellista, sillä se vaatii erityisosaamista sekä räätälöin-
tiä jokaisen potilaan tarpeita vastaavaksi. Keskittämisasetus, jo-
ka on päivitetty vuonna 2017, on tarkoittanut monelle potilaal-
le pidempiä matkoja hoidon äärelle, mutta toisaalta resurssien 
puute on epätarkoituksenmukaisesti ohjannut hoitoa peruster-
veydenhuollon puolelle.
Yleisöstä nostettiin esiin kysymys, onko hoidon ja kuntoutuk-

sen laatu ja saatavuus huonontunut. Kun sekä sairaala- että kun-
toutusjaksot lyhenevät, on huolena, että selkäydinvammaisia ei 
enää edes pyritä kuntouttamaan itsenäisiksi ja omatoimisiksi, 
vaan heidät kotiutetaan mahdollisimman nopeasti henkilökoh-
taisen avun varaan. Jari Arokoski kuitenkin vakuutti, ettei hän ole 
uransa aikana koskaan vienyt eteenpäin tehokkuusajattelua po-
tilastyössä ja Laura Räty sanoi, että Validia kulkee potilaan rin-
nalla ihmisen koko loppuelämän. Koko yhteiskunnan tuntema 
paine resurssien vähäisyyteen näkyy valitettavasti myös selkä-
ydinvammaisten arjessa, ja moni kokee, että kuntoutusmäärä 
pienenee vuosi vuodelta.

Lopuksi panelistit pysähtyivät vielä pohtimaan kehittämiskysy-
myksiä. Hoitohenkilökunnan kouluttaminen SYV-hoitoon ja kun-
toutukseen, yksityisen ja julkisen sektorin parempi yhteistyö sekä 
huolehtiminen siitä, että selkäydinvammaiset eivät jää keskitet-
tyjen palveluiden ulkopuolelle olivat keskeisimmät keskustelijoi-
den esiin nostamat kysymykset.
Selkäydinvammaisten ja Aksonin näkökulmasta tämä tarkoit-

taa siis sitä, että meidän tulee jatkossa tehdä aktiivista poliittista 
vaikuttamistyötä, jotta selkäydinvammaisten hoito, kuntoutus ja 
elinikäinen seuranta toteutetaan asetuksen mukaisesti. 

Vammaisten henkilöiden työllistymisestä

Aiheesta oli puhumassa Anni Kyröläinen Riesa Consultative 
Oy:stä. Hänen mukaansa rakenteelliset esteet työllistymiselle 
ovat moninaisia ja muodostavat monisyisen kokonaisuuden. Lap-
silla ei vielä ole uskomusta, että vammasta huolimatta ei voisi 
opiskella ja työskennellä yhteiskunnan täysivaltaisena jäsene-
nä. Rajoitukset tulevat ulkopuolelta, sekä perheestä että yhteis-
kunnasta. Lakipuolella on viime vuosina tapahtunut paljon vam-
maisten työllistymisen saralla, mutta vielä riittää rakenteellisia 
esteitä ja haasteita, jotka vaikeuttavat vammaisten työllistymistä.

Irja Ollila ja Terttu Harrinkari.
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Julkisella sektorilla on voimakas rooli suunnannäyttäjänä. Sen 
työpaikkojen pitäisi täyttää esteettömyyskriteerit ja nähdä vai-
vaa moninaisuuden lisäämisen eteen. Ideaalitilanteessa julkinen 
sektori toimii esimerkkinä, joka haastaisi myös muut työnantajat 
tarkastelemaan työympäristöä ja sen esteettömyyttä. Tätä kaut-
ta ajatus esteettömyydestä valtavirtaistuisi, ja vammaiselle haki-
jalle annettaisiin signaali siitä, että voin hakea työpaikkaa ja löy-
tää itselleni työyhteisön.
Työllistymiseen tarvitaan toimivia palveluita: henkilökohtainen 

apu, kuljetuspalvelut, työllisyyspalvelut, apuvälinepalvelut. Työn-
antajilla on paljon epävarmuutta siitä, tuleeko vammaisen hen-
kilön työllistämisestä lisäkuluja esim. muutostöiden osalta. Työ-
paikan muutostyöt vaikkapa sähköisesti avautuvien ovien osal-
ta auttavat usein muitakin työntekijöitä. 
Vammaispalveluilla on keskeinen rooli osallisuuden mahdol-

listamisessa ja prosessin pitäisi kulkea mukana yksilön elämäs-
sä läpi koko elämän. Paljon muutoksia onneksi tulossa ja paljon 
hankkeita käynnissä.

Iltapäivän puheenvuorot

Anni Täckman Aksonista käsitteli hyvää selkäydinvammakuntou-
tusta järjestön näkökulmasta ja jäsenlähtöisesti. Anni toi puhees-
saan esiin kuntoutujan/asiakkaan näkökulmaa. Hoito ja kuntou-
tus tulee suunnitella aina yhdessä kuntoutujan kanssa, sillä maa-
ilmassa ei ole kahta samanlaista syviä. Tavoitteena tulee olla aina 
se, että toimintakyky paranee.

 – Yhteisöllisyys on erittäin tärkeää, se että pääsee mukaan työ-
porukkaan, järjestöön, oli se sitten mikä tahansa. Kuntoutumi-
seen vaikuttaa paljon se, mikä elämäntilanne ja ympäristö on ol-
lut vammautumisen hetkellä. Kaikki suuret muutokset vammau-
tumisen lisäksi vaikuttavat motivoitumiseen kuntoutuksessa ja 
sitoutumiseen siihen, jaksaako ylläpitää suunnitelmaa. 
Laura Räty Validiasta nosti puheenvuorossaan vielä esiin sen, 

että SYV-kuntoutus vaatii erittäin vahvaa erityisosaamista. Lau-
ra kertoi puheenvuorossaan myös siitä, mitä Validiassa tehdään.
Päivän viimeisenä puhujana oli lääketieteellinen johtaja Mika 

Pekkonen Vervestä. Kuntoutuksen yleistavoitteena on neurolo-
gisen toipumisen optimointi, mahdollisimman suuri omatoimi-
suus ja aktiivinen arki; eli siis mielekäs elämä. Pekkonen kävi läpi 
hyvän selkäydinvammakuntoutuksen eri vaiheet aina akuuttivai-
heesta ylläpitovaiheeseen. Myös hän korosti sitä, että kuntoutuk-
sen tulee olla yksilöllistä, tarpeenmukaista ja sen tulee nivoutua 
arkeen, kotiin tai työpaikalle.  

Haltija Oy:n Antti Oinas demonstroi uutuustuotteita Ville Pernulle.
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Apuvälinemessut 11.-13.5. Helsinki
Akson on mukana Apuvälinemessuilla. Osastollamme on selkä-
ydinvammaisten kokoontumisajot! Tarjoamme kahvit ja ajan-
kohtaista tietoa selkäydinvammaisille tärkeistä asioista. Messu-
osastolla lisäksi:

ke 11.5.  Vertaiskuntouttajia tavattavissa

  klo 13-14 Lääkärin kyselytunti, selkäydinvammalääkäri 
Antti Dahlberg, Lääkärikeskus Aava

to 12.5.   klo 13-14 Lääkärin kyselytunti, selkäydinvammalääkäri 
Antti Dahlberg, Lääkärikeskus Aava

pe 13.5.   klo 12-16 Vinkit työnhakuun, työhönvalmentaja Hele-
na Hagman, Valmennuskeskus Public

Voit tilata Aksonilta ilmaisia lippuja messuille:  
https://bit.ly/2022-apuvalinemessut

Ole nopea, lippuja on rajoitetusti. 
Tervetuloa käymään osastolla 6e99! Samalta osastolta löydät 
myös TATU ry:n.

Olemme mukana | 11.-13.5.2022 Helsinki

 ALICIA PERHO

Tule mukaan 
tapahtumiin

Vertaistoimijoiden verkkokoulutus 

la 21.5. klo 10-16

Jos olet kiinnostunut toimimaan selkäydinvammaisten vertais-
tukihenkilönä, ohjaamaan vertaisryhmää paikkakunnallasi, päi-
vystämään vertaistukipuhelimessa, ohjaamaan vertaistoimintaa 
verkossa tai toimimaan vertaisläheisenä, tule mukaan koulutuk-
seen! Saat koulutuksessa perustiedot vertaistoiminnasta. Kou-
lutus on maksuton.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset:  
https://bit.ly/vertaiskoulutus2022

Perhepäivä 

la 11.6. klo 11-16, Loimaa

Tule viettämään perheen yhteistä aikaa esteettömälle Hellämie-
len tilalle! Tilalta löytyy mm. lampaita, vuohia, kanoja, kaneja ja 
koiria. Päivän ohjelmassa on yhteinen lounas, tilakierros, eläina-
vusteisia tehtäviä ja lettukahvit laavulla. Omavastuu on 5€/perhe. 
Tapahtuma on suunnattu perheille, joissa on selkäydinvammai-
nen henkilö. Perhepäivää tukee Ragnar Ekbergin säätiö.

Ilmoittautumiset:  
https://bit.ly/2022-perhepaiva 

Cityleiri

Ennakkotieto: tulossa myös cityleiri, seuraa ilmoitte-
lua!
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Telaketjuilla kulkeva pyörätuoli? Totta se on! Apuväline 
maastoon kuin maastoon ja kelillä kuin kelillä. Artjärve-
läinen Niko Kallio katseli youtubesta mahtavan näköistä 

menopeliä Ziesel, jonka telaketjut mahdollistivat menon mutkis-
sa ja mäissä. Kiinnostus heräsi. Niinpä lisää googletusta ja tietoa 
löytyi. Löytyi myös hinta, joka oli monta euroa – 30000 €. Kiinnos-
tus lopahti ja unohtui muutamaksi vuodeksi, muttei jäänyt koko-
naan unholaan.
Niko on aina ollut kiinnostunut vauhdikkaista moottorilla kul-

kevista välineistä. Korkea selkäydinvamma (tetraplegia) ja manu-
aalipyörätuoli ei paljon vauhdin hurmaa tuo. Toki autojen kanssa 
tuunataan ja puunataan vieläkin. Jokainen pyörätuolinkäyttäjä 
tietää talven haasteet ja myös Niko kohtasi ne. Lisäksi hän asuu 
maaseudulla, joten haasteita lähimaastossa liikkumiseen riittää.
”Liikkumiseen haasteisiin telaketjupyörätuoli oli täydellinen. 

Ihmiset laittavat rahaa kuka mihinkin. Itse päätin sijoittaa Ziese-
liin. En saanut taloudellista tukea, mutta henkilökohtaisena tu-
kijanani toimi Torikulman fysioterapia. Tämä on itävaltalainen 
keksintö. 2016 näin ensimmäisen kerran kuvan laitteesta. Itsel-
läni sellainen on ollut nyt 2021 syksystä. Hankin sen Netransun 

 TIINA SIIVONEN   NIKO KALLION ARKISTO

Apuväline 
maastoon 
kuin 
maastoon

kautta. Sijoitukseni ei seiso vain tallissa, vaan käyttötunteja tu-
lee useita viikossa,” kertoo Niko ja jatkaa Zieselin yksityiskohtiin: 
”Laite on sähköllä toimiva eli ladattava. Siinä on istuin ja alla te-
lat. Akku kestää noin neljä tuntia. Talvella vähän vähemmän ai-
kaa, mutta eroa ei kesäkeleihin juuri ole. Siirryn avustettuna is-
tuimelle. Vaihdoin istuimen kuppipenkkiin, jotta sain paremman 
sivuttaistuen. Lisäksi itselläni on niskatuki ja turvavyöt olivat jo 
paikallaan. Kypärää käytän ajaessani. Menopeli yltää n. 35 kilo-
metrin tuntinopeuteen”.
Kuulostaa hyvältä! Miten Suomen laki eli missä ei saa ajaa tai 

pitääkö ottaa jotain huomioon? 
”Asun maalla, joten täällä pääsee hyvin liikkumaan. Rekiste-

röin laitteen traktoriksi. Se oli hyvä päätös, koska saan myös va-
kuutuksen. Liikun Zieselillä todella paljon. Kelillä ei ole niin vä-
liä. Tärkeää on se, että pääsee liikkumaan erilaisissa maastois-
sa ja rällätä muuten vaan,” Niko tiivistää naurahtaen menopelin 
parhaita puolia. 
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 TEEMU TENHUNEN   JUKKA PARVIAINEN

Työkokeilun 
antia
Teemu Tenhusen tarina saa jatkoa. Hänen kertomuksensa 
alkaa Selkäydinvammalehden edellisestä 2/2021 numerosta, 
jolloin hän aloitti työkokeilun. Nyt työkokeilu on päättynyt ja 
kokemuksia voimme lukea seuraavilta riveiltä.

OMA TARINA

”Olen ollut Suomen Paralympiakomiteassa työkokeilussa 
vuoden 2021 lokakuusta vuoden 2022 helmikuuhun. Olen 
tehnyt pääsääntöisesti kolmen päivän työviikkoja, jotta 

työhön paluu pysyisi kevyenä eikä tulisi liikaa työpäiviä. Työ-
kokeilun aikana olen päässyt tapaamaan mielenkiintoisia ihmi-
siä: vammaisurheilualan työntekijöitä, urheilijoita ja valmentajia. 
Olen päässyt olemaan mukana monissa tapahtumissa ja työteh-
tävissä. Yhtenä työkokeilun huippuhetkenä koin Jyväskylän Ju-
nior Games tapahtuman, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa 
sain olla mukana. Pääsin siis paikanpäälle katsomaan nuorisoki-
soja, joissa alle 19-vuotiaat eri vammaryhmien edustajat kilpaili-
vat eri lajeissa. Tutustuin myös SOLIA-toimintaan (Soveltavan lii-
kunnan apuvälinetoiminta), jonka kautta voi vuokrata erilaisia 
liikunnan apuvälineitä, kuten pyöriä, pyörätuoleja ja pienpele-
jä. Yksi SOLIA:n toimipisteistä on Validia Helsingissä, jossa huol-
letaan välineitä ja lähetetään niitä ympäri Suomen. Myös muuta-
mat live- ja online-kokoukset olin kuulolla.
Työkokeilun parhaita puolia oli se tapa, jolla minut otettiin mu-

kaan porukkaan. Usean vuoden tauon jälkeen arkirytmi palau-
tui. Mielipiteeni vahvistui, että urheilun parissa työskentely kiin-
nostaa. Siihen vaikuttaa varmasti myös oma urani jääkiekkoilija-
na. Ainoana huonona asiana työkokeilun aikana koin vallitsevan 
koronavirustilanteen, joka rajoitti ihmiskontakteja ja lopuksi pa-
kotti etätyöskentelyyn. Olen kiitollinen, että sain mahdollisuuden 
työskennellä Paralympiakomiteassa. Tällaista kokemusta ei var-
masti olisi muualta saanut.
Mitä nyt? Se on kovasti mietinnässä. Kaikki vaihtoehdot ovat 

auki. Opiskelua, töiden hakemista vai mitä? Kieltämättä aiheut-
taa vähän stressiä, että mikä steppi on järkevä kohdallani seu-
raavaksi. Tiedän sen, että en halua jäädä laakereille lepäämään. 
Työkokeilu vahvisti sen, että pystyisin olemaan työelämässä. Voin 
suositella työkokeilua kaikille, jotka miettivät, että jaksaisivatko 

olla työelämässä. Arjen sujuminen kuljetuksineen, avustajatun-
teineen ja mitä kukin tarvitsee, tulee myös esiin kokeilun aikana. 
Kannattaa siis kokeilla!” 

Teemu tutustui mm. SOLIAn vuokraustoimintaan.
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Kotimaassa matkaillen

Kuhmon esteettömät 
retkeilykohteet

Lentuankoski

Kuhmossa yksi suosituista retkeilykohteista on Lentuan-
koski. Reitin kokonaispituus on noin 1 km josta esteetön-
tä on noin 300 m. Esteettömän polun varrella pääsee naut-

timaan monipuolisista järvi- ja metsämaisemista. Esteetön polku 
on erittäin tasainen ilman ylä- tai tai alamäkiä. Leveän polun ma-
teriaali on mursketta. Silta ja lankkupolku koskella ovat esteet-
tömät ja varustettu turvakaiteilla. Sillan alku- ja loppupäässä on 
pieni jyrkkä nousu ja lasku.
Kohteesta löytyy myös esteetön vuokrakota, johon mahtuu 

noin 20 henkilöä, kodan yhteydessä on kuivakäymälä ja puuva-
rasto. Kodassa ei voi yöpyä, mutta siellä on mahdollista kokata 
itselleen ruokaa ja viettää aikaa nuotion äärellä. Vuokrakota si-
jaitsee parkkipaikalla eli Lentuankosken polun lähtöpisteessä, lä-
hellä rantaa. Kodan vuokraushinta on 35 €/päivä ja sen saa hel-
posti varattua netistä osoitteessa: www.verkkokauppa.eraluvat.fi 

Parkkipaikalle oleviin kuivakäymälöihin pääsee kulkemaan es-
teettömästi ja ne ovat tilavat, mutta niissä ei ole tukikaiteita tai 
erillistä esteetöntä kuivakäymälää. Tarvittaessa suosittelen otta-
maan henkilökohtaisen avustajan tai eräoppaan mukaan.
Kohde sopii myös lintujen bongaukseen. Lentuankoskelle pää-

see autolla tai tarvittaessa taksillakin, julkisia kulkuneuvoja sin-
ne ei kulje.

   HANNA VUORINEN
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Kotimaassa matkaillen

Pajakkakoski

Läheltä Kuhmon keskustaa löytyy esteetön kalastuskohde 
Pajakkakoski. Koskella olevalla lankkupolulla pystyy pyö-
rätuolilla ja rattailla kulkemaan, mutta lankku on sen ver-

ran kapea, että vastaantulijoita joutuu väistämään. 
Kalastuspaikka kannattaa valita niin, ettei ole muiden tiellä. Ka-

lastuksessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, koska lank-
kupolulla ei ole turvakaiteita muualla kuin silloissa, joissa ei saa 
tai ei pysty kalastamaan.
Pajakkakoskella on kolme siltaa. Päädyssä olevassa sillassa on 

jyrkkä nousu ja lasku, suosittelen joko välttämään siitä kulkemis-
ta ja kiertämään toista kautta tai pyytämään avustajan tai jon-
kun muun auttamaan ylittämisessä. Lankkupolun varrelta löy-
tyy myös levähdyspenkkejä. Lankkupolun toiselta puolelta löy-
tyy esteetön, mutta haastava luontopolku. Materiaaliltaan polku 
on kovaa hiekkatietä, osittain nurmen peitossa. Alkupäässä pol-
kua on jyrkkä ylämäki.
Viime vuoden puolella alueelle remontoitiin paikka, johon siir-

rettiin laavu, penkit, pöytä ja kuivakäymälä. Samalla rakennettiin 
jatkoa laavulle johtavaan Pajakkakosken luontopolkuun. Luonto-
polku ei ole esteetön, mutta laavulle on mahdollista päästä autol-
la tai kävellenkin kiertämällä Akonkoskentien kautta. 
Esteettömiä palveluja löytyy niukasti, esimerkiksi esteetöntä 

kuivakäymälää ei ole. Kosken toisella puolen sijaitsevasta Kuh-
mon kirjastosta löytyy vessat kaikille. Makkaranpaisto ja retkiruo-
an laitto onnistuu laavulla, mutta suosittelen ottamaan mukaan 
joko oppaan tai henkilökohtaisen avustajan..

Wild Defi

Kainuussa erityisryhmille ja muille luonnosta ja retkeilystä 
kiinnostuneille ohjelmapalveluja järjestävä Wild Defi on 
perustettu vuonna 2021. Wild Defin palvelut ovat esteet-

tömiä ja yhdenvertaisia- asiakkaiden kanssa voidaan tarvittaessa 
kommunikoida vaikkapa viittomakielellä, kuvakorteilla tai selko-
kielellä. Yhtenä palveluna metsä voidaan myös tuoda kotisohval-
le livelähetyksien ja retkivideoiden avulla, mikäli mahdollisuutta 
uloslähtemiseen ei ole.

Wild Defin virtuaalipalvelu

Wild Defi tarjoaa ohjelmapalvelua myös virtuaalisesti ja etänä jär-
jestäen livetapahtumia, jotka tehdään suorana lähetyksenä met-
sässä, alustana Youtube, Teams tai Zoom. Facebookissa tai Insta-
gramissa on mahdollista nähdä livelähetyksiä ilmaiseksi silloin 
tällöin, muutoin ne ovat maksullisia. Livelähetyksissä ja retkivide-
oissa kamera keskittyy pääasiassa retkeilykohteen kuvaamiseen 
kuvaten tärkeät maisemat sekä mahdolliset eläin-, kasvi- tai muut 
bongaukset. Retkivideoiden alussa ja lopussa näytetään kuiten-
kin oppaan kasvot. Wild Defi tekee videoita ja livelähetyksiä vas-
tuullisesti sekä kunnioittaen kansallispuistojen, luonnonsuoje-
lualueiden ja muiden retkeilykohteiden sääntöjä, jokamiehenoi-
keudet tuntien. Myös asiakkaita informoidaan näistä säännöistä 
ja tarvittaessa kertaillaan jokamiehenoikeuksia. Näitä palvelui-
ta on myös mahdollista ostaa tilaustyönä itselleen tai ryhmälle.
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Kotimaassa matkaillen

HUS SELKÄYDINVAMMAPOLIKLINIKKA (SYV) –  
POLIKLINIKEN FÖR RYGGMÄRGSSKADOR (RMS) 

KÄYNTIOSOITE: 
HUS Selkäydinvammapoliklinikka 
Synapsia-talo 
Nordenskiöldinkatu 18 B, 1. krs 
00250 Helsinki

POSTIOSOITE: 
HUS Selkäydinvammapoliklinikka 
PL 350 
00029 HUS

YHTEYDENOTOT: 
Osastonsihteeri, puh. (09) 471 71389 (ajanvaraus ja peruutukset) 
ma–to klo 8.00–9.00 ja klo 12.00–13.00, pe klo 12.00–13.00 
Ajan peruutukset myös sähköpostitse: fysiatria.selkaydinvammapoliklinikka@hus.fi.

Sairaanhoitaja, puh. 050 513 1862 (hoidolliset asiat) 
ma 9.00–10.00 ja to 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

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 di-
gihoitopolulle niin heidän halutessaan.

TAYS selkäydinvammapoliklinikka 

KÄYNTIOSOITE:  
Tays Hatanpään Puistosairaala  
Gauffininkatu 3  
33900 Tampere

POSTIOSOITE:  
TAYS  
Selkäydinvammapoliklinikka 
PL 2000 
33521 Tampere

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

Wild Defin omistaja Hanna Vuorinen on suorittanut luonto-
ohjaajan koulutuksen, käynyt viittomakielen ja puhevammais-
ten tulkkauksen kursseilla ja osallistunut erilaisiin verkkosemi-
naareihin ja lyhytkoulutuksiin, jossa on tutustuttu esteettömiin 
palveluihin. Hanna on myös henkilökohtaisessa elämässään ol-
lut paljon tekemisissä erityisryhmien kuten kuulo- ja kehitysvam-
maisten kanssa. Hanna tykkää vapaa-ajallaan käydä metsässä ret-
keilemässä, kalastaa ja kerätä sieniä ja marjoja. Hannan lempipuu-
haa on myös erilaisten pelien pelailu koneella tai konsoleilla. 

Lisätietoa: www.wiLd-defi.com
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ESCIF

Asun Sloveniassa, pienes-
sä kahden miljoonan asuk-
kaan valtiossa entisen Jugo-

slavian alueella. Maa on ollut itse-
näinen 30 vuotta. Viimeinen Lonely 
Planet -oppaan julkaisu arvioi Slo-
venian olevan viidenneksi houkut-
televin, ja Ljubljanan, maan pää-
kaupungin, olevan paras matkai-
lukohde vuonna 2022. Arvostelijat 
korostivat maan monimuotoisuut-
ta ja sitä, että maa on Balkanin, Vä-
limeren alueen ja Alppien sijaan 
kaikkien näiden yhdistelmä. Lone-
ly Planet on viimeisin Sloveniaa tu-
ristikohteena ylistävien suosittelijoi-
den pitkässä sarjassa.
Synnyin Italian rajan lähellä, mut-

ta muutin 1984 Ljubljanaan sen jäl-
keen, kun jouduin autokolariin ja 
vammauduin selkäytimestäni C5-
C6 korkeudelta. Valmistuin lukiosta 
tietotekniikan linjalta, ja sen jälkeen 
yliopistosta pääaineenani matematiikka. Tällä hetkellä työsken-
telen osa-aikaisena kotimaisessa yrityksessä, mutta enin aikani 
kuluu järjestötyössä paikallisen selkäydinvammayhdityksen pre-
sidenttinä, sekä Slovenian vammaisten ihmisten rahoituksen ja 
humanitaaristen järjestöjen valtuuston presidenttinä. Osallistun 
myös selkäydinvammaisten vertaistukitoimintaan. 
Sloveniassa on yksi kansallinen selkäydinvammajärjestö, Zveza 

paraplegikov Slovenije, joka muodostuu yhdeksästä paikallisesta 

European Spinal Cord 
Injury Federation, ESCIF
ESCIF hallituksen jäsenten esittelyt osa 3
Mirjam Kanalec

yhdistyksestä. Jäsenyhdistykset tar-
joavat monenlaisia palveluja ja ohjel-
maa jäsenilleen, kuten mukautettu-
ja kuljetuspalveluja, vertaistukea, ur-
heilua ja liikuntaa, sekä neuvontaa ja 
muuta tukea paluussa aktiiviin elä-
mään. Järjestöllä on tällä hetkellä 
1100 jäsentä. Sloveniassa on yksi sel-
käydinvammakeskus. Melkein kaik-
ki maan selkäydinvammaiset saavat 
ensikontaktin järjestöön siellä, ja tu-
levat näin myös järjestön jäseniksi.
Järjestömme on ollut ESCIF:n jä-

sen sen perustamisesta lähtien vuo-
desta 2006. Olen osallistunut val-
tuutettuna melkein kaikkiin ESCIF:n 
konferensseihin. Joissakin niistä 
olen toiminut luennoitsijana. Vuon-
na 2017 osallituin Slovenian konfe-
renssin järjestämiseen. Osallistuin 
myös laajan Successful (re)integra-
tion of people living with SCI -projek-
tin työryhmään vuosina 2015-2017.

Olen ajan mittaan oppinut sisäistämään ESCIF:n toiminnan ta-
voitteet, ja tullut ymmärtämään, että selkäydinvammaisten elä-
män laadun parantamiseksi on välttämätöntä yhdistää kansallis-
ten ja kansainvälisten sidosryhmien toiminta. 

 MIRJAM KANALECO   KÄÄNÖS: NUUTTI HILTUNEN
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Transanal Irrigation (TAI) suolihuuhtelu vatsan toimituk-
sessa voi tuoda käänteentekevän muutoksen selkäydin-
vammaisille henkilöille ja sen johdosta mahdollistaa pa-

remman elämänlaadun. Tutkimukset osoittavat suolentoiminnan 
haasteiden vaikuttavan merkittävästi jokapäiväiseen elämään, 
sekä fyysisesti että psyykkisesti. Tutkimusten mukaan yli 50 %: 
n selkäydinvammaisista hyötyisi suolihuuhtelusta ja heidän tu-
lisi ottaa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen ja keskus-
tella vatsan toimitustavan muuttamisesta. Suolihuuhtelu järjes-
telmänä on vielä osittain tuntematon mahdollisille käyttäjille 
ja monille terveydenhuollon ammattilaisille. Se ei vielä ole nor-
maali osa selkäydinvamman jälkeistä seurantamenettelyä (Suo-
messa suolihuuhtelu on jo jokseenkin tunnettu). Tanskan sel-
käydinvammayhdistys RYK on julkaissut joukon videoita, jossa 
suolihuuhtelu järjestelmiä esitellään.
Suolentoiminnan haasteet ovat yksi suurin normaalia arkea 

haittaava asia selkäydinvammaiselle. Suurin osa selkäydinvam-
maisista henkilöistä ja terveydenhuollon ammattilaisista   eivät ole 
vielä tietoisia siitä, että suolihuuhtelu voi parantaa merkittäväs-
ti monien selkäydinvammaisten ihmisten elämänlaatua. Lisäksi 
hyvin harvassa maassa on aiheesta kliinisiä ohjeita, kuten Para-
lyzed Veterans Association, USA ja NICE Guidance, Iso-Britannia.
Suolihuuhtelun periaate on pumpata vettä suoleen pehmeäs-

ti ja hellästi, ja sitten tyhjentää se nopeasti ja tehokkaasti. Huuh-
telun vaikutus on pitkäkestoinen- yhden tai kaksi päivää. Turval-
lisuuden tunne muuttaa merkittävästi jokapäiväistä elämää po-
sitiivisesti ja lisää osallistumista yhteiskuntaan.
Suolihuuhtelua käyttävät kertovat lähes yksimielisesti, että hei-

dän elämänlaatunsa on parantunut merkittävästi ja että he koke-
vat vähemmän ”vahinkoja” ja että suolen toiminta ei ole jatkuvas-
ti mielessä. Elämästä tulee vähemmän stressaavaa.

Selkäydinvammaisilla suolentoiminnan negatiivinen vaikutus 

päivittäiseen elämään on 6,1 asteikolla 0–10, kun taas pyörätuo-
lin käyttö on ”vain” 4,7. Suolentoiminta vaikuttaa merkittäväs-
ti jokapäiväiseen elämään fyysisesti ja psyykkisesti ja rajoittaa 
osallistumista ”jokapäiväiseen elämään”. Ei ole viitteitä siitä, että 
voimakkaasti suolen hallintaan liittyvistä ongelmista kärsivät us-
koisivat asioiden voivan olla paremmin.
Tutkimukset osoittavat, että yli 50 % selkäydinvammaisista tu-

lisi harkita, voisiko suolihuuhtelu parantaa jokapäiväistä elämää, 
vaikka otetaan huomioon, että ”vain” puolet heistä ottaisivat sen 
käyttöön täydellä menestyksellä. Tämä on tulos RYK - Spinal-Cord 
Injured Denmarkin (2019) jäsenkyselystä ja Århusin yliopistollisen 
sairaalan tutkimuksista viimeisten 25 vuoden ajalta.
Syynä suolihuuhtelun aloittamatta jättämiselle ja jatkamiselle 

voivat olla esteet, kuten henkilökohtaisen avustajan tarve suoli-
huuhtelua tehdessä. Tanskassa   suolihuuhtelun toteuttamiseen 
ei yleensä ole saatavilla riittävästi apua.

RYK haluaa lisätä selkäydinvammaisten tietoisuutta siitä, että 
suolihuuhtelu voi voi merkittävästi parantaa jokapäiväistä elä-
mää, ja siksi RYK on tuottanut joukon videoita, joiden tarkoituk-
sena on lisätä tietotaitoa suolihuuhtelun mahdollisuuksista. Vi-
deoissa on tekstitykset useilla kielillä, muun muassa englanniksi, 
saksaksi, ranskaksi, espanjaksi ja pohjoismaisilla kielillä ja ne tu-
levat kaikkien saataville toukokuussa 2022. Videoiden ensiesitys 
on NosCos (Nordic Spinal Cord Society) -kongressissa Tukholmas-
sa. Videot on tuotettu yhteistyössä Coloplastin ja Quforan kanssa.
Videoiden tarinat ovat selkäydinvammaisten henkilöiden omia 

tarinoita. Lääketieteelliset tiedot ovat peräisin Tanskan Århusin 
yliopistollisen sairaalan terveydenhuollon ammattilaisilta. Vii-
meisellä videolla nähdään RYK:n jäseniä vuosittaisella kesäleirillä 
osallistumassa aktiviteetteihin, jotka suolihuuhtelu mahdollistaa. 
RYK on todennut, että videot ovat erinomainen tapa välittää 

tietoa sekä selkäydinvammaisille itselleen, että heidän omaisil-

Transanal Irrigation (TAI)
  STIG LANGVAD, RYK - SPINAL-CORD INJURED DENMARK

  KÄÄNNÖS: MIA KUJANPÄÄ JA ANNI TÄCKMAN
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leen ja terveydenhuollon ammattilaisille. RYK kiittää selkäydin-
vammaisten henkilöiden omasta panoksesta, joka esittelee hei-
dän elämänsä yksityisimmän puolen, sekä pätevien terveyden-
huollon ammattilaisten antamista tiedoista.

Monitoring Efficacy on NBD Treatment on Response (MENTOR) 
on kehittänyt kansainvälisten asiantuntijoiden ryhmä neurogee-
nisen suolen toimintahäiriön (NBD) alalta. Kehitykseen osallistui 
kaksi asiantuntijaa Århusin yliopistollisesta sairaalasta. MENTOR 
on helppokäyttöinen instrumentti suolenhoidon muutostarpeen 
arvioimiseen selkäydinvammapotilailla. MENTOR on testattu se-
kä kliinisissä kokeissa että “oikeassa elämässä”.
Suolihuuhtelun viisi tärkeintä indikaatiota ovat: 1. useat inkon-

tinenssitapaukset (vahingot), 2. useita ummetustilanteita (suolen 
tyhjennys kerran tai kaksi viikossa), 3. jatkuva tarve stimuloida 
suoliston toimintaa sormilla, 4. yli 30-45 minuutin käyttäminen 
vatsan toimitukseen ja 5. toistuvien virtsatieinfektioiden esiinty-
minen yhdessä ummetuksen kanssa.
Jos tunnistat yhden tai useamman edellä mainituista oireista, 

sinun tulisi keskustella terveydenhuollon ammattilaisten kanssa 
siitä, voisiko suolihuuhtelu olla sinulle sopiva vaihtoehto.
RYK toivoo, että videot voivat olla ratkaisevassa asemassa se-

kä tiedon jaossa että suolihuuhtelulaitteen saatavuudessa, mikä 
osaltaan varmistaisi sen, että kaikki suolihuuhtelusta hyötyvät ih-
miset pääsevät tehokkaaseen ja sujuvaan suolenhoitoon, mikä 
voi parantaa merkittävästi heidän elämänlaatuaan.
Suomessa suolihuuhtelulaitteita toimittavat Coloplast, Well-

spect ja MedOne, joka edustaa Quforaa, tuotenimiä on useita. 
Ota yhteyttä esim. selkäydinvammakeskukseen tai lääkäriin ja 
keskustele sopisiko suolihuuhtelu sinulle. 

Videot oVat nähtäViLLä 7.5.2022 aLkaen osoitteessa:  
www.tai.ryk.dk
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wellspect.fi

Tunnistatko tilanteen, jossa et enää voi luottaa omaan kehoosi,  
koska pelkäät ummetusta, kipua tai suolesta tahattomasti  
tapahtuvaa karkailua? Se on haastavaa ja elämää rajoittavaa.  
Navina Systems tarjoaa laadukkaita, tarpeisiisi mukautettuja  
tuotteita. Valitse Navina Smart tai Navina Classic, kartio tai  
katetri suolenhallintaratkaisuksi, joka lisää itseluottamusta  
spontaanimpaan elämään.  

Käy osoitteessa wellspect.fi saadaksesi lisätietoja ja ajatuksia,  
miten ottaa asia esille terveydenhuollon ammattilaisesi kanssa.

NAVINA-SUOLIHUUHTELULAITTEET 

SPONTAANIMPAAN   
ELÄMÄÄN 
Innovatiiviset ja käyttäjäystävälliset ratkaisut suolihuuhteluun

Kuvassa esiintyvä henkilö on malli, ei tuotteen käyttäjä. 

Lahjoittamalla tuet Abilis-
säätiön työtä kehitysmaiden
vammaisten ihmisten
tukemiseksi

25090
MOBILEPAY

Abilis-säätiö

Rahankeräyslupa RA/2020/1302

ESPANJAN TORREVIEJASSA vuosia 
tetran käytössä ollut tilava, esteetön 
asunto 2h+kt. Lasitettu parveke, auto-
hallipaikka ja varasto.

MYYDÄÄN

Kuvat, video ja tarkemmat tiedot; 
remecainvest.fi, kohde1766.



selkäydinvamma akson20

Esteettömyys on määritelty myös lainvoimaisessa YK:n 
vammaissopimuksessa. Esteettömyys on ihmisoikeus ja 
edellytys sille, että vammaiset henkilöt voivat elää itsenäi-

sesti ja osallistua täysimääräisesti kaikilla elämänalueilla. YK:n 
vammaissopimus korostaa kaikille sopiva suunnittelua. Se tar-
koittaa tilojen ja ympäristöjen suunnitteluvaiheessa tapahtuvaa 
esteettömyyden huomioonottamista, jotta kaikki ihmiset voivat 
käyttää niitä mahdollisimman laajasti ilman mukautuksia tai eri-
koissuunnittelua. Esteettömyydelle on siis vahvaa pohjaa ja lain-
voimaa, mutta paljon meillä Suomessa on vielä tehtävää.
”Moni asia tehdään nykyään paremmin kuin ennen. Aina ei huo-

mioida, että esteettömyyteen vaikuttaa tilan sisustusratkaisut. Esi-
merkiksi käytävällä voi olla penkkejä, jotka kaventavat apuväli-
neen käyttäjän kulkuväylää”, kertoo esteettömyysasiantuntija Ari 
Kurppa Invalidiliitosta, jossa toimii Esteettömyyskeskus ESKE.
Esteettömyyttä huomioidaan liikkumisen, kuulemisen, näke-

misen ja ymmärtämisen kannalta. Ei siis vain sitä, että pyörätuo-
lilla pääsee. Joskus on asennetta, että esteettömyys on kallista 
tai tarvitseeko kaikkien päästä joka paikkaan. On kuitenkin to-
dettu, että usein vastavalmistunutta joudutaan korjaamaan ja se 
on kallista, kun hyvät esteettömät ratkaisut olisi voitu tehdä ra-
kennusvaiheessa. Lisäksi ohjeita ja tietoa on, mutta miten se ai-
na saavuttaisi suunnittelijat?
”Suunnittelijan tulisi ymmärtää, että ihmisillä on erilaisia toi-

mintakykyjä ja tarpeita. Opinnoissa tähän pitäisi satsata jo alku-
vaiheessa”, toteaa Kurppa.
Paljon puhutaan mm. siitä, että koska toimintarajoitteisia ih-

misiä on kunnissa ja kaupungeissa, niin miksei heitä käytetä tes-
taamassa paikkoja? Toki näin tehdäänkin, mutta olisi hyvä, että 
esteettömyyttä katsotaan laaja-alaisesti. Jos yksi selkäydinvam-
mainen apuvälineenkäyttäjä käy arvioimassa esteetöntä wc-ti-
laa, niin hänen arvionsa ja tarpeensa voi olla eri, kuin jollain toi-
sella selkäydinvammaisella henkilöllä. Joku ehdotti joskus, että 
wc-tilasta tulee hyvä, kun siellä käy eri vammaryhmien edustajat 

Esteettömyys ei ole mielipide

Mielipiteet ovat henkilökohtaisia ja niitä on jokaisella. Esteettömyydestä 
herää monenlaisia ajatuksia ja jokaisella on omia toiveita ja mieltymyksiä. 
Esteettömyydestä on kuitenkin olemassa säädökset, jotka eivät perustu 
kenenkään mielipiteeseen, vaan lakeihin ja säädöksiin. Maankäyttö- ja 
rakennuslakiin Valtioneuvosto on antanut esteettömyysasetuksen, joka sisältää 
rakennuksen esteettömyyttä koskevat vähimmäisvaatimukset. 

   TIINA SIIVONEN
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katsomassa ja ehdottavat mitä tarvitaan. Lopputulos saattaisi ol-
la mielenkiintoinen. Kuinka monta kahvaa olisi seinissä ja miten 
päin? Joku haluaa istuimen seinän viereen, toinen keskemmäl-
le ja niin edelleen. Näkövammaisilla tarpeet saattavat olla erilai-
sia. Tämän takia meillä on esteettömyyteen liittyviä säädöksiä ja 
minimivaatimuksia. Jotta esteetön wc-tila toimisi mahdollisim-
man monelle, niin se tulee tehdä säädösten mukaan. Kotonaan 
ja omilla tiluksillaan jokainen voi tehdä mitä haluaa, mutta ylei-
sissä ja julkisissa paikoissa säädökset takaavat toimivuuden mah-
dollisimman monelle. Tämän takia esteettömyys ei ole mielipide.
”Joskus ajatellaan, että tehdään hyviä ratkaisuja, jotka eivät pe-

rustu toimiviin esteettömyysratkaisuihin. Esimerkiksi vessapape-
riteline on pultattu lattiaan kiinni, jolloin siirtyminen pyörätuo-
lista wc-istuimelle ei onnistu molemmilta puolilta. Teline on este 
myös käveleville henkilöille”, kertoo Kurppa.
Toinen haastava seikka on ulkomailla matkailu. On tarinoita, 

jossa on laitettu kahva wc-istuimen viereen ja sen jälkeen huo-
netta on myyty esteettömänä. Kahva ei riitä kriteeriksi. Maailmal-
la esteettömyysasiat voivat olla toisin. Jokainen maa laatii omat 
esteettömyysvaatimuksensa. Pohjoismaissa esteettömyyslain-

Kuvassa pultattu seisomatuki lattiaan kiinni. Estää pyörätuolista siirtymisen toiselta puolelta. Toive tuesta on tullut vain yhdeltä käyttäjältä. Yhdelle 
hyvä – muille huono!

säädäntö on hyvin samankaltaista. Jos matkustaa ulkomaille, 
niin on hyvä varmistaa esimerkiksi hotellin ovien leveydet ja wc-
tilan koko, jotta varmistat, että pääset apuvälineelläsi liikkumaan. 
Matkustettaessa niin koti- kuin ulkomailla on hyvä varmistaa 

tietojen paikkansapitävyyksiä. Nykyään paljon löytyy kuvahaul-
la kuvia ja hotelleistakin tietoa. Monet toimintarajoitteiset henki-
löt pystyvät myös toimimaan muissakin kuin esteettömissä huo-
neissa. Esimerkiksi kuvista voi todeta reilun kokoisen huoneen, 
mutta kylpyhuone- ja wc-tiloista ei sitten kuvia olekaan. Esteet-
tömiä huoneita on edelleen vähän verrattuna esim. hotellien ko-
konaishuonemäärään. Nykyään jotkin hotelliketjut mitoittavat 
kaikki huoneet isommiksi, jolloin toimiminen siellä mahdollistuu.
”Olisi hyvä, jos palveluntarjoajat kuvailisivat tiloja ja toiminto-

ja nettisivuillaan - sanallisesti ja valokuvin. Silloin kävijä voi itse 
päättää vieraileeko paikassa ja tarvitseeko mahdollisesti avusta-
jan mukaan. Suomalaisten palveluntarjoajien perisynti on se, et-
tä esteettömyyskuvauksia ei ole”, Kurppa tiivistää lopuksi. ESKE:n 
sivuilta, invalidiliitto.fi/esteettomyys/esteettomyyskeskus-eske, 
löytyy paljon esteettömyystietoa. 
Onkohan maailmassa yhtään täysin esteetöntä paikkaa? 
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Kotimaassa matkaillen

Lähdimme koko perheen voimin testaamaan uutta Viking Li-
nen Glory alusta. Seurueemme sisälsi kaksi aikuista, 4-vuo-
tiaan ja 4-kuukautisen lapsen. Viking Glory on varustamon 

uusin alus, joka aloitti Turku-Maarianhamina-Tukholma välillä 1. 
maaliskuuta. Laiva on 222,5 metriä pitkä, 35 metriä leveä ja mat-
kustajia mahtuu 2800. Alus korvaa vanhan Amorellan, joka siirtyy 
risteilemään Helsinki-Tukholma väliä. Laiva on tällä hetkellä aa-
muvuorossa, mutta Viking Linen tiedon mukaan se liikennöi Gra-
cen huoltopäivien aikana iltalähdöillä.
Terminaalissa noustaan hissillä oikean kannen tasolle, jos-

ta putkea pitkin siirrytään laivaan. Hyttimme sijainti kannella 6, 
jonne oli helppo kulkea, koska kyseisestä käytävää ei ollut pääl-
lystetty kokolattiamatolla. 
Ensimmäisenä mukavana yllätyksenä huomaan hytin ulko-oven 

avautuvan automaattisesti, kun avainkortinlukija vilauttaa vih-
reää valoaan. Tämän jälkeen tulee ensimmäinen havainto laivan 
maltillisesta keskeneräisyydestä, ovi aukeaa noin 75 asteen kul-
maan ja loppu jää työnnettäväksi avausmekanismia vastaan. Hy-
tiksi valikoitui Seaside HC Three, joka on nimensä mukaisesti ul-
kolaidalla sijaitseva esteetön hytti 1–3 hengelle. 14 m^2 kokoinen 
hytti on lähes vastaava kuin sisarlaiva Gracelta löytyvä ulkolaidan 
esteetön hytti. Kolme sänkyä, joista yksi on ylhäällä, leveämpi ovi 
sekä sisäänkäynnillä että kylpyhuoneeseen. Kylpyhuoneessa on 
suihkutuoli, käsituet sekä WC-istuimen että suihkutuolin yhtey-
dessä. Suuresta ikkunasta näkyy lähinnä kantta ja merinäköalan 
on vain osittainen ja ikkunan ohi kulkee jonkun verran miehistön 
jäseniä, joten omaa rauhaa kaipaava pitää mielellään verhot kiin-

ni hytissä ollessaan. Hytistä puuttui listoja sieltä täältä, mutta ei-
köhän ne löydä paikalleen lähitulevaisuudessa. 
Hyttitarkastuksen jälkeen suuntasimme ylimmälle kannelle 

katsomaan laivan lähtöä satamasta ja 11. kannen lasilla katettu 
ravintola Terrace on hyisen kevät aamun johdosta täysin tyhjä-
nä, joten ajelehtivista jäälautoista ja muista alkavan kevään mer-
keistä saa nauttia rauhassa. Premium-aamupala tarjoillaan vierei-
sessä ravintola Kobbassa. Aamiaiseen kuuluu lasi kuohuvaa, jo-
ta varsinkin perheen naisväki on odottanut. Äidille skumppaa ja 
tyttärelle Ginger Ale, skål. Aamiaisella kylmät ruoat haetaan nou-

Saaristomerellä esteettömästi
   TEEMU BORGMAN
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Kotimaassa matkaillen

topöydästä ja valikoima on sangen kattava. Lämpimät ruoat va-
litaan listalta, jonka jälkeen ne tarjoillaan pöytään. Valitsin Eggs 
Benedictin, joka on simppeliydestään huolimatta erittäin toimi-
va paketti päivän käyntiin saattamiseksi. 
Vatsa täynnä on mukavaa hengähtää bingossa, jossa voitot 

karttelivat seuruettamme. Nuorisojaosto nauttii lattiassa olevas-
ta lasi-ikkunoista, josta voi tarkkailla merta ja alemmilla kansil-
la kulkevia ihmisiä 
Tämän jännityksen jälkeen on vuorossa nuorison päiväunet, 

jolloin saatan itsekin sulkea silmäni hetkeksi, ja huomaan laivan 
olevan hieman hiljaisempi kuin sisaralus Gracen.
Päivällisen nautimme buffetissa, jonka pohjapiirustus on mie-

lestäni Itämeren aluksista paras. Linjastoille ei muodostu tarpeet-
tomia jonoja, niiden välissä on reilusti tilaa ja tasot ovat maltillisel-
la korkeudella. Ruoka itsessään on hyvin vastaavaa kuin muillakin 
risteilijöillä, joten klassisen valikoiman ystävät löytävät suosikkin-
sa, muut eivät löydä riittävästi uusia makuja. 
Yleiset tilat on vuorattu suurilla panoraamaikkunoilla, joten va-

loa ja merimaisemaa riittää joka puolella. Alus on koristettu Ste-
fan Lindforsin taideteoksilla, jotka sopivat hyvin risteilijän yleisil-
meeseen. Lasten karkkibingon ajaksi jään itse käytävälle tarkkaile-
maan maisemia ja vähän ajan kuluttua huomaan pintapelastajien 
kopterin lentävän lähes samalla korkeudella ja täysin samaa vauh-
tia laivan kanssa. Tätä jatkui minuuttikaupalla, toivottavasti olivat 
vain kiinnostuneita uudesta aluksesta, eikä kyseessä ollut mikään 
ikävämpi keikka. Tämä unohtuu, kun vanhin lapsista juoksee ker-
tomaan, että on voittanut suuren pussin kettukarkkeja, jotka hän 

hyvin tietää isän inhokeiksi. Enemmän hänelle siis.
Happihyppelylle 10. kannen perässä sijaitsevaan kattobaariin, 

joka myös ajankohdan koleudesta johtuen oli ikäväkseni kiinni. 
Tämä oli mielestäni laivan hienoin osa, jossa varmasti lämpimi-
nä kesäpäivinä on tunkua. Aloin jo kuvitella viskisouria ja aurin-
gon porottavaa säteilyä. Nyt kuitenkin haaveiluni katkeaa tuulen-
puuskasta aiheutuvaan vilunväristykseen, joka pakottaa laiskasti 
pukeutuneen hakeutumaan lämpimiin sisätiloihin.
Tax-free on suuri ja valikoima kattava. Pääkäytävä leveä ja help-

po kulkuinen, osa tax-freen hyllyn väleistä on ahtaasti sijoiteltu, 
jopa niin että kapeiden lastenvaunujen kanssa saa olla tarkkana. 
Mukaan tarttui lakupiippuja, Ville Viikinki-sukat ja kuohuvaa su-
kulaisen tulevaa juhlapäivää ajatellen.
Yöelämä jää tältä reissulta raportoimatta, mutta nukkumaan 

mennessä huomaan jälleen laivan olevan hiljaisempi kuin edeltä-
jänsä, eikä se tunnu tärisevänkään niin paljon, vaikka hytti sijait-
see kuudennella kannella. Hetki e-kirjan parissa ja silmät kiinni. 
Yö on rauhallinen, eikä käytävältä kantaudu häiritsevästi melua. 
Toisaalta tiistailähdön matkustaja koostuivat lähinnä varttuneem-
masta väestä, jonka noin yleensä voikin odottaa omaksuneen mal-
tillisemman päivärytmin.
Seuraavana aamuna kello seitsemän ylös, pikasuihku ja tukka-

märkänä kohti kalseaa Turun satamaa. Glory on päivitetty versio 
Gracesta, pieniä parannuksia siellä täällä. Varsinkin lapsille tun-
tui löytyvän paljon ohjelmaa, vaikka emme olleet varsinaiseen 
sesonkiaikaan liikkeellä. Laiva kuin laiva, silti risteilyllä mielestä-
ni parasta on saariston kauneus. 
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Kotimaassa matkaillen

Kesä lähestyy ja monet suunnittelevat matkoja niin muille 
maille kuin kotimaahankin. Esteettömyys on välttämät-
tömyys varsinkin apuvälineenkäyttäjille, joten sen tiedon 

saaminen vaatii joskus hieman yksityisetsivän taitoja. Onneksi 
sähköpostin lähettäminen on melko vaivatonta, jotta voi varmis-
taa onnistuneen loman. On harmillista, että joissakin paikoissa 
esteettömyystieto netissä on vähäistä tai sitä ei ole. Majoituksista 
on usein kuvia, mutta ei esimerkiksi wc-tiloista, jotka ovat melko 
tärkeitä. Kuvien perusteella voisi nähdä, että pärjääkö tavallisissa 
huoneissa, jos esteettömiä huoneita ei ole. Tosin oven leveydet 
ratkaisevat. Kysyttäessä ovien mittoja voi saada vastauksen, et-
tä ovi on standardilevyinen. Standardi ei kerro vielä mitään, joten 
varmista aina sentteinä (cm) hissien, ovien ym. leveydet.
Jotkut kohteet saattavat kertoa olevansa esteettömiä, vaikka 

paikan päällä onkin tasoeroja, kynnyksiä ja jyrkkiä ramppeja. Tä-
mä voi olla yksin reissaajalle yllätys. Paikasta voisi olla esteettö-
myyskuvaus, joka kertoo mitä on ja mitä ei ole, vaikka kaikki es-
teettömyys kriteerit eivät täyttyisikään. Alla olevista kohteista 
Fiskarsin ruukilla oli hyvät kuvaukset ja kerrottu myös, että osa 
paikoista kapeita ja rampit/luiskat jyrkkiä. Totuudenmukaisen 
tiedon perusteella matkaaja itse tekee päätöksen, että selviänkö 
vai pitäisikö mukana olla kaveri. Rohkeasti matkaan ja Suomikin 
on pullollaan kaikkea ihanaa!
Seuraavassa muutamia vinkkejä kotimaan kamaralta paikois-

ta, jotka eivät ole ehkä kaikki täysin esteettömiä, mutta toimivat. 
Vinkit on saatu eri henkilöiden kokemuksista sekä tarkastamal-
la asioita kohteista. Aukioloajat kannattaa varmistaa ennen koh-
teeseen laskeutumista esim. kesäajat. Vinkkejä löytyy esteettö-
miin kohteisiin palmuasema.fi-sivustolta.

Matkaan siis ja etelästä pohjoiseen! Paluumatkan pohjoisesta voi 
tulla suomineidon kurveja pitkin jompaakumpaa puolta. Reitin 
voi tulla toisinkin päin tai sen varrelta. 
Eteläisin kärki HANGOSSA. Merimaisemaa, satamafiilistä ja mu-

kavia terasseja. Itäsatamassa ja kirkkopuistossa ovat esteettö-
mät wc:t. Esteettömyystietoa oli niukasti saatavilla. Hanko on 
kesäpäivän helmi!

KARJAALLA mm. historiallinen Fiskarsin ruukki, joka ei ole täy-
sin esteetön, mutta paikat ovat kuvailtu hyvin ja esteettömyys-
tietoa löytyy sivustolta visitraseborg.fi - suunnittele matkasi – 
esteettömyys.

Pääkaupunkiseudulla HELSINGISSÄ voit piipahtaa lähellä ydinkes-
kustaa Temppeliaukion kirkossa, joka on rakennettu/louhittu kal-
lion sisään 1969. Siellä järjestetään paljon tapahtumia, kuten mm. 
konsertteja hyvän akustiikan vuoksi. Ravirata Vermokin on lähel-
lä Espoossa. Vantaalla on tiedekeskus Heureka, joka voi yllättää.

Suomineidon päästä päähän 
 Tiina Siivonen
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LAHDEN urheilukaupungissa voit piipahtaa hyppytornissa kat-
somassa maisemia ja hiihtomuseossa fiilistelemässä historiaa.
Riippuen reittivalinnastasi, niin MIKKELISSÄ voit pyörähtää Muis-
ti-tiedekeskuksessa. Siellä asiaa sodasta ja rauhasta, joka ajan-
kohtaista tälläkin hetkellä. Lue lisää kohteesta tästä lehdestä.

JUVAN kohdalla käännyt Pieksämäkeä kohti ja voit nauttia iha-
nan teehetken englantilaisittain Teahouse Wehmaassa. Teehuo-
neelle pääsee esteettömästi sisään ja löytyy myös esteetön wc. 
Kesäaika on kiireistä teehuoneella, joten jos tiedät aikataulusi, 
niin teehetki kannattaa varata ennakkoon esim. netistä. Parkki-
paikat yläpihalla.

VARKAUDEN kohdalla tehdään mutka ja kohteena Valamon uusi 
luostari, jossa liikkuminen onnistuu. Esteettömät autopaikat ovat 
mäen päällä, joten kannattaa kysyä alaparkin kohdalla ajo-ohjei-
ta. Luostarialueella ramppeja on lähes joka paikkaan ja näyttely-
tilassa on hissi. Korkeilta kynnyksiltä ei voi välttyä. Esteetön wc 
on ravintolarakennuksessa. Majoituksesta löytyy esteetön huone. 

OUTOKUMPU on kohteena seuraavaksi ja siellä Kaivosmuseo se-
kä Museotunneli, joka on noin 200 m pitkä. Pinta on kivimurskaa. 
Apuvälineillä liikkuminen onnistuu. Kaivosmuseo on kaksikerrok-
sinen ja siinä on hissi. Aulasta löytyy esteetön wc. Myös Infon au-
lasta löytyy esteetön wc.
Kauniit maisemat johdattelevat Kuopioon. Kuopiossa voi naut-

tia torielämästä ja kalakukosta. Pyörivä Puijon tornin ravintola on 
myös kokemus.

IISALMEN kupeessa Sonkajärvellä voi pyörähtää vaikkapa eukon-
kannon kilipailuissa.

OULUSSA voi piipahtaa torilla katsomassa Toripolliisin patsasta, 
joka on saanut nimensä kolmesta torin järjestyksestä valvonees-
ta poliisista. Kaupungin tapahtumarikkaasta kesästä löytyy vaik-
ka mitä tarjontaa!
Voit poiketa Kemi-Tornio-Haaparanta akselilla eli ulkomail-

la asti. 

ROVANIEMI ja ikuinen joulu - Santapark ja Joulupukin paja. Mis-
sä voi nauttia parhaan poronkäristyksen? Puskaradiossa kerrot-
tiin parasta olevan ravintola Pohjanhovissa, mutta rinnalla ravin-
tola Nili. Muistakaahan, että makuasiat on tehty kiisteltäviksi . . .

SODANKYLÄN kupeessa on Jaakkolan porofarmi, jossa voi ihas-
tella ja syöttää poroja. Varmista aukioloajat kesällä. Sodankylän 
elokuvafestareita vietetään kesän alussa.

TANKAVAARALLA ei voi ajaa ohi Kultamuseon, vaan poikettava 
siellä on!

INARISSA Hotelli Kultahovissa voi yöpyä esteettömästi, jos väli-
matka tuntuu liian pitkältä seuraavan kohteeseen.

UTSJOKI, jossakin niin kaukana, joten ainakin pysähdyttävä, jot-
ta tietää siellä käyneensä. 

NUORGAM, Suomen pohjoisin kolkka. Löytyy ainakin joku raja-
pyykki/merkki, jossa tietenkin voi ottaa selfien. Lomakylän leirin-
täalueella on esteetön wc. Huoneisto nro 6:ssa on ramppi ja ti-
lava wc- ja suihkutila. Sivustolta löytyy hyvät kuvat. Ravintolaan 
on muutama porras. Norjaankaan ei ole pitkä matka, joten ulko-
maillakin voi käydä. Monet kuvat kertovat näillä lakeuksilla revon-
tulien ihanuuksista. Kesällä niitä ei näe valoisten öiden vuoksi. 
Hehku voi olla liian himmeä. Niitä varten on tehtävä uusi reissu. 
Hyvää matkaa! 
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Mainos

Mikkelissä avattiin vajaat vuosi sitten uusi 
Sodan ja rauhan keskus Muisti, joka sijaitsee 
aivan kaupungin ydinkeskustan tuntumassa.  
Päämajamuseo ja Muisti muodostavat yhtenäisen 
kokonaisuuden, joiden näyttelyt käsittelevät sodan 
ja rauhan teemoja sekä sotaa ilmiönä. Päätimme 
tutustua tiloihin ja samalla katsoa miten tiloissa 
ja eri näyttelyissä on huomioitu liikuntarajoitteiset 
asiakkaat. 

Invapysäköintipaikat sijaitsevat rakennuksen välittömässä läheisyydessä ja esteetön pääsisäänkäynti automaattisesti 
aukeavina ovineen on helppo havaita. Sisäänkäynnin jälkeen 

nousimme tilavalla hissillä infotasoon, jossa meidät vastaanotti 
asiakaspalvelupäällikkö Anna Maija Hunter. 

 – Meidän tiloissamme on käynyt myös liikuntarajoitteisia asi-
akkaita ja palaute on pääasiallisesti positiivista, toteaa Anna-Mai-
ja. Tilakokonaisuudessa toimii vuonna 1974 perustettu Päämaja-
museo, Kahvila Rauha ja uudet Muisti-näyttelyt.

 – Tilakokonaisuus sijaitsee entisessä keskuskansakoulussa, 
jossa tehtiin mittavat remontit näyttelytiloja varten. Tämä mah-
dollisti myös huomioimaan liikuntarajoitteiset henkilöt. Näyttely-
tuottajat ovat myös paremmin pystyneet huomioimaan sen, että 
kieron aikana pääsee sujuvasti liikkuman kaikissa museon näyt-
telyissä esteettömästi, huomauttaa Hunter.  
Uusi museokokonaisuus on saanut paljon positiivista huomi-

ota, niin valtakunnallisissa kuin paikallisissa medioissa. Tämä on 
näkynyt myös kävijämäärissä. 

 – Olemme ylittäneet koronatilanteesta huolimatta kävijämää-
räodotukset. Odotimme viime vuonna 27000 kävijää, mutta vuo-
den loppuun mennessä kävijöitä oli 29000. Museomme palkittiin 
Vuoden Mikkeliläinen -tittelillä ja olemme tänä keväänä valtakun-
nallisessa Vuoden Museo -kilpailussa neljän finalistin joukossa, 
kertoo Hunter. Kysyttäessä asiakaspalvelupäällikön mielipidettä 
omista näyttelyn suosikeista niin kaksi kohdetta nousi yli muiden. 
--Kierron alkupäässä on mahdollisuus valita kahdesta päivittäin 
vaihtuvasta henkilötarinasta yksi, ja kokea miltä sota heistä tun-
tui. Toinen mieleenpainuva kohde on VR-taistelukokemus, jossa 
kävijä pääsee virtuaalilasien avulla Summan rintamalle vartioso-
tilaan asemaan muutamaksi minuutiksi. 

Virtuaalisesti toteutettu sotakokemus jäi mieliin 

Testiryhmä, johon allekirjoittaneen lisäksi kuului Erkki 
Pettinen ja Timo Petäjämäki, kokivat liikkumisen pyörä-
tuolilla näyttelytiloissa helpoksi. 

 – Kokonaisuutena ajatellen esillä olevat näyttelyt ovat todel-
la mielenkiintoisia ja helposti saavutettavissa, toteaa Erkki. Koko 
ryhmälle mieleenpainuvin kokemus oli taistelukohtaukset varti-
joiden pesäkkeessä virtuaalilasit päässä. 

 – Aivan kuin olisi ollut seuraamassa taistelua paikan päällä. 
Hieman lähemmäksi taistelupesäkkeen reunaa olisi ollut hyvä 
päästä, eli lisää jalkatilaa alaosaan, niin kokemus olisi ollut vie-
lä parempi. Samoin itse tiloihin mennessä voisi asentaa muuta-
man luiskan kynnyksien kohdalle lisää. Eräässä kohdassa näytte-
lytilojen lattiapinnat olivat eri tasoilla, jotka kylläkin oli merkitty 
huomionauhoilla, mutta ne voisivat olla vielä selkeimpiä, toteaa 
Timo. Näyttelyiden saavutettavuudessa ollaan tekemässä paran-
nuksia lähitulevaisuudessa. 

 – Sisältö on pääosin audiovisuaalinen ja esimerkiksi näkö- ja 
kuulorajoitteisille ollaan etsimässä ratkaisuja, jotta museon eri 
näyttelyt olisivat paremmin saavutettavissa kaikille asiakkaille, 
huomauttaa Anna-Maija Hunter. Kaikkinensa ryhmämme oli var-
sin tyytyväinen tilojen esteettömyysratkaisuihin. Hyvin toimivat 
WC-tilat ja kierroksen lopuksi kuppi kahvia esteettömässä lounas-
paikassa kruunasi mieleenpainuvan museokokemuksen. 

Aina ajankohtainen Sodan 
ja Rauhan keskus Muisti 

PIH
LA LIU

KKO
N
EN
/M
U
ISTI.O

RG

 KAUKO VÄISÄNEN   HAMID ALSAMMARRAEE
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Pääsimme heti tositoimiin kädentaitojen työpajassa, jos-
sa syntyi saippuaa, joulukransseja, paperitähtiä, tonttu-
koristeita ja mosaiikkilyhtyjä. Pajasta saatiin kotiin vietä-

väksi joulukoristeita ja kauniita lahjoja läheisille. Harmitusta toi 
se, että useasta kuntoutuspaikasta erialaisten kädentaitojen pa-
jat ja ryhmät ovat loppuneet. Käsillä tekeminen rentouttaa ja on 
luovaa. Lisäksi se on yhdessäolon laatuaikaa.
Perjantai-illan päätös Mansikkamäen Draamapajan Jari Hil-

tusen ilmaisutyöpajassa herätti etukäteen jännitystä niin yhdes-
sä kuin toisessakin osallistujassa. Ei kai täällä vain joudu esiin-
tymään? Jännitykset ravisteltiin kuitenkin pois luomalla yhteis-
henkeä, hassuttelemalla porukalla sekä herättelemällä luovuutta 
kuvin, tekstein ja äänimaisemia luomalla. Osa osallistujista pääsi 
harjoittamaan myös esiintymistaitojaan oman rennon yleisömme 
edessä. Työpajan lopuksi käydyssä keskustelussa nousi esille, et-
tä ilmaisun harjoittelu ei ollutkaan pelottavaa, vaan jopa oikein 
hauskaa, kun tehtiin höpsöjä asioita yhdessä porukalla! 
Lauantaiaamu käynnistyi Tommi Ojalan taideterapialuennol-

la, jonka jälkeen työpajailimme tekstuurien, maalauksen ja kes-
kustelun keinoin. Erään osallistujan kommentti:

 – Mä kun kuulin mitä tehdään, ajattelin, että miten saan puo-
lituntisen kulumaan siveltimen ja väripurkkien kanssa. Mun vah-
vuuksia ei ole keskittyminen. Sitten ohjaaja sanoo, että aika 
päättyi. Olin ihmeissäni, että ei voi olla. Olikohan se sen tausta-
musiikin ansiota? Täytyy todeta, että pystyn, vaikka välillä tuntuu, 
ettei mikään suju. Uusi ja onnistunut kokemus!
Lounaan jälkeen DanceAbility Finlandin Kaarina ja Kadar ohja-

sivat inklusiivisen improvisoivan tanssin työpajan. Siellä opimme, 
että mikä tahansa liike voi olla tanssia! Miten tervehditään liikkeel-
lä ilman sanoja? Ei väin käden heilautuksella, vaan koko kropan 
voimin. Todettiin, että turha miettiä liikaa, annetaan mennä. Ka-
dar kertoi, miten hän on tanssin avulla löytänyt kehonsa uudel-
leen, ja sitä kautta toimintakyky on selvästi parantunut. Hänen 
alkulämmittelynsä lattiatasossa oli jo esitys, sillä kieriminen lat-
tialla, kun jalat eivät toimi, näytti sulavalta ja luonnolliselta. Lan-

tion ja toimivia varatalon lihaksia oli harjoitettu.
Kirjailijaopettaja Niina Hakalahti johdatti meidät lauantain vii-

meisessä työpajassa luovan kirjoittamisen äärelle kirjoittamisen 
sääntöjen ja harjoitusten kautta. Se oli hauskaa! Ei siis paineita 
säännöistä ja muista, vaan kynä sauhuamaan. Nykyään tuokin 
sanonta pitäisi kirjoittaa uusiksi koneellistumisen vuoksi. Näp-
päimet kuumiksi…
Lauantai-iltaa vietettiin rennosti hohtokeilauksen parissa. Suo-

malaisittain saunominen jäi ja siihen muutama toivoi aikaa, jos 

Luovuuden äärellä 
Kulttuuriviikonlopussa
Perjantaista lauantaihin 26.-28.11.2021 kokoonnuttiin Kuntoutuskeskus 
Kankaanpäähän viettämään viikonloppua itseilmaisun, hauskan ajanvietteen ja 
luovuuden parissa Kulttuuriviikonlopun merkeissä. Viikonlopussa oli mukana 17 
osallistujaa. Viikonlopulle sattui myös ensimmäinen talven pakkanen -14 astetta 
ja lumimyräkkä. Sisätiloissa oli hyvä hymyillä!

 MAARIKA HALONEN JA TIINA SIIVONEN   MAARIKA HALONEN
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tulevaisuudessa järjestetään leirejä. Kuuluhan saunominen myös 
suomalaiseen kulttuuriin!
Sunnuntain ohjelma avattiin Ikaalisten Valokuvaamon Viivi 

Hautamäen ohjaamalla valokuvaustyöpajalla, jossa pääsimme 
harjoittelemaan käytännön valokuvaustilanteita ja saimme pal-
jon hyviä vinkkejä. Kuten se, että ei kannata vaan räpsiä, vaikka 
se onkin esimerkiksi puhelimella helppoa. Puhelimen kuva-al-
bumia pitäisi myös siivota ja poistaa kuvia. Moni tunnisti itsensä 
tästä ”taidosta”. Kuvatessa on hyvä katsoa se, että mitä esim. jää 
ihmisten pään päälle vai rajautuuko joku hassusti taustalla. Jä-
tä hetki aikaa kuvan tarkkailulle ennen kuin räpsäiset kuvan. Sil-
lä pääsee yllättävän paljon parempiin tuloksiin!
Lounas yllätti meidät iloisesti vuoden ensimmäisellä joulua-

terialla. Tunnelma oli mahtava joulukuusineen ja kauniisti katet-
tuineen pöytineen. 
Viikonloppu päätettiin luovaan askarteluhetkeen, jossa osallis-

tujamme tekivät kollaaseja leiritunnelman innoittamina. Kiitos-
ta saivat mm. miljöön viihtyvyys, hyvä ruoka, innostavat työpa-
jat, uusien asioiden äärellä oleminen ja ennen kaikkea mahtava 
porukka ja yhteishenki. 
Lämpimät kiitokset kaikille osallistujille, työpajojen ohjaajille 

sekä Kuntoutuskeskus Kankaanpäälle! 

Luovuuden äärellä 
Kulttuuriviikonlopussa
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Elämässä tehtäviä asioita, to do -lista tai unelmat ovat nii-
tä, joita meillä kaikilla on erilaisia. Paikkoja, tapaamisia, 
reissuja, makuja, mökin han-

kinta, urheilulajikokeiluja tai mui-
ta asioita, joita olemme päättäneet 
toteuttaa elämämme aikana. Itsel-
läni oli pitkään listalla käydä raveis-
sa. Kaupungissani on ravirata, mut-
ta jostain syystä ei ole tullut käytyä. 
Toiveeni toteutui toisaalla ja hur-
mokselta ei voitu välttyä: Napakka 
tuuli kasvoilla, hevosten harjat vil-
linä vauhdista ja yleisöä rajoitusten 
puitteissa! Jännitystä kuka ajaa en-
simmäisenä maaliviivan yli. Toto-veikkauslappu taskussa. Menikö 
euro vai tuliko vähän voittoakin? Yleisö oli aika miehekästä, mut-
ta kuitenkin hyvin eri ikäistä. Sisätiloissa lämpö tavoitti posket ja 
rasvaisten perunoiden tuoksu nenän. Tunnelma oli mahtava! Li-
säksi jokaisen lähdön jännitys ja lopputulos. Muiden ihmisten läs-
näolo ja intensiivisyys lajia kohtaan. Nämä olivat tunnelmia en-
simmäisistä raveistani. 
Tapasin vähän sattumaltakin Suomen Hippos ry:n raviurhei-

luyksikön johtajan Tomi Himangan. Hänen opastuksellaan pää-

sin lajiin kiinni ja se oli hauskaa. Ennakkoluuloja lajia kohtaan 
on paljon ja raviharrastajasta puhuttaessa varmasti stereotyyp-

pisin kuva on Totoa eli vedonlyöntiä 
pelaava miespuolinen henkilö. ”Ra-
viurheilun lajivahvuus on siinä, että 
sitä voi harrastaa ihmiset laidasta lai-
taan eli herra, narri, mies ja nainen ja 
kaikki ovat samalla viivalla. Arkitapah-
tumissa on enemmän iäkkäitä miehiä, 
mutta esimerkiksi kuninkuusraveis-
sa katsomossa on enemmän naisia 
ja nuorempaa väkeä. Netin kautta on 
myös paljon nuorta porukkaa muka-
na. Haluaisimme uusia nuoria harras-

tajia mukaan, mutta taitaa olla samat haasteet kuin monella muul-
lakin urheilulajilla”, kertoo Himanka lajin harrastajista ja jatkaa,” 
On hienoa, että tähän lajiin voi tulla montaa kautta. Monesti miel-
letään tulokulma pelaamisen kautta. Totuus on kuitenkin se, et-
tä kaikki eivät pelaa. Paljon on henkilöitä mukana hevosten takia 
ja niiden urheilusuoritusten. Ravit toimivat myös hyvin sosiaali-
sena tapahtuma, johon tullaan tapaamaan tuttuja. Joku saattaa 
lenkillä poiketa koiran kanssa syömään makkaran. Toiset istuvat 
ravintolassa siemailemassa viiniä ravien lomassa. Syitä harrasta-

Raviradalla on tunnelmaa
Tomi Himanka kuvassa 
vasemmalla.
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Muiden ihmisten läsnäolo 
ja intensiivisyys lajia 
kohtaan. Nämä olivat 

tunnelmia ensimmäisistä 
raveistani. 
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miseen ja raveissa käymiseen on monia.”
Himangan oma historia ravien pariin lähtee kotipaikkakunnalta 

Kalajoelta. ”Meillä ei kotona ollut omia hevosia, mutta naapurus-
tossa kyllä ja ravitoiminta oli muutenkin aktiivista. Pienen paik-
kakunnan kohokohtana oli kesäravit, ja tuohon aikaan radalla oli 
tosi paljon porukkaa. Siellä poikasina oltiin veljen kanssa. Ensin 
kiinnosti hevoset, sitten pelit ja tietenkin jännitys edellä maini-
tuista. Tutustuin lajiin enemmän ja sittemmin hevosen osaomis-
tamiseen. Olen ajanut hevosia muiden talleilla. En ole koskaan 
ollut niin sanottu hevosmies, vaan kaikki lajin ympärillä kiinnos-
taa. Jos nyt pitäisi valjastaa hevonen, niin tuskin onnistuisi”, Hi-
manka naurahtaa, jonka uralle mahtuu myös kymmenen vuotta 
raviradan toimitusjohtajana.
Ravit ovat olleet myös puheenaiheissa, kun puhutaan eläin-

ten kohtelusta. ”Aihe on pinnalla. Eläinten kohtelu puhututtaa 
ja meidänkin (Hippos ry:n) strategiassa eläinten ja ihmisten hy-
vinvointi on huomioitu vahvasti. Lajissa puhutaan paljon mm. 
siitä, miten eläintä kohdellaan. Vasta tuli voimaan uudet sään-
nöt, joiden mukaan hevosta ei enää saa käskeä, mutta sille voi 
antaa merkin. Esimerkiksi kevyt kosketus ajovitsalla hevoseen, 
mutta voimaa ei saa käyttää. Eläintä kohdellaan hyvin”, tiivistää 
Tomi Himanka Suomen Hippos ry:stä. Järjestö on kattojärjestö 
rekisteröidyille yhdistyksille, jotka mm. järjestävät raveja. Hip-
poksen tärkeimmät tehtävät ovat pitää rekisteriä ja kantakirjaa 
kaikista Suomessa kasvatettavista hevosroduista sekä johtaa ja 
valvoa ravikilpailutoimintaa.
Raviratojen esteettömyys kiinnostaa. Itse kävin Vermossa Es-

poossa ja siellä rakennuksen keskikerros toimi apuvälineen käyt-
täjälle hyvin. Auton sai ajaa radan viereen eli olisi voinut katsoa 
raveja vaikkapa autosta. Autolta sisään oli jyrkähkö nousu, mutta 
oli kaverit matkassa, joten ei ongelmaa.” Mitään dokumentointia 
ei ole esteettömyydestä. Maakunnissa on 19 ravirataa, jotka toi-
mivat ympäri vuoden. Monet on rakennettu 70-luvulla, mutta pa-
rempaan päin mennään. Melko hyvä tilanne ja uudistusta tapah-
tuu. Tuollaiset autokatsomot olivat ennen suosittuja, mutta niis-
tä on osittain luovuttu”, Himanka muistelee. 
Kysytyin kysymys haastateltavalleni on se, että onko aikaa tai 

kiinnostusta raviurheiluun vielä vapaa-ajalla. ”Toki! Harva voi sa-
noa, että saa tehdä harrastuksen parissa työtä. Itse voin ja se on 
unelma. Tosin tässä elämän vaiheessa lasten harrastaminen ja 
muu perhe-elämä vie aikaa, joten en käy viikoittain raveissa, mut-
ta aina silloin, kun siihen on aikaa. Se ei kuitenkaan estä digiaika-
na seuraamasta raveja säännöllisesti”, sanoo Himanka.
”Kehotan kaikkia tulemaan, katsomaan ja kokemaan lajia pai-

kan päälle. Jos haluatte yksin tai ryhmässä opastusta lajiin, niin 
siitä kannattaa kysyä raviradalta mihin olette menossa. Monella 
on palvelu olemassa. Samalla voi tarkistaa esteettömyysasioita. 
Laji mielletään usein vaikeaksi ja monimutkaiseksi, mutta perus-
teet voi ottaa opastuksella helposti haltuun. Valtakunnalliset ra-
viaikataulut löytyvät hyvin Hippoksen sivuilta”, Himanka kehot-
taa ja kertoo odotuksiaan tulevaan: ”Itse odotan kesää ja oman 
suomenhevosen ensimmäistä lähtöä. Viikkoa ennen lähtöä on jo 
perhosia vatsassa. Tervetuloa kokemaan tunnelmaa!” 

Lauri Hyvösen ääni on tuttu monelle ravien ystävälle. Esteettö-
myydestä kysyttäessä raviselostaja Hyvönen kertoo, että ravirato-
jen taso vaihtelee sen osalta. Jokaisella raviradalla on kotisivut, 
joista voi etsiä tietoa esteettömyydestä.

 – Parhaiten esteettömyydestä huolehditaan suurissa tapahtu-
missa, kuten Kuninkuusraveissa, joissa on isot esteettömät kat-
somot. 
Tulevan kesän Kuninkuusravit järjestetään Pilvenmäen ravira-

dalla Forssassa heinäkuun lopulla. Kuninkuusravit on festarityyp-
pinen tapahtuma, joka ennen koronaa keräsi 50 000 osallistujaa 
viikonlopun aikana. Kuninkuusraveihin on perinteisesti osallistu-
nut lajista kiinnostuneita sekä lähialueen asukkaita, jotka tulevat 
paikalle tapahtuman tunnelman vuoksi. 

 – Tämän hetken trendi on se, että kesäajan ulkopuolella ra-
veja katsotaan entistä enemmän kotoa käsin, sillä raveista teh-
dään laadukkaat tv-lähetykset. Paikalle tullaan kesäisin, kun on 
hyvät säät.
Hyvönen vinkkaa, että ravien nouseva tähti on suomenhevoso-

ri Parvelan Retu, joka on lähes tappioton ja paljon voittanut. Sitä 
onkin verrattu Vieskeriin.

Lauri Hyvönen on suomalainen raviselostaja ja -toimittaja.

 ALICIA PERHO

Raviselostajan näkökulma
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Kotimaassa matkaillen

Uiminen, auringossa rentoutuminen ja palmut. AAH! Viimek-
si mainittu ei Suomen kesässä menesty, mutta kaksi ensim-
mäistä mahdollistuvat, jos säät sallivat. Tosin koronan aika-

na on todettu, että avantouinti on lisääntynyt valtavasti, joten voi-
daankin todeta uimisen olevan ympärivuotinen juttu. Jos avanto ei 
miellytä, niin uimahalleja löytyy lähes joka pitäjästä. Tosin esteettö-
myys voi olla haaste. Samoin myös uimarannoilla kesäisin. Itsenäi-
sesti uimaan meno voi olla hankalaa lähiuimarannoilla. Maaston ja 
rannan muoto jyrkänteineen voivat vaikuttaa suuresti. Muutamilla 
paikkakunnilla on panostettu esteettömyyteen, niin laiturin, kuin 
wc/pukutilojenkin suhteen. Paikkoja voi olla enemmänkin, mutta 
tässä muutama, joita voi käydä reissuillaan testaamassa. 
Usein haasteena esteettömien kohteiden osalta ovat suihku/

pyörätuolit, joilla mennä veteen. Jos rannalla ei ole valvontaa 
tai lukollista säilytystä, niin ne saattavat olla ilkivallan kohteena. 
Omalla pyörätuolilla veteen meno on jokaisen oma asia, mutta 
laakereihin saattaa mennä hiekkaa ja muita epäpuhtauksia. Vä-
lineet.fi-sivustolta löytyy Malike-toiminta, josta voi vuokrata mm. 
Hippocampe-maastopyörätuolin, jolla voi mennä veteen. 
Laitureissa ja luiskissa haasteena ovat käsijohteet/kaiteet. Ne 

saattavat puuttua, jolloin heikommalla tasapainolla veteen me-
no on haastavaa. 
Suomessa ei tiettävästi ole rannoilla hissiä, jolla pääsisi luon-

nonvesiin. Ulkomailta on muutamia esimerkkejä, mutta siellä ei 
tule talvea ja jäätä. Tosin nykyteknologialla ja siirrettävillä versi-
oilla luulisi tähänkin ongelmaan löytyvän vielä ratkaisu. Suomes-
sa rannoilla on kuitenkin valvontaa, joten myös hissin käyttö oli-
si näin ollen valvottua. 
Mökkirantoihin jokainen voi rakentaa mieleisensä version lai-

turista tai luiskasta, jos ranta on oma. Yleisillä rannoilla pyritään, 
että esteettömyys toimisi mahdollisimman monelle käyttäjäryh-
mälle. Yleisten uimarantojen tietoja löytyy ylläpitäjän sivuilta 
(kaupungit, kunnat).

Alakorkalon uimaranta, Rovaniemi

Uimaranta on uusi. Se valmistui Kemijoen varrelle 2021. Rannal-
ta löytyy rakennus, jossa esteetön wc ja pukutila. Järveen menee 
luiska. Luiskan päässä on betonilaatta, jotta ei uppoa pohjahiek-
kaan. Luiskan päätyalue on merkattu poijuilla ja esim. suihku-
tuoli on mahdollisuus kiinnittää, jotta se ei lähde virran mukana 
liikkeelle. Rannalle on tarkoitus hankkia suihkutuoli tms., jolla 
päästä veteen. Tällä hetkellä veteen menoväline pitää tuoda mu-
kanaan. Ranta löytyy osoitteesta Alakorkalontie 346-350, 96700 
Rovaniemi.

Kesä tulee – rantsuun!
 TIINA SIIVONEN, MINNA MUUKKONEN   MINNA MUUKKOSEN ARKISTO
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Kotimaassa matkaillen

Ekvallan uimaranta, Turku

Rannassa on liikkumista helpottavat kovapäällysteiset kulkuväy-
lät. Veteen on luiska kiinteällä kaiteella. Veden syvyys 0,35-1,5 
metriin. Pukeutumistilat ja wc:t ovat esteettömiä. Suihkupyörä-
tuoli ja kyynärsauvat ovat käytössä kioskin aukioloaikoina. On 
hyvä varmistaa siis aukioloajat, jos tarvitsee apuvälineitä. Näkö-
vammaisia helpottaa pintojen ja tasojen kontrastit. Äänimajakat 
opastavat uimaria hahmottamaan missä suunnassa ranta on. Ui-
maranta on valvottu kesäaikaan. Uimarannan osoite on Kaksker-
rantie 618, 20960 Turku. Lisätiedot turku.fi. 

Tarjoamme laadukasta ja oikea-aikaista moniammatillista 
selkäydinvammakuntoutusta. Huomioimme terapian 
toteutuksessa selkäydinvamman erityispiirteet ja haasteet. 
Kuntoutuksen tavoitteena on tukea mahdollisimman 
omatoimista ja sujuvaa arkea niin töissä, koulussa, kotona 
kuin harrastuksissa.

Terapiamenetelmät valitaan yksilöllisesti. Hyödynnämme 
selkäydinvammakuntoutuksessa myös robotisoitua 
kävelykuntoutusta, joka soveltuu hyvin sekä kuntoutuksen 
alkuvaiheeseen että myöhempiinkin vaiheisiin.

Tavoitteena omatoiminen 
ja sujuva arki 

Kysy lisää asiakaspalvelustamme:
p. 010 2928 570 tai toimisto@premius.fi
tai
Petra Peltoniemi
Fysioterapeutti ja aikuisten 
neurologisen fysioterapian tiiminvetäjä
p. 050 431 1381 tai petra.peltoniemi@premius.fi

www.premius.fi

Yksilöllistä 
kuntoutusta 
Pirkanmaalla!

Oittaan uimaranta, Espoo

Rannalta noin 100 metriä ovat esteettömät autopaikat. Opastet-
tu hiekkapintainen kulkureitti, johtaa rantaan. Kulkureitillä pitkä 
luiska, jossa on käsijohteet toisella puolella. Rannalla on päällys-
tettyjä käytäviä. Veteen pääsee luiskaa pitkin. Käsijohteet ovat 
molemmilla puolilla luiskaa. Uimaranta on valvottu.
Rannalla on ulkosuihkuja. Suihku on tilava ja sen yhteydessä 

on tukikaide. Esteetön wc on, mutta ehkä vaikea havaita kaukaa. 
Rannan läheisyydessä on Oittaan ulkoilukeskus, jossa sijaitsee 
kahvila-ravintola. Ranta ja kahvila ovat osoitteessa Kunnarlantie 
33-39, 02740 Espoo. Tiedot ovat palvelukartta.hel.fi-verkkopal-
velusta, josta löydät ulkoilualueita ja erilaisia palveluita laajas-
ti pääkaupunkiseudun alueelta. Esteettömyyden voi laittaa mm. 
yhdeksi hakukriteeriksi.
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Vaikuttamistoiminta

Lausunnon antaja: 
Selkäydinvammaiset Akson ry

Toimitettu:
Sosiaali- ja terveysministeriö, lausuntopalvelu.fi 

Kommentit ja huomiot hallituksen esitysluonnoksesta edus-
kunnalle vammaispalvelulainsäädännön uudistamisesta

Selkäydinvammaiset Akson ry (myöhemmin Akson) on sel-
käydinvammaisten henkilöiden valtakunnallinen potilas-
järjestö. Järjestö edustaa noin 900 selkäydinvammaista, 

joilla on erilaisia liikkumisrajoitteita. Selkäydinvammaisia on ar-
vioitu olevan Suomessa noin 10 000, ja vuosittain noin 500 hen-
kilöä saa selkäydinvamman tapaturmasta tai sairaudesta johtu-
en. Järjestö edistää selkäydinvammaisten henkilöiden ja heidän 
läheistensä elämänlaatua.

Yleistä

Selkäydinvammaiset Akson ry näkee lakiesityksessä hyviä uu-
distuksia erityisesti liikkumisen tuen nykyistä monipuolisemmis-
sa tukimuodoissa sekä siinä, että hyvinvointialueen tulee tarjo-
ta erilaisia vaihtoehtoja henkilökohtaisen avun toteuttamiseen. 
Nämä lisäävät vammaisen henkilön mahdollisuuksia toteuttaa 
vammaispalveluita nykyistä yksilöllisemmällä ja tarvelähtöisem-
mällä tavalla. 
Lakiesityksessä on kuitenkin eri pykälien sekä pykälien ja pe-

rusteluiden välisiä ristiriitaisuuksia ja muita ongelmia, joihin tuli-
si kiinnittää huomiota. Erityisen ongelmallisena näemme valitus-
lupapyynnön, joka heikentää vammaisen henkilön oikeusturvaa.

Esteettömän asumisen tuen toteuttamisessa 
huomioitava yksilölliset tarpeet

Lakiesityksessä esteettömän asumisen pykälä on muotoilultaan 
epäselvä. Se on tulkittavissa niin, että hyvinvointialue voi päät-
tää, minkä tukimuodon se myöntää esteettömään asumiseen. 
Tämä vaarantaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden ja 
yksilöllisten tarpeiden huomioimisen. YK:n vammaissopimuk-
sen mukaan vammaisilla henkilöillä on yhdenvertaisesti muiden 
kanssa mahdollisuus valita asuinpaikkansa, eivätkä he ole vel-
voitettuja käyttämään tiettyä asuinjärjestelyä. Vammaisen hen-
kilön asumisen yhdenvertaisesti muiden kanssa edellyttää, et-

tä hänellä on mahdollisuus saada esteettömään asumiseen vält-
tämätön tuki. Ehdotamme lakiluonnoksen pykälässä 16 olevaa 
muotoilua ”hyvinvointialue voi myöntää esteettömän asumisen 
tukea” muuttamista muotoon ”hyvinvointialue myöntää esteet-
tömän asumisen tukea”.

Henkilökohtaisen avun ongelmat tulee ratkaista

Kannatamme lakiesityksessä sitä, että kaikkia henkilökohtaisen 
avun järjestämistapoja on tarjolla ja että työnantajamalli vaatii 
asiakkaan suostumuksen. 
Ongelmallista lakiesityksessä on henkilökohtaisen avun voima-

vararajauksen muuttaminen sellaiseksi, ettei se enää vastaa YK:n 
vammaissopimusta. Uusi muotoilu tahdon ilmaisusta ei enää edel-
lyttäisi kykyä määritellä avun sisältöä ja toteutustapaa eikä sisäl-
täisi nykyisen lain mukaista vammaisen henkilön määräysvaltaa. 
Kannatamme Invalidiliiton esitystä siitä, että nykyinen voimavara-
rajaus tulisi säilyttää henkilökohtaisen avun työnantajamallissa. 
Olemme huolissamme myös siitä, että henkilökohtaisista avus-

tajista on pulaa ja alalle hakeutuu henkilöitä, jotka eivät sovellu 
tehtävään. Työnantajalle tulisi antaa oikeus tarkistaa henkilökoh-
taisen avustajan rikosrekisteri. Lisäksi henkilökohtaisen avun tu-
lisi olla käyttäjälleen aidosti maksuton palvelu, joka ei saisi aihe-
uttaa työnantajana toimivalle vammaiselle henkilölle väliaikaisia 
kustannuksia tai talousvaikeuksia. 

Liikkumisen tuen toteuttamistavat kaipaavat 
selkiytystä

Kannatamme lakiesityksessä olevaa mahdollisuutta toteuttaa 
liikkumisen tukea niin, että se ei ole sidottu matkojen määriin, 
vaan euromäärään tai euro- ja kilometrimäärään. Kannatamme 
myös liikkumisen tuen toteuttamistapaa, jossa auto annetaan 
vammaisen henkilön käyttöön. Lakiesityksen perusteluissa tulee 
kuitenkin tarkentaa, millä ehdoilla auto voidaan luovuttaa vam-

LAUSUNTO VALMISTEILLA OLEVAAN 
VAMMAISPALVELULAKIIN
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maisen henkilön käyttöön. Auton luovuttaminen ei saisi olla si-
dottu pelkästään opiskelu- ja työmatkoihin liittyviin tarpeisiin, 
vaan tarve auton käytölle tulisi arvioida huomioiden vammai-
sen henkilön kokonaistilanne, kuten perhetilanne ja yhteiskun-
nallinen aktiivisuus. On myös tärkeää, että vammaisen henkilön 
oikeus vähintään 24 taksimatkaan vuodessa säilyy nykyisellään.
Lain soveltamisen kannalta on ongelmallista, että laissa mää-

ritellyistä kuljetuspalveluiden matkojen vähimmäismääristä on 
muodostunut käytännössä maksimimääriä. Laissa mainittu mat-
kojen vähimmäismäärä tulisi ilmaista niin, että sen jälkeen oleva 
lause ”ellei tätä pienempi määrä riitä” poistetaan laista kokonaan. 

Lopuksi

Vammaispalvelulain uudistus on kannatettava ja tervetullut. Jär-
jestö haluaa kuitenkin muistuttaa, että uusi laki tulisi saada selke-
äksi kokonaisuudeksi, jotta sen soveltaminen olisi yksiselitteistä. 
Uutta lakia valmisteltaessa tulee pitää mielessä myös YK:n yleis-
sopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. Huonosti suun-
nitellut palvelut eivät edesauta yhdenvertaisuutta tai asiakkaan 
osallisuutta yhteiskuntaan. 

Helsingissä 4.4.2022

Anni Täckman  Alicia Perho
puheenjohtaja  toiminnanjohtaja
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Kotimaassa matkaillen

Suomen luontomatkailulla pyyhkii hyvin. Ihmisten kiin-
nostus luontoon ja sen tarjoamiin hyvinvointivaikutuksiin 
on jatkanut kasvuaan jo monta vuotta. Luontoalan kou-

lutukset ja luontomatkailu yritystoimintana kiinnostavat. Koro-
nan vaikutuksia väheksymättä - moni löysi metsät, suot ja luon-
non uudestaan. Pitkään on eletty aikaa, jolloin kaupunkilaisuus 
ja kaupungissa hengailu ovat olleet kova sana, ja tämä tuskin tu-
lee isossa kuvassa muuttumaankaan. Mutta nyt kovia sanoja ovat 
yhtä lailla metsässä yöpyminen, avotulella kokkailu, ahkion vetä-
minen tunturissa jne.
Toteutuvatko nämä edellä mainitut luontoliikunnan, -retkei-

lyn ja -matkailun mahdollisuudet koko väestön osalta? Tiedäm-
me, että maailman väestöstä 15 %: lla on jokin vamma. Suomen 
mittakaavassa se on 700 000 kansalaista eikä tätä väestönosaa – 
niin suuri kuin se onkin – ole vielä tarpeeksi huomioitu luonto-
matkailun ja retkeilyn osalta. Tähän pureutuu yhdenvertaisuuden 
kannalta kansainvälisen paralympiakomitean (IPC) alulle saatta-
ma #wethe15 -kampanja.
Kuinka moni luontomatkailua tarjoavista yrityksistä ja toimi-

joista voi puhtaalla omallatunnolla sanoa, että heidän palvelun-
sa ovat yhdenvertaisia, kaikille saavutettavia? Nyt emme tarkoi-
ta sitä, etteikö jotain olisi jo tehty. Suomessa esimerkiksi on pal-
jon lyhyitä esteettömiä reittejä, joiden keskipituus on n. 600–700 
metriä. Mutta itse kukin voi miettiä, haluaisiko ajaa esimerkiksi 
Kainuuseen tai Lappiin 600 metrin vaellus- tai retkeilyreitin takia 
-varsinkaan, kun reittiin ei ole yhdistetty palveluja. Meillä raken-
netaan paljon yksittäisiä lyhyitä reittejä ja moni kansallispuisto ja 
kunta haluaa tarjota jotain myös erityisryhmille. Hyvä niin, mut-
ta jos ajatellaan kohteiden vetovoimaa matkailun näkökulmas-
ta, niin ei olla vielä perillä.
Tarvitaan siis ympäristön ja rakenteiden tekijöitä, mutta tarvi-

taan myös asiantuntijoita, jotka ymmärtävät erityisryhmien luon-
nossa liikkumisen lainalaisuuksia – toimintakykyä, apuvälineitä, 
avustamista. Tarvitaan yrittäjiä, jotka osaavat ja haluavat luoda 
kokonaisvaltaisia palvelukokonaisuuksia. Tällä mahdollistettaisiin 
myös pidempää viipymää luonnossa, toimintaa aidossa luonto-
ympäristössä kokkailuineen ja yöpymisineen. Suomen Paralym-
piakomitea on hankkeiden avulla yhteistyössä eri tahojen kanssa 
tehnyt luontoliikunnan kehitystä mm. esteettömien reittien osal-
ta. Tällä hetkellä on hanke menossa Kainuussa. On myös koulu-
tettu yrittäjiä, jotka räätälöivät palvelunsa kaikille. Nyt tarvitaan 
myös käyttäjiä palveluille. Olkaa rohkeasti yrittäjiin ja paikkoihin 
yhteydessä. 

Luontomatkailun 
mahdollisuuksia

Mistä esteettömän tiedon löytää? Netissä on paljon tie-
toa, tosin hajallaan siellä täällä. Tähän listattuna muutamia 
nettisivuja ja paikkoja, joita on hyväksi havaittu.
https://www.outdooractive.com/fi/
https://www.luontoon.fi/
https://retkipaikka.fi/
https://www.paralympia.fi/luonto-kaikille 
https://www.valineet.fi/ Luonnossa liikkumisen välineitä

Kalastuspalveluja
https://rysa.fi/
https://kalaopas.fi/
https://juhahapponen.fi/

Kohteet, joissa esteettömyys huomioitu: Kurjenrahkan 
kansallispuisto, Liesjärven Kansallispuisto, Torronsuon 
kansallispuisto, Evon retkeilyalue. Lisäksi monessa kan-
sallispuistossa ympäri Suomea ollaan lisäämässä esteet-
tömiä reittejä ja palveluja.

 PETRI RISSANEN   TIINA SIIVONEN
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Vinkki: Riippumatto toimii hyvänä ja esteettömänä ma-
kuupaikkana. Lue juttu retkipaikka.fi ja kirjoita hakukent-
tään riippumatto. Niko Halminen on kirjoittanut hyvän ju-
tun. Lisäksi on Tentsile, joka myös viritetään puiden väliin. 
Voi olla hyvä ratkaisu monelle teltan sijaan. Jotkut hotel-
lit tarjoavat sitä myös elämysmajoituksena. Tentsile tu-
li testattua Aksonin luontopilotissa, josta voi lukea Selkä-
ydinvammalehdestä 2/2019. Lisätietoja: https://tentsile.fi/

11.-13.5.2022 järjestetään Liikuntamaa & Apuvälinemessut 
Helsingissä, jossa esillä on myös luontoon liittyviä apuvä-
lineitä. Tervetuloa tutustumaan Liikuntamaahan.

27.8 Suomen Latu järjestää tapahtuman Nuku yö ulkona. 
Silloin järjestetään metsähotelleja, joista voi varata myös 
esteetöntä majoitusta. Seuraa infoa Suomen Ladun sivuil-
ta ja lähde mukaan luontoon.
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Oma Tarina

Olin tuntenut itseni kipeäksi jo useamman kuukauden. 
Lihakset väsyivät jo pienestäkin liikkeestä. Joka paikkaa 
kolotti heti aamusta ja ylösnouseminen oli tuskaista. Tie-

sin, että jokin on nyt pahasti vialla. Moninaisten vaivojen ja lääkä-
rikäyntien jälkeen minulta kuvattiin kaularanka. Pelokkain mielin 
ja jännittyneenä kävin kuulemassa tulokset lääkäriltä. Magneetti-
kuvissa näkyi C5-tason kasvain, mikä vaikutti olevan hyvänlaatui-
nen. Tuntopuutosten ja huonon tasapainon vuoksi minulle suo-
siteltiin rollaattorin käyttöä, jonka sitten hain apuvälineyksikös-
tä. Elämäni muuttui täysin. 
Leikkausaamu koitti ja jännitys kasvoi entisestään. ”Pyritään 

siihen, että kävelet sairaalasta kotiin,” sanoi leikkaava lääkäri. Ja 
niin minä kävelin, tosin heikosti nilkuttaen. Kasvain oli painanut 
hermoja, sen seurauksena tasapaino oli heikentynyt lisää. Olin kui-
tenkin iloinen, että pystyin edelleen kävelemään. Kotona odotti 
rollaattori, joka on ollut turvana varsinkin talven liukkailla keleil-
lä. Silti kaikkea liikkumista varoin ja pelkäsin, etten vaan kaadu 
ja telo itseäni. Kävin sitten viemässä roskat, kaupassa tai hoita-
massa muita asioita, pelkäsin jokaista tilannetta. Vaikka ne oli-
vat ennestään täysin tuttuja ja niin sanotusti turvallisia askareita.
Kela suositteli minulle ammatillista kuntoutusselvitystä. Pääsin 

Verveen Tampereelle. Siellä tehtiin monenlaisia testejä. Kävimme 
yksilö- ja ryhmäkeskusteluja. Opin tuntemaan itseni paremmin. 
Sain paljon rohkeutta uskaltaa puhua tuntemuksistani ja löysin 
itsestäni monia uusia vahvuuksia. Kuntoutusjaksolla paneudut-
tiin kokonaistilanteeseen eikä pelkästään sairauteeni tai vaikka-
pa haasteisiin työelämässä. Sain jaksolta uutta potkua elämään. 
Pystyin rentoutumaan ja sulkemaan kaiken stressin pois sairau-
teeni liittyen. Sain olla oma itseni. Yllätyin, kuinka avoimesti kes-
kustelin elämästäni ja sen tuomista haasteista. 
Tiesin, että minun on pakko vaihtaa alaa. En enää pystynyt te-

kemään laitoshuoltajan työtä, enkä muutakaan raskasta ja liian 
fyysistä työtä. Opiskelu ei aluksi kiinnostanut lainkaan, mutta se 
ei kuitenkaan tuntunut täysin ylitsepääsemättömältä ajatukselta. 
Vammautumisen jälkeen kouluttauduin uudelleen Tampereen 

aikuiskoulutuskeskuksessa. Siellä minut otettiin lämpimästi vas-
taan. Tilanteeni ymmärrettiin, tunsin oloni hyväksi ja vahvaksi. 
Voisinko sanoa, että uudelleen syntyneeksi. En saanut heti töitä 
valmistumisen jälkeen. Korona rantautui Suomeen ja tuntui, et-
tä työnhaku vaikeutui saman tien. Onni kuitenkin potkaisi melko 
pian ja työskentelen nyt osastonsihteerinä Pirkanmaan sairaan-
hoitopiirissä. Tapaan päivittäin ihmisiä erilaisissa asiakaspalvelu-
tilanteissa. Teen juuri sitä työtä, mistä olen jo pitkään haaveillut.
Paluu työelämään ei ollut helppoa. Olin aluksi todella väsynyt ja 

mietin, olenko sittenkään vielä valmis. Paluu työelämään oli suuri 
muutos arkeeni. Olen saanut apua työssä jaksamiseen mm. työ-
fysioterapeutilta. Työtuolini on säädetty juuri minua varten, jotta 
työnteko sujuisi leppoisasti. Onneksi meillä on sähköpöydät käy-
tössä, koska muuten en pärjäisi työssäni. Saan säädettyä pöytää 

omien tarpeideni mukaisesti. Työpisteelläni on tilaa pitää tau-
kojumppaa ja sen olen kokenut hyödylliseksi työnteon lomassa.
Olen ollut kaksi kertaa Maskun neurologisessa kuntoutuskes-

kuksessa kuntoutusjaksolla. Siellä olen tavannut moniammatil-
lisen työryhmän, jotka ovat auttaneet ja tukeneet paluutani työ-
elämään. Olen myös tavannut muita selkäydinvammaisia. Monet 
hyvät neuvot ja vinkit muistan saaneeni juurikin toisilta vammau-
tuneilta, jotka ovat kokeneet vastaavanlaisia haasteita ja tilanteita.
En enää häpeä sairauttani. En enää syytä itseäni. En enää vä-

litä vihaisista katseista, vaan kävelen pää pystyssä muiden jou-
kossa. Olen sama ihminen kuin ennenkin, enkä muuksi muutu. 
Yritän huolehtia itsestäni ja voinnistani omalla parhaalla tavalla-
ni. Vertaistuen saaminen on ollut erittäin tärkeää. Perheeni on ol-
lut tukenani. Vesijumppa ja ulkoilu ovat rauhoittaneet mieltä. 

oLen akson ry:n haLLituksen jäsen. toimin myös 
Vertaisohjaajana ja oLen mukana järjestämässä tapaamisia 
tampereeLLa.
Outi Onikki

Yksi meistä 
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Maassamme selkäydinvammaisten akuuttivaiheen hoi-
to, välitön kuntoutus ja elinikäinen monialainen hoito 
ja seurata on keskitetty asetuksella vähempään kuin vii-

teen yliopistosairaalaan. Varsinaiset selkäydinvammayksiköt ovat 
Helsingissä, Tampereella ja Turussa.
Selkäydinvammayksiköstä kotiutumisen jälkeen vammautu-

neella on yleensä vielä paljon haasteita terveydentilan ja toiminta-
kyvyn suhteen. Toimintakykyä kohentamaan tarvitaan lähes aina 
kotipaikkakunnalla toteutuvia terapioita sekä usein myös laitos-
kuntoutusjaksoa, jota voidaan kutsua myös ”kertauskuntoutus-
jaksoksi”. Tätä toimintaa kustantavat, vammautuneen tilanteesta 
riippuen, joko julkinen terveydenhuolto, Kela tai vakuutusyhtiöt.
Verven yksiköissä Lahdessa ja Oulussa tuotetaan perinteisiä 

kuntoutusjaksoja. Toimintaa on pyritty kuitenkin myös kehittä-
mään ja järjestämmekin myös intensiivikursseja, jotka ovat kes-
toltaan 4-5 päivää. Nämä on suunnattu erityisesti äskettäin vam-
mautuneille, joiden itsenäistä toimintakykyä ei ole alkuvaiheen 
kuntoutusjakson aikana saatu vammatason mahdollistamalle ta-
solle. Myös jo vuosikymmeniä sitten vammautuneille, joilla eh-
kä jo ikä alkaa painaa ja vaivoja esiintyä, kurssi sopii hyvin. Kurs-
sia tai jaksoa suunniteltaessa seurantavastuussa oleva julkinen 
terveydenhuolto tekee arvion sen tarpeesta. Maksusitoumuksen 

kurssille voi saada vakuutusyhtiöltä tai Kelalta, jolloin se voi olla 
osa perinteistä kuntoutusjaksoa.
Myös Kela on alkanut suosittelemaan intensiivikurssin kaltais-

ta ryhmämuotoista toimintaa. Otteita Kelan palvelukuvauksesta: 
”Palveluntuottaja voi kutsua mahdollisuuksien mukaan saman-
kaltaisia asiakkaita kuntoutukseen samaan aikaan, jotta ryhmä-
muotoisella toiminnalla asiakas saa sekä vertais- ja kokemustuen 
avulla tukea kuntoutumiseensa.” Kelan maksusitoumuksella voi 
siis soveltuvasti osallistua intensiivikurssille huomioiden palve-
lukuvauksen edellytykset. Siten intensiivijakso voi olla itsenäinen 
kokonaisuus tai osa pidempää esim. 13 vuorokauden kuntoutus-
jaksoa. Ryhmämuotoisilla jaksoilla ja intensiivikursseilla hyödyn-
netään vahvasti vertaistukea. Osallistujien olisi hyvä olla vam-
matasoltaan tai toimintakyvyltään suhteellisen samalla tasolla.
Kurssin sisältö ja teemat riippuvat osallistujien toimintakyvystä. 

Pyörätuolin käyttäjillä olennaisia ovat toiminnalliset harjoitukset 
vammatason mukaisesti kuten siirtymiset, pyörätuolin käsittely ja 
sen kanssa eläminen eri tilanteissa, itsensä hoitaminen ennalta-
ehkäisten mm. olkapäiden vaivoja, painehaavoja sekä spastisuut-
ta. Lisäksi käydään jokaisen osallistujan kanssa ”kädestä pitäen” 
läpi rakon, suolen ja sukupuolielinten toimintojen hoitaminen ar-
jessa. Osittaisesti vammautuneilla voidaan keskittyä pystyasen-

Selkäydinvammakuntoutus Vervessä – 
toimintakykyä, vertaistukea ja tietoa

 LÄÄKETIETEELLINEN JOHTAJA MIKA PEKKONEN, VERVE
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nossa liikkumisen tehostamiseen. Räätälöidysti tehdään yksilöl-
linen kuntosaliharjoittelu- ja kotiharjoitusohjelma. Motivoinnil-
la, tietoa jakamalla ja esimerkkiharjoitteilla annetaan vinkkejä 
aerobisen kunnon kohentamiseen ja mm metabolisen oireyhty-
män ennalta ehkäisyyn ja hoitoon. Erityisesti äskettäin vammau-
tuneille kerrotaan keinoja työhön paluuseen.
Verven Oulun yksikössä toteutimme helmikuussa Kelan suosit-

telemaan ryhmämuotoista toimintaa erinomaisin tuloksin. Osal-
listujat olivat äskettäin vammautuneita ja heillä oli samankaltaisia 
haasteita sekä tavoitteita. Osalla kuntoutujista oli puoliso muka-
na jakson alkupäivinä. Sekä vammautuneet että puolisot kokivat 
vartaistuen todella hyödyllisiksi. Samassa tilanteessa olevien on 
helppo jutella vamman liittyvistä asioista ja yhteydenpito jatkuu 
myös kuntoutusjakson jälkeen. Lisäksi itsekin selkäydinvammai-
nen lääkäri Antti Dahlberg piti ryhmälle luennon vamman seuraa-
muksista ja niiden hoidosta sekä seuraavana päivänä kyselytun-
nin. Antti tapasi jokaisen kuntoutujan myös erikseen, eli ryhmän 
ohjelmaan sisältyi kahden lääkärin tapaamiset.
Lapista kotoisin olevat Timo ja Pekka kuuluivat Oulun ryhmään. 

He olivat ensimmäisellä kuntoutusjaksolla sitten vammautumi-
sen alkuvaiheen jälkeen. Molemmat kokivat vertaistuen erittäin 
hyödylliseksi. Timo sai uutta intoa jatkaa kuntoutumista omaeh-
toisestikin toimintakyvyn parantamiseksi. Pekka taas ei sairaala-
vaiheessa tai sen jälkeisessä kuntoutuksessa tavannut lainkaan 
samalla lailla vammautunutta, joten vertaistuki oli hänelle aivan 
uutta. Myös molempien puolisot saivat tukea toisiltaan. Pariskun-
tien yhteydenpito on jatkunut myös jakson jälkeen.  

Liity Aksonin WhatsApp-

keskusteluryhmään lähettämällä

WhatsApp-viesti "Liityn Aksonin WA-

ryhmään" numeroon 050 371 5400 

Aksonin sivuilta löydät ajankohtaiset

tiedot, tulevat tapahtumat sekä

sähköiset Selkäydinvamma-lehdet. 

www.aksonry.fi

www.facebook.com/aksonry

Facebookista löydät myös Aksonin

ryhmän hakusanoilla "Akson ry"

www.instagram.com/aksonry

Seuraa Aksonia verkossa 

ja sosiaalisessa mediassa!

Liity jäseneksi Aksonin verkkosivuilla

www.aksonry.fi

LIITY AKSONIN JÄSENEKSI 

Jäsenmaksut vuonna 2022

Varsinainen jäsen: 

vähintään 20 €
Kannatushenkilöjäsen:

vähintään 40 €
Kannatusyhteisöjäsen:

vähintään 200 €

Aksonin jäsenenä tuet

selkäydinvammaisten henkilöiden

oikeuksien ajamista Suomessa. 

Maaliskuun intensiivikurssilaiset aamujumpalla.
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MIELEKKÄÄSEEN
ARKEEN

Osaavat
asiantuntijamme
auttavat sinua
kohti parempaa 
toimintakykyä

Selkäydinvammaisten intensiivinen kuntoutusjakso 
Tuemme vastavammautuneita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mielekkääseen 
elämään ja sujuvaan arkeen työkytkös huomioiden. Kuntoutuja saa kuntoutusjaksolla

Toteutus: Verve Lahti, Verve Oulu

Selkäydinvammaisten vaativa lääkinnällinen kuntoutus
Kelan järjestämässä moniammatillisessa yksilökuntoutuksessa tuemme 
kuntoutujaa ja hänen läheistään

Toteutus: Verve Lahti, Verve Oulu ja Kuntoutuskeskus Kankaanpää

käytännön ohjausta
tietoa ja eväitä arjessa selviytymiseen
työkaluja työhönpaluuseen tai työssä jatkamiseen
vertaistukea.

antamalla tietoa ja konkreettisia ohjeita arjessa selviytymiseen 
vahvistamalla heidän voimiaan ja valmiuksiaan osallistua aktiivisesti eri 
toimintoihin omassa elinympäristössään ja yhteiskunnassa.

Tutustu palveluihimme tarkemmin: www.verve.fi

Selkäydinvammakuntoutuksella
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Ulf Gustafsson
2. varajäsen 
(toimikausi 2022-2023)
Olen seitsemänkymppinen filo-
sofi Töölöstä. Hyppäsin nuoruu-
dessani pää edellä mereen. Olen 
Finlands Svenska Handikapp-

förbundetin toiminnanjohtaja ja innokas veneili-
jä. Tykkään maustetusta ruuasta ja pojanpojasta-
ni Leosta.

Minna Muukkonen
varsinainen jäsen 
(toimikausi 2022-2023)
Varsinainen jäsen (toimikau-
si 2022-2023) Olen vuonna 1968 
syntynyt paljasjalkainen rova-
niemeläinen. Vammauduin pu-

toamistapaturmassa vuonna 1986, saaden korkean 
selkäydinvamman. Järjestötoiminnassa olen ollut 
mukana pitkään ja olen myös yksi Akson ry: n ver-
taistukihenkilöistä. Ammatiltani olen julkishallinnon 
merkonomi ja työskentelen palkkahallinnon parissa. 
Asun omakotitalossa puolisoni Mikan kanssa, ja ar-
jessani on apuna joukko henkilökohtaisia avustajia. 
Meillä asustaa myös kaksi karvaista kaveria, Miisa ja 
Ruska. Rentoudun äänikirjojen parissa ja matkailen 
mahdollisuuksien mukaan.

Helena Hagman
1. varajäsen
(toimikausi 2022-2023)
Olen Itä-Suomessa viettänyt 
suurimman osan elämääni. Syn-
tynyt Savonlinnassa, josta Ke-
rimäen kautta tie vei opiskele-

maan Joensuuhun. Vantaan Tikkurilaan muutin 9,5 
vuotta sitten. Olen viihtynyt hyvin näillä seuduilla, 
ainoa, mitä sieluni kaipaa – on tietysti järvet! Työ-
urani on monipuolinen, kuten myös koulutustaus-
tani. Olen ilmeisesti hitaasti lämpiävä, kun vasta 
42-vuotiaana valmistuin yliopistosta. Suurimman 
osan elämästäni olen tehnyt töitä ihmisten parissa, 
työvoimatoimistossa, sosiaalityössä ja nyt viimei-
set vuodet kouluttajan, valmentajan/ohjaajan tehtä-
vissä. Olen ollut selkäydinvammainen jo syntymästä 
saakka. Viime syksynä rohkaisin mieleni ja otin Ak-
soniin yhteyttä; ja se oli kyllä todella viisaasti tehty! 
Hieno yhdistys ja ihania immeisiä! Toivottavasti pää-
semme pian tapaamaan ihan kasvotusten! On siis 
ilo olla yksi teistä/meistä!

Hallituksen varajäsenetHallituksen varsinaiset jäsenet

Aksonin hallitus 2022

Outi Onikki
varsinainen jäsen 
(toimikausi 2021-2022)
Olen -82 syntynyt tamperelainen. 
Asun kahdestaan poikani kanssa. 
Minulta leikattiin kaularangan alu-
eelta kasvain vuonna 2018, ja sen 

seurauksena sain selkäydinvamman. Odotan mielen-
kiinnolla mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Timo Petäjämäki
Rahastonhoitaja 2022  
Varsinainen jäsen  
(toimikausi 2022-2023)
Asun Mikkelissä, minulla on kak-
si länsirannikolla asuvaa aikuis-
ta lasta. Vuoden 1981 otin vähän lii-

an kirjaimellisesti. Se oli vammaisten vuosi ja aloin 
samaan kastiin, kun kaadoin hirven autolla. Olen ol-
lut yhdistystoiminnoissa sekä neuvostoissa jäsenenä 
ja hallituksissa mukana vuodesta 1984 lähtien. Omaa 
nettiyritystä pyöritin 1995–2020. Aikaisemmin myös 
kilpaurheilin ja osallistuin mm. Barcelonan paralym-
pialaisiin 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 pai-
kallisen yhdistyksen hallitukseen sekä vammaisneu-
vostoon ja kaupungin ympäristölautakuntaan.

Pia Marjakangas
varsinainen jäsen  
(toimikausi 2022-2023)
Mie olen 49- vuotias junantuoma 
Kittiläläinen. Asun mieheni, sekä 
eläintarhamme; hevosen + 4 koi-
ran kanssa Tepastossa, mikä si-

jaitsee mukavasti kolmen kauniin tunturin kainalos-
sa. Saamme myös olla onnellisia kahdesta aikuisesta 
nuorestamme. Perheemme on saanut kunnian toi-
mia tukiperheenä sekä erityislapsille ja heidän sisa-
ruksilleen, että olla sijaisperheenä nuorelle. Olen teh-
nyt työurani ensin vastaavana Tk-fysioterapeuttina ja 
sitten yksityisyrittäjänä Kelan lääkinnällisen kuntou-
tuksen saralla. Lisäksi olen toiminut kansalaisopis-
ton opettajana erityisryhmien liikunnassa, poikkeus-
luvalla jo 12-vuotiaasta lähtien. Siitä se sitten lähti tä-
mä rakkaus työhöni, eli oman palkkatyön lisäksi olen 
”harrastanut” erityisryhmien liikunnan vetämistä ym-
pärikairaa eli ajellut viikon aikana 1500 km sitä varten, 
että erityisesti liikunta- ja toimintarajoitteisilla henki-
löillä olisi mahdollisuus osallistua edes kerran viikos-
sa tasapuolisesti liikuntaan turvallisesti. Mie olen ai-
na tehnyt asioita kokonaisvaltaisesti, koko sydämellä 
ihmistä kuunnellen; ihminen-ihmiselle. Koen, että mi-
nulla olisi jonkin verran tarttunut kuntoutusasioissa 
tietoa ja taitoa matkan varrella, joita voisin jakaa mie-
lelläni muillekin. Nyt jäänkin sitten vain valmistele-
maan tiffanytöitäni, hoitelemaan eläintarhaani, mök-
keilemään ja pimplaamaan ja tietenkin odottamaan 
yhteydenottojanne.

Anni Täckman
Puheenjohtaja  
(toimikausi 2022-2023)
Olen -81 syntynyt Helsinkiläis-
tynyt Porilainen. Hienoa pääs-
tä mukaan meidän järjestömme 
menoon näin luottamustoimen 

kautta. Osa tuntee minut Aksonin järjestöpäällikkö-
nä melkein kahdeksan vuoden ajalta, josta olen jää-
nyt pois. Itselläni on taustalla sairausperäinen sel-
käydinvamma (osittainen para T1) ja tuolia kelailtu 
jo vuodesta -99 lähtien. Päivätyönä toimin projek-
tipäällikkönä vammaisten tyttöjen ja naisten valta-
kunnallisessa hankkeessa ja vapaa-aika kuluu luot-
tamustoimien sekä liikuntaharrastusten parissa. 
Olen ehdoton talvi-ihminen ja sen vuoksi suurin ur-
heilurakkaus on laskettelu monoskillä. Muita lajeja 
matkassa on mm. golf, puntin nostelu ja SUP-lautai-
lu. Vaikuttaminen epäkohtiin ja muiden auttaminen 
on aina ollut itselläni intohimona, ja tätä nyt pääsen 
toteuttamaan näin puheenjohtajan roolissa seuraa-
vat vuodet.

Pekka Hätinen
varsinainen jäsen  
(toimikausi 2021-2022)
Olen Helsinkiläinen ja vuodes-
ta 1968 selkäydinvammainen tet-
ra. Työurani tein vammaisurhei-
lun 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 var-
rella on kertynyt.

Markku Poikela
varapuheenjohtaja,  
varsinainen jäsen 
(toimikausi 2021-2022)
Olen -83 syntynyt helsinkiläinen. 
Liikunta on ollut iso osa elämää-
ni aina, mitä kovempaa sitä kivem-

paa. Joko moottoriurheilun tai muiden harrastusten 
parissa, kuten pyörätuolikoripallon, padelin, laskette-
lun tai käsipyörän selässä. Sain tapaturmaisen selkä-
ydinvamman -06 mönkijäonnettomuudessa. Tämän 
jälkeen opiskelin liikunnanohjaajaksi ja löysin kutsu-
mukseni kuntoutuksen parista. Työskentelen täysipäi-
väisesti liikunnanohjaajana ja vertaiskuntouttajana. 
Tartun rohkeasti uusiin haasteisiin ja haluan olla mah-
dollistamassa täysipainoista elämää erityisesti liikun-
tarajoitteisille.
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Mia Kujanpää
toimitussihteeri
Toimin unelma-ammatissani, pil-
kunviilaajana. Luen ja kirjoitan jut-
tuja, korjaan kirjoitus- ja asiavir-
heitä parhaan taitoni mukaan ja 
siinä sivussa kokoan Selkäydin-

vamma -lehden taittajan ja painon kautta postilaa-
tikkoihinne. Harrastuksina yhdistysaktivismi, koiraur-
heilu, opiskelu, sukutilan ylläpito ja neljästä vuoden-
ajasta nauttiminen.

Maarika Halonen
Työnkuvaani Aksonissa kuu-
luvat mm. viestintä, vertais-
toiminnan koordinointi se-
kä tapahtumien järjestämi-
nen. Alun perin kouluttauduin 
taloushallinnon alalle, mut-

ta järjestötyö vei minut mukanaan. Vietän va-
paa-aikaani kirjojen, elokuvien, tietokonepe-
lien, matkailusta haaveilun, lemmikkihiirieni 
sekä opiskelun parissa.

Alicia Perho
toiminnanjohtaja
Työni sisältää muun muassa neu-
vontaa, verkostoitumista, toimin-
nan kehittämistä, taloushallintoa 
sekä vaikuttamistyötä ja siihen 
liittyvää viestintää. Vapaa-aikaa 

vietän pääasiassa perheen kanssa. Tykkään pelata 
lautapelejä, meloa koskissa ja lukea kirjoja.

Aksonin työntekijät 2022
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“Nothing about us without us”

Tämän yllä olevan lauseen kiteytti Kalle Könkkölä. Kalle Könk-
kölä oli vahva toimija suomalaisessa vammaistyössä usean vuo-
sikymmenen ajan. Kalle perusti myös Abilis Säätiön, joka toimin-
nallaan edistää kehitysmaiden vammaisten ihmisten oikeuksia, 
osallistumista ja itsenäistä elämää. Kalle toimi Abiliksen halli-
tuksen puheenjohtajana ja teki lukemattomia matkoja kehitty-
viin maihin tavaten paikallisia vammaisia. Itse vaikeavammaise-
na Kalle vahvisti esimerkillään yksilöitä, ruohonjuuritason toimi-
joita ja orastavaa vammaisliikkeen syntymistä sekä voimaannutti 
kehitysmaiden vammaisia ihmisiä nousemaan itse oman elämän-
sä subjekteiksi. Kalle korosti vammaisten itse tekemisen merki-
tystä ja omaa roolia oman aseman parantamisessa. Kallen luot-
saamat perusajatukset näkyvät Abiliksen toiminnassa edelleen.

Maailman vammaiset

WHO (World Report on Disability, 2011) on arvioinut, että noin 
miljardi ihmistä, eli noin 15% maailman väestöstä on jollakin ta-
valla vammaisia. Valtaosa vammaisista asuu maailman köyhim-
missä maissa. 
Suomen Ulkoministeriön linjauksen mukaan vammaisten hen-

kilöiden aseman edistäminen ei ole enää marginaalinen kysymys 
vaan osa kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön valtavirtaa. Vam-

maisten aseman edistäminen on kirjattu poliittisiin linjauksiin. 
Vammaisinkluusio on siis yhä vahvemmin mukana myös kaikes-
sa suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemässä kehitysyhteis-
työssä. Itse vammaisia toimijoita alalla on kuitenkin hyvin vähän. 

Vapaaehtoistyö yhtenä mahdollisuutena

Yksi väylä tälle kiinnostavalle alalle on lähteä vapaaehtoistyö-
hön Eurooppaan tai nk. globaalin etelän maahan jonkun vapaa-
ehtoisia lähettävän organisaation kautta. Suomessa toimii usei-
ta vapaaehtoisia lähettäviä organisaatioita, ja joitakin yksittäisiä 
vammaisia henkilöitä on näiden järjestöjen kautta lähtenytkin va-
paaehtoistyöhön. Vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia siis on jo ole-
massa, mutta tämä on vaatinut vammaiselta erityistä aktiivisuut-
ta selvittelytyön osalta, ja toisaalta myös lähettävän järjestön on 
ollut tutustuttava vammaisuuteen ja sen mukanaan tuomiin seik-
koihin, joka ei ole näiden järjestöjen ominta aluetta. 

Haasteet

On totta, että vammaisen henkilön mahdollisuudet lähteä va-
paaehtoistyöhön etenkin kehittyviin maihin on usein haasteelli-
sempaa kuin vammattomille. Vapaaehtoisia lähettävien tahojen 
tiedon puute vammaisinkluusiosta on yksi suuri tekijä. Paljon on 

Vapaaehtoistyö mahdollisuutena 
kansainväliselle polulle

 ANNUKKA KOSKELA, ABILIS SÄÄTIÖ



45selkäydinvamma akson

Nykyään Belgiassa asuval-
la skotlantilaisella Gordon 
Rattraylla on todellakin 
kokemusta kansainvälise-
tä työstä eri puolilta maa-
ilmaa. Gordonin kokemus 
on ajalta ennen vammau-
tumusta ja erityisesti sen 
jälkeen. 
Nuorempana, ennen 

vammautumistaan Gor-
don työskenteli mm. Uu-
den-Seelannin ja Australi-
an alueella sekä järjesti sa-
fareita eri puolilla Afrikkaa. 
Vammautuminen parikym-
mentä vuotta sitten sukellusonnettomuudessa Länsi-Afrikassa 
muutti ehkä työn luonnetta, mutta vammautumisen jälkeen Gor-
don palasi pian Afrikkaan. Gordon on kirjoittanut esteettömäs-
tä matkailusta eri julkaisuihin, ja hän on laatinut esteettömään 
matkailuun liittyviä oppaita (katso esimerkiksi Access Africa Sa-
faris for People With Limited Mobility). Viimeisten 15 vuoden ajan 
hän kertoo olleensa onnekas saadessaan työskennellä useissa 
ei maissa liittyen vammaisinkluusion lisäämiseen humanitaari-
sessa työssä ja riskien hallinnassa, sekä tehdä vammaisinkluu-
sioon liittyvää vaikuttamistyötä ja koulutusta mm. Filippiineillä, 
Japanissa, Thaimaassa ja Bangladeshissa. Myös Afrikkaan Gor-
don on palannut useasti uudelleen.
Pyörätuolilla liikkuvana neliraajahalvaantuneena Gordon liik-

kuu maailmalla aina henkilökohtaisen avustajansa kanssa. Aina 
matkojen liittyessä palkkatyöhön on työnantaja vastannut avus-
tajaan liittyvistä kustannuksista.
Gordon kannustaa kansainvälisten kokemusten hankkimiseen! 

Pelkästään liikkeelle lähteminen itsen kannalta on aina positiivis-
ta, mutta laajemmin ajateltuna liikuntavammaisten näkyminen 
kaikkialla muiden joukossa muuttaa hiljalleen paikallisen yhtei-
sön ja yhteiskunnan negatiivisiakin asenteita vammaisuutta koh-
taan, ja osaltaan myös esteellisiä käytäntöjä liittyen esimerkiksi 
matkustamiseen ja liikkumiseen.
Vinkkinä kansainvälisiin kuvioihin, liittyivät ne sitten työhön, 

vapaaehtoistyöhön tai matkailuun Gordon antaa hyvän ennak-
kovalmistautumisen ”valmistaudu kaikkeen ja kanna kaikki vält-
tämättömät tarvikkeet käsimatkatavaroissa aina mukanasi”. Mut-
ta turha analysointi ja liiallinen ennakointi pilaa lähtemisen.

Access Africa Safaris for People With Limited Mobility: https://
www.didrrn.net/wp-content/uploads/2018/09/160200_Testi-
monies_from_Humanitarian_Workers_with_Disabilities.pdf 

Teksti: Annukka Koskela, Abilis Säätiö

Kuva: Gordon Rattray

Gordonin kokemuksia eri 
puolilta maailmaa

vielä tehtävää vielä Suomenkin päässä siinä, kuinka järjestöjen 
toiminta saadaan esteettömäksi ja saavutettavaksi kaikilta tasoil-
ta -pääseekö esimerkiksi toimitiloihin sisään pyörätuolilla tai on-
ko nettisivujen tieto luettavissa ruudunlukuohjelmalla. Samoin 
esimerkiksi vapaaehtoistyön aikana henkilökohtaisen avustajan 
tai tulkin tarve, ja vaikka suuremmat asumiskustannukset esteet-
tömän asumisen vuoksi ovat seikkoja, jotka rajoittavat mahdolli-
suuksia ja myös kiinnostusta lähetä vapaaehtoistyöhön. 

EU-HANKE vammaisinkluusion lisäämiseksi 
vapaaehtoisia lähettävien järjestöjen toiminnassa 

Abilis Säätiö on ollut perustyönsä ohella mukana tärkeässä EU-
hankkeessa (2019-2021) yhdessä muiden eurooppalaisten toimi-
joiden kanssa. Hanke on keskittynyt vammaisinkluusiosta tiedot-
tamiseen ja sen lisäämiseen vapaaehtoispohjaisessa humanitaa-
risessa- ja kehitysyhteistyössä. Hankkeen tarkoituksena on ollut 
siis lisätä vammaistietämystä niiden järjestöjen toimintaan, joil-
la on toimintaa kehittyvissä maissa ja jotka lähettävät vapaaeh-
toistyöntekijöitä. 
Hanke on nyt loppunut ja hankkeen ansiosta kolme mukana 

ollutta eurooppalaista järjestöä (Viatores Christi ja Tearfund Irlan-
nista sekä Aspem Italiasta) ovat kasvattaneet tietämystään vam-
maisinkluusiosta sekä paikallisten vammaisten huomioimisessa 
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lapsihaaveisiin? Mietityttääkö raskaus ja

synnytys? Haluatko jutella lapsiarjesta ja

sen järjestämisestä vertaisen kanssa?  
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VEERA-hanke julkaisee

vammaisten äitiyteen keskittyvän,

äideille, äitiydestä haaveileville

ja ammattilaisille suunnatun

oppaan! Tule tutustumaan

oppaaseen Apuvälinemessuilla

osastolle 6 e 41 11.-13.5.2022! 
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opiskeluun tai

työkokemukseen
lukemalla

artikkelimme
tästä lehdessä!

 
 
 

Vammaisia ihmisiä tarvitaan
mukaan kansainväliseen työhön
sen kaikille tasoille!

Vammainen nainen, kaipaatko tukea

lapsihaaveisiin? Mietityttääkö raskaus ja

synnytys? Haluatko jutella lapsiarjesta ja

sen järjestämisestä vertaisen kanssa?  

W W W . V E E R A H A N K E . F I /

V E R T A I S A I D I T

OTA YHTEYTTÄ
VERTAISÄITEIHIN JA TAPAA

MEIDÄT APUVÄLINEMESSUILLA!

VEERA-hanke julkaisee

vammaisten äitiyteen keskittyvän,

äideille, äitiydestä haaveileville

ja ammattilaisille suunnatun

oppaan! Tule tutustumaan

oppaaseen Apuvälinemessuilla

osastolle 6 e 41 11.-13.5.2022! 

kaikessa toiminnassa että vapaaehtoisten lähettämisessä. Nämä 
järjestöt ovat akkreditoituneet vapaaehtoisia lähettäviksi tahoiksi 
ja näiden järjestöjen kautta myös suomalainen vammainen hen-
kilö voi tulevaisuudessa hakeutua vapaaehtoistyöhön kehitty-
viin maihin. Covid-pandemian vuoksi vapaaehtoisten lähettämi-
nen on nyt tauolla. Järjestöt tiedottavat sivuillaan, kun toiminta 
pääsee alkamaan. 
EU-hankkeen aikana on myös tuotettu opas, johon on koottu 

tietoa kattavasti vammaisinkluusion lisäämisestä. Tästä oppaas-
ta on hyötyä ennen kaikkea vapaaehtoisia lähettäville organisaa-
tioille. Tulevaisuudessa vapaaehtoistyöhön lähteminen on siten 
toivottavasti helpompaa myös vammaisille henkilöille. 

Kehitysyhteistyöhön mukaan?

Vapaaehtoistyö kehitysyhteistyön saralla on aivan hyvin mahdol-
lista myös vammaisille. Se on myös yksi väylä kiinnostavalle alal-
le työllistymiseen. Kehitysmaiden tilanteeseen voi tutustua myös 
opiskelujen kautta, esimerkiksi Avoimessa Yliopistoissa on tarjol-
la kaikille avoimia opintokokonaisuuksia liittyen kehitysmaiden 
tilanteeseen, joita voi suorittaa myös etänä. 
Eri järjestöjen tarjoamaan tietoon ja mahdollisuuksiin kan-

nattaa tutustua! Vapaaehtoisia lähettäviä järjestöjä ovat esimer-

kiksi Maailmanvaihto ICYE-Finland, Allianssi, KVT Ry ja Suomen 
Lähetysseura. Useilla vammaisjärjestöillä on erilaisia hankkeita 
kehittyvissä maissa, ja kannattaa selvittää olisiko niihin mahdol-
lista päästä mukaan erilaisin tarjolla olevin rahoituksien turvin. 
Uutena trendinä, covid-pandemiankin myötä, ovat lisääntyneet 
vapaaehtoistyön tekemisen mahdollisuudet etänä. Esimerkik-
si Opettajat ilman rajoja -järjestön etävapaaehtoiseksi voi hakea 
tietyin kriteerein. 
Omakohtaisen asiantuntemuksen vammaisuudesta voi kään-

tää tälläkin saralla voimavaraksi, sillä vammaisia tarvitaan kan-
sainväliseen- ja kehitysyhteistyöhön mukaan kaikille tasoille - ”Ei 
mitään meistä ilman meitä!”.  

Lisätietoja aiheeseen Liittyen:
- erasmus+ rahoitusjärjesteLmä, josta mahdoLLista 
tietyin kriteerein saada tukea Vammaisuudesta aiheutuViin 
Lisäkustannuksiin, esimerkiksi Vapaaehtoistyöhön Liittyen 
https://erasmus-pLus.ec.europa.eu/
- eu soLidarity corps eLi euroopan soLidaarisuusjoukot 
https://eusoLidaritycorps.eupa.org.mt/
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Validian moniammatillinen kuntouttajatiimi rakentaa sinulle sopivan 
kuntoutuspolun, jonka tarkoituksena on maksimoida kuntoutuksen 
onnistuminen kaikilla elämän osa-alueilla.  

 

Tutustu validia.fi/kuntoutus

Yhteinen polku kohti 
parempaa huomista


