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Itsestäänselvyyksiä
Selaillessani vanhoja poliojärjestöjen lehtiä ei voinut muuta 

kuin todeta, että poliojärjestöt ovat -  jopa uhmakkaastikin -  
pitäneet kiinni tavoitteistaan ja päämääristään. Poliosairasta-
neiden henkilöiden asiantunteva hoito, riittävä poliovamman 
huomioiva kuntoutus, sosiaaliturvan kehittäminen olivat ja 
ovat yhä toiminnan kärkitavoitteita. Paljon on vuosien saa-
tossa muuttunut ja tapahtunut, vaan tekemistä on riittänyt ja 
riittää yhä. 

1960-luvun alkupuolella kirjoitettiin, että ”tärkeimpänä 
avustusmuotona on pidettävä kuntouttamishoitoa, jonka 
avulla invalideista tulee mahdollisimman toimintakykyi-
siä.” Yhdistysten oma kuntoutustoiminta kulki nimellä 
”kesävirkistys”. Kuntoutuskurssien juuret löytyvätkin täältä:  
” yhdistys toimeenpanee leirin, jonka osanottajiksi pääsevät 
ensisijaisesti 40 poliolasta, mutta aikuisetkin polioinvalidit 
voivat tulla virkistäytymään mikäli paikkoja riittää.”

Tavoitteet ovat vain vahvistuneet, keinovalikoima kehitty-
nyt ja muuttunut saavutusten ja lisääntyneen tiedon myötä. 
Yhtälailla tavoitteiden rinnalla vanhat lehdet kertovat siitä 
hämmästyttävästä sitkeydestä ja ”aatteenpalosta”, jolla ihmi-
set ovat jo yli 50 vuotta puhaltaneet henkeä poliojärjestöihin: 
aitoa välittämistä ja halua muuttaa asioita parempaan.

Ja koska olemme vain ihmisiä mukana myös oman edun 
tavoittelua ja henkilöriitoja. Uskokaa pois niistä hyötyä, jos 
haittaakin, näin historianäkökulmasta. Kilpailu ja pienet kär-
hämät ovat avanneet uusia polkuja, terävöittäneet toimintaa 
ja palauttaneet perustavoitteiden ääreen.

Silti olen iloinen, että voin kirjoittaa samoin sanoin kuin 
vuonna 1960  Polioinvalidi-lehdessä kirjoitettiin: ”saimme 
lukea yhdistyksemme asiallisesta vuosikokouksesta”.  Asial-
lisia, kriittisiä mutta eteenpäin katsovia olivat vuoden 2007 
vuosikokouksetkin. Uskon, että yhdistystoimintaa voidaan 
tehokkaasti viedä eteenpäin myös yhteistyön ja kannusta-
misen kautta.

Edessä on monenlaisia haasteita ja toiminnan muodot etsivät 
uusia uriaan. Tärkeintä on, että jatkossakin muistamme terä-
västi toimintamme tavoitteen, joka ei ole sen kummempi kuin 
ihan tavallisen elämän mahdollisuudet polion sairastaneille. 
Emme me mitään kuuta taivaalta tavoittele, ihan vain elämän 
perusasioiden hoitamista. Kuinka sen saisi taottua päättäjien 
korvien väliin? Itsestäänselvyyden.

Näin kesäntoivotukseksi on vielä pakko lainata vuoden 1960 
Polioinvalidi-lehden Naisten palstaa.

”Sekä leveä että kapea hame ovat tänä kesänä muodikkaita. 
Siro, kapea hame valtaa kuitenkin yhä enemmän alaa. Huomaa 
hoikentava wieniläisleikkaus.”  Toimii myös kesällä 2007.

Aurinkoista kesää!

Birgitta Oksa
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Mikrofooneista viis

Sitten tälläydyttiin korein-
piimme ja lähdettiin klo 
17.00 avaukseen ja eikö 

mitä, Mietaan Jussi tyrkkäsi 
kouransa kättelyyn heti 
ovella, tiedä mikä sitten syy 
kun perässä tulevaa Tuulaa 
kätteli vasta pyynnön jäl-
keen. No katettu pöytäpaikka 
löytyi jokaiselle ja Kivipellon 
Juhani pääsi juontamisen 
alkuun. Mikrofonien asette-
lussa tuli koko reissun ainoa 
moka, kaijuttimet oli toden-

Kesäpäivät   
pohjalaasittain
Hyvät tulevat viiveellä vai miten sitä pohjalaasittan itseään nos-
tettaisiinkaan? Joten nämä ovatkin sitten viimesen päälle kovat 
kehumiset. Jo ilimat olivat poutaiset, mitä nyt tuulta reilummasti, 
mutta siellä perällä kun ei mistään nuukailla niin ei sitten tuu-
lestakaan. Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi, Tuulan varaamat 
omat eväät jäivät kotiin syömisiksi. Järjestelyt sujuivat sutjak-
kaasti. Jo alkukilometreillä Oulusta lähdettäessä Kikka soitteli 
mihin tulla ja missä kirjoittautua sisään. Vastassa oltiin ja suoraan 
voileipäkahveille viisattiin. Arpojakin kaupattiin heti ensimmäisen 
suupalan aikana. Halauksia sai joka käänteessä niin, ettei iloltaan 
juuri hengittää meinannut muistaa. 

näköisesti asennettu toisiaan 
vastaan ja niinpä Juhanin ääni 
jäi sinne jonnekin kaikumaan. 
Onneksi esiintyjät olivat hyvä 
äänisiä ja suostuivat puhu-
maan ilman mikkiä yleisön 
pyynnöstä. Kaikki esitykset 
kuuluivat hyvin ja olivat nau-
tittavia. Naisesiintyjä (nimi 
hukkui niihin vahvistimiin), 
opetti meille pohjalaasuutta 
ja käyttäytymistä siellä hersy-
vän nasevasti. Komiat miehet 
laulelivat niin Rannanjärvet 
kuin muutkin junkkarit. Yli-

veto olivat kuitenkin nuoret 
ryhmälausujapojat, heidän 
opettajansa olisi pitänyt 
kutsua salin eteen kuulemaan 
ylimääräiset taputukset.

 Mietaan Jussi puhui tietysti 
esimmäisenä tuoden juhlaan 
eduskunnan tervehdyksen 
ja kyllä hän ainakin valoku-
vissa näytti yltävän melkein 
kattoon. Sutjakasta sanan-
heittoa häneltä kuuli pitkin 
ohjelmaa. Ohjelman jälkeen 
kului ainakin tunti syömiseen 
ei niin että tarjoilu olisi ollut 

hidasta, vaan siksi että ruokaa 
oli niin runsaasti ja se oli niin 
maukasta. 

Ajatelkaas tuotta meidän 
Kikkaa; niin se vain mennä 
viiletti tarjoilijan kärryjen 
edellä ja tiesi tarkoin mikä 
erikoisannos kuului kenelle-
kin, ei hänen tarvinnut kysellä, 
saatika edes miettiä kuka 
kukin on. Kaikki oli oikein 
tiedossa hänen sisäisessä tie-
dostossaan. On meillä kaksi 
rautaista naista: Birgitta ja 
Kikka! Heidän olemmaso-

Kauno Luoma - valehtelijoiden 
eliittiä.
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lostaan on mukava mahtailla 
ääneen. 

Orkesterin soitto jo kuului, 
mutta paljeovet eivät suos-
tuneet millään aukemaan, 
jonkun konstin talonväki 
lopulta keksi ja meidän puo-
lemme yhdistettiin rahvaan 
puoleen. Oli meillä omakin 
tanssilattia, mutta äänentois-
tolaitteet eivät suostuneet toi-
mimaan sillä puolella. Sinne 
sekaan sitten mentiin kukin 
tyylillään. Pyörätuoleilla oli 
parasta pysy keskiössä tai 
sitten reunamille. Ai niin 
Pertin kanssa me löysimme 
hyvän paikan pyörätuolihar-
joittelulle särmin takaa, ei 
ollut tungosta! Perttikin pääsi 
pyörätuolitanssin makuun 
niin vahvasti, että mietti jo 
tanssikurssia ensi kesän Leh-
timäelle. Ei paha! 

Pikkutunneilla pääsimme 
jo laulamiseenkin. Rauski 

kyllä toivoi minun seu-
raavaksi kerraksi opet-
televan muitakin kuin 
lastenlauluja. Vähän 
minä sitä kyllä ihmette-
len, olen näes todennut 
joukkomme osaavan 
kyllä kansakoululaulut 
sanasta sanaan, mutta 
iskelmien sanoja haja-
naisesti. 

Olimma hyviä!
Sunnuntaina aurinko 

paistoi edelleen ja tuu-
likin oli tyyntynyt koh-

tuulliseksi. Kuntopolun 
rastitehtäviä piti pähkäillä, 
mutta kun pääsimme mölk-

kypelipaikalle olinkin jo haka. 
Seppoa tuuli yritti auttaa kaa-
tamalla kapuloita omia aiko-
jaan, mutta ei se auttanut. 
Olin voitolla, puheenjohtajan 
kunniaksi täytyy myöntää, 
että hän pystyi viimeiselle 
heitolle kokoamaan itsensä 
ja kaatamaan yhden ainoan 
kapulan niin että pääsi kans-
sani tasatulokseen. Kyllä me 
olimma hyviä! 

Vielä ylistyslaulu 
avustajillemme

Tulomatkalla puhuimme 
heistä ihaillen pitkän tovin. 
He eivät jääneet odottamaan 
josko joku apua tarvitsee vaan 
toimivat näppärästi, suoras-
taan aavistaen mitä kukin 
haluaa ja tarvitsee. Pidetään 
heistäkin kiinni jatkossakin.

Teksti: Ulla Kurvinen 
Kuvat: AK

Luontopolun kysymysten 
oikeat vastaukset:

1. Jälkikuvio on oravan.
2. Vallonit ovat tammenterhoja.
3. Taivaanvuohen mäkättävä ääni tulee pyrstösulista.
4. Pica pica on harakka.
5. Cumulus-pilvet ovat kumpupilviä.
6. Mänty vaihtaa neulasiaan 3-8 vuoden välein.
7. Juotikkaat ovat matoja.
8. Pohjalaisten ”vasiten” tarkoittaa varta vasten.
9. Lentäjien juhannusta vietetään Kauhavalla.

Yhtään täysin oikeaa vastauskuponkia ei saatu, mutta 8:
n oikein tuloksella illalliskortin

Tampereen 50-vuotisjuhlaan Syystapahtuman yhteydessä 
voitti Eeva Collin Valkeakoskelta.

Onnittelumme!

Aino Mäki-Kaukola opetti pohjalaisuuden alkeita.

Häijyt olivat ne komiat miehet.

Rysköö-remmi lausui runot miehekkäästi.

Juha Mieto toi tapahtumaan eduskun-
nan terveiset.
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Toimistossa 
tapahtuu
Luotsikadun toi-

mistolla on kevät 
eletty melkoisen 

sotkuisissa oloissa.
Yläkerran remontin 

yhteydessä tapahtunut 
vesivahinko ryöpsäytti 
vettä reilusti myös toi-
mistoväen iloksi. 

- Vesi jatkoi mat-
kaansa kauttamme ala-
kerroksiin, joten huk-
kumisvaaraa ei ollut, 
kertoo toiminnanjoh-
taja Birgitta Oksa. Hän 
muistelee ikimuistoista 
töihin tuloa jo hymy 
suupielessä huokais-
ten, ettei tässä itkukaan 
kyllä auta.

- Jo ulkoeteisessä 
ihmettelin kummal-
lista hajua. Se vain 
muuttui tiukemmaksi, 
kun avasin toimiston 
oven. Pimeässä hetken 
kummastelin outoa tun-
netta kenkien alla, vaan 
taakse ryntäävät miehet 
selvensivät kyllä tilanteen huutamalla 
varoituksia vedestä.

Nyttemmin kuivaukset alkavat olla lop-
pusuoralla ja remontin alkuun päästään, 
kunhan korjaussuunnitelmat hyväksytään 
vakuutusyhtiössä.

- Olemme joutuneet evakkoon ja työt 
tietysti sen mukaisesti hivenen takkua-
vat. Onneksemme jäsenistö on valtaosin 
hyvin ymmärtänyt tilanteen, toteaa jäsen-
sihteeri Kirsti Paavola. 

Vesivahiko osui pahiten keittiöön ja 
eteiseen ja varastohuoneeseen. 

- Adressit, poliokirjat ja arkistoma-
pit  kastuivat, mutta eihän sille mitään 
mahda. Onneksi pöytäkirjat säästyi-
vät, listaa Kirsti Paavola arkistokaapin 
sisältöä.  

- Kerhotoiminta ja pienetkin kokoukset 
on tietysti jouduttu siirtämään muualle 
ja se sama jatkunee pitkälle syksyyn, 
mutta vahinkoja sattuu, toteaa toimin-

nanjohtaja,  ja korostaa, että asiat on vain 
hoidettava eikä valitettava. 

Lomia ja remontteja
Remontin aikataulut ja mahdolliset 

muutokset toimiston yhteystiedoissa 
selviävät kesän aikana.

- Tietysti toivoimme, että remontti olisi 
osunut kesälomien ajaksi, vaan niin ei 
nyt taida käydä. Lomaa viettävät remont-
timiehetkin, toteaa Oksa.

Toimiston aukioloajat kannattaa tar-
kastaa puhelimitse. 

- Kesälomilla olemme kesä-heinä-
kuussa. Toimisto on kokonaan suljettu 
23-27.7.2007, summaa Kirsti Paavola 
ja muistuttaa, että jättäkää viestiä joko 
puhelinvastaajaan tai sähköpostitse.

Toimiston väki toivottaa kaikille 
oikein mukavaa ja kuivaa kesää!
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Viikonvaihteessa oli Hel-
singin Sanomissa laaja 
kirjoitus Tampereen 

Yliopiston hallintotieteen 
professori Risto Harisalolta. 
Ansiokas kirjoitus, mutta 
samalla hyvin pelottava 
meidän vammaisten kan-
nalta. Harisalo nimittäin 
yksioikoisesti totesi: ” Val-
tion pitäisi myös lopettaa 
kuntalaisten subjektiiviset 
oikeudet julkisiin palvelui-
hin”.  Perusteluina Harisalolla 
oli, että ne pitäisi muuttaa 
vapaaehtoisiksi ja siten se 
helpottaisi kuntien taloutta 
huomattavasti.  Eli Harisa-
lon mukaan me vammaiset 
olemme vain rasite kuntien 
taloudelle, joista pitäisi päästä 
irti.  Hän ei sentään ei esit-
tänyt keinoa kuinka päästä 
vammaisista eroon.  

Harisalon kirjoituksen vii-
meiseen kappaleeseen voin 
kyllä yhtyä.  Hän totesi siinä, 
että ”Kuntien ongelmat eivät 

ratkea käynnistetyllä raken-
neuudistuksella. Todelliset 
ratkaisut vaativat uutta näke-
mystä kunnista ja valtiosta, 
aikaa ja määrätietoisuutta, 
joihin poliittinen ja hallin-
nollinen johtomme on tuskin 
valmis”.

Samaan viikonvaihteeseen 
kuului ohjelmaani myös  kuun-
nella piispa Wille Riekkistä. 
Teksti ja ajatus oli päinvas-
taista kuin Harisalon.  Ihailin 
Riekkisen selväsanaisuutta.  
Hänen lauseensa ”Euro on 
onneton konsultti” jäi soi-
maan korviini.  Tuli mieleeni, 
että tällaisia sanankäyttäjiä 
pitäisi olla myös politiikan 
puolella. 

Onneksi maahan hiljattain 
saatu uusi hallitus ei ole Hari-
salon kanssa vammaisista 
samaa mieltä. Vammaisia 
koskevissa hallitusohjelman 
kohdissa todetaan mm. seu-
raavia asioita. Vammaisten 
oikeudenmukaisen aseman 
turvaamiseksi laaditaan vam-
maispoliittinen ohjelma, jossa 
linjataan seuraavien vuosien 
vammaispolitiikan keskei-
set toimenpiteet. Jatketaan 
vammaispalvelulain ja eri-
tyishuoltolain yhdistämistä. 
Kehitetään vammaisten hen-
kilökohtaista avustajajärjes-
telmää, valitettavasti siellä ei 
ole selvää aikarajaohjelmaa.  
Kunta ja palvelurakenneuudis-
tukseen liittyen vahvistetaan 
vammaispalvelujen rahoitusta 
sekä kehitetään palvelujen 
järjestämis- ja tuottamistapoja 
vammaisten yhdenvertaisuu-
den toteuttamiseksi.  Tuetaan 
vammaisten henkilöiden itse-
näistä osallistumista yhteis-
kuntaan ja työelämään, mm. 
tukemalla taloudellisesti vam-
maisten työllistämistä startti-
rahalla ja palkkatuella. Sosiaa-
listen yritysten lainsäädäntöä 
parannetaan ja selkeytetään.  
Palvelujen rahoituspohjaa ja 
asiakasmaksuja tarkistetaan 

ja muutetaan oikeudenmu-
kaisempaan suuntaan. Toteu-
tetaan kotikuntalain muutos, 
eli siten helpotetaan vam-
maisen asuinpaikan muutta-
mista haluamaansa kuntaan. 
Esteetöntä joukkoliikennettä 
kehitetään. Asumisen korjaus- 
ja energia-avustuksilla tue-
taan vanhusten ja vammaisten 
asuntojen korjaamista kotona 
asumisen mahdollistamiseksi.  
Kotitalousvähennyksen laa-
jentaminen ja ylärajan nos-
taminen.  Kansaneläkkeen 
nostaminen.  Omaishoitajajär-
jestelmän kehittäminen, rahoi-
tuksen siirtäminen Kelalle sel-
vitetään.  Eläkeläisten verotus 
kevenee.

Hallitusohjelmathan laa-
ditaan nelivuotiskausittain.  
Missä aikataulussa kukin asia 
toteutetaan ei ole vielä tie-
dossa.  Missään kohdassa 
ei onneksi todeta kuten pro-
fessori Harisalo, että subjek-
tiiviset  palvelut poistetaan.  
Hallitusohjelmaan on myös 
kirjoitettu lause ” Ketään ei 
jätetä yksin” eli se on istuvan 
hallituksen lupaus toteuttaa 
suunnitelmansa.  Tässäkin 
yhteydessä muistuu mieleeni 
piispa Wille Riekkisen lau-
sahdus: Euro on onneton kon-
sultti.  Jäädään odottamaan ja 
seuraamaan mitä tapahtuu.

Palaan vielä viime kesäiseen 
kirjoitukseeni, jossa viitattiin 
maan hallituksen laatimaan 
asetukseen taata lehmille 
oikein asetuksella oikeus olla  
ulkona 60 päivää kesässä.  Se 
on yhä oikeus, joka puuttuu 
meiltä vammaisilta.  Ritva 
Santavuori, se punatukkainen 
perjantai-aamun jälkiviisaat 
lähetyksestä, on priorisoinut 
ajatuksen Hesarin Nyt-liit-
teessä kohdistumaan myös 
vanhuksiin seuraavasti: ”Van-
husten pitäisi joukolla vaatia, 
että he saavat vaihtaa paikkaa 
vankien kanssa. Sillä tavalla 
heidän hoitonsa paranisi. Olisi 

lääkäri ja psykiatri saatavissa 
aina, tunti ulkoilua joka päivä 
ja kylpyläkäynti kerran vii-
kossa. Lisäksi he saisivat ter-
veellistä ja ravitsevaa ruokaa.  
Useimmiten tarjolla olisi oma 
huone ja vessa. Hallitus pää-
sisi näin halvalla.”  Ehkä ei 
kuitenkaan tule anottua sinne 
parempien palveluiden pii-
riin.

Neiti 12 V sai tänä keväänä 
viidenneltä luokalta päästyään 
ensimmäisen numerollisen 
koulutodistuksen.  Sitä tut-
kiessani totesin todistuksen 
kokonaiskeskiarvon alkavan 
numerolla 9 + jotain osia.  
Kehuessani Neitiä hyvästä 
todistuksesta totesin, että myös 
Papan päästötodistus alkoi 
samalla numerolla.  Keskuste-
lun jatkuessa ei sitten auttanut 
muu kuin Papan kaivaa oma 
kansakoulun päästötodistus 
esille, että Neiti saisi vertailla 
niitä.  Hetken Papan kouluto-
distusta tutkittuaan Neiti 12 v 
parkaisi, että Pappa, sinunhan 
todistuksen keskiarvo alkaa 
6:lla.  Sinä narrasit.  Totesin 
arvon Neidille, etten narran-
nut.  Numerohan on sama, 
mutta unohdin kertoa, että 
se oli toisinpäin kuin hänen 
numeronsa.  Siitä väärinkä-
sityksestä sitten selvittiin pie-
nellä rahallisella korvauksella, 
vaikka olenkin piispa Wille 
Riekkisen kanssa edelleen 
samaa mieltä, siitä että Euro 
on onneton konsultti.              

Oikein hyvää ja aurinkoista 
kesää teille kaikille Polioinva-
lidi lehdessä 1956 nimimerkki 
El-Pee:n  sanoin, jotka Seppo 
Tampereelta burgereihin skan-
nasi: 

”Puhdistautukaamme itsek-
kyyden homeesta, jotta ilon 
lahja voisi virrata kauttamme 
muitakin virvoittaen.”  

Jussi 
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...uutisia...

Toimintaa resurssien äärirajoilla

Suomen Polioliitto ry:n toiminnan lisääminen ilman 
lisärahaa ja lisähenkilöstöä on käytännössä mahdo-
tonta, totesi liiton puheenjohtaja Juhani Kivipelto 

vuosikokouksen avaussanoissaan. Hän korosti avaukses-
saan myös toiminnan tärkeysjärjestyksen merkitystä sekä 
yhteistyön tärkeyttä.

- Rajalliset resurssit vaativat päättäjiltä harkintaa ja 
keskittymistä oleelliseen, näin on myös Polioliitossa. Jos 
sitten halutaan toteuttaa jotakin uutta, on joko löydettävä 
sille rahoitus ja tarvittava henkilökunta tai vapauttaa ne jo 
jostakin olemassa olevasta toiminnan osasta, kertoi Juhani 
Kivipelto.

Polioliiton vuosikokoukseen osallistuivat jäsenjärjestöjen 
omissa vuosikokouksissaan valitsemat vuosikokousedus-
tajat. Kokousedustajien määrä perustuu sääntöihin ja on 
riippuvainen järjestön varsinaisten jäsenten jäsenmäärästä. 
Polioinvalidit ry:llä kokousedustajia oli 12 ja Suomen 
Poliohuollolla 3. Kokouksessa olivat esillä sääntömääräiset 
asiat.  Kokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Heinonen 
Lahdesta.

Järjestötoiminta palvelujen tukena
Suomen Polioliitto pyrkii toiminnallaan varmistamaan 

poliovammaisille henkilöille terveydenhuollossa asiantun-
tevan hoidon sekä riittävän ja poliovamman huomioivan 
kuntoutuksen, kehittämään sosiaaliturvaan liittyviä asioita 
ja tiedottamaan polioon ja poliovammaisuuteen liittyvistä 
asioista. 

- Polioliitto keskittyy toiminnassaan oikeuksien ja etujen 
valvontaan, kuntoutus- ja sopeutumisvalmennustoiminnan 
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...uutisia...

järjestämiseen ja tiedotukseen. Palvelu-
tarjonnan tueksi tarvitaan tietysti toimiva 
ja oikein suunnattu järjestötoiminta, 
totesi toiminnanjohtaja Birgitta Oksa 
kertoessaan vuoden 2006 toiminnasta 
ja taloudesta. 

- Kannanotot, lausunnot, tiedotteet, 
viranomaistapaamiset, neuvottelut, vali-
tukset, mielenosoitukset sekä neuvonta ja 
ohjaus ovat niitä keinoja, joilla olemme 
Polioliitossa edunvalvonta-asioita hoi-
taneet, luetteli Oksa keinovalikoimaa 
esitellessään. 

- Edunvalvonnan ääripäitä ovat karke-
asti toisaalla lainsäädäntöön vaikutta-
minen ministeriötapaamisessa toisaalla 
yksittäinen valitus koskien poliovammai-
sen henkilön saamaa kielteistä päätöstä 
vaikkapa kuljetuspalveluista, kertoi 
Oksa.

Häntä huolestuttavatkin eniten lisään-
tyneet vammaispalvelulain vastaiset 
päätökset kunnissa.

- Joskus tuntuu, ettei tehdyissä pää-
töksissä ole minkäänlaista järkeä, hän 
puuskahti tilanteesta harmistuneena.

Polioliiton neuvontapalvelujen asi-
akkaita ovat polion sairastaneiden ja 
heidän omaistensa lisäksi oppilaitokset, 
kunnat ja terveydenhoitohenkilöstö. 
Suurin osa neuvontapalveluihin yhteyttä 
ottaneista on nykyään järjestöihin kuu-
lumattomia.

Elämänmittaista kuntoutusta tarvitaan
Polioliiton kuntoutustoiminta  ja niitä 

tukevien palvelujen tavoite on polion 
sairastaneiden henkilöiden työ- ja toi-
mintakyvyn tukeminen sekä elämänhal-
linnan, -ilon ja hyvinvoinnin lisääminen. 
Kuntoutuksen aikana tulisi saada tietoa 
poliosta, omasta vammasta ja sen hoi-
dosta. Kuntoutukseen tulisi kuulua myös 
itsehoidon ja omatoimisuuden vahvista-
mista, vertaiskokemuksista oppimista, 
sekä tiedon ja tuen saamista fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn 
ylläpitoon.

- Suurin ongelmamme on, ettei polion 
sairastaneiden kuntoutuspalveluissa ole 
huomioitu riittävästi polion myöhäis-
oireita eikä niitä ole tarpeeksi tarjolla 
niille, jotka niistä eniten hyötyisivät ja 
eniten tarvitsisivat, totesi puheenjohtaja 
Kivipelto.

Kelan poliokurssien määrä on vähen-
tynyt, vaikka tarve on kasvanut. Mak-
susitoumuksia on entistäkin vaikeampi 
saada.

- Kursseille asetettu vaatimus toiminta-
kyvyn parantumisesta kurssin aikana on 
täysin kohtuuton. Luulisi, että toiminta-
kyvyn pysyttäminen entisellä tasolla tai 
sen huonontumisen hidastaminen olisi 
riittävä tavoite katsotaan asiaa sitten 
yksittäisen kuntoutujan tai yhteiskunnan 
näkökulmasta, huomautti toiminnanjoh-
taja Oksa.

Kelan taholta on huomautettu, ettei 
kaikille kursseille ole ollut riittävästi 
hakijoita. Tähän Oksa toteaa, että vaikea 
on kursseja täyttää, kun maksusitou-
muksia ei hakijoille olla myönnetty , ei 
sen kummemmin Kelalta itseltään kuin 
kuntien terveydenhuolloltakaan.

- Moni poliovammainen on väsynyt 
penäämään omia oikeuksiaan, kuntoutus 
mukaan luettuna. Ainainen kielteinen 
päätös turhauttaa. Lopulta ei enää jaksa 
hakea ja valittaa. Silti pitäisi vain jaksaa, 
sillä palvelut mitoitetaan valitettavasti 
kysynnän ei tarpeen mukaan, vastaa 
Oksa.

Polioliittoa huolestuttaa edelleen se, 
ettei yli 65-vuotiaiden kuntoutus toteudu 
oikealla tavalla.

- Tähän asiaan ei tunnuta saavan kor-
jausta, vaikka sitä ovat vaatineet niin 
järjestöt kuin osa päättäjistäkin. Juuri 
muun kuntoutustarjonnan ulkopuo-
lelle jääville pyrimme Polioliiton oman 
kuntoutustoiminnan suuntaamaankin, 
Kivipelto jatkoi.

Suomen Polioliitto järjestää vuosittain 
Raha-automaattiyhdistyksen tuella neljä 
eri tyyppistä laitoskuntoutusjaksoa polion 
sairastaneille. Viime vuosien kurssit on 
pidetty Lahden Kuntoutuskeskuksessa ja  
Lehtimäen Opistolla. Hakijoita kursseille 
oli yhteensä 186, joista voitiin valita 
80 henkilöä. Valituista 54%  osallistui 
ensimmäistä kertaa poliokurssille.

Talous tiukalla 
Vuonna 2006 toiminnan kokonaiskulut 

olivat 278 000 euroa, joista RAY rahoitti 
70 %. Loppu rahoitus koostuu jäsenjär-
jestöjen palvelumaksuista ja Polioliiton 
omasta varainhankinnasta.

Kuluista kuntoutus- ja sopeutumisval-
mennuskurssien osuus oli 32%, neuvon-
tapalvelujen 15% ja tiedotustoiminnan 
osuus 26%.

Vuodelle 2007 RAY:ltä haettiin 
yhteensä 306 000  euroa. RAY myönsi 
kuitenkin avustuksia 199 000 euroa, joten 
toiminnan ja palvelujen suhteen joudut-
tiin tekemään melkoisia supistuksia ja 
tarkennuksia. 

- Pystymme nippanappa toivottavasti 
tarjoamaan samat palvelut kuin vuonna 
2006, mutta ikävä kyllä tarvittavia lisä-
yksiä vaikkapa lääkärin tai oikeusavun 
liittämistä neuvontapalveluihin emme 
kerta kaikkiaan pysty nyt toteuttamaan, 
totesi toiminnanjohtaja Oksa hivenen 
pettyneenä.

Poliojärjestöjen yhteinen hanke esteet-
tömien toimitilojen hankkimiseksi 
jatkuu.

- Pyrimme vielä löytämään rahoitusrat-
kaisun yhdessä Raha-automaattiyhdis-
tyksen kanssa. Jollei se toteudu ratkai-
semme toimitilakysymyksen nopeassa 
aikataulussa poliojärjestöjen kesken. 
Joka tapauksessa esteettömät toimitilat 
hankitaan lähivuosien aikana, kertoi 
Juhani Kivipelto toimitilakysymyk-
sestä.

- Olemme jo useana vuotena yrittäneet 
päästä mukaan yleiseen vaalikeräys-
organisaatioon, mutta ovet eivät ole 
auenneet. Nyt tulemme hakemaan omaa 
keräyslupaa vuoden 2008 kunnallisvaa-
leihin ja sitten uudelleen eurovaaleihin, 
jollemme pääse mukaan valtakunnalli-
seen vaalikeräysorganisaatioon, lupasi 
Juhani Kivipelto.

Henkilövalinnat vuonna 2008
Suomen Polioliiton sääntöjen mukai-

sesti liiton hallintoon valitaan puheen-
johtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen 
jäsenet joka toinen vuosi. Tässä vuosiko-
kouksessa ei henkilövalintoja tehty, vaan 
ne ovat vuorossa vuoden kuluttua.

Polioliiton puheenjohtajana toimii 
Juhani Kivipelto, varapuheenjohtajana 
Leo Hänninen ja hallituksen jäseninä 
Lauri Jokinen, Elise Korelin, Kaarina 
Lappalainen, Arto Pätäri ja Rauno Nie-
minen.

Teksti: BO
Kuva: AK
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Polioinvalidit ry:n vuosikokous 
pidettiin Helsingissä. Kuulonhuol-
toliiton Valkean Talon auditoriossa 

21.4.2007.  Perinteisesti Polioinvalidit 
ry ehätti pitämään vuosikokouksensa 
poliojärjestöistä ensimmäisenä. Koko-
uksen asialistalla olivat sääntömääräiset 
asiat. Kokoukseen osallistui 115 var-
sinaista jäsentä eri puolilta Suomea. 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Juhani Kivipelto Kurikasta. 

Voimaa edunvalvontaan
- Me emme saa tulevaisuudessa kes-

kittyä liikaa omaan organisaatioomme 
ja toimia sen sisällä. ”muhia omassa 
liemessämme”. Meillä ei itsellämme, 
yhdistyksellämme, ole varaa eikä mah-
dollisuutta järjestää tai rahoittaa kaikkea 
tarvitsemaamme hoitoa ja kuntoutusta.

Meidän tuleekin suunnata vaatimuk-
semme yhä tiukemmin ulospäin yhteis-
kunnan päättäjiin, viranomaisiin, hoi-
tohenkilökuntaan ja lääkäreihin. Avata 
uusia vaikutuskanavia, käyttää häpeä-
mättömästi hyödyksi kaikkia mahdol-
lisia keinoja, jotta saisimme turvattua 
polion sairastaneiden oikea hoidon ja 
kuntoutuksen loppuun asti. Sen olemme 
velkaa yhdistyksemme perustajille ja 
vuosien varrella työpanoksensa anta-
neille jäsenillemme. Emme voi keskittyä 

nallisesti ja niiden roolia ja asemaa tul-
laan jatkossa  lisäämään.

- Ulospäin suuntautuminen ei tieten-
kään tarkoita, että unohtaisimme oman 
yhdistyksemme tai jäsenistölle suunnatun 
tämänhetkisen toiminnan kehittämisen. 
Itse kannatan suuntausta, jossa osastojen 
asemaa vahvistetaan. Osastot toimivat 
lähempänä jäsentemme arkea ja tuntevat 
paikalliset olot. Lähelle on usein lyhy-
empi matka,  totesi Rauno Nieminen.

Yhdistys pyrkii löytämään uusia toi-
mintamuotoja ja –tapoja, jotta mahdol-
lisimman moni yhdistyksen jäsen saisi 
palvelut ulottuvilleen. Vuonna 2007 
uusia toiminnan muotoja kehitetään ja 
testataan ensi vaiheessa osastoissa, ja jos 
ne toimivat, niin niitä kokeillaan sitten 
koko valtakunnan tasolla.

- Erityisesti kuntoutukseen liittyvät 
uudet ideat ovat erityisen tervetulleita, 
totesi toiminnanjohtaja Oksa ja toivoi, 
että nyt kannattaa laittaa liikkeelle ne 
huimimmatkin ideat, koska niistä saattaa 
syntyä niitä yhdistystoiminnan menes-
tystarinoita.

Saamaansa tehtävään lisätä jäsenistön 
mahdollisuuksia vaikuttaa yhdistyksen 
toiminnan suunnitteluun johtokunta esitti 
vastaukseksi mallia, jossa ensivaiheessa 
yhdistyksen paikallisosastojen asemaa 
vuosikokoukselle esitettävien asioi-
den valmistelussa tullaan merkittävästi 
lisäämään. 

- Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
johtokunta esittelee valmistelemansa 
toimintasuunnitelman ja rahoitussuun-
nitelman  osastojen vuosikokouksissa 
alkukeväällä 2008. Osastojen vuosi-
kokouksissa jäsenistö voi sitten antaa 
palautetta suunnitelmista. Sittemmin 
johtokunta summaa saadut palautteet 
ja laatii toimintasuunnitelman niiden 
pohjalta esitettäväksi kevään varsinai-
selle vuosikokoukselle, kertoi toimin-
nanjohtaja Oksa. Hän totesi myös, että 
johtokunnan jäsenet on jo muutaman 
viime vuoden ajan valittu osastojen 
ehdotusten perusteella.

Suunnitelmallista taloudenhoitoa
Yhdistyksen kokonaiskulut vuonna 

2006 olivat lähes 200 000 euroa. Kuluista 
paikallisosastojen osuus jatkaa kasvamis-
taan ja on nyt lähes 40%. Kuntoutustoi-

vain itseemme ja tämänhetkiseen  hyvin-
vointiimme, vaan meidän on yhtälailla 
turvattava viimeisen valonsammuttajan 
oikeus asianmukaiseen kohteluun, totesi 
yhdistyksen puheenjohtaja Rauno Nie-
minen avatessaan vuosikokousta.

Yhdistyksen keskeisin tavoite yli vii-
denkymmenen vuoden ajan on ollut 
polion sairastaneiden henkilöiden etujen 
ja oikeuksien valvonta ja yhteiskuntaan 
vaikuttaminen siten, että ne tulevat tur-
vatuiksi. Edunvalvontatyötään yhdistys 
tekee osastojensa kautta paikallista-
solla ja yhteistyössä Suomen Polioliiton 
kanssa valtakunnallisesti. 

Tärkeimpiä tavoitteita ovat koko elämän 
kestävä, polion ja polion myöhäisoireet 
huomioiva, oikea, riittävä hoito ja  kun-
toutus, tietotaidon vieminen niille tahoille 
sosiaali- ja terveydenhuollossa, jotka ovat 
vastuussa polion sairastaneiden hoidosta 
ja kuntoutuksesta sekä itsenäisen kotona 
asumisen tukeminen.

Lähelle jäsenistöä
Polioinvalidit ry:ssä toimii kahdeksan 

paikallisesti toimivaa osastoa. Osastot 
toimivat rekisteröimättöminä, tiiviinä 
osana yhdistystä. Osastojen toimintaa 
tuetaan sekä taloudellisesti että toimin-

Palveluja jäsenistölle
Polioinvalidit ry:n vuosikokoukseen osallistui 115 yhdistyksen varsinaista jäsentä.
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minnan osuus kokonaiskuluista oli 18% 
ja vapaa-ajantoiminnan osuus 39%.

Vuosikokousten päätösten mukaisesti 
yhdistyksen toimintaa rahoitetaan suun-
nitelmallisesti tulevina vuosina myös 
aiempien vuosien aikana kerätyllä pää-
omalla ja käytettävä määrä päätetään 
vuosikokouksessa vuosittain. Vuonna 
2006 omaa pääomaa käytettiin 18 000 
euroa ja vuoden 2007 talousarviossa 
summa on 45 000 euroa.

Yhdistyksen varainhankinnasta 2/3 
muodostavat vuokratuotot. Yhdistys 
omistaa tilat Kyttälänkatu 5:ssä Tam-
pereella ja niissä tiloissa vuokralaisena 
toimii Tampereen Kuntouttamislaitos 
Oy. Muita varainhankinnan lähteitä 
ovat jäsen- ja kannatusjäsenmaksut, 
kaupunkien avustukset sekä erilaiset 
osallistumismaksut. Varainhankinnan 
kulujen osuus varainhankinnan koko-
naistuotoista oli vain 28%.

Yhdistyksen johtokunta tulee esittä-
mään ensi vuoden vuosikokoukselle 
suunnitelmansa yhdistyksen toiminnan 
rahoittamisesta tulevina vuosina. Suunni-
telma ulotetaan ainakin vuoteen 2022.

- Periaate on, että yhdistyksen pää-
omaa käytetään jäsenille tarjottavien 
kuntoutus- ja sitä tukevien palvelujen 
rahoittamiseen, kertoi toiminnanjohtaja 
Birgitta Oksa.

Jäsenmaksuihin ei tehty korotuksia.

Henkilövalinnat
Etukäteen eniten mielenkiintoa herät-

tänyt asialistan kohta löytyi henkilöva-
linnoista. Yhdistys valitsi kokoukses-
saan itselleen puheenjohtajan vuosille 
2007-2008. Etukäteen puheenjohtaja-
ehdokkuudestaan olivat ilmoittaneet 
viimeiset kaksi kautta puheenjohtajana 
toiminut Rauno Nieminen Raumalta ja 
uutena ehdokkaana Jarkko Suominen 
Salosta. Molemmat ehdokkaat kertoivat 
ajatuksistaan yhdistyksen toiminnasta ja 
tulevaisuudesta.

- Olen ehkä vastaehdokkaaseen verrat-
tuna noviisi yhdistystoiminnassa, mutta 
nopea oppimaan ja yhteistyöhaluinen, 
kertoi Jarkko Suominen. 

Hän luetteli joukon kohtia, joihin hän 
panostaisi puheenjohtajana. Niitä olivat 
mm. yhdistyksen tiedotustoiminnan terä-
vöittäminen ja avoimuuden lisääminen. 
Jarkko Suominen muistutti yhdenver-
taisuudesta ja kritisoi tässä yhteydessä 
sitä, että henkilökohtaisilta avustajilta 
peritään osallistumismaksuja heidän 
osallistuessaan yhdistyksen järjestämiin 
tapahtumiin. 

- Olen neljä vuotta saanut toimia yhdis-
tyksen puheenjohtajana. Tapani toimia ja 
tavoitteeni ovat tulleet sitä kautta tutuiksi, 
totesi Rauno Nieminen. Hän luetteli 
joitakin esimerkkejä puheenjohtajuus-
aikana toteutetuista asioista. Niitä olivat 

mm. osastojen toiminnan taloudellinen 
tuki, yhteistyön parantamiseen tähtäävät 
koulutus- ja neuvottelupäivät, jäsenistölle 
suunnatut kuntolomapalvelut Lehtimäen 
Opistolla sekä toimintasuunnitelmassa 
mukana olevat esitykset vaikuttamis-
mahdollisuuksien lisäämiseen tähtäävät 
toimenpiteet.

Puheenvuorojen jälkeen tapahtuneen 
äänestyksen jälkeen äänin (76 – 36) 
todettiin, että Polioinvalidit ry:n puheen-
johtajana seuraavat kaksi vuotta jatkaa 
Rauno Nieminen. 

Sääntöjen mukaisesti Polioinvalidit 
ry:n johtokunnasta on vuosittain ero-
vuorossa puolet. Vuosikokous päätti 
johtokunnan kooksi puheenjohtaja ja 
kahdeksan jäsentä. Johtokunnan jäsenet 
valittiin siten, että jokaisesta yhdistyk-
sen kahdeksasta paikallisosastosta on 
johtokunnassa yksi edustaja. Kaikki 
johtokunnan jäsenet valittiin osastojen 
ehdotusten mukaisesti.

Tänä vuonna johtokunnan jäsenistä 
erovuorossa olivat Sirpa Haapala, Lauri 
Jokinen, Pirjo Karin-Oka ja Iiris Karvi-
nen. Heidät kaikki valittiin uudelleen 
johtokuntaan vuosiksi 2007-2008. 

Johtokunnan jäsen Sakari Mustanoja 
pyysi vuosikokoukselta eroa johtokunnan 
jäsenyydestä terveydellisistä syistä. Ero 
myönnettiin ja hänen tilalle johtokuntaa 
vuodeksi 2007 valittiin Tuula Pukkila. 
Johtokunnan jäseninä jatkavat sääntöjen 
mukaisesti vuoden 2007 Heikki Hei-
nonen, Kaarina Lappalainen ja Pertti 
Niemi.

Johtokunnan jäsenten henkilökohtai-
siksi varamiehiksi valittiin Lasse Santala, 
Jarkko Suominen, Seppo Utriainen ja 
Kaija Karttunen. Johtokunnan varajäse-
ninä jatkavat vuoden 2007 Erkki Patjas, 
Tapio Rantanen, Anja Mölläri ja Pirkko 
Hakala.

Teksti: BO
Kuvat: Aarni Luhtala

xxx

Puheenjohtajavaalin ääntenlaskussa Lasse Sanatala ja Tapio Rantanen, sihteerinä Birgitta 
Oksa.
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Suomen Poliohuolto ry:n vuosiko-
kous pidettiin lauantaina 5.5.2007 
Ruskeasuon koululla Helsingissä. 

Paikalle oli saapunut vajaat kolmekym-
mentä yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa 
käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat.

Suomen Poliohuolto ry:n puheenjohtaja 
Leo Hänninen painotti avauspuhees-
saan yhteistyön ja jäsenistön merkitystä 
yhdistyksen toiminnassa koko sen ole-
massaolon ajan. 

- Tulemme jatkossakin kysymään 
jäsenistön mielipidettä siitä, millaiseen 
toimintaan yhdistyksen tulee jatkossa 
voimansa suunnata.

Mitä Kaislarannan tilalle?
Suomen Poliohuolto oli huhtikuussa 

kirjeitse ilmoittanut jäsenistölleen, ettei 
Kaislarannan lomailupalveluja pystytä 
tarjoamaan kesällä 2007. Kaislakoti ry, 
joka oli vuokrannut Kaislarannan tilat 
käyttöönsä, sanoi vuokrasopimuksensa 
irti. Yhdistys oli sopinut lomailupal-
velujen järjestämisestä Kaislakoti ry:n 
kanssa, joten myös ne järjestelyt lop-
puivat vuokralaisen irtisanoutumisen 
myötä.

Hallitus päätti tässä tilanteessa käyn-
nistää Kaislarannan myynnin. Myyntiin 
oli vuosikokous myöntänyt hallitukselle 
valtuudet jo muutama vuosi sitten. Vuo-
sikokouksessa keskusteltiinkin yhdis-
tyksen tulevasta toiminnasta uudessa 

Muutoksia 
edessä

valossa: mitä palveluja ja toimintaa 
Suomen Poliohuolto jäsenistölleen jat-
kossa tarjoaa?

- Tulemme käyttämään Kaislarannasta 
saatuja varoja toiminnan ylläpitämiseksi 
ja palvelujen rahoittamiseksi, kertoi 
Arto Pätäri.

Yhdistyksen tarjoamien palvelujen ja 
toiminnan sisällön suhteen eletään suun-
nitteluvaihetta. Yhdistyksen puheenjoh-
taja Leo Hänninen toivoo, että jäsenistö 
ottaisi vilkkaasti yhteyttä ja kertoisi 
niistä ajatuksista, joita heillä on tulevan 
toiminnan suhteen. 

Yhdistystä tarvitaan yhä
Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntö-

määräiset asiat, joten asialistalta löytyi 
myös niin vuoden 2006 toiminnan ja 
talouden esittely kuin kuluvan vuoden 
2007 toiminnan ja talouden suunnitelmat. 
Vuosikokoukseen saapuneet yhdistyksen 
jäsenet olivat tyytyväisiä kuulemaansa 
ja käydyt keskustelut käsittelivät lähinnä 
tulevan toiminnan järjestelyjä.

Huoli yhdistyksen lopettamisesta on 
turha, sillä vuosikokouksessa todettiin 
yksimielisenä, että Suomen Poliohuolto 
ry:n toiminta ulotetaan ainakin 15 vuoden 
päähän.

Hallinnossa ei vaihdoksia
Suomen Poliohuolto ry:n hallituk-

sessa on kahdeksan jäsentä. Hallituksen 
jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja 
vuosittain erovuorossa neljä hallituk-
sen jäsenistä. Tänä vuonna erovuorossa 
olleet hallituksen jäsenet Otso Forsman, 
Markku Huostila, Leo Hänninen ja Eira 
Tenhonen valittiin hallitukseen uudel-
leen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. 
Vuoden 2007 hallituksessa jatkavat 
Anna-Liisa Hillo, Elise Korelin, Antti 
Mettiäinen ja Arto Pätäri. 

Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä 
hallituksen järjestäytymiskokouksessa 
hallitus valitsi Suomen Poliohuolto 
ry:n hallituksen puheenjohtajaksi Leo 
Hännisen, varapuheenjohtajaksi Otso 
Forsmanin ja sihteeriksi Arto Pätärin

Teksti: BO
Kuvat: KP

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Ari 
Aroheikki.
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Suomen Poliohuolto ry:n lomakoti 
Kaislaranta on monille polion sairasta-
neille ollut tuttu tapa viettää muutama 
päivä tai viikko kesäisin Ylimmäisen 
rannalla. Alkukeväällä näytti, että tänäkin 
kesänä lomapalveluja olisi tarjolla, mutta 
toisin kävi. Kaislarannassa vuokralai-
sena ollut Kaislakoti ry halusi laajentaa 
toimintaansa, hankki isommat tilat toi-
minnalleen muualta ja irtisanoi Kaisla-
rantaa koskevan vuokrasopimuksensa. 
Lomailupalvelut oli suunniteltu ostaa 
edelliskesän tapaan vuokralaiselta, joten 
irtisanominen romutti myös suunnitelmat 
lomapalvelujen tarjoamisesta.

Kaislaranta myydään
Suomen Poliohuolto ry:n hallitus on 

tehnyt päätöksen Kaislarannan ja siihen 
liittyvän Jokirinteen kiinteistöjen myyn-
tiin asettamisesta. Yhdistys hankkii 
parhaillaan kiinteistönvälittäjiltä hinta-
arvioita ja tarjouksia, joiden perusteella 
tehdään myyntiä koskeva toimeksianto-
sopimus. Yhdistyksen hallitus päättää 
aikanaan kaupan hyväksymisestä. 

- Kaislarannan myyminen parhaaseen 
mahdolliseen hintaan tulee olemaan 
haastava tehtävä. Vaikka Kaislaranta 
sijaitsee pääkaupunkiseudun välittö-
mässä läheisyydessä, niin siitä saatavaan 
hintaan tulee vaikuttamaan paljolti se, 
millaiseen käyttötarkoitukseen kiin-
teistö onnistutaan myymään. Myyntiä 
ajatellen tämä vuodenaika on kuitenkin 
paras mahdollinen, toteaa Poliohuollon 
puheenjohtaja Leo Hänninen.

Kaislarannan toiminnan ylläpitämi-
nen on ollut yksi Suomen Poliohuollon 
keskeisimmistä tehtävistä. Asumis-
palvelutoiminnan päätyttyä v. 1999  ja 
lomailutoiminnan kysynnän supistuessa 
vuosi vuodelta Kaislarannan omista-
minen on ollut yhdistykselle raskaasti 
tappiollista.

- Tappiollisen toiminnan tietoinen jat-
kaminen hamaan loputtomuuteen olisi 
ollut järjenvastaista ja vastuuntunnotonta 
puuhaa, toteaa puheenjohtaja Hänninen. 
Vuosikokous on antanut yhdistyksen 

hallitukselle valtuudet myydä Kaisla-
ranta. Nyt on tullut aika käyttää saatua 
valtuutusta.

Varoilla palveluja jäsenille
Poliohuollon omistamiin kiinteistöihin 

on sidoksissa varsin suuri pääoma. 
- Kaislarannan myynnin jälkeisessä 

uudessa tilanteessa on syytä muistaa, 
että pääoma on hankittu pitkäjänteisellä 

ja sitkeällä työllä, jonka tekijöistä varsin 
monet ovat olleet yhdistyksen omia vai-
keavammaisia jäseniä. Heidän työnsä ei 
saa ”valua hiekkaan” siten, että jossain 
vaiheessa kun yhdistyksen toiminta päät-
tyy, niin omaisuus lahjoitetaan jollekin 
muulle taholle. Omaisuus on pyrittävä 
käyttämään jäsenistön hyväksi niin pit-
kälti, kuin se on mahdollista. Yhdistyk-
sen jäsenistön keski-ikä on jo 67 vuotta 
ja jäsenistön toimintakunto heikkenee 
päivä päivältä paitsi iän, niin myös 
polion myöhäisoireiden seurauksena. 
Se aiheuttaa omat vaatimuksensa jär-

jestettävälle toiminnalle kuin myös se, 
että jäsenistömme asuu ympäri Suomen, 
toteaa Leo Hänninen. 

Hallitus tulee laatimaan varojenkäyt-
tösuunnitelman, kunhan  Kaislaranta on 
myyty ja saatu myyntisumma tiedossa.

- Tokihan erilaisia alustavia suunnitel-
mia ja kaavailuja on jo olemassa, mutta 
lopulliset esitykset vuosikokouksen 
hyväksyttäväksi tehdään, kunhan kaup-
pasumma on tehty ja euromäärät tiedossa, 
selvittää puheenjohtaja Leo Hänninen 
tämän hetken tilannetta.

- Hallituksessa sekä vuosikokouksen 
yhteydessä käydyissä keskusteluissa 
on sovittu, että yhdistyksen tulevan 
toiminnan suunnittelussa kuunnellaan 
jäsenistön taholta tulevia toiveita. Eihän 
se johda mihinkään, jos hallitus keksii 
jäsenistölle jotain ”pakkohauskaa”, johon 
jäsenistö ei halua osallistua, huomauttaa 
Hänninen.

Hän toivookin, että  jäsenistö osallis-
tuisi aktiivisesti yhdistyksen toiminnan 
kehittämiseen muuttuvassa tilanteessa. 
Hän pyytää jäsenistöä miettimään, mil-
laista uudistuvaa toimintaa se haluaisi 
yhdistyksen järjestävän jäsenistölleen?  
Ideat  paperille vapaamuotoisen kir-
jeeseen, joka postitetaan osoitteella: 
Suomen Poliohuolto r.y. Luotsikatu 6 E 
28, 00160 Helsinki.

Irtaimiston myyntipäivä
Kaislarannassa järjestettiin jäsenis-

tön toivomuksesta lauantaina 9.6.2007 
irtaimiston myyntipäivä. Myytävänä oli 
mm. astioita, kodin tekstiilejä, yms sekä 
tietysti lomamökkien irtaimistoa. 

- Toki kokonaisen mökinkin voi halu-
tessaan ostaa, totesi puheenjohtaja Hän-
ninen ennen myyntitapahtumaa.

Aurinkoinen lauantai houkutti paikalle 
reilut kolmisenkymmentä kiinnostunutta. 
Tavarakauppaa tehtiinkin jonkin verran. 
Eniten kiinnostivat pienet taloustavarat 
kuten astiat.

Teksti: BO
Kuvat: KP

Kaislarannan 
kuulumisia

Ismo Linden toimi meklarina.

Leo Hänninen, Arto ja Leila Pätäri mukana 
myyntitapahtumassa.
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avustajavälityksen on ollut 
vaikea löytää luotettavia 
avustajia. Henkilökohtais-
ten avustajien vaihtuvuus  
on myös suuri. Osa avusta-
jista opiskelee työn ohessa 
ja valmistuttuaan siirtyy 
koulutustaan vastaavalle 
alalle.   

Yhdistys on ollut yhteis-
työssä monien tahojen 
kanssa avustajien saami-
seksi: pääkaupunkiseudun 
työvoimatoimistot ovat 
ilmoittaneet vapaista työ-
paikoista mollin (www.
mol.fi) sivuilla. Pääkau-
punkiseudun sosiaali- ja 
terveysalan oppilaitosten 
ilmoitustaululla on ollut 
ilmoituksia vapaista työ-
paikoista. Sosiaali- ja ter-

veysvirasto työntekijät ovat opastaneet 
vammaisia henkilöitä ottamaan yhteyttä 
yhdistykseen.  Pääkaupunkiseudun vam-
maisyhdistykset ovat tiedottaneet myös 
toiminnasta.

Mistä avustaja?
Kun vaikeasti vammautunut henkilö 

on siinä tilanteessa, että hän ei selviydy 
päivittäisistä toiminnoista ilman ulko-
puolista apua, on 
henkilökohtainen 
avustaja  tarpeen. 
Avuntarpeen itse-
arvioinnin voi 
tehdä sähköisesti 
osoitteessa www.
paavo.fi .  Avusta-
javälityksen asi-
akkaaksi pääsee, 
kun taskussa on 
vammaispalve-
lupäätös henkilö-
kohtaisen avus-
tajan palkkaami-
seksi.

Avustajaa voi 
etsiä itse, mutta 
avustajavälitys 
helpottaa avusta-
jan etsimistä. Hel-
singissä yhteys 
alkaa soitosta 
Helsingin Invali-

dien Yhdistyksen avustajavälitykseen. 
Keskustelussa työnantajaksi haluava 
kertoo millaista avustajaa hän etsii ja 
mitä avustajan on osattava. 

Henkilökohtaisen avustajan työn-
antajana toimiminen ei ole helppoa. 
Työnantajana toimiminen edellyttää 
monenlaisten velvoitteiden täyttämistä. 
Pomokoulutusta tarjotaan eri tahojen 
yhteistyönä. 

Avustajavälityksessä ryhdytään etsi-
mään soveliainta avustajaehdokasta joko 
jo olemassa  olevista työntekijäehdok-
kaista tai vapailta työmarkkinoilta. 

Kun sopiva ehdokas löytyy, avustaja-
ehdokas ottaa yhteyttä tulevaan työnan-
tajaansa, joka tekee tapaamisen jälkeen 
päätöksen työntekijän palkkaamisesta. 
Mikäli työsuhde alkaa, työnantaja ja 
työntekijät laativat työsopimuksen. 
Jompikumpi ilmoittaa välitykseen työ-
suhteen alkamisesta. Avustaja kirja-
taan työllistyneeksi. Prosessi tapahtuu 
nopeimmillaan päivässä, pisimmillään  
sopivaa avustajaehdokasta voi joutua 
etsimään viikkojakin. 

Lisätietoja avustajavälityksestä 
Seppo Pihnala  09- 7206 2414

Helsingin 
Invalidiyhdistys 
avustajavälittäjänä

Oletko tiennyt, että HIY välittää pää-
kaupunkiseudun vaikeavammaisille 
henkilöille henkilökohtaisia avustajia? 
Avustajavälityksessä lähdemme siitä, 
että henkilökohtaista avustajaa tarvitseva 
henkilö tietää, mitä haluaa ja pystyy  
määrittelemään avuntarpeensa. Avusta-
javälityksen avulla vammainen henkilö 
palkkaa työntekijän avustamistehtäviin. 
Tavoitteena on, että jokainen vammainen 
ihminen voi asua ja elää mahdollisimman 
itsenäisesti. 

HIY:n ylläpitämä vaikeavammaisia 
työnantajia palveleva henkilökohtaisten 
avustajien työnvälitys on osoittautunut 
vuosien varrella erittäin tarpeelliseksi. 
Avustajavälityksen kautta avustajia kyse-
levät vammaisten työnantajien lisäksi 
mm. Invalidiliiton Käpylän kuntoutus-
keskus, Koskelan sairaala sekä muut pää-
kaupunkiseudun sairaalat ja yhdistykset. 
Kysyntä osoittaa, että avustajavälityk-
selle on tarvetta kaiken aikaa.

Avustajavälityksessä on yli 500 pääkau-
punkiseudulla asuvaa vaikeavammaista 
henkilöä, joilla on vammaispalvelu-
lain mukainen avustaja tai avustajia.  
Ongelmana pääkaupunkiseudulla on 
ollut useiden vuosien ajan se, että vai-
keavammaisten henkilöiden ja  myös 

Seppo Pihnala
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Laatujärjestelmä 
tuo ryhtiä palvelu-
taksien toimintaan

Ennustajan osa voi olla epäkiitol-
linenkin. Silti taksi-, invataksi-, 

paaritaksi- ja tilauskuljetuspalveluja  
tuottavan Kaima Oy:n toimitusjohtaja 
Unto Laakkonen ennustaa muutamien 
vuosien päästä alan toimeksiantajien 
ensiksi ymmärtävän laatu- ja ympäristö-
järjestelmien tarpeellisuuden ja toiseksi 
ryhtyvän vaatimaan järjestelmän ole-
massaoloa palveluiden tuottajilta.

Vaikka koskaan näin ei jostain syystä 
tapahtuisi, niin laatu- ja ympäristöjärjes-
telmä Unto Laakkosen mukaan maksaa 
itsensä johtamisen työkaluna.

- Meillä on laatujärjestelmässä työoh-
jeet esimerkiksi pyörätuolin kiinnittä-
misestä ja yleensä turvaohjeita. Lisäksi 
laatujärjestelmään kirjataan laatupoik-
keamat. Meidän tapauksessa voidaan 
puhua mieluummin päivittäistä tekemistä 
ohjaavasta toimintajärjestelmästä.

Koulutusta ja vastuuta
Laatujärjestelmään liittyvistä asioista 

yrityksessä kiinnostuttiin, kun yhtiön 
hallituksen jäsenen Reijo Lähteenmäen 
vaimo Kaija oli Pohjois-Karjalan ammat-
tikorkeakoulussa laatuopinnoissa vuonna 
2000. Hän toi keskusteluun laatujärjestel-
mään liittyviä asioita ja koulutti Kaima 
Oy:n henkilökuntaa opettajansa Marja-
Kaarina Koskisen kanssa. 

Nykyaikaisen internetpohjaisen PKY-
LAATU® -toimintajärjestelmän raken-
taminen aloitettiin vuoden 2006 alussa 
ja nyt yrityksen henkilökunta on sekä 
koulutettu että vastuutettu mukaan laa-
tujärjestelmän käyttöön ja ylläpitoon. 

Ennen järjestelmän käyttöönottoa Unto 
Laakkonen kertoi kuljettajien pelänneen 
sen sitovan heitä liikaa.

- Asenne on muuttunut järjestelmän 
käyttöönoton myötä. Nyt olen kuullut 
kuljettajien sanovan ylpeyttä äänessään 
laadun näkyvän kaikessa tekemisessä.  

Laadun arvostusta odotetaan
Kaima Oy:n suurimmista asiakkaista 

yksityisten yritysten osuus noin 38 
prosenttia ja julkisten tahojen, kuntien 
ja KELA:n osuus noin 50 prosentin 

luokkaa. Unto Laakkosen mukaan on 
yllättävää, että yksityiset toimeksianta-
jat antavat arvoa laadulle, mutta julkiset 
tahot eivät vielä tarpeeksi ymmärrä laatu- 
ja ympäristöjärjestelmän arvoa.

- Valitettavasti vielä tuijotetaan liikaa 
pelkästään tarjousten hintaan. Mutta 
prosenttien ja senttien laskemiseen tulee 
vielä muutos.

Vaikka tarjouskilpailuissa ei laatujär-
jestelmän olemassaoloa osatakaan vielä 
tarpeeksi arvostaa, Unto Laakkonen 
on tyytyväinen yrityksensä tekemään 
ratkaisuun.

- Me olemme oikealla tiellä. Markki-
nat hoitavat asiat ja laatu tulee nouse-
maan ratkaisevaan rooliin myös meidän 
alalla. 

Edelläkävijälle hyväksyntää
Tänä vuonna kymmenen vuotta täyttä-

vän Kaima Oy:n noin puolen miljoonan 
euron liikevaihdosta pääosa hankitaan 
neljällä invataksilla. Henkilökuntaa 
Kaima Oy:llä on omistajat mukaan 
lukien täysi tusina. Unto Laakkonen on 
Suomen Palvelutaksit ry:n hallituksen 
jäsen ja Itä-Suomen Palvelutaksit ry:n 
hallituksen puheenjohtaja.

Yrityksessä  suoritettiin kesän 2006 
aikana laatu- ja ympäristöjärjestelmän 
ulkoinen auditointi, jossa saatiin var-
mistus, että järjestelmä ja toiminta täyt-

tävät standardien ISO 9001:2000 ja 
14001:2004 vaatimukset ja että yritys 
käyttää laatujärjestelmäänsä jokapäi-
väisenä työkalunaan. 

Kaima Oy:n käyttöönottama inter-
netpohjainen PKY-LAATU® -toimin-
tajärjestelmä tuo suunnitelmallisuutta 
yrityksen jatkuvaan kehittämiseen, totesi 
KH FIN OY:n toimitusjohtaja Matti Kil-
peläinen ja lisäsi,  että yritys on palvelu-
taksien sertifi oinnissa edelläkävijä.

Ulkoisen auditoinnin suoritti KH FIN 
OY:n sertifi ointiyritys Finlog Audit Oy ja 
sieltä auditoija Jussi Lukkari. Sertifi kaatti 
luovutettiin juhlallisesti 10.10.2006 
Kaima Oy:n tiloissa pidetyssä tilaisuu-
dessa. Paikalla oli asiakkaiden sekä 
sidosryhmien edustajien lisäksi myös 
Suomen Palvelutaksit Ry:n puheenjoh-
taja Juhani Haapoja.

Teksti: Pertti Granqvist
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Ei sitten mitään 
lakananvetoa...
... ollut meidän kunto- ja vir-
kistyspäivänä, vaikka mekin 
ensin niin luulimme! 

Kauniina keväisenä päivänä iso joukko 
virkeitä osastolaisia kokoontui Oppi-

miskeskus Optiimin ala-aulaan kysellen 
toisiltaan, kuka on vielä tulematta. Yksi 
joukostamme puuttui, mutta pienen 
odottelun jälkeen siirryimme tutkiske-
lemaan opiskelijoiden suunnittelemaa 
päiväohjelmaa. 

Eikö olekaan ulkoilua, kyselimme, 
mutta vastaukseksi saimme, kun se 
kevätpäivä on niin arvaamaton, joten 
pysyttelemme sisätiloissa. Hyväksyimme 
selityksen.

Piilokuntoutusta leikin varjolla
Mieli odotuksia täynnä astelimme 

jumppasaliin katsomaan, mitä tuleman 
piti. Pelikenttä oli valmiina ja pian 
ilmapallot viuhuivat pelaajalta toiselle. 
Huomio, huomio, huudettiin välillä: vain 
viisi kosketusta saman puolen pelaajilla! 
Kurkota, venytä, nosta, katse mukana, 
älä vain kaadu tuolisi kanssa! Ohjaajat 
seurasivat silmä tarkkana, että pallot ja 
ihmiset tekivät hyvää yhteistyötä kes-
kenään!

Ihan tuli hiki ja ajattelimme, että noihin 
lakanoihinko meidän tulee otsamme 
pyyhkiä, mutta ei! Joukkueet muo-
dostettiin uudestaan ja lakanat annet-
tiin joukkueen kahden jäsenen väliin. 
Lakanvetoako? Meille hymyiltiin vain 
salaperäisesti ja kun kaikki oli valmiina, 
pelin idea kerrottiin: pingottakaa lakana 
tiukaksi ja keskimies(nainen) avustaa 
pallon siirtämistä vastustajan lakanaan. 
Että kuinka? Heijatkaa lakanaa puolelta 
toiselle ja kun sopiva vauhti on saavu-
tettu, pompauttaakaa se vastapuolen 
lakanaan ja jatkaa... Tässä kysyttiin sitä 
yhteispeliä ja pallosilmää! 

Aivojumppaa ja muutakin mukavaa
Ruokailun jälkeen meidät jaettiin kah-

teen osaan ja ensimmäinen ryhmä, joka 
koostui miehistä, sai mennä ”ruokale-
volle” rentoutukseen, jossa kyseltiin, 
muistatko sadepisaroiden ropinan pel-
tikatolla? Muistatko, metsän tuoksun, 

muistatko? Toinen ryhmä harrasti aivo-
jumppaa, joka oli ihan ”lapsellisen” 
helppoa, mutta opiskelijat kertoivat, että 
kyllä se oikeaa työtä oli: käsillä kurko-
teltiin naapurin käsiä kohti ja tuotiin 
takaisin  oman kehon lähelle. Käänneltiin 
vuorotellen kämmen puoli ylös ja alas, 
sormet yhteen ja haralle jne. Oli mukava 
huomata, että hoksottimet olivat tallella 
kuva-arvoituksia ratkottaessa. Sitten oli 
vuorossa vuoron vaihto ja naiset pääsivät 
rentoutushetkeen. Sieltä olikin mukavaa 
suunnata askeleet uima-altaalle tehok-
kaan vesivoimistelun pariin!

Kiikkustuoli hyötykäyttöön        
Nyt kannattaa hakea vintiltä mummun 

tai papan keinutuoli ja nostaa se paraa-
tipaikalle, mieluimmin olohuoneeseen, 
sillä kolmen naisen ryhmä pääsi kokei-
lemaan Keinutuolijumppaa. Lahden 
ammattikorkeakoulun Oppimiskeskus 

Optiimin opiskelijat ja ohjaajat sekä 
Lahden kaupungin sosiaali- ja terveys-
toimi, muiden tahojen lisäksi, ovat olleet 
mukana Ilkka Väänäsen, Osmo Hänni-
sen ja Risto Pohjolan tutkimusaineiston 
kokoamisessa käsitellen ”Keinutuolilla 
keinuttelun vaikutusta alaraajojen tur-
votukseen”. Tutkimuksessa kerrotaan 
hauskasti: ”Istumista on tutkittu, mutta 
vaikka jo vuonna 1861 patentoitiin 
Yhdysvalloissa lääkinnälliseen käyt-
töön keinutuoli, ei keinutuolissa kei-
numiseen liittyviä liikuntafysiologisia 
tutkimuksia juurikaan ole löydettävissä. 
Liikkuvasta/leikkivästä ihmisestä (homo 
ludens) on tämän päivän teknistyvässä 
yhteiskunnassa tullut istuva ihminen 
(homo sedens).”

Meille poliolaisillehan istuminen on 
päätyötä, joten tästä liikuntamuodosta 
moni saattaa hyötyä. Minuun tämä 
kolahti, ja ohjeet löytyvät Keinutuoli-
jumppa-kirjasta, jonka ovat kirjoitta-
neet  fysioterapeutit Marju Huuhtanen 
ja Marjut Kautto.

Mieli virkeänä ja keho vetreänä kii-
timme opiskelijoita ohjaajineen jälleen 
niiiin antoisasta päivästä ja lupasimme 
tulla syksyllä uudestaan kokemaan uusia 
asioita!

Teksti: Ritva Jokela

Lakananvedolta näyttää.
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Askartelua 
ammattilaisen 
ohjauksessa 

Olimme  täällä Turun seudulla suun-
nitelleet  jonkun uuden toiminta-

muodon aloittamisen osana osastomme 
vapaa-ajantoimintatarjontaa.  Johto-
kuntamme päättikin kokeilla löytyisikö 
innokkuutta askarteluun. Jäsenemme 
Riitta, joka on ammatiltaan askarteluoh-
jaaja, oli lupautunut toimimaan vetäjänä. 
Sovin Kynnyksen aluesihteerin kanssa 
askartelutilan vuokraamisesta ja niin 
kokoonnuimme ensimmäisen kerran 
maaliskuussa. 

Tilaan pääsee myös pyörätuolilla ja 
vammais-wc:kin löytyy. Järjestelyvastuu 
on meillä kahdella Riitalla. Seuraavan 
askartelukerran sovimme aina erikseen, 
siten, että tila on vapaa ja meille suurim-
malle osalle sopii aika.

Mitä me teemme
Ensimmäisellä kerralla meitä oli pai-

kalla kahdeksan. Riitta toi mukanaan 
kaikenlaista mallia siitä, mitä voisimme 
tehdä. Hänellä oli monta matkalaukkua 
täynnä tavaraa. Päädyimme tekemään -  
suurin osa - aluksi huovutustöitä.

 Teimme pääsiäiseksi isoja tipuja, joista 
kaikista tuli persoonallisia. Anja on maa-
lannut t-paitaa ja sai sen juuri valmiiksi. 
Kivikissoja tehtiin huovuttamalla ison 
kiven päälle villaa ja tekemällä huo-
vuttamalla niinikään pää ja häntä. Taas 
kaikista tuli aivan erilaisia. Minulla kissa 
on vielä kesken. 

Tämän jälkeen olemme maalanneet 
pärekoreja ja niihin kuvioita pintaan. 
Hauskaa oli, kun huomasimme, että 
kaikki olivat valinneet maalikseen vih-
reän ja kolmella vielä samaa sävyä. 
Maalivärejä kaupassa oli kymmeniä. 
Olemme pyrkineet ottamaan kuvia töistä 
ja tunnetustihan kuvat kertovat enemmän 
kuin sanat.

Askarteluryhmään mahtuu vielä 
mukaan

Kesällä pidämme askartelussa taukoa, 
mutta mukaan ryhmään voi tulla soitta-
malla minulle ja kysymällä seuraavaa 
askarteluaikaa. Meillä on osaava ohjaaja, 
ja sen myös huomaa työn tuloksista. 
Tämäkin ryhmä veti mukaan yhden 
jäsenemme, joka ei ollut osallistunut 
toimintaamme pitkään aikaan. 

Askartelu on myös erittäin sosiaalista 
toimintaa, sillä siinä puuhastelun lomassa 
puhumme ja nauramme paljon. Tule 
sinäkin kokeilemaan taitojasi tai vain 
tapaamaan muita, kyllä Riitan innokkuus 
ja taito saavat sinutkin tekemään uutta 
ja omaperäistä.

Teksti ja kuvat Riitta Nissilä

Jokainen osaa askarrella.
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Osastomme on järjestänyt laivaris-
teilyjä nauruseminaareina jo usean 

vuoden ajan. Viime vuonna risteily 
jäi toteutumatta, koska laivayhtiön 
hinnat todettiin kalliiksi ja perinteinen 
risteilylaivammekin oli vaihtanut omis-
tajaa. Varauksen tekeminen isommalle 
ryhmälle aikana, jolloin laivayhtiöllä 
itsellään ei ollut tietoa, kuinka omis-
tajanmuutokset tulevat tapahtumaan ja 
miten se vaikuttaa yhtiön toimintoihin, 
oli epävarmaa. 

Tänä keväänä päätettiin järjestää lai-
varisteily pelkästään osastolähtöisesti ja 
ilman erityistä ohjelmaa nauttien laivan 
tarjoamasta risteilyohjelmasta. Laivayh-
tiötä vaihdettiin, koska Viking Isabellalla 
risteilyohjelma on runsaampaa ja saatu 
tarjous edullinen. Silja Linen laivoissa 
on enemmän vammaishyttejä, mutta 
pienemmällä joukolla emme tarvinneet 
kovin montaa vammaishyttiä, joten toi-
nenkin vaihtoehto siis sopisi tällä kertaa. 
Risteilyä ei nimetty nauruseminaariksi, 
mutta nauraminen ja hauskanpito oli 
silti sallittu.

Iltalähtönä
Valitsimme huhtikuun ensimmäisen 

tiistain iltalähdön, joka sopii paremmin 
aamulla pitkään nukkuville. Ilma oli 
sopivan leutoa, eikä sitä luvattua myrs-
kyäkään tullut matkamme aikana, vaan 
vasta pari päivää myöhemmin. Pääsimme 
laivaan ennen muita, vahtimestari avasi 
oven hissille ja näin matka laivaan oli 
lyhyt. Mutta jouduimme kyllä odotta-
maan hyttiin pääsemistä. Hyttien siivous 

tapahtuu todella nopeasti, mutta liina-
vaatteet laitetaan yleensä vain jotenkin 
paikoilleen ja matkustaja saa sitten itse 
laittaa lakanat kunnolla. Kaipaan aikoja, 
jolloin siivoustyötä arvostettiin enemmän 
ja työhön sai myös käyttää aikaa. Hyvä 
siivous todella lisää mukavuutta. 

Matkalle lähti reipas joukko osastolai-
siamme ja kerrankin miehiä oli matkassa 
yhtä paljon kuin naisia. Yleensä naisia 
on enemmän kuin puolet.

Risteilyohjelma
Laivalta löytyi paljon eri ohjelmaa, 

siellä vietettiin California viikkoja. Aluksi 
koko porukkamme kävi ”taxfreessä”.  
Kaupassa pystyi liikkumaan hyvin, koska 
väkeä ei ollut liikaa. Sitten jo monen 
tanssijalka veti ravintolaan. California 
Show Team esiintyi useaan otteeseen. Ari 
Klem orkestereineen soitti tanssittavaa 
musiikkia ja olihan sitä myös mukava 
kuunnella. Istuimme aivan tanssilattian 
ääressä, vain kaide erotti siitä. Pöydäs-
säkin pystyi keskustelemaan, joten siinä 
suhteessa äänentoisto oli kohdallaan. 

Ennen puoltayötä ravintola täyttyi 
ihmisistä illan tähtiesiintyjän Saska 
Helmikallion esiintymistä odottamaan. 
Saska lauloi menevää musiikkia, mutta 
äänentoisto oli niin kovaa, ettei pöydässä 
keskustelu enää onnistunut. Moni sanoi, 
että tanssilattialla tuntui musiikki jumput-
tavan koko kehoa. Illan musiikkitarjonta 
oli monipuolinen ja rokkiakin saimme 
tanssia. Pienellä porukalla olimme ravin-
tolassa sen sulkemiseen asti. 

Saskan nimikirjoitus ja kuva
Juuri ennen ravintolan sulkemista 

näimme, että Saska orkestereineen tuli 
istumaan ravintolaan toiselle puolelle 
tanssilattian. Eevan kanssa menimme 
nimikirjoitusta hankkimaan ja kaivoin 
esiin repustani paperia ja kynää sekä tie-
tysti kameran. Sainkin pari hyvää kuvaa 
Eevasta ja Saskasta. Eeva onnistui otta-
maan kuvan Saskasta ja minusta, vaikkei 
ollut kameraani ennen edes käyttänyt. 

Hyväntuulisina kävimme vielä kurk-
kaamassa diskon menoa. Siellä oli tosi 
vähän väkeä ja hekin hyvin nuoria. Pää-
timme mennä nukkumaan, jotta jaksai-
simme vielä seuraavana päivänä kierrellä 
laivalla ja nauttia ohjelmasta.

Buffet ruokailu
Montaa tuntia emme nukkuneet. Hyt-

tikaveriani Ritvaa vaivasi fl unssan jäl-
keinen yskä ja päätimme hakeutua kah-
vilaan juomaan kuumaa sitkeää yskää 
helpottamaan. Lauri oli varannut koko 
ryhmälle lounasbuffetin klo 12. 

Tällöin olimme ensi kertaa kaikki kaksi-
toista yhtä aikaa vierekkäisissä pöydissä. 
Ruoka oli hyvää ja sitä tuli tietysti otettua 
liikaa, erityisesti jälkiruuan aikaan oli 
jo vaikeuksia lautasen tyhjentämisessä. 
Ruokailuun käytimme koko varatun ajan 
ja taisimme olla viimeiset, jotka lähtivät 
siitä kattauksesta.

Kotiranta
Tuliaisia ostettiin vielä ja lepäiltiin 

hytissä.  Ravintolasalissa pelasimme 
bingoa ja kuulimme vielä kerran Saskan 
esiintyvän. Eeva sai kuulla nimikkokap-
paleensa ”Eeva”. Siitä kävimme kiittä-
mässä Saskaa ja saimme vielä nimikir-
joituksella varustetut kuvat. Illalla ennen 
klo 20 olimme kotirannassa ja kaikki 
vaikuttivat tyytyväisiltä. 

Matka oli ollut edullinen, eikä tarvittu 
erityisiä järjestelyjä enää laivalla, kun 
ei ollut mitään omaa ohjelmaa. Yksi 
yleisavustaja riitti huolehtimaan apua 
tarvitsevista. Lauri oli hoitanut hyvin 
järjestelyt. Seuraavaa matkaa jäätiin 
odottelemaan.

Teksti ja kuva Riitta Nissilä

”Turkulaiset” 
risteilyllä 

huhtikuussa -
Nauruseminaariko?

”Turkulaiset” 
risteilyllä 

huhtikuussa -
Nauruseminaariko?
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...uutisia...

Kruunupuistossa 
yksilöjaksolla 
yhdessä

Kun itsensä kanssa on, tietää minkälai-
sessa seurassa on. Viihtyy hyvin tai 

huonosti. Itsestään iloitsee tai 
moittii. Ei loukkaa, ikävystytä, 
laiminlyö eikä ärsytä ketään. 
Kuuntelee omia ajatuksiaan. 
Tutkii, tuumii ja tuijottaa. 
Entäpä, jos on toinen?

Se ”toinen” oli tärkeä lenkki, 
kun olin Sirkka Sipisen kanssa 
Punkaharjulla yksilökuntou-
tusjaksolla.  Olemme tunteneet 
Sirkan kanssa toisemme jo 
yli 40 vuoden ajan, ̀ KULAn´ 
kouluvuosista alkaen.  Vuosien 
saatossa ystävyytemme on 
lujittunut vankalle pohjalle. 
Olemme saaneet toinen toisil-
tamme tukea monessa elämän 
pulmatilanteessa. 

Saavuimme samana päivänä Punka-
harjulle Kruunupuistoon, täynnä intoa 
aloittamaan edessä olevaa kuntoutus-
jaksoa. Pääsimme asustelemaan samaan 
huoneeseen, joten käytössämme on 
kolme viikkoa yhteistä ”laatuaikaa”. 
Voimme kahvitella ja kertoilla ilot sekä 
surut laidasta laitaan. Muistella menneitä 
sekä tutkailla uusia tuulia tulevaisuuteen. 
Kaiken varalta minulla oli kahvinkeitin 
mukanani, ettei kahvihammasta pääse 
kolottamaan missään vaiheessa.

Sattumaa vai järjestettyä??
Meillä oli myös samat hoitohenkilöt. 

Lääkärinä Esko Ruotsalainen, fysiotera-
peuttina Juha Veinola. Omat hoitajamme 
Anneli Wilska ja Tuula Kosonen pitivät 
huolen siitä, että meillä oli huoneessa, 
ruokailussa ja kaikessa muussakin asiat 
ok. Heidän rautaisella ammattitaidollaan 
tehtynä kaikki toimikin paremmin kuin 
hyvin. 

Esko ja Juha laativat meille monipuo-
lisen kuntoutusohjelman, kummallekin 
omien voimien ja kunnon mukaan. Oli 
liiketerapiaa, allasjumppaa, hierontaa, 
kuntosaliryhmää, parafi inihoitoa ynnä 
muuta monenmoista liikuntaa. 

Juha oli aivan ”haka” laatimaan sel-
laiset monipuoliset jumppaliikkeet, että 

lihasten pienen pienetkin voimavarat 
saatiin esille ja käytettyä ne kunnon 

kohentamiseen. Lisäksi omatoimisesti 
pyörittelimme ”motoa ja ergoa” sekä 
rentouduimme fysioakustisessa tuolissa. 
Saimme lempinimet, Majakka ja Perä-
vaunu kun porhalsimme vauhdilla ylös ja 
alas pitkin käytäviä paikasta toiseen.

Tokihan me työpäiviemme lisäksi 
ehdittiin vapaa-aikaakin viettää. Minä 
kävin askarteluhuoneessa kädentaitoja 
harjoittamassa mm. kankaanpainantaa, 
neulahuovutusta, helmikorujen tekoa... 
kaikkea pientä kotiin viemistä. 

Sirkka otti sillä aikaa itselleen Voise 
Massage-hierontaa. Hän kehuskeli sitä 
erittäin hyväksi 
hoidoksi, vaikka 
hoito olikin eten-
kin leukalihasten 
kohdalla tuntunut 
hyvinkin kivuli-
aalta. Ja sekin 
kuulema johtui 
vain hänen her-
kästä ihostaan, 
k u n  s e u r a a -
vana päivänä oli 
ylt´ylejään mus-
telmilla. Mutta 
hyvä näinkin.  

Mukaan ehdit-
tiin myös vapaa-

ajan menoihin. Käytiin yhteislauluissa, 
karaokessa, bingossa jne. . eikä unohdettu 
tanssi- ja arpajaisiltojakaan. Oltiin kuun-
telemassa reipasta soitantaa ja katsele-
massa toisten iloista tanssinpyörähtelyä 
musiikin tahtiin. 

Meidän tanssikengät oli myös kiil-
loitettu, muttei ihan tarpeeksi 
hyvin, kun ne eivät vetäneet 
tanssilattialle asti. Arpakauppa 
kävi kuin tyhjää vaan ja voitto-
jakin osui välillä kohdalle.

Aika kului kaiken menon 
myötä aivan huomaamatta. 
Niinpä kolme viikkoa oli mennä 
hurahtanut ja Sirkan kotiinlähtö 
koittanut. Minä jäin vielä viikon 
ajaksi kuntoilemaan ja tekemään 
loppusilaukset omaan jaksooni. 
Sovimme ennen kotiinlähtöä, 
että ensi vuonna tullaan taas 
yhdessä kuntoilemaan (edellyt-
täen, että Kelalla hyväksytään 
kuntoutusjaksomme). 

Myönteinen vertaistuki saman-
kuntoisen huonetoverin kanssa kuntou-
tusjaksolla oli myös erittäin merkittävä 
asia. Toisen tuki ja kannustus antoi 
voimia, iloa ja riemua kuntoiluun. Näin 
ollen kaikin puolin virkistyneenä tarmoa 
uhkuen voimmekin kääntää katseet kohti 
kesää ja uusia suunnitelmia. 

Lämpimät kiitokset vielä Kruunupuis-
ton henkilökunnalle hyvästä ja virkis-
tävästä ajasta kuntoutuksen pyörteissä 
– Me tulemme taas !

Teksti: Iiris Karvinen 
Kuva: Sirkka Sipinen

Iiris ja Sirkka päiväkaffeella.
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Ihmiselon vuodenajat

Erilaisia elämänkaarimal-
leja on ollut historiassa 
useita. Vielä runsas 150 

vuotta sitten vain 3% elä-
vänä syntyneistä saavutti 65 
vuoden iän. Koska ihmiset 
kuolivat viimeistään viiden-
kympin tietämissä., elämä-
kaaren lakipiste osui parin-
kympin paikkeille. 25-vuoti-
aana alkoi armoton alamäki. 
Polion myöhäisoireitakaan ei 
ollut, koska polioselviytyjät 
tyypillisesti kuolivat tauteihin 
ennen uuden lihasheikkouden 
ilmaantumista. 

Ihmisen elinikä nousi 1900-
luvun aikana kohisten ja elä-
mänkaarimallit ovat laajentu-
neet yhdestä pompusta useam-
maksi ”jäniksen” pompuksi. 
Yhteistä elämänkaarimalleille 
on se, että niissä  kehitys 
kulkee 7 vuoden jaksossa ja 
että yksi pomppu kestää 4 x 7 
vuotta. Vielä muutama vuosi 
sitten malleissa oli kolme 
pomppuja: nuoruus, keski-
ikä ja 84-vuotiaana loppuva 
vanhuus. Pepi Reinikaisen 
mallissa elämän vuodenaikoja 
on jo neljä. 

Elämän kevään eli nuoruu-
den kaksi ensimmäistä jaksoa 
14-vuotiaaksi asti ovat nuo-
ruuden lapsuutta. Ja sitten 
nuoruus alkaa kääntyä kohti 
vanhuutta ja nuoruuden loppu 
tapahtuu noin 28 vuoden iässä. 
Elämän kesä nousee laki-
pisteeseen 42-vuotiaana ja 
lähenee loppuaan siinä 56 
vuoden iässä. Syksyn alku-
huuma päättyy 70-vuotiaana 
ja huuman aikana ihmisillä 
on erityisen kova halu tehdä 
elämänsä tilinpäätöstä; sekä 
itseä varten että jälkipolvien 
hämmästeltäväksi. Mutta kyllä 
se kynä (tai paremminkin 
näppäimistö) pysyy kädessä 
silloinkin kun syksy vaih-
tuu elämän talveen noin 84-
vuotiaana. Oma elämäkerta 
kannatta kirjata hyvissä ajoin 
ennen kuin elämän talven 
viima kohmettaa sormet. 

Inventointia ryhmässä tai 
omassa rauhassa

Elämänkaari-teorioita on 
ollut jo kauan, mutta Pepi Rei-
nikaisen ansioksi on laskettava 
se, että hän on perustanut 5-12 
hengen ryhmiä, joissa omaa 

elämää käydään läpi porukalla 
7 vuoden jaksoissa. Koska 
polioselviytyjien keski-ikä 
on painottunut 60-70 vuoden 
välille, kirjaa lukiessa tuli 
mieleen, että joillakin paik-
kakunnilla voitaisiin perustaa 
polioselviytyjistä koostuva 
ryhmä, jossa käydään syste-
maattisesti läpi omaa elämää 
ja sen tuomia kokemuksia. 
Tai vastaavasti polioselviy-
tyjät voisivat liittyä omalla 
paikkakunnalla perustettaviin 
elämänkaari-ryhmiin.

Joka toinen tai kolmas viikko 
kokoontuvissa elämänkaari-
kirjoitus-ryhmissä pääpaino 
ei ole filmaattisessa kirjaile-
misessa vaan tarkoituksena 
on inventoida omaa elämää ja 
löytää siihen uusia näkökul-
mia eli hankkia ”uusi elämä”. 
Muista kirjoituspiireistä poi-
keten tapaamisten välillä kir-
joitettuja osia ei lueta ryh-
mässä ääneen. Kokemusta 
jaetaan siten, että jokainen 
voi kertoa vapaasti, mutta 
tiivistetysti elämän tuomista 
läksyistä ja tapahtumista. 

Jotta kirjoittaja ei jäisi tari-
noineen omiin maailmoihinsa 

killumaan, ryhmän ohjaaja 
lukee kaikki tekstit ja antaa 
niistä kirjallista palautetta. 
Palaute ei koske kirjoitus- tai 
pilkkuvirheitä vaan kommen-
tointi keskittyy tarinan ohjaa-
jassa herättämiin ajatuksiin ja 
tunteisiin. Koska kerronnan 
rehellisyys on monella tapaa  
tärkeää, luottamus ohjaajaan 
tulee olla syvä. 

Jos paikkakunnalle ei perus-
teta elämänkaariryhmää, voi-
taisiin perustaa Poliotarinoita-
projektin rinnalle palvelu, 
jossa ohjausta voisi saada 
netin kautta. Varsinaiseen 
Poliotarina-projektiin kun ei 
sisälly kirjoittamisen tuke-
mista vaan ainoastaan valmiin 
tekstin toimittaminen nettiin. 
(Valitettavasti nauhalle ker-
rottuja tarinoita ei ole vielä-
kään saatu kirjoitettua puhdin 
puuttumisen vuoksi puhtaaksi. 
Nopea konekirjoitustaitoinen 
ihminen voisi olla tähän hom-
maan taivaan lahja.)  

Myös pelkän Elämänkaa-
rikirjoitus-kirjan avulla voi 
päästä pitkälle, koska jokaisen 
elämänvaiheen kohdalle on 
kerätty kysymyksiä, joihin 

Inventaarion  
aika ja paikka 

Kirjailija ja psykotera-
peutti Pepi Reinikainen on 
kehittänyt elämänkaarikir-
joitus- menetelmän. Siinä 
elämänkoulun opintojak-
soja tarkastellaan 28 vuotta 
kestävien vuodenaikojen 
näkökulmasta. Mitä elämän-
kaari-ajattelulla voisi olla 
annettavana meille poliosel-
viytyjille? Onko polio joillakin 
elämänalueilla vaikuttanut 
varhaiskypsentävästi ja 
toisaalta estänyt joitakin 
kehitystehtäviä? 
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vastaaminen kuljettaa tarinaa 
mukavasti eteenpäin.  

Rehellisyys mielenkiinnon 
perii

Aluksi elämästä kirjoite-
taan rehellinen ja kukaties 
jopa inhorealistinen ”kassa-
kaappi”-versio. Rehevästä 
ja sitä kautta koskettavasta 
kuvauksesta on helppo raksia 
läheisille tarkoitettu versio, 
jonka voi jättää löytymään 
oman kuoleman jälkeen kas-
sakaapista. Elämäkerta voi 
olla korvaamattoman arvokas 
omalle lapselle, lapsenlapselle 
tai opetuslapselle, joka aika-
naan kirjoittaa omaa elämän-
kaari-kirjaansa. 

Syvärehellisestä versiosta 
voidaan muokata myös kai-
kelle kansalle luettavaksi 
sopiva ”salonkikelpoinen” 
versio, josta kuvastuu ajan 
henki. Tai jos kyse on polio-
tarinasta, polion syvin olemus. 
Kukaan muu ei voi kertoa, 
millaista oli ja on olla polio-
selviytyjä Suomessa. Eikä 
kukaan toinen polioselviy-
tyjä voi kertoa juuri sinun 
tarinaasi.   

Pilkut ja pisteet pannaan pai-
kalleen juuri ennen julkaisua, 
joten niistä ei välitetä aluksi 
vähääkään. Kirjoitusprosessin 
pääosassa on oma totuus ele-
tystä - ja mikä tärkeintä myös 
elämättä jääneestä elämästä. 
Tavoitteena on oman äänen 
löytäminen ja vahvistumi-
nen. Kirjoittaminen saattaa 
olla yllätyksiä täynnä oleva 
matka itseen. 

Kirjoittaminen on myös 
omien elämänvalintojen arvi-
oimista ja inventointia. Suo-
tuisassa tapauksessa tuloksena 
on anteeksianto ainakin itselle 
ja vähän toisillekin. Kirjoitta-
minen auttaa sekä muistamaan 
että unohtamaan kaiken tar-
peellisen. 

Verryttelystä vinhaan 
vauhtiin

Jotta kirjoittamisen saa hyvin 
alkuun, verryttely aloitetaan 
piirtämällä oma sukupuu 

niin pitkälle kuin siitä tietää. 
Ajatuksia voi myös virittää 
keräämällä faktaa, katsele-
malla vanhoja valokuvia tai 
tutkimalla ullakkojen perin-
töesineitä. 

Verryttelyä jatketaan kirjoit-
tamalla lyhyet tarinat omista 
isovanhemmista. Jos isovan-
hemmista ei ole tietoa, voidaan 
eri dokumenttien kautta pereh-
tyä esimerkiksi isovanhem-
pien nuoruuden ajan henkeen. 
Me, jotka tunsimme omat iso-
vanhempamme, tutustuimme 
heihin kun isovanhemmat 
olivat pönäkässä keski-iässä. 
Helposti unohtuu, että isovan-
hemmatkin ovat olleet lapsia 
ja nuoria unelmineen ja petty-
myksineen. Vanha ihminen on 
kuin maatuska-nukke, jonka 
sisällä elää persoonan aiem-
mat kerrostumat. Erityisesti 
sisäinen lapsi. 

Ja kun kirjoittamisessa on 
päästy oman esihistorian 
avulla vauhtiin, kirjoitetaan 
omien vanhempien tarina. 
Myös se rakkaustarina, joka 
on meidät itse kunkin syn-
nyttänyt. Kukaan meistä ei 
ole niin nuori, että olisi voinut 
syntyä keinohedelmöitettynä. 
Tosin isästä tai edes äidistä 
ei ole aina täyttä varmuutta. 
Myös suvun luurankoja voi-
daan käydä kopistelemassa. 
Jos luurankoja ei ole haudattu, 
ne jäävät helposti lapsen tai 
sisaruksen kannettavaksi.  

Lopulta siirrytään itse asiaan 
eli omaan elämään. Yhdessä 
rupeamassa muistellaan ja 
pohditaan yhtä 7 vuoden 
jaksoa ja sen tuomia haasteita 
ja kokemuksia. 

Elämänkankaan raidat ja 
loimet

Reinikainen käyttää elämän 
vertauskuvana kangasta, jonka 
itse näen raanuna tai miksei 
tilkkutäkkinäkin. Loimet 
ovat elämän teemoja. Toiset 
teemat, kuten oma tempe-
ramentti tai polio, kulkevat 
mukana läpi elämän. Elämän 
alussa monet teemat on saatu 
perintönä suvulta tai ympä-

röivästä yhteisöstä, mutta poh-
diskelun ja valintojen myötä 
haperoita loimia voi vaihtaa 
sopivampiin tai vahvistaa lisä-
säikeillä. 

Raanun raidat kuvastavat 
elämänvaiheita ja koke-
muksia. Erilaiset traumat tai 
läheisten kuolemantapaus-
ten aiheuttamat raidat voivat 
kutoutua mihin tahansa koh-
taan raanua tai siirtyä jopa 
loimeksi. Koulunkäynnin 
aloittamista kuvaava raita 
on lähes kaikkien matossa 7 
vuoden kohdalla. Mahdollinen 
rippikouluraita on vuorossa 
yleensä noin viisitoistakesäi-
senä. Naisilla vaihdevuodet 
tulevat viidenkympin tietä-
missä. 

Polioselviytyjällä elämä ei 
välttämättä noudata ”normaa-
lia aikataulua”. Esimerkiksi 
eläkkeelle siirtyminen on 
voinut tapahtua kokonaan tai 
osittain 10-20 vuotta ennen 
keskimääräistä eläköitymi-
sikää. Tai eläkkeelle on jou-
tunut siirtymään peräti suo-
raan koulun penkiltä. Polio 
on voinut kaventaa paljonkin 
ammatinvalintaa ja sitä kautta 
myös leipää. 

Sellainen tärkeä ja tyypilli-
nen elämänsisältö kuin perhe 
on voinut jäädä polion vuoksi 
perustamatta. Koska jotkut 
meistä asuivat isomman tai 
pienemmän siivun lapsuutta 
sairaaloissa, kuntoutuslaitok-
sista, Raajarikkoisten koulussa 
tai muuten ydinperheen ulko-
puolella, laitokset muodosti-
vat perheen - tai sen puutteen 
myös lapsuudessa. Koulu- tai 
potilastoverit saattoivat tulla 
läheisemmiksi kuin omat sisa-
rukset. 

Silti lapsuuden ohjelmaan 
kuului leikki ja opiskelu joko 
kotona tai koulussa. Myös 
kaverit tai niiden puute on 
elämän alkukevään aiheita. 
Polio on voinut aikaistaa, 
myöhentää tai jopa estää kotoa 
itsenäistymisen. Vanhuuteen ja 
raihnaisuuteen liittyvät teemat 
ovat voineet nousta pintaan jo 
nuoruudessa. Siksi kirjoitus-
ryhmässä on mielenkiintoista 
verrata elämien yhtäläisyyksiä 
ja eroavaisuuksia.

Tuija Matikka
Artikkelin innoituksena on 

Pepi Reinikaisen kirja Elä-
mäkaarikirjoitus ja ihmisen 
vuodenajat. Kirjapaja 2007. 

PS Elämä kuin puutarha
Innokkaana puutarhurina vertaan elämää mieluummin 

puutarhaan kuin kankaaseen; kangas on vertauskuvana liian 
”kiveen kirjoitettu”. Kun matto on kudottu, sen raitoja ei 
saa enää pois. Puutarha on vertauskuvana elävämpi. 

Puutarha noudattaa luonnon kiertokulkua paremmin 
kuin kangas. Keväällä nousevat krookukset ja narsissit. 
Syysleimut ja puoleen kesään asti kuolleilta näyttävät 
syyshortensia kukkivat pakkasten tuloon asti. Pikkusydä-
met kukkivat melkein koko kesän ja timanttiset tuijat ovat 
kateudesta vihreinä kesät talvet. 

Elämän puutarha hyötyy säännöllisestä hoidosta. Rik-
karuohoja on hyvä kitkeä, kukkapenkin voi sopivassa 
kohtaa kääntää., maata kannattaa lannoittaa kompostilla 
- jätteelläkin on sopivan muhimisen jälkeen paikkansa. 
Uusia siemeniä kylvetään pitkin kesää ja satoakin korja-
taan. Monipuolista ja rikasta elämää.

Taitava ja ahkera puutarhuri voi saa aikaan elämän 
kukoistusta hyvinkin karussa haasteellisissa olosuhteissa. 
Ei tarvitse olla syntynyt kultalusikka suussa tehdäkseen 
itselleen kukoistavan ja hedelmällisen elämän. Tärkeintä 
on puuhastella voimiensa mukaan. Kyseessä on kuitenkin 
pohjimmiltaan puutarha-hoito ei puutarhanhoito.
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Toiminnallaan Suomen Polio-
liitto ry pyrkii varmistamaan polio-
vammaisille terveydenhuollossa 
asiantuntevan hoidon sekä riittävän 
ja poliovamman huomioivan kun-
toutuksen, kehittämään sosiaalitur-
vaan liittyviä asioita ja tiedottamaan 
polioon ja poliovammaisuuteen 
liittyvistä asioista.

Suomen Polioliitto on perustettu 
vuonna 1994.

TOIMINTA

OIKEUKSIEN JA ETUJEN 
VALVONTA

Oikeuksien ja etujen valvonta on 
Suomen Polioliiton ja sen jäsenjär-
jestöjen yhteinen asia. Tavoitteena 
oli parantaa polion sairastaneiden 
henkilöiden edellytyksiä saada tar-
vitsemansa palvelut oikeaan aikaan, 
oikeassa paikassa ja asiantuntemuk-
sella. Pääpaino oli asiantuntevaan 
hoitoon, kuntoutukseen ja sosiaali-
turvaan liittyvissä asioissa.

Suomen Polioliiton vaikututta-
mistyön keinoja olivat kannanotot, 
lausunnot, tiedotteet, viranomaista-
paamiset, neuvottelut ja kirjalliset 
valitukset. Liitto otti kantaa mm. 
vammaislakien yhteensovittamiseen, 
vammaispalvelulain toteuttamiseen 
ja henkilökohtaiseen avustajaan liit-
tyviin asioihin.

Liitto toimi aktiivisesti henki-
lökohtaisen avustajan saamiseksi 
subjektiiviseksi oikeudeksi ja oli 
näkyvässä roolissa mm. syksyllä 
Helsingissä järjestetyssä ”Avusta-
jakapinassa”, jossa vaadittiin henki-
lökohtaisen avustaja - järjestelmän 
kehittämistä. Liitto sai runsaasti 
jäsenpalautetta mm. vaikeavam-
maisten vammaisetuusluokkien las-
kemisista sekä niiden seurauksena 
tapahtuneista kielteisistä kuntoutus- 
ja etuuspäätöksistä ja teki asiasta 
kirjallisia valituksia.

Suomen Polioliiton vaikuttamis-
työn kulmakivi on jäsenjärjestöjen 
jäsenten ja luottamushenkilöiden 
aktiivinen osallistuminen sekä val-
takunnan että paikallistason edun-
valvontatyöhön monissa eri fooru-
meissa, järjestöissä sekä kuntien ja 
kaupunkien toimielimissä. Polio-
järjestöjen edustajatovat nopeasti 
reagoineet alueellisiin ongelmiin ja 
päätösten valmisteluun ja välittäneet 

tietoa alueellisista epäkohdista ja rat-
kaisuista valtakunnan tasolle.

Neuvonta ja ohjaus
Suomen Polioliiton neuvontapalve-

lut on tarkoitettu kaikille poliovam-
maisille ja heidän omaisilleensekä 
poliosta kiinnostuneille. Neuvonta-
palveluista ei peritä maksua. 

Neuvontapalvelujen suurin käyt-
täjäkunta on polion sairastaneet 
henkilöt ja heidän omaisensa. Heistä 
suurin osa ei ole jäsenenä poliojär-
jestöissä. Oppilaitokset ja polion 
sairastaneita henkilöitä työssään 
kohtaavat ammattilaiset muodostavat 
noin kolmanneksen neuvontapalve-
lujen käyttäjistä.

Neuvontapalveluiden tyypillisim-
mät kysymykset liittyivät hoitoon, 
polion myöhäisoireisiin, kuntoutuk-
seen tai vammaispalveluihin. Omalta 
asuinpaikkakunnalta harva tunsi 
löytäneensä terveydenalan ammatti-
laisen, joka tietäisi poliosta ja siihen 
liittyvistä asioista riittävästi. 

Yleisohjauksen ja neuvonnan 
ohella merkittävän osan neuvonta-
palvelutyöstä muodostaa erilaisten 
hakemusten, valitusten ja kirjallis-
ten selvityspyyntöjen laatiminen 
yhdessä yhteydenottajan kanssa. 
Näissä tapauksissa korostuu se puute, 
ettei Polioliitolla ole käytössä omaa 
lainopillista asiantuntijaa.

Neuvonta- ja ohjaustyössä on hyö-
dynnetty Polio, polion myöhäisoireet 
– riesa arjessa projektin (Suomen 
Polioliiton ja Invalidiliiton yhteinen 
hanke) kautta saatua asiantuntijatu-
kea sekä julkaistua aineistoa.

Neuvontaa ja ohjausta toteutettiin 
puhelimitse, sähköpostitse, kurs-
seilla, erilaisissa tapahtumissa, oppi-
laitosten tunneilla sekä seminaa-
reissa. Neuvontapalveluista vastasi 
pääosin Polioliiton henkilökunta. 
Polioliiton jäsenjärjestöjen luotta-
mushenkilöt ja jäsenet ovat neuvo-
neet ja ohjanneet polion sairastaneita 
henkilöitä sekä heidän omaisiaan 
erityisesti kuntoutukseenliittyvissä 
asioissa. Vieraillessaan eri kun-
toutuslaitoksissa poliokursseilla 
sekä muissa tilaisuuksissa he ovat 
henkilökohtaisesti ohjanneet polion 
sairastaneita henkilöitä etuuksien, 
oikeuksien sekä poliojärjestöjen 
palvelujen käyttöön.

 

Vaikuttaminen ja asiantuntijuus
Suomen Polioliitto on polion ja 

sen aiheuttaman vamman suhteen 
pystynyt vahvistamaan asiantuntija-
asemaansa. Polioliittoa pyydetään 
toimimaan asiantuntijana poliovam-
maisia koskevissa asioissa ja siltä 
pyydetään apua ja neuvoa erilai-
sissa polioon liittyvissä tilanteissa. 
Yhä useammin myös terveydenhoi-
don ammattilaiset ottavat yhteyttä 
Suomen Polioliittoon kohdatessaan 
työssään polion sairastaneita. Tämä 
asettaa Suomen Polioliiton ja sen 
jäsenjärjestöjen toiminnalle yhä 
suuremmat vaatimukset.

Vaikuttamistyössään Suomen 
Polioliitto on mukana erilaisissa vam-
maisjärjestöjen verkostoissa, jotka 
puolustavat vammaisten oikeuksia 
yhdenvertaiseen elämään. 

KUNTOUTUS- JA SOPEUTUMIS- 
VALMENNUSTOIMINTA

Suomen Polioliiton  kurssit
Suomen Polioliiton oman kuntou-

tus- ja sopeutumisvalmennustoimin-
nan sekä niitä tukevien palvelujen 
tavoitteena on polion sairastaneiden 
henkilöiden työ- ja toimintakyvyn 
tukeminen sekä elämänhallinnan, 
-ilon ja hyvinvoinnin lisääminen. 

Eri ikäryhmissä ja elämäntilan-
teissa sopeutumisvalmennuksen ja 
kuntoutuksen tarpeet vaihtelevat. 
Polioliiton tarjoamien kuntoutus- ja 
sopeutumispalvelujen pyrkimyksenä 
on antaa tukea, tietoa ja taitoja sel-
viytyä polion mukanaan tuomista 
elämän kriisitilanteista. Keinoja 
tavoitteen saavuttamiseksi ovat 
tiedon lisääminen poliosta, omasta 
vammasta ja sen hoidosta, itsehoidon 
ja omatoimisuuden vahvistaminen, 
vertaiskokemuksista oppiminen, 
tiedon ja tuen saaminen fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen toiminta-
kyvyn ylläpitoon.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmen-
nuskurssit ovat ammatillisesti ohjat-
tuja, mutta vertaiskokemuksella 
on niissä merkittävä osa. Ne ovat 
osallistujille maksuttomia matka-
kustannuksia lukuun ottamatta.Kurs-
silaisten antama palaute on ollut 
varsin myönteistä ja suurimmaksi 
epäkohdaksi onkin koettu se, ettei 
kuntoutuspaikkaa ole kaikille haki-
joille tarjottavissa.

Suomen Polioliitto järjesti vuonna 
2006 poliovammaisille neljä kuntou-
tus- ja sopeutumis-valmennuskurs-
sia. Kurssit toteutettiin yhteistyössä 
Lehtimäen Opiston ja Invalidiliiton 
Lahden kuntoutuskeskuksen kanssa. 
Kurssit rahoitti pääosin Raha-auto-
maattiyhdistys ja niistä tiedotettiin 
pääasiassa Poliolehdessä ja Poliolii-
ton kotisivuilla.

Hakijoita kursseille oli yhteensä 
186 (2005: 134) joista voitiin valita 

80 (69) henkilöä. Valituista 43 (32) 
henkilöä 54%(46%) osallistui ensim-
mäistä kertaa poliokurssille.
Kelan poliokurssit

Kela rahoitti vuonna 2006 kaksi-
toistaerityisesti polion sairastaneille 
suunnattua kuntoutuskurssia: polio-
kurssia. Nämä kurssit toteutettiin 
Invalidiliiton Käpylän Kuntoutus-
keskuksessa (5 kurssia), Invalidilii-
ton Lapin Kuntoutuskeskuksessa (2 
kurssia), Punkaharjun Kuntoutuskes-
kuksessa (4 kurssia) sekä Ruissalon 
Kuntoutuskeskuksessa (1 kurssi). 
Kurssit olivat 21 vuorokauden mit-
taisia. Lapin Kuntoutuskeskuksessa 
kurssit toteutettiin kahdessa jaksossa 
(7 vrk ja 14 vrk).Kullakin kurssilla 
on ollut 6-10 kuntoutujaa. 

 Poliokurssien kohderyhmänä ovat 
ensisijaisesti ne polion sairastaneet, 
joilla tapahtuu tai on tapahtunut 
selvää toimintakyvyn alenemista. 
Kurssien tavoitteita ovat mm. paran-
taa tai ylläpitää ikään suhteutettua 
toiminta- ja liikuntakykyä, laatia 
omahoito-ohjelma, arvioida mah-
dolliset asuinympäristöön tarvittavat 
muutostyöt ja kartoittaa tarvittavat 
apuvälineet.

Suomen Polioliiton kurssilaisilta 
saama palaute kertoo selvästi, että 
poliokurssit ovat erinomainen, ver-
taistuen sisältävä vaihtoehto yksi-
löllisten kuntoutusjaksojen ohella. 
Valitettavasti Kelan poliokursseille 
pääsy koetaan usein vaikeaksi. Monet 
kipeästi kuntoutuksen tarpeessa 
olevat turhautuvat kielteisten kun-
toutuspäätösten myötä ja syrjäytyvät 
kuntou-tuksen ulkopuolelle. 
Paikalliset liikuntaryhmät

Suomen Polioliiton jäsenjärjes-
töistä Polioinvalidit ry:n paikallis-
osastot järjestivät omilla paikka-
kunnillaan lämminvesivoimistelu- ja 
liikuntaryhmiä. Ryhmät toteutettiin 
yhteistyössä kuntien liikuntatoi-
men ja erityisliikunnan toteuttajien 
kanssa.

Ryhmiä toimii yhteensä 10 läm-
minvesivoimisteluryhmää (vuonna 
2005: 11). Paikallisesti toimivat 
kuntoutusryhmät ovat osoittaneet 
tarpeellisuutensa, ja ne kokoontuivat 
yli 200 kertaa ja niihin osallistui lähes 
90 (90)poliovammaista.

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄ
Poliolehti

Suomen Polioliitto ry:n julkaisema 
Poliolehti ilmestyi toimintavuoden 
aikana neljä kertaa. Painosmäärä 
oli keskimäärin7000 kpl/nro. Lehti 
oli 40-48 -sivuinen, osittain neli-
värinen. 

Poliolehden jokaisessa numerossa 
tarkasteltiin polion sairastaneiden 
arkea eri näkökulmista. Lehti julkaisi 
lääketieteen asiantuntijoiden artik-
keleita ja haastatteluja sekä polioon 

Toimintakertomus  
vuodelta 2006



23

Poliolehti  2/2007

sairastuneiden kokemuksia omasta 
sairastumisestaan, kuntoutuksesta, 
esitteli luottamushenkilöitä, hen-
kilöstöä ja heidän työtään, tiedotti 
jäsenjärjestöjen tapahtumista sekä 
hallituksen kokousten palveluja 
koskevista päätöksistä. Polioleh-
dessä 4/2006 julkaistiin vuoden 2007 
poliokursseista ja niille hakemisesta 
kertova kuntoutuspaketti ja nume-
rossa 2/2006 kaikkien poliojärjes-
töjen toimintakertomukset vuodelta 
2005 ja toimintasuunnitelmat vuo-
delle 2006. Polioliiton puheenjohtaja 
Juhani Kivipelto kommentoi mm. 
vammaispoliittisia kysymyksiä pals-
tallaan ”Meirän sakille”.

Poliolehden vuosikerta kuuluu 
jäsenetuutena jäsenjärjestöjen sekä 
varsinaisten jäsenten että kanna-
tusjäsenten jäsenmaksuun. Puhe-
linkeräyksiin osallistuneet polio-
työn tukijat ovat saaneet vuosittain 
yhden Poliolehden numeron. Vuoden 
aikana Poliolehden suunnitelmallista 
jakelua vapaakappaleina mm. sairaa-
loihin, terveysasemille ja sosiaalitoi-
mistoihin laajennettiin myös vuonna 
2006. Poliolehden voi lukea myös 
Polioliiton kotisivuilla osoitteessa 
www.polioliitto.com.

Lehden päätoimittajana toimi Bir-
gitta Oksa.
Kotisivut

Suomen Polioliiton omat kotisivut 
(www.polioliitto.com) päivitettiin 
neljä kertaa vuodessa ja niiltä löytyi 
tietoa poliosta, polion myöhäis-
oireista, kuntoutukseen hakeutu-
misesta, kursseista,Poliolehdestä 
sekä jäsenjärjestöjen linkkisivuista. 
Suomen Polioliiton omille kuntou-

tus- ja sopeutumisvalmennuskurs-
seille voi hakea kotisivujen kautta.

Polioliiton kotisivut löytyvät link-
kinä yhä useimmista terveydenhoito-
alan tieto- ja ajankohtaissivuilta.
Tiedotteet

Suomen Polioliitto piti yhteyttä 
tiedotusvälineisiin lähettämällä 
tiedotteita poliotapahtumista sekä 
tausta-aineistoja poliosta, polioro-
kotuksista, polion myöhäisoireista 
sekä poliovammaisten kuntoutus- ja 
apuvälinetarpeesta. 

Suomen Polioliiton kannanottoja 
ja tiedotteita välitettiin mm. STT:n ja 
Pressi.com-palvelun kautta. Suomen 
Polioliitto avusti muita tiedotusvä-
lineitä ja toimittajia juttuvinkein, 
aineistoin ja lähdeaineistoin sekä 
etsimällä haastateltavia. 
Opaskirja ja –lehtiset

Suomen Polioliitto jakoi Poliopro-
jektin tuloksena valmistuneita Opas-
kirjaa poliosta ja polion myöhäis-
oireista, kalvosarjaa ja opaslehtistä 
eri tilaisuuksissa, tiedotusvälineille 
ja oppilaitoksille ja terveysasemille 
sekä keskussairaaloihin jne. 
Jäsenkirjeet

Suomen Polioliitto on lähettänyt 
vuoden aikana kaksi jäsenkirjettä 
kaikille jäsenjärjestöjen poliovam-
maisille jäsenille. Kirjeissä tiedo-
tettiin neuvontapalveluista japolio-
järjestöjen tapahtumista.
Muu tiedotus

Suomen Polioliitto ja jäsenjärjestöt 
pitivät yhteyttä viikottain kirjeitse, 
sähköpostitse ja puhelimitse. Jäsen-
järjestöt ja paikallisosastot lähettivät 

lisäksi omia jäsenkirjeitään ja pitivät 
yhteyttä henkilökohtaisesti puheli-
mitse ja kirjeitse. Kannatusjäseniin 
jäsenjärjestöt pitivät yhteyttä Polio-
lehden ja puhelimitse kannatusjä-
senhankkijoiden kautta.

JÄRJESTÖTOIMINTA
Jäsenistö

Suomen Polioliiton varsinaisia 
jäseniä ovat Polioinvalidit ry ja 
Suomen Poliohuolto ry, joiden toimi-
alueena koko valtakunta. Henkilöjä-
seniä jäsenjärjestöissä oli toiminta-
vuoden lopussa yhteensä4 400, joista 
poliovammaisia 1 422 (vuonna 2005: 
1 424). Suomen Polioliiton jäsenjär-
jestöjen jäseneksi haki vuonna 2006 
yhteensä 57 (64) uutta varsinaista, 
polion sairastanutta jäsentä. 
Yhdistystoiminta

Suomen Polioliiton yhdistystoi-
minnan tavoite on tukea jäsenjär-
jestöjään niiden toimiessa Suomen 
Polioliiton toiminta-ajatuksen: polio-
vammaisten ja heidän läheistensä 
elämänlaadun ja yhdenvertaisten 
osallistumismahdollisuuksien tuke-
misen saavuttamiseksi. Erityisiä 
toimintavuoden yhdistystoiminnan 
tavoitteita olivat jäsenjärjestöjen 
toimintaedellytysten turvaaminen 
myös tulevaisuudessa sekä tiedo-
tustoiminnan lisääminen.

Suomen Polioliiton ja sen jäsen-
järjestöjen välinen yhteistyö sujui 
hyvin. Työjako poliojärjestöjen 
välillä on vakiintunut toimivaksi ja 
joustavaksi.

Suomen Polioliiton työntekijät 
osallistuivat jäsenjärjestöjen alu-
eellisten osastojen kokouksiin ja 

tapahtumiin tiedottaen samalla ajan-
kohtaisista asioista. Jäsenjärjestöjen 
toiminta-alueisiin kuuluivat mm. 
loma- ja vapaa-ajan-toiminta, ver-
taistuki ja alueellinen vaikuttaminen 
sekä avokuntoutus.
Järjestöpalvelut

Suomen Polioliiton jäsenjärjes-
töille tarjoamat järjestöpalvelut 
sisälsivät mm. jäsenrekisteri- ja 
laskutusohjelmat, osoiterekisterit 
ja postitusohjelmat. 
Paikallinen toiminta

Jäsenjärjestöt ja paikallisosastot 
järjestivät vuoden mittaan erilaisia 
koulutus-, tiedotus- ja muita tapah-
tumia sekä toimivat yhteistyössä 
paikallistasolla mm. oppilaitosten, 
palvelujen tuottajien ja eri järjestöjen 
kanssa. Toiminnan järjestäminen ja 
toteuttaminen tehtiin vapaaehtoisvoi-
min. Jäsenjärjestöistä Polioinvalidit 
ry:llä kahdeksan paikallisesti toimi-
vaa paikallisosastoa: Lahden osasto, 
Pohjanmaan osasto, Pohjois-Suomen 
Polioinvalidit, Pääkaupunkiseudun 
Polioinvalidit, Satakunnan osasto, 
Savon osasto, Tampereen osasto 
jaVarsinais-Suomen osasto.
Kansainvälinen yhteistyö

Suomen Polioliitto jatkoi kansain-
välistä yhteistyötä. Kansainvälisen 
yhteistyön tavoitteena on hyödyntää 
muiden maiden kokemuksia ja asi-
antuntemusta suomalaisten polio-
vammaisten hyväksi, osallistua kan-
sainväliseen kehittämistoimintaan 
sekä vastavuoroisesti tukea ja kertoa 
suomalaisista ratkaisuista muiden 
maiden poliovammaisille. 

Suomen Polioliitto ry:n vuosikokousedustajisto.

jatkuu sivulla 26
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Ristikon ratkaisu pyydetään lähettämään 15.8. 2007 mennessä  
os POLIOLEHTI, Luotsikatu 6 E 28, 00160 Helsinki. Kuoreen merkintä “Ruudukko”.
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Suomen Polioliitto ry:n hallituksen 
jäsenistä ja asiantuntijoista koostunut 
ryhmä teki opinto- ja neuvottelumat-
kan Ruotsiin syksyllä 2006. Matkan 
tavoitteena oli vahvistaa tiedonvaih-
toa ja yhteistyötä niin suomalaisten 
ja ruotsalaisten poliojärjestöjen kuin 
asiantuntijoiden kanssa.

Matka suuntautui Tukholman alu-
eelle ja siihen osallistuivat asiantun-
tijoina polioprojektista tutut LKT 
Kirsi Valtonen ja projektikoordi-
naattori Ilse Uoti. Suomen polio-
järjestöjä edustivat Leo Hänninen, 
Lauri Jokinen, Elise Korelin, Kaa-
rina Lappalainen, Rauno Nieminen 
ja toiminnanjohtaja Birgitta Oksa. 
Matkan rahoitti Suomalais-ruotsa-
lainen kulttuurirahasto.
Suomen Polioliiton jäsenyydet

Suomen Polioliitto ry kuului 
vuonna 2006 jäsenenä Vammais-
foorumiin, Sosiaaliturvan Keskusliit-
toon jaSosiaali- ja terveysjärjestöjen 
yhteistyöyhdistys YTY ry:een.
Vapaa-ajan toiminta

Erilaiset vapaa-ajan tapahtumat 
antavat jäsenille ja heidän perheil-
leen mahdollisuuden kokemusten 
vaihtoon ja vertaistukeen: tarjoavat 
elämyksiä. Tapahtumissa on pää-
sääntöisesti mukana avustajia var-
mistamassa vaikeavammaisten osal-
listumismahdollisuudet sekä usein 
Suomen Polioliiton työntekijöitä tai 
jäsenjärjestöjen luottamushenkilöitä, 
jotka auttavat käytännön asioissa ja 
välittävät tietoa Suomen Polioliiton 
sen jäsenjärjestöjen ja yhteiskunnan 
tarjoamista palveluista. 
Valtakunnalliset tapahtumat 

Valtakunnallisia tapahtumia järjes-
tettiin vuonna 2006 kaksi: kesäpäivät 
ja syystapahtuma.

Valtakunnallisilla tapahtumilla 
haluttiin muistuttaa polion sairasta-
neiden olemassa olosta tämän päivän 
Suomessa sekä oikeudesta asiantun-
tevaan hoitoon ja kuntoutukseen.
Kesäpäivät

Valtakunnallisia kesäpäiviä vietet-
tiin Lappeenrannassa 20-21.5.2006. 
Tapahtumaan osallistui yhteensä 
105 jäsentä ystävineen. Tapahtuman 
aikana tutustuttiin mm. esteettömään 
Lomakoti Marjolaan.
Syystapahtuma

Valtakunnallisen syystapahtuman 
järjestelyistä vastasi Polioinvalidit 
ry:n Varsinais-Suomen osasto, ja 
Ruissalon Kylpylässä 16-17.9.2006 
järjestetty tapahtuma keräsi 128 
osallistujaa. Syystapahtumassa 
paneuduttiin mm. Ikääntymiseen 
mukanaan tuomiin muutoksiin sekä 
kerrottiinkaikille soveltuvasta lajista: 
tarkkuussuunnistus.

Lomatoiminta
Suomen Polioliiton jäsenjärjestön 

Suomen Poliohuolto ry:n varsinai-
silla jäsenillä oli myös vuonna 2006 
mahdollisuus viikon mittaiseen mak-
suttomaan täysihoidon sisältävään 
lomaanLomakoti Kaislarannassa. 
Ruoka- ja avustajapalvelut ostettiin 
Kaislarannan vuokralaiselta Kais-
lakoti-yhdistys ry:ltä. Kaislarannan 
lomailupalveluja käytti yhteensä 
43 henkilöä 19:sta eri paikkakun-
nalta ympäri Suomen sekä 2 hen-
kilöä USA:sta. Lomailuvuorokau-
sien kokonaismäärä oli 265, josta 
yhdistyksen varsinaisille jäsenille 
myönnettyjen vapaalomien osuus 
oli 124 vuorokautta. 
Kuntoutuslomatoiminta

Suomen Polioliiton jäsenjärjestö 
Polioinvalidit ry varasi vuonna 2006 
neljä tuettua kuntoutuslomaviik-
koa Lehtimäen Opistolta. Tuetuille 
kuntoutuslomajaksoille osallistui 
yhteensä 35 (vuonna 2005: 51) 
jäsentä ja kuntoutuslomavuorokausia 
kertyi yhteensä 276 (382). 

Lisäksi yhdistyksen paikallisosas-
tot järjestivät useita liikuntatapahtu-
maa, joissa oli mahdollista kokeilla 
ja tutustua erilaisiin fysikaalisiin hoi-
toihin sekä tuttuihin että uudempiin 
liikuntatapoihin salivoimistelusta 
luontoliikuntaan. Näihin liikuntata-
pahtumiin osallistui yhteensä joihin 
osallistui yhteensä 124 (103)polion 
sairastunutta henkilöä. 
Muu vapaa-ajan toiminta

Suomen Polioliiton jäsenjärjes-
töjen runsaaseen ja monipuoliseen 
vapaa-ajantoimintaan kuuluvat eri-
laiset retket sekä matkat, kerho- ja 
opintopiirit. Jäsenistölle ja heidän 
perheilleen on tarjottu vuoden 2006 
aikana yhteensä 70 (vuonna 2005: 
80) erilaista vapaa-ajantapahtumaa, 
joihin on osallistunut yli 800 (900) 
henkilöä

Jäsenyhdistykset vastasivat kunto- 
ja lomailutoiminnasta sekä vapaa-
ajan toiminnasta niin kustannusten 
kuin käytännön järjestelyjenkin 
osalta

PÄÄTÖKSENTEKO
Varsinainen (kevät) kokous

Suomen Polioliitto ry:n varsinainen 
kokous pidettiin 24.5.2006 Helsin-
gissä. Kokouksessa jäsenjärjestöjä 
edustivat järjestöjen vuosikokouk-
sissa valitut kokousedustajat. Var-
sinaisessa kokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat.
Hallitus

Suomen Polioliiton toiminnasta 
vastasi hallitus, joka kokoontui toi-
mintavuoden aikana kolme kertaa. 
Hallitus keskittyi toimintakauden 
aikana erityisesti Suomen Poliolii-
ton toiminnallisten ja taloudellisten 

toiminta-edellytysten kehittämis-
työhön. 

Hallituksen jäsenet olivat:
Puheenjohtaja
Kivipelto Juhani, Kurikka
Varapuheenjohtaja
Hänninen Leo, Nummela
Varsinaiset jäsenet
Jokinen Lauri, Turku
Korelin Elise, Vantaa
Lappalainen Kaarina, Helsinki
Nieminen Rauno, Rauma
Pätäri Arto, Nokia
Hallituksen sihteerinä toimi toimin-
nanjohtaja Birgitta Oksa.

Tilintarkastajat
Suomen Polioliitto ry:n tilintar-

kastajina toimivat Tarmo Männistö, 
HTM ja Jukka Silvo, HTM. Vara-
tilintarkastajina toimivat Veikko 
Klemetti, varatuomari ja Heikki 
Aaltonen, asianajaja.
Toimitilat

Suomen Polioliiton toimisto 
sijaitsee Katajanokalla Helsingissä, 
osoitteessa Luotsikatu 6 E 28. Toi-
mistotilat omistaa Polioinvalidit 
ry ja samoissa tiloissa toimii myös 
Suomen Polioliiton toinen jäsenjär-
jestö Suomen Poliohuolto ry. 

Nykyisten toimitilojen suurin epä-
kohta on tilojen esteellisyys. Suomen 
Polioliitto jatkaa nykytoimintaa pal-
velevien ja esteettömien toimitilojen 
etsimistä. Toimitilojen vuokrausta 
varten haettiin rahoitusta Raha-
automaattiyhdistykseltä. Rahoitusta 
ei saatu.
Henkilöstö

Suomen Polioliiton palveluksessa 
on vuoden aikana ollut kaksi hen-
kilöä: toiminnanjohtaja ja jäsensih-
teeri. Taloudellisista syistä Suomen 
Polioliitto ei ole voinut palkata lisää 
henkilökuntaa, vaikka palvelujen 
kysyntä ja erityisesti toiminnan 
kehittäminen sitä vaatisivat.

TALOUS
Suomen Polioliitto ry:n toimin-

nasta kaksikolmasosaa rahoitettiin 
Raha-automaattiyhdistyksen tuo-
tosta saaduilla avustuksilla. Suomen 
Polioliiton edustajat kävivät neuvot-
telua Polioliiton yleisavustuksen 
korotustarpeesta, mutta toistaiseksi 
siihen ei ole saatu korotusta. Muut 
tuotot muodostuivat pääosin jäsen-
järjestöjen palvelu- ja jäsenmaksuista 
sekä Poliolehden ilmoitustuloista. 

 Suomen Polioliiton kokonaiskulut 
olivat toimintavuonna278 000 euroa 
(vuonna 2005: 230 900), näistä 
kuntoutus- ja sopeutumisvalmen-
nuskurssien osuus oli 32% (30%), 
tiedotustoiminnan 26 % (17%)ja 
neuvontapalvelujen 15 % (21%). 
Taseen loppusumma oli 31 700 euroa 
(50 500). Oma pääoma oli 11 000 
euroa (11 000). 

 Tarkempi erittely taloudesta ilme-
nee vuoden 2006 tuloslaskelmasta 
ja taseesta.

SUOMEN POLIOLIITTO RY 
Hallitus

 

Toiminta- 
suunnitelma 
vuodelle 2007

Suomen Polioliitto ry:n toiminta-
ajatuksena on poliovammaisten ja 
heidän läheistensä tukeminen siten, 
että poliovammaiset voivat elää 
ja vaikuttaa yhteiskunnassa mah-
dollisimman tasavertaisina muun 
väestön kanssa.

Toiminnallaan Suomen Polioliitto 
pyrkii varmistamaan poliovammai-
sille terveydenhuollossa asiantunte-
van hoidon, kuntoutuksen, kehittä-
mään sosiaaliturvaan liittyviä asioita, 
lisäämään polio- ja polionmyöhäis-
oire-yhtymätietoutta sekä tukemaan 
poliovammaisten mahdollisuutta 
osallistua aktiiviseen järjestötoimin-
taan kaikilla tavoin.

Vuoden 2007 aikana Suomen 
Polioliiton toiminnassa painottuvat 
edunvalvontaan ja tiedottamiseen 
liittyvät asiat. Yksi haastavimmista 
ja samalla tärkeimmistä tavoitteista 
on pystyä jatkamaan käynnistynyttä 
keskustelua polion sairastaneiden 
hoidosta ja kuntoutuksesta sekä 
polion myöhäisoireiden tunnista-
misesta julkisen terveydenhuollon 
ja sen ammattilaisten kanssa.

Toimintaansa Suomen Polioliitto 
pyrkii toteuttamaan siten, että työ 
ja sen tulokset ovat nopeasti ja vai-
vatta kaikkien suomalaisten polion 
sairastaneiden käytössä.

TOIMINTA
Oikeuksien ja etujen valvonta

Vaikuttamistyö, polion sairasta-
neiden oikeuksien ja etujen valvonta 
on perustoimintaa, joka on mukana 
kaikessa Suomen Polioliiton toimin-
nassa. Suomen Polioliitto haluaa 
vaikuttaa siten, että poliovammaiset 
otetaan oikein ja riittävästi huomioon 
yhteiskunnallisessa suunnittelussa ja 
erilaisten palvelujen tuotannossa. 

Vuoden 2007 keskeisiä vaikutta-
mistyön haasteita ovat edellisinäkin 
vuosina esiinnousseet hoitoon ja 
kuntoutukseen sekä sosiaaliturvaan 
liittyvät asiat:
- polion sairastaneille oikea, asian-

tunteva ja riittävä hoito ja kuntou-
tus iästä riippumatta

-  poliovammaisille oikein mitoitetut 
vammaispalvelut, erityishuomio 
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henkilökohtaisen avustajajärjes-
telmän ja omaishoidon tuen kehit-
tämisessä

Toimivan edunvalvontatyön 
yksi edellytys on kiinteä yhteistyö 
Suomen Polioliiton ja jäsenjärjestö-
jen kesken. Jäsenjärjestöt, niiden pai-
kallisosastot ja alueillaan aktiivisesti 
toimivat luottamushenkilöt pystyvät 
välittämään tärkeää tietoa polion 
sairastaneiden arjessa kohtaamista 
ongelmista ja epäkohdista. Samoja 
kanavia käyttäen saadaan ajankoh-
taista tietoa poliosta ja polion myö-
häisoireista sekä vammaispalveluihin 
ja kuntoutukseen liittyvistä asioista 
vietyä sekä polion sairastaneiden että 
päättäjien tiedoksi. Tämä yhteistyö 
vaatii jatkuvaa kehitystyötä ja koulu-
tusta, niin myös vuonna 2007. 

Vaikuttamistyönsä tueksi Suomen 
Polioliitto tekee monipuolista yhteis-
työtä muiden kansanterveys- ja 
vammaisjärjestöjen, viranomaisten 
ja päättäjien kanssa. Toimintavuonna 
Suomen Polioliitto pyrkii lisäämään 
yhteistyötä ja saamaan joukon terve-
ydenhuollon ammattilaisia mukaan 
edunvalvontatyöhön.
Neuvontapalvelut

Suomen Polioliiton tarjoamat neu-
vontapalvelut ovat maksuttomia ja 
tarkoitetut kaikille poliovammaisille 
ja heidän omaisilleen sekä muille 
tietoa tarvitseville. Neuvontapalvelut 
ovat osoittaneet tarpeellisuutensa 
ja kykynsä toimia niin asiakkait-
tensa tukena kuin tietolähteenäkin. 
Omassa neuvontapalvelutoiminnas-
saan Suomen Polioliitto voi käytän-
nössä hyödyntää polio-järjestöjen 
asiantuntemusta ja järjestötoiminnan 
vahvuuksia: olemassa olevat yhte-
ydet asian-tuntijoihin, vertaistuen 
luonnollinen läsnäolo, yhteyden-
oton helppous ja paikallisolojen 
tuntemus.

Yhä useammin neuvontapalveluja 
käyttävät poliojärjestöihin kuulumat-
tomat polion sairastaneet ja heidän 
omaisensa sekä poliovammaisia 
kohtaavat ammattihenkilöt. Nämä 
käyttäjäkunnat tarvitsevat usein 
sellaista perustietoa, joka järjestöjen 
jäsenillä jo on. 

Neuvontapalvelutoiminnan vah-
vistaminen ja lisääminen on myös 
vuoden 2007 tärkeimpiä toiminnal-
lisia tavoitteita. Tärkeimpiä neuvon-
tapalveluja vahventavat asiat ovat 
lääkärin ja lakimiehen säännölliset 
puhelinvastaanottoajat, jotka pyri-
tään käynnistämään vuoden 2007 
aikana.

Esteettömät toimitilat -hankkeen 
toteutuminen mahdollistaisi vai-
keavammaisten henkilökohtai-set 
neuvontatapaamiset.Samoin neuvon-
tapalveluihin on syytä liittää opastus 
sähköisestä asioinnista erilaisissa 

hoitoon, etuuksiin ja kuntoutukseen 
liittyvissä kysymyksissä.
Seminaarit ja koulutus

Suomen Polioliitto jatkaa Polio ja 
polion myöhäisoireet –riesa arjessa 
projektissa kerätyn tiedon levittä-
mistä. Polio, polion myöhäisoireyh-
tymä –opas polion sairastaneille ja 
ammattihenkilöstölle - kirjaa jaetaan 
mm. terveysasemille. 

Terveydenhoito-oppilaitokset ja 
alueelliset terveydenhoitoyksiköt 
ovat toivoneet polioprojektissa 
järjestettyjen seminaarien tapais-
ten tiedotus/keskustelutilaisuuk-
sien järjestämistä jatkossakin eri 
paikkakunnilla. Suomen Polioliitto 
pyrkii järjestämään 1-3 tilaisuutta 
vuosittain.
Kuntoutus- ja sopeutumis- 
valmennustoiminta 

Suomen Polioliiton järjestämän 
kuntoutus- ja sopeutumisvalmennus-
toiminnan tarkoituksena on edistää 
ja ylläpitää poliovammaisten hen-
kilöiden mahdollisuuksia pärjätä 
itsenäisinä omassa arkielämässään.
Kuntoutuksen ja sopeutumisvalmen-
nuksen pyrkimyksenä on myös auttaa 
polion tai polion myöhäisoireiden 
mahdollisesti aiheuttamissa elämän 
kriisitilanteissa.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmen-
nus toteutetaan ryhmämuotoisena 
internaatti- tai avo-kuntoutuksena. 
Kuntoutus on maksutonta. Mat-
kakustannuksiin on mahdollista 
hakea tukea Kansaneläkelaitokselta. 
Suomen Polioliiton oman kuntoutus- 
ja sopeutumisvalmennustoiminnan 
rahoittaa pääosin Raha-automaat-
tiyhdistys.

 Kuntoutus- ja sopeutumisvalmen-
nuskurssit ovat aina ammatillisesti 

ohjattuja. Kurssien vertaiskoke-
muksella on huomattava merkitys. 
Poliovammaiset henkilöt suhtautuvat 
kuntoutukseen erittäin myönteisesti; 
he myös hyötyvät erityisen hyvin 
kuntouttavista toimenpiteistä sekä 
riittävän ajoissa toteutetusta apuvä-
lineiden käytöstä. 
Kuntoutus- ja sopeutumis- 
valmennuskurssit

Suomen Polioliiton järjestämät 
kuntoutuskurssit ovat yhä useammin 
se ensimmäinen kuntoutusjakso, 
jolle poliovammaiset hakeutuvat.
Suomen Polioliiton oman kuntoutus- 
ja sopeu-tumisvalmennustoiminnan 
ensisijaiset kohderyhmät löytyvät 
Kelan kuntoutuksen ulkopuolelle 
jäävistä sekä niistä polion sairas-
taneista, jotka eivät ole osanneet 
aiemmin hakeutua erityisesti polio-
vammaisille tarkoitettuun kuntoutuk-
seen ja sopeutumisvalmennukseen. 
Parhaimmillaan kurssit motivoivat 
polion sairastaneita oman elämän 
hallintaan ja omasta itsestä huoleh-
timiseen ja ehkäisevät näin syrjäy-
tymistä ja jatkuvaan laitoshoitoon 
joutumista.

Kurssitoiminnassa voidaan luon-
tevasti ja tehokkaasti hyödyntää jär-
jestön omia vahvuuksia: ajankohtai-
nen tieto, vertaistuen mahdollisuus, 
aiempien kurssien kokemukset ja 
kurssille hakeutumisen helppous. 

Suomen Polioliitto järjestää vuonna 
2007 neljä (4) kuntoutus- ja sopeu-
tumis-valmennuskurssia. Kurssit 
toteutetaan Lehtimäen Opistolla 
sekä Invalidiliiton Lahden kuntou-
tus-keskuksessa. 

Oman kuntoutuskurssitarjontansa 
lisäksi Suomen Polioliitto osallistuu 
Kelan rahoittamien poliovammais-
ten henkilöiden kuntoutuskurssien 

suunnitteluun, tiedottamiseen ja 
toteuttamiseen yhdessä Punkaharjun 
kuntoutuskeskuksen, Invalidiliiton 
Käpylän kuntoutuskeskuksen, Lapin 
kuntoutuskeskuksen ja Ruissalon 
Kylpylän kanssa. Suomen Polioliitto 
pystyy toimimaan asiantuntija-apuna 
kuntoutuslaitosten järjestäessä polio-
vammaisille suunnattua kuntoutusta 
on kyseessä sitten erityiset poliokurs-
sit tai yksilölliset kuntoutusjaksot.
Avokuntoutus

Omassa arjessa tapahtuva säännöl-
linen kuntoutustoiminta on polion 
sairastaneille suunnattujenkuntou-
tuspalvelujen tärkeä osa. Kurssimuo-
toisten laitoskuntoutusjaksojen tai 
yksilökuntoutusjaksojen lisänä koti-
paikkakunnilla tapahtuva säännölli-
nen kuntoutustoiminta mahdollistaa 
vaikeastikin liikuntavammaisen 
polioinvalidin osallistumisen sään-
nölliseen kunnon ylläpitämiseen. 

Avokuntoutuksen muodoista suo-
situimmaksi on todettu lämminvesi-
voimistelu, joka tarjoaa tarkoituk-
senmukaista ja mielekästä liikuntaa 
myös vaikeavammaisille. Erilaiset 
lihashuoltoryhmät ja keskustelu- ja 
opintopiirit, joissa voidaan paneu-
tua poliovammaisten kohtaamiin 
ongelmiin ovat myös osoittaneet 
tarpeellisuutensa, ja myös niiden 
kurssilaisilta saama palaute on ollut 
myönteistä. 

Tutkimukset osoittavat, että erityi-
sesti polion myöhäisoireita saavat 
polion sairastaneet tarvitsevat ja hyö-
tyvät keskusteluista ja vertaistuesta. 
Valitettavasti, vaikka avokuntoutus-
palvelujen tarpeellisuus yleisesti 
myös kuntien taholta myönnetään, 
ovat kunnat vähentäneet polion 
sairastaneiden avokuntoutuspalve-
luja. Suomen Polioliitto järjestää 

Härmässä vietetyillä kesäpäivillä ratkottiin luontopolun kysymyksiä.
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tiedotus/koulutus-tilaisuuksia fysio-
terapeuteille ja kuntoutusasioista 
päättäville avokuntoutus-palvelu-
jen turvaa-miseksi ja lisäämiseksi. 
Suomen Polioliitto on muutoinkin 
mukana avokuntoutusta kehitettä-
essä ja järjestettäessä paikkakunnan 
viranomaisten, muiden vammais-
järjestöjen ja Polioinvalidit ry:n 
paikallisosastojen kanssa.
Tiedotus- ja julkaisutoiminta

Suomen Polioliiton tiedotustoi-
minnan tavoitteena on kertoa polio-
vammaisille henkilöille itselleen 
ajankohtaista tietoa poliosta, polion 
myöhäisoireista, erilaisista kuntou-
tus- ja osallistumis-mahdollisuuk-
sista, vammaispalvelulain ja Kelan 
etuuksista sekä parantaa terveys- ja 
sosiaalityöntekijöiden poliotunte-
musta niin kuntoutuksen kuin polion 
myöhäisoireidenkin osalta. 

 Toimintavuonna Suomen Poliolii-
ton tiedotustoiminnassa painotetaan 
yhteiskunnallista vaikuttamista. 
Poliolehti

Suomen Polioliitto julkaisee neljä 
kertaa vuodessa ilmestyvää Polioleh-
teä. Poliolehti on ehdottomasti tär-
kein poliojärjestöjen tiedotusväline. 
Se tavoittaa kaikki poliojärjestöjen 
jäsenet asuinpaikasta riippumatta 
ja suuren joukon ammattihenkilöitä 
ja laitoksia.Poliolehti toimii sekä 
jäsenlehtenä että tiedotuskanavana 
tiedotettaessa sosiaaliturvaan ja 
palveluihin liittyvistä asioista sekä 
erityisesti polioon ja poliovammai-
siin henkilöihin liittyvistä erityis-
asioista. Poliolehti on myös tärkeä 
vaikutuskanava päättäjiin

Vuoden 2007 Poliolehden teemoja 
ovat mm. kuntoutus, henkilökohtai-
nen avustajajärjestelmä, vinkkejä 
arjesta selviytymiseen ja poliojär-
jestöjen toiminta. 

Poliolehden rahoituksessa ilmoi-
tustuottojen osuus on aiempia vuosia 
selvästi pienempi. Toimintavuoden 
tavoitteita on pystyä turvaamaan 
Poliolehden ilmestyminen. Lehti 
pysynee 48-64 sivuisena ja osittain 
nelivärisenä.

Poliolehti julkaistaan myös ns. 
verkkolehtenä Suomen Polioliiton 
kotisivujen yhteydessä.
Sähköinen tiedonvälitys

Suomen Polioliiton omien koti-
sivujen kävijämäärä on jatkuvasti 
kasvanut. Kotisivujen kehittämistä 
jatketaan ja niille tullaan liittämään 
entistä enemmän tietoa poliosta, 
polion myöhäisoireista sekä kun-
toutuksesta. Sivuja hyödynnetään 
mm. terveydenhoito-oppilaitosten-
opetuksessa ja ne on linkitetty usei-
siin terveydenhuollon käyttämiin 
nettisivustoihin. Sivustojen tiedot 
päivitetään säännöllisesti ja niiden 
käyttöä seurataan.

Suomen Polioliiton www-sivujen 
osoite on www.polioliitto.com, ja 
niiltä löytyvät linkit jäsenjärjestö-
jen omille nettisivuille, joilla on 
enemmän tietoa jäsenjärjestöjen 
tarjoamista palveluista. 
Kirjat, oppaat, aineistot

Suomen Polioliitto julkaisee 
mahdollisuuksiensa mukaan tie-
tokirjallisuutta ja –aineistoa sekä 
ammatti-ihmisille että muille asiasta 
kiinnostuneille.

Suomen Polioliitto ylläpitää säh-
köisiä www.poliotarinoita.net sivuja. 
Sivuilla polion sairastaneet kertovat 
kokemuksiaan polioon sairastumi-
sesta ja vammaisena elämisestä. 
Sivut ovat keränneet runsaasti kävi-
jöitä.Sivuja päivitetään ja niiden 
pohjalta pyritään kokoamaan ja pai-
nattamaan kirja.
Tiedotteet, lausunnot

Suomen Polioliitto muistuttaa 
yhteiskuntaa poliosta ja poliovam-
maisten olemassaolosta lähestymällä 
julkisia tiedotusvälineitä tiedotteilla 
ja asiantuntija-artikkeleilla.Tärkeä 
osa yhteiskunnallista vaikuttamista 
ovat lainsäädäntöön liittyvät perus-
teelliset lausunnot. 
Henkilökohtainen viestintä

Suomen Polioliitto on tarvittaessa 
henkilökohtaisessa yhteydessä niin 
polion sairastaneiden heidän omais-
tensa kuin ammattihenkilöstönkin 
kanssa. 

Jäsenjärjestöjensä jäsenille Suomen 
Polioliitto lähettää tarvittaessa tiedot-
teita ja jäsenkirjeitä.
Valtakunnalliset tapahtumat

Vuonna 2007 Suomen Polioliitto 
järjestää kaksi valtakunnallista tapah-
tumaa: kesäpäivät ja syystapahtu-
man. Tapahtumilla halutaan muis-
tuttaa edunvalvonnan päätavoitteista 
ja kertoa osallistujille ajankohtaisista 
polioon ja elämänhallintaan liitty-
vistä asioista. 

Järjestötoiminta
Yhdistystoiminta

Suomen Polioliiton järjestötoi-
minnan perustehtävänä on toimia 
jäsenjärjestöjensä yhdyssiteenä, 
tehdä poliojärjestötyötä kansainvä-
lisissä yhteyksissä sekä huolehtia 
siitä, että poliovammaiset saavat 
tarvitsemaansa julkisuutta yhteis-
kunnassa.

Suomen Polioliitto ja sen jäsenjär-
jestöt käyvät jatkuvaa vuoropuhelua 
toiminnan kehittämisen suunnasta, 
yhteisistä arvoista sekä toiminnan 
tavoitteista. Poliojärjestöjen työn-
jako on luonteva ja hyvin toimiva. 
Suomen Polioliiton jäsenjärjestöt 
keskittyvät pääosin jäsenistönsä 
vapaa-ajan toiminnan ja virikkeiden 
sekä alueellisen avokuntoutuksen jär-
jestämiseen. Jäsenjärjestöjen henki-

löjäsenten aktiivinen osallistuminen 
toiminnan toteuttamiseen on polio-
järjestöjen vahvuus, jota Suomen 
Polioliitto omalta osaltaan pyrkii 
tukemaan tiedotuksen, koulutuksen 
ja asiantuntija-avun kautta.

Suomen Polioliiton tarjoamat pal-
velut ovat kaikkien poliovammaisten 
sekä poliosta kiinnostuneiden tavoi-
tettavissa riippumatta varsinaisesta 
palvelun tuottajasta. 
Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälisessä vaikuttamistoi-
minnassa suomalaisten poliovam-
maisten edustajana Suomen Polio-
liitto on joutunut taloudellisten voi-
mavarojensa puutteessa tyytymään 
varsin vähäiseen osaan. 

Vuonna 2007 Suomen Polioliitto 
pyrkii jatkamaan ruotsalaisen polio-
järjestön Riksförbundet för Trafik- 
och Polioskadade kanssa aloitettua 
yhteistyötä ja laajentamaan sen kos-
kemaan myös muita Pohjoismaita. 
Kansainväliselle yhteistyölle haetaan 
rahoitusta myös erilaisista rahastoista 
ja säätiöistä.
Järjestöpalvelut

Suomen Polioliitto hoitaa keskite-
tysti poliojärjestöjen jäsen- ja osoite-
rekisterit sekä laskutus– ja postitus-
palvelut myös vuonna 2007. 
Henkilöstö ja toimitilat

Suomen Polioliiton toiminnan 
lisääminen vaatisi lisää henkilöstöä.
Vakituisen henkilöstön lisäystä ei 
kuitenkaan ole suunniteltu vuodelle 
2007. Tarvittavia henkilöstövoima-
varoja ja asiantuntija-apua hanki-
taan tarvittaessa projektikohtaisesti. 
Ensisijaisesti resursseja pyritään 
löytämään poliojärjestöjen sisältä ja 
muiden järjestöjen kanssa tehtävästä 
yhteistyöstä.

Henkilökunnan lisäämisen sijaan 
vuoden 2007 aikana Suomen Polio-
liitto pyrkii ratkaisemaan toisen toi-
mintaansa hankaloittavan ongelman: 
toimitilat. Nykyiset toimitilat eivät 
sovellu liikuntaesteisten käyttöön. 
Tämä aiheuttaa lukuisia päivittäisiä 
käytännön hankaluuksia. Esteettö-
mien toimitilojen myötä henkilö-
kunnan poliovammaiset pystyvät 
jatkamaan nykyisessä työssään, 
luottamushenkilöt voivat kokoontua 
ja tavata henkilökuntaa toimiston 
tiloissa, neuvontapalvelujen henki-
lökohtaiset tapaamiset mahdollis-
tuvat ja sähköisen verkkoasioinnin 
opastuspiste voidaan avata. 

Suomen Polioliitto on tehnyt Inva-
lidiliiton kanssa esisopimuksen toi-
mitilojen vuokraamisesta Invali-
diliitolle rakennettavasta uudesta 
toimitalosta. Hakeutuminen vuok-
ralaiseksi valtakunnallisen yleis-
vammaisjärjestön toimitiloihin on 
luonteva tapa myös kehittää yhteis-
toimintaa eri vammaisjärjestöjen 

kanssa ja turvata poliovammaisten 
neuvonta ja muut tukipalvelutpitkälle 
tulevaisuuteen.

Toimitilojen vuokrausta varten 
haetaan Raha-automaattiyhdistyk-
seltä merkittävää korotusta yleisa-
vustukseen sekä investointiavustusta 
vuokratilojen laite- ja kalustohan-
kintoihin.
Talous

Toimintavuoden 2007 suurim-
mat taloudelliset haasteet löytyvät 
Suomen Polioliiton tiedotustoimin-
nan rahoittamisesta. Polio, polion 
myöhäisoireet – riesa arjessa–pro-
jektissa saatuja tietoa, taitoa ja koke-
muksia tulee pystyä jatkossakin 
hyödyntämään. Projektiin tulisi 
jatkua Suomen Polioliiton toimin-
nassa varsin näkyvästi ja syntyneitä 
yhteistyökumppanuuksia olisi yllä-
pidettävä ja kehitettävä edelleen. 
Säästökohteiden löytäminen ilman, 
että toiminnalle asetetut vähimmäis-
tavoitteet vaarantuvat, on erittäin 
vaikeaa. Suomen Polioliiton toiminta 
on pyritty toteuttamaan tehokkaasti 
ja laadukkaasti saadun rahoituk-
sen antamilla resursseilla. Suomen 
Polioliiton toiminnan mahdollistaa 
pääosin Raha-automaattiyhdistyksen 
toiminta-avustus.

Suomen Polioliitto hakee mukaan 
järjestöjen valtakunnalliseen vaali-
keräysorganisaatioon tai tarvittaessa 
hakee omaa valtakunnallista keräys-
lupaa ko ajalle.

Liikuntaesteettömien toimitilojen 
vuokraamista varten haetaan Raha-
automaattiyhdistykseltä kohden-
nettua toiminta-avustusta ja tilojen 
kaluste- jalaitehankintoihin inves-
tointiavustusta. Toimitilat valmistu-
vat lopullisesti vuonna 2008, mutta 
vuokraennakko ja laite/kalustehan-
kinnat on suoritettava vuoden 2007 
aikana.

TAVOITTEEMME
Suomen Polioliitto ry:n toiminnan 

päämäärä on aina tukea suomalai-
sia poliovammaisia. Haluamme 
tarjota poliovammaisille -heidän 
muuttuvassa elämäntilanteessaan 
– mahdollisim-man hyviä ja tarkoi-
tuksenmukaisia palveluja ja edistää 
yhdenvertaisia osallistumis-mahdol-
lisuuksia yhteiskunnassa. 

Uskomme, että jäsenyys poliojär-
jestössä antaa vertaistukea ja turvaa, 
ja toivomme, että yhteisössämme 
kaikilla on mahdollisuus ilmaista 
itseään.

Suomen Polioliitto ry 
Hallitus 
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POLIOINVALIDIT ry

Toimintakertomus  
vuodelta 2006
Toimintaa 51 vuotta

Polioinvalidit ry:n tavoitteena on 
toimia jäsenistölleen tärkeänä ja 
yhteiskunnallisesti merkittävänä 
vaikuttajana polion sairastaneiden 
henkilöiden elämänlaadun ja yhden-
vertaisten osallistumismahdollisuuk-
sien parantamiseksi. Toimintavuoden 
2006 tärkeimmät tavoitteet määritel-
tiin vuosikokouksen hyväksymässä 
toimintasuunnitelmassa.

Polioinvalidit ry pyrkii vaikutta-
maan sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä muuhun polion sairastaneiden 
henkilöiden ja heidän läheistensä 
kannalta keskeiseen lainsäädäntöön 
ja lakien soveltamiskäytäntöihin. 
Oikeuksien ja etujen valvonta on 
keskeisin yhdistyksen toimintata-
voitteista.

Polioinvalidit ry:n tärkeimmät 
kuntoutuspalvelut ovat paikallisesti 
toimivat lämminvesiallasryhmät 
sekä tuetut laitoskuntoutusjaksot. 
Yhdistyksen oma kuntoutus-tar-
jonta täydentää polion sairastaneille 
henkilöille tarkoitettua kuntoutus-
tarjontaa.

Polioinvalidit ry:n kuntoutumista 
tukevia palveluja ovat neuvonta, 
ohjaus, vertaistukitoiminta ja vapaa-
ajantoiminta. Kuntoutusta ja sitä 
tukevia palveluja kehitetään yhdessä 
asiantuntijoiden, kuntoutuslaitos-
ten ja Suomen Polioliiton kanssa. 
Kehittämistyön perustana ovat aina 
palvelujen käyttäjiltä saadut palaut-
teet ja ehdotukset.

Polioinvalidit ry:n toiminnassa 
viestinnässä on keskeinen asema. 
Viestinnän avulla ja sen kautta voi-
daan vaikuttaa. Yhdistyksen sisäisen 
viestinnän tehtävänä on palvelutar-
jonnasta tiedottamisen ohella lujittaa 
yhdistyksen ja sen paikallisosastojen 
identiteettiä, kehittää järjestökulttuu-
ria ja luoda yhteishenkeä jäsenistön 
keskuudessa.

OIKEUKSIEN JA ETUJEN 
VALVONTA

Polion sairastaneiden henkilöiden 
oikeuksien ja etujen valvonta on 
aina ollut ja on jatkossakin oleelli-
nen ja tärkeä osa Polioinvalidit ry:n 
toimintaa. Tämän vaikuttamis-toi-
minnan keskeiset haasteet löytyi-
vät edellisvuosien tapaan hoitoon, 
kuntoutukseen jasosiaaliturvaan 
liittyvistä asioista. 

Polioinvalidit ry painotti vuoden 
2006 edunvalvonnassaan erityisesti 
seuraavia asioita: 

- moniammatillinen kuntoutusar-
vio

- itsenäinen asuminen
- kotihoito/apu, henkilökohtainen 

avustaja
- koko elämän kestävä kuntoutus
- apuvälineet
- tietotaito ammattilaisille
Polioinvalidit ry:n vaikuttamistyön 

keinovalikoimassa oli tiedotteita, 
kannanottoja, viranomaistapaami-
sia, neuvotteluja ja kirjallisia vali-
tuksia.

Edunvalvonnan kulmakivi on 
yhdistyksen jäsenten ja luottamus-
henkilöiden aktiivinen osallistumi-
nen sekä valtakunnan että paikallis-
tason edunvalvontatyöhön monissa 
eri foorumeissa, järjestöissä sekä 
kuntien ja kaupunkien toimielimissä. 
Yhdistyksen edustajatovat nopeasti 
reagoineet alueellisiin ongelmiin ja 
päätösten valmisteluun ja välittäneet 
tietoa alueellisista epäkohdista ja rat-
kaisuista valtakunnan tasolle.

Valtakunnallisen vaikuttamis-
työnsä yhdistys hoiti pääosin yhdessä 
Suomen Polioliiton ja muiden vam-
maisjärjestöjen ja sidosryhmien 
kanssa.Yhdistyksen edustajat olivat 
näkyvässä roolissa mm. syksyllä 
Helsingissä järjestetyssä ”Avusta-
jakapinassa”, jossa vaadittiin henki-

lökohtaisen avustaja - järjestelmän 
kehittämistä.

Neuvonta ja ohjaus
Sosiaaliohjaus ja -neuvonta ovat 

tärkeä osa yhdistyksen ja sen pai-
kallisosastojen toimintaa. Suomen 
Polioliiton järjestämien keskitetty-
jenneuvonta- ja ohjauspalvelujen 
ohella paikallisosastojen luottamus-
henkilöt ja jäsenet ovat neuvoneet 
ja ohjanneet polion sairastaneita 
henkilöitä sekä heidän omaisiaan 
pääosin vammaan, sosiaaliturvaan 
ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. 
Vieraillessaan eri kuntoutuslaitok-
sissa poliokursseilla sekä muissa 
tilaisuuksissa he ovat henkilökohtai-
sesti ohjanneet polion sairastaneita 
henkilöitä etuuksien ja oikeuksien 
sekä poliojärjestöjen palvelujen 
käyttöön.

Yhdistyksen jäsenet ovat tukeneet 
ja täydentäneet Suomen Polioliiton 
neuvonta- ja ohjaustoimintaa merkit-
tävästi. He ovat kuunnelleet, tukeneet 
ja opastaneet tarvittaessa hakemaan 
tukipalveluja.

KUNTOUTUS- JA SOPEUTUMISVA
LMENNUSTOIMINTA

Polioinvalidit ry:n kuntoutus- 
ja sopeutumisvalmennustoimin-
nan sekä niitä tukevien palvelujen 
tavoitteena on polion sairastaneiden 
henkilöiden työ- ja toimintakyvyn 
tukeminen sekä elämänhallinnan, 

-ilon ja hyvinvoinnin lisääminen.
Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi 
ovat tiedon lisääminen poliosta, 
omasta vammasta ja sen hoidosta, 
itsehoidon ja omatoimisuuden vah-
vistaminen, vertaiskokemuksista 
oppiminen, tiedon ja tuen saaminen 
fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 
toimintakyvyn ylläpitoon.

Eri ikäryhmissä ja elämäntilan-
teissa sopeutumisvalmennuksen ja 
kuntoutuksen painopisteiden tulee 
vastata kuntoutujan sen hetkisiä 
tarpeita. Yhdistys on tehnyt tiivistä 
yhteistyötä mm. Kelan, polion sai-
rastaneita henkilöitä kuntouttavien 
kuntoutuslaitosten ja niiden asiantun-
tijoiden sekä poliojärjestöjen kesken 
omaa kuntoutustoimintaa suunnitel-
lessaan ja toteuttaessaan. Kuntoutus-
toiminnan tuloksellisuutta on arvioitu 
kuntoutujilta antaman palautteen 
sekä vetäjien itsearvioinnin keinoin. 
Palautteiden mukaan yhdistyksen 
omaan kuntoutustarjontaan ollaan 
sisällöllisesti pääosin tyytyväistä. 
Epäkohdiksi koetaan lähinnä se, ettei 
laitoskuntoutusjaksoa tai paikallista 
liikuntaryhmääole tarjolla kaikille 
tarvitseville

Polioinvalidit ry on pyrkinyt ker-
tomaan jäsenilleen oikeudesta asian-
tuntevaan kuntoutukseen ja ohjannut 
heitä huolehtimaan oman kunnon 
ja hyvinvoinnin ylläpitämisestä. 
Omalla kuntoutustoiminnallaan 

Verttaistuki on yhdistyksen luontainen voimavara.
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yhdistys on pyrkinyt tarjoamaan 
kuntoutusmahdollisuuksia muun 
kuntoutustarjonnan ulkopuolelle jää-
ville jäsenilleen.Kuntoutuskursseilla 
ja liikuntaryhmissä kurssilaiset ovat 
voineet kuntoutuksen ja ammatillisen 
tuen lisäksi saada rohkeutta, itse-
luottamusta ja tukea toisilta samassa 
tilanteessa olevilta.
Paikalliset liikuntaryhmät

Yhdistyksen paikallisosastot jär-
jestivät omilla paikkakunnillaan 
lämminvesivoimistelu-ryhmiä. 
Ryhmät toteutettiin yhteistyössä 
kuntien liikuntatoimen ja erityis-
liikunnan toteuttajien kanssa. Pai-
kallisosastoista poliovammaisten 
omia liikunta-ryhmiä järjestivät 
Lahden osasto, Pohjois-Suomen 
Polioinvalidit, Pääkaupunkiseudun 
Polioinvalidit, Sata-kunnan osasto, 
Tampereen osasto sekä Varsinais-
Suomen osasto.

Paikallisia lämminvesivoimistelu-
ryhmiä toimii yhteensä 10 (vuonna 
2005: 11). Paikallisesti toimivat 
kuntoutusryhmät ovat osoittaneet 
tarpeellisuutensa, ja ne kokoontuivat 
yli 200 kertaa ja niihin osallistuu 
lähes 90 (90) polion sairastanutta 
henkilöä.

Kurssitoiminta
Tuetut kuntoutusjaksot

Yhdistys varasi vuonna 2006 jäse-
nilleen neljä tuettua kuntoutusviik-
koa Lehtimäen Opistol-ta. Kuntou-
tusjaksoille osallistui yhteensä 35 
(vuonna 2005: 51) jäsentä ja kun-
toutusvuoro-kausia kertyi yhteensä 
276 (382).
Poliokurssit (Kela)

Yhdistys on osallistunut Käpylän 
Kuntoutuskeskuksessa, Punkaharjun 
Kuntoutus-keskuksessa ja Invalidi-
liiton Lapin Kuntoutuskeskuksessa 
järjestettyjen Kelan rahoittamien 
poliokurssien vapaa-ajan toiminnan 
järjestelyyn ja kursseista tiedotta-
miseen. Yhdistyksen edustajat ovat 
lisäksi vierailleet kursseilla.
Kuntoutus- ja sopeutumis- 
valmennuskurssit (RAY)

Yhdistys osallistui yhteistyössä 
Suomen Polioliiton kanssa RAY:
n rahoittamien poliovam-maisten 
kuntoutus- ja sopeutumisvalmen-
nuskurssien järjestelyihin. Kurssit 
pidettiin Lehti-mäen Opistolla ja 
Invalidiliiton Lahden Kuntoutus-
keskuksessa. 
Kuntoutustapahtumat

Yhdistyksen paikallisosastot järjes-
tivät useita erilaisia kuntoutustapah-
tumia. Nämä kuntoutustapahtumat 
tarjosivat monipuolisia mahdolli-
suuksia ja vinkkejä oman kunnon ja 
hyvinvoinnin ylläpitämiseen. 

Kuntoutustapahtumissa ja -mat-
koilla oli mahdollista kokeilla ja 

tutustua erilaisiin fysikaalisiin hoi-
toihin sekä tuttuihin että uudempiin 
liikuntatapoihin salivoimistelusta 
luontoliikuntaan.Näihin liikuntata-
pahtumiin osallistui yhteensä 124 
(vuonna 2005: 103) jäsentä.
Neuvonta ja ohjaus

Kuntoutukseen, itsensä hyvinvoin-
nin ylläpitämiseen tähtäävästä ohja-
uksesta ja neuvonnasta huolehtivat 
niin poliojärjestöjen henkilökunta 
kuin yhdistyksen luottamushen-
kilöt ja jäsenet. Jatkuvaksi tavoit-
teeksi asetettiin muistuttaa kaikkia 
oikeudesta ja velvollisuudesta oman 
kunnon ylläpitoon.

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ
Poliolehti

Poliolehti ilmestyi toimintavuo-
den aikana neljää kertaa. Polioleh-
teä julkaise Suomen Polioliitto ry. 
Painosmäärä oli keskimäärin 7000 
kpl/nro. Lehti oli 40-48 sivuinen, 
osittain nelivärinen. 

Poliolehden jokaisessa numerossa 
tarkasteltiin polion sairastaneen 
arkea eri näkökulmista. Lehti jul-
kaisi lääketieteen asiantuntijoiden 
artikkeleita ja haastatteluja sekä 
polioon sairastuneiden henkilöi-
den kokemuksia omasta sairastu-
misestaan, kuntoutuksesta, esitteli 
luottamushenkilöitä, henkilöstöä ja 
heidän työtään, tiedotti yhdistyksen 
ja paikallisosastojen tapahtumista 
sekä johtokunnan kokousten jäsen-
palveluja koskevista päätöksistä. 
Yhdistyksen puheenjohtaja Rauno 
Nieminen kommentoi järjestön 
keskeisiä kysymyksiä palstallaan 
Rauman vinkkelist. Poliolehdessä 
4/2006 julkaistiin vuoden 2007 

poliokursseista ja niille hakemisesta 
kertova kuntoutuspaketti.

Poliolehden vuosikerta sisältyy 
jäsenetuutena sekä varsinaisten 
jäsenten että kannatus-jäsenten 
jäsenmaksuun. Puhelinkeräykseen 
osallistuneet poliotyön tukijat ovat 
saaneet vuosittain yhden Polioleh-
den numeron. Vuoden viimeinen 
Poliolehti postitettiin myös kaikille 
viimeisten kymmenen vuoden aikana 
yhdistyksen kanssa yhteistyössä 
olleille henkilöille ja yrityksille. 
Poliolehden suunnitelmallista jake-
lua vapaakappaleina muun muassa 
sairaaloihin, terveysasemille ja 
sosiaalitoimistoihin laajennettiin 
myös vuonna 2006. Poliolehden 
voi lukea myös Suomen Polioliitto 
ry:n kotisivuilla osoitteessa www.
polioliitto.com.
Kotisivut

Polioinvalidit ry:n kotisivut löyty-
vät osoitteesta www.polioliitto.com. 
Kotisivuilla kerrotaan yhdistyksen 
tarjoamista palveluista ja tapahtu-
mista. Sivuilta löytyvät myös jokai-
sen paikallisosaston omat sivut, joilla 
ne kertovat omasta palvelutarjon-
nastaan. Kotisivujen suunnittelusta 
ja päivityksestä vastaa yhdistyksen 
jäsen Juha Vaintola.
Jäsenkirjeet

Polioinvalidit ry:n jäsenille lähetet-
tiin yhteensä 30 jäsenkirjettä, joissa 
tiedotettiin yhdistyksen jäsenilleen 
suuntaamista palveluista ja tapah-
tumista sekä opastettiin yhdistys-
toiminnassa.
 Muu tiedotus

Polioinvalidit ry piti yhteyttä tie-
dotusvälineisiin mm. lähettämällä 
vuoden aikana kolmetoista tiedotetta 

kannanotoistaan ja tapahtumistaan. 
Kannanotot koskivat mm.polion 
myöhäisoireiden tunnistamista jul-
kisessa terveydenhuollossa, kuntou-
tuksen tärkeyttä ja henkilökohtaisen 
avustaja-järjestelmän kehittämistä.

Yhdistyksen kannanottoja ja tie-
dotteita välitettiin mm. STT:n ja 
Pressi.com-palvelun kautta. Yhdis-
tys avusti muita tiedotusvälineitä ja 
toimittajia juttuvinkein, aineistoin 
ja lähdeaineistoin sekä etsimällä 
haastateltavia. Tiedotusvälineitä 
kiinnostivat selvästi vain polioro-
kotuksiin ja polion sairastaneiden 
elämänkohtaloihin liittyvät aineistot. 
Yhdistyksen toiminta tai edunval-
vontaan liittyvät kysymykset saivat 
nihkeän vastaanoton.

Paikallisosastot ovat ilmoittaneet 
tarjoamistaan palveluista alueittensa 
lehtien tapahtu-mapalstoilla

JÄRJESTÖTOIMINTA
Yhdistystoiminta

Polioinvalidit ry:n yhdistystoimin-
nan tavoite on tukea paikallisosastoja 
niiden toimiessa yhdistyksen toi-
minta-ajatuksen: poliovammaisten 
ja heidän läheistensä elämänlaadun 
ja yhdenvertaisten osallistumis-
mahdollisuuksien tukemisensaavut-
tamiseksi. 

Yhdistys järjesti paikallisosasto-
jensa toimihenkilöille neuvottelu- 
ja koulutuspäivät, joilla pohdittiin 
useita yhdistyksen toiminnan ja 
tulevaisuuden kannalta merkittäviä 
asioita ja toiveita. Neuvottelupäi-
vät ovat omalta osaltaan tapa, jolla 
kehitetään järjestökulttuuria ja teh-
dään yhdistyksen arvot ja tavoitteet 
yhteisiksi.

Polioinvalidit ry:n johtokunta vuonna 2007.
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Polioinvalidit ry:n johtokunta 
kokoontui toimintavuoden aikana 
kuusi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 
118 pykälöityä asiaa. Johtokunta-
työskentelyn ohessa keskusteltiin 
poliojärjestö-jen yhteistyön kehit-
tämisestä ja erityisesti yhdistyksen 
oman toiminnan suuntaviivoista ja 
taloudesta tulevien vuosien aikana.
Polioinvalidit ry:n johtokunta 
vuonna 2006:

Puheenjohtaja
Rauno Nieminen, Rauma
Varsinaiset jäsenet  
(henkilökohtainen varajäsen)
Kaarina Lappalainen, varapj, 
Helsinki 
(Tapio Rantanen, Helsinki)
Sirpa Haapala, Pori 
(Lasse Santala, Ulvila)
Heikki Heinonen, Lahti 
(Erkki Patjas, Vääksy)
Lauri Jokinen, Turku 
(Jarkko Suominen, Salo) 
Pirjo Karin-Oka, Tampere 
(Leila Lahti-Pätäri, Nokia)
Iiris Karvinen, Heinävesi 
(Kaija Karttunen, Karttula)
Sakari Mustanoja, Haapajärvi 
(Anja Mölläri, Rovaniemi)
Pertti Niemi, Mieto 
(Pirkko Hakala, Seinäjoki)
Johtokunnan sihteerinä toimi 
Birgitta Oksa.

Tilintarkastajat
Polioinvalidit ry:n tilintarkastajina 

toimivat Veikko Klemetti, vara-
tuomari ja Tarmo Männistö HTM. 
Varatilintarkastajina toimivatMerja 
Ingberg, oik.kand. ja Jukka Silvo, 
HTM.
Muut työryhmät

Johtokunta asetti keskuudestaan 
työryhmän valmistelemaan johto-
kunnan sille antamia asioita. Työ-
ryhmätyöskentelyyn osallistuivat 
Heikki Heinonen, Lauri Jokinen, 
Kaarina Lappalainen sekä puheen-
johtaja Rauno Nieminen ja sihteerinä 
Birgitta Oksa. Työryhmä kokoontui 
kolme kertaa.

HENKILÖSTÖ
Henkilöstö, toimitilat ja työvä-
lineet

Polioinvalidit ry:n toimisto sijaitsee 
Katajanokalla Helsingissä, osoit-
teessa Luotsikatu 6 E 28, 00160Hel-
sinki. Toimitilat ovat yhdistyksen 
omistamat. Vuokralaisina samoissa 
tiloissa toimivat myös Suomen Polio-
liitto ry ja Suomen Poliohuolto ry.

Paikallisosastoilla ei ole omia toi-
mitiloja, vaan niiden toimistotiloina 
toimivat osastojen johtokuntien 
jäsenten omat kodit.

Polioinvalidit ry:n toiminnanjohta-
jan tehtäviä hoitaa Suomen Polioliitto 
ry:n toimin-nanjohtaja Birgitta Oksa 
ja jäsensihteerin tehtäviä Suomen 

Paikallisosastojen toiminta
Yhdistykseen kuuluu kahdeksan 

paikallisosastoa: Lahden osasto, 
Pohjanmaan osasto, Pohjois-Suomen 
Polioinvalidit, Pääkaupunkiseudun 
Polioinvalidit, Satakunnan osasto, 
Savon osasto, Tampereen osasto 
jaVarsinais-Suomen osasto.Osastot 
järjestivät vuoden mittaan erilaisia 
jäsen-, koulutus-, tiedotus- ja kun-
toutustapahtumia. Osastot toimivat 
yhteistyössä paikallistasolla mm. 
kaupunkien ja kuntien, oppilaitosten 
ja eri järjestöjen kanssa.

Osastojen toiminnasta vastasivat 
osastojen valitsemat johtokunnat. 
Jokaisella osastolla on myös oma 
edustajansa Polioinvalidit ry:n johto-
kunnassa. Mutkaton ja suora yhteys 
paikallisosastojen luottamushen-
kilöiden, yhdistyksen johtokunnan 
jäsenten ja poliojärjes-töjen toimis-
ton henkilökunnan välillä vahvistaa 
yhdistyksen toimintaedellytyksiä ja 
mahdollistaa tiedon nopean välit-
tymisen.

Toiminnan järjestämiseksi osas-
toissa tehtiin vuonna 2006 aiempien 
vuosien tapaan mittaamaton määrä 
vapaaehtoistyötä
Toiminta-avustusta osastoille

Polioinvalidit ry:n paikallisosas-
toilla oli edellisvuosien tapaan mah-
dollisuus hakea toiminta-avustusta 
toimintansa rahoittamiseksi. Toi-
minta-avustuksen käyttöä ja määrää 
seurattiin johtokunnan määrittele-
mien periaatteiden ja asettamien 
tavoitteiden mukaisesti. Kaikki pai-
kallisosastot käyttivät toiminta-avus-
tusta toimintansa rahoittamiseksi. 
Toiminta-avustusta myönnettiin 
yhteensä lähes 17.000,00 euroa. 
Toiminta-avustuksesta käytettiin 
60 % (vuonna 2005 44%) jäse-
nille suunnatun kuntoutustoiminnan 
rahoittamiseen.
Vapaa-ajan toiminta

Polioinvalidit ry:nvapaa-ajan toi-
minta tukee yhdistyksen kuntoutus- 
ja tiedotustoimintaa. Vapaa-ajan 
toiminnan kautta yhdistys pystyy 
tarjoamaan jäsenille elämyksiä: 
mahdollisuutta toistensa tapaami-
seen, yhdessäoloon ja kokemusten 
vaihtoon. Yhdistys järjestää tapah-
tumiin avustajia varmistaakseen 
vaikeavammaistenkin henkilöiden 
osallistumismahdollisuuden tapah-
tumiin. 

Yhdistyksen vapaa-ajantoimintaan 
kuuluvat perinteisesti mm. erilaiset 
osastojen järjestämät retket sekä 
matkat, kerho- ja opintopiiritoi-
minnat. Tapahtumien yhteydessä 
on tiedotettu mm. vammaisuuteen, 
kuntoutukseen ja polion myöhäisoi-
reisiin liittyvistä asioista. Tapahtumat 
ovat luonteva vertaistukitoiminnan 
muoto. 

Erilaisia vapaa-ajan tapahtumia 
järjestettiin yhteensä 70 (vuonna 
2005: 80) ja niihin osallistui yli 800 
(900) henkilöä.
Valtakunnalliset tapahtumat

Valtakunnallisia tapahtumia järjes-
tettiin perinteisesti kaksi: kesäpäivät 
ja syystapahtuma. Tapahtumat ovat 
Suomen Polioliiton jäsenjärjestö-
jensä jäsenille tarjoamia tilaisuuk-
sia.. Yhdistyksen paikallisosastot 
järjestivät niihin yhteiskuljetuksia 
ja avustajia.

 Valtakunnallisia kesäpäiviä vietet-
tiin Lappeenrannassa 20-21.5.2006. 
Tapahtumaan osallistui yhteensä 
105 jäsentä ystävineen. Tapahtuman 
aikana tutustuttiin mm. Lappeenran-
taan ja sen historiaan.

Valtakunnallinen syystapahtuman 
järjestelyistä vastasi Polioinvalidit 
ry:n Varsinais-Suomen osasto, ja 
Ruissalon Kylpylässä 16-17.9.2006 
järjestetty tapahtuma keräsi 128 
osallistujaa. Syystapahtumassa osal-
listujille oli tarjolla monipuolinen 
ohjelma luentoineen (mm. Ikäänty-
misen mukanaan tuomat muutokset, 
Tarkkuussuunnistus sopii kaikille) 
ja viihteellisine ohjelmanumeroi-
neen.
Kansainvälinen toiminta

Yhdistys seuraa kansainvälistä 
poliotyötä lähinnä Suomen Polio-
liiton kautta. Yhdistyksen jäsenet 
raportoivat aktiivisesti polioon liit-
tyvistä kansainvälisistä uutisista ja 
tapahtumista sekä julkaisuista.

Suomen Polioliitto ry:n hallituk-
seen kuuluvat yhdistyksen edustajat 
Rauno Nieminen, Kaarina Lappa-
lainen ja Lauri Jokinen osallistui-
vat Suomen Polioliiton tekemään 
opinto/neuvottelumatkaan Ruotsin 
Tukholmaan. He tutustuivat Ruotsin 
poliojärjestöjen organisaatioon ja 
toimintaan sekä ruotsalaisen terve-
ydenhuollon tarjoamaan poliokli-
nikka-toimintaan. Neuvotteluissa 
sovittiin yhteistyön kehittämisestä 
suomalaisen ja ruotsalaisen polio-
järjestötoiminnan kesken.
Yhdistyksen jäsenyydet 

Polioinvalidit ry kuului vuonna 
2006 jäsenenä Suomen Polioliitto ry:
een. Polioinvalidit ry Lahden osasto 
oli jäsenenä Lahden Invakeskuk-
sessa. Polioinvalidit ry Tampereen 
osasto oli jäsenenä Tampereen Inva-
lidien Työtuki ry:ssä sekä Tampe-
reen vammais- ja terveydenhuollon 
neuvottelukunnassa. Polioinvalidit 
ry Varsinais-Suomen osasto oli jäse-
nenä Turun seudun vammaisjärjestöt 
ry:ssä.

JÄSENISTÖ
Toimintavuoden 2006 lopussa 

yhdistykseen kuului 1 152 (vuonna 
2005: 1 143) varsinaista jäsentä ja 
1 984 (2 298) kannatusjäsentä. Toi-

mintavuoden aikana yhdistykseen 
jäseneksi haki 51 uutta varsinaista 
jäsentä. Kannatusjäsenten määrä 
jatkaa vähenemistään: kannatusjä-
senten keski-ikä erittäin korkea ja 
uusien kannatusjäsenten hankinta 
on järjestöjen välisessä kilpailussa 
ennennäkemättömän vaikeaa.

Polioinvalidit ry:n aluetoiminnasta 
vastaa kahdeksan rekisteröimätöntä 
paikallisosastoa: Lahden osasto, 
Pohjanmaan osasto, Pohjois-Suomen 
Polioinvalidit, Pääkaupunkiseudun 
Polioinvalidit, Satakunnan osasto, 
Savon osasto, Tampereen osasto 
jaVarsinais-Suomen osasto. Varsinai-
sista jäsenistä 80% kuului johonkin 
paikallisosastoon.

PÄÄTÖKSENTEKO
Varsinainen (kevät) kokous

Polioinvalidit ry:n ylintä päätäntä-
valtaa käyttävä varsinainen kokous 
pidettiin 29.4.2006Helsingissä. 
Kokoukseen osallistui 122 varsi-
naista jäsentä. Kokouksessa käsi-
teltiin sääntömääräiset asiat: yhdis-
tyksen tilinpäätös vuodelta 2005, 
vuoden 2006 toimintasuunnitelma, 
talousarvio ja jäsenmaksut. 

Kokouksessa valittiin neljä joh-
tokunnan jäsentä ja heille henki-
lökohtaiset varamiehet kaudelle 
2006-2007. Johtokunnan varsinais-
ten jäsenten lukumäärään ei kokouk-
sessa tehty muutosta. Vuosikokous 
hyväksyi johtokunnan esityksen siitä, 
että johtokuntaan valittiin edustaja 
jokaisesta paikallisosastosta. 

Sääntömääräisten asioiden lisäksi 
kokouksen asialistalla oli kaksi 
esitystä.Pohjois-Suomen osaston 
esitystä koskien postiäänestyksen 
käyttämistä valittaessa yhdistyksen-
johtokunnan jäseniä vuosikokous 
ei hyväksynyt, vaan antoi johto-
kunnalle tehtäväksi miettiä kuinka 
yhdenvertaisia osallistumismahdol-
lisuuksia voitaisiin kehittää. Yhdis-
tyksen johtokunnan esitys yhdis-
tyksen toiminnan rahoittamisesta 
hyväksyttiin. Esityksen mukaisesti 
toimintaa rahoitetaan suunnitel-
mallisesti tulevina vuosina myös 
aiempien vuosien aikana kerätyllä 
pääomalla: käytettävä määrä pääte-
tään vuosikokouksessa vuosittain. 
Vuosikokous myönsi johtokunnalle 
valtuudet myydä yhdistyksen omis-
tamat, Nirosen rahastoon kuuluvat 
Kelakartanon osakkeet.
Johtokunta

Yhdistyksen toiminnasta vastasi 
johtokunta, johon kuuluivat puheen-
johtajan lisäksi kahdeksan johtokun-
nan jäsentä sekä heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä. Jokaisella 
yhdistyksen alueosastolle oli oma 
edustajansa johtokunnassa. Johto-
kunta valitsi keskuudestaan vara-
puheenjohtajan.
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Polioliito ry:n jäsensihteeri Kirsti 
Paavola. Varainhankkijana toimii 
Martta Noronen.

Jäsentietojen ylläpito ja jäsenmak-
sujen laskutus hoidettiin keskitetysti 
poliojärjestöjen jäsenrekisteri- ja 
laskutusohjelmaa käyttäen. Paikal-
lisosastojen jäsenkirjeiden postitus, 
osallistumisilmoitukset jne. oli myös 
mahdollista siirtää Luotsikadun toi-
miston hoidet-tavaksi, mikäli osasto 
katsoi sen tarkoituksenmukaiseksi. 
Palvelua käytettiin säännöllisesti.

Vuoden aikana toimiston toimisto-
koneita ja atk-laitteita ja ohjelmistoja 
uudistettiin tarpeen niin vaatiessa. 
Toimiston ”arkistojen siivous-pro-
jekti” käynnistyi. Viidenkymmenen 
toimintavuoden aikana kertyneet 
arkistot käydään läpi, ryhmitellään 
uudelleen ja niistä säilytetään yhdis-
tyksen kannalta tärkeät ja merkit-
tävät osat.

TALOUS JA VARAINHANKINTA
Talous

Polioinvalidit ry:n talous perus-
tui vuosikokouksen hyväksymään 
talousarvioon. Vuosikokouksen 
päätöksen mukaisesti yhdistyksen 
toimintaa rahoitettiin myös Rahasto 
Nirosen varoista. 

Kokonaiskulut vuonna 2006 olivat 
198 800 euroa (vuonna 2005: 256 
605 euroa). Kuntoutustoiminnan 
osuus kokonaiskuluista oli 18 % 
(12 %) javapaa-ajantoiminnan osuus 
33 % (45 %). Paikallisosastojen 
kulujen osuus kokonaiskuluista oli 
39% (37%).

Varainhankinnassaan yhdistys 
noudattaa YTY ry:n sosiaali- ja 
terveysjärjestöille laatimia varain-
hankinnan eettisiä periaatteita. Tär-
keimpiä varainhankintatapoja ovat 
kannatus- ja varsinaisten jäsenten 
jäsenmaksujen lisäksi vuokratuotot 
ja kaupunkien ja kuntien avustuk-
set. Varainhankinnan kulujen osuus 
varainhankinnan kokonaistuotoista 
oli (28%)

KIITOKSET
Lämpimät kiitokset yhdistyksemme 

paikallisosastoille ja kaikille jäsenille 
sitkeästä toiminnasta polion sairasta-
neiden henkilöiden ja heidän läheis-
tensä hyväksi. Voimme olla ansaitusti 
ylpeitä siitä työn ja taidon pääomasta, 
jonka yhdistyksemme muodostaa. 
Teemme yhdessä yhdistyksestämme 
polion sairastaneita henkilöitä tuke-
van osaamis-keskuksen.

POLIOINVALIDIT RY 
Johtokunta 

 

Toiminta- 
suunnitelma   
vuodelle 2007

Polioinvalidit ry:n toiminnan 
tavoitteena on toimia jäsenistölleen 
tärkeänä ja yhteiskunnallisesti mer-
kittävänä vaikuttajana polion sairas-
taneiden henkilöiden elämänlaadun 
ja yhdenvertaisten osallistumismah-
dollisuuksien parantamiseksi. 

Vuoden 2007 aikana yhdistys pyrkii 
aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti 
löytämään ja toteuttamaan sellaisia 
toimintatapoja, joilla sekä yhdistyk-
sen jäsenilleen tarjoamat palvelut että 
osallistuminen yhdistystoimintaan 
ovat helpommin yhä useamman 
jäsenen tavoitettavissa. 

OIKEUKSIEN JA ETUJEN 
VALVONTA

Polion sairastaneiden oikeuksien 
ja etujen valvonnan merkitys on 
aina etusijalla Polioinvalidit ry:n  
toiminnassa. Yhdistys haluaa vai-
kuttaa siten, että poliovammaiset 
otetaan riittävästi huomioon  
yhteiskunnallisessa suunnittelussa ja 
erilaisten palvelujen tuotannossa. 

Vuoden 2007 edunvalvonnan 
tavoitteita ovat:
- koko elämän kestävä, polion ja 

polion myöhäisoireet huomioiva, 
oikea, riittävä hoito ja    kun-
toutus

- tietotaidon vieminen niille 
tahoille sosiaali- ja terveyden-
huollossa, jotka ovat vastuussa                      
polion sairastaneiden hoidosta ja 
kuntoutuksesta 

- itsenäisen kotona asumisen tuke-
minen 

- kotihoidon ja kotiavun saannin 
varmistaminen/henkilökohtainen 
avustaja

Yhdistyksen edunvalvontatyössä 
jatkuu sille tunnusomainen moni-
puolinen yhteistyö eri tahojen  
kanssa.

Yhdistys osallistuu vaikuttamiseen 
niin paikallistasolla kuin valtakun-
nallisestikin viranomaistapaamisin, 
kirjelmin, aloittein, yhteydenotoin 
ja tarvittaessa valituksin. Yhdistys 
vie jäsenistönsä terveisiä eteenpäin 
niin päättäjille kuin muille järjes-
töillekin.

Neuvontapalvelut 
Polion sairastaneet tarvitsevat 

tukea ja apua ongelmatilanteissa. 
Yhdistyksen neuvonta- ja tukitoi-
minnan perustana on runsaan 50 
vuoden kokemus poliovammaisen 
arjesta. Yhdistyksen tarjoamat neu-
vontapalvelut on tarkoitettu kaikille 
poliovammaisille ja heidän omaisil-
leen  sekä poliosta kiinnostuneille. 

Palvelut toteutetaan yhteistyössä 
Suomen Polioliitto ry:n kanssa. Neu-
vontapalveluista ei peritä maksua.

KUNTOUTUS- JA SOPEUTUMIS- 
VALMENNUSTOIMINTA

Yhdistyksen kuntoutukseen liit-
tyvän toiminnan tärkein tavoite on 
kertoa polion sairastaneille henki-
löille oikeudesta kuntoutukseen, 
tiedottaa olemassa olevista kuntou-
tuspalveluista ja painottaa jatkuvan 
oman kunnon ja hyvinvoinnin huo-
lehtimisen tärkeyttä.

Yhdistys pyrkii omalta osaltaan 
täydentämään poliovammaisten kun-
toutusmahdollisuuksia  järjestämällä 
ja rahoittamalla - osin tai kokonaan 
- jäsenistölle suunnattuja  kuntou-
tusjaksoja oman varainhankintansa 
antamissa puitteissa. 
Kuntoutuksen  
kehittämishankkeet

Yhdistyksen tarjoamille kuntou-
tus- ja sopeutumisvalmennuspal-
veluille etsitään uusia toteuttamis-
tapoja. Kuntoutus voi olla hyvinkin 
monennäköistä ja perinteitä rikko-
vaa. Tämän kehitystyön tavoitteena 
on löytää toimivia tapoja edistää 
yhdistyksen jäsenten jaksamista 
omassa arjessaan. Yhdistyksen oman 
kuntoutustarjonnan pitää täydentä-
vää luontevasti julkista, olemassa 
olevaa palvelutarjontaa. Kuntou-
tuspalvelujen tulee olla sellaisia, 
että ne houkuttelevat osallistumaan 
ja tukevat omatoimista kuntoutusta 
osana omaa arkipäivää. Kehittämis-
hankkeet toteutetaan pääosin ensi-
vaiheessa paikallistasolla, ja niistä 
saatujen tulosten perustella toimintaa 
tullaan jatkossa laajentamaan. 

Paikalliskuntoutus
Yhdistyksen paikallisosastot jär-

jestävät alueellista liikunnallista 
kuntoutusta. Suosituin ja tehokkaim-
maksi koettu avokuntoutusmuoto on 
lämminvesivoimistelu. Lämminvesi-
voimistelu kotipaikkakunnalla osana 
arkipäivän elämää mahdollistaa 
vaikeastikin liikuntavammaisen 
polion sairastaneen henkilön osal-
listumisen tärkeään kunnon ylläpi-
tämiseen kotoa käsin. Lihashuoltoon 
keskittyvistä voimisteluryhmistä on 
saatu hyvää palautetta, erityisesti 
heiltä, jotka hakevat tukea omaan 
kotona suoritettavaan päivittäiseen 
liikuntaan. Paikallisia liikuntaryhmiä 
pyritään käynnistämään lisää. 

Haja-asutusseuduilla ja paikka-
kunnilla, joissa ei ole paikallista 
poliotoimintaa pyritään löytämään 
yhteistyökumppaneita, joiden kanssa 
voitaisiin yhteistyössä tarjota avo-
kuntoutuspalveluja alueen polion 
sairastaneille henkilöille.

Sopeutumisvalmennus- ja  
kuntoutuskurssit 

Toimintavuonna 2007 yhdistys 
järjestää itse kaksi valtakunnallista 
kuntoutuskurssia. Kurssit on tar-
koitettu erityisesti niille jäsenille, 
jotka jäävät Suomen Polioliitto 
ry:n kurssitarjonnan ulkopuolelle. 
Kurssit toteutetaan yhteistyössä 
Lehtimäen Opiston kanssa. Kurs-
sit ajoittuvat toinen helmikuulle ja 
toinen elokuulle. Nämä kurssit ovat 
osallistujille maksullisia, yhdistys 
maksaa osallistujille kurssitukea 
10,00 euroa/kuntoutusvuorokausi/
kurssilainen. Tuki huomioidaan 
kurssimaksussa.

Yhdistys osallistuu Käpylän, Pun-
kaharjun, Ruissalon ja Invalidiliiton 
Lapin Kuntoutuskeskuksessa polion 
sairastaneille henkilöille tarkoitet-
tujen Kelan rahoittamien kuntou-
tuskurssien kehitystyöhön yhdessä 
Suomen Polioliitto ry:n kanssa. 
Yhdistyksen edustajat käyvät ker-
tomassa yhdistyksen toiminnasta 
kurssilaisille. 

Yhdistys osallistuu asiantuntijana 
Suomen Polioliito ry:n järjestämien 
Raha-automaatti yhdistyksen kus-
tantamien kuntoutus- ja sopeutumis-
valmennuskurssien järjestelyihin ja 
sisällön kehittämiseen. 

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄ
Poliolehti

Yhdistyksen keskeisin tiedotus-
kanava on Suomen Polioliitto ry:
n julkaisema Poliolehti. Jäsenetuna 
jaettava lehti ilmestyy aikakausilehti-
tyyppisenä, 40-64 sivuisena, neljä 
kertaa vuodessa. Poliolehden päätar-
koituksena on välittää tietoa poliosta 
ja polion myöhäisoireista, kuntoutuk-
sesta ja poliojärjestöjen tarjoamista 
palveluista lukijoilleen.

Poliolehti toimii jäsenyhdistys-
ten ja paikallisjärjestöjen tapahtu-
matiedotteena. Poliolehteä tullaan 
jakamaan ilmaisnumeroina mm. 
terveysasemille ja apteekkeihin, 
messu- ja näyttelytilaisuuksissa sekä 
erilaisissa yleisötilaisuuksissa. 
Kotisivut

Polioinvalidit ry:n omien kotisi-
vujen (osoitteessa www.polioliitto.
com) sisällön pitää elää yhdistys-
toiminnan mukana, ajan hengessä. 
Sivujen käyttöä tiedotuskanavana 
tullaan kehittämään. Kotisivuilla 
on tietoa yhdistyksen tarjoamista 
palveluista ja jokaisella osastolla 
on käytössä oma sivunsa, jossa ne 
kertovat tarkemmin paikallisesta 
palvelutarjonnastaan.
Jäsenkirjeet

Sisäisen viestinnän perinteisem-
piä muotoja ovat jäsenistölle pos-
titettavat tiedotteet ja kirjeet, jotka 
voivat olla sekä valtakunnallisia että 
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paikallisesti rajattuja. Polioinvalidit 
ry ja sen osastot lähettävät tarvitta-
essa jäsenkirjeitä, joissa kerrotaan 
yhdistyksen ja osastojen tarjoamista 
palveluista. 
Muu tiedotus ja julkaisut

Polioinvalidit ry tiedottaa yhdis-
tyksen toimintaan liittyvistä ajan-
kohtaisista asioista  ja lähettää tausta-
aineistoja polioon ja vammaisuuteen 
liittyvistä asioista. Yhdistys myös 
pyrkii omalta osaltaan jatkamaan 
polioon liittyvää tiedotus- ja julkai-
sutoimintaansa.

JÄRJESTÖTOIMINTA 
Valtakunnallinen  
toiminta

Polioinvalidit ry tarjoaa palve-
lujaan koko valtakunnan alueella. 
Yhdistys pyrkii valvomaan jäsen-
tensä oikeuksien toteutumista koko 
valtakunnassa. Toiminnan alueellisen 
tasapainon toteuttaminen on jatkuva 
haaste. Yhdistyksen toiminnan olisi 
oltava ainakin tärkeimmiltä osiltaan 
mahdollisimman tasavertaisesti kaik-
kien jäsenten tavoitettavissa.  

Toiminnan tasavertaisuuteen täh-
tääviä toimenpiteitä ovat mm. toi-
minnan vieminen yhä enemmän 
alue- ja paikallistasolle, jolloin se 
on maantieteellisesti helpommin 
jäsenten tavoitettavissa sekä uusien 
toimintamallien kehittäminen. Toi-
mintamalleja kehitetään ja toteute-
taan tiiviissä yhteistyössä paikallis-
osastojen kanssa.

Aluetoiminta - paikallisosastot
Paikallisjärjestöt ja niiden moni-

puolinen toiminta ovat koko Poli-
oinvalidit ry:n toiminnan perusta. 
Polioinvalidit ry:n kahdeksan pai-
kallisosastoa tarjoavat jäsenistölle 
kuntoutusta, asiantuntemusta, ver-
taistukea ja monimuotoisia vapaa-
ajan toimintoja. Osastot valvovat 
jäsentensä oikeuksien toteutumista 
paikallisella tasolla.

Polioinvalidit ry tukee osastojensa 
työtä tarjoamalla tukea ja koulutusta. 
Jäsenmaksuosuuksien lisäksi paikal-
lisosastot saavat erilaisia toiminta-
avustuksia toimintansa rahoittami-
seksi. Toiminta-avustusjärjestelmän 
tavoitteena on parantaa paikallisia 
toimintamahdollisuuksia.

Paikallisosastot voivat halutessaan 
lähettää jäsenkirjeitä ja tiedotteita 
yhdistyksen jäsenrekisteri- ja pos-
titusohjelmien kautta. Osastojen 
vapaaehtoisille luottamushenkilöille 
järjestetään tarvittaessa koulutus- ja 
neuvottelutilaisuuksia. Vuoden 2007 
aikana toteutetaan ainakin yksi osas-
tojen luottamushenkilöille suunnattu 
neuvottelu/koulutustilaisuus. Luot-
tamushenkilöiden osallistumista 
myös muihin erilaisiin koulutusti-

laisuuksiin tuetaan mahdollisuuksien 
mukaan. 

Yhdistys pyrkii omalla toiminnal-
laan tukemaan jatkuvan ja aktiivi-
sen aluetoiminnan kehittämistä ja 
lisäämistä jatkossakin. Toimivalla 
alueorganisaatiolla on mahdollista 
parantaa jäsenten tasavertaisia osal-
listumismahdollisuuksia. 

Jäsenpalvelut
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä 

Poliolehti on yhdistyksen tärkein 
kaikki jäsenet tavoittama palvelu. 
Suomen Polioliiton neuvontapal-
velut ja yhdistyksen laaja vapaaeh-
toishenkilöstö pystyvät neuvomaan 
jäsenistöä monissa vammaisuuteen, 
erityisesti polioon ja sosiaaliturvaan 
liittyvissä asioissa sekä puhelimitse, 
sähköpostitse ja kirjeitse. Neuvonta-
työ on luonteva osa yhdistyksen ja 
sen  paikallisosastojen tilaisuuksia. 

Jäsenpalveluja ovat monipuolinen 
sekä yhdistyksen oma että Suomen 
Polioliiton kuntoutus- ja  sopeu-
tumisvalmennuskurssitarjonta, moni-
puolinen vapaa-ajan toiminta sekä 
mahdollisuus osallistua  aktii-
viseen järjestötyöhön ja vaikuttamis-
toimintaan.

Vapaa-ajan toiminta
Polioinvalidit ry ja erityisesti sen 

paikallisosastot jatkavat monipuo-
lista vapaa-ajan palvelujen ja tapah-
tumien toteuttamista. Toimintavuo-
den vapaa-ajan tarjontaan kuuluvat 
mm. erilaiset kerhot, opintopiirit, 
teemalliset päivätapahtumat, retket ja 
matkat niin koti- kuin ulkomaillakin. 
Vapaa-ajan toiminnan eri muodot 
toimivat usein paitsi virkistystapah-
tumana myös tiedotus- ja vertaistu-
kitapahtumana. Tapahtumissa on 
mukana avustajia.

Valtakunnalliset tapahtumat
Polioinvalidit ry on mukana jär-

jestämässä Suomen Polioliitto ry:n 
kahta vuosittaista valtakunnallista 
tapahtumaa kesäpäiviä ja syysta-
pahtumaa. Vuonna 2007 kesäpäivät 
vietetään Härmässä ja Syystapahtu-
maa Tampereella. Syystapahtuman 
yhteydessä juhlitaan 50 vuotta täyt-
tävää Tampereen osastoa.

Järjestö- ja yhteistoiminta
Polioinvalidit ry jatkaa ja kehittää 

yhteistyötään eri vammaisjärjestö-
jen sekä yhteistyökumppaneiden  
kanssa. Yhdistys kuuluu yhdessä 
Suomen Poliohuolto ry:n kanssa 
perustamaansa poliojärjestöjen  
yhteiseen Suomen Polioliitto ry:een. 
Polioinvalidit ry osallistuu aktiivi-
sesti poliojärjestöjen yhteisten  
tavoitteiden määrittelyyn ja toteut-
tamiseen.  

Yhdistys on Suomen Polioliitto 
ry:n kautta mukana Sosiaaliturvan 
Keskusliitto ry:ssä, Sosiaali- ja ter-

veysjärjestöjen yhteistyöyhdistys 
YTY ry:ssä sekä Vammaisjärjestöjen 
neuvottelukunnassa.

Yhdistykseen kuuluu kahdeksan 
paikallista rekisteröimätöntä alaosas-
toa. Alaosastot ovat: Lahden osasto, 
Pohjois-Suomen Polioinvalidit, Poh-
janmaan osasto, Pääkaupunkiseudun 
Polioinvalidit, Satakunnan osasto, 
Savon osasto, Tampereen osasto ja 
Varsinais-Suomen osasto. 
Kansainvälinen toiminta

Polioinvalidit ry seuraa kansain-
välistä polioon liittyvää tutkimusta 
ja kehitystyötä ja osallistuu  
poliojärjestöjen Pohjoismaiseen 
yhteistyöhön mahdollisuuksiensa 
mukaisesti.

PÄÄTÖKSENTEKO

Varsinainen (kevät) kokous
Polioinvalidit ry:n ylintä päätän-

tävaltaa käyttää vuosikokous, joka 
pidetään huhtikuussa 2007 Helsin-
gissä. Vuosikokouksessa jäsenistö 
hyväksyy edellisvuoden tilinpää-
töksen toiminta-kertomuksineen ja 
päättää tulevan kauden toiminta-
suunnitelmasta ja talousarviosta sekä 
valitsee yhdistykselle puheenjohtajan 
ja erovuoroisten tilalle johtokun-
nan jäsenet/varajäsenet kaudeksi 
2007-2008.

Jäsenten yhdistystoiminnan tavoit-
teisiin ja toteuttamiseen vaikuttami-
sen mahdollisuuksien  parantamiseksi 
johtokunta esittää vuosikokoukselle 
mallia, jossa ensivaiheessa yhdistyk-
sen paikallisosastojen asemaa vuo-
sikokoukselle esitettävien asioiden 
valmistelussa tullaan merkittävästi 
lisäämään. Yhdistys jatkaa saatujen 
kokemusten ja palautteiden perus-
teella  organisaationsa ja hallintonsa 
kriittistä tarkastelua ja on valmis 
tarvittaessa kehittämään omaa hal-
lintomalliaan joustavammaksi ja 
toimivammaksi yhdistyslain anta-
missa rajoissa. 

Johtokunta
Vuosikokouksen valitsema johto-

kunta johtaa yhdistyksen toimintaa 
vuosikokouksen asettamien tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Johtokunta 
kokoontuu tarpeen mukaan ja voi 
tarvittaessa perustaa erilaisia työ-
ryhmiä tai toimikuntia hoitamaan 
niille annettuja tehtäviä.

HENKILÖSTÖ 

Henkilöstö ja toimitilat 
Polioinvalidit ry:llä on palveluk-

sessaan puhelinhankkija, joka huo-
lehtii kannatusjäsenhankinnasta ja 
mahdollisista puhelinkeräyksistä. 
Yhdistyksellä ei ole toistaiseksi 
muita vakituisesti palkattuja toimi-
henkilöitä. Yhdistyksen jäsensih-
teerin ja toiminnanjohtajan tehtävät 

kuuluvat Suomen Polioliitolta saa-
taviin järjestöpalveluihin. 

Poliojärjestöillä (Suomen Polio-
liitto ry, Suomen Poliohuolto ry 
sekä Polioinvalidit ry) on yhteinen 
toimitila Helsingin Katajanokalla, 
osoitteessa Luotsikatu 6 E 28, 00160 
Helsinki. Toimitila on yhdistyksen 
omistama. Poliojärjestöt ovat jatka-
neet uusien esteettömien toimitilo-
jen etsimistä pääkaupunkiseudulta. 
Tavoitteena on, että uudet toimitilat 
vuokraa Suomen Polioliitto ry ja 
tilojen vuokraukseen tarvittavaa 
rahoitusta haetaan Raha-automaat-
tiyhdistykseltä. Tämä vapauttaisi 
jatkossa yhdistyksen omaisuutta 
luontevasti lisää käytettäväksi jäse-
nille tarjottavien palvelujen rahoit-
tamiseen.
Arkistointi

Yhdistyksen aineiston seulomista, 
luettelointia, hävitystä ja pysyvää 
säilyttämistä jatketaan.

TALOUS JA VARAINHANKINTA
Toiminnan rahoitus

Polioinvalidit ry:n toiminnan vuo-
sittaisen rahoituksen rungon muo-
dostavat jäsenmaksut, kaupunkien  
ja kuntien avustukset ja vuokratuotot. 
Paikallisosastojen varainhankinnan 
perustan muodostavat varsinaisten 
jäsenten jäsenmaksut, tukimaksut, 
avustukset sekä arpajaiset ja myy-
jäistuotot. Vuoden  2007 toimintaa 
rahoitetaan myös merkittävästi Aili 
Nirosen rahastosta.

Johtokunta tulee laatimaan toimin-
tavuoden aikana yhdistykselle uuden 
varojen käyttösuunnitelman  5 -10- 
15 vuodeksi, joka tullaan esittämään 
vuosikokoukselle keväällä 2008.

Päätteeksi
Polioinvalidit ry on ollut yli 50 

vuotta poliovammaisten ja heidän 
läheistensä oma järjestö. Yhdistyksen 
ovat perustaneet poliovammaiset, 
ja he myös ovat johtaneet ja joh-
tavat tänäkin päivänä yhdistystä. 
Tämä varmistaa sen, että yhdistyk-
sen tavoitteet ja toiminnan keinot 
ovat sellaisia, jotka poliovammai-
set itse kokevat tärkeiksi. Yhdistys 
jatkaa työtään polion sairastaneiden 
yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja 
osallistumisen  puolesta.

Polioinvalidit ry 
Johtokunta
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YLEISTÄ 
Suomen Poliohuolto r.y. on vuonna 

1958 perustettu poliovammaisten 
etujärjestö, jonka kotipaikka on Hel-
sinki ja toimialueena koko Suomi. 
Yhdistyksen toiminnan tavoitteina 
ovat polioon liittyvä tiedottami-
nen, valtakunnallinen ja paikallinen 
vaikuttaminen poliovammaisten 
tasa-arvoisuuden toteutumiseksi 
vammattomiin nähden, poliovam-
maisten syrjäytymisen ehkäisemi-
nen, vertaistuen tarjoaminen, sekä 
lomailu- ja virkistystoiminnan jär-
jestäminen.

Suomen Poliohuolto r.y:n yksi 
tärkein toimintamuoto on ollut polio-
vammaisille tarkoitetun palvelu- ja 
lomakodin ylläpitäminen. Yhdistys 
perusti vuonna 1958 Vihdin kunnan 
Vihtijärvelle Kaislaranta nimisen 
palvelu- ja lomakodin. Kaislaranta 
oli Suomen ensimmäinen ns. vam-
maisten palvelutalo. Ympärivuotinen 
asumispalvelutoiminta Kaislaran-
nassa jatkui yhtäjaksoisesti vuoden 
1999 elokuun loppuun saakka, jolloin 
toimintamuoto lopetettiin pysyväksi 
muodostuneen asukasvajauksen 
johdosta. Asumispalvelutoiminnan 
päätyttyä Kaislaranta on edelleen 
jatkanut toimintaansa lomakotina.

Suomen Poliohuolto r.y. on perus-
tanut yhdessä Polioinvalidit r.y:n 
kanssa vuonna 1994 Suomen Polio-
liitto r.y:n, joka toimii suomalaisten 
poliojärjestöjen yhteistyöjärjestönä. 
Suomen Polioliitto r.y:n perustamisen 
myötä poliovammaisten valtakunnal-
lista edunvalvontaa on hoidettu pää-
asiallisesti Suomen Polioliitto r.y:n 
toimesta. Jäsenjärjestöjen rooliksi 
on muodostunut lähinnä paikallinen 
vaikuttaminen, sekä kuntoutus-, 
vapaa-aika-, virkistys- ja lomailu-
toiminnan järjestäminen.

JÄSENISTÖ
Suomen Poliohuolto r.y:n jäsenistö 

muodostuu polion sairastaneista var-
sinaisista jäsenistä ja yhdistyksen toi-
mintaa tukevista kannatusjäsenistä. 
Kertomusvuoden päättyessä Suomen 
Poliohuolto r.y:llä on yhteensä 1264 
jäsentä, joista varsinaisten jäsenten 
osuus on 270 henkilöä. Vuoden 2006 
aikana yhdistyksen varsinaisesta 
jäsenyydestä erosi kolme (3) henki-
löä, kuoli kymmenen (10) henkilöä 
ja jäseneksi liittyi kuusi (6) henkilöä. 
Yhdistyksen varsinaisten jäsenten 
keski-ikä on 67 vuotta. 

TALOUS
Suomen Poliohuolto r.y:n toimin-

nan rahoitus vuonna 2006 muodostui 
Kaislarannan kiinteistön vuokratuo-
tosta, jäsenmaksuista ja muutamien 
kuntien myöntämistä avustuksista. 
Suomen Poliohuolto r.y:n  toimintaan 
ei saatu muuta ns. julkista rahoi-
tusta. Valtaosa yhdistyksen kanna-
tusjäsenistä on jo vuosikymmeniä 
yhdistyksen toimintaa tukeneita 
iäkkäitä ihmisiä. Usean viimeksi 
kuluneen vuoden ajan kannatusjäsen-
ten määrä on ollut laskeva. Kanna-
tusjäsenten hankinta on vaikeutunut 
vuosi vuodelta. Kannatusjäsenten 
väheneminen tulee myös jatkossa 
vaikeuttamaan yhdistyksen toimin-
nan rahoittamista. Vuoden 2006 
aikana yhdistyksen talous saatiin 
tasapainoon Kaislarannan kiinteistön 
vuokraamisen ansiosta.

TIEDOTTAMINEN
Suomen Poliohuolto r.y:n tiedo-

tustoimintaa on hoidettu neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvän Suomen Polio-
liitto r.y:n  julkaiseman Polioleh-
den, sekä internet-verkossa olevan 
Suomen Poliohuolto r.y:n  kotisi-
vun kautta. Poliolehden vuosikerta 
sisältyy sekä varsinaisten jäsenten, 
että kannatusjäsenten jäsenmak-
suun. Poliolehden tiedottava mer-
kitys korostuu myös siten, että sen 
vapaakappaleita lähetetään runsaasti 
mm. julkisiin toimipisteisiin, kun-
tiin, sairaaloihin ja moniin muihin 
toimintamme kannalta tärkeisiin 
kohteisiin. Vammaislainsäädäntöön 
ja sosiaaliturvaan liittyvää tiedotusta 
ja neuvontaa jäsenistölle on annettu 
tarvittaessa myös puhelimitse ja säh-
köpostitse. Suomen Poliohuolto r.y:
n kotisivu löytyy osoitteesta: http://
personal.inet.fi/koti/leo.hanninen/ 
sekä Suomen Polioliitto r.y:n koti-
sivun www.polioliitto.com linkistä 
”Jäsenjärjestöt.”

LOMAILU- JA 
VIRKISTYSTOIMINTA

Suomen Poliohuolto r.y. ylläpiti 
edelleen omistamaansa Vihdin 
kunnan Vihtijärvellä sijaitsevaa Kais-
laranta-kotia, joka toimii kesäaikai-
sin ensisijaisesti poliovammaisille, 
mutta myös muille tahoille lomailu-
toimintaa järjestävänä lomakotina. 
Kaislaranta oli vuokrattuna vuoden 
2006 Kaislakoti r.y:lle ympärivuo-
tista päihdeongelmallisille suunnat-
tua palvelukotitoimintaa varten.

Suomen Poliohuolto r.y:n varsi-
naisilla jäsenillä oli myös v. 2006 
mahdollisuus hakea enintään viikon 
mittaisia täysihoidon sisältäviä mak-
suttomia vapaalomia Kaislarannassa. 
Vapaalomat myönnettiin kaikille 
hakijoille. Kaislarannan lomailu-
kausi ajoittui kertomusvuonna ajan-
jaksolle 01.06.-31.07.2006. Suomen 
Poliohuolto r.y. osti lomalaistensa 
täysihoidon ja avustamisen sisältä-
vät lomailupalvelut Kaislakoti r.y:
ltä. Asiakkailta kerätty palaute tästä 
toimintamallista lomailupalvelujen 
järjestämiseksi oli erittäin positii-
vista. Kaislarannan lomailupalveluja 
käytti yhteensä 43 henkilöä 19:sta 
eri paikkakunnalta ympäri Suomen 
sekä 2 henkilöä USA:sta. Lomai-
luvuorokausien kokonaismäärä oli 
265, josta yhdistyksen varsinaisille 
jäsenille myönnettyjen vapaalomien 
osuus oli 124 vuorokautta.

Kaislarannan lomajaksot tarjo-
avat poliovammaisille ja heidän 
omaisilleen paitsi mahdollisuuden 
virkistävään vapaa-ajanviettoon, 
myös tilaisuuden tavata muita polio-
vammaisia. Mahdollisuuden vaihtaa 
kokemuksiaan vertaistensa kanssa. 
Mahdollisuutta saada käytännön 
neuvoja arkipäivässä selviytymi-
seen muilta poliovammaisilta, tietoa 
poliosta ja sen myöhäisoireista, sekä 
yleistä vammaisuuteen liittyvää 
tietoa lainsäädännöstä ja muista 
asioista. Kaislarannan lomien yhte-
ydessä lomalaisten kesken käydyt 
keskustelut ovat auttaneet useita 
poliovammaisia mm. hakeutumaan 
sellaisten palvelujen ja etuuksien 
piiriin, joista he eivät ole olleet 
aikaisemmin tietoisia. Kaislarannan 
toiminnalla on poliovammaisille 
lomailumahdollisuuden lisäksi varsin 
suuri vertaistuellinen merkitys.

HALLINTO
Suomen Poliohuolto r.y:n ylintä 

päätösvaltaa käyttää kerran vuodessa 
kokoontuva vuosikokous. Yhdistyk-
sen asioita hoitaa vuosikokouksen 
valitsema hallitus, johon kuuluu 
kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen 
jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuo-
deksi kerrallaan siten, että kunakin 
vuonna eroaa vuorollaan neljä (4) 
jäsentä, jotka vuosikokouksen pää-
töksellä voidaan valita hallitukseen 
uudelleen. Hallituksen toimikausi 
kestää yli kalenterivuoden siihen 
saakka, kunnes vuosikokous on 
valinnut uuden hallituksen.

Suomen Poliohuolto r.y:n vuosiko-
kous pidettiin Helsingissä Ruskea-
suon koululla 06.05.2006. Vuosiko-
koukseen osallistui 24 yhdistyksen 
jäsentä ja heidän avustajiaan. Koko-
uksen puheenjohtajana toimi Martti 
Talja ja sihteerinä Suomen Polioliitto 
r.y:n toiminnanjohtaja Birgitta Oksa. 
Hallituksen jäseniksi seuraavaksi 
kaksivuotiskaudeksi valittiin uudel-
leen erovuorossa olleet: Anna-Liisa 
Hillo, Elise Korelin ja Arto Pätäri. 
Erovuorossa olleen Väinö J. Mäki-
Petäyksen kieltäydyttyä uudelleen 
valinnasta, uudeksi hallituksen jäse-
neksi valittiin Antti Mettiäinen.

Suomen Poliohuolto r.y:n halli-
tuksen muodostivat Otso Forsman, 
Anna-Liisa Hillo, Markku Huos-
tila, Leo Hänninen, Elise Korelin, 
Antti Mettiäinen, Arto Pätäri ja Eira 
Tenhonen. 

Helsingissä 24.05.2006 pidetyssä 
järjestäytymiskokouksessa hallituk-
sen ja yhdistyksen puheenjohtajaksi 
valittiin Leo Hänninen, varapuheen-
johtajaksi Arto Pätäri ja sihteeriksi 
Elise Korelin. Hallitus kokoontui 
kertomusvuoden aikana neljä (4) 
kertaa. Asioita käsiteltiin yhteensä 
49:ssä pöytäkirjan kohdassa.

Suomen  
Poliohuolto r.y. 

Toimintakertomus  
vuodelta 2006

Suomen Poliohuolto ry:n edustajat Suomen Polioliiton hallituksessa 
ovat Elise Korelin, Arto Pätäri ja Leo Hänninen.
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Vuoden 2007 alussa Suomen Polio-
huolto r.y:n hallituksen muodostavat; 
Leo Hänninen (puheenjohtaja), Arto 
Pätäri (varapuheenjohtaja), Elise 
Korelin (sihteeri), Otso Forsman, 
Anna-Liisa Hillo, Markku Huostila, 
Antti Mettiäinen ja Eira Tenhonen.

Suomen Poliohuolto r.y:n toi-
misto sijaitsee Helsingin Kataja-
nokalla osoitteessa Luotsikatu 6 E 
28, 00160 Helsinki puh. 09-6860 
990, fax. 09-6860 9960, e-mail. 
leo.hanninen@pp1.inet.fi , www-
sivut: http://personal.inet.fi/koti/
leo.hanninen ja Suomen Polioliitto 
r.y:n kotisivun kautta osoitteessa  
http://www.polioliitto.com linkistä 
”Jäsenjärjestöt”.

JÄSENISTÖ
Suomen Poliohuolto ry:n jäsenistö 

muodostuu varsinaisista poliovam-
maisista jäsenistä, sekä yhdistyksen 
toimintaa tukevista kannatus- ja 
yhteisöjäsenistä Yhdistyksen varsi-
naiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 
polion sairastanut Suomen kansalai-
nen, joka kirjallisen jäsenhakemuk-
sensa yhteydessä esittää luotettavan 
todistuksen polion jälkitilasta. Varsi-
naiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen 
hallitus.

TOIMINTA

Edunvalvonta
Suomen Polioliitto r.y:n kautta 

yhdistys on edustettuna mm. Sosi-
aali- ja terveysturvan keskusliitto r.y:
ssä, Sosiaali- ja Terveysjärjestöjen 
yhteistyöyhdistys YTY r.y:ssä ja 
Valtakunnallisessa Vammaisfoo-
rumissa. 
Kuntoutuspalvelut

Suomen Polioliitto r.y. järjestää 
RAY:n avustuksella poliovammai-
sille tarkoitettua kuntoutustoimintaa. 
Suomen Poliohuolto r.y. rohkaisee 
jäsenistöään hakeutumaan liiton kun-
toutustoiminnan piiriin. Yhdistyksen 
varsinaisten jäsenten keski-ikä on 
67 vuotta. Poliovammaisten kun-
toutustarve on huomattava. Viime 
vuosina kerätty lääketieteellinen 
tutkimustieto polion myöhäisoi-
reista ns. postpoliosyndroomasta 
on osoittanut kuntoutuksen tärkeän 
merkityksen ikääntyville poliovam-
maisille. Poliovammaisten tulisi 
päästä kuntoutukseen vuosittain. 
Vaikeavammaisten omatoimisuuden 
tukeminen ja edistäminen kuntoutuk-
sen ja siihen liittyvän viriketoimin-
nan avulla on paitsi inhimillisesti 
myös taloudellisesti yhteiskunnan 
edun mukaista.

TIEDOTTAMINEN
Yhdistyksen toiminnasta tiedote-

taan Suomen Polioliitto r.y:n julkai-
seman Poliolehden, internet-verkossa 
olevan kotisivun ja jäsenkirjeiden 
avulla. Poliolehti ilmestyy neljä 

TOIMIKUNNAT
Suomen Poliohuolto r.y:n hallitus 

päätti kokouksessaan 08.11.2005 
nimittää yhdistykselle naistoimi-
kunnan vuodelle 2006. Toimikunnan 
muodostivat; Anna-Liisa Hillo, Elise 
Korelin, Kyllikki Landin, Rauni 
Mäki-Petäys, Kerttu Pitkänen, Sirkka 
Ranta, Leena Simola-Nikkanen, Eira 
Tenhonen, Irene Vasiljev ja Gretel 
Viinikainen.

VALVONTA
Vuosikokouksen valitsemina tilin-

tarkastajina ovat toimineet Jukka 
Silvo HTM ja asianajaja Heikki 
Aaltonen. Varatilintarkastajina ovat 
olleet Erkki Manner KHT ja Leena 
Simola-Nikkanen.

EDUSTUS
Suomen Poliohuolto r.y. on Suomen 

Polioliitto r.y:n jäsen ja liiton kautta 
edustettuna Sosiaali- ja terveystur-
van keskusliitto r.y:ssä, Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys 
YTY r.y:ssä ja Valtakunnallisessa 
vammaisjärjestöjen neuvottelukun-
nassa.

Suomen Poliohuolto r.y. oli edus-
tettuna Suomen Polioliitto r.y:n 
hallituksessa. Yhdistyksen edusta-
jina toimivat Leo Hänninen (vara-
puheenjohtaja), Elise Korelin ja 
Arto Pätäri.

Suomen Poliohuolto r.y. oli  edus-
tettuna myös Vihdin vammaisneu-
vostossa (Leo Hänninen, puheenjoh-
taja) ja Espoon vammaisjärjestöjen 
neuvottelukunnassa (Anna-Liisa 
Hillo, jäsen) sekä Vantaan vammais-
järjestöjen yhteistyö- ja neuvottelu-
kokouksessa (Elise Korelin).

TOIMISTO
Suomen Poliohuolto r.y:n toimisto 

sijaitsee Helsingin Katajanokalla 
osoitteessa Luotsikatu 6 E 28, 00160 
Helsinki puh. (09) 686 0990, fax. 
(09) 686 09960. Sähköpostiosoite on 
leo.hanninen@pp1.inet.fi 

Kertomusvuoden aikana yhdis-
tyksen palveluksessa toimi yksi 
(1) kannatusjäsenhankkija ja yksi 
(1) osa-aikainen järjestösihteeri. 
Suomen Poliohuolto r.y:n tarvit-
semia toimistopalveluja tuotettiin 
osittain myös Suomen Polioliitto 
r.y:n toimesta.

Poliota voidaan pitää tänä päivänä 
Suomen ja kehittyneiden maiden 
osalta voitettuna sairautena. Näissä 
maissa uusia poliotapauksia ei ole 
ilmennyt enää vuosiin. Suomessa 
elää vielä arviolta noin 5000–6000 
polion sairastanutta henkilöä. Heidän 
osalta poliota ei ole voitettu. Polio-
vammaisuus on heille elämänsä 
loppuun saakka “riesana arjessa sel-
viytymiselle”. Suomen Poliohuolto 
r.y pyrkii omalla toiminnallaan 
ehkäisemään heidän syrjäytymis-

tään, edesauttamaan ja helpottamaan 
poliovammaisten jäsentensä selviy-
tymistä jokapäiväisessä elämässä, 
edistämään heidän osallisuutensa 
toteutumista sekä tarjoamaan heille 
poliotietoa ja mielekästä yhdessäoloa 
virkistys-, lomailu-  ja vapaa-aika-
toiminnan muodossa. 

Kiitämme työmme tukijoita ja 
yhteistyökumppaneitamme kulu-
neesta vuodesta 2006.

SUOMEN POLIOHUOLTO r.y. 
Hallitus 

Toiminta- 
suunnitelma  
vuodelle 2007
YLEISTÄ

Suomen Poliohuolto r.y. on polio-
vammaisten vuonna 1958 perustama 
ja heidän itsensä johtama vammais-
järjestö, jonka kotipaikka on Hel-
sinki ja toimialueena koko Suomi.  
Suomen Poliohuolto r.y. on perus-
tanut vuonna 1994 yhdessä Polioin-
validit r.y:n kanssa poliojärjestöjen 
yhteistyöjärjestönä toimivan Suomen 
Polioliitto r.y:n.

Suomen Poliohuolto r.y:n toimin-
nan päätavoitteina vuonna 2007 tulee 
olemaan; jäsenistön yleinen edun-
valvonta, vammaislainsäädäntöön 
liittyvä tiedotustoiminta, jäsenistön 
opastaminen lakisääteisten palvelu-
jen ja tukitoimien piiriin, lomailu- ja 
virkistystoiminnan järjestäminen, 
yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
poliovammaisten erityistarpeiden 
huomioimiseksi yhteiskuntasuun-
nittelussa, poliovammaisten kes-
kinäisen vertaistuen toteuttaminen, 
syrjäytymisen ehkäiseminen ja tasa-
arvoisuuden edistäminen.

HALLINTO
Suomen Poliohuolto r.y:n sääntöjen 

mukaan ylintä päätösvaltaa yhdis-
tyksessä käyttää kerran vuodessa 
kokoontuva vuosikokous. Yhdistyk-
sen asioita hoitaa vuosikokouksen 
valitsema hallitus, johon kuuluu 
kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. 
Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan, kuitenkin niin, että kuna-
kin vuonna vuorollaan eroaa neljä 
(4) jäsentä, jotka vuosikokouksen 
päätöksellä voidaan valita uudelleen 
hallitukseen. Hallituksen toimikausi 
kestää yli kalenterivuoden siihen 
saakka, kunnes vuosikokous on 
valinnut uuden hallituksen.

kertaa vuodessa ja se lähetetään 
kaikille yhdistyksen varsinaisille 
jäsenille, kannatusjäsenille, sekä 
useille yhdistyksen toiminnan kan-
nalta tärkeille tahoille. 

LOMAILU- JA 
VIRKISTYSTOIMINTA

Suomen Poliohuolto r.y. omistaa 
Vihdin kunnan Vihtijärvellä sijaitse-
van Kaislaranta-kodin, joka on ollut 
vuokrattuna Kaislakoti-yhdistys r.y:
lle vuoden 2005 syksystä alkaen. 
Yhdistys on ostanut vuokralaiselta 
lomalaistensa tarvitsemat palve-
lut. Kaislarannan vuokrasopimus 
on irtisanottu vuokralaisen taholta 
päättyväksi 27.05.2007. Vuokrasopi-
muksen päättymisen johdosta yhdis-
tyksellä ei ole enää mahdollisuuk-
sia Kaislarannan lomailutoiminnan 
jatkamiseen. Suomen Poliohuolto 
r.y:n vuoden 2005 vuosikokous on 
myöntänyt yhdistyksen hallitukselle 
valtuudet Kaislarannan ja Jokirinteen 
kiinteistöjen myyntiin. Yhdistyksen 
hallitus tulee asettamaan kiinteistöt 
myyntiin ja valmistelee suunnitel-
man myynnistä saatavien varojen 
käyttämisestä jäsenistön huolto-, 
lomailu- ja virkistystoimintaan.

TALOUS
Suomen Poliohuolto r.y:n toimin-

nan rahoitus muodostuu jäsenmak-
suista ja kuntien myöntämistä avus-
tuksista. Vuosikokouksen päätöksen 
mukaisesti jäsenmaksut vuonna 
2007 ovat seuraavat; varsinaiset 
jäsenet 10 €, kannatusjäsenet 20 € 
sekä yhteisö- ja yritysjäsenet 50 €. 
Jäsenmaksuihin sisältyy Poliolehden 
vuosikerta.

Suomen Poliohuolto r.y. toimii 
poliovammaisten jäsentensä elin-
olosuhteiden, elämänlaadun, osal-
lisuuden ja tasavertaisuuden edistä-
miseksi, sekä heidän syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi. Toimintamme perus-
tuu luottamuksellisiin suhteisiin ja 
hyvään yhteistyöhön sosiaali- ja ter-
veysviranomaisten, sekä sosiaali- ja 
terveysalan järjestöjen sekä muiden 
työmme tukijoiden kanssa.

SUOMEN POLIOHUOLTO R.Y.  
Hallitus
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Osastot

Lahden osasto
On aika siirtää katse syksyn tapahtu-

miin. Aloitamme kunto- ja virkistyspäi-
vän vietolla perjantaina 24.08.2007 klo 
10-15 Oppimiskeskus Optiimin opiske-
lijoiden kanssa Hoitajakatu 3, Lahdessa. 
Päivän ohjelmassa on mm. rentoutusta, 
päivätanssit ja tietysti vesivoimistelua. 
Ruokailusta perimme 7 euron omavas-
tuun. Tule katsomaan ja viihtymään!

Ilmoittautumiset 17.08.2007 mennessä 
Heikille puh. 03- 7622 163 / 044 0203 
050 tai Ritvalle 03- 7335 412 / 044 
5142 256.

Vesivoimistelu aloitetaan torstaina 
30.08.2007 klo 15-16. Oppimiskeskus 
Optiimin tiloissa Hoitajakatu 3 Lahdessa. 
Jumppakertoja on 15, mutta Itsenäisyys-
päivää juhlimme kukin kotonamme. 
Syyskauden omavastuu on 15 euroa 
jäseneltä ja 20 euroa ei jäseneltä. Ter-
vetuloa mukaan!

Tiffany lasikurssi ”Lasin Taika” 
pidetään Lahden Seudun Invalidit ry:n 
kesäkoti Sarvikuutissa tiistaista torstaihin 
eli 4-6.09.2007. Omavastuuosuudet jäse-
neltä ovat: ruoka 10 euroa (sisältäen kaksi 
aamu- ja  iltapalaa ja kaksi lounasta). 
majoitus alueen mökeissä listahintojen 
mukaisesti (LSI:n jäsenille hinnat edul-
lisemmat, Invalidiliitto ry:n jäsenille 10 
% alennus) sekä tarvikkeet 5 – 20 euroa, 
tehtävän työn mukaan.

Ohjaajana  Tuula Pukkila, Pohjois-
Suomen osastosta. Tule ja koe ”Lasin 
Taika”!

Lisätietoa antaa puheenjohtaja Heikki 
puh. 03 7622 163 / 044 0203 050 tai 
sihteeri Ritva puh. 03 7335 412 / 044 
5142 256. Ilmoittautumiset 15.08.2007 
mennessä ym. henkilöille.

Loppuvuoden tapahtumat:
Sinfonia Lahden perinteiseen Joulu-

konserttiin torstaille 20.12.2007 klo 18 
konserttiin on varattu 15 lippua, riviltä 
23 sekä alapermannolta. Pistäpä allak-
kaan muistiin!

Vietämme myös yhdessä Pikkujoulua, 
mutta aika ja paikka ovat vielä avoi-
mena.

Mukavaa ja iloista kesää!

Johtokunta

Satakunnan osasto
Kesäteatteri Nokialla la 4.8.2007  
klo 15.00  ”Sininen uni”
• Uusi musiikkipitoinen näytelmä 

Tapio Rautavaarasta. Näytelmä 
kertoo pienestä pojasta Nokialla, 
hänen äidistään ja kavereistaan. Rin-
nalla kulkee Rautavaaran elämänvai-
heet nuorukaisesta mieheksi, jonka 
ääni yhä soi korvissamme monissa 
lauluissa ja sävelmissä.

• Päivän ohjelma alkaa Klo 13.00 lou-
naalla kylpylähotelli  Edenissä
Pääruoka (pöytiin tarjoilu); Härän 

paahtopaisti – lämmin punaviinikastike, 
juusto-kermaperunat. Jälkiruoka (Buffet-
pöydästä); kahvi ja unelmatorttu

Osasto järjestää yhteiskuljetuksen.
Matkan hinta jäsenet 35 euroa (ei 

jäsenet 45 euroa). Hinta sis. teatterilipun, 
väliaikakahvin, lounaan ja matkat.

Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 
20.07.2007. Maksun pyydämme suo-
rittamaan osaston tilille  Länsi-Suomen 
Osuuspankki 570002 - 44928612
Syyskauden avajaiset Huilaus 
18.08.2007 klo 12.00 alkaen

On perinteiset syyskauden avajaiset, 
jossa seurustelua, pelejä, arpajaiset, 
osaston tarjoama lounas ja iltapäiväkah-
vit. Mahdollisuus on myös saunaan ja 
uintiin. Ilmoitathan tulostasi viimeistään 
5.8.2007.

Edellä oleviin tapahtumiin voi ilmoit-
tautua ja/tai lähemmin tiedustella Raija 
Kiviniitty , puh 040-527 5965   tai Sirpa 
Haapala puh. 040-774 2620.

Kirpputori-toiminta
Osaston toiminnan tukemiseksi on 

pienimuotoista kirpputoritoimintaa. 
Mikäli sinulla on mahdollisuus lahjot-
taa myyntiin tavaroita, niin voit ottaa 
yhteyttä Sirpa Haapalaan.

Ohjattu lämminvesivoimistelu 
Syksyllä  jatkamme 03.09.2007 klo 

18.00 Länsi-Suomen Diakonialaitoksen 
Sairaskoti ja kuntoutuskeskuksessa

Hyvää kesää kaikille toivottaa

Johtokunta

Pohjanmaan 
osasto

Osastomme kesäpäivää vietämme 
kesäteatterin merkeissä Seinäjoella 15.7. 
2007. Menemme katsomaan Kaunista 
Veeraa. Näytelmän ohjaa Pekka Räty 
ja pääosassa on Maria Lund. Liput on 
varattu päivänäytökseen joka alkaa klo 
13.00.

Kulkeminen omilla autoilla, teatterili-
pusta omavastuu osuus 5,00 euroa/hlö. 
Sitovat ilmoittautumiset 28.6. mennessä 
Hakalan Pirkolle p. 040-7501 914 tai 
Pirjolle p. 050-3057 251.

Osallistumme 4.8. Tampereen ja Var-
sinais-Suomen osastojen kanssa teatte-
riin Nokialla, Rantasipi Edenissä, jossa 
menee musiikkipitoinen näytelmä ”Sini-
nen uni”. Se kertoo Tapio Rautavaaran 
elämästä. Liput ja lounas yhteensä 28,00 
euroa/hlö. Lounas kello 13.00 alkaen ja 
teatteri alkaa kello 15.00. Kulkeminen 
omilla kyydeillä. Sitovat ilmoittautu-
miset Pertille 15.7.2007 mennessä p. 
050-3656 389.

Osastomme kuntotapahtuma on Vaa-
sassa 27.-28.8.2007 Vaasan seurakun-
tayhtymän leirikeskuksessa Lepikossa. 
Aloitamme ruokailulla kello 12.00. 
Ohjelma jatkuu erityisliikunnanohjaajan 
opastuksella. Pelejä ja hauskanpitoa. 
Mukaan omat liinavaatteet ja iloinen 
mieli. Ilmoittautumiset 18.8.2007 men-
nessä  Pertille 15.7. mennessä p. 050-
3656 389 tai Pirkolle p. 040-7501 914.

13.-14.10.2007 on Tampereella val-
takunnallinen syystapahtuma, jonne 
järjestetään yhteiskuljetus, mutta tästäkin 
myöhemmin, kuten myös osastomme 
pikkujoulusta, kunhan ensin on vietetty 
ihana lämmin kesä.

Kesäterveisin

Johtokunta
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Tampereen osasto
Kesäkalenteri:

Kesäteatteriin Nokialle lauantaina  
04.08.2007 

Satakunnan osasto on kutsunut tam-
perelaiset retkelle Nokialle.  Ensin on 
lounas Hotelli Rantasipi Edenissä ja sen 
jälkeen Tapio Rautavaaran musiikista 
koostuva esitys ”Sininen Uni” Nokian 
kesäteatterissa. 

Tampereelta ei järjestetä yhteiskulje-
tusta, mutta siirtyminen Edenistä Ken-
nonnokalle (noin 5 km) järjestyy tarvit-
taessa. Lippuja sihteeriltämme Pirjolta, 
niitä on rajoitetusti, joten toimi nopeasti 
varmistaaksesi kesäisen musiikkielä-
myksen.

Hinta 20,00 €/jäsen, avustajat jäsen-
hinnalla,  2800 €/ei-jäsen, sisältäen 
lounaan, teatterilipun ja kahvitarjoilun 
väliajalla.

Jumppa  
Tampereen Kuntouttamislaitoksella, 

syyskausi alkaa 06.09.2007  klo 11.00.
Tervetuloa kohentamaan kuntoa ja vir-

kistämään mieltä mukavassa ryhmässä 
asiantuntevan fysioterapeutin johdolla.  
Kausimaksu  20,00 € /henkilö. Ennak-
koilmoittautumista ei tarvita.  

Meidän kerho  kokoontuu kesän jäl-
keen jälleen lauantaina 08.09.2007  klo 
13.00 Pellervontuvalla, Pellervonkatu 
9.   Katselemme matkakuvia Niilin 
risteilyltä.

Osastomme yhteystiedot:
Varapuheenjohtaja Leila Lahti-Pätäri  

040 700 1257 sihteeri  Pirjo Karin-Oka  
p. 041 533 8755. Löydät meidät myös 
nettisivuilta www.polioliitto.com

Kiitos kaikille, jotka osallistuitte tavalla 
tai toisella Vappumyyjäisten valmistelui-
hin ja lahjoititte leivonnaisia ym. myy-
tävää.  Pienistä puroista saimme aikaan 
runsaan myyntipöydän.  Totesimme 
jälleen yhteispelillä se sujuu tässäkin 
tapauksessa.

Sipaiskoon kesä Sinua lempeällä sii-
vellään ja avatkoon Sinulle aurinkoisten 
polkujen portin.

Hyvää kesää kaikille !

Johtokunta

Varsinais-Suomen 
osasto

Tervehdys kaikille lukijoille ja heltei-
den odottelua!   

Sipilänmäen kesäteatteriin Piikkiöön 
menemme  11.6. 2007 katsomaan Reino 
Helismaan ja Toivo Kärjen musiik-
kinäytelmää ”Suutarin tyttären pihalla”. 
Esitys alkaa klo 19 ja sitä ennen yhteis-
laulua n. 30 minuuttia. Kokoonnutaan 
klo 18 teatterilla. Liput maksavat  10 
€ / hlö. 

Kesäteatteriretki Nokialle   
Varsinais-Suomen, Tampereen, Poh-

janmaan sekä Satakunnan osastojen 
yhteinen “perinteiseksi muodostunut” 
kulttuuritapahtuma on Nokialla lauan-
taina 4.8.2007. Nokian kesäteatterissa 
esitetään  ”Sininen uni”. Uusi musiik-
kipitoinen näytelmä kertoo Tapio Rau-
tavaarasta. Kello 13.00 lounas  Kylpy-
lähotelli Rantasipi Eden, Paratiisinkatu 
2, 37120 Nokia. Kello 15.00 teatteri 
”Sininen uni” .

Lounas, teatterilippu ja väliaikakahvi 
maksavat 28,00 euroa / hlö. Tähän lisä-
tään kuljetuksen osuus. 

Perinteinen ulkoilupäivämme jär-
jestetään tänäkin vuonna Kuusistossa 
Lomakoti Koivukankareella. Ajankohta 
heinä –elokuussa, päivämäärä on vielä 
avoin. 

Maaliskuussa osastomme uutena 
toimintona alkanut askartelukerho 
kokoontui kevään aikana useita ker-
toja.  Kesällä mahdollisesti lomaillaan, 
mutta syksyllä jatketaan taas säännöl-
lisemmin.

Kesätauon jälkeen taas vesijumppa/
uinti jatkuu perjantaisin Ruusukort-
telissa kuten myös  Laukkavuoressa 
jäsenemme voivat käydä uimassa Turun 
Seudun Invalidien uintivuorolla keski-
viikkoisin.    

Kaikista  tapahtumista saat lisätietoa  
Riitta Nissilältä p. 2557510  tai 0400-
122330 tai Lauri Jokiselta p. 040-5948 
975.

Fysiatri Sisko Ronnin  vastaanotot 
jatkuvat Turussa Kuntoutustiimin tiloissa 
(Yliopistonkatu 37 A   ullakkokerros). 
Seuraavasta vastaanottopäivästä kan-

nattaa kysellä Kuntoutustiimistä puh. 
02-250 2532. 

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää 
kaikille jäsenille ja Poliolehden luki-
joille! 

Hyvää lomaa myös evakkoon joutu-
neelle toimiston väelle! 

Johtokunta

Pohjois-Suomen 
osasto

Rovaniemen kerho, kokoontuu kau-
pungin eläkeläistiloissa, Valtakatu 31, 
joka toinen torstai, parittomalla viikolla 
klo 17-19.  Lisätietoja Anja Mölläri puh. 
040-5595 371.

Syyskauden kokoontumispaikka muut-
tuu, nykyinen menee remonttiin.

Syksyllä kokoonnutaan kerran kuukau-
dessa, aina kuukauden ensimmäisenä 
torstaina 

Oulun kerho, kokoontuu Limingassa, 
Tupoksen ABC-asemalla kuukauden 
toisena keskiviikkona klo 18.00 alkaen. 
Lisätietoja Ulla Kurvinen puh. 040-5320 
223. Syyskausi aloitetaan 12.9.2007.

Kuntoutusviikonloppu, Rokuan Kun-
tokeskus 7.-9.12.2007. Syksyllä tarkem-
paa tietoa.

Valtakunnalliset tapahtumat
Syyspäivät Tampereella 13.-14.10.2007. 

Matkaamme juhlaan junalla.
Suunnitelmissa
Pikkujoulu Pyhätunturilla loka-mar-

raskuussa 2007.
Vuosikokous 2008 Rovaniemellä, lisä-

ohjelmana esim. Arcticum, teatteri   
Lapin Kuntoutuskeskus
Rovaniemellä Invalidiliiton Lapin 

Kuntoutuskeskuksessa järjestetään Kelan 
rahoittamia poliokursseja. Kurssilaiset 
vierailevat kerhossamme ja me kurs-
silla.

Hyvää kesää kaikille!

Johtokunta

Osastot
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Pääkaupunki-
seudun osasto

Menneiden aikojen huvilaelämää ja 
Oittaan ulkoilupuisto 30.8.

Lähdemme katselemaan Helsingin ja 
Espoon historiallisia huviloita ja kuun-
telemaan oppaan kertomia tarinoita kar-
tanoista, huviloista ja torpista torstaina 
30.8. klo 9.00. Reitti lähtee Paavo Nurmen 
patsaalta Seurasaaren, Tamminiemen ja 
Munkkiniemen kautta Espooseen. Sieltä 
matka jatkuu Laajalahden luonnonsuo-
jelualueen Albergan ja Träskändan kar-
tanoiden kautta Bodomin järvelle, jonka 
ympäristössä on myös vanhoja kartanoita. 
Retki päättyy Oittaan ulkoilukeskukseen, 
jossa syömme lounaan ja vietämme lep-
poisaa iltapäivää. Paluumatkalle Oittaalta 
lähdemme klo 18.00. Tarkka ohjelma 
Oittaalla on vielä avoin.

 Ilmoittautumiset toimistolle puh 6860 
9930 viimeistään 6.8. Retken hinta 20 € 
on maksettava Polioinvalidit ry:n tilille 
800013-222875 viimeistään 6.8. Vielä 
mahtuu mukaan!

Kvartetti 26.10. 
Kvartetin syysnäytäntökauden liput 

olivat jo myynnissä ja olemme varan-
neet suuren kysynnän vuoksi jälleen 30 
lippua, joista 4 pyörätuolipaikkaa, ensi 
syksyn näytökseen perjantaina 26.10. klo 
19.00 Kaupunginteatterin pienellä näyt-
tämöllä. Teatterikappaleen on ohjannut 
Neil Hardwick ja pääosissa esiintyvät 
Kyllikki Forssel, Ritva Valkama, Lasse 
Pöysti ja Pentti Siimes. Esityksen kesto 
on 2 h 45 min.

Sitovat ilmoittautumiset toimistolle puh 
6860 9930 viimeistään 14.9.07.

Lippujen hinnat olivat nousseet kahdella 
eurolla, mutta jäsenille lipun hinta on 
edelleen 18 € ja ei jäsenet maksavat nyt 
32 €. Liput on maksettava Polioinvalidit 
ry:n tilille Sampo 800013-222875 vii-
meistään 14.9. 

Sadonkorjuuiltamat 15.9.
Olemme suunnitelleet sadonkorjuuilta-

mia Helsingin Reumayhdistyksen tiloissa 
lauantaina 15.9. alkaen klo 16.00. Ilmoit-
tautumiset toimistolle puh. 6860 9930 31.8. 
mennessä. Iltamamaksu on 10 € , johon 
sisältyy ruokailu. Iltamien ohjelmasta 
tarkemmin  syksyn kiertokirjeessä. 

Aurinkoista kesää kaikille jäsenil-
lemme ja polioystävillemme

Johtokunta

Aapisesta 
apua arki-
askareisiin
Terve-Sos –messuilla esitelty ikäih-

misten oivalluksia ja palkittuja ide-
oita sisältävä ”Aapinen arkiaskareista 
suoriutumiseen” on napakka ja selkeä 
kirjanen. Se on syntynyt Kohteesta 
toimijaksi – teknologiaa ikäihmisten 
ehdoilla –hankkeessa ja on Hyvän van-
henemisen tukisäätiön julkaisu.

Oppaassa lähdetään liikkeelle haus-
kalla tavalla. Sen sisällysluettelon yllä 
todetaan näin:

”Tänään on loppuelämäsi ensimmäi-
nen päivä. Tee siitä niin mukava kuin 
mahdollista. Murehdi vain niitä asioita, 
joille on tehtävissä jotakin. Iloitse erityi-
sesti niistä ratkaisuista, joita keksit itse 
elämääsi helpottamaan ja jaa ne myös 
toisten iloksi.”

Kirjasen esipuheessa Eläkeliiton toi-
minnanjohtaja Jukka Salminen myön-
tää, että ikäihmiset tuntevat huonosti 
apuvälineitä ja suhtautuvat niihin suotta 
varauksellisesti, joten haluamme kannus-
taa heitä niiden hankkimisessa.  Hänen 
mukaansa Aapinen arkiaskareista suo-
riutumiseen on paitsi ikäihmisille myös 
ammattilaisille ja kaikille asiasta kiin-
nostuneille koottu perusopas.

Apuvälineitä,  ergonomiaa ja ideoita 
Aapismaisesti kirjanen alkaa apuväli-
neistä. Tiedoilla ei pyritä kaikenkatta-
vuuteen, vaan mukaan on poimittu vain 

Savon osasto

Kevät tuuli tuoksuvainen,
tohditahan jo tulla.
Talven pitkät kylmät meni,
nyt on aika sulla.
Kevät tuuli aurinkoinen,
näkee suurta unta.
Kevään nuoren kantapäillä,
kesän valtakunta.

Vuosikokouksen yhteydessä 28.03.2007 
osaston perustajajäsen ja pitkäaikainen 
puheenjohtajamme Toini Toivanen kut-
suttiin kunniapuheenjohtajaksi. 

Osaston kesäretkistä (Vehmersalmelle 
15.07.2007, Varkauteen 02.08.2007 sekä 
Kunnonpaikkaan 11.09.2007) tarkempia 
tietoja tulevassa jäsenkirjeessä.

Toivotaan, että taas kertaalleen kesän-
vehreys ja auringon lämpö kietovat 
meidät hellään syleilyynsä. Antaen 
voimia ja virkeyttä päiviemme askarei-
siin sekä olemassa oloomme. 

Tervetuloa mukaan.
Yhteydenotot ja lisätietoja: 
Iiris Karvinen, puheenjohtaja, gsm 

0400 649 677
Esko Timonen, sihteeri, gsm  0400 

645 182 
Hyvää kesää kaikille!

Johtokunta
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muutamia keskeisimpiä, kuten tarjo-
tin tarrakiinnitteineen, sukanvetolaite, 
avaimenperä, jatkovarret ja apukepit. 
Lisäksi esitellään tarttumisen avuksi ja 
ruokailun helpottamiseksi kehitettyjä 
apuvälineitä. 

Ergonomia on yksi päivän sana, joka 
tarkoittaa ihmisen ominaisuuksien sovel-
tamista tekemisen olosuhteisiin ja mene-
telmiin.  Myös ikäihmisille se on kes-
keinen asia, koska ergonomia on usein 
esteettömyyttä, oikeaa muotoilua sekä 
kitkan poistamista ihmisen ja tekemisen 
väliltä. Kirjasessa käydäänkin läpi muun 
muassa sängyn korottaminen, työskente-
lytasojen alentaminen ja erilaisia esteet-
tömyyttä vähentäviä ratkaisuja.

Oppaan keskeinen tavoite on monipuo-
linen aktivoiminen. Siihen saa annoksen 
vinkkejä ainakin ideasivuilta.  Kirjanen 
listaa muistelun, järjestämisen, hyödyn-
tämisen, innostumisen, liikkumisen, 
luontoilun ja lomailun voimavaroiksi 
tälle tielle. 

Kirjanen esittelee myös tukun arkielä-
mää helpottavia konsteja ja keksintöjä. 
Samoin sivuilta löytyy muunnelmia, 
niksejä, vinkkejä sekä aina hyödyllisiä 
yhteystietoja. 

Selkeä kirjanen
Vaikka opas on suppea eikä missään 

tapauksessa kata esittelemiltään alu-
eilta kuin pintaraapaisuja, on se selkeä 
ja helppolukuinen. Asiat on sanottu 
lyhyesti ja napakasti. Kirjasen kuvat 
ovat havainnollistavia ja tukevat erin-
omaisella tavalla kutakin asiaa.  Sivujen 
alalaitaan lisätyt yhteystiedot www-sivu 
osoitteineen toimivat luontevana ”mai-
noskatkona”.  Voi vain kuvitella mikä 
palvelus monelle tietokonemaailmaan 
vielä ensiaskeleita ottavalle ikäihmiselle. 
Hauskaa ja samalla hyvin informatiivista 
on sinne tänne  ymmyrkäisiin sirotellut 
lisätekstit, jotka pyrkivät lukijan akti-
vointiin.Vai mitäpä sanotte esimerkiksi 
tästä ideasivulta löytyvästä kehotuksesta: 
”Kaiva esiin vanhat kirjeet, valokuvat ja 
osoitekirjat. Kuka ilahtuisi yhteyden-
otostasi?”

Teksti ja kuva: Hannu Salonpää

Jäsensihteeri

Heippa lukijat
Kesä on tullut, ainakin tänään on ihan lämpöinen päivä. Tuuli 
on navakkaa: meinasi viedä minut mennessään, kun irtaan-
nuin autostani, joka tällä kertaa katselee kaihoisasti merelle. 
Siis ei ihan toimiston oven viereen päässyt parkkiin.

Viitenumeroiden taikuus

Ajoin juuri tiliotteet. Totesin, että olipa 
hyvä, kun en ehtinyt peräämään 

kesäpäivämaksuja. Liiton tiliote tulee 
kerran kuussa. Sieltähän löytyi muuta-
mia etsittyjä maksuja ilman viitenume-
roa maksettuna. Ne viitenumerottomat 
saan tiliotteelle vain kerran kuussa, 
viitenumerolliset ponkaisee joka ajolla, 
jos maksuja maksettu.

Viitenumerot, nuo maagiset numerot!. 
Aina, kun saat laskun täältä Poliojärjes-
töjen toimipisteestä on niissä jonkinmoi-
nen viitenumero. Jäsenmaksut saavat 
koneellisesti oman numeronsa, jota 
totisesti toivoisin, että käytätte juuri sitä 
laskua maksettaessa. Moni on toivonut, 
että laskuun saataisiin viivakoodi, kun 
ne numerot on aika pitkiä ja numeronkin 
virhe joko herjaa siellä päässä tai sitten 
täällä. Valitettavasti siihen vaadittavaa 
ohjelmaa ei meillä vielä ole ollut mah-
dollista hankkia.

Yleensä on oikea maksaja löytynyt vir-
heelliselle numerollekin, ja toivoa sopii, 
että allekirjoittanut on päässyt rauhassa 
työstämään maksun muotoon, jonka 
reskontraohjelma ymmärtää. Silloin 
ensi vuonna lasku näyttää maksetulta 
eikä maksamattomalta. Mutta kun teen 
tätä jäsenlaskutusta sellaisessa koneelli-
sessa/manuaalisessa välimaastossa, niin 
virheitä sattuu silloin tällöin. Mutta soit-
tamalla ja tarkistamalla asia kyllä selviää. 
Älkäämme kukaan turhaan hermostu, 
vaan korjataan virheet rauhassa.

Olen peräänkuuluttanut henkilökoh-
taista viitenumeroa ja toivonut sen käyt-
töä. YSTÄVÄT kalliit, henkilökohtaista 
viitenumeroa toivotaan käytettäväksi, 
silloin kun maksat osallistumisia matkoi-
hin ja tapahtumiin, EI jäsenmaksuissa, 
niissä  laskuissa on sitä varten ihan oma 
viitenumero, joka ohjaa maksun juuri 
sinun maksamaksesi jäsenmaksuksi, 
vaikka maksu suoritettaisiin sisaren 
pojan tililtä.

HUH, lopulta varsin yksinkertaista, 
kunhan vain osaisin selittää sen teille 
oikein. Jäsenmaksut jäsenmaksulaskussa 
olevalla viitenumerolla. Osallistumis-
maksut sitten sillä teille annetulla toisella 
viitenumerolla. Ja jos viitenumeroa ei 
löydy, niin siihen tiedonantoja - koh-
taan selvitys mistä ja kenen maksusta 
on kyse. Näin maksut löytävät oikeille 
paikoilleen.

Terveisin ja hyvän kesän toi-
votuksin

Jäsensihteeri Kirsti Paavola
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Vi is ikymmentäkaksi 
vuotta on pitkä aika jär-
jestötyötä, joka kertoo 

siitä, että yhdistyksellämme 
on merkitystä: sen toiminta 
on ja on ollut tavoitteellista, 
pitkäjänteistä ja menestyk-
sellistä.. Yhdistyksemme on 
sitkeä. Se kestää tuulet ja 
myrskyt eikä anna periksi. 
Kiitos siitä kuuluu kaikille 
niille, jotka ovat jaksaneet 
tehdä pyyteetöntä ja vapaaeh-
toista työtä meidän kaikkien 
parhaaksi. Uskon, ettei aina 
ole ollut ihan helppoa taistella 
polion sairastaneiden henki-
löiden oikeuksien puolesta 
mutta työ jatkuu edelleen.  

Minulla on ollut ilo ja kunnia 
saada olla nyt neljä vuotta 
yhdistyksemme puheenjoh-
tajana. Vuosikokous valitsi 
allekirjoittaneen edelleen 
puheenjohtajaksi seuraavalle 
kaksivuotiskaudelle 2007-
2008. Kiitän saamastani luot-
tamuksesta ja pyrin toimimaan 
luottamuksenne arvoisesti. 
Uskon yhdistyksen toimin-
nan jatkuvan tuloksellisesti 
ja tavoitteiden mukaisesti, 
hyvän ja yhteistyökykyisen 
johtokunnan ja työnsä hal-
litsevan, taitavan toiminnan-
johtajan kanssa onnistumme 
toimissamme.

Yhdistystoiminnassa tulok-
siin on mahdollisia päästä vain 
hyvällä yhteistyöllä ja yhteen 
hiileen puhaltamalla. Emme 
saa unohtaa, että yhteistyö 
tarkoittaa paitsi sisäistä yhteis-
työtämme myös yhteistyötä ja 
vaikutuskanavien käyttöä toi-
siin järjestöihin, viranomaisiin 
ja yhteiskunnan päättäjiin

Olemme siirtyneet joitakin 
vuosia sitten johtokunnassa 
ns. alueelliseen edustuk-
seen. Tämä tarkoittaa, että 

johtokunnassa on jokaisesta 
yhdistyksemme kahdeksasta 
paikallisosastosta jäsen. Tällä 
järjestelyllä on pyritty siihen, 
että tiedonkulku toimii koko 
toiminta-alueella molempiin 
suuntiin sujuvasti ja mahdol-
lisimman tehokkaasti.

Olemme niinikään kokoon-
tuneet yhteisille neuvottelu ja 
koulutuspäiville vuosittain. 
Näillä päivillä olemme sopi-
neet yhteisistä käytännöistä, 
sekä suunnitelleet ja ideoi-
neet tulevaa toimintaamme. 
Yhteistyön kehittämistä ja 
neuvottelukäytäntöä on syytä 
toteuttaa edelleen. Olemme 
voineet tukea taloudellisesti 
osastojemme toimintaa sekä 
jäsentemme kuntoutusta, tällä 
linjalla on tarkoitus jatkaa ja 
mahdollisuuksien mukaan 
jopa lisätä tukitoimia

Hyvä niin, mutta joudun 
kysymään usein itseltäni, 
olemmeko liikaa keskit-
tymässä omaan toimin-
taamme.

Yhdistyksemme elinkaari 
lähestyy vähitellen loppu-
aan. Pitäisikö meidän suun-
natta osaamistamme ja sit-
keyttämme enemmän myös 
sellaisiin asioihin, jotka hyö-
dyttävät jäseniämme niinä 
tulevina vuosina, jolloin 
jäsenmäärämme on sadoissa, 
kymmenissä…Olemmeko 
onnistuneet hoitamaan edun-
valvontatehtävämme palvele-
maan myös ajatellen viimeisiä 
jäseniämme ? 

Me emme saa tulevaisuu-
dessa keskittyä liikaa omaan 
organisaatioomme ja toimia 
sen sisällä. ”muhia omassa 
liemessämme”. Meillä ei itsel-
lämme, yhdistyksellämme, 
ole varaa eikä mahdollisuutta 
järjestää tai rahoittaa kaikkea 

tarvitsemaamme hoitoa ja 
kuntoutusta. Meidän tuleekin 
suunnata vaatimuksemme yhä 
tiukemmin ulospäin yhteis-
kunnan päättäjiin, viranomai-
siin, hoitohenkilökuntaan ja 
lääkäreihin. Avata uusia vai-
kutuskanavia, käyttää  hyö-
dyksi kaikkia mahdollisia 
keinoja, jotta saisimme tur-
vattua polion sairastaneiden 
oikea hoidon ja kuntoutuksen 
loppuun asti.

Näin todennäköisesti ovat 
ajatelleet yhdistyksemme 
perustajat ja vuosien saatossa 
työpanoksensa antaneet jäse-
nemme. 

Tämä ulospäin suuntautumi-
nen ei tietenkään tarkoita, että 
unohtaisimme oman yhdistyk-
semme tai jäsenistölle suunna-
tun tämänhetkisen toiminnan 
kehittämisen, vaan toiminnan 

Viisikymmentäkaksi  
vuosikokousta! 
Vuosikokous pidettiin Helsingissä 21. päivänä huhtikuuta,  
Kuulonhuoltoliiton Valkeassa Talossa.

tulee olla sellaista,  jolla osas-
tojen asemaa vahvistetaan. 
Osastot toimivat lähempänä 
jäsentemme arkea ja tuntevat 
paikalliset olot.

Tiedän, että osastot järjes-
tävät kesän aikana erilaisia 
virkistystilaisuuksia mm 
teatterimatkoja, osallistutaan 
niille ja nautitaan kesästä sekä 
kerätään voimia tulevan talven 
varalle!

Toivotan kaikille jäsenil-
lemme ja Poliolehden luki-
joille lämmintä ja aurinkoista 
kesää !

Rauno Nieminen 
Puheenjohtaja
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Tervetuloa  
Tampereelle!
Valtakunnalliseen syystapahtumaan 
13-14.10.2007

”Rinteille Pyynikin lempemme lehtoon,
kuljemme muistoissa tullessa ehtoon.
Hiljainen tuuli kun järveltä tuo
honkien latvoihin laulunsa nuo.
Nuoruuden armaan se mielehen saa,
käyn jälleen vuosien taa!”

Vietämme valtakunnallisen syystapahtuman yhteydessä 
Polioinvalidit ry:n Tampereen osaston 50-vuotis juhlaa ja 
toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi Rosendahliin. Päivällä 
ohjelmallinen pääjuhla, vähän muistoja, kahvitarjoilu. Illalla 
ilakoimme  kevyemmän ohjelman parissa 
ja nautimme  juhlaillallisen!

Tavataanhan Tampereella!
Polioinvalidit ry:n Tampereen osasto 
Suomen Polioliitto ry
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Tilaaminen ja  
kilpailuttaminen puhuttavat

Sosiaali- ja terveysväen 
suurka t se lmuksen , 
Terve-Sos 2007 -tapah-

tuman mielenkiintoisin semi-
naari ”Parantavatko tilaa-
minen ja kilpailuttaminen 
palveluita” pureutui arvi-
oimaan, onko maassamme 
nopeasti yleistyneissä tilaaja-
tuottaja -malleissa kyse jäl-
leen uudesta johtamisen ja 
ohjauksen tuleva ja menevä 
virtauksesta, vai onko raken-
tumassa kunnallisen toimin-
nan perusteet muuttava uusi 
organisointitapa, joka muut-
taa myös sosiaali- ja terveys-
palveluiden järjestämistä ja 
tuottamista. 

Seminaarin ensimmäisen 
puheenvuoron käyttänyt 
kehittämispäällikkö Simo 
Kokko totesi, että tilaaminen, 
kilpailuttaminen, tilaaja-tuot-
taja-mallit ovat päällekkäisiä 
ja monimerkityksisiä käsit-
teitä. Hän kysyikin, mistä on 
kulloinkin kysymys.

 - Suomalaisessa sosiaali- ja 
terveyspolitiikassa nousee aika 
ajoin esiin suosituiksi tulevia 
käsitteitä, joita käytettäessä ei 
voi olla varma ymmärtävätkö 
puhujat ja kuulijat käsitteet 
samoilla tavoilla. Aikaisem-
pia esimerkkejä samanlaisista 
käsitteistä voisivat olla väes-
tövastuu, asiakaslähtöisyys ja 
hoitoketjut.

Kilpailuttamisella säästöä 
Kansantaloustieteen profes-

sori Paavo Okko tarkasteli 
esityksessään mitä näyttöä 
on kilpailuttamisen tuloksista 
julkisissa organisaatioissa - 
tehostuvatko ja paranevatko 
palvelut. 

- Kilpailuttamisen vaikutuk-
sia on tutkittu melko paljon. 
Silti tutkimusta ei ole riittä-
västi osoittamaan käsikirjan 
tapaan ennalta, milloin kil-

pailuttaminen kannattaa ja 
milloin ei. 

Perinteinen kysymys teh-
däänkö itse vai hankitaanko 
ulkoa vaatii vastaukseen 
tapauskohtaiset tiedot, sanoi 
Okko. Okon mukaan joitakin 
johtopäätöksiä kilpailutta-
misesta voidaan kuitenkin 
pelkistää eri maissa tehtyjen 
selvitysten avulla. Hän viitta-
sikin tässä yhteydessä Kunnal-
lisalan kehittämissäätiön jul-
kaisemaan ”Kilpailuttamisen 
kokemukset” -selvitykseen, 
jossa Sami Fredriksson ja 
Tuomo Martikainen totea-
vat, että kilpailuttaminen tai 
ulkoistaminen johtaa usein 
tuntuviin kustannussäästöi-
hin, ainakin jos vertailussa 
on mukana vain toiminnon 
välittömät kustannukset. Näin 
tapahtuu pääsääntöisesti myös 
julkisen sektorin yksikön voit-
taessa tarjouskilpailun.  

- Edellinen pitää paikkansa 
sitä paremmin, mitä enem-
män on kyse julkisen sektorin 
palveluista tai toiminnoista, 
joita vastaavia tuotetaan myös 
yksityisellä sektorilla eli tar-
jontaa on olemassa, sanoi 
Okko tutkimukseen viitaten. 
Vaikka säästöjen mittaaminen 
ei olekaan suoraviivaista, on 
Okon mukaan laskettu, että 
kilpailuttamisella päästään 
tuntuviin, jopa kahdenkym-
menen prosentin kustannus-
säästöihin. 

Hankintalaki voimaan 
Uusi hankintalaki astuu 

voimaan ensimmäinen päivä 
kesäkuuta 2007.  Suomen 
Kuntaliiton asiantuntija Ilona 
Lundström tarkasteli seminaa-
rissa hankintalain uudistuksen 
tavoitteita. 

- Uusi hankintalaki saattaa 
lainsäädännön vastaamaan 
entistä paremmin tämän 
päivän tarpeita, tehostaa jul-

kisten varojen käyttöä, turvaa 
kaikille tarjoajille tasapuolisen 
ja syrjimättömän kohtelun 
julkisissa hankinnoissa sekä 
selkeyttää hankintaviran-
omaisten ostoyhteistyön edel-
lytyksiä. Lundström muistutti, 
että uudessa hankintalaissa 
tarjouspyyntöä, hankinnan 

Sosiaali- ja terveysalan vuoden suurin koulutus- ja messutapah-
tuma, Terve Sos järjestettiin tänä vuonna Oulussa.

määrittelyä ja tarjousten valin-
taperusteiden käyttöä säännel-
lään entistä tarkemmin. Selkeä 
tarjouspyyntö ja sen mukaiset, 
keskenään helposti vertailta-
vat tarjoukset ovat kaikkien 
yhteinen etu.  

Hannu Salonpää
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Hakulomake Suomen Polioliiton järjestämälle kurssille
Palautusosoite:    Luotsikatu 6 E 28,   00160 Helsinki

Kurssi, jolle haetaan

Sukunimi/etunimet

Syntymäaika
 

Osoite    Postitoimipaikka
 

Puhelin
 

Aikaisemmat poliojärjestöjen kurssit
 
 

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

 
 

 

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

 
 

 
 

Päiväys ja allekirjoitus

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

(Yhdellä hakulomakkeella voi hakea vain yhdelle kurssille. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia emme voi huomioida.)
Hakulomakkeen tiedot rekisteröidään Suomen Polioliitto ry:n kurssitietojärjestelmään. Kurssitietojärjestelmän rekiste-
riseloste on nähtävissä toimistolla, Luotsikatu 6 E 28, 00160 Helsinki.

kopiointi sallittu



Finavian  
ohjeet vammaisille  
lentomatkustajille

1. Varmista, että sinulla on kaikki tiedot, jotka tar-
vitset ennen kuin toteutat matkasuunnitelmasi.

2. Ole realisti omien tarpeittesi suhteen, erityis-
esti, mikäli et pysty kävelemään pitkiä matkoja 
ilman apua. Matkat lähtöselvityksestä lähtö-
portille voivat olla hyvin pitkiä.

3. Selvitä se lentoyhtiö tai matkatoimisto, joka 
parhaiten voi täyttää tarpeesi.

4. Ota heihin yhteyttä ja varmista, että he tietävät 
ja ymmärtävät tarpeesi ja voivat myös vastata 
niihin.

5. Varmista etukäteen, että tarvitsemasi apu on 
saatavilla. Paras tapa saada apua on ilmoittaa 
siitä matkavarausta tehtäessä.

6. Henkilökunta ei välttämättä tiedä parasta 
tapaa nostaa tai siirtää sinua. Mikäli he eivät 
kysy, kerro heille.

(Finavia)

Lentomatkustami-
sen tiukentuneet 
turvamääräykset 
vaikuttavat meidän 
kaikkien matkusta-
miseen. Lääkkeet 
saa yhä edelleen 
viedä mukanaan 
matkustamoon, 
mutta niiden 
tarpeellisuuden 
todistamiseen on 
aihetta varautua 
erityisen huolel-
lisesti. Yllättäen 
tavanomaisesta 
verenpainelääkkees-
täkin saattaa nousta 
melkoinen hälinä.

Mehukin on nestettä

Viime vuoden marras-
kuussa voimaan astu-
neiden tiukentuneiden 

turvamääräysten mukaan 
matkustamoon tuotavat nes-
teet saavat olla pakattuna 
enintään 100 millilitran pak-
kauksiin. Kaikki nesteeksi 
luettava pitää litran läpinäky-
vään, uudelleen suljettavaan 
pussiin. Nestemäisiä lääk-
keitä ja ruiskuja ei lasketa 
näihin nesteisiin. Ne saavat 
olla mukana käsimatkatava-
roissa, mutta ne tulee esittää 
erikseen turvatarkastuksessa. 
Lääkkeistä on suositeltavaa 
ottaa mukaan resepti tai lää-
kärintodistus mukaan.

Nesteiksi lasketaan myös 
mm. juoksevat ja jähmeät 
seokset, geelit, tahnat ja voi-
teet kunten hammastahnat, 
hiusgeelit, juomat keitot, 
siirapit, geelimäinen huuli-
puna, hajuvedet, partavaah-
dot, aerosolit jne. Nesteitä sen 
sijaan eivät ole huulirasva, 
lääketabletit ja –jauheet. Nes-



Yleensä pyörätuoli 
siirretään koneen ruu-
matavaraksi vasta läh-
töportilla. Koneeseen 
siirtymisessä käytetään 
sitten tarvittaessa len-
tokentän tai –yhtiön 
omaa, siirtymiseen tar-
koitettua pyörätuolia. 
Niinpä turvatarkastuk-

seen tullaan yleensä omalla 
pyörätuolilla. Pyörätuolilla 
mennään turvaportin läpi. 
Seurauksena hälytys, jonka 
vuoksi matkustajalle tehdään 
aina ns. käsitarkastus. Kaikki 
henkilökohtainen matkata-
vara on pyörätuolin käyttä-
jänkin asetettava läpivalai-
suhihnalle.

Mikäli matkustaja käyttää 
sähköpyörätuolia, on akun 
johdot irrotettava ennen tur-
vaporttia, jotta akku ei vahin-
goitu. Apua ja neuvoja kan-
nattaa pyytää turvatarkastuk-
sen henkilökunnalta ennen-
kuin ajaa turvaportin läpi. 
Joskus turvaporttiongelma 
ratkaistaan ohjaamalla mat-
kustaja portin ohi ja tekemällä 
käsitarkastus. Tällöin kannat-
taa varautua siihen, että mat-
kustaja viedään sivummalle 
ja tarkastus tavanomaistakin 
tarkempi.

Turvatarkastusalueilta ei 
juuri levähtämiseen sopivia 
tuoleja löydy. Joten jos mat-
kustaja ei  jaksa seisoa kovin 
pitkiä aikoja, kannattaa lai-
nata lentokenttien pyörätuo-
leja. Turvatarkastusjonot saat-
tavat olla todella pitkiä, eikä 
liikuntaesteisiä aina ohjata 
jonon kärkeen, vaikka usein 
toki niinkin.

Apuvälineetkin 
tarkastetaan

Jotkut apuvälineet saattavat 
aiheuttaa ongelmia turva-

tarkastuksessa. Sellaisesta 
hyvänä esimerkkinä toimivat 
kävelysauvojen ylös taitetut 
jääpiikit. Varsinkin etelän 
lentokentillä niitä on jopa 
ruuvattu irti, sillä siellä Poh-
jolan jäiset olot ovat tunte-
mattomia.

Jääpiikit eivät yllättäen 
ole varsinaisesti kiellettyjä, 
mutta lentokenttien hen-
kilöstö suosittelee niiden 
irrottamista ja pakkaamista 
ruumaan. Kokoontaitettavan 
kävelykepin saa kuljettaa 
käsimatkatavaroissa, kuin 
myös tavallisen kävelykepin. 
Pidemmät kävelysauvat ovat 
sääntöjen mukaan kuitenkin 
aina ruumatavaraa. Yleisenä 
ohjeena Helsinki-Vantaa 
lentokentältä kerrottiin, että 
kaikenlaiset kepit ja sauvat 
kannattaa varautua jättämään 
ruumaan. Liikkumiseen len-
tokentällä kannattaa silloin 
pyytää kentillä olevia pyö-
rätuoleja.

Lentäminen hyvä 
vaihtoehto

Lentämiseen liittyy monia 
ennakkoluuloja ja pelkoja. 
Lentäminen on lopulta kui-
tenkin ihan varteenotettava 
vaihtoehto matkustettaessa 
niin kotimaassa kuin ulko-
maillekin. Tärkeintä on kertoa 
jo matkaa varatessa millaista 
apua tarvitsee ja kysyä neuvoa 
kuinka kannattaa toimia. 
Lähtöselvitykseen kannat-
taa varata aikaa, jonot usein 
pitkiä. Mutta kun pääsee omaa 
lähtöselvitystään tekemään 
ei kannata kiirehtiä, vaan 
rauhassa kertoa mitä apua 
mahdollisesti tarvitsee niin 
lähtö- kuin määränpäässäkin, 
kysyä voiko apuvälineet ottaa 
mukaan matkustamoon jne. 
Turvallista matkaa!

Teksti: BO

Lentokentille  
kannattaa  
varata aikaa

terajoitus ei koske nestemäi-
siä lääkkeitä, joita matkustaja 
tarvitsee matkan aikana.

Lääkkeiden suhteen hanka-
luuksia saattaa olla luvassa 
erityisesti maissa, joissa 
huumeet ovat merkittävä 
ongelma. Siellä ei puhumalla 
enää asiasta selviä. Kansain-
väliset lentoturvallisuusää-
dökset ovat tiukkoja. Lääk-
keiden ja tarvikkeiden aitous 
on pyydettäessä todistettava 
turvatarkastuksessa.

Jos joitakin lääkkeitä pakkaa 
ruumamatkatavaroihin kan-
nattaa ottaa huomioon sekin 
mahdollisuus, että matkalau-
kut eksyvät eri osoitteeseen 
kuin itse matkustaja

Pyörätuolimatkustajalle 
käsitarkastus

Pyörätuolilla matkustajan 
kannattaa olla todella ajoissa 
lentokentällä. Matkan aikana 
tapahtuvien konevaihtojen 
ajat ovat joskus tiukat ja saat-
tavatpa etukäteen riittävätkin 
siirtymäajat kutistua lento-
jen myöhästymisten vuoksi 
lähes olemattomiksi. Silloin 
kannattaa tarttua tiukasti mat-
kustamon tai kenttähenkilö-
kunnan hihaan ja kertoa odo-
tettavissa olevasta kiireestä. 
Heidän tehtäviinsä kuuluu 
hoitaa asia ja ilmoittaa eteen-
päin mahdollisesti odotetta-
vissa olevista viivästymisistä 
sekä huolehtia tarvittavista 
siirtymäjärjestelyistä.
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Polion sairastaminen vaikuttaa sairastuneen jokapäi-
väiseen elämään. Vamman haittoja voidaan kuitenkin 
helpottaa ja ehkäistä oikealla kuntoutuksella ja sopeu-

tumisvalmennuksella. Suomen Polioliiton kuntoutus- ja 
sopeutumisvalmennuskurssit sisältävät monipuolista toi-
mintaa, joka tukee toimintakykyä ja auttaa elämänlaadun 
hallinnassa.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit on tarkoitettu 
kaikille polion sairastaneille, jotka eivät saa riittävästi kun-
toutusta julkisen terveydenhuollon tai Kelan kautta. Näille 
kursseille voivat hakeutua kaikki polion sairastaneet ikään 
tai jäsenyyteen katsomatta.

Miten haet kursseille
Suomen Polioliiton kuntoutus- ja sopeutumisvalmennus-

kursseille haetaan Suomen Polioliiton omalla lomakkeella, 
joka löytyy jokaisesta Poliolehdestä. Hakemuslomakkeen 
voit täyttää myös Polioliiton omilla www-sivuilla osoitteessa 
www.polioliitto.com.

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

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

Hakemukset postitetaan siis osoitteeseen:
Suomen Polioliitto ry
Luotsikatu 6 E 28, 00160 Helsinki
Kuoreen merkintä: kurssihakemus.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseille hakeneille 
ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti.

Kuntoutusraha
Kela maksaa 16-64-vuotiaille kuntoutujille kuntoutusrahaa 

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

Matkat
Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseille osallistuvien 

tarpeelliset ja kohtuulliset matkat korvataan omavastuuosuuden 
ylittävältä osalta halvimman matkustustavan mukaan (yleinen 
kulkuneuvo) Kelan kautta. Omavastuuosuus yhdensuuntai-
selta matkalta 9,25 euroa. Mikäli käytätte muuta kulkuneuvoa 

vamman laadun tai liikenneolosuhteiden vuoksi, voidaan 
matkat korvata syntyneiden kustannusten mukaisesti, mutta 
tästä tulee aina etukäteen neuvotella ja sopia Kelan paikal-
listoimiston kanssa.

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

Uskallusta Elämään –  
elämänhallintaa ja  
voimaantumista

Ajankohta: 4.-10.11.2007
Kurssin tavoitteena on löytää uusia voimavaroja (tietoja 

ja taitoja) arkipäivän elämään. Kurssin ”perusohjelmassa” 
ryhmä- ja allasvoimistelua, henkilökohtaisia hoitoja sekä 
ohjattua vapaa-ajan toimintaa. Kurssin keskeisenä teemana 
on oman elämänhallintaan liittyviä asioita. Kuinka minä olen 
tähän asti jaksanut, kuinka tästä eteenpäin?

Kurssilla mukana FT, psykologian dosentti Vappu Viemerö. 
Kurssilla tutustutaan myös atk:n maailmaan ja erityisesti 
sen käyttöön arjen tukena. Kurssille valitaan 10 kuntoutujaa 
hakemusten perusteella.

Hakuaika:
Hakuaika päättyy 1.10.2007
Kurssipaikan yhteystiedot:
Lehtimäen Opisto, 63501 Lehtimäki
p. 06-522 0245

Kuntoutus- ja sopeutumis-
valmennuskurssi 
Invalidiliiton Lahden  
Kuntoutuskeskuksessa

Ajankohta: 24.09.-03.10.2007
Kurssin ohjelmassa mm. fysioterapiaa sekä ryhmässä että 

yksilöllisesti, tietoa polion myöhäisoireista, apuvälineistä 
ja sosiaaliturva-asioista sekä ohjattua vapaa-ajan toimintaa. 
Majoitus on kahden hengen huoneissa. 

Avustaminen päivittäisissä toiminnoissa järjestetty.
Kurssille valitaan 10 kuntoutujaa hakemusten perusteella.
Hakuaika:
Hakuaika päättyy 15.08.2007
Kurssipaikan yhteystiedot:
Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus
Launeenkatu 10, 15100 Lahti
p. 03-8128 11

Suomen Polioliitto ry:n 
kuntoutus- ja sopeutumisvalmen-
nuskursseista vuonna 2007
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Syntymäpäivät
85 vuotta   

0208 Kaihlaniemi Hellä Keuruu
0508 Lilleberg Sylvia Lahti
2608 Hemmilä Ilma Espoo

80 vuotta   
0207 Väisänen Airi Lahti
0907 Salo Ensio Tampere
1808 Suvanto Elsa Tampere
0709 Nieminen Kaarlo Helsinki
1209 Virtanen Irma Helsinki
2709 Miettinen Olavi Kuopio

75 vuotta   
0207 Tarvainen Veijo Kuopio
0507 Koskinen Aarno Riihimäki
0707 Niemi Henrik Pori
0807 Ilvonen Elvi Helsinki
1107 Hietanen Lauri Heinola Kk
3007 Huomo Else-Maija Taavetti
2408 Kukkonen Marja Helsinki
2908 Ahola Kerttu Ähtäri
0709 Haapiainen Irja Helsinki
1209 Luokkala Irja Helsinki

70 vuotta   
0107 Lehtikari Arja Piispanristi
2807 Burling Milan Korsnäs
2807 Perälä Bertta Kurikka
0408 Juhala Simo Pomarkku
1908 Laurila Maija Kiiminki
2608 Pohjanoksa Ritva Helsinki
0909 Vero Elvi Kokkola

60 vuotta   
1307 Sipinen Sirkka Imatra
1307 Outinen Seija Kuusankoski
2307 Myllyperkiö Veikko Seinäjoki
0208 Marttinen Marketta Kuopio
0408 Kanerva Pirjo Riihikoski
1908 Saarinen Juhani Somero
1908 Karjalainen Eero Kajaani
1009 Mikkonen Pirkko Kajaani

50 vuotta   
0307 Miettinen Tiina Kaavi
0407 Taipale Sinikka Lemi

Poliolehden 1/2007 
ruudukon voittajat

I  palkinto 10 €  Leila Heikkinen, Lohja
II palkinto  6 € Ritva Kangastupa, Vantaa
Onnea!

Aamupostissa oli 
27.3.2006 kirjoitus 
otsikolla ”Poliota ei 
ole vielä nujerrettu”.

Se oli uutinen, joka kolah-
dutti minun vähäistä 
aivotoimintaani pohdis-

kelemaan elämäni tilannetta 
ja tarkoitusta. Olenhan elänyt 
yli 60 vuotta poliovammai-
sena, liikuntarajoitteisena 
yrittäen sopeutua hyvinvoin-
tiyhteiskunnan elämänme-
noon.

Mikä on hyvinvoinnin mää-
ritelmä? Varmasti on monen-
laista mielipidettä. Mielipi-
teenä toteaisin mainosvaloissa 
kylpevän joulukadun osoit-
tavan missä mennään. Raha 
liikkuu ja käy pyydyksiin.

Onkohan se sitä hyvää 
tahtoa, joulumieltä?

Elintasokilvoittelu luo eri-
arvoisuutta, vanhukset, vam-
maiset, pientuloiset eläkeläiset 
jäävät sivustakatsojiksi.

Kirjoituksen otsikkoon vii-
taten oleellinen sanoma on: 
polio eli lapsihalvaus on saa-
tava lääketieteen hallintaan 
maailmanlaajuisesti. Edellä 
mainitussa kirjoituksessa tode-
taan, että 15 vuoden aikana on 
rokotettu poliota vastaan yli 
kaksi miljardia lasta! Ajatel-
kaa, miten valtava luku. Polio-
lehti toteaa lokakuussa 2006: 
Intiassa taistellaan polioepide-
miaa vastaan.

Suomessa pahimmat polioon 
sairastumiset olivat vuosina 

1940-1960. Viime vuosina 
on todettu poliovammojen 
pahentumista, joita sanotaan 
myöhäisoireiksi. Niitä ei ole 
aihetta laittaa vanhuuden piik-
kiin. Suhtautuisi tuo Kela 
myönteisemmin kuntoutus-
hakemuksiin. Kelan tiedotteen 
mukaan lainsäädäntö ei edel-
lytä, että Kela järjestäisi 65 
vuotta täyttäneille laitoskun-
toutusta eikä siis korvaa siitä 
aiheutuvia kustannuksia.

Tiettävästi rintamatunnuksen 
omaavat henkilöt voivat saada 
kuntoutusta. Meille kotirinta-
majoukoille riittää muistikuva 
sota-ajasta ja Sillanpään mars-
silaulu ”Kotikontujen tienoita 
tervehtien”.  Muistoissani on 
myös Nuorisoseura marssin 
sanat, joita isänmaahenkeä 
hehkuttaen laulettiin: ”Veri 
nuori kun suihkuten suonissa 
käy, ei esteitä tiellämme näy”. 
Enpä arvannut, että monen-
laiset esteet ja epätasaisuudet 
ovat liikuntavammaiselle elin-
ikäinen haitta. Kun ihminen 
ikääntyy, vammat, vaikeudet, 
vastukset lisääntyy. Toivoa 
sopii maaliskuussa valituille 
vallankäyttäjille – eduskun-
nalle - kykyä ja taitoa tehdä 
oikeudenmukaisia ratkai-
suja.

Otsikon sanoja hiukan muut-
taen: meitä polioita ei vielä 
ole nujerrettu! Taistelu elä-
misemme mahdollisuuksista 
jatkuu. Kuinka kauan?

Hyvää kesää.

Eero Jokinen 

Poliota ei ole 
vielä nujerrettu



Aikuisten ja lasten
tuet ja ortoosit

yksilöllisesti
tarpeittesi mukaan

Palveleva apuvälineliike
Maariankatu 1, 20100 Turku

Puh. 020 761 9030, Fax 020 761 9031
www.turuntukikohta.fi

Nyt myös toimipaikka Porissa
Itsenäisyydenkatu 35, 28100 Pori

puh. 020 761 9036

Kirjapaino Jaarli 1/4 s.
kirjapaino lisää oman ilmoituksensa

VALITSE PITÄVÄÄ VARMUUTTA!

• värivaihtoehdot valkoinen/musta
• miellyttävää hiostamatonta 
 100 % puuvillaa
• imukyky jopa 2,5 dl
• pesukertoja yli 200

Miesten koot 46–62

UUTUUS!

Pestävät vuodesuojat
Pehmeää ja pitävää 
varmuutta myös 
perheen kuopuksille,
eri kokoja

Inco-San -varmuusalusasut

Hygienia-asu naisille
koot 38–52

• pitsisomisteinen hygienia-asu  
 naisille, imukyky 80 ml
• lasten asuja, imukyky 160 ml
• lonkkasuoja-asuja
• erikoisuimapukuja ja -uimahousuja
• teippivaippoja, useita eri  
 imuvaihtoehtoja 200–700 ml

Muita tuotteita

Pyydä ilmainen esite ja
jälleenmyyjätiedot Divisalta 

tai kts www.divisa.fi

Maahantuonti ja postimyynti:
Divisa Oy · Kukkumäenkuja 11 · 02280 Espoo

Puh. (09) 8037 003 · Fax (09) 4559 1021
Kotisivu www.divisa.fi

Värit: valkoinen tai musta
koot 34–56


