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SOPUR KRYPTON
KUN KEVEYS RATKAISEE

Kokoontaittuva Sopur Krypton F
Krypton F on tyylikäs ja minimalistinen patentoidulla hiilikuitutekniikalla rakennettu ristikkorunkoinen pyörätuoli. Se on markkinoiden kevyin
säädettävä ja kokoontaittuva pyörätuoli; painoa
vain 8,3 kg.

Star Galaxy-istuintyynyllä istumismukavuutta
ja ihon suojaa
Täydellisesti istuma-alueen ympärille mukautuva
ilmatäytteinen istuintyyny. Se antaa optimaalisen
tuen ja on vakaa istua. Galaxy vähentää tehokkaasti
painetta häntäluuta ympäröivältä alueelta.

Kiinteärunkoinen Sopur Krypton R
Krypton R on kiinteärunkoinen pyörätuoli, joka
patentoidun hiilikuitutekniikan ansiosta on kevyt
ja vakaa. Se on markkinoiden kevyin säädettävä
kiinteärunkoinen pyörätuoli: painoa vain 6,2 kg.

Kiinnostuitko?
Tule tutustumaan Krypton-pyörätuoleihin
ja muihin uutuuksiin Apuväline 2017-messuille,
messuosastollemme 410.

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan
palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä
elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa
rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä
asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.
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äsissäsi on Selkäydinvamma-lehden messunumero, jonka teemoina ovat yhdenvertaisuus ja vaikuttaminen. Akson on mukana Apuväline
2017 – Ratkaisuja sujuvaan arkeen -messutapahtumassa. Apuvälineet ovat edellytys yhdenvertaisten toimintamahdollisuuksien toteutumiselle.
Vaikuttamistoiminnan osalta Aksonin vuoteen on mahtunut monenlaista. Lausuimme mm. luonnoksesta Valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta
ja eräiden tehtävien keskittämisestä, josta on myös artikkeli tässä lehdessä. Akson
oli myös mukana kansainvälisessä selkäydinvammapäivässä. Samassa yhteydessä pidettiin Avoimet ovet Aksonin toimiston muutettua uusiin tiloihin Synapsia-rakennukseen.
Aksonin seminaarit käynnistyivät syksyllä.
Kankaanpään seminaari oli suosittu. Valitettavasti Seinäjoen seminaari jouduttiin kuitenkin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Yritämme uudelleen parempana ajankohtana.

Kuluva vuosi on ollut monella tapaa haastava. Haluan kiittää puheenjohtaja Janne
Koskista kuluneesta kaudesta. Järjestöassistenttimme Maarika Halonen sai varsin
lentävän lähdön Aksonin toimintaan aloittaessaan työt maaliskuussa. Yhdessä järjestöpäällikkö Anni Täckmanin kanssa he ovat
hoitaneet Aksonin asioita sellaisella draivilla, että sivustakatsojaa välillä hirvittää. Kiitokset venymisestä kaiken kiireen keskellä!
Tämä lehden ilmestyessä Aksonin toimintavuosi on kääntymässä kohti loppuaan ja
katseet on käännetty jo kohti tulevaa. Tervetuloa ideoimaan ensi vuoden toimintaa
Aksonin osastolle Apuvälinemessuille. Ja
muistattehan Aksonin syyskokouksen Peurungassa 18.11.2017, Selkäydinvamma-seminaarin yhteydessä. Ideoita kaipaamme
kaikilta jäseniltä, mutta mikäli Sinulla on
intoa vaikuttaa, myös hallituksessa on tilaa
tuoreille ajatuksille.
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LIITY SELKÄYDINVAMMAISET
AKSON RY:n JÄSENEKSI!
Selkäydinvammaiset Akson ry:n varsinaiseksi jäseneksi voidaan
hyväksyä henkilö, joilla on selkäytimen vaurio. Yhdistykseen voi
liittyä myös kannatusjäseneksi (kaikki, jotka hyväksyvät yhdistyksen tavoitteet) ja kannatusyhteisöjäseneksi (kaikki suomalaiset oikeushenkilöt).
Akson haluaa olla mukana juhlistamassa Suomen 100-vuotista
taivalta omalla jäsenkampanjallaan. Aksonin tavoitteena on vuonna 2017 saavuttaa 100 uutta jäsentä, toki mitä enemmän sen upeampi juttu!
Miten kampanja toteutuu ja miten tavoitteeseen päästään?
Vuonna 2017 liittyneiltä uusilta jäseniltä (varsinaiset-, kannatustai yhteisöjäsenet) jäsenmaksua ei peritä, joten nyt on elämäsi tilaisuus liittyä jäseneksi!
Toinen tapa, joka varmasti innostaa vanhoja jäseniä. Rohkaise
ystävääsi liittymään, niin saat hyvityksenä tämän vuoden jäsenmaksun. Ystäväsi tulee merkitä lisätietoihin sinun nimesi ja mahdollisen jäsennumerosi. Yksi suosittelija = yksi uusi jäsen.
Kampanja on voimassa 31.12.2017 asti. Akson osallistuu samalla Invalidiliiton jäsenhankintakilpailuun. Mikäli Akson kasvattaa jä-

senmääräänsä prosentuaalisesti eniten, palkintona on 1000 €:n
avustus, joka käytetään jäsentoimintaan.
NUORET HUOM! Lisäksi eniten alle 30-vuotiaiden jäsenten määrää
suhteellisesti eniten kasvattanut järjestö palkitaan 1000 €:n avustuksella ja tämä käytetään nuorten toimintaan. Eli nyt kaikki nuoret aktiivisesti mukaan!
Jäsenmaksut vuonna 2017:
•
Varsinainen jäsen 20 euroa/vuosi tai ainaisjäsenyys 500 €
•
Kannatushenkilöjäsen vähintään 40 euroa/vuosi ja
•
Kannatusyhteisöjäsen vähintään 200 euroa/vuosi.
Jäsenedut löytyvät Aksonin nettisivuilta (www.aksonry.fi).
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäseneksi liittyminen edellyttää jäsenhakemuksen toimittamista yhdistykselle. Lähetä hakemus sähköpostilla yhdistyksen sähköpostiin toimisto(at)aksonry.fi tai
osoitteeseen Akson ry, Nordenskiöldinkatu 18 B, 00250 HELSINKI.
Jäsenhakemuksen voit lähettää myös täyttämällä Aksonin nettisivuilla olevan sähköisen lomakkeen.
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YK:n vammaissopimus vihdoin
osana Suomen oikeusjärjestystä

§
TEKSTI: Henrik Gustafsson,
Invalidiliiton lakimies

K

ansainvälisesti ja
kansallisesti on olemassa näyttöä siitä,
että vammaisten henkilöiden
ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet käytännössä huolimatta
lukuisista solmituista ihmisoikeussopimuksista. Tarve omalle
vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevalle sopimukselle on
siis ollut olemassa. Usein väitetään, ettei YK:n vammaissopimus tuo lisää uusia oikeuksia
vammaisille henkilöille. Tämä
ei nähdäkseni aivan pidä paikkaansa, koska missään muussa ihmisoikeussopimuksessa ei
määritellä esteettömyyttä tai kuvata vammaisuutta näin seikkaperäisesti. YK:n vammaissopimus lisää valtion sidonnaisuutta velvoittavaan sopimukseen,
jotta yksityiset toimijat kunnioittavat vammaisten henkilöiden
oikeuksia eivätkä viranomaiset
hallintotoiminnassa loukkaa
vammaisten ihmisoikeuksia tai
kohtele heitä syrjivästi. Lisäksi
vammaisia syrjivää lainsäädäntöä ei saa valmistella eikä sallita myöskään syrjiviä käytäntöjä.
Suomi ratifioi YK:n vammaissopimuksen vihdoin 10.6.2016.
Yleissopimus kattaa vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet
ja kieltää laajasti vammaisten
ihmisten syrjinnän. Tämä sopimus on nyt lainsäädännössä voimassa olevaa oikeutta ja myös
selkäydinvammaiset henkilöt
voivat vedota siihen arjessaan
oikeussubjekteina. Kansainväliselle YK:n vammaiskomitealle
voi tehdä yksilövalituksen valtiota vastaan, jos yleissopimuksen
sisältävää oikeutta on loukattu.
YHDENVERTAISUUSLAKI velvoittaa edistämään vammaisten
henkilöiden yhdenvertaisuutta
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ja kieltää vamman perusteella tapahtuvan syrjinnän. Viranomainen, koulutuksenjärjestäjä, työnantaja sekä palveluiden ja tavaroiden tarjoaja, eli
käytännössä yksityinen yritys,
ovat velvollisia toteuttamaan
YK:n vammaissopimukseen ja
yhdenvertaisuuslakiin perustuvia kohtuullisia mukautuksia
yksittäistapauksessa. Kohtuullisilla mukautuksilla tarkoitetaan asianmukaisia järjestelyjä
yksittäistapauksessa vammaisen henkilöiden tarpeet huomioiden, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti osallistua yhteiskunnan toimintoihin.
Siirrettävä tai tilapäinen pyörätuoliluiska liikkeeseen on tästä
yksi esimerkki. Mikäli kohtuulliset mukautukset evätään lainvastaisesti, niin kyse on erityinen vammaan perustuva kiel-
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letty syrjinnän muoto. Mikäli
vammainen henkilö on kokenut
vamman perusteella syrjintää,
niin hän voi ottaa yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun ja
työelämän asioissa työsuojeluviranomaiseen eli aluehallintovirastoon. Valituskirjelmän voi toimittaa myös yhdenvertaisuus- ja
tasa-arvolautakuntaan.
YK:n vammaissopimuksen
valvontamekanismiin kuuluu
vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen osallisuus YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoon. Kansallisessa seurantarakenteessa on
nimetty viralliseen yhteystahoon
edustaja Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnasta (VANE), joka on puolestaan koordinaatioelin hallinnon
sisällä YK:n vammaissopimuksen toimeenpanossa. Yhteys

taho toimittaa Suomen määräaikaisraportin YK:n vammaiskomitealle. VANE:en on nimetty
viisi vammaisjärjestöjen edustajaa. YK:n vammaissopimusta valvoo kansallisesti itsenäinen ja riippumaton elin. Ihmisoikeusinstituutio, joka käsittää
Eduskunnan yhteydessä olevan
Ihmisoikeuskeskuksen, Ihmisoikeusvaltuuskunnan sekä siihen
kuuluvan Vammaisten komitean että Eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston. Ihmisoikeuskeskus valtuuskuntineen ja
vammaiskomiteoineen edistää
laaja-alaisesti myös vammaisten ihmisoikeuskysymyksiä antamalla lausuntoja ja järjestämällä koulutuksia. Eduskunnan
oikeusasiamies puolestaan käsittelee vammaisten ihmisoikeuksia koskevia yksilövalituksia. Tiivistetysti YK:n vammaissopimus (art. 4.3) velvoittaa
osallistamaan vammaiset henkilöt (myös lapset) ja heitä edustavat järjestöt kaikissa vammaisia koskevissa päätöksissä ja lakeja koskevassa valmistelussa.
YK:n vammaissopimuksen
ratifioinnilla on laajempi oikeudellinen vaikutus. Nimittäin se
mahdollistaa ja jopa velvoittaa
ihmisoikeusmyönteiseen laintulkintaan vammaisia koskevissa
asioissa kaikilla elämänalueilla.
Ihmisoikeusmyönteisellä laintulkinnalla tarkoitetaan, että kahdesta lain tulkintavaihtoehdoista valitaan se, joka perustellusti
edistää parhaiten vammaisten
henkilöiden ihmisoikeuksia. YK:n
vammaissopimus on voimassa
ja on aika siirtyä sanoista tekoihin vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien varmistamiseksi!

YHDENVERTAISUUSVALTUUTETTU
Syrjintään puuttuminen ja yhdenvertaisuuden
edistäminen kuuluvat yhdenvertaisuusvaltuutetun
työhön. Runsas kaksi vuotta sitten toimivalta laajeni
myös vammaisuuden perusteella tapahtuvaan
syrjintään.
TEKSTI: Yhdenvertaisuusvaltuutettu
KUVA: Shutterstock

S

yrjinnän kohteeksi voi
joutua kuka vain. Toisinaan syrjintä on tahatonta, toisinaan taustalla on esimerkiksi ennakkoluuloja. Kaikki
huono kohtelu ei kuitenkaan ole
syrjintää, vaan kyseessä voi olla vaikkapa asiakaspalvelun ammattitaidottomuus. Juridisesta
näkökulmasta syrjinnästä on kyse silloin, kun henkilöä kohdellaan eritavoin juuri hänen yhden
tai useamman henkilökohtaisen
ominaisuutensa takia.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu
on riippumaton ja itsenäinen
viranomainen, jonka toimeen
kuuluu syrjintään puuttuminen
ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Toimivalta laajeni vuonna
2015 voimaan tulleen yhdenvertaisuuslain myötä.
Muutoksen seurauksena
myös vammaiset henkilöt saivat valtuutetun, jolle kannella heitä koskevasta syrjinnäs-

tä. Vammaisuuden perusteella
onkin tehty yhdenvertaisuusvaltuutetulle toiseksi eniten kanteluja, jos niitä tarkastellaan syrjintäperusteittain. Viime vuonna
yhdenvertaisuusvaltuutettu teki
kyselyn vammaisten henkilöiden
kokemasta syrjinnästä ja laati
sen pohjalta selvityksen. Tulokset antoivat karun kuvan vammaisten henkilöiden arjesta.
– Negatiivinen asenneilmapiiri vammaisia henkilöitä kohtaan nousee toistuvasti esiin
selvityksen tuloksissa, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä sanoo.
Pimiän lisäksi yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolla työskentelee vajaa parikymmentä
asiantuntijaa, jotka ovat perehtyneet syrjintään eri elämänaloilla.
– Selvityksen mukaan näyttää siltä, että selvityksen elämänalueissa – tavaroiden ja

palveluiden tarjonnassa, työelämässä ja sähköisissä palveluissa ei nähdä tarvetta luoda
vammaisille kohdennettuja toimenpiteitä, joilla heidän yhdenvertaisuutensa ja osallisuutensa paranisi. Sen sijaan pidetään
ikään kuin riittävänä, että yhteiskunnan tarjoama tukiverkko pitää heistä huolen, Pimiä
toteaa.

Oikeussuojakeinot
aktiiviseen käyttöön
Yhdenvertaisuusvaltuutetun kyselyyn vastanneista vammaisista henkilöistä selvä enemmistö,
yli 60 prosenttia, kertoi kokeneensa syrjintää kuluneen vuoden aikana. Kaikesta syrjinnästä
ei kuitenkaan raportoida. Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityksessä käytiin toteutetun selvityksen lisäksi lävitse vammaisten
syrjintään liittyviä oikeustapauksia ja eri viranomaisille tehtyjä kanteluja.
– Yksi selvityksen tuloksista on, että vastaajien suurin yksittäinen syy syrjintäkokemuksen ilmoittamatta jättämiselle
oli, etteivät he usko sen johtavan mihinkään. Se on huolestuttavaa. Yritämme toimia yhdenvertaisuusvaltuutetun toi-

mistossa sen muuttamiseksi,
Pimiä sanoo.
Tarkoituksellisen negatiivisiin
asenteisiin puree aktiivinen oikeussuojakeinojen käyttö, tietämättömyydestä johtuvaan syrjintään taas tiedon levittäminen ja
koulutus. Vammaisselvitykseen
vastaajista 40 prosenttia oli sitä mieltä, että tietää oikeutensa, jos kohtaa syrjintää tai häirintää.
– Isolle osalle on kuitenkin
edelleen epäselvää, mitä nämä
oikeudet tarkoittavat tai mahdollistavat sekä miten niitä tulisi käyttää, Pimiä sanoo.
Uusi yhdenvertaisuuslaki
edellyttää esimerkiksi kohtuullisia mukautuksia, jotta yksilö voi yhdenvertaisesti muiden
kanssa asioida viranomaisten
kanssa sekä esimerkiksi hankkia yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita.
Yhdenvertaisuuslain mukaan
vammaisilla henkilöillä on oikeus esimerkiksi kohtuullisiin
mukautuksiin (ks. YVL:n 15 §).
Kohtuullisilla mukautuksilla tarkoitetaan sitä, että viranomaisilla, työnantajilla, koulutuksen
järjestäjillä sekä tavaroiden ja
palveluiden tarjoajilla on velvollisuus ryhtyä kohtuullisiin ja tietyssä tapauksessa tarvittaviin
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toimenpiteisiin, jotta vammainen henkilö voi esimerkiksi
saada tiettyä palvelua.
Kohtuullisia mukautuksia
voivat olla esimerkiksi tilapäisen luiskan asentaminen
kynnyksen eteen, kirjoittamalla kommunikointi tai ruokalistan lukeminen ravintolassa näkövammaiselle asiakkaalle.

Invalidiliiton
jäsenyhdistysten jäsenet
vaikuttavat luiskista
lainsäädäntöön

Neuvontaa ja apua
syrjintäepäilyihin
Yhdenvertaisuusvaltuutettuun
voi ottaa yhteyttä, jos epäilee
joutuneensa syrjinnän kohteeksi tai jos on havainnut,
että toista henkilöä syrjitään.
Yhdenvertaisuusvaltuutetun
työntekijät auttavat selvittämään, täyttyvätkö syrjinnän
piirteet.
Jokaisen kantelun kohdalla
arvioidaan voiko kysymys olla
yhdenvertaisuuslaissa tarkoitetusta syrjinnästä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi ohjata
tapauksen myös toiselle viranomaiselle, jos esitetty asia
kuuluu tämän toimivaltaan.
Esimerkiksi sukupuoleen tai
sukupuoli-identiteettiin kohdistuva syrjintä kuuluu tasaarvovaltuutetulle. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei voi suoraan
määrätä toista viranomaista
toimimaan tietyllä tavalla tai
edellyttää tältä tietynsisältöistä päätöstä.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi viedä syrjintäkantelun
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle, joka on kokonaan erillinen toimija. Jos lautakunta toteaa kantelun syrjinnäksi, se voi kieltää syrjivää
tahoa jatkamasta syrjintää sekä asettaa päätöksen tehostamiseksi uhkasakon.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun
verkkosivuilta www.syrjintä.fi
löytyy kantelulomake sekä
muut yhteystiedot, joilla yhdenvertaisuusvaltuutetun
toimistoon voi ottaa yhteyttä.
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TEKSTI: Mirva Kiiveri, Vastaava järjestötyön suunnittelija, Invalidiliitto
KUVA: Shutterstock

L

iiton jäsenyhdistykset
tekevät vaikuttamistoimintaa yhdistyksen toiminta-ajatuksen mukaisesti.
Paikallisyhdistykset edistävät
fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina jäseninä
ja valvovat heidän oikeuksiaan. Myös suurin osa liiton
valtakunnallisista jäsenyhdistyksistä, kuten Akson, vaikuttavat jäsentensä oikeuksien
edistämiseksi.

Monta tapaa
vaikuttaa
Espoon Invalidien puheenjohtaja Pirkko Kuusela tekee suunnitelmallista vaikuttamistyötä oman kuntansa
vammaisneuvoston puheenjohtajana. Kokeneella vaikuttajalla on käytössään monia
keinoja. Hän antaa lausuntoja sekä tekee esityksiä ja ehdotuksia vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa. Myös
puheenvuorot erilaisissa seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa ovat keino vaikuttaa, samoin henkilökohtaiset
yhteydenotot päättäjiin ja virkamiehin. Vaikuttaminen voi
olla myös spontaania. ”Elämä
tarjoaa mahtavia tilaisuuksia
vaikuttaa, ihan yllättäenkin.
Nämä tilanteet täytyy osata
käyttää, sillä tapaamisissa tai

otollisissa tilanteissa, hyvinkin
pienellä voi saada paljon aikaan”, Kuusela summaa.

Pitkäjänteistä työtä ja
asenteiden
murtamista
Jo 33 vuotta Oulaisten vammaisneuvoston sihteerinä toiminut, Oulaisten Seudun Invalidien puheenjohtaja Hannu Salonpää on pitkän linjan
vaikuttaja hänkin. Vammaisneuvoston kautta hän on edistänyt esteettömyyttä kunnassaan sekä vaikuttanut asenteisiin. Salonpään mukaan
vaikuttaminen on aina pitkäjänteistä työtä. ”Ensin on
muokattava asenteita, ennen
kuin voi mitään tuloksia odottaa”, hän kiteyttää kohtaamiaan haasteita. Myös Kuusela
on kokenut asenteellisuutta
ja asiantuntijuuden kyseenalaistamista vaikuttamistyössään. ”Vammaisena ihmisenä on vaikea murtautua asenteiden takaa ihmiseksi, jota
kuunnellaan”, hän kertoo. Vaikuttamistilanteissa Kuuselaa
auttaakin se, kun vastapuoli
tuntee hänet.

Onnistumiset
motivoivat
vaikuttamaan
Jan Johansson toimii valtakunnallisessa Asevelvollisena

vammautuneiden tuki ry:ssä
projektipäällikkönä. Hän on
myös yhdistyksen jäsen, joten
hän tuntee hyvin jäsenistön
ja heidän tarpeensa. Johansson tekee pääosin valtakunnallisen tason vaikuttamistyötä vaikuttaen esimerkiksi yhdistyksen jäseniä koskevaan
lainsäädäntöön. Vaikuttamisen keinoina Johansson mainitsee tapaamiset poliitikkojen
ja virkamiesten kanssa, kantaa ottavat kirjoitukset eri medioissa sekä yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettävät
tiedotustilaisuudet. Pettymyksiä tuo usein se, että huolimatta virkamiesten ja poliitikkojen lukuisista lupauksista ja
kauniista sanoista asiat eivät
useinkaan etene. Välillä asiat
kuitenkin etenevät.
”Onnistumisia ovat monet
parannukset lainsäädäntöön”,
Johansson myhäilee. Vaikuttamistoimintaan liittyvät onnistumiset syntyvät myös Pirkko
Kuuselalle siitä, kun huomaa
edistämisensä asioiden päätyneen lopullisiin esityksiin.
Hannu Salonpää puolestaan
kokee onnistuneensa silloin,
kun vastapuolelle tulee ymmärrys vammaisten ihmisten
arjen haasteista. Tällöin vaikuttamisen kohteena olevan
tahon saa vammaisten ”puolelle”, jolloin asiatkin hoituvat
helpommin.

FAKTALAATIKKO

Kokemustietoa
sote‑uudistuksen
valmisteluun
Kokemustiedon osaajaksi itsensä tituleeraava Nina Välimäki on ollut mukana konkreettisessa vaikuttamistyössä vasta reilun puolen vuoden
ajan. Käynnissä oleva sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus sai Harjavallan Seudun
Invalidien rivijäsenen tarttumaan rohkeasti maakunnalliseen vaikuttamistoimintaan.
Välimäki toimii oman kotimaakuntansa Satakunnan vammaispalvelutyöryhmässä, jossa suunnitellaan tulevan maakunnan vammaispalveluita.
Työryhmässä käydään keskusteluja käsiteltävistä teemoista ja päätetään jatkosuunnitelmista. Usein asiat vaativat
jatkoselvittelyä, jolloin asiat
jätetään pöydälle seuraavaan
kertaan. Itse selkäydinvammainen Välimäki on korostanut ryhmässä asiakaslähtöisyyttä, yksilöllisten tarpeiden

huomioimista sekä itsemääräämisoikeutta. Kokemustiedon ohella Välimäen tukena
on paitsi lainsäädäntö, myös
YK:n yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista, jonka hän jakoi koko ryhmälle työryhmäkautensa alussa.

Invalidiliitto tukee
vaikuttamistyötä
Invalidiliiton jäsenyhdistykset
tekevät vaikuttamistoimintaa
myös yhteistyössä Invalidiliiton kanssa ja liitto tukee yhdistysten vaikuttamistyötä monella tavalla. Jäsenelle sekä oma
yhdistys että Invalidiliitto on
tärkeä väylä vaikuttamiseen.
”Jäsenyhdistyksen nimissä toimimalla vaikuttamistyöllä on
ollut enemmän pontta ja Invalidiliiton jäsenyhdistyksen työtä arvostetaan”, arvioi Hannu
Salonpää jäsenyyden hyötyjä.
Valtakunnallisessa vaikuttamistyössään Jan Johansson
on kokenut Invalidiliiton antaman selkänojan tärkeäksi tu-

eksi. ”Suuri taustaorganisaatio antaa pienelle yhdistykselle
kokoaan suuremman vaikutusvallan”, hän toteaa. Nina Välimäki on saanut paljon tukea
haasteelliseen työryhmäjäsenyyteensä Invalidiliiton asiantuntijoilta, erityisesti alueen
järjestötyön suunnittelijalta sekä myös oman yhdistyksensä
puheenjohtajalta. Pirkko Kuusela kertoo saaneensa tukea
ja kannustusta vaikuttamistyöhönsä Invalidiliiton koulutuksista erityisesti vaikuttamistyönsä alkutaipaleella.

Kesällä 2016 ratifioitu
YK:n sopimus vammaisten
ihmisten oikeuksista antaa
vahvan selkänojan jäsenten
tekemälle vaikuttamistyölle.
YK:n sopimus edellyttää,
että kaikissa vammaisia
koskevissa asioissa vammaiset henkilöt otetaan
mukaan heitä koskevien
asioiden suunnitteluun ja
heitä koskevaan päätöksentekoon. Sopimukseen voi
siis nojata, olipa sitten kyse
esteettömyydestä, palvelujen saavutettavuudesta tai
vaikkapa vammaisten naisten ja lasten oikeuksista.
Myös yhdenvertaisuuslain
tunteminen antaa eväitä
vaikuttamistyöhön. Yhdenvertaisuuslaki edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäisee
syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen
oikeusturvaa. Yhdenvertaisuusvaltuutettuun voi olla
yhteydessä, jos on kokenut
tai havainnut syrjintää.

selkäydinvamma akson
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Kohti yhdenvertaista
ja esteetöntä Suomea
TEKSTI: Petri Pohjonen, Pääjohtaja FT, DI, Invalidiliitto

S

uomen 100-vuotisen taipaleen aikana ihmisoikeuskysymykset ovat olleet tapetilla. Kun ensimmäisiä
invalidiyhdistyksiä perustettiin
80 vuotta sitten, käytiin keskustelua ”raajarikkoisten henkisen
ja aineellisen hyvinvoinnin edistämisen tarpeellisuudesta”. Lähes kahdeksankymmentä vuotta
kului siihen, kun Suomi vihdoin
kesäkuussa 2016 ratifioi YK:n
vammaisten ihmisten oikeuksia
koskevan yleissopimuksen.
Sopimus sitoo Suomea ja antaa vahvan oikeudellisen turvan
ja selkänojan vammaisten ihmisten aseman parantamiseen
tähtäävälle vaikuttamistyölle.
Sopimuksen tarkoituksena on
edistää, suojella ja taata kaikille vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti
kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden synnynnäisen
arvon kunnioittamista. Sopimus
asettaa vammaiset ihmiset samalle viivalle muiden kanssa.

SOTE tulee,
ei tule, tulee
Invalidiliitto vaikuttaa aktiivisesti sote- ja maakuntauudistukseen valtakunnallisella tasolla. Pidämme tärkeänä, että valtakunnalliset sosiaali- ja
terveysjärjestöt ovat vahvasti
mukana uudistuksen toteuttamisessa. Järjestöillä ja niiden
edunvalvonnalla on Suomessa
pitkät perinteet, joita ei saa ei-
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kä kannata romuttaa. Järjestöillä on tärkeä rooli palvelujen innovoinnin ja kokeilukulttuurin
soveltajina, laadukkaiden palvelujen tuottajina sekä laajemminkin palvelujen käyttäjien
äänen ja kokemustiedon esiintuojina. Myös YK:n vammaissopimus edellyttää, että vammaiset henkilöt pääsevät osallistumaan itseään koskevaan
päätöksentekoon.
Valmisteilla olevan sote-uudistuksen yhtenä tärkeänä osana on valinnanvapaus, josta
eduskunnassa ollut lakiehdotus sai perustusvaliokunnalta
”pyyhkeitä”. Valmistelu etenee
kuitenkin vauhdilla eli vahdittavaa riittää. Valinnanvapaus tarkoittanee asiakkaan oikeutta valita itselleen sopiva sosiaali- ja
terveyspalvelujen tuottaja ja toimipiste. Valinnanvapaus sinällään on kannatettava periaate
vammaisten ihmisten näkökulmasta - kunhan se myös aidosti tulee toteutumaan. Keskeisiä kysymyksiä ovatkin, millaisia palveluja henkilö voi valita ja
kuinka vapaasti: terveyspalveluja, sosiaalipalveluja, kuntoutuspalveluja, apuvälineitä, avustajapalveluja jne.
Uudistuksen onnistumisen
kannalta tärkeitä tulevat olemaan nämä rajaukset ja käytännöt, joilla henkilö voi hankkia valinnanvapauden piirissä
olevia palveluja, sekä millaisilla rahoitusjärjestelyillä palvelujen hankinta toteutetaan. Paljon
puhutaankin tällä hetkellä ns.

selkäydinvamma akson

henkilökohtaisesta budjetoinnista. Se on palvelujen järjestämisen tapa, jossa palvelujen
käyttäjä on keskiössä suunnittelemassa oman elämänsä kannalta tarpeellisia, mielekkäitä ja
tarkoituksenmukaisia palveluja.
Jatkotyössä on tarkkaan arvioitava se, millaisissa vammaisten
palveluissa tätä menettelyä käytetään ja erityisesti millä budjettiraamilla palveluja hankitaan.

Vammaislainsäädäntöä
uudistetaan
Sote-uudistukseen liittyy läheisesti myös vammaisten henkilöiden erityispalveluja koskeva
vammaislainsäädännön uudistus. Hallituksen esityksen on tarkoitus tulla eduskunnan käsittelyyn ensi vuoden alussa. Uudistamisen keskeisiä tavoitteita
ovat vammaisten henkilöiden
yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja osallistumisen edistäminen ja toteutuminen sekä palvelujen saaminen tarpeen mukaan. Invalidiliitto on ollut tiiviisti
mukana lainsäädännön valmisteluissa, ja myös jäsenyhdistykset ovat ottaneet kantaa lakiluonnokseen. Kiitos kaikille aktiivisuudesta.
Invalidiliitto kantaa huolta vaikeavammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden toteutumisesta lakiin kirjatun henkilökohtaisen avun järjestämisessä.
Henkilökohtaisen avun tavoitteena on tukea ja edistää vaikeavammaisen henkilön itse-

näistä elämää ja yhdenvertaista oikeutta elää yhteisössä sekä
tehdä samanlaisia valintoja kuin
muut ihmiset. Henkilökohtaista
apua on pystyttävä tarjoamaan
myös työnantajamallin mukaisesti. Kaiken kaikkiaan sote-uudistuksessa ollaan vammaisen
henkilön itsemääräämisoikeuden ytimissä.
Tuleviin maakuntiin tullaan perustamaan vammaisneuvostot.
Invalidiliitto pitää tärkeänä, että
vammaisneuvostoille tulee merkittävä asema vammaisten oikeuksien ajajana maakunnissa.

Kuntoutuksen
merkityksestä
Kuntoutus ei ole itseisarvo, vaan
keino edistää ihmisten osallisuutta. Kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja menetelmät on rakennettava yksilöllisin perustein.
Kuntoutuksella tulee olla myös
selkeä yksilökohtainen päämäärä: toimintakyky tai työkyky. Invalidiliitto on korostanut sitä, että kuntoutus on selkeä ja kiinteä
osa hoito- ja/tai palveluketjua ja
se on sisällytettävä osaksi asiakassuunnitelmaa (hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelma).
Pidämme myös tärkeänä, että
kuntoutuksen järjestämisvastuuta selkeytetään ja varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen
koko kuntoutusketjussa.
Edelleen pidämme tärkeänä,
että traumaattisen selkäydinvaurion ja ei-traumaattisen sel-

Esteettömyysmääräykset
uudistuvat
Valtioneuvosto hyväksyi toukokuussa uuden
asetuksen rakennuksen esteettömyydestä.
Asetus selkeyttää rakentamiseen liittyviä
esteettömyysvaatimuksia ja vähentää kuntien välisiä
tulkintaeroja.
TEKSTI: Niina Kilpelä

käydinvaurion saaneiden akuuttihoito, välitön kuntoutus sekä
elinikäinen monialainen hoito
ja seuranta olisivat edelleen yliopistosairaaloissa: HUS, OYS
ja TAYS. Näin turvataan jo useamman vuoden aikana selkäydinvammapoliklinikoille kertynyt tieto, toimivat käytännöt sekä osaaminen ko. vammaisille.
Akuuttivaiheen kuntoutus tulee
järjestää yksilöllisen tarpeen
mukaisesti ja moniammatillisesti siten, että se tukee riittävästi selkäydinvammaisen omia
ja läheisten voimavaroja toimia
muuttuneessa elämäntilanteessa. Kumppanuus ja yhteistyö yliopistosairaaloiden sekä esimerkiksi Validia Kuntoutus Helsingin
kanssa varmistaa kansallisella tasolla selkäydinvammaisten
vaikuttavan kuntoutuksen.

Suomen 100-vuotisjuhlavuoden teemana on Yhdessä. Tämä sopii myös
Invalidiliiton vision, Yhdenvertainen ja esteetön
Suomi, toteuttamiseen,
eli yhdessä olemme
vahvempia ja yhdessä saamme enemmän
aikaan ja varmistamme
vammaisten ihmisten
oikeudet.

E

steettömyys on toimivuutta – hyviä perusratkaisuja, jotka palvelevat
mahdollisimman monia. Hyvät
perusratkaisut mahdollistavat
myös yksilölliset muutokset tarvittaessa. Rakennetun ympäristön esteettömyys ei ole vain liikkumisen esteettömyyttä, vaan
myös hyviä kuuntelun ja näkemisen olosuhteita ja selkeitä, helposti hahmotettavia tiloja.
Esteettömyys huomioitiin rakennusasetuksessa ensimmäistä kertaa vuonna 1973. Tällöin
velvoite koski yleisön käyttöön
tarkoitettuja tiloja, joita rakennettaessa tuli kiinnittää huomiota siihen, että ”niitä voivat käyttää myös henkilöt, joiden liikuntakyky tai kyky suunnistautua on
iän, vamman tai sairauden vuoksi rajoittunut.” Nykyinen asetus
on vuodelta 2004. Se sisältää
määräysten lisäksi ohjeita, jotka eivät ole velvoittavia, ja selostuksia.
Uudella asetuksella täsmennetään useita esteettömään
rakentamiseen liittyviä mittoja,
jotka ovat olleet tähän saakka
tulkinnanvaraisia. Esimerkiksi
hissillisen kerrostaloasunnon
wc- ja pesutilassa edellytettävän vapaan tilan mitoitus on aiemmin ollut ohje ja sitä on sovellettu hyvin eri tavoin eri kunnissa. Nyt asetuksessa on annettu
yksiselitteiset mitat toimimiseen
tarvittavalle tilalle.
Esteettömyysvaatimukset on
kohdennettu kustannustehokkaasti erityyppisiin rakennuksiin niiden käyttötarkoituksen
mukaan. Esimerkiksi hallintorakennusta koskevat esteettö-

myysmääräykset eroavat merkittävästi asuntoja koskevista
vaatimuksista. Pientalojen osalta velvoitteita esteettömyyteen
on vain sisäänkäynnille johtavan kulkureitin, sisäänkäynnin
ja sisääntulokerroksen ovien leveyksien osalta.
Esteettömän lopputuloksen
saavuttaminen edellyttää valistunutta tilaajaa, ammattitaitoista suunnittelua ja huolellista
toteutusta. Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan säännösten ja myönnetyn
luvan mukaisesti. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo
rakennustoimintaa ja osaltaan
huolehtii, että rakentamisessa
noudatetaan lakia. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisella
on edelleen laaja soveltamis- ja
harkintavalta.
YK:n vammaissopimuksessa esteettömyys on määritelty
ihmisoikeudeksi. Esteettömyys
on myös edellytys monen muun
oikeuden toteutumiselle. Rakennetun ympäristön esteettömyyttä koskevilla määräyksillä
halutaan edistää ihmisten yhdenvertaisuutta. Asetusta sovelletaan luvanvaraiseen uudisrakentamiseen ja korjausrakentamiseen, ja se määrittelee
esteettömyyden vähimmäisvaatimukset.
Asetus tulee voimaan 1.1.2018.
Lisätietoja: http://www.ym.fi/
fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma/Esteettomyys
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Kaupunginvaltuutettu Tomi Passi

Yhdenvertaista osallistumista
päätöksentekoon
Jouduin tapaturmaisesti pyörätuoliin 1994. Välittömästi
aloin pohtimaan miten tästä oikein jatketaan. Ensimmäinen
elämänvaihe oli ohi.

TEKSTI: Tomi Passi, kaupunginvaltuutettu, tomipassi.fi
KUVA: Nuutti Hiltunen

I

nternetin markkinointi alkoi
1993 ja se tuli helpottamaan etänä työskentelyä. Ajattelin myös
olevani tasavertaisempi pyörätuolista
huolimatta kokouksissa pöydän ääressä istuessa. Yrittämällä yhdistää nämä kaksi asiaa ajattelin saada sisältöä elämääni onnettomuuden jälkeen.
Tapaturmani oikeustaistelun uskomattomat käänteet herättivät kiinnostuksen tietää ja ymmärtää yhteiskunnallisia asioita. Elämäni päivitetyt tavoitteet
pyörätuolissa neliraajahalvaantuneena
olivat näin kirkastuneet.
Jatkoin insinöörin opintoja saaden ne
valmiiksi 1998. Tein erityyppisiä tehtäviä kotona tietokoneen ja netin avulla.
Päätin jo vuonna 1996 yrittäväni 2000
kuntavaaleissa päästä kaupunginvaltuustoon. Sain vain hieman apua vaaleissa mutta kannatus riitti. Minusta
tuli kotikaupunkini ensimmäinen pyörätuolissa oleva kaupunginvaltuutettu.
Erikoistilanteeni huomioitiin ja kysyttiin,
mitä voidaan osallistumiseni eteen tehdä. Järjestettiin oikeanlainen pöytä, tila-asioita, kuljetukset ja henkilökohtainen mikrofoni. Ajoittain olen puhunut siihen, mutta nykyiset valtuuston
netin livelähetykset todensivat ääneni
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puuroutumisen mikissä. Palasin vanhaan käytäntööni menemällä useimmiten muiden tavoin valtuustosalin eteen
pitämään puheenvuorot. Myöhemmin
kaupunginhallitukseen päästyäni huoneen kynnykselle laitettiin luiskat, jotta pääsin sisään ilman työntöapua manuaalituolilla – yksi viikoittainen jännitys poistui, jippii!
Seminaarimatkoihin lähdöt jännittivät. Alkuvuosina ne suuntautuivat eri
kaupunkeihin ja laivoille. Tuttujen avustajien kanssa hommat hoituivat. Hallinto järjesti yhdelle matkalle henkilönostimella varustetun bussin. Nosturi hajosi
jo mennessä ja piti soittaa lennosta palvelutaksi nostamaan alas Tampereella.
Hallituksemme meni Kuopioon tutustumaan organisaation uudistukseen ja
samalla asuntomessuihin. Kyllä hirvitti,
kun 100 kilon jässikkää kannettiin aamukoneeseen. Onneksi turvallinen suomalainen taksi oli Kuopion kentällä vastassa. Koko päivän oli vatsaväänteitä,
kun pienellä pelolla odotin lentokulujen vastineeksi rahaa säästävää paluumatkaa ja kokoustamme junan ravintolavaunussa. Osasin odottaa takaiskua,
kun en päässyt koko vaunuun tuolloin.
Joku jäi seurakseni toiseen vaunuun

ja haki nälkäiselle ruoan muiden kokoustaessa toiseen kerrokseen varatuilla
paikoillamme. No, jatkossa olen kulkenut vastaavat matkat useimmiten palvelutaksilla ja hyvin on toiminut.
Kerran Hyvinkään Rantasipissä tiedettiin tulostani (hallinto ilmoittaa aina
tuolistani), mutta kokoustiloihin mentiin pitkä reitti ulkokautta kiertäen lumihankien yli – ei siis hissiä… Mutta
kokous hoitui. Useimpiin vanhoihin rakennuksiin joutuu menemään erikoisia reittejä, mutta pääsee. Minulle on
kuitenkin helpotus, kun tiedän menevämme uudehkoon rakennukseen. On
poikkeuksia. Ihan viime vuonna menimme uuteen hotelliin, jossa oli kynnyksiä
ja esteettömyyshuone oli surkea. Pienessä huoneessa oli tuoleja, pöytää ja
valtavan paksu matto. Siinä ei sähköpyörätuolista nostinta pystynyt kääntämään. Pyysin tyhjentämään huoneen,
niin pääsin edes sänkyyn, jotka tosin
ovat avustajankin kannalta aina niin
tuskaisen matalalla hotellien ja laivojen invahuoneissa.
On ollut paikkoja, joissa on pitänyt
vaihtaa kulkureittejä, pyytää henkilökuntaa yksilöimään välttämättömiä tarpeitani ja vaihtelemaan tiloja päästäk-

KOLUMNI

VALTUUSTOALOITE
Kaupunginvaltuutetuilla on
oikeus tehdä valtuustoaloitteita
kaupungin yhteisistä asioista.
Aloite annettaan kirjallisessa
muodossa puheenjohtajalle valtuustokokouksessa ja
siitä tehdään merkintä saman
kokouksen pöytäkirjaan. Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Vastineet aloitteisiin saatetaan
valtuustolle tiedoksi maaliskuun loppuun mennessä.

seni osallistumaan. Useimmiten ennakkotiedot ovat auttaneet tai viimeistään
paikan päällä hyvällä kommunikaatiolla
asiat ovat hoituneet. Silloin tällöin olen
tehnyt ruokailun muista erillään, mutta pikku pyynnöillä hommat ovat hoituneet. Kerran menin muuten kutsuvieraana jäähalliin. Kyllä äimisteltiin, kun
tilava hissi ei nostanut kuin 200 kg.
Lähdin siis sähkärissä kotiin!
Olen käynyt Saksassa, Ruotsissa ja
Virossa kunta-asioissa erikoisjärjestelyni huomioiden. Avustajan ollessa mukana matkassa, liikkumisen ja muun avun
tarpeet on saatu hoidettua.
Kaiken kaikkiaan elämään on tullut enemmän merkitystä ja tieto, miten asioita hoidetaan ja saadaan eteenpäin, on rikastuttanut muitakin kuin itseäni. Lautakunnat, hallitus, toimintani
eri yhtiöissä ja vaikkapa henkilöstöjaoksen puheenjohtajuus ovat auttaneet
jakamaan tietojani ja auttamaan avun
tarpeessa olevia. Vaikka itsekin tarvitsen päivittäin apua, niin mottoni on ollut, että vahvemman on autettava heikompaa.

KUNTALAISALOITE
Kuntalaisaloite on yksittäisen
asukkaan tai asukasryhmien
laatima kirjallinen aloite, jonka
kautta kunnan asukas voi vaikuttaa suoraan oman kuntansa
toimintaan ja päätöksentekoon.
Kunnan asukkaiden lisäksi yhteisöillä ja säätiöillä on oikeus
tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Myös
palvelun käyttäjällä on oikeus
tehdä aloitteita kyseistä kunnan
palvelua koskevassa asiassa.
Kun kuntalaisaloitteen tekee
vähintään kaksi prosenttia
kunnan asukkaista, on se käsiteltävä valtuustossa kuuden
kuukauden kuluessa. Kuntalain
mukaisesti valtuuston tietoon
on saatettava vähintään kerran
vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet
ja niiden johdosta suoritetut
toimenpiteet.

Pieni ja hento ote
Nuutti Hiltunen

K

oulussa opin, että neliöjuuri
luvusta kaksi on tämän luvun
tarkka arvo. Se on tarkka, koska se on ratkaisemattomassa, matemaattisen symbolin ilmoittamassa muodossaan. Luvun ratkaistu arvo on noin
1,41421356237309. Desimaaliluvuksi avattuna se on kuitenkin vain päättymätön likiarvo irrationaaliluvusta, jota se kuvaa.
Jotain samaa tapahtuu sanataiteessa. ”Sateen jälkeen hiekkatiellä kauneus hehkuu ja kumartaa syvään”, jatkaa
Dave Lindholm. ”Syöttinä veteen – kuvasi eteen – valuu hopea – polttava, nopea. Näetkö ne kaksi – tulista kalaa. Silmäsi syttyvät. Vedessä palaa.” Näin kirjoittaa Mirkka Rekola.
En ymmärrä kaikkea tuota, tai mitään
siitä tavalla millä arkitodellisuutta ymmärretään. Näen siinä kauneutta. Sille mitä siitä, tai taidenäyttelyssä, teatterissa, konsertissa, hyvän kirjan äärellä ymmärrän, ei ole ratkaistua ilmausta.
Neiti kesäheinä on Eino Leinon ratkaisematon muoto naiselle järven rannalla. Naisella on nimi, heidän tapaamiselleen on myös jälkeen päin todennettu historia, likiarvoinen tarina. Neiti
kesäheinä. Kuvasta, joka taiteen keinoin
siitäkin mieleeni välittyy, saa pienen ja
hennon otteen jostain lujasta, osasta
olemassaoloa sanojen ja päättymättömien selitysten takana.

Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen
kilpailuttamisen lopettaminen

Hyvä vammaisjärjestön edustaja,

K

aikkien vammaisten ihmisten perusoikeudet eivät toteudu tämän päivän Suomessa. Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta
ovat tehneet tänään 12.6.2017 kansalaisaloitteen vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamiseksi. Kansalaisaloite on allekirjoitettavissa
osoitteessa www.kansalaisaloite.fi
12.6.–12.12.2017 välisen ajan.
Aloitteen tekijät ovat asettaneet yhteiseksi tavoitteekseen lakimuutoksen,
jossa vammaisten henkilöiden välttämättömät palvelut rajataan hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle. Palveluiden kilpailuttaminen on vastoin YK:n
yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista. Vammaisilla ihmisillä
ei kilpailutuksissa ole osallisuutta eikä oikeussuojakeinoja omaa elämäänsä koskevissa päätöksissä. Lähes poikkeuksetta kilpailutukset on ratkaissut
hinta, joka on sivuuttanut palveluiden
laadun. Toistuvat kilpailutukset luovat
epävarmuutta ja vaikeuttavat suuresti
vammaisten ihmisten arkea.
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Kansalaisaloitteen suojelijoiksi ovat
tähän mennessä lupautuneet europarlamentaarikot Merja Kyllönen, Sirpa Pietikäinen ja Nils Torvalds, kansanedustajat Tiina Elovaara, Johanna Karimäki, Kristiina Salonen, Sari
Tanus ja Jutta Urpilainen, näyttelijä
Sara Paavolainen sekä muusikot Sami Helle ja Kari Aalto. Lisätietoa Ei
myytävänä! -kampanjasta osoitteessa
www.eimyytavana.fi

Miksi kansalaisaloite?
Kansalaisaloite on viimeinen keinomme vaikuttaa vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumiseen. Perustuslain
mahdollistama kansalaisaloite etenee
eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on
kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa.
Kansalaisaloitteen takana on kaikkiaan 32 valtakunnallista vammaisjärjestöä, jotka ovat tehneet jo vuodesta
2013 tuloksetta tiivistä vaikuttamistyötä lakiuudistuksen aikaansaamiseksi.
Ei myytävänä! -tapahtuma syyskuussa 2016 keräsi Kansalaistorille sato-

ja ihmisiä ja herätti laajaa julkista keskustelua.

Kannata sinäkin!
Jotta aloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, sen on kerättävä vähintään
50 000 kannatusilmoitusta kuuden
kuukauden kuluessa. Aloitteen kannattaminen on nopeaa ja vaivatonta. Pääset lukemaan aloitteen sisällön kokonaisuudessaan osoitteessa www.kansalaisaloite.fi.
Kannatusilmoituksia voi kerätä myös
paperille, esim. erilaisissa tilaisuuksissa. Liitteenä kannatusilmoitusten keräämistä varten lomakkeet sekä suomeksi että ruotsiksi. Huom! Lomakkeet
tulee tulostaa ne koossa A4. Täytetyt
kannatusilmoitukset tulee lähettää
meille viimeistään marraskuun 2017
aikana: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö / Kansalaisaloite, Pinninkatu 51,
33100 Tampere.

Hyvä virtsarakon ja suolen hallinta
parantaa elämänlaatua.
LoFric-katetrit hyvään toistokatetroinnin aloitukseen
LoFric on ainoa katetri, jossa on Urotonic™ Pintarakenne (UPR).
UPR varmistaa katetrin säilymisen liukkaana ja turvallisena
koko katetroinnin ajan.

Suolihuuhtelu on tehokas hoitomuoto monille suolen toimintahäiriöistä
kärsiville aikuisille ja lapsille. Käytettävissäsi ovat vaihtoehtoiset tai toisiaan
täydentävät Navina Classic ja Navina Smart -järjestelmät.
Navina
Classic

Olemme mukana Apuväline-messuilla
Tampereella 9. - 11.11.2017.
Tervetuloa tapaamaan meitä osastolle 722.

www.wellspect.fi

Navina
Smart

© 2017 Wellspect HealthCare, a DENTSPLY Sirona Company.. All rights reserved. 75933-FI-1709.
LoFric ® and Navina™ are trademarks of Wellspect HealthCare.

Navina Systems -järjestelmät fiksumpaan suolihuuhteluun
aikuisille ja lapsille

Omatoimisuuden herättäjä

Pallopeliä altaalla,
vanha Käpylä.

Käpylän kuntoutuskeskuksen historiateos valmistumassa
TEKSTI: Mikko Laakso
KUVA: Invalidiliiton arkisto, Mikko Laakso

N

ykyisen Validia Kuntoutus Helsingin toiminta alkoi vuonna
1953 nimellä Käpylän Kuntouttamislaitos. Tästä yli 60 vuotta
toimineesta vaikeavammaisten
kuntoutuskeskuksesta ei tähän
mennessä ole kirjoitettu varsinaista historiateosta, joskin sen
vaiheita käsitellään tiiviisti ja ansiokkaasti Hannu Mähösen kirjoittamassa Invalidiliiton historiassa Omin voimin yhteistoimin
(1998).
Suomalaisen kuntoutuksen
historian aukkoa ollaan parhaillaan paikkaamassa. Historiantutkija, FL Mikko Laakso on
viimeistelemässä Käpylän kuntoutuskeskuksen historiateosta,
jonka on tarkoitus ilmestyä loppuvuodesta 2017. Kirjan nimek-
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Mikko Laakso.

si on valittu Omatoimisuuden
herättäjä – onhan kuntoutuskeskuksen toiminnan perimmäinen tarkoitus aina ollut antaa
kuntoutujalle eväät mahdollisimman itsenäiseen elämään.
Tulevan teoksen painopiste
on ennen kaikkea Käpylän kuntoutuskeskuksessa kuntoutuji-
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en hyväksi tehdyn arkisen työn
kuvaaminen. ”Halusin tietoisesti välttää tämäntyyppisille historiateoksille tyypillistä, hieman
kuivaa hallintohistoriallista painotusta, ja työtäni valvova, Invalidiliiton asettama hankkeen
historiatoimikunta oli asiasta samaa mieltä”, kertoo Mikko Laakso. Kirja kuvaa siis kuntoutuskeskuksen arjen muuttumista
eri työmuotojen, kuten fysio-, toiminta- ja puheterapian, kehityksen kautta, vuodeosastoilla tehtyä hoitotyötä unohtamatta. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi
on kirjaa varten haastateltu lukuisia Käpylässä pitkään työskennelleitä kuntoutusalan ammattilaisia.
Koska teoksesta ei haluttu
tehdä suurta tiiliskiveä, jää esi-

merkiksi kuntoutuskeskuksen
ja sen omistajan Invalidiliiton
välisten suhteiden kuvaus vähemmälle huomiolle. Näin kirjan
keskiöön nousevat kuntoutuskeskuksen henkilöstö ja heidän
arkinen aherruksensa. ”Minuun
on tehnyt suuren vaikutuksen se
entusiasmi, innovatiivisuus ja
yhteishenki, jota Käpylän henkilökunta on historiansa vaikeissakin vaiheissa osoittanut”, toteaa Laakso.
Omatoimisuuden herättäjän tarkoituksena on paitsi tehdä kunniaa Käpylän kuntoutuskeskuksessa vuosikymmenten
mittaan vaikeavammaisten kuntoutujien hyväksi tehdylle työlle,
myös nostaa esiin laitoksen historian nyt jo unhoon vajonneita
vaiheita.

Nyt oli aika

V

uosien varrella monet
entisen Käpylän kuntoutuskeskuksen työntekijät lähestyivät minua ja kysyivät, koska liitto tekee Käpylän
historian. Tiesin, että työntekijät
olivat keränneet materiaalia ja
valokuvia tähän tarkoitukseen.
Moni pitkäaikainen työntekijä
oli jäänyt tai jäämässä eläkkeelle. Vielä oli kuitenkin henkilöitä
tavoitettavissa, jotka olivat olleet mukana 1950- ja 60-luvulta alkaen. Nyt oli aika toimia,
ennen kuin korvaamaton materiaali ja muistot katoavat iäksi.
Asiaa tutkittiin ja Invalidiliiton
liittohallitus hyväksyi yksimielisesti, että laaditaan teos Invalidiliton Käpylän kuntoutuskeskuksen historiasta.
Työtä varten kutsuttiin kokoon
työryhmä, jossa oli eri työntekijäryhmien edustajia. Varinaiseksi teoksen kirjoittajaksi kutsuttiin historioitsija Mikko Laakso.
Hän on kirjoittanut useita histo-

riateoksia, mm. Invalidisäätiön
historian. Työ alkoi viime syksynä ja nyt yli vuoden työn jälkeen tavoitteena on, että voimme esitellä valmiin teoksen vielä tänä syksynä tai viimeistään
ensi vuoden alussa, kun Invalidi
liitto täyttä 80 vuotta.
Haluan kiittää kaikkia henkilöitä, joita Mikko Laakso haastatteli kirjaa varten, teidän apunne oli korvaamaton. Suuri kiitos työryhmään osallistuneille
henkilöille, jotka toivat esiin ja
etsivät uskomattoman määrän
kirjallista materiaalia ja kuvia.
Vielä erityiskiitos fysioterapiayksikön pitkäaikaiselle johtajalle Pirkko Koromalle. Hänen keräämänsä materiaali ja kirkkaat
muistikuvat aina 1950-luvulta
alkaen olivat edellytys työn onnistumiselle.

Harva enää muistaa, miksi Käpylän Kuntouttamislaitos
(vuodesta 1977 kuntoutuskeskus) perustettiin. Silloinen Suomen Siviili- ja Asevelvollisuusinvaliidien Liitto ja sen Helsingin
yhdistys olivat toisen maailmansodan päättymisestä alkaen
kaavailleet kuntouttamislaitoksen perustamista, mutta vasta
1950-luvun alussa maailmalla
riehuneet polioepidemiat antoivat asialle viimeisen sysäyksen.
Suomea oli ravistellut vaikea polioepidemia heti sodan päätyttyä vuonna 1945, ja varsin pian
Käpylän Kuntouttamislaitoksen
toiminnan käynnistyttyä edellä
mainitut kansainväliset epidemiat saapuivat Suomeen. Poliopotilaat muodostivatkin alkuvuosina Käpylän kuntoutujien
enemmistön, kunnes 1950-luvun jälkipuoliskolla käynnistyneet poliorokotukset käytännössä päättivät taudin leviämisen.

Talossa pitkään työskennelleitä
kiinnostanee myös lukea, kuinka pitkään ja hartaasti kuntoutuskeskuksen Koskelantien
ahtaiksi ja huonokuntoisiksi
käyneiden tilojen tilalle suunniteltiin uuden laitosrakennuksen
perustamista.
Käpylän kuntoutuskeskuksen
historiaprojektissa on parhaillaan menossa kuvatoimitusvaihe. ”Kuvitus on olennainen osa
laadukasta historiateosta, kuvien kautta voidaan selventää ja
elävöittää monia asioita paremmin kuin sanoin. Kuntoutuksen
historia on aihepiirinä sellainen,
että havainnollinen kuvitus on
tarpeen. Invalidiliiton arkistosta on löytynyt hyvää kuvamateriaalia, olen juuri laatimassa kuvatekstejä”, kertoo Laakso. Vuoden lähestyessä loppuaan on
siis kaikille kuntoutuksen historiasta kiinnostuneille tiedossa
kiintoisaa luettavaa.

Pekka Hätinen
Invalidiliiton liittohallituksen
puheenjohtaja

HUS aloittaa
selkäydinvammaisen
subakuutin kuntoutuksen
vaiheen vaativan
kuntoutuksen
vuodeosastotoiminnan

TEKSTI: Jari Arokoski, professori, osastonylilääkäri
HYKS Sisätaudit ja kuntoutus, Kuntoutus ja geriatria linja,
Fysiatrian klinikka / HUS selkäydinvammapoliklinikka /Helsingin
yliopisto

V

altioneuvoston asetuksella erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä
(2011) on keskitetty selkäydinvammapotilaiden
akuuttivaiheen hoito ja seuranta, sen jälkeinen välitön
kuntoutus sekä elinikäinen, monialainen hoito erityistason sairaanhoitoon kuuluvana HYKS:aan, TaYS:aan ja
OYS:aan. Asetuksen mukaisesti HUS selkäydinvammapoliklinikka on aloittanut toimintansa elokuussa 2013
osana HYKS Fysiatrian klinikkaa. Poliklinikan tilat sijaitsevat nykyisin Validia Kuntoutus Helsingin toimitiloissa Nordenskiöldinkadulla. HUSilta on kuitenkin puuttunut oma selkäydinvammaisen akuuttihoidon jälkeisen
subakuutin kuntoutuksen vaiheen vaativan kuntoutuksen vuodeosasto. HUS strategian mukaisesti kyseinen
toiminta kotiutetaan nyt omaksi toiminnaksi ja valmistaudutaan tulevaan SoTeen.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja
Invalidiliiton Kuntoutus Oy (Validia Kuntoutus) ovat nyt
solmineet sopimuksen, minkä mukaan Invalidiliiton
Kuntoutus Oy (Validia Kuntoutus) toimittaa HUS:lle selkäydinvammapotilaiden vaativan kuntoutuksen vuodeosastotilat hoito- ja tukipalveluineen sekä selkäydinvammapoliklinikkatilat. Uudessa toimintamallissa selkäydinvammapotilaiden subakuutti kuntoutus toteutetaan
omana HUS:n johtamana toimintana 1.11.2017 lukien.
Tätä toimintaa varten HUS perustaa muun muassa omat
lääkäreiden, sosiaalityöntekijän ja fysio- ja toimintaterapeuttien vakanssit. Osasto toimii tiiviissä yhteistyössä HUS selkäydinvammapoliklinikan kanssa muodostaen yhdessä HUS selkäydinvammakeskuksen. Osastolla
tulee olemaan 13 (+5) vuodepaikkaa.
Tulevalla toiminnan muutoksen tarkoitus on, että siirtyminen akuuttihoidosta kuntoutukseen tehostuu ja varhaistuu ja myös kotiutuminen tehostuu. Lisäksi kun subakuutti kuntoutus kotiutetaan HUS:n omaksi toiminnaksi erilaiset kitkakohdat selkäydinvammapotilaiden
kuntoutusprosessin suunnittelun alkuvaiheessa ja siirtyminen selkäydinvammapotilaiden välittömän kuntoutuksen jälkeiseen elämänikäiseen seurantaan (life time
care) juohevoituu.

selkäydinvamma akson
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Kuva: Annukka Koskela

HENKILÖKUVASSA:

Paula Leppänen
Pitkä ura Verstaalla

Paula Leppänen valmistui fysioterapeutiksi vuonna 1977 ja
erikoislääkintävoimistelijaksi vuonna 1987. Hän aloitti työnsä
Verstaalla, Käpylän kuntoutuskeskuksessa vuonna 1979, nykyiseltä
nimeltään Validia Kuntoutus Helsinki. Paula työskenteli Islannissa
Reykjalundur -kuntoutuskeskuksessa puolitoista vuotta pian
valmistumisensa jälkeen, ja on työskennellyt useita jaksoja Sveitsissä
Schweizer Paraplegiker Zentrumissa vuosien 1980 ja 1996 välillä.

TEKSTI: Annukka Koskela

M

onet meistä selkäydinvammaisista tuntevat Paula
Leppäsen joko oman kuntoutuksen tiimoilta, urheilupiireistä tai
avustajakoira-asioissa. Paulaa voidaan
hyvin kutsua selkäydinvammafysioterapian Grand Old Ladyksi, joka on vastannut selkäydinvammaisten fysioterapian osaamisesta ja sen kehittämisestä.
Paulan entisen esimiehen, Eija Akiolan mukaan Paula on toiminut selkäydinvammaisten fysioterapian kehittäjänä Suomessa. Hän on tuonut Sveitsistä tullessaan selkäydinvammaisten
asentohoidon jo 80-luvun alussa. Näistä tuloksena on ollut selkäydinvammapotilaiden asento- ja liikehoito-oppaat.
Sveitsin tuliaisena hän toi selkäydinvammaisten fysioterapiaan uusia toiminnallisia harjoituksia. Opintomatkoiltaan hän on tuonut uusia apuvälineideoita Suomeen. Opettaessaan
selkäydinvammaisen perusliikkumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä perusideaksi nousi ymmärtää selkäydinvammaisen toimintakykyä vauriotasoittain.
Paula on ollut myös aktiivisesti edistämässä selkäydinvammaisten hengityshalvauspotilaiden kuntoutusta. Hän on
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kouluttanut fysioterapeutteja ja muita
terveydenhuollon ammattilaisia ympäri Suomea ja toiminut kouluttajana tietysti Invalidiliiton omissa koulutustilaisuuksissa.
Vuonna 1992 Paula löysi avustajakoiraidean Kanadasta, ja siitä lähti
avustajakoirakoulutus Suomessa. Kokemukset koiran kanssa työskentelystä johtivat myöhemmin koira-avusteisen
fysioterapian kehittämiseen ja toteuttamiseen erityisesti aivovammakuntoutujien parissa. Kehittämistyö käynnistyi yhdessä FT Maj-Britt Forsbomin ja
avustajakoirakouluttajan Leena Rajalan kanssa vuonna 2003.
Vammaisurheilupuolella Paula on ollut mukana aktiivisesti jo 1970-luvulta lähtien. Aluksi hän toimi avustajana ja myöhemmin monissa muissakin
tehtävissä, sittemmin kansainvälisenä
vammaisurheilun luokittelijana. Hän on
vuosien kuluessa osallistunut yhdeksiin (9) Paralympialaisiin. Eija Akiolan
mukaan Paula on osallistunut useisiin
Pohjoismaisiin Paraplegia-kongresseihin (NoSCos) sekä joihinkin Selkäydinvammaisten maailman kongresseihin
(ISCOS).

Paula Leppänen on maailmanmatkaaja, joka on usein myös yksityisillä
matkoillaan käynyt tutustumassa selkäydinvammakeskuksiin, ja tuonut tullessaan ajantasaisen tiedon kaikille kollegoille. Hän on luonut mahtavat kansainväliset suhteet ympäri maailman
selkäydinvammaisten hoidon ja kuntoutuksen parissa työskenteleviin ammattilaisiin. Erityispiirteenä Eija Akiola mainitsee täydellinen sitoutuminen
erityisesti selkäydinvammaisten fysioterapiaan periaatteella ”kaikki kuntoutujan puolesta”.
Vuosien varrella Paulan mukana töissä ovat toisinaan kulkeneet Paulan ja
hänen puolisonsa avustajakoirat Arttu ja Hippa. Koira-avusteinen fysioterapia on hyödyttänyt monia kuntoutujia.
Nyt Paulalla on kotonaan kuusivuotias Kenda-koira sekä viiden kuukauden
ikäinen terapiakoiran alku Hekla, jolle
saattaa tulevaisuudessa löytyä töitä
Paulan kehitellessä koira-avusteisen
fysioterapian keikkaluontoista työtä.
Paula toimii Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä -yhdistyksen puheenjohtajana, ja toivoo koira-avusteisen terapian kehittyvän ja leviävän laajemmal-

Kuva: Paula Leppänen
Kuva: Eija Akiola

Hekla ja Kenda vesillä.

”Paula oli yksi merkittävä henkilö, joka
kannusti minua kelauksen aloittamiseen. Hän teki pikahälytyksellä myös
luokitteluarvion kelausluokastani,
mikä johti siihen että aloin kelata tosissani kohti ensimmäistä kansainvälistä
kisaani. Merkittävä tsemppari ja arvostettu osaaja paraurheilussa!”
Toni Piispanen

Tassuterapiaa.

lekin. Mahdollisuuksia tällä saralla on
paljon, hän tuumaa.
Eläkkeelle jääminen tämän vuoden
elokuussa ei näy kalenterissa. Koiraasioiden lisäksi kalenterin täyttävät retkeily ja vaellus, vammaisurheilun luokittelutehtävät maailmalla sekä italiankielen opiskelu, yhdistysasiat sekä oman
koiran koulutus. Toki aviopuolisollekin
jäänee hieman aiempaa enemmän aikaa.
Pitkää uraansa Paula muistelee lämmöllä. ”Parasta työurallani on ollut kuntoutujat. On ollut hienoa kohdata lukuisia unohtumattomia kuntoutujia ja
olen ollut etuoikeutettu, kun olen saanut kulkea heidän kanssaan kuntoutuksen polkua. Huumori on ollut yksi voimavara, jota on löytynyt kaikista
kuntoutujista. Työtäni en olisi pystynyt
tekemään ilman loistavia ja asiantuntevia työkavereita. Tästä kaikesta olen
erittäin kiitollinen.”

”Olin ekaa päivää vanhassa Käpylässä lokakuussa 1996 ja illansuussa
hoitajan kanssa tutustumassa taloon.
Saavuimme kolmoseen fysioterapiaosastolle ja ensimmäinen terapeutti,
jonka tapasin oli Paula. Hän otti minut
erittäin lämpimästi vastaan ja kertoi
vähän talon jutuista. Nyt 21 vuoden jälkeen keskustelemme aina silloin tällöin
tavatessamme Synassa kaikenlaisista
asioista. Minulla on erittäin lämmin
muisto Paulasta vaikka valitettavasti
hän ei koskaan oma terapeuttini ollutkaan. Hänen varmasti ansaittu eläkkeelle jääminen jättää valtavan tyhjän
aukon koko Synapsia-taloon, jota on
vaikea täyttää! Toivotankin sinulle
Paula erittäin mukavia ja rattoisia
eläkepäiviä!”
Vesa Ojala

”Edelleen 26 vuoden jälkeenkin muistan
yhden Paulan antamista ohjeista aina suihkun ja uinnin jälkeen. Näen
silloisen Paulan ja kuulen äänen, kun
hän meitä valisti, että muistakaa aina
kuivata varpaanvälit huolellisesti.
Se ei ole mikään painajainen vaan
hauska ja hyödyllinen muisto. Hassua
miten jostain ihmisestä jää joku esim.
tuollainen lause mieleen. Jos kaikki
muut paikat olisikin rempan tarpeessa, niin ainakin varpaanvälit on aina
kunnossa. Iso Kiitos Paula ja lämpöiset
terveiset Espanjasta!”
Birgitta Länsmans

”Vuonna 2001 pääsin Töölöstä 2kk:n
makaamisen jälkeen Halovest päässäni Käpylään. Ensitapaamisessa Paula
opetti, ettei kaikki ole niin synkkää
kuin luulin. Hän tuli minua vastaa fysioterapiasalilla ja sanoi hymyhuulin:
”Hei, tuohan on kätevä, siihen voi
laitaa vaikka pyykin kuivumaan”. Tarkoitti Halovestiäni. En voinut muuta
kuin nauraa. Opin silloin heti, että ilo
löytyy, jos sitä vain etsii.”
Jorma Lehtimäki

selkäydinvamma akson
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Kajo apuvälineet Oy

Tekniset apuvälineet
itsenäisen elämän tukena
Paula Mustalahti on käyttänyt erilaisia apuvälineitä yli 20 vuoden ajan – aina vammautumisestaan
saakka. Ympäristönhallinnan apuvälineet ja erikoishiiren tietokoneen käytön apuvälineeksi Paula sai
pian kotiuduttuaan peruskuntoutusjaksolta Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksesta.

P

aula käyttää ympäristönhallintaan HouseMate-ympäristönhallintalähetintä. Tietokoneen käytön
apuvälineenä hän käyttää Quha
Zono-päähiirtä, jolla tietokoneen
klikkaus voidaan tehdä puhaltamalla.
– Iso asia on tietokoneen hallitseminen, koska se avaa paljon omaan itsenäiseen toimintaan. Sillä pystyy hoitamaan
omat pankkiasiat, sähköpostit
ja mitä nyt ihmiset tietokoneella tekevätkään. Se lisää elämänhallintaa.
Hiiren tulee olla tarkka ja toimintavarma – on tärkeää, että
haluttu toiminto tapahtuu oikeaan aikaan. Vanhat hiiret olivat
herkempiä rikkoutumaan, eivätkä olleet niin toimintavarmoja.
Paulan käyttämä päähiiri Zono
on langaton ja sen mukaanotto
on helppoa.
– Minä opiskelen, ja tentit
tehdään yleensä koulun koneella. Langaton hiiri on näppärä ottaa mukaan ja laittaa paikalleen
tenttitilaisuudessa.
Ympäristönhallintalaitteellaan Paula pystyy ohjaamaan
talonsa ovia, valoja, moottoroidun sängyn toimintoja ja viihde-elektroniikkaa, kuten televisiota ja kotiteatterijärjestelmää.
Laitteen ohjaamiseen Paulalla
on useita vaihtoehtoja - hän voi
ohjata laitetta suoraan älypuhelimen näytöltä suutikulla istuessaan pyörätuolissa, imu-puhalluskytkimellä askeltamalla
ollessaan vuoteessa tai puhekomennoilla.
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– Ympäristönhallintalaitteissa on tärkeää niiden mahdollistama itsenäinen toiminta ja
turvanäkökohta - jos on kotona yksin, niin täytyyhän täältä
ulos päästä, jos sellainen tilanne tulee.
Lähettimen ohjaaminen suutikulla suoraan näytöltä toimii nopeasti ja tarkasti. Puheohjaus
voi korvata askelluksen valintatapana etenkin ympäristönhallinnan ominaisuuksia ohjattaessa. Sen etuna on nopeus kytkimillä askeltamiseen verrattuna.
- Yksi- tai kaksitoimisella kytkimelläkään askellus ei ole mitenkään nopeaa. Minullakin on
aika paljon ympäristönhallintavalikkoja, joiden välillä liikkumi-
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nen on hitaampaa askeltamalla
kuin puheella ohjaamalla.
Paula on nähnyt apuvälineiden kehityksen vuosien varrella. Apuvälineet ovat kehittyneet
pienikokoisemmiksi, esteettisemmiksi ja johtojen määrä on
vähentynyt. Ympäristönhallintalaitteiden kehitys näkyy selvästi etenkin puhelimen käytössä.
– Ympäristönhallinta onnistuu nyt kännykällä, mikä on iso
etu. Se tarkoittaa heti, että tarvitsee ottaa mukaan yksi laite
vähemmän.
– Yksi laite vähemmän tarkoittaa, että vikoja on vähemmän.
Aiemmin ympäristönhallintalähettimellä pystyi ohjaamaan

matkapuhelimen sijaan vain kaiutinpuhelinta. Kaiutinpuhelinta
käytettäessä yksityisyys oli vaikeampaa järjestää, ja puhelin
sitoi käytön yksinomaan kotiympäristöön.
- Silloin aikanaan kaiutinpuhelin ei toiminut niin, että sillä
olisi voinut puhua keskustelukumppanin kanssa yhtä aikaa.
Jommankumman puhujan ääni
jäi usein välittymättä.
Apuvälineiden toimintaperiaatteet, tekniikka ja ulkonäkö
ovat muuttuneet aikojen saatossa, mutta niiden perusajatus on
ennallaan. Apuvälineiden tarkoituksena on olla itsenäisen elämän tukena. Apuvälineet mahdollistavat sen, ettei Paula vält-

tämättä tarvitse avustajansa
apua hoitaakseen omia asioitaan.
– Hiiri ja ympäristönhallinta
tuovat vapautta, ja varsinkin tietokoneenkäyttö tuo itsenäisyyttä
omien asioiden hoitoon, kun ei
tarvita toista ihmistä välikätenä.
Paula toivoo apuvälineiden
kehittyvän esteettisemmiksi
jatkossakin. Myös kuvankäsittelyharrastus tietokoneella voisi jatkossa helpottua, kun ominaisuuksien käyttöön tarvitaan
usein monimutkaisia näppäinyhdistelmiä.
– Se on hyvä, jos apuvälineet
mahdollistavat arkipäiväistä
omien asioiden hoitamista, mutta voi se tuoda paljon enemmänkin, kuten mahdollistaa opiskelun, työnteon, harrastukset ja
muita isoja asioita, jotka tekevät
arjesta mielekkäämmän.

Ympäristönhallinnan apuvälineet helpottavat käyttäjänsä itsenäistä arjessa selviytymistä ja lisäävät
tämän toimintamahdollisuuksia mahdollistamalla erilaisten kodin laitteiden ohjaamisen itsenäisesti.
Tietokoneen käytön apuvälineet mahdollistavat tietokoneen ohjauksen silloin, kun se ei esimerkiksi käsien
toimintakyvyn vuoksi ole mahdollista tavanomaisella
hiirellä. Tietokone on monille ihmisille tärkeä oppimisen osallistumisen ja itsenäisen tekemisen väline.
Ympäristönhallinnan apuvälineet ja tietokoneen käytön apuvälineet ovat lääkinnällisen kuntoutuksen
apuvälineitä, joiden tarkoituksena on edistää potilaan
kuntoutumista, tukea, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa tai ehkäistä
toimintakyvyn heikentymistä.
Erikoissairaanhoidon apuvälinepalveluihin vaaditaan
lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön
lähete tai aloite.

Apuvälinetarpeen havaitsee apuvälineen tarvitsija,
tämän omainen tai ammattihenkilö. Perusterveydenhuollon vastuulla on ohjata apuvälineen tarvitsija erikoissairaanhoidon palvelujen piiriin.

Yksilöllistä oppimista ja
vertaistukea Validia
Helsingissä
Teksti: Ville Koivukangas ja Antti Dahlberg
Kuva: Harri Ahtee

V

ille Koivukangas sai
selkäydinvamman liikennetapaturmassa
tammikuussa 2017. Alkuvaiheen
kuntoutus toteutui Taysin selkäydinvammayksikössä ja syyskuussa 2017 Ville tuli jatkokuntoutusjaksolle Validia Kuntoutus
Helsinkiin. Ville on ollut Validiassa viikon verran, kun häntä
haastatteli hänen hoitava lääkärinsä Antti Dahlberg.
Kuinka vammauduit ja minkälaisen vamman sait?
Työmatkalla 12.1.2017 autoni
ajautui huonossa kelissä tieltä
ja törmäsi ojarumpuun. Törmäyksen jälkeen tunsin selässäni
valtavaa kipua ja huomasin, että
tunto ja lihastoiminta oli kadonnut alavartalostani. Minut vietiin ambulanssilla Turkuun, missä todettiin ensimmäisen lannenikaman murtuneen pahasti.
Se leikattiin heti, mutta selkäydin oli jo vaurioitunut. Olin siis
saanut selkäydinvamman, paraplegian.
Miten alkuvaiheen kuntoutuksesi sujui?
Turusta minut siirrettiin jo kahden viikon kuluttua Tampereelle selkäydinvammayksiköön,
missä aloitettiin aktiivinen kuntoutus ja pikkuhiljaa pääsin
liikkumaan pyörätuolilla. Isona
ongelmana olivat kovat hermoperäiset kivut, jotka saatiin lääkityksellä kohtuullisesti kuriin.
Kuntoutus Taysissa sujui ongelmistani huolimatta suhteellisen
hyvin ja opin käyttämään pyörätuolia nopeasti. Näin jälkikäteen
ajateltuna alkuvaiheen kuntoutusjakso oli ehkä liian lyhyt, koska en vielä ollut oppinut tulemaan riittävän hyvin toimeen
muuntuneiden elintoimintojen
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kuten suolentoiminnan kanssa.
Kotona minua odotti vaimo ja
kaksivuotias tytär ja kotilomilla tunsinkin piristyväni. Minut
kotiutettiin maaliskuun lopulla.
Kuntoutuksen aikana perheeni
muutti Salosta Turkuun aiempaa esteettömämpään asuntoon. Vaimoni opiskelee Turussa ja minunkin on tarkoitus aloittaa siellä opinnot ensi syksynä,
joten muutto tuntui senkin vuoksi järkevältä.
Miten päädyit jatkokuntoutusjaksolle Validia Helsinkiin?
Jo Tampereella minulle ehdotettiin Validiaa seuraavaksi kuntoutuspaikaksi. Myös avofysioterapeuttini Turussa suositteli Validiaa. Vakuutusyhtiö myönsikin
sitten kuntoutussuunnitelman
perusteella minulle kolmen viikon jakson.
Miten olet hyötynyt jaksosta
Validia Helsingissä?
Vaikka minulle oli jo kehuttu
Validiaa, yllätyin paikan monipuolisuudesta monessa eri asiassa. Heti ensimmäisenä sain
apua suolen tyhjennyksessä,
joka oli vaivannut koko viime
kesän aiheuttaen myös mielialan laskua. Vertaiskuntouttajien kanssa olen voinut jakaa kokemuksiani ja tuntuu kuin mielialani taas nousisi. Vertaistuki on
melkein parasta mitä voi saada.
Voin esittää täällä toiveita sekä
haaveita ja henkilökunta avustaa parhaansa mukaan niiden
tavoittamisessa. Olen myös saanut hyödyllisiä vinkkejä opiskeluun ja sosiaalityöntekijältä ammatilliseen kuntoutukseen.
Mitkä ovat Validian hyvät puolet?
Täällä olen voinut keskustella
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Ville oppi kiipeämään rappusia ylöspäin. Taito jota toivottavasti ei koskaan tarvitse,

vapautuneesti ja olen saanut
monia neuvoja arkisiin asioihin
helpottamaan elämääni. Olen
huomannut, että täällä kuntoutujista huokuu positiivisuus eikä korviini ole kantautunut negatiivista palautetta. Minulla on
myös liikunnallisia tavoitteita ja
Validiassa on erinomaiset puitteet kokeilla useita liikuntalajeja. Olin yllättynyt, että erityisliikunnan harrastusmahdollisuudet selkäydinvammaisillekin
ovat näin monipuoliset.
Mitä seikkoja tulisi mielestäsi
enemmän painottaa selkäydinvammaisten kuntoutuksessa?
Eniten jäin kaipaamaan vertaistukea myös perheelleni tai puolisolleni. Vertaistukea tulisi mielestäni tarjota vielä enemmän
vastavammautuneille. Itse olen
nyt huomannut, että kun saa jakaa asioita muiden kanssa, niin
oma vamma ei tunnu niin möröltä. En itse ehkä kehdannut
tarpeeksi pyytä vertaistukea ja
sen sijaan suojelin läheisiäni pitämällä yllä vahvaa minäkuvaa.
Olet itse hyvin liikunnallinen.
Luuletko, että Validia sopisi
jatkokuntoutuspaikaksi myös

muille?
Mielestäni Validia sopii kaikille
vammautuneille toimintakyvystä ja vamman tasosta riippumatta. Jokaiselle kuntoutujalle tehdään yksilöllinen päiväohjelma
tavoitteiden ja toiveidenkin mukaan, koska jokainen kuntoutuja on erilainen. Tärkeää on myös
muiden ongelmien kuin liikuntavamman huomioiminen mm. tieto erilaisista hoitokeinoista rakon, suolen ja sukupuolielinten
suhteen voi auttaa elämänlaadun kohentumisessa. Jos alkuvaiheen kuntoutusjakso jää liian
lyhyeksi tai asiat vaativat vielä
kertausta kotiutumisen jälkeen,
Validian jatkokuntoutusjakso sopii tähän erinomaisesti.
Mitä suunnitelmia sinulla on
elämässäsi?
Seuraavan vuoden tavoitteenani on kuntouttaa itseäni lisää ja
viettää vaimoni ja tyttäreni kanssa ikimuistoinen vuosi. Sen jälkeen aloitan insinööriopinnot
ammattikorkeakoulussa ja haluaisin päästä takaisin työelämään. Tavoitteeni on myös aktiivinen urheilun harrastaminen,
mutta lajeja en ole vielä päättänyt.

KUNTOUTUSTA KAIKKIIN
ELÄMÄNTILANTEISIIN
Tarjoamme kuntoutusta kaiken ikäisille ja elämän eri tilanteisiin.
Kuntoutuksen toteuttaa kanssasi Validian osaava, moniammatillinen
työryhmä, ja saat vertaistukea muilta kuntoutujilta.
Selkäydin- ja aivovaurioiden kuntoutus on erityisosaamistamme.
Järjestämme yksilö- ja ryhmäkuntoutusta aikuisille, nuorille, ikääntyville ja
perheille. Kaikissa toimipisteissämme on monipuolisia avopalveluita.
Validia Kuntoutus Helsingissä on käytössä monipuolinen teknologiaa
hyödyntävä kuntoutussali.
Tutustu palveluihimme www.validia/kuntoutus
Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää p. 09 777 071

www.validia.fi/kuntoutus

VINTERSOL

KUNTOUTUKSESSA TENERIFFALLA

TEKSTI ja KUVAT: Tiina Siivonen

T

eneriffan saaren eteläpuolella Los Christianoksen rantakatua kävellessään ohikulkija voi nähdä esteettömän rannan, jonne
laskeutuu loiva luiska ja hiekan
päälle on tehty kova puualusta.
Rantakatua kulkiessaan eteenpäin kohti Americanosta ohittaa
huomaamattaan kuntoutuskeskus Vintersolin, jossa hikoillaan
kuntoutuksen merkeissä.
Vintersolissa toiminta alkoi
vuonna 1965, jolloin rantatontit olivat vielä lähes rakentamattomia. Keskus on ollut ruotsalaisten omistuksessa ja on
edelleen, mutta yritystoimintaa
johtavat espanjalaiset. Vintersolissa kuntoutetaan henkilöitä,
joilla on mm. reuma, psoriasis,
polio, selkäydinvamma, cp-vamma, lihassairaus tai ms-sairaus.
Se on edelleen ollut ruotsalaisvoittoinen asiakaskunnaltaan,
mutta siellä on myös muita pohjoismaalaisia.
Monet tuntevat Teneriffalta
kylpylähotelli Mar y Solin, joka
on saksalainen perheyritys ja
perustettu vuonna 1990. Sinne
eri järjestöt sekä Matka-agentit tekevät ryhmämatkoja. Hauskaa on, että sekä Vintersol että
Mar y Sol ovat päätyneet molem-
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mat Los Christianoksen alueelle. Näiden kahden vertailua teen
hieman myöhemmin.
Itse kuulin mutkan kautta Vintersolista ja olin itse maksavana
siellä viikon – eräänlainen testimatka. Ruotsinkielentaitoni on
heikko eli pystyn ymmärtämään
enemmän kuin tuottamaan puhetta. Sain tiedon, että Vintersolissa on yksi suomalainen fysioterapeutti sekä toinen suomalainen vastaanotossa töissä.
Ajattelin myös, että englannilla
pärjää aina. Viikko on lyhyt, joten
lähetin etukäteen kaikki olennaiset paperit Vintersoliin, jotka
siellä lääkäri tarkasti eli lääkärintodistus, fysioterapeutin lausunto ja viimeisin kuntoutuspalaute. Yleisesti kuntoutus alkaa
ja loppuu lääkärintarkastukseen
kuten Suomessakin.
VINTERSOLIIN PÄÄSTYÄNI hämmästyin sijainnista. Se oli todella rantakadulla. Tasaista ja
esteetöntä. Useimmat tilat olivat ulkosalla, joihin saatiin seinät ja katto verhoilla. Satoi tai
oli hellettä, niin voitiin olla ulkosalla, mutta tarpeen tullen varjossa, kun katettiin paikka verhoilla. Oli kaksi erikokoista ja
lämpöistä uima-allasta, joihin
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oli allasnostimet/hissit. Altaissa oli suolainen vesi, joka on
psoriasista sairastaville hyvä.
Kuntosali oli sisätiloissa. Se oli
melko pieni, mutta siellä pystyi
tekemään monipuolisesti. Varsinaista liikuntasalia ei ollut,
mutta pelit ja muut tehtiin ulkotiloissa. Ohjelmassa oli paljon
ryhmäaktiviteettejä ja ne olivat
eritasoisia. Omat yksilöharjoitteet tehtiin fysioterapeutin kanssa. Täysihoito eli seisova pöytä
kolmasti päivässä ja päiväkahvi. Keittiömestarit hemmottelivat kuntoutujia todella! Oli myös
vapaa-ajan koordinaattori, joka
järjesti erilaisia aktiviteetteja ja
retkiä. Kuntoutusta oli viikolla,
mutta viikonloput olivat vapaat,
jolloin mm. tehtiin erilaisia retkiä eripuolille saarta. Kuntoutuskeskuksen periaate oli alkoholiton ja savuton, kumpaakaan
ei Vintersolin alueella sallittu eikä myös tuotteita myyty. Tosin
rantakadulla jokainen sai tehdä mitä huvitti. Ymmärrän hyvin, että fyysinen rääkki ja alkoholi sekä aurinko, eivät ole hyvä yhdistelmä.
Sain yhden hengen huoneen,
jossa oli kaikki mahdollinen: wcistuin ja lavuaari korkeussäädettäviä kaukosäätimellä, ka-

tossa nostin ja sähkösäätöinen
sänky. Omalla toimintakyvylläni en näitä kaikkia olisi tarvinnut, mutta apuvälinevalikoima
osoitti sen, että Vintersolin asiakkaat voivat olla toimintakyvyltään todella erilaisia ja kaikki on
huomioitu. Myös ympärivuorokautinen avustaminen on saatavissa, joka on todella hieno
juttu. Oman avustajankin voi ottaa mukaan halutessaan. Avustajia oli niin sairaanhoitajataustaisia kuin sitten yleisavustajia.
Uima-altailla oli avustaja tai kaksi auttamassa altaaseen ja varmistamassa, että kaikki pysyvät pinnalla. Altaaseen meno oli
kielletty, jos henkilökuntaa ei ollut paikalla. Myös ruokailuissa
oli yleisavustus saatavilla ruuan
ottamiseen ja tarjottimen kantamiseen yms. Myös retkille hoidettiin tarvittava määrä avustajia mukaan.
OMAA OHJELMAA voi säädellä
ryhmäaktiviteettien määrällä.
Ahnehdin kaikkea, koska halusin tietää mitä aktiviteetit pitivät sisällään. Kolmen päivän
jälkeen tekeminen tuntui lihaksissa, mutta sen takia Vintersolissa oltiin. Aamu alkoi 8.45
aamujumpalla (45 min.), jos-

Altaissa oli merivesi, joka oli miellyttävää. Allas peitettiin aina iltaisin, kun ei ollut enää valvontaa. Allasnostimia oli kaksi, jotta kaikki
niitä tarvitsevat ehtivät jumppaamaan.

sa kaikki olivat mukana. Sitten
9.30 pyörätuolinkäyttäjien
aamulenkki, joka oli n. 3–4 km.
Jokainen oli mukana omien voimien mukaan ja kääntyi takaisin kun siltä tuntui. Sen jälkeen
uimapuku päälle ja altaaseen
klo 10.30, jossa oli 45 minuutin
kevyt jumppa. Sitten ruokailuun.
Sen jälkeen taukoa tai ei päivästä riippuen. Erilaisia teemoitettuja ryhmiä ”jumppamatoilla”,
joka tarkoitti jalallisia tasoja,
joihin pyörätuolista pääsi siirtymään hyvin. Erinomaista, sillä
kaikilta ei onnistu tuo ylösnousu
lattialta ja halutessaan sitä pystyi treenaamaan fysioterapeutin
kanssa. 45 minuutin mattojumppa klo 15.15. Päivän päätteeksi 16.00–16.45 käsiryhmä,
jossa oivallista sormien ja käsien venyttelyä, koordinaatiota
ym. Vetäjänä oli todella hyvä toi-

mintaterapeutti, joka itse käytti
pyörätuolia. Tämä olisi tarpeellinen kaikille meille apuvälineiden käyttäjille. Päivä olikin illallista vaille valmis. Huh! Lisäksi
viikoittain oli toimintaterapeutin
vetämä istuma-asento ja apuväline -keskusteluryhmiä sekä
vauhdikkaampi tuoliaerobic-ryhmä pyörätuolinkäyttäjille. Yllättävän hyvin pysyin kärryillä ryhmissä, vaikka ruotsinkieleni on
heikko. Tarkensin asioita englannilla. Tällaiset extraryhmät
olivat räätälöity jokaiselle diagnoosiryhmälle erikseen. Lisäksi viikoittain oli kädentaitoryhmä, jossa sai tehdä huovutus-,
maalaus- tai savi/keramiikka
töitä. Oli paljon vaihtoehtoja luovuuden toteuttamiseen. Lisäksi
joku edellä mainituista saattoi
jäädä väliin, kun oli oma yksilöfysioterapia.

Viikon Vintersolissa viuhtoneena olin uupunut, mutta onnellinen. Olin tullut kuntoutukseen enkä lomailemaan. Vapaa
viikonloppu oli tarpeellinen, sillä
sai levättyä, nauttia auringosta
ja kerätä voimia kotimatkalle. Sitä ei tajunnut aluksi kuinka paljon viikon aikana tuli liikuttua.
Kuntoutus vei koko päivän ja illalla pääsi vielä hengailemaan
rantakadulle ja nauttimaan merestä ja maisemista. Lämpö teki myös tehtävänsä. Ajankohta
oli toukokuu, joten oli jo todella
lämmintä. On ehkä hyvä miettiä, että mikä ajankohta olisi itselleen sopiva, jos mielii kokeilemaan. Lämpö on ihanaa, mutta
myös uuvuttavaa. Veden juominen on ehdottoman tärkeää.
Haastattelin ruotsalaisia kuntoutujia miten heidän kuntoutuksensa toteutuu. Sain vasta-

uksen, että kuntoutusta pitää
hakea ja Vintersoliin harva pääsee joka vuosi. Kuntoutusjakso kestää kuukauden. Riippuen mistä päin Ruotsia tulet, niin
fysioterapian määrä vaihtelee
ja aika 30–60 minuutin välillä.
Monet olivat avustajasysteemiin
tyytyväisiä ja osalla oli perheenjäseniä mukanaan eli maksoivat
itse olemisensa. Paljon oli myös
ensikertalaisia ja ihmettelivät
miksi olen yksin. Kerroin, että
testimatkalla ollaan.
HALUSIN SELVITTÄÄ Kelan ja Vakuutusyhtiön kannan kuntoutukseen ulkomailla. Kelasta sain
vastaukseksi nettisivujen osoitteen www.hoitopaikanvalinta.
fi/terveyspalvelut-ulkomailla/
terveyspalvelujen-kayttaminen-ulkomailla/kuntoutus-ulkomailla, jossa kerrotaan ulko-
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zVintersolin pihalta oli suora yhteys
Rantakadun näkymään.
pPienempi allas oli hieman viileämpi
kuin iso, vaikka lämmitetty. Altaaseen
oli helppo mennä nostimella, ramppia
tai rappusia.
tTäällä jumpattiin yksilöllisesti ja
porukalla. Helppo siirtyä apuvälineestä tai avustaa.

mailla saatavasta kuntoutuksesta. Siellä sanotaan, että voi
hakea etu- tai jälkikäteen. Itse en uskaltaisi jättää jälkikäteen haettavaksi. Vakuutusyhtiöt eivät osanneet oikein sanoa mitään ja peilasivat asian
Kelan ohjeisiin, kuten niin monessa muussakin asiassa nykyään. Itselläni on tänä vuonna
kaksi viikkoa laitoskuntoutusta
käyttämättä ja koska olin tyytyväinen Vintersolin antiin, niin
päätin anoa laitoskuntoutuksen
sinne. Vakuutusyhtiöni suostui.
Pyysin Vintersolista tarjouksen
kahdesta viikosta ja fysioterapian meidän ajoilla. Saatuani sen
kirjoitin omat perusteluni miksi Vintersoliin ja laitoin menemään vakuutusyhtiöön. Vakuutusyhtiö näytti vihreää valoa, joten nyt sitten Vintersolin kanssa
sovimme milloin menen sinne.
Matkat maksan itse ja tämä sama on myös Kelan ohjeissa. Toi-
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von, että Kelan asiakkaat testaisivat mahdollisuuttaan. Jos ei
ano, niin ei voi oikeasti tietää!
Vintersolilla on hyvät nettisivut suomeksi ja he myös järjestävät näitä lyhyempiä kuntoutuslomia, jos haluaa kokeilla, millainen paikka se on. Jos joku
järjestö tai yhdistys haluasi räätälöidä oman porukan matkan,
niin olkaa rohkeasti yhteydessä
Vintersoliin. Lisäksi kysyin, että
jos joku lomailee Teneriffalla,
niin voisiko tulla fysioterapiaan.
Vastaus oli kyllä, mutta vaativat
ensin heillä lääkärikäynnin, jonka jälkeen fysioterapian voi aloittaa. He ovat vastuussa kävijöistään, olitpa pidemmän jakson
tai vain kerran fysioterapiassa.
Tämä kannattaa ennakoida ennen matkalle lähtöä.
LUPASIN VINTERSOLIN ja Mar y
Solin vertailua, sillä olen käynyt molemmissa. Voisin Vinter-
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solia verrata Suomessa Validia
Helsinkiin tai Maskun neurologiseen kuntoutuskeskukseen.
Mar y Sol on enemmän Peurungan kaltainen kylpylähotelli. Vintersol on alkoholiton ja savuton,
hyvät uima-altaat, hyvä ruoka,
paljon aktiviteettejä ja ryhmäliikuntaa, erinomaisella paikalla
rantakadulla, esteettömälle rannalle vain muutama sata metriä
matkaa, toimiva kuntosali, mutta ei varsinaista liikuntasalia.
Mar y Sol on enemmän hotelli ja myydään virvokkeita, hyvä
uima-allas, hyvä ruoka, hotelliasukkaat voivat osallistua allasjumppaan ja tuolijumppaan päivittäin, erinomainen liikuntasali,
joka on käytettävissä, kuntosali on pieni ja melko esteellinen
apuvälineen käyttäjälle. Hotelli
sijaitsee rinnetontilla ja rannasta on melkoinen ylämäki hotellille, esteetön ranta hieman kauempana ja fysioterapiapalveluja

voi ostaa erikseen. Vintersolilla
ja Mar Y Solilla on molemmilla
nettisivut suomeksi. Käy kurkkaamassa www.vintersol.com
ja www.marysol.org.
On hyvä kokeilla eri asioita
ja paikkoja myös kuntoutuksen
puolella. Aina oppii jotain uutta, niin itsestään kuin tavoista
toteuttaa kuntoutusta. Jokaisella meillä on omat tarpeemme ja
yksilöllisyys on tärkeää. Tässä
omat kokemukseni ja lisää luvassa, kun olen kokenut jakson
loppuvuonna. Toivottavasti en
mene ylikuntoon!

Kontrolli takaisin
Käyttämällä Qufora® IrriSedo Mini
-suolenhuuhtelujärjestelmää
Häiritseekö ulosteinkontinenssi elämääsi?

UUTUUS

IrriSedo Mini
on saatavana
myös jatkoletkulla*

Et ole yksin!
Qufora® IrriSedo Mini -järjestelmä on helppo ja miellyttävä tapa
hoitaa ulosteinkontinenssia. Käyttö ei vaadi erityisolosuhteita,
joten voit käyttää sitä kodin lisäksi myös esimerkiksi matkoilla.
Suolihuuhtelu on luonnollinen, hygieeninen ja tehokas tapa hoitaa
inkontinenssia. Se ehkäisee ummetusta ja parantaa elämänlaatua.

* Qufora® IrriSedo Mini -järjestelmä jatkoletkulla on suunniteltu
käyttäjille, joilla on heikentynyt tasapaino tai käsivoimat.

MBH

Lisätietoa Qufora® IrriSedo’sta ja suolihuuhtelusta: www.mbh-international.com

Jakelija
OneMed Oy
Puh. 020 786 6810
asiakaspalvelu@onemed.com
www.onemed.fi

qufora

Valmistaja
MBH-International A/S
Gydevang 28-30
DK-3450 Allerød
Danmark
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Talvi tulee –
tekeekö mieli lumille?
Teksti: Tiina Siivonen
Kuva: Lumilautaliiton arkisto

O

n niitä, jotka rakastavat
kesää ja kukkasia ja on
myös niitä, joille lumi
on kaikki kaikessa. Kuka laskettelee suksilla, laudalla, pulkalla
tai nauttii olostaan hiihdellen laduilla. On sitten vamma tai vammautuu myöhemmällä iällä, niin
toimintakyvystä riippuen lähes
kaikille löytyy joku sopiva talviliikunnan harrastamisen muoto. Tässä muutama vinkki sinulle, joka kaihoat lumille, mutta et
ole ehkä uskaltautunut tai ehtinyt edellisten talvien aikana.

easti
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!
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Kaikki Snoukkaa
-projekti
Kaikki Snoukkaa! -projekti on
Suomen Lumilautaliiton alainen vammaislautailun edistämisprojekti, jonka päätavoitteena on luoda lumilautailun edellytyksiä kaikille toimintakykyyn
katsomatta. Hankkeen tiimoilta
viestitään lumilautailun harrastus- ja kilpailumahdollisuuksista liikuntarajoitteisille ja muille
erityistä tukea tarvitseville henkilöille ja heidän lähipiirilleen.
Projektilla pyritään tavoittamaan
ja innostamaan lajin pariin niin
liikuntarajoitteisia, aistirajoitteisia, kehitysvammaisia tai elinsiirron saaneita. Diagnoosi ei ole
kuitenkaan se tärkein asia, vaan
oma halu ja kiinnostus lumilautailua kohtaan. Rakkaudesta lajiin, niin kuin Lumilautaliitossa
sanotaan. Tavoitteena on nostaa esiin tarinoita vammaislautailijoista ja kertoa miksi he harrastavat lajia, tuoda tietoutta vä-
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lineistä ja edistää olosuhteita
ja osaamista lumilautailuseuroissa ja hiihtokouluissa. Tästä kaikesta on tulossa myös leffa nimeltä Kaikki Snoukkaa!
Lue lisää projektista ja leffasta www.kaikkisnoukkaa.com.

Lumitapahtumat
Lumitapahtumat ovat matalan kynnyksen laskettelu-, lumi-
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lautailu- ja maastohiihtotapahtumia vammaisille ja erityistä
tukea tarvitseville henkilöille.
Tapahtumissa on koulutetut soveltavan alppihiihdon opettajat
ja soveltavan alppihiihdon välineet omasta takaa, joten osallistujien on tuotava paikalle vain itsensä, mahdollisen avustajansa
ja vaikka koko perheensä.
Lumitapahtuma -konsepti on
Suomen Vammaisurheilu ja -lii-

kunta VAU ry:n koordinoima,
mutta hiihtokeskukset vastaavat järjestelyistä yhdessä paikallisten yhteistyötahojen kanssa.
VAU:n alainen Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA ja
Kehitysvammaisten Tukiliiton
alainen Malike -toiminta vastaavat välineistä useimmilla Lumitapahtuma -paikkakunnilla. Tärkeä roolinsa Lumitapahtumissa
on myös Suomen Hiihdonopettajat ry:llä, jonka kouluttamia soveltavan alppihiihdon opettajia
on useilla Lumitapahtuma -paikkakunnilla.
Seuraa www.vammaisurheilu.fi sivujen tapahtumakalenteria, jotta saat tiedon 2018 lumitapahtumista, jossa pääsee
testaamaan välineitä ja laskettelemaan.

LASKUTUTTAAKO?
Haluat mäkeen, mutta
yksin se ei ole niin
hauskaa? Taitoja
pitäisi pitää yllä,
mutta vinkkejäkin olisi
mukava saada? Nyt on
huippumahdollisuus
lähteä huippuporukassa
laskemaan.

TEKSTI ja KUVA: Anni Täckman

S

yksyllä 2016 Katja Saarinen ja allekirjoittanut
keskustelimme laskettelusta, molempien ehdottomasta
lempilajista. Pohdittiin, että kuinka hienoa olisi kerätä vähän porukkaa kasaan ja käydä yhdessä
laskemassa. Yksin näin soveltavan laskettelun harrastajana mäkeen lähteminen on vähän kynnyskysymys välillä, mutta pienellä porukalla se on helpompaa.
Päätettiin siinä sitten, että tammikuusta 2017, kun etelässäkin
laskukelit ovat kohdallaan aletaan perjantaisin käymään mäessä. Mikä sen parempaa kuin
päättää työviikko hyvässä porukassa ja vielä lempiharrastuksen
parissa. Kyseltiin mukaan vielä
Poikelan Markkuakin, ja siitä
se ajatus sitten lähti.
Keskustelun lopputuloksena
perustettiin Facebookin avoin

ryhmä Soveltavaa laskettelua
(Pääkaupunkiseudulla), jossa
infottiin tutuille ja tuntemattomillekin, missä ollaan ja milloin. Ensimmäinen laskukerta
oli tammikuussa 13. päivä. Paikaksi valikoitui etelän rinteistä Porvoon Kokonniemi. Keskus on esteetön ja henkilökunta
enemmän kuin avuliasta. Tähän keskukseen ovat kaikki tervetulleita, laskit sitten kelkalla, pystyssä, laudalla, avustajan
kanssa tai miten vain. Suosittelemme!
MEIDÄN PORUKKA kävi laskemassa keväällä Kokonniemessä joka viikko perjantaisin yh-

teensä yhdeksän kertaa ja
muutaman kerran Messilässä
Lahdessa. Joka kerta paikalla oli
sekalainen joukko vanhoja konkareita ja muutamia ensikertalaisiakin. Porukasta osa laskee
kelkalla, osa suksella, osa suksilla ja osa laudalla. Parhaimmillaan meitä taisi olla koossa yhdeksän laskijaa.
Talvi tekee jo tuloaan ja meillä on ryhmässä jo keskustelu
tulevasta kaudesta käynnissä.
Aloitamme taas heti, kun kelit
sen sallivat. Joten, jos kiinnostuit, niin tsekkaa Facebook ja liity mukaan porukkaan. Mukaan
ovat tervetulleita kaikki, olit sitten aloittelemassa harrastusta

tai vaikka jo kokeneempi laskija tai ihan pro. Laskettelu tapahtuu omilla välineillä ja omakustanteisesti. Mukaan voit ottaa
avustajan tai kaverin, mutta se
ei ole pakollista. Meitä järjestäjiä on aina paikalla joku, useimmiten vähintään kaksi. Ei oteta
niin vakavasti vaan mennään
mäkeen!

Lisätietoa:
Facebookista ryhmä
Soveltavaa laskettelua
(Pääkaupunkiseudulla)
Kokonniemi www.kokon.ski
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Laitesukellus ja
selkäydinvamma
Vastaus huutoon on IAHD eli International
Association for Handicapped Divers
...Olen jossain viiden ja kahdeksan metrin syvyyden
välimaastossa, märkäpuku päällä, tankki selässä,
hengitän paineilmaa. Säädän tasapainoliiviä ja
hengitystäni yhtä aikaa, jotta saisin itseni pysymään
neutraalissa nosteessa, siinä etten laskeudu enkä
nouse. Pian olenkin valmis, voimme aloittaa
viimeiset allasharjoitukset...
TEKSTI JA KUVAT: Jussi Laitinen
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T

ässä ajatukseni muutaman
päivän takaa Sukellus Areenan altaasta, jolloin suoritin
IAHD-kurssin viimeisiä harjoituksia veden alla. Seuraavaksi nämä mm. ”maskin tyhjennys vedestä” ja ”ilma loppu”
suoritetaan avovedessä, tämän jälkeen
olisin valmis kurssilta ja kykenevä sukeltamaan lukuisissa kohteissa ympäri maailmaa.
Vedenalainen maailma on aina kiehtonut, ja luulin laitesukelluksen olevan kohdaltani jo mahdotonta. Vuonna 2004 hyppäsin sillalta mereen ja
se sukellus päätyi vedenalaiseen kiveen, siitä CVI-CVII murtumat. Eli tetrana mennään, rinnan kohdalta voi vetää
rajan, jonka alapuolelta puuttuu liike ja
tunto. Sormien hienomotoriikka on vajavaista, eikä puristusvoimalla pääse
kehuskelemaan. Lisäksi pienestä asti vaivannut astmani laittoi automaattisesti ajattelemaan, etten mitenkään
saisi lääkärinlausuntoa sukeltamiselle. Kuitenkin Mehiläisessä käydessäni
sain siihen pätevyydet omaavalta lääkäriltä puoltavan päätöksen.

Mikä on IAHD?
IAHD on Ruotsissa vuonna 1993 perustettu maailmanlaajuinen ISO-Sertifioitu,
vammaisten laitesukelluskoulutukseen
erikoistunut koulutusorganisaatio, joka tarjoaa laajan skaalan erilaisia sukelluskursseja sukelluskokeiluista aina vaativampiin erikoiskursseihin asti.
Ensin kävin tuolla introssa kokeilemassa miten homma onnistuu ja miltä
tuntuu laitteiden kanssa sukeltaminen.
Kroppaani kuunnellen siinä ei olisi estettä, ja mikä tärkeintä, sukellus tuntui
mahtavalta. Sukelluskärpänen puraisi välittömästi, en kotimatkalla voinut
olla pyörittelemästä ajatuksia itsestäni tuonne jonnekin veden alle. Ennen
snorklaaminen jo itsessään oli SE juttu,
mutta nyt alkaa avautua isommat korallit, ja mahdollisesti lisäkurssin jälkeen
merenalaiset hylyt.
Sukellus itsessään on turvallisimpia
urheilumuotoja mitä on olemassa, mutta siihen vaaditaan kortti. Kortin suorittamisen aikana alkaa ymmärtää miksi
tuo on niin turvallista. Korttia suorittaessa käydään läpi laitteet, fysiologia,
sukellussuunnitelma, navigointi, välineiden huoltaminen, vedenalaiset kä-

simerkit ja ennen kaikkea turvallisuus.
Sukellus on parisukellusta, joten veden
alla ei olla yksin, vaan kalojen ja kasvillisuuden lisäksi siellä on sukelluspari joka tarvittaessa osaa auttaa, jos jotain ilmenee, ja on osattava myös omalta osaltaan auttaa toista.
Teoria ei ole mitään rakettitiedettä,
vaan maalaisjärjellä pärjää, mutta ei pidä kompastua ajattelemaan tämän olevan ihan yksinkertaista. On olemassa
sääntöjä, joita on noudatettava oman
ja muiden turvallisuuden takaamiseksi. Materiaaliakin joutuu pänttäämään
ja kurssin lopuksi tästä kaikesta on loppukoe. Lisäksi kurssilla olen oppinut
paljon sukellukseen liittyvistä laitteista, puvusta lähtien. Erilaisia painoja eri
kohtiin kokeilemalla ja oikean tyylisellä

Sukelluksen
vaikutukset
Fyysiset ja fysiologiset
vaikutukset:
• Liiketoimintojen ja hengityskyvynparantaminen
• Lihasvoiman ja verenkierron
paraneminen
• Kasvanut koordinaatiokyky
Psyykkiset vaikutukset:
• Omien taitojen kasvattaminen
• Sosiaalisten kontaktien lisääntyminen
• Itseluottamus omiin taitoihin ja
suoriutumiseen

tasapainoliivillä saatiin minulle sopiva
uintiasento säädettyä kohdalleen. Näin
meno on jouhevampaa, ja pääsee keskittymään olennaiseen.
Materiaaleja IAHD:sta luen kotona
sähköisesti, Sukellus Areenalla olen saanut ohjaajalta ja muilta siellä toimivilta
henkilöiltä hyvin lämpimän vastaanoton,
en tunne mitenkään itseäni ulkopuoliseksi. Ja alussa ennen ensimmäistä
käyntini mietinkin miten tulisin pärjäämään mm. puvun pukemisessa, altaaseen menemisessä ja sieltä nousemisessa, mutta aina olen saanut apua kaikessa missä olen tarvinnut. Joten omalle
osalleni on jäänyt opetteleminen ja suorittaminen, joiden en olisi osannut uskoa olevan näin mukaansa tempaavia!

IAHD koulutusohjelmat on kehitetty
erityisryhmille, esim. liikuntarajoitteisille, näkö- ja kuulovammaisille
sekä kehitysvammaisille.
Sea Safety Scandinavia Ltd ja Sukellus Areena Oy ovat ensimmäiset
sukelluskeskukset Suomessa, jotka aloittivat vammaissukelluskoulutuksen maaliskuussa 2017.
Hintoja voi tiedustella ja lisätietoa kysellä:
diving@seasafety.net
+358 9 454 4600
http://www.iahd.org/
http://www.sukellusareena.com/iahd/
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Seminaari
Kankaanpäässä
houkutteli väkeä
Akson ry järjestää tänäkin
vuonna useita seminaareja eri
puolilla Suomea, jotta monilla
olisi mahdollisuus osallistua.
Syksyn yleisöennätys tehtiin
12.8.2017 Kankaanpäässä, jossa
osallistujia oli lähes 50. Mukana
oli itse selkäydinvammaisia ja
omaisia, mutta mukaan mahtui
myös avustajia ja kavereitakin.
Seminaarin sisältö oli osalle
tuttua syv-asiaa, mutta puhujien
vaihtuessa saadaan aina
uutta näkökulmaa tuttuunkin
aiheeseen.
Teksti: Tiina Siivonen
Kuva: Nuutti Hiltunen
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loituspuheenvuo‑
ron piti lääkäri Maarit Noramaa HUS:sta.
Hän puhui selkäydinvamman
mukanaan tuomista haasteista, joita ovat mm. painehaavat,
rakon ja suolen toiminta, autonominen dysrefleksia ja ikääntymisen mukanaan tuomat lisähaasteet.
Yleisöstä kysyttiin rakon toimintaan liittyen esimerkiksi virtsatietulehduksen estoon käytettävistä karpalovalmisteista ja
niiden hyödyllisyydestä. Noramaa vastasi, että vaikka niistä
on negatiivisiakin tutkimustuloksia, niin käyttökokemukset
selkäydinvammaisilla ovat osoittaneet karpalovalmisteet useilla potilailla hyödyllisiksi. Lisäksi
puhuttiin liikunnan harrastamisen hyödyistä, mahdollisuuksista ja huomioon otettavista riskeistä. Suomessa ei yhtenäistä
suositusta viikoittaisesta liikunnan määrästä tai laadusta ole
selkäydinvammaisille tiettävästi tehty, sen sijaan on olemassa kansainvälisiä suosituksia,
joissa selkäydinvamman tuomat
haasteet on otettu huomioon.
Jokaisen selkäydinvammainen
on kuitenkin ainutlaatuinen, joten asiantuntijan kanssa tulisi
tehdä liikuntasuunnitelma itsel-

le sopivista määristä ja lajeista.
Lounaan jälkeen oli odotettu puheenvuoro lakimies Jukka
Kumpuvuorelta, joka tituleerasi
itseään ammattivalittajaksi. Hän
kysyi yleisöltä mistä kaikesta valitetaan. Vastauksia tuli helposti
aiheista kuntoutus, rampit, esteellisyys, autoasiat, kuljetuspalvelut. Näiden asioiden kanssa
Kumpuvuori työskentelee päivittäin. Syksyllä ajankohtaista ovat
koululaisten avustajakuviot. Hän
sivusi myös aihetta syrjintä vai
yhdenvertaisuus, ja kertoi siihen
liittyen, että joku sietää epäkohtia enemmän ja joku vähemmän,
jolloin asiat ratkaistaan oikeudessa. Kumpuvuori muistutti, että jos saamasi päätös on kielteinen, niin tarkista mihin lakiin
se perustuu. Jos kunnalta tulee
kielteinen päätös ja kysyt lakia,
johon se perustuu ja saat vastaukseksi kunnan soveltaman lain,
niin se ei riitä. Kunta voi soveltaa lakia, mutta päätös sen perusteella ei riitä. Tai siitä ainakin voi tällöin valittaa. Muistutuksia voi tehdä terveydenhuoltoon
ja sosiaalihuoltoon. Kantelut voi
tehdä Valviraan, aluehallintovirastoon (AVI), oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille. Kaikessa on kysymys yksilöllisestä tarpeesta, joten pidä siinä puoliasi.

lytettäisiin myös itse kuntoutuksen sisältöön esim. pienryhmävalmennuksena.

TÄSTÄ PÄÄSIMME kuulemaan liikunnan välineistä, josta Haltijan
Jarmo Leppänen kertoi. Käsipyörät olivat yhtenä esittelyn aiheena. Ei vain kuvina ja kertomana, vaan niitä pääsi kokeilemaan luennon jälkeen. Lisäksi
kokeiltavana olivat biljardi, sulkapallo, saliharjoittelu, frisbeegolf ja mobiilisuunnistus. OsalCOLOPLASTILTA SAIMME tietoa
listujista osa poistui luentojen
katetriuutuuksista sekä suolen
jälkeen, mutta pieni porukka kätoiminnan osalta itse tehtävästä
vi testailemassa eri välineitä ja
aktiviteetteja.
suolihuuhtelusta, jolla on saatu
Biljardi oli lajeista ehkä haashyviä kokemuksia. Tietopaketin
antoi Anna Kilpeläinen ja kehotteellisin ja sitä oli esittelemässä
ti osallistujia ottamaan katetriJouni Tähti ja Markku Ryytty Bilnäytteitä. Hyödyllinen info mojardiliitosta. Monikaan ei käynyt
nelle läsnäolijalle.
palloja pussittamassa. Niinpä oli
Kankaanpään kuntoutuskesaikaa haastatella Tähteä. Hän on
Pyörätuolibiljardin
9-pallo
MM kilpailu
kuksesta
mukana seminaarissaavuttanut
lähes kaiken, mitä
Wheelchair
9-ball
World
Championship
sa oli Mika Ranne, joka toimii
pyörätuolibiljardissa pystyy. ”Aloi9.-11.11.2017
Tampereen
sekä fysioterapeuttina
että per- Messukeskus,
tin harrastuksen B-halli
9-vuotiaana ja
pystyin harrastamaan sitä Russonal trainerina (PT) kuntoutusasiakkaille. Hän puhui kokonaiskeasuon erityiskoululla, johon
oli saatu lahjoituksena pöytä.
valtaisesta hyvinvoinnista, jossa
liikkumisella, ravinnolla ja levolHarjoittelin ja harjoittelen edella on tärkeä rooli. Ranne muisleen sekä pelaan paljon vamtutti liikunnan harjoittelusta, etmattomien kanssa, sillä toista
tä nopeaa konstia kovaan kunpyörätuolipelaajaa kotimaassa
toon ei ole. Kuntosaliharjoittelu
ei ole vastaan tullut. Kovasti on
on hyvä aloittaa maltillisesti,
yritetty houkutella ihmisiä muoman kehonpainon avulla pyskaan. Maailmalla meitä on muutyy tekemään monipuolista litamia kymmeniä, jotka kierrämhasvoima- ja liikkuvuusharjoitteme kisoja. Harjoittelua tämä laji
vaatii ja kisoja ennen harjoittelua. Pikkuhiljaa vastusta voi nostaa. Ohjelmaa on hyvä kehittää,
lutunnit ovat yli sata tuntia per
sillä vuosia samaa harjoitusohviikko. Suomessa on nyt hieno
jelmaa tehden ei kehitystä tule.
tilanne, sillä biljardi on esillä LiiTuttua asiaa, mutta on hyvä, etkuntamaassa, joka on rinnaktä joku muistuttaa asiasta. Miekain Apuvälinemessujen kanssa
lenkiintoa herätti tieto, että kun9.–11.11. Siellä pääsee kokeitoutujilla on mahdollisuus ostaa
lemaan lajia. Lisäksi B-hallissa
pelataan biljardin 9-pallon pyöpersonal trainerin palveluja kuntoutuksen aikana. Näitä persorätuolisarjan maailmanmestanal www.sbil.fi
trainer -palveluita tuotetaan
ruudesta. Tervetuloa kaikki katmyös talon ulkopuolelle, ei pelsomaan,” toivottaa Tähti, joka ei
kästään kuntoutusasiakkaille.
ole Leo-Pekka Tähdelle sukua,
Alustavana ajatuksena on suunvaikka molempien Tähtien ura
niteltu, että PT-palveluita sisälonkin huikea omissa lajeissaan.
Tampereen / Ylöjärven

Seminaariyleisöä Kankaanpäässä.

Pyörätuolibiljardin 9-pallo MM kilpailu
Wheelchair 9-ball World Championship
9.-11.11.2017 Tampereen Messukeskus, B-halli

Jouni Tähti. Kuva: Mika Kurkilahti 2016 / A1 Media Oy.

Jouni Tähti. Kuva: Mika Kurkilahti 2016 / A1 Media Oy.

Kelan päätöksistä voi tilata sisältöasiakirjan, jotta näkee mihin
päätös perustuu. Jos on epävarma valittamisesta, niin voi olla
yhteydessä asiantuntijoihin, joita löytyy järjestöistä, oikeusaputoimesta ja yksityiseltä sektorilta.
Kannatta varmistaa samalla taloudellinen puoli, onko mahdollista saada tukea tai peräti ilmainen oikeudenkäynti. Kysymyksiä
yleisöltä olisi riittänyt varmasti iltaan saakka.

www.sbil.fi

Ta m p e re e n / Y l ö j ä rve n

Pyörätuoli MM2017 flyer 2017.indd 1

4.8.2017 13.59
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ESCIF

– European Spinal Cord Injury Federation
Teksti: Nuutti Hiltunen
Kuva: ESCIF

S

lovenian selkäydinvammayhdistys Zveza Paraplegikov Slovenije järjesti
toukokuussa hyvin toukokuisen
ESCIF-konferenssin Piranissa. Adrianmeren rannikon sää
myötäili siinä vaiheessa Suomen tulevaa kesää, vaikka palasi myöhemmin etelä-eurooppalaisittain tuttuihin uomiinsa. Suomessa kolea sää jatkui,
mutta minulle Sloveniassa vietetyn kaksiviikkoisen loman ja
sen päätteeksi istutun konferenssin kokemukset jäivät silti
talteen lämpiminä eläkepäivien
keinutuoliunia varten. Keinumista riittää, kiitos kohta katkolla
olevan nelivuotisen ESCIF-hallitusvastuun kokemusten, ja niiden muassa saatujen hulvattomien tuttavien.
Konferenssin kulku noudatti jo koettua tuttua. Sen teema, ”Tiekartta selkäydinvamman jälkeen, kuljemme samaa
polkua”, muodosti taas kerran
ennen kaikkea kehän henkilökohtaisille kohtaamisille eurooppalaisten kaltaisten kanssa vammaisina. Tiina Siivonen
sai tilaisuuden kertoa kuulumisia Suomesta, ja vähän tuon
istumisen vaaroista. Ei ole mitään syytä olla tekemättä kansainvälistä yhteistyötä, kun
tässä jamassa kerran kaikki
olemme. Ohjelman lomassa
järjestetyssä vuosikokouksessa järjestö sai uuden jäsenen,
kun Albania hyväksyttiin jäseneksi Sokol Muratajn sitkeän,
paikallisen henkilökohtaisen
vaikuttamisen ansiosta. Albaniassa on tuore uusi jäsenyh-
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distys, The Albanian Paraplegic
Association (APA).
ENSI VUODEN konferenssi järjestetään jälleen Tšekissä. Paikasta käytiin kova kisa, koska
vuosi vuodelta juhlan järjestäjiä on koko ajan vaikeampi löytää. Suomen vuoro tulee kuitenkin vielä joskus, jos minusta
riippuu. ESCIF:n hallitus kokoustaa lokakuun puolivälissä Prahassa ja tapaa Česká asociace paraplegiků-CZEPA:n edustajia vuoden 2018 konferenssin
tulevilla sijoilla. Koska valmistelut ovat vaiheessa, ensi vuoden konferenssi siirtyy elokuulle. Sen teemaan ja odotuksiin
palaan kevään lehdessä.
Muuten järjestön arkea leimaavat puheenjohtaja Jane
Horsewellin yhä jatkuvat terve-
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ysongelmat. Hän, varapuheenjohtaja Gunilla Ahren ja minä
olemme vuoden kuluttua erovuoroisia viisihenkisessä hallituksessa. Etenkin puheenjohtajan pesti on tuhdin miettimisen
paikka. Janen kontaktit kannattelevat Euroopan selkäydinvammaskeneä siinä määrin, että tulee olemaan vaikeaa täyttää hänen pyörätuolinsa, jos siihen
joudutaan.
Kuulin arvion, että Aksonin jäsenistö ei kenties katso hyvällä
kansainväliseen toimintaan käytettyjä varoja. Ymmärrän sen,
vaikka kulut liittyvät enintään
yhden tai kahden valtuutetun
lähettämiseen vuosittaiseen
kokoukseen eurooppalaisessa
työssä, ja ehkä yhteen matkaan
poisjoismaisen yhteistyön parissa. ESCIF maksaa hallituksen

jäsenten ja heidän siippojensa
kulut, sillä järjestö ei halua olla aiheena aviollisiin kiistoihin
ja etäisyyteen, vaikka ryövääkin heidän aikaansa, ja koettelee kielitaitoa kuukausittaisissa
puhelinkokouksissa ja viikottaisilla sähköposteilla.
Akson palvelee tietenkin ensisijaisesti suomalaisten selkäydinvammaisten tarpeita, mutta
sitä ei voi sivuuttaa, että ESCIF
on jo osallinen olosuhteisiimme. Järjestö on osaltaan selkäydinvammakeskustemme ja niihin liittyvän lainsäädännön äiti.
Aksonin yksi tehtävä on saattaa niiden toimivuuteen tähtäävä työ loppuun täällä Suomessa, ja kertoa esimerkiksi Albaniaan, että miten siinä parhaiten
onnistuu.

APUVÄLINE 2017-MESSUT
TAMPEREELLA 9.–11.11.2017
Apuvälinemessut järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa (Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere)
9.–11.11.2017. Akson on mukana messuilla yhdessä Mutual Trust -projektin kanssa osastolla nro 724! Tule tapaamaan
aksonilaisia, vaihtamaan kuulumisia ja kurkkaamaan mitä jännittävää olemme jäsenillemme järjestäneet.
Mutual Trust -projektin tarkoituksena on parantaa vammaisten, pelastusviranomaisten ja
varustamoiden välistä yhteistyötä. Tule kuulemaan miten si-

AKSON
OSASTOLLA 724!

nä voit parantaa omaa turvallisuuttasi liikkuessasi mm. vapaa-ajalla ja matkoilla.
Kaikille jäsenille toimitetaan
kutsut messuille postitse syyskokouskutsun yhteydessä syyslokakuun vaihteessa, joten
muista pitää yhteystietosi ajan
tasalla. Seuraa myös Aksonin
nettisivuja ja facebookia!

NÄHDÄÄN MESSUILLA!
www.aksonry.fi
www.mutualtrust.fi
www.expomark.fi

Teemoina mm. apuvälineet, protetiikka ja kuntoutus.
Liikuntamaassa vammaisliikunnan lajit ja välineet

TEHDÄÄN YHDESSÄ
YHDENVERTAINEN SUOMI
9.-11.11.2017, TAMPERE
Samaan aikaan:

LIIKUNTAMAA

3 PÄIVÄÄ, 200 NÄYTTEILLEASETTAJAA, 14 000 KÄVIJÄÄ
WWW.APUVALINE.INFO
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
To 9.11. klo 9-17 (ammattilaispäivä), pe
10.11. klo 9-17, la 11.11. klo 9-16

Liput 12€
Ammattilaiset veloituksetta rekisteröitymällä ennakkoon netissä:
www.apuvaline.info/rekisteroidy

PE

Keynote puhujana FightBack ry:n Pekka Hyysalo
Sote-paneelia johtaa YLEn toimittaja Tiina Merikanto

LA

Blogi&Tube Cornerissa mm. Kaunis ja esteetön koti sekä esteetön matkailu
SirkusRakkausPumPum PellePändi & tanssijat sekä seinämaalausta

Järjestäjät:

Yhteistyössä:
selkäydinvamma akson

Liikuntamaan järjestää:
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Osallistujat kokoontuivat sunnuntaina Validia Kuntoutus Lahden Olkkarissa.

JYVÄ-vertaistukiviikonloppu Lahdessa 1.–3.9.2017
TEKSTI ja KUVAT: Maarika Halonen

J

yvä on kuuden järjestön
yhteinen vertaistuen kehittämistyöryhmä. Aksonin lisäksi Jyvässä ovat mukana Aivovammaliitto, Suomen CPliitto, Invalidiliitto, Kynnys sekä
TATU. Jyvä-toimijat järjestivät
vertaistukihenkilöilleen työnohjaus- sekä rentoutumisviikonlopun Validia Kuntoutus Lahden
tiloissa 1.–3.9. Paikalla oli yhteensä 20 henkeä.
Viikonloppu alkoi majoittumisen ja päivällisen jälkeen tutustumisella ja vapaamuotoisella
yhdessäololla. Vertaistukihenkilöiden pikatreffit toimivat erinomaisena jäänmurtajana ja tarjosivat mahdollisuuden vaihtaa
ajatuksia ja tutustua muiden järjestöjen vertaistukihenkilöihin.
Lauantai oli täynnä mielenkiintoista ohjelmaa: tutustuim-

me YK:n vammaissopimukseen
ja sen vaikutukseen vertaistuessa, hioimme Kohtaamisia-työpajassa vuorovaikutustaitoja psykodraaman keinoin Anne-Päivi
Kivistön ohjaamana, saunoimme sekä uimme. Myöhäisiltaa
vietimme mukavasti makkaranpaiston ja keskustelun merkeissä.
Sunnuntaina kuulimme erinomaisia luentoja: Riikka Nieminen kertoi, kuinka vertaistukihenkilön on mahdollista kehittyä
kokemustoimijaksi ja CP-liiton
Petra Peltonen puhui ihmisen
ainutlaatuisuuden arvostamisesta. Palautteiden keräämisen
ja lounaan jälkeen oli jäähyväisten aika. Ensi vuonna tapaamme toivottavasti uudelleen Jyväviikonlopun merkeissä!

MOVE – Monipuolista
Vertaistukea Sinulle
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Kuuden järjestön vertaistukihenkilöt kokoontuivat viikonlopuksi
Lahdessa.

M

OVE-projekti päät
tyi vuoden 2016 lopulla, mutta MOVE
– monipuolista vertaistukea jatkuu edelleen osana Aksonin toimintaa sisältäen
vertaistukihenkilöiden koulutusta ja vertaistuen välitystä.
Haluatko vertaistukea? Haluatko toimia vertaistukihenkilönä? Vertaistuki tuo elämään
yhteenkuuluvuutta, vuorovaikutusta ja mahdollisuutta jakaa

ajatuksia samankaltaisen kokemuksen läpikäyneen vertaisen kanssa. Vertaistukisuhde
on vastavuoroinen sekä tasaarvoinen ja sen kautta voi löytyä uusia näkökulmia ja käytännön neuvoja elämään selkäydinvamman kanssa.
Ota yhteyttä!

p. 050 371 5400
move@aksonry.fi

Järjestöassistentti Maarika Halosen
esittely

A

loitin Aksonin osaaikaisena järjestöassistenttina työskentelyn maaliskuussa ja olen ollut
nyt puolisen vuotta töissä. Olen
koulutukseltani taloushallinnon
merkonomi ja vaikka ensin luulin oikean alani ja työpaikkani

olevan numeroiden parissa, järjestötyö vei minut mennessään
ja tälle tielle jäin!
Olen aiemmin työskennellyt esimerkiksi ammattiliitossa,
opiskelijakunnassa sekä potilasyhdistyksessä. Akson on ensimmäinen työkokemukseni vammaisjärjestöstä ja olen kokenut
työni erittäin palkitsevana. Työni
on mahdollistanut taitojeni monipuolisen hyödyntämisen niin
tutuissa kuin uusissakin työtehtävissä. Jokainen työpäivä tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen
ja kohtaan uudet haasteet sekä
tiedon innolla.
Työnkuvaani Aksonissa kuuluvat vertaistuen koordinointi, yleiset järjestö- ja toimistotyöt sekä
tapahtumien järjestäminen.

NEUROLOGISEN
KUNTOUTUKSEN
ERIKOISOSAAMISTA
Lisätehoa teknisavusteisen
klinikan avulla!
www.erikoiskuntoutus.fi
Ajanvaraus (03) 3126 0300
Koskikeskus 3. krs Hatanpään valtatie 1, Tampere

HUS SELKÄYDINVAMMAPOLIKLINIKKA (SYV) – POLIKLINIKEN
FÖR RYGGMÄRGSSKADOR (RMS)
KÄYNTIOSOITE:
Fysiatrian klinikka, Selkäydinvammapoliklinikka, Synapsia -talo
Nordenskiöldinkatu 18 B
00250 Helsinki
POSTIOSOITE:
HUS Selkäydinvammapoliklinikka
PL 349
00029 HUS
YHTEYDENOTOT:
Kuntoutusohjaaja, p. 050 3424 161
Soittoajat: ma klo 13.00–14.00, pe klo 10.00–11.00
Osastonsihteeri, p. (09) 471 71 389
Soittoajat: ma–to klo 8.00–9.00 ja 13.00–14.00 sekä pe klo 13.00–14.00

OYS SELKÄYDINVAMMAPOLIKLINIKKA
KÄYNTIOSOITE:
OYS, Kuntoutustutkimuspoliklinikka,
Sisäänkäynti A4 tai B3, ovesta suoraan eteenpäin hissiaulaan, 3. krs.
Kajaanintie 50
90220 OULU

sairaanhoitaja puh. (08) 315 8169
Soittoajat: Ma–to klo 13.00–15.00, pe klo 13.00–14.00
Kuntoutusohjaaja puh. (08) 315 2395 ja 0400 202 378
ma–to klo 8.00–16.00 pe klo 8.00–14.00

TAYS SELKÄYDINVAMMAPOLIKLINIKKA
KÄYNTIOSOITE:
TAYS Selkäydinvammapoliklinikka
Teiskontie 35
Z1-talo, 3. kerros
33520 TAMPERE
POSTIOSOITE:
TAYS Selkäydinvammapoliklinikka
Z2-talo, 3. krs
PL 2000
33521 TAMPERE
YHTEYDENOTOT
Kuntoutusohjaajat
Jaana Leivo (03) 3116 9919, jaana.leivo@pshp.fi
Kirsi Mattila (03) 3116 5644, kirsi.m.mattila@pshp.fi

POSTIOSOITE:
OYS/Kuntoutustutkimus- ja erityispoliklinikka/Selkäydinvammapoliklinikka
PL 21
90029 OYS
YHTEYDENOTOT:
Sihteeri puh. (08) 315 4595
Soittoajat: ma-pe klo 7.30–8.30 ja 12.00–13.30

selkäydinvamma akson
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Olen 35-vuotias helsinkiläistynyt porilainen. Toimin Selkäydinvammaiset Akson ry:ssä järjestöpäällikkönä. Nykyisellään työnkuvaani kuuluu merkittävästi
meidän vammaisten/liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksien ajaminen,
vaikuttamistoiminta ja edunvalvonta
sekä tietenkin järjestön kehittäminen
ja toiminta. Olen mukana sairaanhoidon erityisvastuualueiden Selkäydinvamma-työryhmissä edustaen potilasjärjestöä sekä asiakkaan ääntä. Olen
myös Selkäydinvammasäätiön hallituksen jäsen. Ennen Aksonia olen toiminut
mm. kunnan vammaispalveluissa toimisto- ja asiantuntijatehtävissä, kuntosaliohjaajana sekä tarjoilijana. Vapaa-ajalla harrastan monipuolisesti eri
liikuntalajeja, joista suurimpana rakkautena ja intohimona laskettelu (mono-ski). Myös musiikki kuuluu merkittävänä osana elämääni.

Olen 58-vuotias naimissa oleva kolmen aikuisen pojan isä, neurologiaan
erikoistunut fysioterapeutti. Pääosan
työurastani olen toiminut lasten neurologisen fysioterapian ja apuvälinepalvelun tehtävissä, siitä yli kaksikymmentä vuotta lasten apuvälinekeskuksen osastonhoitajana. Tällä hetkellä
olen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Apuvälinekeskuksen suunnittelijana, sekä Selkäydinvammaiset
Akson ry:n, Järvenpään seudun invalidien, Invalidiliiton liittohallituksen, Validia Asumispalvelut oy:n ja Euroopan
selkäydinvammajärjestön (ESCIF) hallituksen jäsen.

NUUTTI HILTUNEN

JANNE KOSKINEN
En ole äänestyksessä mukana henkilökohtaisista syistä. Annan tukeni Aksonin muille ehdokkaille.

Äänestä Aksonin ehdokas
Invalidiliiton liittovaltuustoon!

I

nvalidiliiton korkeinta
päätösvaltaa käyttää liittovaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi jäsenyhdistysten jäsenten keskuudesta. Liiton
jäsenyhdistysten varsinaiset jäsenet valitsevat liittovaltuuston
49 jäsentä posti- tai sähköisellä
äänestyksellä 6.-17.11.2017. Aksonin jäsenet äänestävät ehdokastaan valtakunnallisten yhdistysten vaalipiirissä. Vaalipiiristä
valitaan kuusi eniten saanutta
ehdokasta liittovaltuuston jäseneksi. Valtakunnalliseen vaali-
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piiriin kuuluu Aksonin lisäksi 17
muuta yhdistystä.
Äänestämällä liittovaaleissa vaikutat Invalidiliiton tulevaisuuteen! Äänestämällä Aksonin
omaa ehdokasta varmistat, että
selkäydinvammaisille henkilöille tärkeät asiat ovat esillä liittovaltuustossa. Jokaisen ääni on
tärkeä! Valtuusto liiton korkeimpana päättävänä elimenä on
tärkeä näköalapaikka liiton toimintaan ja sen kehittämiseen.
Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten henkilöiden valtakun-

nallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö.
Invalidiliittoon kuuluu 149 jäsenyhdistystä ja niiden kautta noin
30 000 henkilöjäsentä. Akson
on yksi Invalidiliiton valtakunnallisista jäsenyhdistyksistä.
Lisätietoa Invalidiliiton liittovaaleista vaalitoimikunnan
sihteeri, vastaava järjestötyön
suunnittelija Mirva Kiiveriltä,
mirva.kiiveri@invalidiliitto.fi
tai 044 765 0658 tai invalidiliitto.fi/liittovaalit

Aksonin vaikuttamistoiminta
TEKSTI: Anni Täckman

T

ämä vuosi on ollut järjestön vaikuttamistoiminnan kannalta kiireinen. Valtion kiivas tahti uudistaa lainsäädäntöä tulevaa sotea
varten on näkynyt myös lausuntopyyntöjen määrässä. Akson
on jättänyt lausuntonsa merkittävästi jäsenistön elämään
vaikuttavista laki- ja ohjeistusluonnoksista. Kaikki alla esitellyt lausunnot sekä muut järjestön jättämät lausunnot ovat luettavissa kokonaisuudessaan
Aksonin nettisivuilta.
Huhtikuun 8. päivä jätettiin lausunto koskien Luonnos Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet versio 1.0
– opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille (hankenumero:
STM010:00/2015) Otsikkonsa mukaan Akson pitää opasta
hyvänä kehityksenä apuvälinei-

den yhdenvertaisen saatavuuden kannalta. Luonnoksessa on
tehty hyviä tarkennuksia luovutusperusteisiin sekä avattu selkeästi apuvälineiden luovutusprosessia. Asiakirjaa toteuttaessa tulisi yksilöllistä päätöstä
sekä yksilöllistä harkintaa korostaa, koska usein oikeanlainen ja oikea-aikainen apuväline tulee yhteiskunnalle halvemmaksi, kuin hankintahetkellä
hieman halvempi ns. massaväline. Kukaan apuvälineen käyttäjä ei ole valinnut käyttävänsä apuvälinettä, vaan joutuvat
käyttämään sitä vammansa, sairautensa tai toimintarajoitteensa vuoksi. Apuvälineen tarkoitus
on auttaa ja mahdollistaa toimimista eikä rajoittaa sitä.
Kesäkuun 16. päivä jätettiin lausunto koskien Luonnos Valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon
työnjaosta ja eräiden tehtävien

keskittämisestä (viitenumero:
STM037:00/2017). Luonnos
sekä kirjaus selkäydinvamman
hoidon keskittämisestä on hyvä
ja mahdollistaa selkäydinvammaisten yhdenvertaisen, osaavan sekä tehokkaan hoidon koko maassa. Huolestuttavana järjestö pitää kuitenkin keskusten
toiminnallisia eroavaisuuksia
ja osaamisen tasoa. Selkäydinvammaisten hoito ja kuntoutus
on haastavaa ja pitkäjänteistä työtä ja vaatii erittäin paljon
erityisosaamista. Jokainen selkäydinvammainen on yksilö ja
häntä ei voi hoitaa samalla tavalla kuin toista selkäydinvammaista. Hoidossa ja kuntoutuksessa tulee huomioida yksilöllisyys ja henkilön oma mielipide
tulee ottaa aina huomioon hoidon tai kuntoutuksen suunnitteluvaiheessa.
Heinäkuun 17. päivä jätettiin
lausunto koskien Laki vammai-

suuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista. Tuleva laki (tuttavallisemmin VALAS) tuo
ison muutoksen vammaisten
henkilöiden palveluihin ja niiden
saatavuuteen. Laissa on monia
hyviä parannuksia, mutta myös
huolestuttavia kohtia. Soten alkamisajan siirtyessä eteenpäin,
myös VALAS astuu voimaan vasta vuonna 2020 (toivottavasti).
Akson totesi lausunnossaan, että ”Vammaisen henkilön palvelut ja tukitoimet muodostavat
kokonaisuuden, joka tulee aina
toteuttaa yksilöllisesti. Erityislaki
ja siihen yhdistettynä muut sosiaalihuollon ja terveydenhuollon
palvelut sekä tukitoimet mahdollistavat vammaisen henkilön
osallistumisen yhteiskuntaan ja
yhdenvertaisen elämän. Oikeaaikaisesti järjestetyillä ja oikeanlaisilla palveluilla ja tukitoimilla saadaan aikaiseksi kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä.”

Tapahtumat 2017
(Lisää tapahtumia sekä seminaarien tarkemmat aikataulut ja tiedot osoitteesta www.aksonry.fi)

VUOSIKOKOUKSET
Kevätkokous 29.4. Break Sokos Hotel Flamingo, Vantaa
klo 12.00–15.00
Syyskokous 18.11. Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa

SELKÄYDINVAMMA-SEMINAARIT
12.8. Kuntoutuskeskus Kankaanpää
8.9. Seinäjoki (PERUTTU)
4.10. Scandic Julia, Turku
18.11. Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa (syyskokouksen yhteydessä)
9.12. Scandic, Oulu

OMAISTEN SEMINAARIT
2.12 Scandic Station, Tampere
9.12. Scandic, Oulu

AKSONLAISTEN TAPAAMISET
Kevät:
Oulu: 25.1., 23.2., 17.3., 19.4., 17.5.

Syksy:
Oulu: Keskiviikot 27.9., 11.10., 15.11., 13.12. klo 12.00–14.00
paikka: Kumppanuuskeskus, kokoustila Asema (Kansankatu 53, 90100 Oulu) Lisätiedot: Pirjo Raatikainen,
pirjo.r.raatikainen@gmail.com tai p. 040 573 5324
Ulla Käppi, hellnuk1@gmail.com, tai p. 044 283 4409
HUOM! Etsimme vapaaehtoisia järjestämään tapaamisia muillekin paikkakunnille. Jos kiinnostuit, niin ota yhteyttä toimistoon
toimisto@aksonry.fi tai p. 050 371 5400 ja sovitaan järjestelyistä!

MUUT TAPAHTUMAT
10.5. On The Wheels, Helsinki
(Validia Kuntoutus Helsinki)
5.9. SCI-DAY, Kansainvälinen Selkäydinvammapäivä
13.10. Valtakunnallinen tapaturmapäivä
9.–11.11. Apuväline 2017 -messut, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, Tampere (osasto 724)
Lisätiedot tapahtumista Aksonin nettisivuilta tapahtumakalenterista www.aksonry.fi sekä tiedotteista. Muista siis pitää yhteystietosi ajan tasalla!
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Aksonin hallitus
Janne Koskinen
puheenjohtaja 2017

Olen 60 -luvun lopun lapsia, joten ikää on kertynyt jo hyvän matkaa yli 40. Tällä hetkellä vaikutan
Kangasalla. Vammauduin noin
1,5 vuotta sitten. Liityin Aksoniin
pian vammautumisen jälkeen, jo ihan senkin vuoksi, että haluan olla mukana vaikuttamassa. Olen
koulutukseltani rakennusinsinööri ja työkseni ollut
mukana erilaisissa julkisen tilan suunnitteluhankkeissa. Erityisesti olen kiinnostunut kaupunkitilan
suunnittelusta, liikenneturvallisuudesta ja esteettömyydestä. Perheeseeni kuuluu kolme lasta, joiden
kanssa touhuaminen vie ison osan vapaa-ajasta. Lisäksi opiskelen tietojenkäsittelyä Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Antti Dahlberg

Olen vuonna 1957 syntynyt lääkäri Helsingistä. Vammauduin
putoamistapaturmassa vuonna
1974. Asun yhdessä teini-ikäisen
poikani kanssa. Lääkärinä olen
työskennellyt selkäydinvammaisten parissa viimeiset kaksikymmentä vuotta. Harrastan lenkkeilyä, laskettelua, laiskottelua, lukemista ja mökkeilyä.

Tiina Siivonen

Ikää on ainakin 40 vuoden edestä. Maailmankatsomus pyörätuolista on 90-luvulta lähtien, jolloin
vammauduin liikenteessä. Olen
riihimäkeläinen ja työtäni teen liikunnan parissa. Järjestöissä olen
temmeltänyt koko ikäni. Nautintoja aiheuttavat monimuotoinen kulttuuri ruokineen ja juomineen matkailulla höystettynä. Vahvuuteni on luova laiskuus.
Asioihin vaikuttamista pidän tärkeänä!

Niina Kilpelä
varapuheenjohtaja 2017

Olen helsinkiläinen arkkitehti.
Matkamittariin on kertynyt nelisenkymmentä vuotta, joista viimeisimmät pääosin pyörätuolilla.
Rakennetun ympäristön esteettömyyden koen tärkeäksi osaksi arkkitehtuuria ja se
on myös edellytys yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Esteettömyyden edistäminen on myös olennainen osa työtäni.

Joel Patrick Eerikinharju
rahastonhoitaja 2017

Olen 26-vuotias datanomiopiskelija Tampereelta. Vammauduin kesällä 2005 auto-onnettomuudessa, josta th11 tason paraplegia ja
vasemman jalan reisiamputaatio.
Harrastuksiin kuuluu ruoanlaitto ja lenkkeily. Pyörätuolikoriksen uudelleen aloittaminen on myös ollut
suunnitelmissa. Olen myös intohimoinen jalkapallon
seuraaja ja pidän matkustamisesta.

Merja Leppälä

Olen vuonna 1958 syntynyt kuopiolainen kansalaistoimija. Asustelemme mieheni, tyttäremme
ja espanjanvesikoira Redin kanssa Kuopion keskustassa. Vaikutan seurakunnan luottamustehtävissä ja yhdistystoiminnassa. Harrastuksiani ovat
lenkkeily, kirjoittaminen, lukeminen ja elokuvat. Toimin myös Akson ry:n vertaistukihenkilönä. Kirpputoreilta teen löytöjä, samoin elämästä. Vammauduin 1993 nokkakolarissa, jonka seurauksena minulla on paraplegia.

Nuutti Hiltunen

Olen vuonna 1959 syntynyt fysioterapeutti, en kuitenkaan fysioterapeutiksi. Sitä ennen piti saada mittaa Itä-Helsingissä ja urheillessa. Pikaluistelu kasvattikin minulle isot
jalat ja perseen. Vammautumiseni
vuonna 1999 pienensi ne ja lopetti purjelentourani. Tämä, miten nyt liikun, alkoi omia aikojaan selkäytimeni laskimoverisuonen puhkeamisella. Olen
tehnyt työni lastenneurologian ja apuvälineiden parissa, ja jatkeskellut sitä osatyökyvyttömyyseläkkeestä nautiskellen. Tällä hetkellä olen suunnittelijana HUS:n alueellisessa apuvälinekeskuksessa ja
Invalidiliiton liittohallituksen jäsen. Minulla on vaimona toimintaterapeutti ja aikuisina opiskelijoina
kolme poikaa. Jalat vain sätkii, siksi asun, pidän
puutarhatöistä, käyn teatterissa, elokuvakerhossa,
laulan kuorossa, kirjoitan, sauvon, kelaan Järvenpäästä käsin.

Jukka Tala

Olen vuonna 1958 syntynyt apuvälinealan yrittäjä Kangasalta.
Ajoin hirven päälle moottoripyörällä ilman kaatolupaa 1980. Sen
seurauksena korkea selkäydinvamma, th2. Perheeseeni kuuluu
vaimo ja kolme poikaa. Olen ollut perustamassa
Tampereen pyörätuolikoripalloilijat ry:tä, Vammaisurheilun tuki ry:tä ja Kangasalan Invalidit ry:tä. Yli
puolet elämästäni olen ollut jotenkin tekemisissä vammaisuuden kanssa. Tällä hetkellä haasteena on olla Aksonin hallituksessa ja vertaistukijana
TAYS:ssa. Harrastuksinani on autojen rakentelu ja
poikieni moottoripyöräharrastus.

Timo Aaltonen

Olen 59-vuotias entinen linja-auton kuljettaja pääkaupunkiseudulta. Halvaannuin leikkauksessa
2012. Perheeseen kuuluu vuoden
ikäinen husky-koira ja puoliso.
Asun tällä hetkellä Vantaalla.

Hallituksen varajäsenet
Minna Muukkonen

Olen vuonna 1968 syntynyt paljasjalkainen rovaniemeläinen.
Vammauduin putoamistapaturmassa vuonna 1986, eli aikaa on
kulunut jo tovi jos toinenkin. Järjestötoiminnassa olen ollut mukana pitkään, mm. Kynnyksessä ja Invalidiliitossa
sekä paikallisessa vammaisneuvostossa. Ammatiltani olen julkishallinnon merkonomi ja työskentelen palkkahallinnon parissa. Perheeseeni kuuluu
aviomies Mika ja hänen kaksi tytärtään sekä ragdoll-kissa Mea. Vapaa-aika kuluu elokuvien ja lukemisen parissa.
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Jukka Kumpuvuori

Olen vuonna 1977 syntynyt aksonilainen Turusta. Selkäytimessäni havaittiin kasvain ollessani
10-vuotias, reilusti yli puolet elämästä on tullut siis kärräiltyä pyörätuolilla. Opiskelin juristiksi, ja
teen väitöskirjaa Åbo Akademissa. Paljon on tullut oltua mukana järjestöelämässä. Harrastuksiini
kuuluu ruuanlaitto ja liikunta, valitettavan harvoin
jälkimmäinen. Perheeseen kuuluu toistaiseksi vaimo Tiina ja kaksi koiraa.

Ulf Gustafsson

Olen vähän päälle kuusikymppinen filosofi Töölöstä. Hyppäsin
parikymppisenä pää edellä mereen. Olen Finlands Svenska Handikappförbundetin pääbyrokraatti ja innokas veneilijä. Tykkään
maustetusta ruuasta ja pojanpojastani Leosta.

SEURAA AKSONIN
KOTISIVUJA
www.aksonry.fi

Työntekijät
Anni Täckman,
järjestöpäällikkö

Helsinkiläistynyt porilainen ja osittainen
para. Tuolilla on menty vuodesta -99 asti.
Punttien nostelu, kirjat ja musiikki kuuluvat vapaa-aikaan
mitä työn jälkeen jää jäljelle. Talvisin
intohimona laskettelu ja kesäisin suppailu ja pyöräily.

A

ksonin kotisivuilta löydät tiedot ajankohtaisista asioista ja tulevista tapahtumista. Aksonilla on meneillään sähköisten palveluiden uudistaminen ja
tulevaisuudessa löydät sivustolta keskustelufoorumin. Keskustelufoorumissa tulee olemaan ”vain jäsenille” osio sekä kaikille avoin osio. Voit antaa meille
kehittämisehdotuksia sekä palautetta sivustosta. Muista myös pitää yhteystietosi
ajantasalla. Palautteet ja yhteystietojen muutokset onnistuu helposti nettisivuilta löytyvän lomakkeen kautta.
Kaikki sähköisessä muodossa olevat Selkäydinvamma -lehdet löytyvät myös
Aksonin sivuilta. Mahdollisuuksien mukaan myös luentoja, haastatteluja jne. tulee videolinkkeinä sivuille.

Maarika Halonoen, järjestöassistentti

Työskentelen Aksonissa osa-aikaisesti järjestöassistenttina ja työnkuvaani kuuluvat vertaistuen koordinointi,
yleiset järjestö- ja toimistotyöt sekä
tapahtumien järjestäminen. Alunperin kouluttauduin taloushallinnon
alalle, mutta järjestötyö vei minut
mukanaan! Vapaa-aikaani kulutan
kirjojen, elokuvien, tietokonepelien,
matkailusta haaveilun sekä lemmikkihiirieni parissa.

www.facebook.com/aksonry
www.facebook.com/moveprojekti
Tykkäämällä Aksonin ja MOVE-projektin sivuista, pysyt ajan tasalla yhdistyksen toiminnasta. Siellä voit kysyä, kommentoida, keskustella ja tehdä ehdotuksia toiminnan suhteen. Tiedotteet tulevista tapahtumista
löydät ensimmäisenä nettisivuilta, josta ne laitetaan myös facebookkiin. Aksonilla on myös kaikille avoin ryhmä, jonka löydät hakusanalla ”Akson ry”.

Annukka Koskela,
Selkäydinvamma
-lehden toimitussihteeri

Olen ollut mukana
Selkäydinvamma -lehden toimituksessa jo
ammoisista ajoista lähtien, alkuun oikolukijana ja vapaamielisenä toimittajana, sittemmin palkattuna toimitussihteerinä. Välillä hoidin tyttöjäni kotosalla
useamman vuoden, mutta nyt taas aikaa riittää vaipanvaihdon ja soseruokien tarjoilun jälkeen muuhunkin. Kaiken
edellä mainitun lisäksi pidän aurinkoisista ja lämpimistä lomakohteista, hyvästä ruuasta ja viherpiipertäjänä maailman muuttamisesta.

MONIAMMATILLISTA
YKSILÖKUNTOUTUSTA
Lisätietoja
Peurungan kuntoutustoimisto 0207516712 tai kuntoutus@peurunka.fi
tai Kelan valtakunnallinen kuntoutuksen palvelunumero 020 692 205.
Puhelun hinta Peurunkaan 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24 %)

LIIKUNNAN RIEMUA

LÄHELLÄ

Hulluna tekemistä -aktiviteetit

noin 20 min Jyväskylästä

KEVÄÄN MAKUJA

LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS

uudistunut ravintolamaailma

facebook.com/kylpylahotellipeurunka

PEURUNKA.FI
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WC-kukkaset
Rakennetusta ympäristöstä löytyy toisinaan
monenlaisia kukkasia, etenkin meidän apuvälineillä
liikkuvien selkäydinvammaisten perspektiivistä.
Erityisesti ”esteettömien” wc-tilojen monimuotoisuus
yllättää. Selkäydinvammalehden toimitus haluaa
kerätä näitä kukkasia, sekä niitä hyviä että vähemmän
hyviä, kaikkien nähtäväksi. Me käyttäjät tiedämme
kokemuksesta, että se esteetön wc voi sijaita vaikkapa
rappusten päässä tai wc:n käyttötarkoitus onkin
lähinnä varasto, jonne ei mahdu pyörätuolilla
sisään tai sitten wc-tila on loistava. Oletko sinä
törmännyt wc-kukkasiin kotimaassa tai ulkomailla?
Lähetä kuva ja lyhyt selitys lehden toimitukseen
(ilmoitukset@aksonry.fi).

Mitähän nappia painaisin?

McOne

Intimaterider ja muut seksin apuvälineet
Verkkokaupasta, helposti ja nopeasti
www.mcone.fi

Selkäydinvammaisten
kuntoutusta ainutlaatuisen luonnon
ympäröimänä
Ammattitaidolla ja tavoitteellisesti,
yksilöllisesti ja yhdessä
Meille voit tulla Kelan,
Sairaanhoitopiirin,
vakuutusyhtiön tai
kunnan maksusitoumuksella tai itse
maksaen.

Selkäydinvammaisten
avokuntoutusta myös
Oulussa, konserniimme
kuuluvassa Mediterapiassa:
www.mediterapia.fi

Lisätietoja Kuntoutuspäällikkö
Eija Väänänen: p. 020 7819376
tai kuntoutus@rokua.com

www.rokua.com/kuntoutus | Kuntoraitti 2, 91670 ROKUA
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”Moniammatillinen työryhmä tekee huipputyötä.
Kokonaisuudessaan erinomainen paikka!”
- Katja (Facebook-arvostelu)

Valitse Kankaanpää!
Tarjoamme moniammatillista kuntoutusta
mukavassa miljöössä. Voit hakea meille Kelan
kuntoutusjaksoille, vakuutusyhtiön maksamaan
moniammatilliseen kuntoutukseen tai tulla itse
maksaen.
Kuntoutujiemme käytössä on erinomaiset
liikuntapuitteet keilauksesta biljardiin ja hyviin
ulkoilumaastoihin sekä allasosasto ja liikuntasali. Meillä on myös omat esteettömät saunat
pyörätuolin käyttäjille.Vapaa-aikaan on tarjolla
myös viihdettä ja ohjelmaa sekä luonnonrauhaa
sitä kaipaaville.
Järjestämme joustavasti mukavat majoitustilat
itsenäisesti majoittuville tai 24h avustusta tarvitseville.

Tervetuloa kuntoutukseen!

Liity VIP-klubiin!
Meillä on yksilöllisen kuntoutuksen asiakkaille oma VIP-klubi, johon liittymällä saat
mukavia etuja tullessasi kuntoutukseen.
Vuonna 2017 tarjoamme edun HydroJetvesipatjahieronnasta sekä majoitustarjouksen muiden pysyvien etujen lisäksi.

Lue lisää:
www.kuntke.fi/yksilokuntoutus

n
Tavataa messuilla
ne
Apuväli 017!
.2
9.–11.11
Soita fysioterapeutti Seija Nopparille!

Kysy kuntoutustoimistosta

Maanantaisin klo 10-12, p. 040 684 6707

Ma-pe klo 8-15.30, p. 050 394 7524

Kuntoutuskeskus Kankaanpää
Kelankaari 4 | puh. 02 57 333 | kuntke.fi

Esittelyssä uusi pehmeä ja
helppokäyttöinen katetri miehille
Hygieeninen

Pehmeä ohjain tekee kärjen viemisestä
virtsaputkeen helppoa ilman, että sinun
on koskettava itse katetriin. Hygieniasuojan ansiosta katetri voidaan asettaa
paikoilleen koskematta katetrin pintaan.

Notkea

Pehmeä katetri tekee käsittelystä
helpompaa ja hellävaraisempaa samalla
kun joustava kärki mahdollistaa katetrin
helpon viennin virtsaputken mutkien ja
kaarteiden läpi.

Henkilökohtainen

Siisti, helppo ja hygieeninen käsitellä ja
hävittää. SpeediCath Flex on uudelleen
suljettava, eikä se näytä hoitotarvikkeelta.

Jokainen yksityiskohta tekee sen käytöstä helppoa
Uusin tulokkaamme palkittuun SpeediCath tuoteperheeseen on miehille suunnattu
SpeediCath Flex, joka on suunniteltu tekemään katetroinnin jokaisesta vaiheesta
helppoa. Tilaa ilmainen näyte täyttämällä ja palauttamalla alla oleva kuponki. Voit
myös ottaa suoraan yhteyttä asiakaspalveluumme tai vierailla nettisivuillamme.

(09) 8946 750
asiakaspalvelu@coloplast.com
www.coloplast.ﬁ/ﬂex

Coloplast-logo on Coloplast A/S:n rekisteröimä tavaramerkki. © [2017-09] Kaikki oikeudet pidätetään Coloplast Oy, 01510 Vantaa.

Täytä tietosi vastaanottaaksesi näytepakkaus
Postinumero

Sukunimi

Sähköposti

Katuosoite

Puhelin

Postitoimipaikka

Palauta kuponki kirjekuoressa osoitteella: Coloplast Oy, Tunnus: 5014320, 00003 VASTAUSLÄHETYS (postimaksu maksettu)
Täyttämällä ja palauttamalla tämän lomakkeen, annan suostumukseni siihen, että Coloplast Oy ja sen sidosyritykset (”Coloplast”) sekä edellä mainittujen kolmannet palveluntarjoajat voivat kerätä, käyttää,
siirtää ja käsitellä minua koskevia henkilötietoja ja muita tietoja saadakseni ajankohtaisia tietoa tuotteista ja palveluista puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostilla, kirjeellä, sosiaalisessa mediassa tai muulla aiheellisella tavalla. Voit koska tahansa ottaa Coloplastiin yhteyttä ja pyytää poistamaan tietosi tai määritellä yhteydenpitoon käytettävät kanavat. Lisää tietoa oikeuksista ja siitä, miten Coloplast käsittelee tietoja saat
osoitteesta www.coloplast.ﬁ/global/rekisteriseloste tai puhelimitse (09) 8946 750. Lähettämällä tämän lomakkeen vahvistan, että olen täysi-ikäinen ja olen lukenut ja ymmärtänyt edellä mainitut asiat.
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