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Painetun lehden piti 
hävitä innokkaimpi-
en uuden tekniikan 
käyttäjien mukaan jo 

vuosituhannen vaihteessa, mal-
tillisemmat uskoivat perinteisten 
lehtilukijoiden sukupuuttoon 
vuoteen 2020 mennessä.  Polio-
lehti on paitsi perinteinen pai-
notuote myös nettimaailmassa 
toimiva viestintäväline. Polio-
lehti löytyy sähköisenä versiona 
Polioliiton omilta nettisivuil-
ta osoitteessa www. polioliitto.
com. Kaikissa uusissa mobiili-
laitteissa tai tabloideissa Polio-
liiton sivut eivät vielä ongelmitta 
toimi. Muutos ihan uusimpaan 
tekniikkaan maksaa sen verran, 
ettei muutosta pystytä ainakaan 
vielä vuonna 2013 toteutta-
maan.

Poliolehden voi siis jo nykyään 
lukea joko perinteisenä, kotiin 
kannettuna paperiversiona tai 
sähköisesti netistä. Polioliiton 
kotisivuilta löytyy myös aiem-
min ilmestyneitä numeroita. 
Paperinen Poliolehti löytää tien-
sä myös suomalaisille terveys-
asemille, apteekkeihin ja kun-
toutuslaitoksiin.  Olisiko aika 
tehdä oma teemanumero kan-
sanedustajiamme varten?  Siihen 
tarvitaan teräviä kertomuksia ja 
näkökulmia poliovammaisen 
arkeen. Kirjoittakaa!

Poliolehti syntyy pääosin ns. 
vapaaehtoisvoimin ja palkattu 
toimitusväki napataan Polio-
liiton muista tehtävistä toimi-
tukseen lehden teon ajaksi.  Ei 
siis mitenkään poikkeuksellista, 
että Poliolehden päätoimittaja 
tuskaillee paitsi ajan myös aineis-
tojen puutteen kanssa vähintään 
neljä kertaa vuodessa. Ja joka 
kerta joukko ihmisiä pelastaa 
lehden lähettämällä niin kirjoi-
tuksia kuin kuviakin. Niin kävi 
tälläkin kertaa. Kiitos kaikille 
kirjoittajille ja kuvaajille. Apun-
ne on korvaamatonta. Ilman 
teitä Poliolehteä ei syntyisi.

Resurssit huomioon ottaen 
teette ihan hyvää jälkeä, totesi 
järjestölehtiä pisteyttävä viestin-
nän ammattilainen. Ja resursseil-

la hän onnekseni tarkoitti muuta 
kuin päätoimittajaa. Enemmän 
hän toivoi tietoa poliosta tautina 
ja vinkkejä polion myöhäisoirei-
den hoitoon. Sitähän me kaikki 
toivoisimme, niin lukijat kuin 
tekijätkin, erityisesti tuohon 
myöhäisoireiden hoito-osas-
toon. Uutta, mullistavaa ei tällä 
hetkellä ole ilmassa, mutta uusia 
näkökulmia jo tutuille asioille 
kylläkin. Lukekaapa vaikka tästä 
lehdestä Tuija Matikan kirjoitus: 
Näkökulmia polion myöhäisoi-
reisiin. 

Toivottavasti jatkossa voimme 
entistä vapaammin ja enemmän 
katsoa poliota, poliovammaa 
ja myöhäisoireita useista eri-
laisista vinkkeleistä. Erilaiset 
mielipiteet, ajatukset ja ideat 
ovat rikkaus eivät uhka. Meillä 
tahtoo vain käydä niin, että uu-
det näkökulmat tulevat helposti 
tyrmätyksi ja niiden esittäjät 
leimataan. Reilu mielipiteiden 
vaihto ja näkökulmien testaa-
minen toisiin näkökantoihin 
voi synnyttää timantin.  Onko 
ylipäätään mahdollista hyväksyä 
uusi tapa ajatella, uusi kilpailija 
omalle asemalle? Minä naivina ja 
kateellisena kainuulaisena jaksan 
luottaa siihen pienen pieneen 
mahdollisuuteen. Ei se varmas-

ti käy sormia napsauttamalla, 
mutta sitä voi opetella. Vaikea ei 
ole aina mahdotonta. Piikittely 
ja irtopisteiden keruu on help-
poa, mutta uutta se ei synnytä 
eikä kannusta eteenpäin.

Lukekaa myös Olli Keisalan ra-
portti Lehtimäen Apua arkeen-
kurssilta. Siinä konkarikävijä ja 
kaksi ensikertalaista kertovat ko-
kemuksistaan. Ja muistakaa, että 
jos Lehtimäen kurssi ei kiinnos-
ta, niin tarjolla on myös kurssit 
Kruunupuistossa ja Peurungas-
sa.  Vain hakemalla ja osallistu-
malla voi vaikuttaa sisältöihin 
ja turvata kuntoutustoiminnan 
jatkon myös tulevina vuosina.  

Omasta toimintakyvystä on 
oikeus pitää huolta. Kelan nä-
kökulmasta yksi kuntoutus-
kerta riittää.  Useilla sairaus/
vammakohtaisilla kursseilla on 
tilaa, mutta hakijat eivät saa 
myönteistä päätöstä. Toinen käsi 
tarjoaa, toinen käsi ei kuntou-
tustarvetta myönnä.  Varsin toi-
miva tapa saada ”perustellusti” 
lopetettua kurssitoiminta. Myös 
Polioliiton kurssien rahoittaja 
RAY vaatii näyttöä ja tuloksia. 
Hakekaa, kommentoikaa ja an-
takaa palautetta.

Näkökulmia

Näkökulma tämäkin
Itse intouduin pohtimaan 

Rawlsin oikeudenmukaisuu-
teoriaa. Teorian ensimmäinen 
periaate on oikeus vapauteen. 
Jokaisella henkilöllä tulee olla 
oikeus niin suuriin perusvapa-
uksiin kuin sopii yhteen muiden 
kansalaisten samojen vapauksien 
kanssa. Toisen periaatteen mu-
kaan yhteiskunnalliset ja talou-
delliset eriarvoisuudet on järjes-
tettävä siten, että yhteiskunnan 
heikoimmassa asemassa olevat 
hyötyvät niistä. Tilanne on vielä 
ns. päällä ja pohdinta kesken, 
mutta mielenkiintoisia ajatuksia 
on jo syntynyt. 

Aloitin oikeudenmukaisuus-
teorian soveltamisen käytäntöön 
heti kotona. Yritän olla puut-
tumatta jatkossa aviomiehen 
tapaan katsoa televisiota kau-
kosäädin kädessä. Jos Rawlsin 
mukaan hänellä on siihen pe-
rusvapaus, niin sopeutan itseni 
tilanteeseen. 

Mielenkiintoisia lukuhetkiä 
erilaisten näkökulmien parissa!

Birgitta Oksa
päätoimittaja



3Poliolehti  1/2013

Kannen kuva AK 

Poliolehti
Julkaisija: 
Suomen Polioliitto ry 

Päätoimittaja:  
Birgitta Oksa

Toimitus: 
Kumpulantie 1 A 6 krs.  
00520 Helsinki 

puh. 09 - 686 0990 
fax 09 - 6860 9960

sähköposti: 
birgitta.oksa@polioliitto.com

Lehti ilmestyy
4 kertaa vuodessa

Ilmoitusmyynti
NetConnection Oy

Gsm: 050 540 2557 
samira.taina@netconn.net

Mainosilmoitusaineistot
studio@akarjalainen.net

Taitto
Antero Karjalainen

Paino
MIKTOR Oy

ISSN 1237-2781

Suomen Polioliitto ry

Sisältö
Pääkirjoitus  2

Vuosikokouskutsut 4

Meirän sakille 5

Rauman vinkkelist 31

Uutisia
Kansa pelaa - RAY:n tuotot jatkoivat kasvuaan 12

Salk Instituutti polion myöhäisoireista 13

Kuntoni salaisuus 14

Eloisa ikä - Omat ja yhteisön voimavarat käyttöön 15

Osastojen vuosikokouksia 16

Muuta
Ilo irti yhdessäolosta Lehtimäen Opiston kuntoutuksessa 6

Kongon ”Elefanttikuningas”: 
tarina polion vastaisesta taistelusta - Osa 1  10

Pääosassa intialainen päähieronta 19

Tervetuloa juhlimaan viisikymppisiä 27

Nyt säästetään 
Jopa tuhannet suomalaiset kärsivät ... 32

Poliolehti haastattelee 
Alueellinen neuvontapalvelu  toimii Satakunnassa 35

Tietoa
Näkökulmia polion myöhäisoireisiin 22

Kansallinen suositus 
ohjaa polion valvontaa ja torjuntaa 26

Mitä haittaa polio rokotteesta voi olla? 26

Mitä on polio? 26

Liikkeelle - Liikuntava staavan käsikirja  
30

Kuntoutuspaketti
Suomen Polioliiton kurssit vuonna 2013 24

Hakulomake Polioliiton kursseille 28

Yhdistykset tiedottavat
Poliohuollon puolelta 33

Hakulomake Poliohuollon lomalle 34

Polioinvalidit ry:n osastot 36

Katanga-liikkeen johtajat 
viittasivat Raamattuun 
(tässä swahilinkielisenä) 
puolustaessaan rokotuk-
senvastaisia kantojaan.



4 Poliolehti  1/2013

Suomen Polioliitto ry
Toimisto/Poliolehden toimitus:  
 Kumpulantie 1 A 6 krs., 00520  Helsinki
Puhelin:  09-6860 990
Fax:  09-6860 99 60
Sähköposti:  birgitta.oksa@polioliitto.com
www-sivut:  www.polioliitto.com
Pankki:  Danske Bank FI40 8000 1570 4328 57

Polioinvalidit ry
Toimisto:  Kumpulantie 1 A 6 krs.00520 Helsinki
Puhelin:  09-6860 990
Fax:  09-6860 99 60
Sähköposti:  kirsti.paavola@polioliitto.com
www-sivut:  www.polioliitto.com
Pankki:  Danske Bank FI18 8000 1300 2228 75

SUOMEN POLIOHUOLTO ry
Toimisto:  Kumpulantie 1 A 6 krs. 00520 Helsinki
Puhelin:  09-6860 990
Fax:  09-6860 99 60
Sähköposti:  leo.hanninen@pp1.inet.fi 
www-sivut:  www.polioliitto.com
Pankki:  Danske Bank FI25 8000 1700 2872 21

Polioinvalidit ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous 

aika: lauantaina 27.04.2013 klo 12.00-
paikka: Valkea Talo, auditorio 

 Ilkantie 4, 00400 Helsinki
Kokouksessa esillä yhdistyksen sääntöjen (8§) vuosikokoukselle 

määräämät asiat. Ennen kokousta, alkaen klo 11.30- kahvitarjoilu, 
lounas n. klo 15.00. Kokous jatkuu tarvittaessa ruokailun jälkeen. 

Lounaasta peritään 10 €:n suuruinen omavastuu. Maksun voi 
suorittaa yhdistyksen tilille Danske Bank FI18 8000 1300 2228 
75. Lounaan voi maksaa myös osastolle, joka kerää maksut yhteis-
kuljetuksen aikana.

Kokousjärjestelyjen ja ruokailun onnistumiseksi pyydämme ys-
tävällistä etukäteisilmoittautumista toimistolle puh. 09-6860990 
tai sähköpostitse kirsti.paavola@polioliitto.com. Ilmoittautumisen 
yhteydessä voitte myös kertoa mahdollisesta erikoisruokavaliosta.

Vuosikokousaineisto jaetaan kokouspaikalla. Mikäli haluatte 
vuosikokousaineiston etukäteen postitettuna kotiinne, voitte tilata 
sen puhelimitse 09-6860 990 tai sähköpostitse kirsti.paavola@po-
lioliitto.com. Aineistot julkaistaan vuosikokouksen hyväksymässä 
muodossa Poliolehdessä 2/2013.

Kysy kuljetuksesta:
Paikallisosastot järjestävät vuosikokoukseen yhteiskuljetuksia, 

joista voi kysyä suoraan osastosta.  
Lahden osasto: Ritva Jokela, 044 514 2256
Pohjanmaan osasto: Gunvor Westerlund, 050 0167547
Pohjois-Suomen osasto: Tuula Pukkila, 040 5577405  tai  
Ulla Kurvinen, 040 5320223
Savon osasto: Iiris Karvinen, 040 0649677  
Satakunnan osasto: Sirpa Haapala, 040 7742620
Tampereen osasto: Pirjo Karin-Oka, 041 5338755
Varsinais-Suomen osasto: Lauri Jokinen, 040 5948975 

Tervetuloa päättämään yhteisistä ja tärkeistä asioista!!
Polioinvalidit ry
Johtokunta

Suomen Poliohuolto r.y:n  
sääntömääräinen vuosikokous

Suomen Poliohuolto r.y:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
lauantaina 4.5.2013 klo 13.30 Ruskeasuon koululla Tenholantie 
15 Helsingissä. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 
§ määräämät vuosikokousasiat. Tervetuloa.

Hallitus
Yhdistys tarjoaa kokoukseen osallistuville lounaan klo 12.30 alka-

en. Lounaalle osallistuvia pyydetään  ilmoittautumaan toimistolle 
26.4.2013 mennessä puh. 09-686 0990 tai sähköpostitse osoitteella 
kirsti.paavola@polioliitto.com

Suomen Poliohuolto ry pitää yhteyttä päättäjiin. Kuvassa 
kuntapäättäjä Arja Karhuvaara ja Markku Huostila.

Polioinvalidit ry tarjoaa jäsenilleen monipuolista ja virkis-
tävää kuntoutusta.
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Maaliskuun puo-
lessa välissä tuli 
Kelasta tiedoksi-
anto, missä Kela 

ilmoitti sen järjestämillä kun-
toutuskursseilla olevan paikkoja 
edelleen vapaana.

Samassa tiedotteessa oli mer-
kintä ja ohjaus Kelan nettikurssi-
sivuille, mistä löytyisi kym-
menen poliolaisillekin tar-
koitettua kursseja.  On sekä 
työssäkäyville että muille.

Täytyy muistaa, että me 
poliolaiset voimme hakeu-
tua Kelan kuntoutukseen, 
vaikka niissä ei ole valinta-
merkintää polio.

Vielä vinkki: Kelan jär-
jestämiä kuntoutuskursseja 
voi katsoa kuntoutuskurssi-
haulla www.kela.fi/kuntou-
tuskurssihaku.  Hakupal-
velu näyttää reaaliaikaisesti 
vapaiden kurssipaikkojen 
määrän. Kuntoutusta jär-
jestävistä palvelujentuottajista 
saa tietoja www.kela.fi/palvelu-
tuotta-jahaku.   

Lisätietoja vapaista kurssipai-
koista ja kursseille hakeutumi-
sesta saa myös Kelan kuntoutuk-
sen palvelunumerosta puhelin 
020 692 205.

  

Kuten olette huomanneet-
kin joulukuun Poliolehdestä, 
on Polioliitto uudistanut kun-
toutustoimintansa uusille urille 
vuodelle 2013.  Muutoksen 
tarpeeseen vaikutti mm. palve-
lujen ja rahoittajien vaatimus 
kilpailutuksesta sekä kurssitoi-
mintamme kehittämisestä.  

Vasta saatuamme kurssipa-
lautteet koko vuodelta voimme 
miettiä, miten kuntoutustoi-
minnan kehittämisessä onnis-
tuimme kuluneena vuotena.  
Sitten mietitään jatkoa.     

  

THL:n  on laatinut VAMPO:n 
seurantasuunnitelman vuosille 
2010 - 2015.  Seuranta-suun-
nitelma on käynnistynyt  tosin 
vasta 1.6. 2012 ja se on ajoitettu 

vuosille 2012-2015 ja seuranta 
perustuu STM:n ja THL:n te-
kemään tulosopimukseen. Eri 
vuosille on omat teemansa:
• 2012 vammaisten ihmisten 

sosioekonomisen aseman pa-
rantaminen ja köyhyyden tor-
juminen.

• 2013 erityispalvelujen ja tu-
kitoimien saatavuuden ja laa-
dun varmistaminen maan eri  
puolilla.

• 2014 yhteiskunnan esteettö-
myyden ja saavutettavuuden 
laaja-alainen parantaminen 

• 2015 vammaistutkimuksen 
aseman vahvistaminen, tie-
topohjan lisääminen sekä laa-
dukkaiden ja monipuolisten 
menetelmien kehittäminen 
vammaispolitiikan toteutta-
misen ja seurannan tueksi.

Seurantaa on tarkoitus toteut-
taa atk-pohjaisen kyselylomak-
keen sekä kuulemistilaisuuksien 
ja seurantaseminaarien avulla.  
Ensimmäinen seurantakysely 
on suoritettu keväällä 2011.  
Vastaukset saatiin seitsemältä 
ministeriöltä.  Yleisesti ministe-
riöiden vastauksia tutkiessani on 
todettavissa, että ainakin yhteis-
työtä eri ministeriön välille on 
kehittynyt. Hyvä asia, ainakin 
alkuun on päästy. 

Vammaistutkimusta varten on 
perustettu vammaisprofessuuri, 
mitä myös Polioliito on rahoitta-
nut.  Virka tultaneen täyttämään 
lähiaikoina.   

STM on VAMPO:n  seuran-
nan koordinaation vastuumi-
nisteriö.  Käytännön seurannan 
koordinaatiotehtävän STM on 
osoittanut Valtakunnalliselle 
Vammaisneuvostolle.

  

Vuoden alussa oli suu-
ri kohu siitä, että synny-
tyslaitoksilla on vaihtunut 
vauvoja.  Onneksi oltiin 
ajoissa huomattu ja virheet 
korjattu.

Ylöjärven perheen Neiti 
3 v. oli kuullut televisiosta 
näitä uutisia ja tuli huo-
lestuneena kysymään, että 
olenko minä pappa varmas-
ti oikeassa kodissa. Totesin, 
että varmasti olet. Nenäsi 
on samanlainen kuin pa-
pan äidillä oli.  Tempera-
menttisi on samanlaista 
maatalon emäntämallia 

kuin papan äidillä.  Osaat pitää 
puoliasi ja puolustat myös iso-
veljeäsi kylällä, vaikka kotona ol-
lessa nahistelette. Lisäksi pappa 
tykkää Sinusta mahdottomasti. 
Annettu selvitys riitti neidille ja 
asiasta ei puhuttu enempää.  

Sain tänään sähköpostikirjeen 
COCA COLA  PROMOTI-
OLTA:  Onneksi olkoon Sinun 
Sähköpostiosoite on tullut voit-
taja kertakorvaus voittosi  US $ 
952.000 COCA COLA Lottery 
ohjelma.  Ota yhteyttä rouva 
Theresa Anderson sähköpostitse 
lisäohjeita saadaksesi.

Lupaan, että jos saan ko sum-
man rouva Theresalta, annan 
sen kokonaisuudessaan Polio-
liitolle neuvontapalveluhenki-
löstön palkkausta varten koko 
Polioliiton loppuelinajaksi. 

Aurinkoista kevättä Teille ja 
kaikille lähimmäisillenne.

Jussi  
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Elämänmyönteisyys ja yhdessäolon riemu paistoivat helmikuun lopussa Leh-
timäen opistolla pidetyllä poliovammaisten kuntoutuskurssilla. Kaksiviikkoisen 
kurssin nimi olikin osuvasti ”Apua arkeen”. Sitähän se ympäri Suomea tulleille 
osallistujille olikin. Ja toi iloisuutta sekä yhdessäolon tunnetta.

Ilo irti yhdessäolosta Lehtimäen Opiston kuntoutuksessa

”Samassa veneessä ollaan”

Samassa veneessä me 
ollaan, kuntoutus-  ja 
sopeutumisvalmen-
nukseen tulleet tote-

sivat ja kertoivat olevansa kuin 
yhtä perhettä.

Kurssia vetänyt, itsekin polion 
sairastanut Polioliiton sosiaa-
lisihteeri Kaija Salmela sanoo, 
että Lehtimäen pariviikkoinen 
oli sieltä parhaasta päästä hänen 
”urallaan”. Salmelan aisaparina 
kurssilaisia kaitsemassa Opiston 
puolesta oli Kaija Ala- Mattinen.

- Olen ollut 70- luvulta lähtien 
riviosallistujana tai poliokurssin 
vetäjänä yhteensä noin 70 kertaa 
eikä huonoja kokemuksia ole 
ollut. Negatiivista palautetta ei 

ole tullut, vaikka aina asioissa on 
pientä hiomista.  Nytkin tuntui 
siltä, että porukka oli tyytyväi-
nen. Etenkin opiston avustajat 
saivat kiitosta osakseen, Salmela 
kertoo.

Poliokurssilaiset eivät kirpeää säätä pelästyneet vaan tulivat haukkaamaan happea ulos ryhmäkuvaan.  
Hymy oli herkässä.

”Me emme tule näihin 
tilaisuuksiin murjottamaan 
vaan viettämään mukavaa, 

jottenko sanoisi riehakkaita 
päiviä, naurahtaa Poh-

janmaan Polioyhdistyksen 
puheenjohtaja, ähtäriläinen 
Pirkko Ahola, jonka vierellä 

ruokapöydässä on Kaija 
Salmelan ohella kurssin toi-
sena ohjaajana Lehtimäellä 

ollut Kaija Ala- Mattinen.
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Vapautunut tunnelma
Tunnelma kurssilla oli käsin 

kosketeltavan vapautunut. Sinne 
ei tulla murjottamaan, vaan ha-
kemaan voimaa arkeen. Saadaan 
uutta tietoutta sairaudesta sekä 
uusia kavereita. Nähdään tuttu-
ja vuosien takaa. Vertaistuki on 
todella tärkeää. 

Kahden viikon aikana ehditään 
tekemään paljon myös fyysis-
tä kuntoutusta muun muassa 
uima-altaassa päivittäin. Ku-
kin oman kuntonsa ja kykynsä 
mukaan. Myös ”kuivajumpat” 
kuuluivat ohjelmaan ja ratsastus 
on ollut maneesilla yllättävän 
suosittua.

Pelejä pelailtiin, toimintatu-
vassa päästiin askartelemaan ja 
oheisohjelmaan kuului paljon 
muutakin: esimerkiksi laulua, 
musiikkia ja tietopuolista ohjel-
maa sairauteen liittyvistä asioista 
kuten etuisuuksista, vaikkapa 
VR:n matkoilla junalla mat-
kustettaessa. Mahdollisuus oli 
yksilöllisiin hoitoihin, esimer-
kiksi pää-  ja jalkahierontaan. 
Karaokessa, keilaamassa sekä 
Keskiselläkin käytiin ”tuhlool-
la” niin kuin pohjalaisittain to-
dettiin. Ei homehduttu neljän 
seinän sisällä. 

- Nämä ovat Raha- automaat-
tiyhdistyksen kustantamia kurs-
seja, joihin valitaan kerrallaan 
20 henkilöä. Osa tulee tänne 
myös omin kustannuksin koko 
ajaksi tai muutamaksi päiväksi. 
Silloinkaan osallistuminen ei ole 
kallista, Salmela sanoo ja samalla 
kiittää Lehtimäen opiston tarjo-
amia palveluja.

Kaikki on lähellä, esimerkiksi 
ratsastusmaneesi sekä uimahalli 
ovat välittömässä läheisyydessä 
päärakennuksesta ja asunnois-
ta, niin kuin kaikki muutkin 
palvelut.

Tietotekniikan mahdollisuuk-
siakin esiteltiin. Samoin ope-
teltiin valokuvausta ja pidettiin 
nauruharjoituksia, vaikka nämä 
osallistujat eivät sitä olisi välttä-
mättä tarvitsekaan. Sen verran 
naurettiin luonnollisesti, myös 
itselle ja tilannekomiikkaa riitti. 

Aikaa annettiin myös itselle. 
Rauhoittumaan ja huilaamaan 
päästiin aina kun haluttiin. Se 

näissä tapaamisissa onkin hie-
noa. Pakkopullaa ei ole. 

Lehtimäen Opistolle  
asiakkaat tärkeitä

Lehtimäen Opiston rehtori 
Sisko Halonen kertoo, että po-
liosairaiden kuntoutuskursseja 
on opistolla järjestetty parin-
kymmenen vuoden ajan.

- Kokemukset ovat hyviä ja 
sen osoittaa myös jatkuvuus. 
Kun asiakkaat ovat tyytyväisiä, 
he haluavat tulla uudestaan, 
sanoo alusta lähtien eli yli 40 
vuoden ajan rehtorina toiminut 
Halonen.

Yhtaikaa poliokurssin kanssa 
opistolla oli autismia sairastavia 
lapsia vanhempineen perhekun-
toutuksessa.

-  Talven opintolinjoille osallis-
tuu noin 70 opiskelijaa kerral-
laan. Opiskelijat tulevat elokuun 
puolivälissä ja opiskelua jatkuu 
toukokuun lopulle. Kurssilaisia 
on sitten kesän aikana ja opiske-
lijoiden lomien aikana sekä tal-
vella myös rinnakkaiskursseina, 
Halonen toteaa. 

Lyhytkursseille osallistuu vuo-
sittain noin 2 200 henkilöä, 
joista sopeutumisvalmennus-
kursseille noin 600 henkilöä, 
virikekursseille 1 200 ja yhteis-
työkursseille kuten Polioliiton, 
sotaveteraanien, kuulovam-
maisten lasten ja avustajakoiri-
en käyttäjien kursseille osallistuu 
450 henkilöä.

Maksoi tai ei,  
Taisto on mukana 
60 kertaa paikalla – niin kuin 
partiopoika

Yleensä sanotaan, että satoi tai 
paistoi, aina asiat hoituvat. Per-
niöläisellä (nykyistä Saloa) Tais-
to Salmelalla on sama periaate 
eri muodossa.  Ei ole rahamies, 
mutta sanoo lähtevänsä polio-
ta sairastavien kuntoutukseen 
maksoi mitä maksoi tai ei.

- Olen ollut näillä kursseilla 
Lehtimäen opistolla 60 kertaa. 
Jos en ole päässyt mukaan il-
maisporukkaan, olen maksanut 
itse, kertoo Taisto Salmela, jota 

viikoissa viehättävät ohjelman 
lisäksi etenkin hyvät tutuiksi 
tulleen kaverit, turvallisuus ja 
erinomainen huoltoporukka.

- Täällä saa aina apua jos tar-
vitsee. Tottahan kiva huumori 
ystävien kesken tuo iloa arkeen. 
Olen ollut poissa vain viisi kertaa 
Lehtimäen kursseilta. Kun olen 
itse maksumiehenä, on täyshoi-
don hinta 28 euroa. Polioyhdis-
tykset maksavat kympin päivää 
kohti, Salmela sanoo. Toki oh-
jelma on silloin kevyempi kuin 
varsinaisilla kurssilaisilla.

Hän on ollut 32 vuotta kim-
passa aviovaimonsa, kurssin ve-
täjän Kaijan kanssa. He tapasi-
vat Invalidisäätiön sairaalassa. 
Monta kertaa samoista piireistä 
se kumppani löytyykin.

- Kyse meillä ei ollut yhteisestä 
sairaudesta vaan rakkaudesta.

Jalat nopeasti pois alta
Taisto Salmela muistelee aikaa, 

kun hänellä todettiin polio. Se 
oli vuosi 1954 eli 14-vuotiaana 
menivät jalat alta yhtäkkiä ja 
halvaantuivat täysin vuorokau-
den aikana. Sairastuminen vaati 
nuorelta sopeutumista asiaan. 
Tuli ensin kuukauden reissu 
kulkutautisairaalaan ja sen jäl-
keen vuoden ja 8 kuukauden 
kuntoutusjakso invalidisäätiön 
sairaalaan.

Työpajalla askartelemassa Eeva Lavonen, joka sai oppia 
kädentaitojen ohjaajalta Ellu Ketolalta. Tässä on menossa 
makramee-pöllön valmistaminen.

Taisto Salmela on poliokurssien konkari ja kerrasta toiseen 
hän haluaa olla mukana mukavassa seurassa.
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- Tiesin, että kävelemään en 
enää kykene. Mutta kädet pe-
lasivat ja muu kroppa, vaikka 
olkapääkin myöhemmin rupesi 
reistailemaan.

Kuitenkin taisteleva mies löysi 
paikkansa koulussa ja työelä-
mässä. Hän kävi Invalidiliiton 
radiohuoltajan ammattikoulun 
ja perusti alaan liittyen oman 
yrityksen.

- Kun kädet toimivat, mutta 
eivät jalat, pärjäsin kun sain apu-
rin tavaroiden nostelemiseen. 
Olen tyytyväinen, että sain olla 
40 vuotta työelämässä ja korjata 
40 000 konetta.

- On hienoa, että kursseille voi 
tulla itsekin maksaen. Nämä 
tapaamiset ovat minulle yksi 
elämän suola. Salmela suosittelee 
kuntoutusta kaikille. Tietoa on 
hyvin saatavissa Polioliitosta ja 
paikallisyhdistyksiltä.

Eero Sointu on 
tyytyväinen kurssi-
tarjontaan
”Noviisille” reissu ei jäänyt 
viimeiseksi

Helsingissä asuva, Tampereelta 
lähtöisin oleva Eero Sointu oli 
mukana kuntoutuksessa ensim-
mäistä kertaa. Hän luonnehtii-
kin hymysuin itseään noviisiksi, 
kun vertaa itseään kurssikave-
riin, konkari- Taistoon.

- Lähdin mukaan Polioinva-
lidien toimintaan ja sitä kautta 
sain tietoa ja kannustusta ha-
keutua mukaan Lehtimäelle. 
Tämä on ensimmäinen, mutta 
ei viimeinen kerta, sanoo Soin-
tu, joka kehuu kurssin koko-
naisuutta ja hyvin suunniteltua 
ohjelmaa.

- Ohjelmassa painotetaan 
stressittömyyttä ja sitähän me 
kaipaamme. Ei tänne ole tul-
tu tekemään urheilun maail-
manennätyksiä. On monessa 
mielessä antoisaa olla yhdessä 
sellaisten ihmisten kanssa, jotka 
ovat joutuneet oppimaan elä-
mään saman sairauden aiheutta-
mien rajoitusten puitteissa. Itse 
olen selvinnyt vähin vaurioin 
-  ainakin toistaiseksi – verrattu-

na muihin kurssilaisiin, mietis-
kelee Sointu.

Hänellä polio todettiin 8-vuo-
tiaana vuonna 1956 eli vuotta 
ennen kuin systemaattiset roko-
tukset aloitettiin. Silloin meni 
kävelykyky, joka oli kova paikka 
pienelle miehelle. Sointu vietiin 
muiden polioon sairastuneiden 
tapaan Tampereen kulkutauti-
sairaalaan, josta löytyi yllättävä 
apu.

- Minua kuntouttanut lääkin-
tävoimistelija piti suoranaisena 
ihmeenä, että noin parissa kuu-
kaudessa kävelykykyni palautui. 
Ehkä sekin, että olin kasvuiässä, 
vaikutti positiivisesti paranemi-
seen.

Kotona sitten kuntoutusta jat-
kettiin. Ensin poika ajoi paljon 
polkupyörällä, mutta isän piti 

olla vierellä koordinaation heik-
kouden takia. 

- Olin armeijassakin, mutta 
kyllä pitkät marssit tuottivat vai-
keuksia ja huomasin, että kaikki 
ei ole kunnossa.

Se on monta kertaa sanottu, 
mutta sanotaan vielä kerran: ver-
taistuen saaminen jää lähes kai-
kille osallistujille ensimmäisenä 
mieleen. Niin myös Soinnulle.

Työ on merkinnyt paljon
Sointu oli työelämässä 40 

vuotta eri yrityksissä tieto-
järjestelmien kehitys-  ja esi-
miestehtävissä.  Polio ei hai-
tannut mitenkään työntekoa.  
- Työ on merkinnyt minulle 
todella paljon. Saan olla tyyty-
väinen, että minulla on ollut 
mahdollisuus tehdä mielenkiin-

Eero Sointu oli mukana poliokuntoutuksessa ensimmäistä 
kertaa ja kokemukset olivat hänen mukaansa hyvät.

toista ja omia taipumuksiani 
vastaavaa työtä.

-  Olen ollut aktiivinen kun-
tourheilija. Hiihtoa olen harras-
tanut pikku pojasta asti. Kunto-
lentopalloilun aloitin 40-vuoti-
aana. Parin viime vuoden aikana 
on kuitenkin tapahtunut suuri 
muutos. Jalkalihaksien lisäänty-
vä vajaatoiminta merkitsee sitä, 
että hiihdosta ja lentopallosta 
on vähitellen luovuttava. Pitää 
siirtyä lastenlasten kanssa pulk-
kamäkeen ja aloittaa istumalen-
topalloilu, Sointu naurahtaa.

Hänen mielestään poliossa 
kuten monissa muissakin saira-
uksissa heikkoudet voi korvata 
omilla vahvuuksillaan, sitkey-
dellä ja elämänmyönteisyydellä.

- On tärkeää kuunnella omaa 
kehoansa eikä tehdä enempää 
kuin jaksaa. Olen pohtinut pal-
jonkin, miten terveydentilani 
mahdollisesti kehittyy. Täällä 
kurssilla käymissäni keskuste-
luissa olen saanut paljon uutta 
tietoa ja tukea, että kannattaa 
mennä rohkeasti, mutta harki-
ten eteenpäin, sanoo pian 66 
vuotta täyttävä nuori mies.

Matti ja Teppo” 
kämppäkavereina

Kajaanista Vuolijoelta polio-
leirille Lehtimäelle ensimmäistä 
kertaa tullut Mauno Leinonen 
hieman jännitti etukäteen, mitä 
tuleman pitää. Ensimmäinen 
huoli oli se, minkä tyyppisen 
huonekaverin hän saa ja muu-
tenkin ohjelma mietitytti. Vai 
pettyykö kaveri häneen, Leino-
nen pohti puolihuumorilla.

- Murhe oli ihan turha, sillä 
porukka kuntoutuksessa on ol-
lut mahtavaa. Kämppäkaverina 
oli ihan outo toinen irvileuka 
Nivalasta. Mutta tuntui, että oli-
simme tunteneet ikämme. Alus-
sa olimme kaveruksia ja kolmen 
päivän jälkeen Matti ja Teppo, 
Leinonen hymyillen kertoo.

Vaikka siinä karaokeakin pa-
rin viikon aikana laulettiin ja 
kuunneltiin, Matti ja Teppo ei-
vät laulaneet ”Kaiken takana on 
nainen”, koska kurssilla miehet 
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Rehtori Sisko Halonen on 
ollut tärkeä lenkki koko Leh-
timäen opiston toiminnassa, 
myös poliokurssien järjestä-
misessä.

Mauno Leinosta, Leila Lahti-Pätäriä sekä Pirjo Karin- 
Okaa hymyilytti. Eikä Lehtimäen opistolle tultukaan murjot-
tamaan. He kaikki kehuvat parin viikon antia.

olivat naisten kanssa tasa-arvoi-
sessa asemassa.

Leinonen monien muiden ta-
paan innostui kursseista saa-
tuaan niistä tietoa liittyessään 
paikalliseen polioyhdistykseen 
Kajaanissa. Sitä kautta tämäkin 
maailma avautuu. Ei kaikilla ole 
mahdollisuutta ja kiinnostusta 
käyttää nettiyhteyksiä.

Leinoselle tämä oli kuitenkin 
yhteensä kahdeksas kuntou-
tuskerta, tätä ennen seitsemän 
kertaa vierähti Punkaharjulla.

- Aikaisemmin oma lääkäri sai 
päättää kuntoutukseen pääse-
misestä. Mutta nyt Kela eli se 
on mennyt vaikeaksi. Punka-
harjulle olin Kelan mielestä liian 
terve mies.

- Sairastuin polioon 5-vuoti-
aana kovan kuumeen jälkeen ja 
halvaannuin jaloista. Myöhem-
min liikkumista on auttanut 
oleellisesti 1976 asennettu puu-
jalka ja 2007 tehtiin täydennys-
leikkaus. Puujalan ansiosta olen 
pystynyt työelämäänkin. Oikean 
puolen kädessä voima on myös 
ollut heikko.

Mies pääsi Kelan kuntoutus-
koulutukseen vuonna 1977-79 
ja sitä kautta sai töitä. Se oli 
puusepän koulutusta.

- Erilaisia hanttihommia seka-
työmiehenä tein kiinteistöalalla 
parikymmentä vuotta kunnille 
ja yksityisille tahoille. On tässä 

tarvittu kuitenkin sisua. Olen 
iloinen, että sain olla töissä.

Eläkkeelle mies jäi virallisesti 
vuonna 2005

Leinosen mielestä ystäväpiiri 
on elämän suola ja kurssien jäl-
keen soitellaan kaverien kanssa 
niitä näitä. Kurssi saa häneltä 
kokonaisuutena arvosanan 10.

- Se hymy on elämässä vastaan-
tulijoilta mukava asia sekä yhte-
ydenpito tuttavien kanssa. Sosi-
aaliset kontaktit kokonaisuudes-
saan ovat minulle tärkeitä.

Leinonen on vapaa- aikana 
innokas luontomies ja valoku-
vauksen harrastaja sekä maise-
mataulujen tekijä. Liikkumisen 
apuvälineenä hänellä on pahoina 
päivinä keppi.

Teksti ja kuvat: Ossi Keisala

Tampereen Kuntouttamislaitos Oy
Kyttälänkatu 5, 33100 Tampere 
p. 03 3142 5800
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”PP2”, Kongon demokraattisessa 
tasavallassa vaikuttavan Kitawala 
Filadelphie -lahkon karismaattinen 
pastori, kehotti aikaisemmin hen-
gellisiä seuraajiaan kieltäytymään 
poliorokotteesta.  
Nyttemmin hän on kuitenkin alka-
nut muuttaa mieltään. 

Tie hyväksyntään ei kuitenkaan ole 
ollut lyhyt saati helppo. Se vaati 
tuntikausia kestäneitä tutkimuk-
sista swahilinkielisen Raamatun 

syövereihin, josta Jumalan kantaa rokottei-
siin etsittiin, päätyen yllättävään päätökseen, 
jolla lahkon nuoret jäsenet lähetettiin pois 
saamaan lääketieteellistä koulutusta, sekä 
yön pimeydessä tapahtuviin salaisiin roko-
tuksiin. 

Tässä kolmiosaisessa sarjassa seuraamme 
polkua, joka johti yllättävään liittoumaan 
”Elefanttikuninkaaksi” itseään kutsuvan 
miehen kanssa.

Elefanttikuninkaan  
huomion herättäminen 
Mandelan tarina

8-vuotias pikku-Mandela oli herännyt täy-
dellisen terveenä päivänä, jona hän kaatui. 
Hän käveli kyläkouluun, pelasi jalkapalloa 
muiden lasten kanssa. Tuona päivänä pikku-
Mandelan jalat - suuren afrikkalaisen sanka-
rin mukaan nimetyn pojan jalat - lakkasivat 
kuitenkin toimimasta.

Kun kävi ilmi, että Mandela oli sairas-
tunut parantumattomasti polioon, hänen 
vanhempana veivät hänet paikallisen mysti-
kon pakeille. Mystikko sanoi parantavansa 
pojan. Hän kaivoi maahan kuopan ja hau-
tasi pikku-Mandelan sinne lanteita myöten 
pystyasentoon, jättäen vain vartalon yläosan 
maanpinnan yläpuolelle. Tähän puoliksi 
haudattuun asentoon hän jätti pikku-Man-
delan kuukaudeksi. 

Aikuinen Mandela kertoo nyt tarinaansa 
Kongon demokraattisen tasavallan kaak-
koisosassa sijaitsevassa Katangan maakun-
nassa, ja toivoo rohkaisevansa vanhempia 
rokottamaan lapsensa. Katangan maakun-
nassa on eniten poliorokotteesta kieltäyty-
neitä ihmisiä koko maailmassa. Ainakin 40 
prosenttia alueen lapsista on rokottamatta, 
vaikka rokote onkin kaikkien saatavilla. 

Lapset altistuvat silti poliotartunnalle, sillä 
vanhemmat eivät suostu antamaan lapsiaan 
rokotettaviksi. Tämä johtuu valtaosin siitä, 
että uskonnolliset johtajat ovat ymmärtäneet 
rokotteen väärin ja pelkäävät sitä.

Katangassa sijaitsevalla Tanganjikan alu-
eella pikku-Mandelasta on kasvanut Papa 
Mandela. Hän on jo 30-vuotias, mutta 
hänen vartalonsa näyttää edelleen kahtia-
jakautuneelta. Vuosikausien ajan hän on 
vetänyt itseään kainalosauvojen avulla paik-
koihin, jonne hänen jalkansa eivät ole häntä 
kantaneet, minkä vuoksi hänellä on massii-
vinen ylävartalo. Jalat ovat kuin aaveet - ne 
hädin tuskin hahmottuvat farkkujen alta, 
jotka näyttävät roikkuvan tyhjänä vartalon 
jatkeena.  

Papa Mandela pitää megafonia tiukasti 
känsäisessä kädessään puhuessaan väkijou-
kon edessä. Hänen äänensä on yhtä aikaan 
lämmin ja surullinen. Hän kohdistaa sanan-
sa yleisön suurimpiin pelkoihin: valkoisen 
miehen pelkoon, ulkopuolisten pelkoon, ja 
heidän aikeittensa pelkoon. 

“Oli miten oli, rakkaat veljeni ja sisareni, 
älkää piilotelko lapsianne ja sanoko, että 
rokote tappaa. Jos valkoinen mies haluaa 
tappaa meidät, hän tekee sen kyllä tavalla tai 
toisella. Syökö kukaan täällä ruokaa, jossa ei 
ole suolaa? Syökö kukaan puuroa, jossa ei ole 

Kongon ”Elefanttikuningas”:
tarina polion vastaisesta taistelusta - Osa 1 

Papa Mandela talonsa edessä. Hän 
sairastui polioon 8-vuotiaana ja 
rohkaisee vanhempia rokottamaan 
lapsiaan.

Polion massarokotusten aikana rokot-
tajat merkitsevät talot, joiden asukkaat 
on jo rokotettu. Kitawalalahko vertasi 
merkintäkäytäntöä ”paholaisen 
merkkiin” ja perustelivat myös sillä 
rokotuksista kieltäytymistä.
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täysin omistautuneita Elefanttikuninkaan 
päivittäiselle huolenpidolle.

Kitawala-liikkeen jäsenet noudattavat op-
pia, joka perustuu kolmeen peruspilariin. 
Ne ovat syvä epäluottamus länsimaiseen 
kulttuuriin, kaiken Kongon valtiosta tulevan 
vastustaminen sekä ”luonnonmukainen elä-
mä”, jossa Jeesuksen elämäntapa raamatulli-
sina aikoina nähdään sekä jokapäiväisen elä-
män ohjenuorana että perusteluna suojautua 
modernin maailman tunkeilijoita vastaan.

Kitawala-liikkeen jäsenet eivät käytä ääni-
oikeuttaan. He eivät laita lapsiaan kouluun 
tai käytä nykyaikaisia lääkkeitä, vaan turvau-
tuvat mieluummin sahdin ja rukousten voi-
maan. He vastustavat teknologiaa. Jäsenistä 
radikaaleimmat eivät käytä kenkiä tai vöitä, 
sillä solki symboloi rautaa, mikä symboloi 
valkoista miestä, mikä taas symboloi län-
tisen maailman kongolaisille aiheuttamia 
kärsimyksiä. 

Vastustuksen juuret syvässä
Valtaan päästyään PP2 vastusti yleisesti 

rokotuksia, erityisesti polionvastaisia roko-
tuksia.

“Kieltäydyin ottamasta rokotusta Juma-
lan vuoksi. Raamatussa Matteus puhuu 
Kuningas Heroldista, joka meni sairaalaan 
kuullessaan, että maahan oli syntynyt lapsi-
kuningas. Siellä hän tappoi kaikki 0-5-vuo-

sokeria? Jos valkoiset haluavat teidät tappaa, 
he myrkyttävät teidät, koska yhtikäs kukaan 
ei voi syödä suolatonta ruokaa. Eikö niin?

Annoimme teille hyttysverkot. Ne olivat 
valkoisia, mutta hyttysverkot te hyväksyitte. 
Suostukaa rokotettaviksi, pienet veljeni ja si-
sareni, se on kaikki mitä minä teiltä pyydän!”

Tällaisissa vastarinnan pesäkkeissä polio 
pääsee leviämään vielä nykypäivänäkin. 
Vuonna 1988 maailmassa oli arviolta 350 
000 poliotapausta. Vuonna 2012 raportoi-
tiin 222 tapausta. Viruksen 39 genotyypistä 
on jäljellä enää neljä. Tämä uskomaton 
kehitys on ollut tehokkaan rokotteen ja 
koordinoitujen kansainvälisten ponnistelu-
jen ansiota. 

Silti maailmassa on edelleen viisi maata, 
joissa polioon sairastumisen riski on suuri. 
Rokottamattomien lasten laajat pesäkkeet 
Pakistanin heimoalueilla, Etelä-Afganistanis-
sa, Tšadin maaseudulla, Pohjois-Nigeriassa 
ja Kongon demokraattisen tasavallan kaak-
koisosassa ovat virusten niin sanottuja turva-
paikkoja. Nämä pesäkkeet uhkaavat laittaa 
viruksen uudestaan kiertoon, vaikka viruk-
sen pyyhkäiseminen pois koko planeetalta 
on lähempänä kuin koskaan aiemmin. Polio 
on hävinnyt maapallolta 99,9-prosenttisesti. 
Jäljellä oleva 0,1 prosenttia on kuitenkin 
osoittautunut urakan vaikeimmaksi, kal-
leimmaksi ja ennen kaikkea tärkeimmäksi 
osaksi.

Tanganjikan alue on pullollaan rokotuksia 
vastustavia ihmisiä. Arvostelijat kutsuvat 
heitä lahkoiksi, seuraajat puolestaan kir-
koiksi. Joka tapauksessa nämä uskonnolliset 
ryhmät ovat paikallisessa elämänmenossa 
kaikkialla läsnä. Jotkut ryhmittyvät ovat 
kylän kokoisia, toisilla taas on useita uskon-
nollisia johtajia, ”pastoreita”, ja tuhansia 
kiihkomielisiä seuraajia. Kitawala-liike on 
yksi tällainen ryhmä.

Kitawala-liikkeen epäluulo länsimaita 
kohtaan

Tänään Papa Mandelaa kuuntelemaan 
kokoontuneesta väkijoukosta puuttuvat 
kuitenkin ne pastorit, joiden opetukset 
vaikuttavat ratkaisevasti heidän seuraajiensa 
jokapäiväisiin päätöksiin. Yksi pastoreista on 
”PP2”, Kitawala Filadelphie -lahkon värikäs 
ja vaikutusvaltainen johtaja, jonka kanssa 
UNICEF teki epätodennäköisen liittouman 
polion vastaisen taistelun nimissä. 

PP2, jonka nimi on lyhenne nimestä 
Pastor Paul 2, kutsuu itseään ”Elefanttiku-
ninkaaksi”. 54-vuotias mies on Kitawala 
Filadelphie -liikkeen korkein auktoriteetti, 
ja kaikki voivat aistia sen. Hänen jokaista 
liikettään tarkkaillaan, häneen sanaansa kun-
nioitetaan ja hänen saattueensa jäsenet ovat 

tiaat lapset. (Matteuksen kirja, luku 1, jakeet 
1-50.) Kun näimme polion riehuvan sairaa-
lassa, näimme myös, miten meille kannettiin 
poliorokotteita ilmaiseksi. Rokote on myös 
0-5-vuotiaille lapsille. Kuinka me selitämme 
tämän?”

UNICEF lähestyi PP2:a ensimmäisen ker-
ran vuonna 2009. Ennen sitä PP2 ei ollut 
koskaan ollut missään tekemisissä terveysvi-
ranomaisten kanssa. Kesti kuukausia voittaa 
PP2:n luottamus sekä oppia ymmärtämään 
hänen oppiaan ja sen perusteita. ”Elefantti-
kuninkaalla” oli tulikivenkatkuiset mielipi-
teet, mutta hän oli avoin dialogille. Matkan 
varrella hän valaisi syitä, miksi ryhmä ei 
suostunut ottamaan rokotuksia:

’’Kun kirkko rantautui tänne vuonna 
1880, meitä käskettiin lopettamaan luon-
taislääketieteen ja suoneniskennän harjoit-
taminen. Valkoiset sanoivat meille: ’Älkää 
enää käyttäkö lääkkeitä itsenne suojelemi-
seen. Lopettakaa itsenne suojelu. Jumala on 
ainoa parantaja.’

Niinpä otimme ja heitimme metodimme 
menemään. Kun olimme heittäneet pois 
kaiken, valkoinen mies palasi kertoakseen: 
’Tulkaa, tällä kertaa minä annan teille lääk-
keen itsenne suojelemiseksi.”

Kitawala-liikkeen jäsenet eivät tippaakaan 
luottaneet rokotteeseen, joka oli hyväksytty 
Kongon valtiossa ja valmistettu Euroopassa. 
Heidän pelkoaan ruokkivat massarokotuksia 
suorittavat ryhmät, jotka merkitsivät taloi-
hin numeroin, kuinka monta lasta niissä oli 
rokotettu. Kitawala-liikkeen jäsenet veto-
sivat Ilmestyskirjaan ja kotien merkitsemi-
seen. He kutsuivat sitä ”pedon merkiksi”.  

Yhteisön mobilisoijasta ja alueen päälää-
käristä koostuva ryhmä ymmärsi Kitawala-
liikkeen jäsenten pelkoja paremmin ja 
olivat samoilla linjoilla PP2:n kanssa. Alkoi 
pitkä keskustelu, joka pyöri lähinnä lasten 
kuolemaa toivovan jumalallisen tahdon 
ympärillä. Tahtoiko Jumala, että ihmiset as-
tuisivat sivuun ja antaisivat lasten kuolla tai 
halvaantua? Vai mahtaisiko Jumala hyväksyä 
rokotteen tuoman pienen avun?

Swahilinkielinen Raamattu kiersi tunti-
kaupalla kädestä toiseen useiden kuukausien 
ajan, kun PP2 ja yhteisön organisoijat kes-
kustelivat asiasta. 

Vaikka PP2 itse alkoi suhtautua ajatukseen 
avoimemmin mielin, varoitti hän silti vaati-
vasta tehtävästä: tuhansien Kitawalan oppiin 
syntyneiden ihmisten asenteiden muuttami-
nen ei tulisi koskaan olemaan helppoa.

Teksti: Polio this week/  
V. Petit & J. Pittenger/PO

Kuvat: V. Petit/UNICEF 

Suomennos: Pietari Oksa

Kitawala Filadelphie –lahkon pastori 
”PP2” saarnaa kannattajilleen pukeu-
tuneena kasvien lehtiin. Lahko vastus-
taa kaikkea länsimaista vyönsoljista 
lääketieteelliseen hoitoon.

PP2 lähimpien kannattajiensa ympä-
röimänä. Lahkon äärisiipeen kuuluvat 
eivät käytä länsimaisia vaatteita, 
kenkiä, nappeja tai vöitä.
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Raha-automaattien 
pelaaminen kasvoi

Keskimäärin suomalainen pelaa 
raha-automaatteja yli 120 eurolla 
vuodessa. Ahkerimmin pelataan 
Virolahdella, jonne uusi kasinokin 
avataan.

Suomalaisten into pelata raha-
automaatteja on kasvanut

Suomalainen pelasi viime vuoden 
aikana raha-automaatteja keski-
määrin 124 eurolla, mikä on kaksi 
euroa enemmän kuin toissa vuon-

na. Kasvu kuitenkin taittui viime vuoden 
aikana. Toissa vuonna raha-automaattien 
pelaaminen kasvoi peräti seitsemän euroa 
jokaista suomalaista kohti.

– Kasvu jäi aavistuksen alle odotusten. 
Ihmiset käyttivät taantumassa rahaa pelaa-
miseenkin aiempaa varovaisemmin, arvioi 
RAY:n liikepaikkojen johtaja Jari Kivelä.

Lisäksi Kivelä arvelee, ettei RAY:n viime-
kesäinen uutuuspeli Huurrekeno vastannut 
täysin asiakkaiden odotuksia. Vuoden 2011 
kasvun takana oli Kulta-Jaska-pelin huikea 
suosio.

Kasino tulee oikeaan paikkaan
Kaikkein ahkerimmin vuonna 2012 pe-

lattiin Virolahdella Kymenlaaksossa, jossa 
automaatteihin kulutettiin 327 euroa jokais-
ta paikkakuntalaista kohti. Paikkakunnan 
korkeaa sijoitusta selittää Vaalimaan raja-
nylityspaikka. RAY:n toinen kasino avataan 
Virolahdelle näillä näkymin vuonna 2015.

– Nopeasti lisääntyvä rajaliikenne todennä-
köisesti pitää Virolahden myös jatkossa au-
tomaattipelaamisen kärjessä, Kivelä sanoo.

Viime vuonna toiseksi eniten pelattiin 
Töysässä ja kolmanneksi eniten Pertun-
maalla. 

Avustuksina ja veteraaneille yli 400 
miljoonaa

Raha-automaattiyhdistys käyttää pelitoi-
minnasta saadun tuoton kokonaisuudessaan 
sosiaali- ja terveysalan järjestöjen työn tu-
kemiseen ja sotiemme veteraanien hyväksi.

Yhteensä RAY:n voittovaroista myönnet-
tiin tänä vuonna avustuksia 301 miljoonaa 
euroa 779 järjestölle. Lisäksi sotiemme vete-
raanien hoitoon ja kuntoutukseen ohjattiin 
112 miljoonaa euroa.

Talouden alavireinen kehitys ei 
viime vuonna vaikuttanut Raha-
automaattiyhdistyksen (RAY) tuot-
tokehitykseen. 

RAY:n tuotot kasvoivat vuon-
na 1012 edellisvuodesta 4,9 
prosenttia ja olivat 775,1 
miljoonaan euroa. RAY tilit-

ti tästä summasta valtiolle arpajaisveroa 
12 prosenttia eli 92,8 miljoonaa euroa. 
RAY:n liikevoitto tilikaudelta oli 408 miljoo-
naa euroa, missä oli hieman (-0,7 %) laskua 
vuoteen 2011 verrattuna. Kannattavuutta 
rasittivat arpajaisveron nosto kahdella pro-
senttiyksiköllä 12 prosenttiin ja panostukset 
operatiivisen toiminnan kehitykseen.

Digitaalisten kanavien pelitoiminta kasvoi 
vahvasti. Koko vuoden tuotto oli digitaa-
listen kanavien osalta lähes 50 miljoonaa 
euroa, missä oli kasvua peräti 66,3 pro-
senttia. Ray.fi -palveluun rekisteröityneitä 
asiakkaita oli vuoden lopussa noin 221 000. 
Yrityskumppaneiden tiloihin sijoi-
tettujen raha-automaattien tuotot kas-
voivat 2,5 prosenttia. Näiden osuus pe-
litoiminnan tuotoista oli 75,8 pro-
senttia eli 587,4 miljoonaa euroa.  
Casino Helsingin tuotot kasvoivat 4,6 pro-
senttia ja ylsivät 28,7 miljoonaan euroon. 
RAY:n omien pelisalien tuotot kasvoivat ne-
kin hieman edellisvuodesta. Tuottoa kertyi 
95 miljoonaa euroa. 

RAY:n voittovaroista jaetaan avustuksia yh-
teensä 301 miljoonaa euroa 779 sosiaali- ja 
terveysalan järjestölle 1 596 eri kohteeseen. 
Sotainvalidien sairaskotien käyttökustan-
nuksiin, rintamaveteraanien kuntoutukseen 
ja eräiden Suomen sotiin liittyneissä tehtä-
vissä palvelleiden kuntoutukseen osoitetaan 
102,3 miljoonaa euroa. Lisäksi uutena eränä 
valtion budjettimenojen kattamiseen käyte-
tään 10 miljoonaa sotilasvammalain mukais-
ten avohuoltokustannusten kattamiseen.

Hankkeita siirtyy vuodelle 2014 – 
alueellinen neuvontapalvelu vahvistuu

Suomen Polioliitto ry haki Raha-auto-
maattiyhdistykseltä toiminta-avustusta Po-
lioliiton toiminnan rahoittamiseen 185 000 
€. Avustusta myönnettiin 140 000 €.

Polioliiton hallitus joutuikin tekemään 
tarkennuksia vuoden 2013 toimintasuun-
nitelmaan rahoituksen selvittyä.

Valitettavasti tarkennukset olivat pääosin 
toiminnan supistuksia tai hankkeiden siirto-
ja tuleville vuosille. Toimintasuunnitelmasta 
jouduttiin karsimaan niin neuvontapalve-
luihin kuin viestintään liittyviä hankkeita. 
Henkilöstöresursseja ei Polioliitossa lisätä, 
vaikka erityisesti neuvontapalvelujen osalta 
tarvetta olisi ollut. 

Asiantuntijapalveluita ja projektikohtaista 
henkilöstöä neuvontapalvelujen kehittämis-
työhön ei palkata. Keskitetyt, Polioliiton 
toimistolta hoidettavat neuvontapalvelut py-
ritään tuottamaan pääosin olemassa olevilla 
voimavaroilla. Alueelliseen neuvontapalve-
lutoimintaan, josta saadut tulokset kannus-
tavia, ohjataan lisää rahoitusta vuoden 2012 
Pieni Ele-keräyksen tuotosta. 

Viestinnän osalta joudutaan uuden polio-
opaskirjan julkaiseminen siirtämään vuo-
delle 2014, jollei sille löydetä lisärahoitusta 
muualta. Suunnitelluista polioon liittyvistä 
opaslehtisistä pyritään toteuttamaan 1-2. 
Sen sijaan nettisivujen uudistus myös mo-
biili/tabloidlaitteilla luettavaksi siirretään 
tulevaisuuteen. 

Teksti: RAY/BO

Kuva: RAY

Kansa pelaa - 

RAY:n tuotot jatkoivat kasvuaan
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 Suomen paikkakunnat, joissa pelattiin 
raha-automaatteja eniten vuonna 2012.

Raha-automaatteihin paikkakunnittain 
pelattujen eurojen määrä käy ilmi RAY:n ti-
lastoista. Ilmoitetut luvut on saatu jakamalla 
paikkakunnan raha-automaateista kertynyt 
tuotto paikkakunnan asukasmäärällä. Tie-
toihin ei ole laskettu mukaan kasinopelien 
tai internetpelien tuottoja.

 2012 2011
Maan keskiarvo 124 122
Virolahti 326,82 290,13
Töysä 289,64 304,80
Pertunmaa 285,45 306,28

Forssa 249,05 241,68

Utsjoki 247,16 231,30
Kyyjärvi 246,76 254,56
Hartola 210,96 205,56
Aura 201,78 202,48
Imatra 194,41 186,99
Kemi 192,07 195,32

Polionjälkeinen oireyhtymä (engl. 
post-polio syndrome, PPS) on 
vakava neuromuskulaaritauti, 
johon voi sairastua arviolta 40-

50% ihmisistä 10-40 vuotta poliovirukselle 
altistumisen jälkeen. Taudille ovat tyypillisiä 
äärimmäisen voimakas väsymys ja lisään-
tyvä raajojen heikkous tai halvaus. PPS 
diagnosoidaan usein väärin, sillä sen oireet 
muistuttavat monia muita lamaannuttavia, 
hermoston rappeutumiseen johtavia tauteja.

Sillä, miten vakava alkuperäisen poliotar-
tunnan aiheuttama halvaus (vuosikymmeniä 
aiemmin) oli, ei tunnu olevan vaikutusta 
siihen, sairastuuko henkilö oireyhtymään tai 
milloin tauti puhkeaa. Itse asiassa PPS usein 
kehittyy ihmisillä, joiden poliotartunta on 
ollut niin lievä, että he eivät ole nuorempana 
virustartuntaa edes havainneet.

Poissulkevan  
menetelmän tauti

PPS on tyypillisesti alkuvaiheessa asteit-
tainen ja muistuttaa muita invalidisoivia 
sairauksia. Koska oireyhtymän toteamiseen 
ei ole mitään yksittäistä diagnostista testiä, 
sitä pidetään poissulkevan menetelmän tau-
tina - mikä tarkoittaa sitä, että tarvitaan eri-
tyisiä testimenetelmiä ja hyvin koulutettuja 
lääkäreitä, jotka pystyvät sulkemaan pois 
kaikki muut mahdollisuudet ja päätymään 

oikeaan diagnoosiin. Tämä diagnosointiin 
liittyvä monimutkaisuus ja sekaannuksen 
mahdollisuus sekä se tosiseikka, että Yh-
dysvaltain elossa oleva, poliosta hengissä 
selvinnyt väestö on nyt ikääntynyttä (tai 
melko ikääntynyttä), on aiheuttanut sen, 
että oireyhtymästä kärsivä yhteisö on melko 
huonosti tunnettu.

Ei ehkäisevää hoitoa
Mitään ehkäisevää keinoa ei ole tähän 

päivään mennessä löytynyt. Oireyhtymän 
hoito keskittyy taudin tunnusmerkkien ja 
oireiden hallintaan sekä potilaiden elämän-
laadun parantamiseen. Lääkärit suosittelevat 
poliotartunnasta selvinneille henkilöille ylei-
sesti terveellisiä elämäntapoja: tasapainoista 
ruokavaliota, liikuntaa sopivassa määrin ja 
säännöllisiä lääkärintarkastuksia.

Siitä, pitäisikö poliosta selvinneille tai hen-
kilöille, joilla PPS on jo todettu suositella 
liikuntaa vai ei, on keskusteltu laajalti. Tällä 
hetkellä suositeltu lähestymistapa on, että 
asiassa kannattaa käyttää maalaisjärkeä ja 
ihmisten liikkua omien kykyjensä rajoissa.

Maailman terveysjärjestö arvioi, että maa-
ilmassa on noin 10-20 miljoonaa poliosta 
selvinnyttä ihmistä, ja 750 000 heistä asuu 
Yhdysvalloissa.

Salk Institute for Biological Studies on bio-
logisiin tieteisiin keskittynyt tutkimuslai-
tos La Jollassa, Kaliforniassa, Yhdysvalloissa. 

 

Salk Instituutti polion myöhäisoireista
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Kävelykyvyn heike-
tessä elämänpiirini 
kaventui kuin huo-
maamatta. Harkitsin 

kävelyreittejäni ja kaiken vähän-
kin tarpeettoman jätin kävele-
mättä. Sitten näin käsipyörällä 
kiitävän naisen. Kerroin siitä 
silloiselle terapeutilleni haikeana: 
se voisi sopi minulle. Terapeutti-
ni tiesikin tuon kiittäjän ja lupasi 
kysyä sitä kokeiltavakseni. Koh-
talo oli minulle suopea. Pyörän 
käyttäjä Miia oli juuri lähdössä 
kuntoutukseen ja käsipyörä olisi 
joutilaana. Hän hommasi vie-
lä pyörätuolin lainaksi toiselta 
tuttavaltaan ja niin minä sain 
kahdeksi viikoksi käsipyörän 
kotiini. Vuosi oli 2004. 

Apuvälineen hankinta  
vaatii sitkeyttä

Pyysin työpaikkalääkäriltä lau-
sunnon käsipyörään ja sen kans-

Kuntoni salaisuus

sa kävimme terapeuttini kanssa 
apuvälineistä päättävän henki-
lön luona. Siellä minulle tarjot-
tiin kolmipyörää. Selitin, etten 
enää pysty polkemaan sellaista. 
Olin sitä kokeillut aikoinaan 
Siuntiossa kuntoutusreissulla. 
Hän laittoi hakemukseni kui-

tenkin eteenpäin. Kielteinen 
päätöshän siitä tuli. Perustelui-
na resurssien puute ja se, ettei 
minulla vielä ollut pyörätuolia. 
2005 kipu oikeassa jalassani pa-
heni ja menin terveyskeskuslää-
kärille, joka heti halusi lähettää 
minut osaavammalle lääkärille. 

Tämä sattui olemaan juuri se 
lääkäri, jolta olin saanut kiel-
teisen päätöksen. Kirjoitin siis 
arkin omia perusteluja kieltei-
sen päätöksen kumoamiseksii. 
Ojensin ne lääkärille varsinaisen 
tutkimuksen päätteeksi. Näh-
tyään minut ja ymmärrettyään 
minun haluavan keuhkoilleni 
rasitusta ja lihaksilleni liikettä 
vastaus tuli heti: saat!

Vapaasti ja vauhdilla
Siitä alkoi minun uusi elämäni. 

Vapaus ja vauhti mennä pitkin 
kävelyteitä minne vain. Oulu on 
tasaista. Autokoulussa mäkiläh-
töpaikkana oli ainoistaan Pok-
kitörmä. Oulu tunnetaan myös 
pyöräteiden runsaudesta, mutta 
lukuisat luiskat ovat jyrkkiä ja 
vaativat hikeä käsipyöräilijältä. 
Hauska muisto minulla on en-
simmäiseltä pyöräilykesältäni. 
Huruuttelin tarhan ohi, jossa 
lapset roikkuivat aidalla seuraten 
menoani. Nostin heille kättä 
heippaa huudellen. Kun olin 
päässyt ohi. kuulin isoimman 
lapsista selittävän pienemmille: 
”Tuo oli oikeasti kilpapyörä”. 
Olivat siis nähneet vammais-
urheilua.

Mukaan Likkojen lenkille!
Olen jo kahtena kesä osallis-

tunut käsipyörälläni Likkojen 
lenkkiin Oulussa. Viime kesänä 
meitä oli jo neljä pyöräilijää. 
Kierrämme juoksijoiden pitem-
män lenkin 7,5 km. Käveli-
jöille ja huonommin liikkujille 
on 2,5 km lenkki ja avustajia. 
Likkojen lenkki järjestetään 
Tampereella 18.5.2013, Jyväs-
kylässä 25.5.2013 ja Oulussa 
10.8.2013.  Tapahtumat ovat 
hyvin järjestettyjä. Lue lisää net-
tisivulta www.likkojenlenkki.fi 
ja osallistu. Me menemme tänä 
kesänäkin.

Teksti: Ulla Kurvinen

Kuvat: Aarni Luhtala

Ulla Kurvisen sitkeys on palkittu: apuväline mahdollistaa ulkona liikunnan riemun ja oman 
kunnon ylläpidon.
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RAY:n Eloisa ikä -avus-
tusohjelmalla (2012 
- 2017) parannetaan 
ikäihmisten arkea. 

Ohjelmassa kehitetään mene-
telmiä ikäihmisten osallisuuden 
vahvistamiseen ja järjestöjen, 
kuntien ja muiden toimijoiden 
yhteistyöhön. Ohjelmaa koor-
dinoi Vanhustyön keskusliitto.

Ikäihmisten hyvää arkea vai-
keuttavat yksinäisyys, kielteiset 
asenteet ikääntymiseen, muisti-
sairauksiin liittyvät syrjivät asen-
teet, mielenterveyttä edistävien 
taitojen puute ja ikääntyvien 
maahanmuuttajien sekä suku-
puoli- ja seksuaalivähemmistö-
jen näkymättömyys vanhuspal-
veluissa.

"Avustusohjelmalla tuodaan 
esille ikääntymisen monimuo-
toisuutta, yksilöllisiä tarpeita ja 
voimavaroja sekä vaikutetaan 
yhteiskuntaan ja kansalaisiin 
myönteisen ikäidentiteetin vah-
vistamiseksi. Ikäihminen on 
oman arkensa paras asiantunti-
ja. Elämän mittaan karttuneet 
tiedot, taidot ja kokemukset 
jäävät usein hyödyntämättä hy-
vinvointia edistävän toiminnan 
suunnittelussa, toteutuksessa ja 
arvioinnissa", kuvaa ohjelma-
päällikkö Reija Heinola Vanhus-
työn keskusliitosta.

Järjestöjen Eloisa ikä -osahank-
keissa tuetaan ikäihmisten osal-
lisuutta, mielen hyvinvointia, 
kehitetään yhteistä tekemistä 
ikääntyvien uussuomalaisten ja 
kantaväestön kesken ja tuetaan 
osaltaan myös kansallisen muis-
tiohjelman toimeenpanoa.

Eloisa ikä -ohjelmaan otetaan 
uusia hankkeita ja toimintoja 
vuosina 2013–2015. Ensim-
mäisenä vuonna ohjelmassa on 
mukana 14 hanketta, joiden 
tuki on yhteensä 2,26 milj. eu-
roa. RAY tukee järjestöjen van-
hustyötä tänä vuonna yhteensä 
37,9 miljoonalla eurolla. Lisäksi 
sotiemme veteraanien hoitoon ja 

kuntoutukseen osoitetaan 112,3 
milj.€.

Oikeus omannäköiseen 
vanhuuteen

Ikääntyvien joukko on yhtä 
moninainen kuin koko väes-
tö. Seksuaali- ja sukupuolivä-
hemmistöihin kuuluvat kaipaa-
vat yhdenvertaisia palveluita ja 
avointa ilmapiiriä myös vanhe-
tessaan.

Yksi Eloisa ikä -avustusohjel-
man hankkeista, "Yhdenver-
tainen vanhuus" on Seta ry:n, 
Mummolaakso ry:n ja Suomen 
Karhut Fin-Bears ry:n kolmi-
vuotinen projekti, joka lisää 
tietoa ja keskustelua sukupuolen 
ja seksuaalisen suuntautumisen 
moninaisuudesta niin vanhus-
palveluissa työskentelevien, alaa 
opiskelevien kuin kanssaikään-
tyvienkin keskuudessa. Toiveissa 
on myös entistä yhdenvertai-
sempi politiikka ja vanhuspal-
velut.

30- ja 40-luvuilla syntyneet 
sukupuoli- tai seksuaalivähem-
mistöihin kuuluvat ihmiset 
ovat viettäneet nuoruutensa ja 
suuren osan aikuisuuttaan ai-
kana, jolloin heillä ei ole ollut 
mahdollisuutta olla olemassa 

omana itsenään. Sukupuoli- tai 
seksuaalivähemmistöön kuuluva 
ikäihminen voi kokea arkensa 
hyvin kuormittavaksi. Pahim-
massa tapauksessa hän saattaa 
vältellä terveyspalveluja kiusal-
listen tilanteiden ja negatiivisten 
asenteiden pelossa. Tämä taas 
voi kasvattaa syrjäytymisen ja 
erilaisten terveysongelmien ris-
kiä entisestään.

"Ikäihmiset tulisi nähdä toi-
mijoina, jotka kantavat muka-
naan vuosikymmenien varrella 
karttunutta elämänviisautta. 
Yhdenvertaisessa yhteiskunnassa 
kenenkään ei tarvitse piilottaa 
todellista itseään", kuvailee Yh-
denvertainen vanhuus -hank-
keen projektikoordinaattori 
Salla-Maija Hakola.

Hyvinvointia ja osallisuutta 
taiteella

RAY ja Helsingin juhlaviikot 
tekevät yhteistyötä, jonka tarkoi-
tuksena on taiteen avulla tukea 
hyvinvointia. Hyvän tahdon 
taidetta -yhteistyössä taidetta 
viedään sellaisten yleisöjen luo, 
joille kulttuuritapahtumiin osal-
listuminen voi syystä tai toisesta 
olla hankalaa.

Eloisa ikä - 
Omat ja yhteisön voimavarat käyttöön

Vuonna 2013 Hyvän tahdon 
taidetta -yhteistyön kohteet kuu-
luvat RAY:n Eloisa ikä - avustus-
ohjelmaan. Taiteilija Meiju Nis-
kala toteuttaa ikäihmisten kanssa 
kaupunkitaideteoksen, jossa van-
huksilla on merkittävä rooli niin 
tekijöinä kuin kokijoinakin. Teos 
huipentuu kaikkien kaupunkilais-
ten iloksi Taiteiden yönä, torstaina 
22.8.

”Olen iloinen, että yhteistyöm-
me RAY:n kanssa jatkuu. RAY:n 
järjestötoimijoiden asiantunte-
muksen tuella Juhlaviikot pystyy 
vahvistamaan taiteen voimaan-
nuttavaa vaikutusta.

Samalla tavoitamme sellaisia 
yleisöjä, joihin toimintamme ei 
muuten välttämättä ulottuisi”, sa-
noo Helsingin juhlaviikkojen toi-
minnanjohtaja Erik Söderblom.
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Pohjois-Suomen osaston vuosikokous
- keskustelua niin Euroopan kuin  
paikallisestakin näkökulmasta

Tampereen osaston vuosikokous 2013
- keskustelua vähän menneestä ja erityisesti tulevasta

Tampereen osaston vuosiko-
kous 2013 pidettiin keväi-

senä sunnuntaipäivänä 3.3.2013 
klo 13.00

Pellervontuvalla Tampereella. 
Kokousta johti selkeään ja su-
juvaan tyyliinsä Kaija Salmela ja 
sihteerinä toimi tuttu ja turval-
linen Pirjo Karin-Oka.

Aluksi osaston puheenjohtaja 
Leila Lahti-Pätäri esitteli osaston 
tulevaa toimintaa, mutta selvitti 
myös syitä salijumpan lakkaut-
tamiseen ja Pieni Ele-keräyksen 
loppumiseen. Olisiko osastol-
lamme resursseja mahdollises-
ti jatkossa johonkin muuhun 
järjestettävään keräykseen, siitä 
emme keskustelleet.  

Uusien haasteiden edessä
Vuosikokouksessa paikalla oli  

pienehkö joukko aktiivisia jäse-
niämme. Mutta vaikka porukka 
oli määrältään pieni, keskustelua 
syntyi vilkkaasti.

Pohdimme Heku-kuntoutuk-
sen jatkoa, halutaanko se jakaa 
useammaksi kuntoutuspäiväksi 
vai  onko kuitenkin parempi 
vaihtoehto yksi viikonloppu seu-
rantapäivineen, kuten aikaisem-
min on ollut. Päätimme tänä 
vuonna kokeilla ensin mainittua 
vaihtoehtoa.

Kyselimme myös minkälaista 
toimintaa jatkossa haluttaisiin, 
muutamia retkiehdotuksia tu-
likin ja nyt mietimme niiden 
toteuttamismahdollisuutta.

Tiedottamisesta ja sen tehos-
tamisesta keskusteltiin, nettisi-
vujen päivitykseen ehdotettiin 
parannusta, olisiko mahdollista 

valita jokaiseen osastoon vastuu-
henkilö, joka päivittäisi oman 
osaston sivuja, sitä mukaa kun 
uusia tietoja tulee.  Tämän het-
kinen käytäntö koettiin  hitaaksi 
eikä se palvele nykyistä tarvetta. 
Varainhankintaan saatiin vink-
kejä mm. avustusten anomista 
myös naapurikunnista.

Kokouksessa todettiin vuoden 
2012 tilinpäätös, hyväksyttiin 
vuoden 2012 toimintakertomus  
ja  toimintasuunnitelma sekä ta-
lousarvio vuodelle 2013.

Erovuoroisten tilalle johto-
kuntaan vuosiksi 2013-2014  
valittiin jäsenet. Uusina kasvoina 
johtokunnassa aloittavat Terttu 
Kärki Lempäälästä ja Rita Järvi-
nen Tampereelta. 

Tampereen osaston 
johtokunta 2013

Leila Lahti-Pätäri,  
puheenjohtaja
Pirjo Karin-Oka, sihteeri
Aira Lehtonen,  
varapuheenjohtaja
Matti Ajo
Tuula Joenperä
Rita Järvinen
Terttu Kärki
Kokous päättyi hyvässä hen-

gessä ja johtokunta sai eväitä 
uudelle toimintakaudelle.

Teksti: Leila Lahti-Pätäri

uutisia

Po h j o i s - S u o -
men polioiden 

vuosikokous pidet-
tiin Keminmaassa 
27.2.2013. Kokouk-
sessa käsiteltiin sään-
tömääräisten asioiden 
lisäksi Euroopan Po-
liounionin toimintaa 
ja tavoitteita, keskus-
teltiin paikallistoimin-
nan mahdollisuuksista 
ja katsottiin luottavai-
sesti tulevaisuuteen.

 Vapautuksen joh-
tokunnasta ja luot-
tamustehtävistä ha-
lusivat Pentti Autti 
Rovaniemeltä ja Anja 
Soutukorva Kiimin-
gistä. Heille lämpimät 
kiitokset pitkäaikai-
sesta toiminnasta joh-
tokunnassa.   Uusina 
jäseninä johtokuntaan valittiin 
Timo Härkönen ja Leena Taka-
luoma, molemmat Oulusta. Ter-

Pohjois-Suomen osaston  
johtokunta 2013

Tuula Pukkila, Kempele,  
puheenjohtaja
Olavi Markus, Haukipudas,  
varapuheenjohtaja
 Ulla Kurvinen, Oulu, sihteeri
 Inga Erkkilä, Rovaniemi 
Timo Härkönen, Oulu
Anneli Lehtola, Rovaniemi 
Aarni Luhtala, Ylivieska 
Mauri Pussinen, Tervola
Leena Takaluoma, Oulu
Pääyhdistyksen johtokunnassa 

jatkaa  kaudelle 2012-2013 vii-
me keväänä valittu Tuula Puk-
kila.  Varajäsenen Pentti Autin, 
joka haluaa luopua tehtäväs-
tä,  tilalle uudeksi varajäseneksi 
päätettiin Polioinvalidit ry:n 
vuosikokouksessa esittää Olavi 
Markusta.

Teksti: Ulla Kurvinen

vetuloa hyvin ideoin mukaan!  
Osaston puheenjohtajana jatkaa 
Tuula Pukkila Kempeleeltä.

Osaston sihteeri Ulla ja puheenjoh-
taja Tuula poseeraavat menneen ajan 
tunnelmissa.

Osaston sihteeri Pirjo ja puheenjohtaja Leila  
poliokurssilla vaatekuvauksessa.
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Pohjanmaan osaston vuosikokous Seinäjoella 

uutisia

Ihanan raikkaassa, pakkasta n. 
-20 astetta, ja aurinkoisessa 

kevätsäässä oli saapunut paikal-
le osaston 78 jäsenestä 14 ja 2 
avustajaa eri puolilta maakuntaa 
akselilta Vaasa -Isokyrö-Seinäjo-
ki-Kurikka-Jalasjärvi-Ähtäri. 

Välimatkat ovat pitkiä, mutta 
toivomme, että jatkossa saam-
me jäseniämme ”houkuteltua ” 
mukaan toimintaan ja vaikutta-
maan omalta osaltaan meidän 
polioiden elinolosuhteiden ja 
terveydenhoidon tilanteen kar-
toittaamiseen ja sitä kautta pa-
rantamiseen maassamme näinä 
tiukkuuden aikoina.

Vuosikokousta Hotelli Sor-
sanpesässä lauantaina 9.3.2013 
johti Katajiston Paavo ja sihtee-
rinä toimi Hemmingin Veikko. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
Eila ja Olavi Parviainen. Koko-
uksessa kävimme läpi vuoden 
2012 toiminnan ja talouden. 
Toiminnallisesti vuosi meni pal-
jolti vanhan kaavan mukaan. 
Kolmipäiväinen HEKU-jakso 
Lehtimäen opistolla toukokuus-
sa, kesäteatterissa Törnävän ke-
säteatterissa Häjyjä katsomassa 
ja syksyllä kuntotapahtuma ” 
syyskauden päättäjäiset ” Ilma-
joella. Osallistumme myös Po-
lioliiton kesä- ja syyspäiville ja 
olimme mukana Polioinvalidit 
ry:n vuosikokouksessa Valkoi-
sessa Talossa Helsingissä.

Varainhankintaa??
Juhani Kivipelto tiedotti osas-

ton rahatilanteen sekä men-
neen vuoden että tulevan osalta. 
Suunniteltuun toimintaan varat 
riittävät, mutta nyt, kun meiltä 
on poistumassa yksi olennai-
nen osa osastojen tulosta eli 
Pieni Ele-keräyksen päättymi-
nen, pitää miettiä, millä keinoin 
pystymme korvaamaan tämän 
menetyksen.

Puhuttiin siitä, että ollaanko 
halukkaita Pieni Ele-keräyksen 
tyyppiseen keräykseen, joka jär-
jestettäisiin toisten nyt ” vaali-
keräyksen ”ulkopuolella olevien 
yhdistysten kanssa.

Aiheena oli ehkä tässä vaiheessa 
vähän vaikea hahmottaa, mitä 
se sitten käytännössä tarkoit-
taa, joten jäi ihan infon asteelle. 
Ja kannanotot olivat vaisuja. 
Väki vanhenee ja jaksaminen 
on kyseenalaista. Keskusteltiin 
valtakunnallisesti järjestettävistä 
vaihtoehdoista: sävellahja/kon-
sertti/tilisiirto-lahjoitus? Otet-
tiin myös kantaa siihen, että 
voidaanko osasto-tasolla järjes-
tää jotain, millä saadaan varoja 
toimintaan.

Alueellista neuvontapalvelua 
lisää

Toimintasuunnitelmaan vuo-
delle 2013 olemme lisänneet 
toisen paripäiväisen HEKU-
jakson, muilta osin toiminta 
pysyy samana. Mielellämme 
lisäisimme edunvalvonta- ja vai-
kuttamistoimintaa, jos saamme 
jonkun tai jotkut vapaaehtoiset 
kiinnostumaan ja ”opiskele-
maan ” aihetta. Luvassa on, että 
kirjallisuutta hankitaan. Saatai-
siin ” omasta takaa” auttaja hen-
kilöille, joiden on vaikea selvitä 
paperi- ja pykäläviidakossa.

Johtokunta vuonna 2013
Pohjanmaan osaston puheen-

johtajana jatkaa 2013-2014 
Pirkko Ahola, Ähtäristä. Johto-
kunnassa jatkavat: Olavi Parvi-
ainen Seinäjoelta, varapuheen-

johtaja, Veikko Hemminki Sei-
näjoelta, sihteeri, Juhani Kivi-
pelto Kurikasta, rahastonhoitaja, 
Pirkko Hakala Seinäjoelta, Tuula 
Häkäri Kauhajoelta, Maija-Liisa 
Männikkö, Kauhajoelta, Pertti 
Niemi Kurikasta, Pirjo Puska 
Seinäjoelta, Anna-Liisa Taipalus 
Vaasasta ja Gunvor Vesterlund 
Vaasasta. 

Edustus muissa järjestöissä:
Juhani Kivipelto Polioliitto 

ry:n puheenjohtajana ja Inva-
lidiliitto ry:n liittovaltuuston 
puheenjohtajana. Pirkko Ahola, 
Polioinvalidit ry:n johtokun-
nassa ja Invalidiliitto ry:n liit-
tovaltuustossa. Pirkko Hakala, 
Polioinvalidit ry:n johtokunnan 
varajäsenenä.

Pertti Niemi, Asociacion de 
Discapasitados en Espana, vara-
puheenjohtajana.

Kun olimme kokoustaneet kai-
ken kaikkiaan kolmisen tuntia, 
niin jo maistuivat Sorsanpesän 
keittiön taikomat hyvät ruuat. 
Puheensorinasta päätellen kaik-
ki osallistujat nauttivat hyvästä 
ruuasta ja mukavasta yhdes-
säolosta ennen kuin taas erka-
nimme kukin omille teillemme 
toisillemme hyvää vointia toi-
votellen.

Teksti: Pirkko Ahola

Kuvat: Veikko Hemminki

Anne Niemi ja Pirjo Puska osallistuvat mieleläänn Pohjan-
maan osaston tapahtumiin.
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uutisia

Lahden osaston vuo-
sikokous aloitti osas-
ton 45. toimintavuo-
den kokoontumalla 

12.2.2013 ravintola Wanha 
Herraan kahvikupposen ääreen. 
Mukana oli 10 henkilöä osaston 
70 jäsenestä ja joukko on har-
ventunut. Lahdessa ja lähiym-
päristössä meitä on noin 40 ja 
Kouvolassa noin 15 jäsentä, siis 
hajontaa on!

Kun katsoo vuoden 2012 toi-
mintakertomusta, huomaa, että 
jäsenistö vääjäämättä ikääntyy 
ja kunto heikkenee ja niinpä 
osallistuminen tapahtumiin ja 
tilaisuuksiin on olosuhteet huo-
mioon ottaen vähäistä. Tokihan 
on myös niin, että mielenkiin-
non kohteet ovat vuosien myötä 
muuttuneet.

Omasta toimintakyvystä olisi 
pidettävä huolta

Iloinen tapahtuma koettiin 
marraskuussa, kun iso joukko 
jäseniä tutustui Auron Lahden 
Fysteamin toimintaan jumppa-
tuokion ja fysioterapeutin luen-
non myötä. Omasta hyvinvoin-
nista ja ikääntymisen tuomista 
muutoksista oltiin kiinnostu-
neita ja kysymyksiä esitettiin 
runsaasti. Onkohan aiheellista 
”pistää korvan taakse” tämän 
tyyppinen toiminta?

Suuria kysymyksiä herättää 
ohjatun vesivoimistelun jatku-
minen! Vesivoimisteluhan on 
kuulunut osaston toimintaan 
jo reilun 20 vuoden ajan, mut-
ta nyt on vakavasti mietittävä, 
kuinka jatkossa toimitaan! Hin-

Savon osaston vuosikokous
- ilolla mukana

Ihanaa, aurinko taivaalla he-
lottaa...  näin saimme todeta, 

kun kokoonnuimme Kuopiossa 
Savon osaston vuosikokoukseen. 
Kokoushuoneen seinät eivät ai-
van väenpaljoudesta liitoksistaan 
natisseet, mutta olihan meitä 
paikalla kuitenkin kahdeksan 
henkilöä. Kun kahvit oli juotu 
ja ”alkuhöpinät” pidetty päästiin 
itse asiaan. Käsiteltiin kokouk-
seen kuuluvat sääntömääräiset 
asiat. Erovuorossa olleet pu-
heenjohtaja ja varsinaiset jäsenet 
valittiin yksimielisesti edelleen 
tehtäviään jatkamaan. 

Oma toimintakyky huolettaa
Päällimmäiseksi puheenai-

heeksi nousivat kuntoutusasiat. 
Pohdiskelimme millaisia kunto-
tapahtumia voisimme osaston 
puitteissa järjestää ja ehkäpä si-
ten vähän saada apua kankeisiin 
kuosiimme. Tulimme siihen tu-
lokseen, että edellisvuoden kaksi 
HEKU-kuntotapahtumaan ovat 
toimineet meillä niin hyvin, että 
tehdään niin tämänkin vuoden 
myötä.

Keväällä I-kurssi Kuopiossa, 
Viretori Valkeisella käynnit ker-
ran viikossa, 12 kertaa yhteensä. 
Käyntikerrat jaettuna niin, että 
kuusi käyntikertaa keväällä ja 
kuusi käyntikertaa syyspuolella. 

II-kurssi Kruunupuistossa 28.- 
31.08.2013. 

Luvassa mukavia hetkiä 
yhdessä

Muuta toimintaa myös jär-
jestetään: kesäretkellä suunna-

taan heinäkuulla Juvalle, Rapion 
myllylle. Kesäteatterin merkeissä 
tavataan Vehmasmäen Tam-
menrannassa. Syksyllä jossain 
muodossa juhlistamme ja muis-
telemme osaston 30-vuotista 
toimintaa. Juhla-asia on vielä 
hautumassa mietäntämyssyssä.  
Pikkujoulua vietämme konser-
tin/teatterin myötä. Johtokun-
nan ideariiheä ja virkistyspäivää 
suunniteltiin järjestettäväksi ke-
vään kynnyksellä. Sillä voimia ja 
virkeyttä tarvitaan, että osaston 
pyörät pyörisivät ilman samma-
loitumista. 

Että tällästä tällä erää suunnit-
teilla ja lisätähän aina voidaan 
matkan varrella, jos siltä tuntuu.

Savon osaston  
johtokunta 2013 

Iiris Karvinen, puheenjohtaja
Erkki Ruotsalainen,  
varapuheenjohtaja
Esko Timonen, sihteeri 
Kaija Karttunen,  
rahastonhoitaja
Arja Haatainen 
Eeva Huotari
Risto Ovaskainen
Laina Tirkkonen

Elämä olisi tylsää jos se olisi 
aina tyyntä ja tasaista.

Teksti: Iiris Karvinen

nat nousevat ja osallistujat vä-
henevät! Kuitenkin on niin, että 
vedessä liikkeet ovat helppoja 
tehdä, hyödyn tuntee, kun sieltä 
nousee pois! 

Uuttakin luvassa
Tämä kuluva vuosi tuo pari 

uutta ajatusta: tulemme tapaa-
maan Kouvolan seudun jäseniä, 
kuuntelemaan ja keskustele-
maan mieltä painavista asioista, 
milloin se tapahtuu, siitä tullaan 
ilmoittamaan jäsenkirjeellä!

Toinen ajatus on: järjestäm-
me ”Olemme vielä olemassa” 
teemapäivän syksyllä Lahdessa 
kauppakeskus Trion Terveyski-
oskilla. Tilaisuus on avoin kai-
kille ja tästäkin tulee aikanaan 
tietoa jäsenille!

Heku – kuntopäivät Kruunu-
puistossa Punkaharjulla, Hei-
nolan kesäteatteri ja jouluta-
paaminen kuuluvat edelleenkin 
osaston tapahtumiin, tulkaa 
mukaan!

Vuosikokous on myös ”pieni-
muotoinen jännitysnäytelmä”, 
jossa nousee esille peruskysy-
myksiä: saammeko johtokun-
taan toimihenkilöitä, jatkuuko 
osaston toiminta vai mitä tu-
levaisuudessa tapahtuu. Näitä 
ajatuksia johtokunta pohdis-
keli viime syksynä Tulevaisuus-
keskustelussa, ja päädyimme 
ajatukseen, että otetaan vuosi 
kerrallaan, surraan sitten, jos / 
kun siihen on aihetta! 

Kevättä ja kesää odotellessa!

Ritva Jokela

Lahden osaston vuosikokous
Katse taakse eiliseen, katse eteen huomiseen

Lahden osasto suuntaa 
katseen tulevaan. 

Savon osasto 
järjestää kesäisin 
useampiakin retkiä, 
tässä Sirkka torilla. 
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Olin saanut tiedon 
/kutsun tilaisuu-
teen, jossa esiteltiin 
erilaisia hemmot-

telutuotteita, terveysvaikuttei-
sia magneetteja, parin firman 
vaatteita, tuoksuvia kynttilöitä. 
Paikka oli Omt-hoitola Hä-
meenkadun kansakoulun naa-
purissa. Koulu on se, jossa aloi-
tin opiskeluni.

Kutsun sain ”kynttiläkon-
sulttimme” Johannan kautta. 
Vinkkasin mamille ja tädilleni 
tästä tilaisuudesta: syy kaikille 
lähteä ulkoilemaan. Paikkakin 
olisi niin sopivasti puolivälissä 
oman kämpän ja kodin väli-
maastoa. Mamilla alamäkeä ja 
minulla ylämäkeä. Paluu sitten 
päinvastoin. Tädillä olisi pi-
dempi matka, mutta hän kun 
on kova kävelemään, niin se ei 
ollut ongelma.  Otin mukaan 
kyynärsauvat siltä varalta, että 
nilkka ei tykkää kävelemisestä.  
Ne ei ole kyllä helpot välineet 
tämän velton kintun kanssa: 
kaikki paino käsillä ja joka toi-
nen tai kolmas kerta ei kinttu 
mukana hommassa ollenkaan. 
No, pääsinpä kumminkin pe-
rille. Ennen valtaväylän ylitystä 
piti huokaista hetki ja ravistella 
kädet yhteistyökykyisiksi, että 
selvisin kadun ylityksestä. Jos 
käveleminen käy muutoinkin 
jo käpälään, niin keppien kanssa 
moninkertaisesti. Paluu tapahtui 
keppejä kantaen ja jalkaa tut-
tuun viisiin tukien.

Perille olivat rouvat juuri ke-
renneet ja kahvia nautiskelivat. 
Osa esittelypöydistä oli vielä 
”somistamatta” eli tuotteet yhä 
laatikoissaan. Auttelin Johan-
naa purkamaan kynttilöitä ja 
somisteita kasseista. Tarjolla oli 
kahvia ja arpajaisiinkin saattoi 
osallistua.  Varasin ja tarjosin 
meille kaikille jalkahoidon, kun 
jokaisen oli helppo saada jalat 
paljaiksi.

Kotiuduttuani piipahdin vielä 
pistämässä auton narunjatkoksi 
aamua varten. Tällä välillä oli 
saapunut kännyyn viesti: olin 
voittanut arpajaisissa intialaisen 
päähieronnan. Maanantaina 
sitten soittelin, että miten voi-

ton kanssa menetellään? Voiton 
tarjoaja Sari olisi hiihtolomalla, 
mutta viikko 8 kävisi, siinä sitten 
räknättiin kalenteriin sopivaa 
rakosta. Maanantai ei hänelle 
käynyt, tiistaina flamenco, siis 
ei, keskiviikkona Tampere ja 
luento, ei käy, torstai-ilta olisi 
myös varattu, joten jäljelle jäi 
perjantai.  Ajaksi sovittiin 17-18 
välille, kun ei tuosta liikenteestä 
koskaan tiedä.

Mitä on intialainen 
päähieronta?

Intialainen  päähieronta on 
vuosituhansia vanha hoitomuo-
to, joka tulee – yllätys yllätys -In-
tiasta.  Päähieronta on erityisen 
rentouttavaa, ajatuksia selkeyttä-
vää ja mieltä rauhoittavaa. Hoi-
dossa käsitellään hellävaraisin, 
mutta tehokkain hierontaliik-
kein yläselkä, hartiat, olkavarret, 
niska, päänalue sekä kasvot. 

Intialainen päähieronta sopii 
stressin ja kiireen keskelle iha-
naksi elvyttäväksi tuokioksi.  
Se on erinomainen pikahoito 
kipeille ja jännittyneille niska-
hartioille. Intialainen päähieron-
ta elvyttää verenkiertoa, parantaa 
keskittymiskykyä sekä tehostaa 
kuona-aineiden poistumista.

Matka ja itse pääasia
Vihdoin koitti se perjantai ja 

suuntasin Ridasjärvelle, 25 tie-
tä ohi Hyvinkään liittymien. 
Ridasjärven kylätien lumisella 
raitilla laskin vinhaan lipuvia 
kilometrejä. Postilaatikkojonoa 
en kyllä nähnyt, mutta valkoisen 
talon kyllä. Mitenhän tuonne 
pihalle pääsee? Tielle ei autoa 
voi kyllä jättää, siitä ei pääsisi 
kukaan ohi. Soitin hoitajalle, ja 
sain todeta olevani väärän talon 
kohdalla. Ei kuin auto ympäri ja 
matkaa eteenpäin. Löytyihän se 
oikea paikka.

Perillä odotti mielenkiintoisen 
näköinen ”kidutuspenkki”. Sii-
hen asettautuminen olikin haas-
teellista, mutta onnistui. Pieni 
tentti terveydentilasta, ettei ole 
mitään esteitä tähän hoitomuo-
toon. Ei pitäisi olla.

Hoidon ajaksi sai esittää toi-
veen musiikista tai vaikka ihan 
ilman musiikkiakin olisi saanut 
hoidettavaksi asettua. Valitsin 
musiikin. Luonnon äänet oli 
toivomus, siispä rentoutusrupea-
man nautin lintujen livertelystä, 
sateen ja purojen solinasta ja uk-
kosen kumusta. 

Paita pois ja olkaimet alas, niin 
päästiin hoitoa aloittelemaan. 
Ensin otettiin yläselkään tun-
tumaa. Oi ihanaa, miten näillä 
jumeilla ollenkaan pärjää. Kä-
sivarret ja hartiat saivat myös 
käsittelyn. Kyllä löytyi makeita 
kohtia ja veret lähti pörräämään. 
Sen kuulemma huomasi, kun 
selkä punertui ja kuumeni. Var-
sinainen tukistelu alkoi, jotta 
päänahka herää nautinnolle ja 
veri lähtee kiertämään. Vähän 
meinasi asento jumittaa, vaikka 
kuinka yritin itseni penkissä 
rentouttaa. Vaatteeni eivät olleet 
tarpeeksi luistavat ja joustavat 
mukavan ja vapautuneen asen-
non aikaan saamiseksi. 

Pään lihasten läpikäynti tuntui 
tosi ihanalta, melkein vaivuin 
uneen tai ainakin nirvanaan. 
Hieronnan loppuvaiheessa piti 
nostaa pää ”tyynyltä”, kun kä-
siteltiin nassupuoli, Mistä aa-
vistikaan, että kulmakarvojen 
tuntumassakin on niin kipeät 
kohdat. Välillä olen itsekin niitä 
hieronut, kun oikein pillahtavat 
tuikkimaan. Vihonviimeiseksi 
käsiteltyyn yläselkään vedettiin 
kylmä/lämmingeeli, ja juota-
vaksi iso lasillinen vettä. Vettä 
suositeltiin lipitettäväksi pitkin 
iltaa muutenkin. Kun nesteet 
lähtevät liikkeelle, niin keho 
tarvitsee runsaasti vettä.

Olenhan muutaman kerran 
ottanut Lehtimäellä kyseisen 
hoidon. Mutta jotenkin tämä 
oli aivan eriluokassa. Eihän sitä 
voi tietää, mitä kaikkea voi tun-
tea tässä hoitomuodossa. Olen 
sen verran masokistin sorttinen, 
että saa tuntua. Tämä oli ihanaa, 
tätä lisää. Kiitos. Käyntikortti on 
tallessa ja varmaan varaan uuden 
ajan, kunhan aikataulusta löytyy 
luppoa.

Teksti: Kikka Paavola

Kuva: Sarin tytär 

Pääosassa intialainen päähieronta
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Nimi ___________________________________________________________________________________________________

Lähiosoite ____________________________________________________ Postitoimipaikka __________________________

Pankkiyhteystiedot ______________________________________________________________________________________
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Ristikon ratkaisu pyydetään lähettämään 15.5. 2013 mennessä  
osoitteella POLIOLEHTI, Kumpulantie 1 A 6. krs, 00520 Helsinki. Kuoreen merkintä “Ruudukko”.
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Kun polion myöhäisoireet 
(Post-Polio Syndrome, 
PPS) ”löydettiin” 
1980-luvulla uudelleen, 
Lauro S. Halstead, Julie 
Silver ja monet muut 
julkaisivat PPS-kirjoja. 
Tarkastelu painottui uusiin 
tai paheneviin halvauk-
siin kaulan alapuolella, 
lähinnä raajoissa. Koska 
kirjat jatkoivat yleistä 
polionäkemystä, jonka 
mukaan pääosa polio-
viruksen aiheuttamista 
tuhoista tapahtui selkäyti-
men alueella, kutsun tätä 
ajatussuuntaa SYdin-
linjaksi. 

Saksalaisen lääkärin ja 
polioselviytyjän Peter 
Brauerin viime vuon-
na englanniksi ilmes-

tynyt artikkelikokoelma Aspects 
of the Post-Polio Syndrome on 
eri linjalla. Brauer yhtyy Richard 
Brunon PPS-näkemykseen, jon-
ka mukaan polio aiheuttaa raa-
jojen lisäksi tuhoja myös aivo-
runkoon, väliaivoihin sekä jopa 
isoaivokuoren liike- ja tuntoai-
vokuorelle. 

Koska Brunon ja Brauerin ajat-
telu perustuu vahvasti David 
Bodianin aikoinaan tekemiin 
havaintoihin, kutsun tätä toista 
”PPS-puoluetta” nykyään BBB-
linjaksi. 

Enemmistöstä vähemmistöön
SYdin-ja BBB-linja ovat risti-

riidassa keskenään, koska BBB 
asettaa perinteisen polioselviy-
tyjäenemmistön vähemmistöön. 
BBB-linjan mukaan poliovi-
rus aiheuttaa kaikille tartunnan 
saaneille jonkinasteisen aivotu-
lehduksen, mutta vain pienelle 
vähemmistölle aiheutuu her-
mosolutuhoja myös selkäyti-
messä. Koska poliodiagnoosin 
saaminen ja sitä kautta polio-
järjestöjen jäsenyys edellyttää 

halvauksia raajoissa tai ainakin 
kaulan alapuolella, edustamme 
pientä vähemmistöä ihmisistä, 
joita polion myöhäisoireet voivat 
ikävästi kurittaa. 

BBB-linja on saanut perintei-
sissä poliopiireissä ankaraa vas-
tustustusta. Vika tai tuho tasan 
tarkkaan korvien välissä ei kuu-
losta kenestäkään mukavalta. 
Varsinkin kun olemme saaneet 
ainakin vieraammille vakuutella 
olevamme henkisesti normaa-
leja, vaikka kulkumme voi olla 
metkasti vaappuvaa. Mutta jos 
polio todella aiheuttaa tuhoja 
myös korvien väliin, tuhot ja 
niiden tuomat riesat eivät kor-
jaannu faktat ohittamalla. 

BBB-linjan historia
Kun polioepidemiat olivat pa-

himmillaan, Johns Hopkinsin 
sairaalan neuropatologi David 
Bodian teki pääasiassa 1940-lu-
vulla satoja äärimmäisen tark-
koja ja erityisesti hermostoon 
keskittyviä ruumiinavauksia. 
Vainajien joukossa oli niitä, jot-
ka olivat onnistuneet välttämään 
poliovirustartunnan eli heistä ei 
löytynyt polioviruksen tuotta-
mia vasta-aineita. 

Avattujen joukossa oli enim-
mäkseen tuoreeltaan polioon 
kuolleita. Osalla heistä oli hal-
vauksia raajoissa, mutta osalla 
tuhoja oli tuhoja vain aivorun-
gossa. Toiset kuolivat siihen, 
että poliovirus tuhosi heiltä hen-
gitystä säätelevän keskuksen, 
jolloin potilas menehtyi hapen 
puutteeseen. 

Toiset taas kuolivat, koska 
virus tuhosi sydämenlyöntejä 
hillitsevän tumakkeen, jolloin 
sydän hakkasi itsensä pakahduk-
siin. Tai jos poliovirus pääsi iske-
mään verenpainetta sääteleviin 
tumakkeisiin, potilaan kuolin-
syy saattoi olla liian alhaisen tai 
pilviin nousseen verenpaineen 
seuraus. Ja tietenkin avattujen 
joukossa oli myös polioon vii-
veellä kuolleita. 

Polion 43 maalia
Bodianin tutkimusten hätkäh-

dyttävin löydös on se, että voi 
tehdä tuhoja jopa aivojen 43:een 
eri rakenteeseen. Kutsun tuhou-
tuneita alueita tuonnempana 
yksinkertaisesti tumakkeiksi, 
vaikka tuhoutuneet kohdat ovat 
aivohermoja, valkean aineen 
hermoratoja tai muita raken-
teita. Poliovirusta voikin verra-
ta rypälepommiin, joka tekee 
eriasteista tuhoa sinne minne se 
sattuu kulloinkin parkkeeraa-
maan. Ja koska virus kurittaa 
tumakkeita sieltä täältä pitkin 
aivorunkoa, polioselviytyjien 
kokemat myöhäisoireet ovat 
erittäin yksilöllisiä ja siksi han-
kalasti hahmotettavia. 

Bodianin tutkimukset jäivät 
vuosikymmeniksi unholaan. 
Osin tämä johtui poliorokot-
teen keksimisestä. Koska polio 
oli Salkin ja Sabinin rokotteiden 
avulla ”voitettu”, ei ollut järkeä 
tutkia infektion vaikutuksia. 
Ymmärrettävästi kaikki resurs-
sit keskitettiin rokotuksiin ja 
halvautuneiden kuntoutukseen. 

Bodianin työn unohtumiseen 
johti sekin, että 1950-luvulla 
tiedettiin vain joidenkin polion 
tuhoamien aivorungon tumak-
keiden tehtävät. Kun polion 
myöhäisoireet nousivat 1980-lu-
vulla uudelleen esiin, aivoista ja 

aivojen välittäaineista oli saa-
tu uutta tietoa. Niinpä psyko-
fysiologi Richard Bruno alkoi 
1990-luvulla yhdistää Bodian 
keräämää tietoa uusimpaan tie-
tämykseen. Lisäksi Bruno teki 
ryhmineen joukon uusia tutki-
muksia uupumisoireista kärsi-
ville polioselviytyjille.

Brauerin päivitykset
Vaikka aivotutkimus on otta-

nut viimeisen 15 vuoden aikana 
suuria harppauksia, kaikkien 
Bodianin luetteloimien tumak-
keiden roolia ei ole vieläkään 
pystytty selvittämään. Ja koska 
tumakkeet voimistavat ja hil-
litsevät toistensta vaikutusta, 
niiden keskinäisen vuorovaiku-
tuksen selvittäminen on sekavaa 
spagettia. Peter Brauerin kirjassa 
on kuitenkin ansiokas tauluk-
ko, jossa hän luettelee kaikki 
Bodianin listaamat tumakkeet, 
niiden tehtävät sekä tumakkei-
den lukuisat yhteydet muihin 
tumakkeisiin. 

Taulukosta paljastuu, että yksi 
pieni tumake osallistuu moneen 
eri toimintoon. Esimerkiksi pe-
riaqueal gray -tumake torjuu 
pelkoa ja kipua tuottamalla ke-
hon sisäisiä opiaatteja, mutta 
lisäksi sillä on myös tehtävä ää-
nen muodostuksessa ja aivoher-
mojen ja vireystasoa säätelevän 

Näkökulmia 
polion myöhäisoireisiin

Kuva 1.
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aivoverkon koordinaatiossa. Toi-
saalta koko joukko tumakkeita 
osallistuu yhden toiminnon, 
kuten esimerkiksi kivun koke-
misen, säätelyyn. 

Kuvassa 1 on esitetty muu-
tamia polion myöhäisoireita 
sekä niitä aivojen kohtia, joihin 
pulmat tavallisimmin liittyvät. 
Mielenkiintoinen yksityiskohta 
on se, että kuvotukseen liitty-
vä alue (area posterema) on se 
yleisin portti, josta poliovirus 
pääsee pujahtamaan keskus-
hermostoomme. Liittyyköhän 
tämä siihen, että nykyään eräs 
ikävimmistä PPS-oireistani on 
ankara kuvotus?

Kuva 2 on peräisin Brunon 
artikkelista, joka kuvaa niitä 
Bodianin löytämiä aivorungon 
tumakkeita, joihin poliovirus 
useimmiten iskee. Punaisella 
merkityt tumakkeet saavat po-
lioviruksen rellestämään itses-
sään todennäköisimmin. Keltai-
set alueet tuhoutuvat monilla ja 
siniset harvemmilla. Itse taidan 
kuulua niihin muutamiin, joi-
den median raphe -tumake sai 
kunnon kyytiä poliovirukselta, 
ja siksi olen sekä äärimmäisen 
kylmänarka että kipuherkkä.

Kuvan 3 viestinä on havain-
nollistaa aivorungon tumakkei-
siin liittyvien välittäjäaineiden 
runsautta. Kuvasta tietenkin 
puuttuu monia tumakkeita ja 
välittäaineita, mutta siihen on 
koottu polion kannalta tärkeim-
piä. Polio on esimerkiksi voinut 
kurittaa polioselviytyjän mus-

tatumaketta (substantia nigra). 
Tämä on syynä siihen, että po-
lioselviytyjillä on kaksinkertai-
nen todennäköisyys saada diag-
noosiksi myös Parkinsonin tauti. 

Tauti johtuu mustatumakkeen 
dopamiinisolujen tuhoutumi-
sesta. 

Diagnosointia tehostettava
Koska BBB-linjan mukaan 

polio on sekä hermolihassairaus 
että aivorungon ”termostaat-
titauti”, Brauer on tiukasti sitä 
mieltä, että polion myöhäisoi-
reiden diagnosointia tulee uudis-
taa. Kun polioselviytyjä menee 
lääkäriin, hänellä virheellisesti 
tulkitaan olevan väsymysoireyh-
tymä, fibromyalgia, uniapnea 
sekä jopa levottomat jalat -oi-

reyhtymä. Toisaalta edellämai-
nitut oireyhtymät voivat hyvin 
olla muinaisen polioviruksen 
tai jonkun muun aivotulehdusta 
tuottavan tekijän aiheuttamia. 

Brauer on erityisen huolissaan 
vääristä diagnooseista, koska 
väärä hoito voi pahentaa polion 
myöhäisoireita. Erityisen suures-
sa vaaravyöhykkeessä ovat polio-
halvautuneiden sisarukset, koska 
heistä 80 % on saanut viruksen. 
Osa heistä on voinut saada her-
mostoonsa ns. subkliinisiä tu-
hoja eli huomaamatta jääneitä 
vaurioita, jotka pahenevat iän 
myötä. On tärkeä tiedostaa, että 
lievän polion sairastaneiden ou-
doilta vaikuttavat oireet voivat 
perustua polioviruksen alusta-
miin tuhoihin.

Tilannetta ei helpota sekään, 
että aivorunkoperäisistä pulmis-
ta kärsivä saa hyvinkin helpos-
ti JKP- eli jokapaikankipeän-
luokituksen. Tai oireet voidaan 
tulkita psyykkiseksi oikutteluksi. 
Näin aidot PPS- oireet kuten 
kylmänarkuus, aivosumumai-
nen uupumus, kipuherkkyys tai 

epämääräinen hengenahdistus 
tulevat ohitetuksi, jos ne eivät 
ihan vielä näy objektiivisissa 
mittareissa. Kuten tiedetään, 
polioselviytyjän vuosikymme-
nien pituinen kokemus omasta 
kehostaan ei ole lääkärissä min-
kään arvoinen. Oireet leimataan 
subjektiivisiksi eivätkä ne kiin-
nosta ketään, vaikka polioselviy-
tyjät ovat äärimmäisen harvoin 

luulosairaita – mutta sitäkin to-
dennäköisimmin luuloterveitä. 

Miten tähän kaikkeen tulisi 
suhtautua? Miten polion ai-
vorunkotuhoista kannattaisi 
kertoa läheisille tai lääkäreille? 
Vaikka vika on korvien välissä, 
väärinkäsitysten välttämiseksi 
satunnaiselle kadunmiehelle 
kannattaa selittää vanha tuttu 
tarina: poliovirus teki tuhojaan 
selkäytimestä lihaksiin meneviin 
hermosoluihin. 

Korvien välissä olevat tuhot 
eivät ole oleellisia siksi, että po-
lioviruksen kurittamat bulbaa-
riset alueet hoitavat hyvin au-
tomaattisia toimintoja kuten 
hengityksen säätelyä, sydämen 
sykkeen tiedostamatonta ohjaa-
mista, verisuonien laajenemista 
ja supistumista, lämmönsäätelyä 
yms. Koska tuhot kohdistuivat 
ns. matelija-aivoihin ja jossain 
määrin ns. nisäkäsaivoihin, kyse 
ei ole kovinkaan henkevistä toi-
minnoista. 

Hyytävää luettavaa
Kaiken kaikkiaan Brauerin kir-

ja on erittäin hyytävää luettavaa. 
En tiedä, johtuuko se kolkosta 
aiheesta vai saksalaisen kirjoit-
tajan toteavasta ja kylmänklii-
nisestä tyylistä. Amerikkalaisen 
Brunon The Polio Paradox oli 
tyyliltään toiveikkaampi. Saksaa 
taitamattomana en osaa sanoa, 
kuinka paljon kirjan kääntämi-
nen englanniksi on heikentänyt 
kirjan luettavuutta. 

Koska Brauerin kirja on koottu 
artikkeleista, se on yhtä pötköä 
lukien toisteinen. Eikä kirjaa voi 
kansantajuiseksi kehua, vaan sen 
sisältämän tiedon omaksuminen 
edellyttää laajahkoja perustie-
toja aivorungon anatomiasta 
ja toiminnasta. Kirjaa ymmär-
tääkseni jouduin googlaamaan 
todella ahkerasti. Se kuitenkin 
kannatti, koska sitä kautta sain 
tämänhetkisen tilanteeni kan-
nalta elintärkeää tietoa. 

Tuija Matikka 
Psykologi ja polioselviytyjä

Peter Brauer: Aspects of the Post-Polio 
Syndrome. Polio Selbsthilfe 2012.

Kuva 2.

Kuva 3.
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Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssien yleistavoit-
teena on tukea poliovamman aiheuttamaan toimintaky-
vyn alenemiseen sopeutumista, toimintakyvyn ylläpysy-
mistä sekä omatoimisuuden säilymistä.  

Kursseilla saa tietoa poliosta, polion myöhäisoireista ja valmiuksia 
käsitellä mahdollisten polion myöhäisoireiden ja toimintakyvyssä 
tapahtuvien muutosten myötä muuttuvaa elämäntilannetta.

 Kursseilla etsitään voimavaroja arjesta selviytymiseen omasta hy-
vinvoinnista huolehtimisen ja vertaistuen avulla. Kursseilla tapaa 
muita poliovammaisia henkilöitä. Kokemusten vaihtaminen toisen 
samankaltaisessa tilanteessa olevan henkilön kanssa takaa aidon, 
ymmärtävän vertaistuen.

Polioliiton kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssien kurs-
sipaikkoina vuonna 2013 ovat Lehtimäen Opisto Lehtimäellä, 
Punkaharjun Kuntoutuskeskus, Kruunupuisto Punkaharjulla ja 
Kuntoutuskeskus Peurunka Laukaassa.

Kurssien kohderyhmät
Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit on tarkoitettu kaikille 

polion sairastaneille, jotka eivät saa riittävästi kuntoutusta julkisen 
terveydenhuollon tai Kelan kautta. Kursseille voivat hakeutua kaikki 
polion sairastaneet ikään tai jäsenyyteen katsomatta. 

Kurssiohjelmat
Kurssien ohjelma rakentuu teoriatiedosta ja käytännöstä, sisältäen 

sekä ryhmä- että yksilöohjelmaa ja -hoitoja, vertaistukimahdolli-
suuksia ja vapaa-ajanohjelmaa.  Alustavat kurssiohjelmat löytyvät 
Polioliiton verkkosivuilta. 

Kustannukset
Polioliiton sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit ovat osallis-

tujille maksuttomia ja toteutetaan täysihoidolla, sisältäen ohjelman, 
majoituksen (yleensä kahden hengen huoneissa) ja ruokailut. Kurssit 
toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tuella. 

Matkakulut haetaan Kelan kautta ja ne korvataan Kelan korvaus-
käytännön mukaisesti vain niille kuntoutujille, jotka ovat hakeneet 

kurssille lääkärin lähetteellä, josta ilmenee nimenomaan Polioliiton 
järjestämän kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssin tarpeel-
lisuus.  Omavastuuosuus yhdensuuntaiselta matkalta on 14,25€/
hlö. Mikäli sairauden laatu tai liikenneolosuhteet vaativat muuta 
kulkuneuvoa, voidaan matkat korvata muun kuin yleisen kulku-
neuvon kustannusten mukaan. Päätös korvauksesta kannattaa 
hakea etukäteen.

Kela maksaa 16-67-vuotiaille työssäkäyville kuntoutujille kun-
toutusrahaa arkipäivien osalta, mikäli tältä ajalta ei ole muuta tuloa. 
Eläkkeensaaja ei voi saada kuntoutusrahaa.

Kurssille hakeminen
Polioliiton RAY-tuella toteutettaville kursseille haetaan ilmoitet-

tuun hakupäivään mennessä Polioliiton omalla kurssihakulomak-
keella. Hakulomake löytyy jokaisesta vuoden 2013 Poliolehden 
numerosta ja sen voi tilata myös Polioliiton toimistolta. Kurssi-
hakulomakkeen voi myös täyttää Polioliiton verkkosivuilla, www.
polioliitto.com.

Hakuajan päättymisen jälkeen tulevia hakemuksia ei huomioida 
osallistujia valittaessa. Mahdolliset kursseille osallistumisen peruu-
tukset tulee tehdä viimeistään kahta viikkoa ennen kurssin alkua. 
Tämän jälkeen tehdyt peruutukset voi tehdä maksutta vain lääkä-
rintodistuksella. 

Kursseille hakijat valitaan mm. polion myöhäisoireiden asteen ja 
kuntoutus- ja sopeutumistarpeen mukaan. Valinnassa otetaan huo-
mioon hakijan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen tilanne sekä haki-
jan oma näkemys kurssin tarpeellisuudesta.  Kurssivalinnat suorittaa 
Suomen Polioliiton hallitus. Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennus-
kursseille hakeneille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti.

Kurssihakemuksen postitusosoite:
Suomen Polioliitto ry
Kumpulantie 1 A 6 krs., 00520 Helsinki.
Kuoreen merkintä ”Kurssihakemus”

Suomen Polioliiton 
kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit vuonna 2013

kuntoutuspaketti

http://www.polioliitto.com
http://www.polioliitto.com
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Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennus-
kurssi ”Apua arkeen polion 
myöhäisoireiden kanssa I”

Aika: 13-22.05.2013 (10 vrk)
Paikka: Kruunupuisto 
Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju
Haku: 22.03.2013 mennessä, Polioliiton hakulomakkeella

Kurssi on erityisesti tarkoitettu poliovammaisille henkilöille, joilla 
polion myöhäisoireita tai merkittäviä toimintakyvyn muutoksia. 
Kurssiin tavoitteena on polion myöhäisoire-myyttien purkaminen 
tiedon, vertaistuen ja verkostoitumisen avulla sekä selviytymisstra-
tegioiden löytäminen kurssilaisten arkeen. Tietopuolisen ohjelman 
lisäksi kurssipäiviin kuuluvat liikunta, rentoutus ja vapaa-ajan oh-
jelma. 

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennus-
kurssi ”Apua arkeen II”

Aika: 05-17.08.2013 (12 vrk)
Paikka: Lehtimäen Opisto 
Opistotie 1, 63500 Lehtimäki 
Haku: 14.06.2013 mennessä, Polioliiton hakulomakkeella

Kurssi on erityisesti tarkoitettu ikääntyville poliovammaisille, jotka 
tuntevat tarvitsevansa lisää tukea omasta hyvinvoinnista huolehtimi-
seen toimintakyvyn alentuessa. Kurssilla saadaan tietoa ja vaihdetaan 
kokemuksia monista poliovammaisuuteen liittyvistä, arjessa selviyty-
mistä tukevista asioista. Tietopuolisen ohjelman lisäksi kurssipäiviin 
kuuluvat liikunta, rentoutus ja vapaa-ajan ohjelma. Kurssilaisilla 
on lisäksi mahdollisuus etukäteen valita muutamia kurssin aikana 
toteutettavia henkilökohtaisia hoitoja kuten esim. jalkojenhoito, 
osteopatia ja hermoratahieronta.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennus-
kurssi ”Apua arkeen polion 
myöhäisoireiden kanssa II”

Aika:30.09.-9.10.2013 (10 vrk)
Paikka: Kruunupuisto 
Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju
Haku: 15.8.2013 mennessä, Polioliiton hakulomakkeella

Kurssi on erityisesti tarkoitettu poliovammaisille henkilöille, joilla 
polion myöhäisoireita tai merkittäviä toimintakyvyn muutoksia. 
Kurssiin tavoitteena on polion myöhäisoire-myyttien purkaminen 
tiedon, vertaistuen ja verkostoitumisen avulla sekä selviytymisstra-
tegioiden löytäminen kurssilaisten arkeen. Tietopuolisen ohjelman 
lisäksi kurssipäiviin kuuluvat liikunta, rentoutus ja vapaa-ajan oh-
jelma.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennus-
kurssi ”Apua ajoissa”

Aika:13.11. – 22.11.2013 (10 vrk)
Paikka: Kuntoutuskeskus Peurunka, 
Peurungantie 85,  41340 Laukaa
Haku: 31.08.2013 mennessä, Polioliiton hakulomakkeella

Kurssi on erityisesti tarkoitettu poliovammaisille henkilöille, joilla 
ei ole aiempaa kokemusta poliovamman huomioivasta kuntoutuk-
sesta tai sopeutumisvalmennuksesta. Kurssilla jaetaan tietoa polion 
myöhäisoireista, toimintakyvyn säilyttämistä tukevista asioista kuten 
levon ja rasituksen määrästä, apuvälineistä, vertaistuesta ja vammais-
palveluista Tietopuolisen ohjelman lisäksi kurssipäiviin kuuluvat 
liikunta, rentoutus ja vapaa-ajan ohjelma.

Kurssit rahoittaa Raha-automaattiyhdistys, joten kurssit voidaan 
vahvistaa vasta RAY:n avustuspäätösten jälkeen. Kurssilisäyksistä ja 
mahdollisista muutoksista ilmoitetaan sekä Poliolehdessä että Po-
lioliiton nettisivuilla www.polioliitto.com.

Lisätietoja:
Suomen Polioliitto ry
puh. 09 6860990
s-posti: birgitta.oksa@polioliitto.com

Tuetut kuntoutusjaksot  
vuonna 2013

Suomen Polioliiton jäsenjärjestöt Polioinvalidit ry ja Suomen 
Poliohuolto ry tarjoavat jäsenilleen valtakunnallisia ja alueellisia 
tuettuja kuntoutusjaksoja yhteistyössä useiden eri palvelutuottajien 
kanssa. Lisätietoja tarjottavista tuetuista kuntoutuskursseista löytyy 
Poliolehden jäsenjärjestöjen sivuilta Osastoissa tapahtuu ja Polio-
huollon puolelta sekä järjestöjen verkkosivuilta www.polioliitto.
com/jäsenjärjestöt.

Iloa elämään -kurssit
Aika:  05.08. - 17.08.2013
Paikka: Lehtimäen opisto, Lehtimäki
Opistotie 1, 63500 Lehtimäki
Haku: Ilmoittautumiset Lehtimäen Opistolle, puh. (06) 52202

Kurssin ohjelmaan sisältyy henkilökohtaisia hoitoja kurssilaisen 
valitseman hoitopaketin mukaan, ryhmä- ja allasvoimistelua, terve-
ydenhoitoon liittyvää neuvontaa, luentoja, vertaisryhmätapaamisia, 
kädentaitoja ja ohjattua vapaa-aikatoimintaa.  

Kustannukset:  Kurssivuorokauden hinta on 38€/hlö. Polioinvali-
dit ry:n ja Suomen Poliohuolto ry:n  varsinaiset jäsenet saavat tukea 
kurssikustannuksiin 10€/vrk/jäsen, jolloin hinta on 28€/vrk. Tuki 
huomioidaan suoraan Lehtimäen Opiston laskussa. Jäsenedusta 
kannattaa mainita ilmoittautumisen yhteydessä.     Kuntoutustukea 
voi saada enintään 14 vrk:n ajalta/kalenterivuosi. 

Polioinvalidit r.y:n ja Suomen Poliohuolto r.y:n yhteisjäsenten 
osalta kurssituki puolitetaan järjestöjen kesken. Eli yhteisjäsenet eivät 
voi saada täyttä (10€) kurssitukea molemmilta järjestöiltä.

http://www.polioliitto.com
http://www.polioliitto.com/j�senj�rjest�t
http://www.polioliitto.com/j�senj�rjest�t
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Kansallinen varau-
tumissuunnitelma 
polion paluun tor-
jumiseksi kuvaa po-

lion seuranta- ja torjuntatoimia 
normaalioloissa ja sisältää ohjeet 
jatkotoimenpiteille, mikäli Suo-
messa diagnosoitaisiin poliopo-
tilas tai havaittaisiin taudinaihe-
uttamiskykyinen poliovirus.

Suomella on ollut 2000-luvun 
alusta lähtien varautumissuun-
nitelma, joka on nyt päivitet-
ty Maailman terveysjärjestön, 
WHO:n, pyynnöstä. Polion hä-
vittäminen maailmasta on yksi 
WHO:n tavoitteista. Polioepi-
demian mahdollisuus Suomessa 
on pieni, mutta se ei ole ole-
maton niin kauan kuin poliota 
esiintyy jossakin päin maailmaa.

Rokotukset tehokkain keino 
ehkäistä poliota

Tärkein keino estää polioepi-
demiat on pitää yllä kattavaa ja 
tehokasta kansallista rokotus-
ohjelmaa ja säilyttää pikkulas-
ten rokotuskattavuus nykyisellä 
korkealla tasolla. Rokotusohjel-
masta huolimatta Suomessa on 
kuitenkin useita tuhansia hen-
kilöitä, joilla ei ole rokotuksilla 
saatavaa suojaa poliota vastaan. 
Esimerkiksi kaikkiin ikäryhmiin 
kuuluvia maahanmuuttajia tulisi 
aktiivisesti kannustaa varmista-
maan rokotussuojansa Suomen 
terveydenhuoltojärjestelmän 
tarjoamien mahdollisuuksien 
mukaisesti.

Epidemian varhainen 
tunnistaminen on tärkeää

Polioepidemia voi rokotuk-
sista huolimatta päästä kehitty-
mään hiljalleen, sillä vain yksi 
prosentti tartunnan saaneista 
saa tyypillisen halvausoireen. 
Epidemioiden estämiseksi on 
tärkeää, että terveydenhuollos-
sa on hyvät valmiudet havaita 
jo ensimmäinen poliotapaus ja 
varmistaa diagnoosi. 

Poliotartunnan saanut henkilö 
erittää virusta ulosteissaan. Siksi 
Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen kansallinen poliolabora-
torio etsii viruksia eri kaupun-

Kansallinen suositus
ohjaa polion valvontaa ja torjuntaa

Mitä haittaa polio-
rokotteesta voi olla?

Kansallisessa rokotusohjelmassa käytetään Veropol-rokotetta. 
Suomessa ei ole käytössä elävää heikennettyä suun kautta otet-
tavaa poliorokotetta (OPV).

Suomessa käytössä olevat poliorokotteet eivät sisällä eläviä 
taudinaiheuttajia. Niistä ei voi saada polio-oireita. Tavallisin 
haittavaikutus on paikallisreaktio. Myös kuumetta, muita 
ohimeneviä yleisoireita ja ihottumaa voi ilmetä. Nämä oireet 
alkavat yleensä parin vuorokauden sisällä rokottamisesta ja 
kestävät muutamia vuorokausia. Paikallisoireet eivät estä jat-
korokotuksia. Myöskään ihoreaktiot eivät useimmiten estä jat-
korokotuksia. Pistosalueen paikallisoireita, särkyjä ja kuumetta 
voi hoitaa kuume- ja kipulääkkeillä.

Lähde: THL

Mitä 
on  
polio?

Polio on herkästi tart-
tuva virustauti, jo-
hon sairastuneista 
suurin osa on lapsia. 

Sen oireita ovat alkuvaihees-
sa vilustumisoireita muistutta-
va lievä kuume, kurkkukipu ja 
huonovointisuus. Osalla tauti 
voi päättyä näihin alkuoireisiin, 
mutta osalle sairastuneista ke-
hittyy aivokalvontulehdus tai 
edelleen aivotulehdus. Noin 1–2 
prosentilla sairastuneista esiintyy 
vakavampia oireita, joista vai-
keimpia ovat halvaantumisoireet 
polioviruksen tunkeutuessa her-
mostoon.

Mistä polion voi saada?
Suomesta polio hävitettiin 

1960-luvun alussa kattavan las-
ten rokotusohjelman ja muu-
hun väestöön kohdistetun ro-
kotuskampanjan avulla. Vuosina 
1984-85 maassamme oli tyypin 
3 polioviruksen aiheuttama epi-
demia, jonka aikana diagnosoi-
tiin kymmenen neurologisia 
oireita saanutta poliotapausta. 
Vuoden 1985 jälkeen ei poliota 
ole tavattu Suomessa.

Maailman terveysjärjestön pää-
määränä oli eradikoida eli hä-
vittää polio maailmasta vuoteen 
2000 mennessä. Hävitysohjel-
man hyvästä menestyksestä huo-
limatta poliota tai polioviruksen 
villikantoja esiintyy edelleen 
ainakin Intiassa, Pakistanissa 
ja Afganistanissa sekä Länsi ja 
Keski-Afrikan maissa. Viime 
vuosina poliota on esiintynyt 
myös itäisellä Venäjällä, entisis-
sä Neuvostoliiton maissa, sekä 
Kiinassa (www.polioeradication.
org). 

geissa kerätyistä jätevesinäytteis-
tä. Säännöllinen seuranta kattaa 
noin 20 % Suomen väestöstä.

Lähde: THL
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Polioinvalidit ry Varsi-
nais-Suomen osasto 
on yksi Polioinvali-
dit ry:n kahdeksas-

ta osastosta, olemme kolman-
neksi vanhin osasto, perustettu 
20.10.1963. Osastollamme on 
siis pitkä historia, paljon on 
tapahtunut vuosien saatossa. 
Tämän vuoden toteutuneista 
ja suunnitelluista tapahtumista 
laadittu kooste kertonee, mitä 
me teemme tänään. 

Tammikuussa nautimme isol-
la joukolla maittavan lounaan 
Turussa ravintola Verkahovissa. 
Ryhmä koostui henkilöistä, jot-
ka antoivat työpanostaan Pieni 
Ele keräyksissä lipasvahteina, 
kuntavastaavina ja lippaiden 
roudaajina. Jäsenten ja heidän 
lähipiirinsä työpanos mahdol-
listi keräyksien onnistumisen. 
Lopputulokseen voimme olla 
erittäin tyytyväisiä. Samana päi-
vänä oli vastaava lounastilaisuus 
myös Salossa.

Maaliskuun alussa osaston 
vuosikokouksessa kävimme läpi 
suunnitelmia vuodelle 2013.

Hyväksytty toimintasuunni-
telma ja talousarvio antavat työ-
kalut valitulle johtokunnalle, 
johon kuuluvat seuraavat: joh-

si joukkuetta kisaan, katsotaan 
miten tänä vuonna onnistum-
me. Nyt olemme ainakin har-
joitelleet viikoittain Impivaaran 
uimahallin liikuntasalissa.  

Huhtikuussa käymme myös 
Polioinvalidit ry:n vuosiko-
kouksessa Helsingissä, toivom-
me runsaasti osallistujia myös 
osastostamme.  

Toukokuussa iltatilaisuudessa 
Turun Happy Housessa keskus-

Tervetuloa juhlimaan 
kanssamme viisikymppisiä Ruissalon kylpylään 8.6.2013

Ryhmäkuva vuosikokouksen päätteeksi Happy Housessa Turussa. Jäsenistö on niin vilkasta 
porukkaa, että osa kokousväestä ehti lähtemään ennen kuvan ottoa. (Kuva Paula Knuutila)

tokunnan jäsenet Ari Haloila, 
Matti Knuutila, Eeva Lavonen, 
Riitta Nissilä, Vilho Nummila ja 
Jarkko Suominen. Puheenjohta-
jana toimii Lauri Jokinen.

Maaliskuussa lähdemme poru-
kalla risteilemään uudella Vikin-
gin m/s Grace -laivalla.  

Lähtijöitä on yli kolmekym-
mentä, valitettavasti muista osas-
toista ei löytynyt kiinnostuneita, 
markkinointi ei tuottanut tulos-
ta. Yhteistyötä pitänee tiivistää. 

Huhtikuussa osallistumme yh-
deksättä kertaa yhdistysten väli-
seen boccia-turnaukseen Turun 
ammattikorkeakoulun tiloissa. 
Tähän asti olemme saaneet kak-

telemme vammaispalveluasioista 
ja muista vammaisten arkeen 
liittyvistä asioista asiantuntijoi-
den johdolla. 

Kesäteatterina olemme kaavail-
leet taas Sipilänmäen kesäteat-
teria Piikkiössä. Siellä esitetään 
”Vain elämää”- esitys. Ajankohta 
on vielä auki. 

Kesäkuussa vietetään Suomen 
Polioliiton kesäpäiviä Ruissalon 
kylpylässä Turussa. Sinne odo-
tamme runsasta osallistumista. 
Osastomme järjestää lauantai-il-
tapäivään viihteellistä ohjelmaa.

Joko kesä- tai elokuussa järjes-
tämme perinteisen retkipäivän 
todennäköisesti Pirkanmaalle. 
Retken valmistelu on käynnissä.

Syyskuussa järjestämme kuu-
dennen HEKU-kurssin Ruissa-
lon kylpylässä. 

Yhdistettyä syntymäpäivä- ja 
pikkujoulujuhlaa vietämme lop-
puvuodesta.

Viikoittain osastomme tarjoaa 
seuraavia liikunta-aktiviteetteja:

Tiistaisin Impivaaran uimahal-
lin liikuntasalivuorolla pelaam-
me bocciaa.

Perjantaisin Ruusukorttelin 
allasosasto on käytössämme, 
ohjattua vesijumppaa ja ren-
touttavaa saunomista tarjolla. 
Kahden tunnin aikana ehdit 
rentoutumaan ja nauttimaan 
vesiliikunnasta. Uintiavustaja on 
mukana ja altaaseen pääsee myös 
allashissillä. 

Hetkinen, mikä se alkuperäi-
nen aihe olikaan?

Aivan, tässähän se tulee:
Tervetuloa Turkuun  
Suomen Polioliiton kesäpäi-
ville ja viettämään samalla 
kanssamme 50-vuotispäivää.

Pieni Ele lounaalla ravintola Verkahovissa. (Kuva Lauri 
Jokinen)

Nähdään Ruissalossa  
toivoo Polioinvalidit ry:n  

Varsinais-Suomen osasto
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Hakemus 
Suomen Polioliiton kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssille  
RAY–rahoitteiset kurssit 2013

kuntoutuspaketti

 
Ole hyvä ja täytä lomakkeen kaikki kohdat huolellisesti.

Hakijan tiedot
Nimi

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Sähköposti Puhelinnumero

Siviilisääty

❍ Avio-/avoliitossa ❍ Naimaton ❍ Leski ❍ Eronnut

Asuminen

❍ Perheen/ 
puolison kanssa

❍ Yksin ❍ Asumispalvelu ❍ Muu, mikä?

  

Asumismuoto

❍ Omakotitalo ❍ Rivitalo ❍ Kerrostalo ❍ Palvelutalo

Työtilanne

❍ Työssä  ❍ Työtön ❍ Sairaslomalla ❍ Eläkkeellä,  
     mistä alkaen?

  

Kurssi, jolle haetaan
Ensisijainen kurssi 

Toinen vaihtoehto

Kolmas vaihtoehto

Aikaisempi kuntoutus
Oletteko aikaisemmin osallistunut kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssille?

❍ En ❍ Kyllä, milloin, mille ja kurssin järjestäjä?
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Poliovammaa/terveydentilaa koskevat tiedot
Polioon sairastumisvuosi?

Polion myöhäisoireet diagnoosi

❍ ei ❍ kyllä, diagnoosivuosi? 

Poliovamman merkittävimmät päivittäisissä toiminnoissa selviytymistä haittaavat oireet 

Muut sairaudet, jotka vaikuttavat arkeen? 

Avuntarve päivittäisissä toiminnoissa? 

Käytössä olevat apuvälineet? 

Säännöllinen lääkitys? 

Allergiat, erityisruokavaliot, muut mahdolliset hoitotoimenpiteet?  

Odotukset kurssilta
Kertokaa miksi haette kurssille ja mitä odotatte saavanne sieltä? 
 

Lisätietoja 
 
 

Paikka ja aika

Hakijan allekirjoitus

Palauta hakemus:
Suomen Polioliitto ry 
Kumpulantie 1 A 6.krs, 00520 Helsinki 
Kuoreen merkintä ”Kurssihakemus”
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ten toimia. Näin jokainen lii-
kuntavastaava on saanut lähteä 
liikkeelle ilman ohjausta. Isoilla 
liitoilla on ollut joitain omia 
ohjeistuksia, mutta kirjallisena 
versioina niitä ei ole ollut kaik-
kien saatavilla. Tämä tuli vah-
vasti esille vuosina 2005-2009 
toteutetussa Virveli – Virtaa ver-
kostoihin liikunnasta hankkeen 
pilottikoulutuksissa. Syntyi lista 

SoveLin juhlavuosi käyn-
nistyi Vierumäen Urhei-
luopistolla 26.1.2013 
eteläisen Suomen 
koulutuspäivillä.Päivän 
yhteydessä julkaistiin Liik-
keelle liikuntavastaavan–
käsikirja. Julkistamisen 
yhteydessä kukitettiin 
paikalla olleet kirjaprojek-
tiin osallistuneet: Turun 
yhdistystyöryhmästä Riitta 
Nissilä, Merja Jämsäläi-
nen ja Marjo Suominen, 
kirjassa esiintyvät liikun-
tavastaavat: Sirkka Räty, 
Kaisa Mattila, Marja-Liisa 
Lehtonen, Antti Rusi 
ja Riitta Nissilä sekä 
kirjatyöryhmästä Turun 
liikuntapalvelukeskuksen 
Eija Hiitti.

Koulutuspäivien osal-
listujat pääsivät tu-
tustumaan kirjaan 
tuoreeltaan teemalla 

”Lisää laatua liikuntaan”. Kou-
lutuspäivä tarjosi näkökulmia 
yhdistysliikuntaan

ja mahdollisuuden tavata toisia 
liikuttajia. Sovellettuun 7-ot-
teluun tutustuttiin Vierumäen 
liikunnanohjaajaopiskelijoiden 
johdolla. Otteluun oli koottu 
yhdistysarjessakin helposti to-
teutettavia lajikokeiluja, joissa 
sai käyttää myös eri aisteja.

Käsikirja avuksi
Käsikirja antaa vinkkejä ja tu-

kea liikuntavastaavan moni-
puolisiin tehtäviin. Käsikirja on 
suunniteltu palvelemaan sekä 
aloittavia että kokeneita liikun-
tavastaavia. Sisältöä täydentävät 
liikuntavastaavien haastattelut 
eri puolilta maata. Kommen-
teissaan he kertovat ajatuksiaan 
ja kokemuksiaan kansanterve-
ys- ja vammaisyhdistysten lii-
kuntavastaavana toimimisesta. 
Painettua julkaisua täydentää 

sähköinen materiaali, joka käy 
konkreettisesti läpi liikuntavas-
taavan tehtäviä. 

Käsikirja on tehty mahdolli-
simman käytännön läheiseksi 
ja käyttäjälähtöiseksi. Liikkeelle 
lähdetään perusjutuista, ja ede-
tään siitä yhä syvemmälle. Jokai-
nen voi poimia joukosta itselleen 
hyödyllisimmät asiat. 

Käsikirjan julkaisivat Liikun-
nan ja kansanterveyden edis-
tämissäätiö LIKES ja SoveLi. 
Liikunnan ja kansanterveyden 
julkaisuja 266. Hinta: 10 euroa 
Tilaukset: sari.heinonen@liiku.
fi tai www.soveli.fi/arkisto/tila-
ukset/

Kirjan syntyhistoriaa
Järjestöjen liikuntavastaaville 

ei ole aikaisemmin ollut opas-
kirjaa, jossa olisi kerrottu, mi-

Liikkeelle - 
Liikuntavastaavan käsikirja 

liikuntavastaavan viidestä roo-
lista, liikunnan mahdollistaja, 
hallitusyhteistyön tekijä, liikun-
nasta tiedottaja, verkostonkuto-
ja, kehittäjä.

Vuosien 2011-2012 aikana 
pienellä työryhmällä Turussa 
pidimme yhteistapaamisia, jossa 
kirjan aineistoa koonneet Liisa 
Heimo-Vuorimaa ja Eija Hiitti 
kirjasivat ylös ryhmässä olevien 
liikuntavastaavien toiminnasta.

Vuoden 2012 syksyllä minua 
vielä haastateltiin kirjaan lii-
kuntavastaavan kehittäjän roo-
liin. Valokuvauskohteet sain 
itse ehdottaa. Kuusiston lin-
nanraunioille oli juuri valmis-
tunut esteetön reitti linnanrau-
nioiden ympäri. Olin ollut itse 
sitä aikanaan museoviraston 
kanssa kartoittamassa ja siksi 
ulkokuvauskohteeksi valittiin 
se ja sisäkohteeksi Impivaaran 
uimahallin kuntosali, jonka lai-
tehankinnoissa olin ollut virka-
miesten työryhmässä mukana 
tutustumassa eri vaihtoehtoihin.

Tammikuussa 2013 olin Vie-
rumäellä kirjan julkistamistilai-
suudessa. Vierumäen tilat ovat 
erittäin esteellisiä: esim. ruo-
kalaan ei ole hissiä, ainoastaan 
portaat. Onneksi koulutus- ja 
julkistamistilaisuuteen ei ollut 
mukaan tullut ketään jatkuvasti 
pyörätuolia käyttävää.

Oli mukava työskennellä tässä 
työryhmässä ja nähdä lopulta 
valmis kirja. 

Teksti ja kuvat Riitta Nissilä
Lainauksia SoVeLi –infosta.
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Rauman vinkkelist

Vuosikokous 
on yhdis-
tyksemme 
tärkein ko-

kous. Vuosikokous on 
kokous. jossa jäsenis-
tö käyttää valtaansa ja 
päättää yhdistyksen toi-
minnasta. Vuosikoko-
uksessa päätetään mm. 
tulevan vuoden toimin-
tasuunnitelmasta ja sen 
mahdollistamasta ta-
lousarviosta.

Vaikuttakaa!
Olen aina korosta-

nut ja korostan edel-
leen sitä, että toiminta-
suunnitelma on tärkeä.  
Toimintasuunnitelmaa 
tehtäessä ja siitä pää-
tettäessä linjaamme 
yhdistyksen tulevaa 
toimintaa ja jäsenille 
tarjottavia palveluja. 
Toimintasuunnitel-
man kohdalla odotan 
ja toivon, että jäsenet käyttävät 
puheenvuoroja ja esittävät uu-
sia toivomuksia ja ehdotuksia 
toimintasuunnitelmaan, tämä 
on enempi kuin toivomus. On 
hyvä muistaa, että johtokunnan 
kokoukselle esittämä tulevan 
vuoden toimintasuunnitelma 
on vain ehdotus tulevan vuoden 
toiminnasta, johon voidaan ko-
kouksessa tehdä niin tarkennuk-
sia kuin muutoksiakin. 

Kokouksessa päätetään myös 
tulevan vuoden talousarviosta, 
jonka tulee mahdollistaa tulevan 
vuoden toiminta. Moni hank-
keemme vaatii rahoitusta, vaikka 
pääosin vapaaehtoistyönä töitä 
yhdistyksessä teemmekin. 

Kokouksessa valitaan myös 
puheenjohtaja yhdistykselle sekä 
johtokunnan erovuoroisten jä-
senten tilalle uudet jäsenet. Vali-
tun johtokunnan tulee huolehtia 
siitä, että päätettyä toiminta-
suunnitelmaa ja tehtyjä päätök-

siä noudatetaan ja toteutetaan. 
Se, onko johtokunta hoitanut 
sille kuuluvan tehtävän käy ilmi 
edellisen vuoden toimintakerto-
muksesta.

Asioita, joiden uskon nouseva 
keskustelun aiheiksi ovat henki-
lökohtaisen jaksamiseen 

liittyvät asiat eli HEKU-kurssit 
ja odotan myös puheenvuoroja 
alueosastojen tulevaisuuteen 
liittyvistä aiheista.

Me olemme yhä olemassa!
Toivotan jäsenet joukolla ter-

vetulleiksi vuosikokoukseen 
27.04.2013  Helsinkiin, Kuu-
lonhuoltoliiton Valkeataloon 
päättämään oman yhdistyksem-
me toiminnasta.

Kokousterveisin 

Rauno Nieminen
puheenjohtaja

Polioinvalidit ry:n 
vuosikokous

Kuopion I Apteekki
Vuorikatu 22 , p. 044-7442501

Jynkän sivuapteekki
Soikkokuja 12,  p. 044-7442601

Kuhmon Apteekki 
Kainuuntie 89, 88900 Kuhmo 

p. 08-6550001

Sipoon Apteekki – Sibbo Apotek
Iso Kylätie 20, Nikkilä, 04130 Sipoo 

p.09-2747960

Willan Apteekki
www.willanapteekki.fi 

019-4757700 
Kauppakuja 2 Prisma 

05800 HYVINKÄÄ

Apteekki Kirjavantolppa
www.kirjavantolpanapteekki.fi , p.019-431642 

Uudenmaankatu 70 , HYVINKÄÄ 
Avoinna ark. klo 8.00-20.00, la klo 9.00-1

Martinlaakson Apteekki
www.martinlaaksonapteekki.fi, p.09-85531400 

Kivivuorentie 4, 01620 Vantaa 
Katso aukioloajat kotisivuilta

Kupittaan Apteekki
Kunnallissairaalantie 20 

Kaupunginsairaalan alue, 20700 Turku 
p.02-2517222

Hollolan apteekki
www.hollolanapteekki.fi 

p.03-878610 
Virastotie 1, HOLLOLA

Seinäjoen III Törnävän apteekki

Apteekki Elixir
www.apteekkielixir.fi 

010-3228980 
Hevosenkenkä 3, ESPOO
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Nyt säästetään
Jopa tuhannet suomalaiset kärsivät polion myöhäisoireista, mutta 
vain harvat saavat tarvitsemaansa apua vaivoihinsa.
Poliovammaisten tyyty-
mättömyys ammattilais-
ten tietämykseen käy 
ilmi Suomen Polioliiton ja 
Käpylän Kuntoutuskes-
kuksen syksyllä 2012 
tekemästä kyselystä, 
jossa selvitettiin uudes-
taan polion myöhäis-
oireiden yleisyyttä ja 
kokemuksia sosiaali- ja 
terveyspalveluista.  
Polion sairastaneet katso-
vat, ettei sairauden hoitoa 
tunneta tarpeeksi eikä 
vaivoista ole saatavilla 
riittävästi tietoa. Lääkärei-
den asiantuntemuksen 
puute onkin omiaan 
herättämään turhaa 
pelkoa ja kasvattamaan 
väärän hoidon riskiä.

Myöhäisoireita ei tunnisteta
Kahdella kolmasosalla poli-

on sairastaneista ilmenee jos-
sain elämän vaiheessa sairauden 
jälkioireita, jotka heikentävät 
olennaisesti toimintakykyä. 
Vaivat ilmaantuvat tavalli-
sesti 30-40 vuoden kuluttua 
sairastumisesta. Tyypillisim-
piä oireita ovat uupumus sekä 
nivel- ja lihaskivut. Myös li-
hasheikkous ja kylmänarkuus 
kiusaavat yli puolta vastaajista.  
Oireiden yleisyydestä huolimat-
ta terveydenhuollon henkilöstön 
tiedot taudista ovat vähäiset. 
Koska polion sairastaneiden toi-
mintakyky heikkenee oireiden ja 
ikääntymisen seurauksena, apua 
tarvittaisiin varhemmin kuin 
tavallisesti. 

Asiantuntijoiden mukaan 
tietämyksen vähäisyyteen on 
vaikuttanut akuuttien polio-
tapausten katoaminen Suo-
mesta rokotusten seurauksena. 
Nuoremmalla lääkärikunnalla 
ei myöskään ole omakohtaisia 

kokemuksia sairaudesta, eikä 
polioon perehdytä edes alan am-
mattikoulutuksen aikana. Lisäk-
si lapsihalvauksen myöhäisoireet 
sekoittuvat helposti normaalei-
hin vanhuudenvaivoihin.

Apua ei saa
- Sairauden diagnosoinnin ja 

oikean hoidon lisäksi poliovam-

maiset ihmiset tarvitsisivat apua 
oman arjen hallintaan liittyvissä 
tavallisissa asioissa: kotitöissä, 
kauppakäynneillä ja liikkumi-
sessa. Valitettavasti tällaisten-
kin palvelujen määrä vähenee 
kunnissa kuitenkin koko ajan, 
toteaa Suomen Polioliitto ry:n 
toiminnanjohtaja Birgitta Oksa. 

Hän hämmästelee sitä, että 
tänä päivänä lakisääteiset oikeu-
det saa vain valittamalla. En-
simmäinen hakemus hylätään 
lähes aina. 

- Valitusprosessi on usein ras-
kas ja aikaa vievä. Uusien lää-
kärintodistusten hankkiminen 
vaatii aikaa ja rahaa. 14 pv:n va-
litusaika tuntuu koomiselta, kun 
rinnalle pistetään terveysasemi-
en jonotusajat. Harvinaista ei 
ole, että lääkärille pääsyä joutuu 
odottamaan useita viikkoja jopa 
kolmekin kuukautta. Ei liene 
kohtuullista vaatia, että apua 
tarvitsevan vammaisen täytyy 
ensin hakeutua yksityisenpuolen 
erikoislääkärille.

Viime aikoina keskustelua on 
herättänyt kuntien ja sairaan-
hoitopiirien käytäntö rajoit-
taa pyörätuolien, nostimien ja 
suihkutuolien antamista. Sosi-
aali- ja terveysministeriö onkin 
lähettänyt kehotuksen kunnille, 
jossa kuntia muistutetaan niiden 
lakisääteisestä velvollisuudesta 
antaa tarpeelliset apuvälineet 
sairauden, vamman tai kehitys-
viivästymän takia. Muistutuksen 

Polion sairastaneiden kuntoutus on muuttunut: rankka treeni on vaihtunut omat voimat 
huomioon ottavaan, riittävän levon ja vertaistuen sisältävään hyvinvoinnista huolehtimi-
seen.
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Suomen Poliohuollon
puolelta

Kevät-talvinen ter-
vehdys lumisesta 
Etelä-Suomesta. On 
pakko todeta, että 

luonto on mennyt ihan sekaisin, 
kun jo useamman viime vuoden 
aikana näillä leveysasteilla on ol-
lut kunnon talvia. ”Mustat jou-
lut” olivat ennen vanhaa meille 
varsin tuttuja. Kumpi parempi? 
Siitä asiasta voidaan olla eri miel-
tä. Onhan lumisessa talvessa tiet-
ty omat hyvät puolensa. Valkeus 
pimeyden keskellä jne. Mutta 
onko sitä valkoista pakko lykätä 
harva se päivä ja niin paljon. 
Vähempikin riittäisi. Ainakin 
minun suksille. Nyt ollaan me-
nossa oikeaan suuntaan. Pian 
on kevättä rinnoissa. Sisäruo-
kintakausi päättyy ja poliotkin 
ryntäävät vihdoin kesälaitumille. 
Voi sitä riemua!

Vanha vuosi on saatu paket-
tiin ja uuden vuoden toiminta 
alkaa päästä vauhtiin. Suomen 
Polioliitto r.y:n järjestämä Leh-
timäen Opiston talvikurssi on 
onnistuneesti takana ja liiton 
tarjoamaa runsasta kurssitoimin-
taa eri puolella Suomea riittää 
pitkin vuotta. Toivotaan, että 
kursseille on riittävää kysyntää. 
Kurssien aikataulu ja hakulo-
make on julkaistu tässä lehdessä. 
Tietoa kursseista ja hakulomake 
löytyy myös Suomen Polioliitto 
r.y:n kotisivulta osoitteesta www.
polioliitto.com.

Sääntömääräinen 
vuosikokous

Suomen Poliohuolto r.y:n 
sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään lauantaina 4.5.2013 
Ruskeasuon koululla Helsingis-
sä. Yhdistys tarjoaa kokouslou-
naan. Lounaalle osallistuvien 
tulee ilmoittautua toimistolle 
puh. 09-686 0990 tai sähkö-
postitse osoitteella kirsti.paavo-
la@polioliitto.com viimeistään 
27.4.2013 mennessä. Tervetuloa 
päättämään yhdistyksen asioista. 
Kokouskutsu on julkaistu tässä 
lehdessä ja julkaistaan sääntöjen 

määräyksen mukaisesti valta-
kunnallisissa päivälehdissä. Ko-
kouksesta muistutetaan myös 
kevään jäsenkirjeessä.

Lomailutoiminta
Suomen Poliohuolto r.y:n lo-

mat, jotka ovat ainoastaan yh-
distyksen omien varsinaisten 
jäsenten haettavissa, järjestetään 
tulevana kesänä Loma- ja koko-
ushotelli Marjolassa Lappeen-
rannassa ajalla 7.7.-13.7.2013. 
Olemme varanneet lomalais-
temme käyttöön kaikki Marjo-
hovin 2-hengen huoneet, joihin 
voidaan majoittaa yhteensä 24 
lomalaista. Marjolan lomat ovat 
täysihoitolomia, joihin sisältyy 
majoitus 2-hengen huoneissa, 
aamiainen, lounas, päiväkahvi, 
päivällinen ja ohjattua ohjelma-
toimintaa lomalaisten toiveiden 
mukaisesti.

Lomat ovat maksuttomia va-
paalomia hakemusten perus-
teella valittaville yhdistyksen 
varsinaisille jäsenille, sekä nii-
den jäsenten henkilökohtaisille 
avustajille, joiden avustajantar-
ve perustuu voimassa olevaan 

takaa löytyy eduskunnan oikeus-
asiamiehen Petri Jääskeläisen 
tekemä päätös, jonka mukaan 
näin täytyy menetellä.

- Polioliiton neuvontapalve-
luissa kohtaamme turhan usein 
suorastaan naurettaviin peruste-
luihin, joilla apuvälineen saan-
ti tai kuntoutukseen pääsy on 
evätty. Pyörätuoli on evätty ke-
hotuksella käyttää liikkumiseen 
puolisolle myönnettyä suih-
kupyörätuolia. Kuntoutusta ei 
tarvitse poliovammainen, joka 
Kelan mukaan on jo saanut 
tarvitsemansa tiedon poliosta 
akuuttivaiheen hoidossa. Hakija 
oli silloin 7-vuotias eikä ole sen 
jälkeen kuntoutuspalveluja saa-
nut, kertoo Birgitta Oksa.

Räikeimpiin viimeaikaisiin 
kuntien tekemiin linjauksiin 
kuuluu vammaisten henkilöiden 
siirtäminen vammaispalvelujen 
piiristä vanhuspalveluihin, kun 
he täyttävät 65-vuotta. Polio-
vammaisten kohdalla tilannetta 
vaikeuttaa vielä se, ettei tervey-
denhoitohenkilökunta aina osaa 
erottaa polion myöhäisoireita 
ja ikääntymisestä aiheutuneita 
oireita.

- Niin ei saa tehdä, mutta niin 
vain tehdään, eivätkä kaikki 
jaksa tai osaa ryhtyä valittamaan 
ja vaatimaan oikaisua. Räikeim-
mässä tapauksessa kunnan vam-
maispalveluista vastaava henkilö 
pahoittelee päätöksen saajalle, 
että et sinä tälle nyt mitään voi. 
Heikoimmassa asemassa oleva 
on aina ollut säästökohteena, 
mutta nyt porskutetaan kyllä 
tavalla, jossa on unohdettu paitsi 
inhimillisyys myös järki. Puheet 
ja käytäntö eivät kohtaa edes va-
hingossa, puuskahtaa Suomen 
Polioliiton toiminnanjohtaja 
Birgitta Oksa.

Hän toivoo niin kuntapäättä-
jiltä kuin Kelaltakin ihmisarvon 
kunnioittamista ja tukitoimen-
piteiden myöntämistä riittävän 
ajoissa niitä tarvitseville. 

- Turhaan eivät poliovammai-
set vammaispalveluja tai kun-
toutusta hae.

Teksti: Pietari Oksa

Kuvat: Poliolehden arkisto

vammaispalvelulain mukaiseen 
päätökseen henkilökohtaisesta 
avustajasta. Muiden avustajien 
tai seuralaisten osalta omavastuu 
on 235 €. Mahdollisten retkien 
kustannukset jäävät lomalaisten 
itsensä maksettaviksi. Lomat 
haetaan tässä lehdessä julkais-
tua lomahakemusta käyttäen. 
Hakemusten tulee olla perillä 
15.5.2013 mennessä. Yhdistyk-
sen hallitus valitsee lomalaiset. 
Valinnoista ilmoitetaan hakijoil-
le 31.5.2013 mennessä.

Marjolan lomien vaihtoehtona 
yhdistys myöntää varsinaisille 
jäsenilleen edelleen lomailutu-
kea, joka on tarkoitettu oma-
toimiseen lomailuun vapaasti 
valittavassa olevassa kotimaisessa 
lomakylässä. Lomailutuen mää-
rä on 100 €. Vapaamuotoisten 
hakemusten palautusaika päät-
tyy 15.5.2013.

Hyvää kevättä toivotellen

Leo Hänninen
Suomen Poliohuolto r.y:n 
puheenjohtaja
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SUOMEN POLIOHUOLTO R.Y.
Kumpulantie 1 A 6 krs 
00520 Helsinki 
puh. 09-6860990

LOMAHAKEMUS MARJOLAAN 7.7.-13.7.2013

Hakijan tiedot
Nimi Syntymäaika

Lähiosoite Puhelinnumero

Postinumero Postitoimipaikka Kotikunta

Käyttämäni apuvälineet

Avuntarve

❒ Avustajan tarve perustuu voimassa olevaan vammaispalvelulain mukaiseen päätökseen  
 henkilökohtaisesta avustajasta

❒ Mukanani tulee henkilökohtainen avustaja  ______________________________________________________

  Avustajan nimi

❒ En tarvitse apua

❒ Tarvitsen apua, missä?

Lisätietoja

Päiväys   Allekirjoitus

Hakulomake tulee postittaa Suomen Poliohuolto ry:n toimistolle 15.5.2013 mennessä.
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toimii Sa-
takunnas-
sa

Suomen Polioliitto on tukenut 
ja pyrkinyt tehostamaan alueel-
lista neuvontapalvelutoimintaa. 
Tarvittava lisärahoitus on saatu 
Pieni Ele-keräysten tuotosta.

Alueellinen neuvontapalvelu 
vie palvelut lähelle ihmistä ja 
tuntee paremmin paikalliset olo-
suhteet ja käytännöt. Alueellisen 
neuvontatoiminnan haaste on 
otettu hyvin vastaan. 

Polioinvalidit ry:n Satakunnan 
osaston puheenjohtaja Sirpa 
Haapala ja sihteeri Eija Laakso 
ovat jo tottuneita ja taitavia neu-
vontapalvelun antajia.

Kuinka tulitte aloittaneeksi 
henkilökohtaiset neuvonta-
palvelut Satakunnan osaston 
alueella?

Mietimme kuinka pitää yh-
teyttä osaston jäseniin, jotka 
eivät jaksa enää tulla mukaan 
kaikkiin tapahtumiin. Soitimme 
kysellen kuulumisia ja kävimme 
katsomassa, joskus myös kotona. 

HeKu-kurssilla Kankaanpään 
kuntoutuskeskuksessa oli lu-
ento ”sosiaalipalveluasioiden 
päivitys”.

Saimme hyviä neuvoja etuuk-
sista ja niiden anomisesta. Kes-
kusteltiin mitä on anottu ja 
mitä on mahdollisuus anoa. 
Tietämättömyys näistä asioista 
oli meidän kaikkien ongelma, 
niinpä varasimme seuraavalle 
kurssille samantyyppisen luen-
non. Huomasimme keskuste-
lussa avun tarpeen olevan suuri 
asioiden eteenpäinviemiseksi. 
Olemme käyneet auttamassa 
mahdollisuuksiemme mukaan 
näissä asioissa henkilökohtai-
sesti. Neuvontapalveluun suun-
nattu Pieni-ele keräyksen tuotto 

on mahdollistanut tämän toi-
minnan.

Mitkä ovat tyypillisimmät 
ongelmat, joihin apua tarvit-
taisiin? 

Oman toimintakyvyn arvioi-
minen on meillä kaikilla usein 
hankalaa, sillä olemme tottuneet 
selviytymään omalla sisukkuu-
dellamme. Helpottaako meidän 
arjessa selviytymistä kuljetuspal-
velu, henkilökohtainen avustaja, 
asunnon muutostyöt vai ano-
taanko eläkkeensaajan hoito-
tukea tms? Nämä ovat asioita, 
joita usein mietitään yhdessä. 
Kaavakkeiden täyttäminen on 
huomattava ongelma sekä se, 
että mitä liitteitä ja millaisia to-
distuksia tarvitaan. 

Poliolehti haastattelee

Alueellinen neuvontapalvelu 

Henkilökohtainen 
avustaja mukaan?

Suomen Polioliitto ry:n 
järjestämille voi ottaa 

mukaan henkilökohtaisen 
avustajansa, mikäli kuntou-
tujalla on olemassa päätös 
vammaispalvelulain mukai-
sesta henkilökohtaisen avus-
tajan käytöstä.

Kun haette Polioliiton 
kursseille ja haluatte ottaa 
mukaan oman henkilökoh-
taisen avustajanne, niin mai-
nitkaa asiasta hakulomak-
keen kohdassa lisätiedot. Yk-
sityiskohdista ja käytännön 
järjestelyistä sovitaan sitten 
tapauskohtaisesti. Lisätietoja 
p. 09-6860990/Birgitta Oksa 
tai sähköposti birgitta.oksa@
polioliitto.com.

Kuinka ihmiset ovat apuun-
ne suhtautuneet(palautteet)?

Mielestämme hyvin on apua 
toivottu ja myönteistä palautet-
ta saatu.

Miltä jatko näyttää?
Alussa me otimme jäseniimme 

yhteyttä ja kyselimme mah-
dollisen avun tarvetta, mutta 
nykyisin he ottavat paljon mei-
hin päin yhteyttä, ja hyvä niin. 
Olemme jatkossakin mielel-
lämme mukana tässä neuvonta-
palvelutoiminnassa ja autamme 
kykyjemme mukaan jäsenis-
tömme. Ammattitaitoisia emme 
toki ole, mutta yritämme käyttää 
hyväksemme omia kokemuksi-
amme sekä noukkia uusia tiedon 
murusia ja vinkkejä.

Sirpa Haapala ja Eija Laakso ovat tuttu näky Satakunnassa. 
He vievät tietoa kuntoutus- ja sosiaalipalveluista, auttavat ja 
tukevat.
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osastot

Lahden osasto
Polioinvaliidit ry vuosikokous  

27.4.2013 Helsingissä, Valkea talo. Kul-
jetukset tarkennetaan ilmoittautumisen 
jälkeen.

Heinolan kesäteatteri
Diivat –näytös  sunnuntaina 21.7.13  klo 

15.00,  liput 20 euroa/jäsen ja ei jäsenet 
23 euroa. Pyörätuolipaikkoja varattu 2 ja 
avustajat pääsevät ilmaiseksi. Sitovat ilmoit-
tautumiset ja maksut 31.5.2013 mennessä. 
Kuljetukset tarkennetaan ilmoittautumisen 
jälkeen.

HeKu-kuntoutus
Kruunupuisto Punkaharju 27.-30.8.13. 

Jäsenten omavastuu on 149 euroa ja ei jäsen 
sekä kannattajajäsen 298 euroa/henkilö. 
Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 15.6.13 
mennessä. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut Ritva Jokela 
puheenjohtaja puh. 03 7335 412, gsm  044  
5142 256 , e-mail ritva.jokela@phnet.fi  tai 
Seija Valkonen sihteeri puh. 050 3491 977, 
e-mail  seija.valkonen2@luukku.com 

Lahden osaston johtokunta:
Ritva Jokela, puheenjohtaja 
Esko Viemerö, varapuheenjohtaja
Seija Valkonen, sihteeri  
Rauno Kurki  
Marja-Liisa Toivonen
Pirkko Tuominen
Matti Vainio

Hyvää kevättä ja runsasta osallistumista 
tapahtumiin toivoo 

Johtokunta

Pohjois-Suomen  
osasto

Kerhotoimintaa  
keväällä 2013
Rovaniemen kerho 

Kerhokokoontumisia jatketaan jäsenten 
kotona sopimuksen mukaan. 

Lisätietoa Pentti Autti puh.040-5368401.

Oulun kerho
Maaliskuun kerhopäivä keskiviikkona 

20.3. kl0 16.00 – 19.00 Haukiputaan Ja-
tulissa isäntänä Olavi Markus, joka tarjoaa 
pullakahvit. Ilmoittaudu Olaville puh. 050-
3035210

Huhtikuussa, tiistaina 23.4. retki Limin-
ganlahden luontokeskukseen. Ilmoittaudu 
Ullalle 040-5320223. Sovitaan lähtöaika 
lähtijöiden mukaan. Lisätietoa Ulla Kurvi-
nen puh. 040-5320223

Kemin kerho
Vesijumppa kerran viikossa tiistaisin klo 

11.00 lämpimässä altaassa Palvelukeskus 
Purolassa jatkuu mahdollisesti vielä maalis-
kuun. Kokoontumisia jossakin jatketaan, 
kysy Inkeriltä.

Lisätietoja Inkeri Kaakkuriniemi puh. 
0400-703588.

Kajaanin kerho
Kirkkokatu 26 Kajaani, kokoontumiset 

maanantaisin.
Lisätietoa Manu Leinonen  puh. 040-

7505630 .

Virkistyspäivä 
Haukiputaan Jatulissa keskiviikkona 15.5. 

klo 13.00 – 19.00. Johtokunnan kokous klo 
16.30, etukäteen ilmoittautuneille tarjolla 
pitsaa! Lisätietoa Ulla Kurvinen puh. 040-
5320223.

Heku-jakso Runnin kylpylässä
Pohjois-Suomen osaston henkilökohtaisen 

jaksamisen kuntoutus  järjestetään Runnin 
Kylpylässä  26.–29.8.2013 . Savolaiset saat-
tavat tulla mukaan. Tervetuloa savolaiset ja 
kaikki muutkin!

Osallistuminen valtakunnallisiin 
tapahtumiin

Polioinvalidit ry:n vuosikokous 27.4.2013 
Valkea Talo Helsinki, yhteismatkakuluista 
pääyhdistys maksaa puolet. Suomen Polio-
liitto ry:n Kesäpäivät Turussa 8.-9.6.2013, 
alaosastolta matka-avustus jäsenille. 

Muistathan, että jokaisella on mahdolli-
suus osallistua myös toisten alueiden jär-
jestämiin tapahtumiin jäsenhinnalla. Lue 
Poliolehdestä ja seuraa nettisivuilta www.
polioliitto.com 

Osallistutaan ja pidetään yhteyttä!
Johtokunta

Pohjanmaan osasto

Tulossa keväällä 2013
Henkilökohtainen kuntokurssi

Heku-kuntokurssi järjestetään Lehtimäen 
Opistolla ma. 27.5. – ke. 29.5.2013. Aloi-
tamme maanantai aamulla klo 9.00.

Kuntokurssilla teemana myös ”Elämäni 
kuvat, voimaannuttava valokuvaus”. Ve-
täjänä on Leena Valkeus. Tuo mukanasi 
muutamia tärkeitä kuvia, jotka liittyvät elä-
mäsi tarinaan. Kurssilla kuvaamme toinen 
toisiamme, mietimme kuvakulmia, ja ehkä 
luodaan tulevaisuuden kuvakin.

Kurssin alustava ohjelma: henkilökohtai-
nen hieronta, 2 aamu-uintia, 3 allasjump-
paa, 3 ryhmäjumppaa ja 3 alustusta/luentoa.

Ruokailut: tulokahvit, 2 aamupalaa, 3 
lounasta, 3 päiväkahvia, 2 päivällistä ja 2 
iltapalaa.

Avustajapalvelut: kurssilla on omat avus-
tajat ja opiston muu henkilökunta avustaa 
ruokailussa ja muutenkin tarpeen mukaan.

Majoitus: asumisvalmennusyksikössä kah-
den hengen huoneissa.

Kurssipaketin hinta 230€/hlö, josta itse 
maksetaan puolet 115€  osaston tilille: FI69 
4726 1020 0392 88. Kirjoita viestikohtaan 
oma nimesi.

Ilmoittautumiset 30.4.2013 mennessä 
Aholan Pirkolle puh. 040 5907 954 tai pirk-
ko.ahola@pp3.inet.fi

Johtokunta

Satakunnan osasto
Kerho

Kevätkauden kerhopäivät ovat to 21.3., to 
25.4., ja to 23.5. Kohtaamispaikka Santrassa 
osoiteessa Lauttaranta 7, Ulvila. 

Ohjattu vesivoimistelu 
Sotainvalidien Sairaskoti ja Kuntoutuskes-

kuksessa, osoite Metsämiehenkatu 2, Pori.
Kevätkauden vesivoimistelu jatkuu tiistai-

sin 21.5.2013 asti. Syyskauden vesivoimis-
telu alkaa tiistaina 3.9.2013.
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osastot

Tietoa osastojen tapahtumista

www.polioliitto.com

Yhdistyksen vuosikokous 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään lauan-

taina 27.4.2013 Helsingissä. Osasto järjestää 
tarvittaessa yhteiskuljetuksen, omavastuu 10 
euroa/jäsen.

Kesäpäivät 
Suomen Polioliitto ry:n kesäpäivät 

8.-9.6.2013,Turku. (Varsinais-Suomen 
osasto täyttää 50 v). Osasto järjestää tar-
vittaessa yhteiskuljetuksen, omavastuu 10 
euroa/jäsen. 

Lisätietoja tapahtumista antavat
Sirpa Haapala     040 – 7742 620
Eija Laakso         040 – 7686 348
Hyvää kevään jatkoa kaikille 
Johtokunta 

Savon osasto
Talvenselkä kohta murtuu, 
valoisiksi päivät muuttuu,
alkaa kesän odottelu, 
uuteen päivään luottaminen.

Heku-kurssit
Viretori Valkeisella, Kuopiossa kurssi alkaa 

viikolla 12. Kokoontuminen kerran viikossa, 
yhteensä 12 kertaa. Punkaharjulla Kruunu-
puistossa 28.8-31.8.2013.

Kesäretki Myllylle
Heinäkuulla on kesäretki kohteena Rapion 

Mylly Juvalla siellä katsomme myös Mylly-
teatterin esityksen”Kerran vielä.”

Teatteri-ilta
Teatteri-ilta Vehmasmäessä, heinäkuun 

lopulla. Tammenrannan kesäteatteri esittää 
siellä  laulunäytelmän ”Kaunis Veera.”

Tarkemmat tiedot ajankohdista, hinnoista 
yms. seuraavassa jäsenkirjeessä.

Tervetuloa mukaan.

Yhteydenotot 
Iiris Karvinen, puh.0400 649677 
Esko Timonen puh. 0400 645182
Aurinkoisia kevätpäiviä kaikille!
Johtokunta

 

Tampereen osasto
Vappulounas

Ke 1.5.2013 klo 13.00, Ravintola Kieva-
rissa, Pietilänkatu 5, Tampere. Ilmoittautu-
minen Tuula Joenperä puh. 

Likkojen Lenkki
Tampere lauantaina 18.5.2013 klo 12-18.

Tavoitteena on ettei kenenkään tarvitsisi 
jäädä pois tapahtumasta järjestelyjen tai 
avustajan puutteen vuoksi. Lisätietoja sekä 
ilmoittautuminen Likkojen Lenkille puhe-
limitse numeroon 040 370 0448 tai www.
likkojenlenkki.fi

Pyynikin kesäteatteri 
 La 29.6.2013 klo 14 olemme varanneet 

lippuja KUUMA KESÄ  -85 näytökseen.  
Pyörätuolipaikkoja 7 ja 1-2 riveille 23 
istumapaikkaa.  Jäsenhinta 20 euroa, ei 
jäsenhinta 31 euroa. Henkilökohtainen 
avustaja pääsee jäsenhinnalla. Viimeinen 
teatteriin ilmoittautumispäivä ja maksu ti-
lille 25.5.2013 mennessä.

Osaston kesäretkestä heinä- elokuussa lisä-
tietoja myöhemmin.

Vesijumppa ja kuntosali
Ohjattu vesijumppa jatkuu Viola-kodissa 

ja omatoiminen kuntosalitoiminta Fysio-
centerissä. Lisätietoja näistä voi kysellä yh-
teyshenkilöiltä.

Osaston vuosikokous pidettiin 3.3.2013. 
Johtokunnan jäsenet ovat:
Lahti-Pätäri Leila, puheenjohtaja
Karin-Oka Pirjo, sihteeri/rahastonhoitaja
Ajo Matti
Joenperä Tuula
Järvinen Rita
Kärki Terttu
Lehtonen Aira, varapuheenjohtaja

Yhteydenotot 
Pirjo Karin-Oka puh. 041 533 8755 tai 

Leila Lahti-Pätäri 040 700 1257
Tampereen osaston tilinumero Danske 

Bank  800010-70143418
Tervetuloa mukaan!
Johtokunta

Varsinais-Suomen 
osasto
Vesiliikunta  

Vesijumppa / uinti jatkuu perjantaisin 
Ruusukorttelissa klo 15 – 17. Kevätkauden 
viimeinen vuoro on 31.5. 2013 

Boccia
Pelamme bocciaa tiistaisin klo 12-13.30, 

poikkeus 2.4. ei ole pelivuoroa. Pelipaikka 
on Impivaaran uimahallin liikuntasali, ka-
tuosoite Uimahallinpolku 4, Turku . Viimei-
nen kevään salivuoromme on 30.4.2013. 

Boccia-turnaus pe 19.4.2013 Turun 
AMK:ssa, Ruiskatu 8. Osastomme osallis-
tuu kahdella joukkueella kisaan.  

Keskustelutilaisuus 
vammaispalveluasioista

Vammaispalveluasioista ja muista vam-
maisten arkeen liittyvistä asioista asiantun-
tijaluento ja keskustelutilaisuus tiistaina 
14.5.2013 klo 17 Happy Housessa. Osasto 
tarjoaa pientä iltapalaa. Lähde hakemaan 
tietoa ja tekemään kiperiä kysymyksiä vam-
maispalveluasioista. Ilmoita tulostasi Riitta 
Nissilälle tai Lauri Jokiselle 8.5. mennessä, 
silloin saat myös enemmän tietoa illan oh-
jelmasta. 

HEKU-kurssi
Syksyn HEKU-kurssi toteutetaan, kurs-

sin ajankohta 3.- 5.9.2013, voitte tehdä jo 
kalenteriinne varauksen. Kurssipaikka on 
tuttu Ruissalon kylpylä. Huomioikaa, että 
niin kurssit kuin muutkin osastojen tapah-
tumat ovat avoimia kaikille Polioinvalidit 
ry:n varsinaisille jäsenille. Tiedotamme lisää 
lähempänä kurssin alkua. 

Kevään odotusta
Johtokunta

jatkoa sivulla 39
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Poliolehden 
4/2012
ruudukon  
voittajat

I  palkinto 10 €  
Paavo Hoikka, Hyvinkää

II palkinto  6€  
Arvo Niemi, Espoo

Onnea!

Lennot: 
 Lähtö 7.10.klo 20.20 Helsinki – klo 23.55 Malaga,  

 josta invabussikuljetus hotelliin n. 40 min.
 Paluu 14.10.klo 00.55 Malaga – klo 6.30 Helsinki 
 Lentoyhtiö on Finnair 
Hotelli:  Comfortelhotel Fuengirola on neljän tähden monipuo-

linen rantakadun varrella sijaitseva hotelli.  Hotellissa on 180 huo-
netta, joista invahuoneita on 13. Hotellissa on ilmastointi, ravintola, 
baari, terassi, hierontapalveluja ja internetyhteys sekä uima-allas 
ulkona. Normaalihuoneissa on parveke, invahuoneissa ei parve-
ketta, hiustenkuivain, sateliitti-TV, puhelin ja tilava kylpyhuone, 
tallelokero ja minibaari. 

Matkan hinta: 945 e/henkilö kahden hengen huoneessa, johon 
sisältyy lennot, hotelli, puolihoito, lentokenttäkuljetukset ja yksi 
kokopäiväretki. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 161 EUR. 

Retket: Retkiohjelman on vielä osittain harkinnassa. 
Matkalla on oltava mukana voimassaoleva passi ja matkavakuutus. 

Pyörätuolin käyttäjällä tulee olla oma avustaja mukana. Matkalla on 
mukana kaksi yleisavustajaa.

Ilmoittautuminen: Matkalla on paikkoja rajoitetusti. Sitovat il-
moittautumiset toimistolle puh. 90- 6860 9930 viimeistään 14.6. 
2013. Kerro myös tarpeesi esteettömästä huoneesta. Välittömästi 
ilmoittautumisen jälkeen on maksettava etumaksu 70 EUR/hlö ja 
loppulasku 875 EUR/hlö viimeistään 31.8.2013 Polioinvalidit ry:n 
tilille Danske Bank FI18 8000 1300 2228 75.

Tervetuloa jatkamaan kesää ystävien 
parissa Fuengirolaan
Polioinvalidit ry     

Espanjan Fuengirolaan
Polioinvalidit ry järjestää matkan Espanjan Fuengirolaan 7.10.-14.10.2013 yhteistyössä siellä talvisin 
asuvien Polioinvalidit ry:n jäsenten kanssa. 
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✟ Mauri Lipposen muistolle
Mauri Lipponen syntyi 17.6.1936 Sotkamossa ja hän nukkui 

ikiuneen 11.2.2013 kotonaan Porissa.
Mauri liittyi Polioinvalidit ry:een vuonna 1956. Satakunnan osas-

ton puheenjohtajana hän toimi vuosina 1977 – 1980 sekä vuodesta 
1995 vuoteen 2003. Maurin aikanaan aloittama vesivoimistelu jat-
kuu edelleen säännöllisesti ja torstaikerho on pienen tauon jälkeen 
palautettu osaston toimintaan, tosin ilman opintopiiriä. Joulumyy-
jäisillä Mauri Lipponen  ja hänen vaimonsa Oili  keräsivät osaston 
toimintaan tarvittavia varoja.

Polioinvalidit ry ja Satakunnan osasto muistavat Maurin pitkäai-
kaisena ja aikaansaavana puheenjohtajana.

Jäi uuttera työsi muistoksi meille,
hyvän sydämen ohjeet elämän teille.
Sä meitä muistit ja huolta kannoit,
et paljon pyytänyt,
kaikkesi annoit.
Polioinvalidit ry:n ja Satakunnan osaston puolesta

Eija Laakso ja Sirpa Haapala

Keväinen kahvikonsertti 14.4.
Keväisen kahvikonsertin jär-

jestämme Helsingin Reumayh-
distyksen tiloissa Kotkankatu 9 
A sunnuntaina 14.4. klo 14.00. 
Konsertissa meitä viihdyttää 
Anne ja Omat Pojat orkesteri.  
Lisäksi katselemme 20-vuotis-
juhlista otettuja kuvia sekä jär-
jestämme arpajaiset. Tarjolla on 
kahvia/teetä ja pieni suolainen 
sekä makea kahvileipä.

Ilmoittautumiset toimistolle 
puh. 6860 9930 viimeistään 8.4. 
Konsertin hinta 8 € on mak-
settava Polioinvalidit ry:n tilille 
Danske Bank 800013-222875 
viimeistään 8.4.

Kesämatka Porvooseen ja 
Kotkaan 27.7.

Lähdemme tutustumaan Por-
voon taidetehtaaseen lauantaina 
27.7. Paavo Nurmen patsaalta 
klo 10.30. Saavuttuamme Por-
voon Taidetehtaalle ruokailem-
me tilausravintola Vitriinissä. 
Lounaan jälkeen teemme op-
paan johdolla kierroksen täysin 
esteettömällä Taidetehtaalla. Tä-
män jälkeen lähdemme kierto-
ajelulle, joka päättyy Runebergin 
kotimuseoon. Museon oppaan 
johdolla tutustumme Runeber-
gien elämään Porvoossa. Noin 
klo 14.45 lähdemme kohti Ky-
minlinnan kesäteatteria, jossa 
katsomme Juha Watt Vainion 
lauluista tehdyn näytelmän Al-
batrossi ja Heiskanen.  Tämän 
Jukka Virtasen kirjoittaman näy-
telmän ohjaa Arimo Haltsonen. 

Teatteriesitys alkaa klo 17.00 ja 
kestää n.2 tuntia, jonka jälkeen 
lähdemme takaisin kohti Hel-
sinkiä.

Sitovat ilmoittautumiset toi-
mistolle puh 6860 9930 vii-
meistään 4.6.  Retken hinta 
on 45 €,  johon sisältyy matka, 
lounas, tutustuminen Taideteh-
taaseen, kiertoajelu, Runebergin 
kotimuseo sekä teatterilippu, on 
maksettava Polioinvalidien tilille 
Danske Bank FI18 8000 1300 
2228 75 viimeistään 4.6.

Torstaikerho
Torstaikerho kokoontuu edel-

leen kuukauden toisena torstai-
na klo 15.00-17.00  toimistolla 
Kumpulantie 1 A 6. krs.

Loppukevään kerhoillat ovat 
seuraavat:

Huhtikuu: 11.4. Kerrotaan 
tapahtumia lapsuudesta 

Toukokuu: 7.5. Kevätlounas 
Cafe Ursulassa klo 13.00 Hin-
ta 10 € jäseniltä ja listahinta ei 
jäseniltä.

Kuntoutusta Ruissalon 
kylpylässä 3.-5.9.

Järjestämme jälleen Varsinais-
Suomen osaston kanssa yhteisen 
HEKU-kuntoutuksen Ruis-
salon kylpylässä 3.-5.9.13. Oh-
jelman ja matkaohjeet saatte 
myöhemmin

Tervetuloa mukaan tapahtu-
miin!

Johtokunta

osastot

Pääkaupunkiseudun osasto

Vaasan sairaanhoitopiiri
www.vshp.fi

Aikataulu Poliolehden  
juttuaineistolle 2013

juttuaineisto toimituksessa
Poliolehti 2 03.6.
Poliolehti 3 05.9.
Poliolehti 4 25.11.



Kesäpäivät Ruissalossa
Varsinais-Suomen osaston viisikymppiset 8.-9.6.2013

Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset puh. 09-6860990 tai s-posti: kirsti.paavola@polioliitto.com.


