JOO JOO
PIRKANMAAN AVH-YHDISTYKSEN
JÄSENLEHTI 4/2020

Pirkanmaan AVHyhdistyksen hallitus
kiittää lämpimästi
jäseniään ja
yhteistyökumppaneitaan
kuluneesta vuodesta.
Toivotamme kaikille
rauhallista joulun
odotusta ja
hyvää uutta vuotta 2021!

Syyskokous 25.11.2020
klo 17 alkaen.
Mahdollista osallistua
myös etänä!

Tietoa vuoden 2021
kuntoutus- ja
sopeutumisvalmennuskursseista

Puheenjohtajan palsta

Pikkulusikka sote-soppaan
TARJA KUKKONEN

Nyt valmistelussa olevan sosiaali- ja
terveyspalveluiden uudistamisen tarpeet
ovat seurausta yhteiskunnassa ja sen
rakenteissa tapahtuvista muutoksista.
Toimintaympäristöön liittyvät
taloudelliset, poliittiset sekä
digitalisaation mukanaan tuomat
muutokset edellyttävät monilta toimijoilta
uudistumista. Muutostarvetta syntyy
myös väestön ja työntekijöiden
ikääntymisen seurauksena.
Uudistamisen tavoitteena on pienentää
sosiaali- ja terveydenhuollosta
aiheutuvia kustannuksia. Muita
tavoitteita ovat palveluiden
yhdenvertaisuuden varmistaminen ja
terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien
erojen vähentäminen. Uudistuksella
tavoitellaan myös sellaista
kokonaisuutta, jossa sujuvien
palveluiden ja hoitopolkujen kautta
ihmiset saavat tarvitsemansa avun eri
toimijoiden toteuttamana.
Asiakaslähtöisyys on tässä yhteydessä
paljon käytössä oleva termi.
Tällä hetkellä ns. monituottajamallilla
pyritään siihen, että julkisen sektorin
lisäksi palveluita tuottavat
tasavertaisesti myös muut toimijat kuten
yritykset, järjestöt ja ns. kolmannen
sektorin toimijat eli yhdistykset.

Kun yhdistys tuottaa palveluja,
verkostoituminen ja erilaisten
osaamisten hyödyntäminen ovat hyviä
toimintatapoja. Myös Pirkanmaan AVHyhdistyksen tulee toiminnassaan
tunnistaa muiden yhdistysten
osaaminen ja kehittämishankkeet ja
ottaa niistä mallia. Täten varmistamme
jäsenillemme mahdollisimman laajat
palvelut. Tätä kautta myös luottamus ja
sitoutuneisuus yhdistyksen toimintaan
vahvistuvat. Samalla myös oma
palveluidentiteettimme tekee
palveluistamme niitä käyttäville ihmisille
vaivattomasti käytettäviä.
Pirkanmaan AVH-yhdistyksessäkin on
tärkeää käydä jatkuvaa vuoropuhelua
yhdistyksemme jäsenten ja muiden
yhdistysten kanssa. Suunnittelemalla
Pirkanmaallakin yhdistysten yhteistyötä,
luodaan edellytyksiä tarvittavien
toimintatapamuutosten onnistumiseen.
Sitoutuminen erilaisiin uusiin tavoitteisiin
ja toimintatapoihin vaatii omassakin
yhdistyksessämme ymmärrystä
muutosten tarpeellisuudesta.
Sitoutumisessa muutokseen ei
Pirkanmaan AVH -yhdistyksessä ole
puutetta.
On tullut aika myös minun kiittää
kuluneesta vuodesta. Toivotan hyvää
ja rauhallista joulua sekä
menestyksekästä ensi vuotta kaikille!
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Hallitus tiedottaa

Ajankohtaista yhdistykseltä
Koronavirusepidemia on aiheuttanut
muutoksia yhdistyksen tapahtumiin
ja harrastetoimintaan. Tiedot
muutoksista löytyvät tästä lehdestä ja
yhdistyksen kotisivuilta.
Huomioimme koronarajoitukset
toiminnassamme! Toimimme THL:n ja
Pirkanmaan "koronanyrkin"
ajantasaisten suositusten mukaisesti.
Huomioimme tilaisuuksissamme
ryhmäkoot ja hygieniaohjeet. Lisäksi
suosittelemme kasvomaskin käyttöä.
Vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi
emme järjestä jäsenillemme
joulujuhlaa tai joulukahvitusta vuonna
2020.

Yhdistyksen syyskokous pidetään
25.11. klo 17. Tällöin valitaan mm. uusi
hallitus. Poikkeusolojen vuoksi
kokoukseen tulee ilmoittautua.
Kokoukseen on mahdollista osallistua
myös etänä. Ohjeet löydät alla olevasta
kokouskutsusta.
Mikäli haluat vastaanottaa sähköpostiisi
JOO JOO-lehden tai ajankohtaisia
tiedotteita yhdistyksen tapahtumista,
ilmoita sähköpostiosoitteesi
osoitteeseen: toimisto@piravh.fi
Olethan muistanut maksaa
jäsenmaksun vuodelle 2020? Mikäli et
ole varma asiasta, voit tiedustella asiaa
sihteeriltämme Kirstiltä.

PIRKANMAAN AVH-YHDISTYS RY:N
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
keskiviikkona 25.11.2020 klo 17.00
Lähteenkatu 2-4, 33500 Tampere, iso kokoushuone.
Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021
Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2021
Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
Käsitellään muut sääntömääräiset asiat
Ennakkoilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta
Jos tulet kokoukseen Lähteenkadulle, ilmoittaudu puhelimitse yhdistyksen
sihteerille Kirstille keskiviikkoisin klo 12-14, puh. 0400 608 284
Jos osallistut etänä, ilmoittaudu kotisivujen kautta osoitteessa
www.piravh.fi/syyskokous
Kokous on avoin kaikille jäsenille. Tervetuloa vaikuttamaan toimintaan!
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Ajankohtaisia mietteitä
Pirkanmaan AVH-tilanteesta
MIKA KOSKINEN, NEUROLOGI, TAYS

Viime kuukaudet on riittänyt uutisia
koronaviruksesta ja sen aiheuttamista
rajoitustoimista meillä ja maailmalla.
Monissa maailman maissa
sairastuneita on ollut suuria määriä.
Suomessakin on ollut alueellisia
sairastumisryppäitä, viimeisimpänä
Vaasassa ja Jyväskylässä.
Meillä Pirkanmaalla tilanne on ollut
ainakin tähän asti kuitenkin koko ajan
varsin rauhallinen. Sairaalamme
osastoilla on ollut lähinnä muutamia
covid-19 virukseen sairastuneita,
teho-osastolla käytännössä korkeintaan
yksi kerrallaan.

neurologiset oireet jäivät yksinkertaisesti
huomaamatta, kun omaiset vain
toimittivat ruokakassin ulko-oven taakse
tapaamatta omaistaan.
Nyt olemme mielestäni onneksi
palanneet lähemmäs normaalia ja
ikäihmistenkin äkilliset AVH-oireet
tulevat jälleen nopeasti huomatuksi – ja
maailman paras akuuttihoitokin
liuotushoitoineen on jälleen mahdollista.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan
covid-19-infektioon liittyy suurentunut
riski sairastaa AVH eli
aivoverenkiertohäiriö. Paikallisesti
tällaiseen viittaavaa ei ole nähty, toki
sairastuneiden määrä on aivan liian
pieni, jotta tällaista riskilisää voisi edes
käytännön työssä havaita.

Koronavirusinfektio ja AVH ovat
sairauksina hyvin erilaisia, mutta
sairastumisen suhteen luonnollisesti on
yhteneväisyyttäkin. Koronaviruksen
sairastumisriskiään voi vähentää
huolehtimalla moitteettomasti
käsipesuista, turvaväleistä ja yleisillä
paikoilla tarvittaessa suojamaskin
pitämisestä. AVH:n sairastumisriskiä
taas pienentää koholla olevan
verenpaineen, verensokerien tai
eteisvärinän hoito ja mahdollisen
tupakoinnin lopetus.

Sen sijaan maalis-huhtikuussa koimme
ennen näkemättömän akuuttien AVHpotilaiden kadon. Moni sairastunut ei
siis uskaltanut hakeutua hoitoon
koronainfektion pelossa. Tai sitten
karanteenissa olevien ikäihmisten

Sairastumisriski tai altistuminen ei ole
kuitenkaan sama asia kuin
sairastuminen. Eikä sairastuminen ole
sama asia kuin varma kuolema. Kaikilla
meillä on tietty riski sairastua, mutta
kaikki suuren riskin potilaat eivät silti
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sairastu, ja valitettavasti täysin
suositusten mukaan elänyt
minimaalisessa riskissäkin oleva voi
sairastua.
Emme voi siis mielestäni jäädä
odottamaan tai pelkäämään mahdollista
sairastumistamme. Luonnollisesti
suosittelen edelleen jatkamaan hyvästä
käsihygieniasta huolehtimisesta sekä
välttämään turhia lähikontakteja ja
vierailuja kipeänä.
Itsestään huolehtiminen ja säännöllinen
ulkoilu ja kunnon hoito on myös
tärkeää. Toivoisin kuitenkin, että
muistaisimme läheisemme myös näinä
epidemian aikoina.

Me ihmiset tarvitsemme toisiamme.
AVH-sairastunut tarvitsee myös
kuntoutuksensa, muuten yleiskunto
heikkenee ja mahdollinen
hengitystieinfektiokin on yhä
vaarallisempi.
Mielestäni monesti parempi
kokonaistulos saavutetaan positiivisen
kautta. Toivonkin, että jaksamme
jatkossakin huolehtia järkevästi omasta
hyvinvoinnistamme ja sairauksien
ehkäisystä, unohtamatta kuitenkaan itse
elämää.
Mika Koskinen on neurologian erikoislääkäri
ja Aivoliiton asiantuntijalääkäri.
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NIELEMISHÄIRIÖT

Uhka ravinnonsaannille ja psykososiaaliselle hyvinvoinnille
- haaste monitoimijaiselle yhteistyölle!
TARJA KUKKONEN, PUHETERAPEUTTI, TAYS

Nielemisvaikeudet heikentävät henkilön
sosiaalista ja henkistä selviytymistä,
sekä kokemuksia omasta
itseselviytymiskyvystä. Pahimmillaan
nielemismekanismin häiriöt saattavat
johtaa eristyneisyyteen ja
ahdistuneisuuteen. Hoitamattomana
nielemishäiriö voi johtaa mm. aspiraatio
pneumoniaan, heikosta ravitsemuksesta
johtuvaan runsaaseen sairastamiseen ja
siten pitkittyneeseen sairaalahoitoon.
Syömisen ongelmat ovat paitsi
lääketieteellisen hoidon ja
kuntoutuksen, mutta myös yksilön
elämänlaadun kannalta merkittävä
kuntoutusalue.

Yhteiset perheateriat taas heijastavat
vahvasti sekä perhe-elämää, mutta
myös perinteitä. Ruoka liitetään myös
rakkaudenosoituksiin. Syömällä erityisiä
ruokia ja juomalla erityisiä juomia yksilöt
ja yhteisöt voivat ilmentää sosiaalista,
kulttuurista ja yhteiskunnallista
identiteettiään.

Ruokailu ihmisen toimintana
Leipä on muinainen elämän symboli.
Leivän syöminen viittaa siihen, että on
“elämässä kiinni”. Leivän “murtaminen”
yhdessä toisten kanssa symboloi
elämän jakamista toisten kanssa.
Ruokailu on kaikille tuttua toimintaa,
jokapäiväisyydessään arkista puuhaa.
Kaikkien on syötävä. Ruokailu ja ruoka
merkitsevät eri asioita eri ihmisille,
mutta syömiseen ja juomiseen on
olemassa biologiset syyt. Perimmäisenä
tavoitteena on ollut ravinnonsaanti.
Ruokailuun liittyy kuitenkin paljon
muitakin elementtejä. Parhaimmillaan
yhteisissä ruokailuhetkissä toisen
henkilön kanssa, aterioinnissa on vahva
ystävyyden ja luottamuksen merkitys.

Itsenäinen ruokailu on monelle
“viimeinen linnake” henkilökohtaisen
vaikuttamisen tasolla. Kyvyttömyys
ruokailla itsenäisesti saa helposti aikaan
useita kertoja päivässä toistuvan
avuttomuuden tunteen. Vaikeudet
syömisessä voivat herättää monenlaista
tunteita: pelkoa, vastenmielisyyttä,
ruokahaluttomuutta, häpeää, epätoivoa,
luovuttamista, eristäytymistä ja
tuntemusta toiminnan kontrollin
karkaamisesta itsensä ulkopuolelle. Sen
sijaan vähäinenkin itsenäinen ruokailu ja
nieleminen antavat henkilölle
kokemuksen sekä sisäisen että ulkoisen
kontrollin hallinnasta.

Ruokailuun liittyviä erilaisia
valinnanmahdollisuuksia on nyt
enemmän kuin koskaan. Sairaudesta
johtuva nielemishäiriö on yksi merkittävä
ihmisen toiminnan rajaaja: ei voi valita
sitä mitä haluaa, vaan on valittava ehkä
sellaista, minkä kykenee nielemään.
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Nielemishäiriöt
Dysfagia, nielemismekanismin häiriö,
tarkoittaa tilaa, jossa esimerkiksi
ruuankäsittely suussa, ruokapalan
nielaiseminen tai ruuan kulkeutuminen
nielun ja ruokatorven kautta
mahalaukkuun on eri syistä ja
eriasteisesti häiriintynyt.
Tutkimusten mukaan 30 - 60 prosentilla
vanhustenhuoltolaitosten asukkaista
nieleminen on jonkinasteisesti
häiriintynyt. Samoin tutkimusten mukaan
jopa 45 - 60 prosentilla
aivoverenkiertohäiriöpotilaista
nielemisvaikeudet kuuluvat alkuvaiheen
oirekuvaan.
Neurologisista syistä johtuvat
nielemishäiriöt voidaan jakaa karkeasti
kolmeen ryhmään. Ensimmäiseen
ryhmään kuuluvat äkillisesti alkavat ja
pian ilmestymisensä jälkeen
korjaantuvat nielemisvaikeudet. Toiseen
ryhmään kuuluvat äkillisesti alkavat,
mutta arkipäiväistä selviytymistä pitkään
vaivaavat ja toimenpiteitä tarvitsevat
nielemisen vaikeudet. Kuntoutettuina
näiden häiriöiden ennuste on varsin
hyvä. Kolmanteen ryhmään kuuluvat
pitkän ajan kuluessa hitaasti pahenevat
nielemisen häiriöt. Ne liittyvät yleensä
eteneviin neurologisiin sairauksiin kuten
ALS, Parkinsonin tauti, MS-tauti ja
dementiat. Nämä nielemishäiriöt
liitetään usein taudinkuvaan eikä niihin
erikseen puututa. Kuitenkin ohjauksella
ja oireenmukaisin toimenpitein
näidenkin henkilöiden turvallista
syömistä mahdollisimman pitkään
voidaan tukea.

Myös suun ja kaulan alueen syöpä
jättää varsin usein jälkeensä eriasteisia
ruuankäsittelyn ja nielemisen häiriöitä.
Näidenkin häiriöiden vaikutuksia
toimintakykyyn voidaan monin tavoin ja
monin tekniikoin lieventää.
Nielemishäiriöiden tunnistaminen
perustuu havaintoihin arjessa.
Painopisteen tulee olla
nielemisvaikeuksien tunnistumisessa
arjessa.

Tervetuloa kuulemaan lisää
aivoverenkiertohäiriöihin liittyvistä
nielemishäiriöistä jäseniltaamme
maanantaina 18.1.2021 klo 17-19
(kts. mainos s. 19).
Tarja Kukkonen on puheterapeutti (FL, KM,
ja YTM) ja Pirkanmaan AVH-yhdistyksen
puheenjohtaja.

KUVITUSKUVA: CANVA
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Tietoa Kelan vuoden 2021 kuntoutus- ja
sopeutumisvalmennuskursseista AVH:n sairastaneille ja
ikääntyneille monisairaille (IKKU-kurssit)
Artikkelissa löytyy Kelan kurssien toteutuspaikat ja alkamisajankohdat sekä
lyhyt kuvaus kursseista. Tiedot on koottu Kelan sivuilta 21.10.2020, tämän jälkeen
kurssitietoihin on voinut tulla muutoksia.
Aivoliiton (STEA) kurssiesite 2021 ilmestyy loppuvuodesta, tiedot löytyvät myös
osoitteesta: www.aivoliitto.fi /palvelut/kuntoutuskurssit
Kelan kurssit toteutetaan ryhmäkuntoutuksena. Ne ovat osallistujille
maksuttomia. Kurssille voi hakea kun sairastumisesta on kulunut vähintään 6 kk.
Osallistuminen edellyttää, että hakija kykenee liikkumaan kuntoutustiloissa ilman
jatkuvaa avustamista ja jaksaa osallistua n. 5 tunnin päiväohjelmaan. Lisäksi
kursseilla on vielä omat valintakriteerit !
Osaan kursseista kuuluu läheisen/omaisen jakso. Jakson tarkoituksena on, että
läheinen oppii tukemaan kuntoutujaa tavoitteiden saavuttamisessa. Läheisen
osallistuminen kurssille tulee perustella kuntoutujan lääkärinlausunnossa.
Kelan kursseille ei ole tiettyä hakuaikaa, vaan ne täyttyvät sitä mukaa kun Kela
tekee kuntoutuspäätöksiä. Hakemuslomakkeita saa Kelan toimistoista tai ne voi
tulostaa Kelan verkkosivuilta (www.kela.fi/lomakkeet). Hakemuslomakkeita saa
myös yhdistyksen toimistolta keskiviikkoisin klo 12-14.
HAKEMINEN KELAN KURSSEILLE
--> Täytä ja tulosta hakemuslomake KU 132 (harkinnanvarainen kuntoutus) Kelan
verkkosivuilla tai täytä paperilomake käsin.
--> Liitä hakemukseen alle vuoden vanha B-lausunto. Lausunnosta tulee selvitä
kuntoutuksen perusteena oleva sairaus, toimintakykysi, kuntoutuksen tavoitteet ja
mille kurssille haet.
AVH-kursseille voi hakea myös vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena (lomake
KU 104). Tällöin liitteenä tulee olla terveydenhuollon laatima kuntoutussuunnitelma.
--> Postita hakemus ja liitteet: Kela, PL 10, 00056 KELA.
Liitteet voit lähettää myös viestinä Kelan asiointipalvelussa. Kirjaudu
asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Kursseihin voit tutustua Kelan sivuilla www.kela.fi/kuntoutuskurssihaku ja
kurssien toteutuspaikkojen sivuilla. Lisätietoja kursseista saat myös oman
kunnan AVH-yhdyshenkilöltä. Katso myös tämän lehden sivut 12- 18.
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AVH kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit
AVH-kurssit, kesto 15 vrk (5+5+5vrk)
Erityisosaamiskeskus Suvituuli

01.02;

01.03;

19.04;

31.05;

13.09.

Kruunupuisto Oy

08.02;

22.03;

19.04;

09.08;

18.10.

Kuntoutuskeskus Kankaanpää

15.02;

28.03;

16.08;

20.09.

Maskun neurolog. kuntoutuskeskus

11.01;
04.10.

22.02;

26.04;

24.05;

12.07;

Verve Lahti

25.01;

01.03;

06.04;

09.08;

11.10.

Verve Oulu Kuntotalo

08.03;

24.05;

16.08;

13.09.

AVH-kurssi on tarkoitettu niille AVH:n sairastaneille, joiden toimintakykyä voidaan
tukea kuntoutumisen keinoin. Kurssin tavoitteena on, että kuntoutujat löytävät
voimavaroja arkeen ja työhön, saavat vertaistukea sekä tietoa
aivoverenkiertohäiriöistä, kuntoutuksesta ja kuntoutumista tukevista palveluista.
Kurssi toteutetaan kolmessa 5 vrk:n jaksossa noin n. 4 kk:n aikana.
Läheinen voi osallistua kurssille aloitusjaksolla 5 vrk.

AVH / Kommunikaatiokurssit, kesto 15 vrk ( 5+5+5 vrk)
Maskun neurolog. kuntoutuskeskus

15.02;

03.05;

09.08;

Verve Lahti

01.02;

26.04;

16.08.

Verve Oulu Kuntotalo

08.03;

09.08.

11.10.

Kommunikaatiokurssi on tarkoitettu niille AVH:n sairastaneille, joiden
osallistumista arjen toimintoihin voidaan tukea kuntoutumisen keinoin.
Osallistuminen edellyttää, että puheterapeutti on arvioinut hakijan tarvitsevan
erityistä tukea kommunikoinnin harjoittamiseen.
Kurssi toteutetaan kolmessa 5 vrk:n jaksossa n. 6 kk:n aikana.
Läheinen osallistuu kuntoutukseen koko kurssin ajan.
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AVH / Kädenkäytön kuntoutuskurssit, kesto 15 vrk (10+5vrk)
Kruunupuisto Oy

15.02;
04.10.

01.03;

22.03;

Kuntoutuskeskus Kankaanpää

17.03;

19.05;

01.09.

Verve Lahti

11.01;
06.09;

15.02;
04.10.

08.03;

03.05;

16.08;

06.04;

17.05;

Kädenkäytön kuntoutuskurssi on tarkoitettu niille AVH:n sairastaneille, joilla on
tarvetta tehostettuun käden kuntoutukseen. Kurssilla kuntoutuja saa intensiivistä
tukea halvaantuneen käden toiminnan harjoittamiseen. Tavoitteena on kuntoutujan
käden käytön ja omatoimisuuden kohentuminen.
Osallistuminen edellyttää, että kuntoutuja on motivoitunut tiiviiseen harjoitteluun ja
halvaantuneessa yläraajassa on tahdonalaista liikettä siten, että kuntoutuja pystyy
ojentamaan rannetta ja sormia.
Kurssi toteutetaan kahdessa jaksossa (10+5 vrk) noin 3 kk:n aikana.
Läheinen voi osallistua kurssille ensimmäisen jakson lopussa 3 vrk.

AVH / Kävelykuntoutuskurssit, kesto 26 vrk (1+ 10+10+ 5 vrk)
Kruunupuisto Oy

18.01;

26.04;

01.06;

02.08;

Kuntoutuskeskus Kankaanpää

22.02;

26.04;

09.08;

04.10.

Verve Oulu Kuntotalo

01.03;

19.04;

21.06;

23.08;

30.08.

11.10.

Kävelykuntoutukurssi on tarkoitettu niille AVH:n sairastaneille, joiden kävelykyky
on AVH:n johdosta heikentynyt ja kotona selviytyminen vaikeutunut. Kurssilla
keskitytään erityisesti kävelyn intensiiviseen harjoitteluun. Tavoitteena on
kuntoutujan kävelykyvyn ja omatoimisuuden kohentuminen.
Kurssi toteutetaan n. 6 kk:n aikana kolmessa jaksossa (10+10+5 vrk), lisäksi
kotikäynti.
Läheinen voi osallistua kurssille ensimmäisen jakson lopussa 3 vrk.
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IKKU-kurssit, kesto 11 vrk (1+5+5vrk)
Härmän Kuntoutus OY

18.01;

15.03;

12.04;

10.05;

13.09;

11.10.

Ikifit Oy, Kangasala

04.01;
26.07;

08.02;
20.09.

15.02;

22.03;

19.04;

07.06;

01.02;
23.08;

08.03;
20.09.

15.03;

06.04;

19.04;

Kuusionlinna Terveys Oy 20.09.
Medifamilia Oy/
Scandic Eden Nokia

11.01;
14.06;
.

IKKU-kurssit on tarkoitettu yli 68-vuotialle, jotka ovat monisairaita, asuvat kotona
tai palvelutalossa ja joiden sairaudesta aiheutuu kuntoutuksen tarve. Osallistuminen
edellyttää, että kuntoutujalla on halua osallistua ryhmämuotoiseen kuntoutukseen ja
hänen mahdollinen ja korkeintaan lievä muistisairaus ei häiritse tai rajoita
kuntoutukseen osallistumista.
Kurssi toteutetaan 4 kk:n aikana kahdessa 5 vrk:n jaksossa. Lisäksi yksi
asiantuntijakäynti.
Läheinen osallistuu asiantuntijakäynnille, mutta ei kurssijaksoille.

Omaishoitajien kurssit
Kelan omaishoitajien vuoden 2021 kursseja ei ole vielä julkaistu. Niistä löytyy tietoa
myöhemmin syksyllä Kelan ja kuntoutuslaitosten sivuilta.
Omaishoitajille järjestetään yksilö- ja parikursseja. Kursseilla omainen saa tukea
omaan jaksamiseen ja tehtäviin omaishoitajana. Osallistuminen edellyttää, että
omaishoitajan toimintakykyä voidaan turvata tai kohentaa kuntoutuksen keinoin.
Omaishoidon tuen saaminen ei ole edellytys valinnalle.
Omaishoitajien yksilökurssit, kesto 5+5 vrk, toteutetaan 6–8 kk:n aikana.
Omaishoitajien parikurssit, kesto 5+5+5 vrk, toteutetaan 10 kk:n aikana.
Parikurssille osallistuvat omaishoitaja ja hoidettava. Osallistuminen edellyttää, että
hoidettava selviytyy kuntoutuspäivien aikana ilman jatkuvaa avustamista.
Hakeminen: Täytä Kelan kuntoutushakemus (KU132) huolellisesti. Liitä
hakemukseen
B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, jossa
suositellaan kuntoutusta ja esitetään sen tavoitteet.
Kotikunnan toimijan laatima, enintään vuoden vanha selvitys omaishoitajan ja
hoidettavan kotona selviytymisestä.
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Tervetuloa Härmään!
TEKSTI: HÄRMÄN KUNTOKESKUS

Härmän Kuntokeskus - Härmän Kylpylä on viihteen, vapaa-ajan ja
kuntoutuksen moniosaaja Etelä-Pohjanmaalla. Teemme yhteistyötä kaikkien
lomajärjestöjen kanssa tuettujen lomien muodossa ja meiltä löytyy valtakunnallisia
suomen- ja ruotsinkielisiä Kelan sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja eriikäisille aikuisille. Meille voi tulla myös viikonloppulomalle, ohikulkumatkalla
hotellivieraaksi tai vaikka syömään runsaasta buffet-pöydästä sekä rentoutumaan
Wellness- hoitojen parissa.
Tällä hetkellä meillä runsaasti kuntoutusvaihtoehtoja:
Ammatillista kuntoutusta, eri sairausryhmäkohtaista kuntoutusta (mm. sydän-,
hengityselinsairaus, reuma, diabetes) tai ikääntyville suunnattuja IKKU-kursseja
sekä omaishoitajien kuntoutusta. Lisäksi meillä on moniammatillista
yksilökuntoutusta, jos tarvetta on enemmän tehostetulle ja yksilölliselle
kuntoutukselle. Kuntoutukseen voi hakea myös työelämästä poissaolevat henkilöt,
osassa on ikäjaottelut alle tai yli 68-vuotiaat, mutta siitä ei sitten yläikärajaa olekaan!
Kuntoutus on Kelan kustantamaa ja ilmaista osallistujalle ja Kela osallistuu myös
matkakuluihin. Kannatta keskustella oman lääkärin kanssa sopivasta
kuntoutuksesta ja tarvittaessa kysyä meiltä lisää. Hakemiseen tarvitaan lääkärin
B-lausunto sekä kuntoutushakemus KU132, jotka molemmat toimitetaan Kelaan
päätöksentekoa varten.
Jos on epävarma, mikä kuntoutus sopii tai voitko juuri sinä hakea Härmään,
kannattaa ottaa yhteyttä meidän kuntoutuksen asiantuntijoihimme. He kertovat
lisää ja tarvittaessa auttavat hakuprosessissa. Kuntoutuskursseistamme on myös
saatavilla kurssiesite ja lisätietoa löytyy kotisivuiltamme.
Muista myös eri lomajärjestöjen tuetut lomat mikäli kuntoutuskriteerit eivät ihan
täyty, mutta silti on tarvetta vertaistukeen tai hetken hengähdykseen.
Lomavaihtoehtoja löytyy runsaasti kaikilta lomajärjestöiltä sekä suomeksi että
ruotsiksi.
Kaikilla lomajärjestöillä on omat hakukäytäntönsä ja –lomakkeensa ja opastusta saa
suoraan lomajärjestöltä. Pääsääntöisesti lomilla on omavastuuosuus (n. 20 30
€/vrk) ja ennalta sovittua lomaohjelmaa. Yhteystiedot löydät helpoiten kirjoittamalla
nettiin hakusanaksi ”tuetut lomat”.
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Verven ammattilaiset apunasi
kuntoutuksessa
TEKSTI JA KUVAT: VERVE

Olemme sinua varten, kun haasteenasi on toimintakyky. Annamme
ohjausta ja tukea sairauden tai vamman kanssa elämiseen. Sairaus- tai
vammaryhmittäin kohdennetussa kuntoutuksessa saat runsaasti tietoa, ja
mahdollisuuden jakaa kokemuksiasi muiden samassa tilanteessa olevien
kanssa. Autamme sinua saavuttamaan parempaa ja helpompaa arkea
terapioiden, fysikaalisten hoitojen sekä neurologisen kuntoutuksen keinoin.
Kaikissa kuntoutuspaikoissamme on kuntoutukseen sopivat tilat, hyvät
laitteet sekä terapia-allas. Oulussa on lisäksi Lokomat-kävelyrobotti.
Lahdessa sijaitsemme Launeen kaupunginosassa. Kohtaamme siellä
vuosittain yli 1000 kuntoutujaa. Erityisosaamistamme ovat vaikeasti
vammaisten, harvinaisiin vamma- ja sairausryhmiin kuuluvien sekä perheiden kokonaisvaltainen kuntoutus. Toimintamme keskiössä on yksilöllinen ja
ryhmämuotoinen kuntoutus sekä moniammatillinen yksilöllinen kuntoutus
aikuisille, lapsille ja nuorille. Kuntoutus on asiantuntijoidemme ja sinun
yhteispeliä, jossa ovat mukana myös perheesi tai lähiyhteisösi.
Ota yhteyttä, autamme sinua löytämään sinulle sopivan
kuntoutusmuodon:
Kuntoutussihteeri 044 4650 598
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Tervetuloa yhdistyksen jäseniltoihin
Lähteenkadulle tai etänä verkkoon!
Kulunut koronavuosi on tuonut muutoksia myös yhdistyksen toimintaan. Vuoden
2021 alusta lähtien tarjoamme sinulle mahdollisuuden osallistua yhdistyksen
jäseniltoihin myös etänä omalta kotisohvalta. Tämä uudistus mahdollistaa
osallistumisen tilaisuuteen asuinpaikasta riippumatta.

Maanantai 18.1. klo 17-19
Nielemishäiriöt - Mitä ne ovat ja mihin kaikkeen niillä on vaikutusta?
Tarja Kukkonen, puheterapeutti, FL, KM, YTM, Tays

Maanantai 22.2. klo 17-19
Edunvalvontavaltuutus ja edunvalvonta - Ennakoi ja varaudu
tulevaisuuteen
Kaarina Eskola, sosiaalityöntekijä, YTM, Tays Hatanpää
Ilmoittautuminen jäseniltoihin viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta
Jos tulet jäseniltaan Lähteenkadulle, ilmoittaudu puhelimitse yhdistyksen
sihteerille Kirstille keskiviikkoisin klo 12-14, puh. 0400 608 284
Jos osallistut etänä, ilmoittaudu kotisivujen kautta osoitteessa
www.piravh.fi/jasenillat
Jotta voit osallistua tilaisuuksiin etänä, tarvitset toimivan verkkoyhteyden ja
oman tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen. Ilmoittautuneet saavat
sähköpostiinsa osallistumislinkin ja ohjeet vuorokausi ennen tilaisuutta. Etäyhteys
toteutetaan Microsoft Teams-verkkoalustalla. Yhteyksien testaus alkaa 15min
ennen tilaisuutta. Lisätietoja etäosallistumisesta saat osoitteesta
www.piravh.fi/etana
HUOM! Tilaisuuksissa huomioidaan
ajantasainen koronatilanne ja
mahdolliset rajoitukset. Jäsenillat ovat
maksuttomia.
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Aluekerhoja 8 paikkakunnalla

Aluekerhot toimivat paikallisten jäsenten voimin lähellä AVH:n
sairastaneita henkilöitä. Niissä on vertaistuen lisäksi mahdollista osallistua
oman kiinnostuksen mukaan kerhon toimintaan ja yhteisiin tapahtumiin.
Alla aluekerhojen yhteystiedot. Lisätietoja aluekerhojen toiminnasta saat
niiden yhteyshenkilöiltä. Useimmat kerhot tiedottavat tapahtumistaan myös
paikallislehdessä. Tervetuloa mukaan toimintaan!
HÄMEENKYRÖN SISUKKAAT
Aika: Joka kuukauden kolmas keskiviikko klo 15.
Paikka: Päiväkeskus Aurinkorinne, Tunnelikuja 1, HÄMEENKYRÖ
Yhteyshenkilö: Marjatta Saarenmaa, p. 040 719 7716 tai
sähköp. marjatta.saarenmaa@gmail.com
KANGASALAN KERHO
Aika: Joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo 13-15.
Paikka: Suoraman työväentalo, Tupatie 8, 36220 KANGASALA
Yhteyshenkilö: Raija Hannonen, p. 040 522 5121 tai
sähköp. raija.k.hannonen@gmail.com
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MÄNTÄN SISUPUSSIT
Aika: Yleensä kuukauden toinen keskiviikko klo 14–16.
Paikka: Mäntän ammattikoulu/SASKY, ruokala, Virtasalmentie 14, MÄNTTÄ
Yhteyshenkilö: Tapio Latonen, p. 0500 783 096 tai
sähköp. tlatonen@phpoint.fi
NOKIAN KERHO
Aika: Joka kuukauden toinen torstai klo 14:30.
Paikka: Nokian Kerhola, Souranderintie 13, NOKIA
Yhteyshenkilöt: Arja Kortesoja, p. 040 731 5310 tai
sähköp. arja.kortesoja@gmail.com ja Pertti Lehtinen p. 040 763 3338.
PARKANON KERHO
Aika: Yleensä kuukauden ensimmäinen torstai klo 13.
Paikka: Rantakodon Palvelukeskus, Mummonkamari, Niementie 2, PARKANO.
Kokoontumisten paikka vaihtelee. Paikka ilmoitetaan kerhon ilmoituksessa
paikallislehdessä.
Yhteyshenkilö: Leo Rikala, p. 040 523 3892
SASTAMALAN SEUDUN KERHO
Aika: Yleensä joka kuukauden toinen perjantai klo 13 – 15:15.
Paikka: Vammalan seuratalo, Marttilankatu 35, SASTAMALA
Yhteyshenkilö: Sirkka Nummi, p. 044 985 9682 tai
sähköp. sirkka.nummi@gmail.com
VALKEAKOSKEN SEUDUN KERHO ON TOISTAISEKSI TAUOLLA
Yhteyshenkilö: Terttu Nieminen, p. 040 843 7277 tai
sähköp. terttu.nieminen7@gmail.com
YLÖJÄRVEN KERHO
Aika: Kuukauden ensimmäinen maanantai klo 17–19.
Paikka: Kahvilaravintola Vanha Räikkä, Kuruntie 12, YLÖJÄRVI.
Yhteyshenkilöt: Kaija Mäkelä, p. 044 506 7790 tai
sähköp. kaijamakela@hotmail.com ja Eila Hiltunen, p. 050 327 4245
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Harrasteryhmät
Yhdistyksellä on monipuolista harrastustoimintaa AVH:n sairastaneille. Useimmat
ryhmät ovat avoimia ja niihin voit mennä mukaan minä kokoontumiskertana
tahansa. Shakki- ja bocciakerho kokoontuvat vielä tänä syksynä ja käynnistyvät
vuoden vaihteen jälkeen heti tammikuussa koronatilanteen niin salliessa. Muista
kevään 2021 ryhmistä tiedotamme JOO JOO-lehdessä 1/2021. Ryhmistä saat tietoa
myös niiden yhteyshenkilöiltä. Ajantasaiset tiedot löytyvät myös yhdistyksen
kotisivuilta (www.piravh.fi).
Tervetuloa mukaan uudet ja entiset ryhmäläiset!
AVH-liikuntaryhmä yhteistyössä TAMK:n kanssa
Ryhmä on tarkoitettu henkilöille, joilla AVH on aiheuttanut muutoksia
toimintakykyyn. Ryhmässä tehdään harjoituksia, jotka kehittävät mm. tasapainoa,
lihasvoimaa ja lihaskestävyyttä sekä kehon ja ympäristön hahmottamista. Ryhmää
ohjaavat TAMK:n fysioterapeuttiopiskelijat opettajansa johdolla. Ryhmä on
maksullinen ja edellyttää ilmoittautumista.
Syyskausi 2020: Ryhmä peruuntui koronatilanteen vuoksi.
Kevätkausi 2021: Ryhmästä lisää JOO JOO- lehdessä 1/2021.
Yhteyshenkilö: Raija Hannonen, p. 040 522 5121 tai raija.k.hannonen@gmail.com
AHAA!-Aivotreenit ryhmä
Ryhmä on tauolla syyskauden 2020 ja kevätkauden 2021.
Shakkikerho
Kerhossa pelataan shakkia ja muita lautapelejä ryhmäläisten toiveiden mukaan.
Kerho on omatoimiryhmä.
Syyskausi 2020: Parillisen viikon keskiviikot klo 12-14 jatkuen 25.11.2020 asti.
Kevätkausi 2021: Parillisen viikon keskiviikot klo 12-14 alkaen 13.1.2021.
Paikka: Pirkanmaan AVH-yhdistys, Lähteenkatu 2-4, Tampere.
Yhteyshenkilö: Kirsti Sillanpää, keskiviikkoisin klo 12:00–14:00, p. 0400 608284.
Bocciakerho
Boccia on tarkkuuspallopeli, joka muistuttaa läheisesti petanqueta. Bocciaa voi
pelata seisten tai istuen. Kerho palaa tammikuussa Tammelakeskukseen!
Syyskausi 2020: Perjantaisin kello 10–12 jatkuen 18.12.2020 asti.
Paikka: Kalevan uintikeskus, huone 53. Joukahaisenkatu 7, Tampere.
Kurssimaksu: Yhdistyksen jäsenet 20 €/syyskausi.
Kevätkausi 2021: Maanantaisin klo 10-12 ja keskiviikkoisin 11-13 alkaen
4.1.2021. Ryhmä ei kokoonnu 6.1.
Paikka: Tammelakeskus, Itsenäisyydenkatu 21 B, 1 krs. Tampere
Yhteyshenkilö: Kauko Kivilä, p. 040 563 6408 tai kakekivila@gmail.com
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Viola-kodin maalausryhmä
Osallistuminen ei vaadi aiempia taitoja. Ohjaaja hankkii välineet. Järjestäjinä ovat
Viola-koti ja Pirkanmaan AVH-yhdistys. Ohjaajana toimii Pertti Ruoranen.
Syyskausi 2020: Ryhmä peruuntui koronatilanteen vuoksi.
Kevätkausi 2021: Ryhmästä lisää JOO JOO lehdessä 1/2021.
Paikka: Viola-koti, takkatila, Juhantalonkatu 4, Tampere.
Yhteyshenkilö: Pertti Ruoranen, p. 040 751 0100
Kalakerho/Pönttökerho
Osallistujat käyvät kalassa, esim. pilkillä jäätilanteen niin salliessa. Vaihtoehtoisesti
rakennetaan linnunpönttöjä pikkulinnuille.
Syyskausi 2020: Ryhmä on tauolla.
Kevätkausi 2021: Ryhmästä lisää JOO JOO lehdessä 1/2021.
Paikka: Pispan palvelukeskus, puutyöhuone, Simolankatu 4,Tampere.
Yhteyshenkilö: Risto Ahlman p. 040 096 1687 tai risto.ahlman@gmail.com

Ahjolan kansalaisopiston kurssit
Kädentöitä ja askartelua, perjantaikerho
Kerho on tarkoitettu AVH:n sairastaneille ja heidän omaisilleen. Kerho kokoontuu
keskustelun, käden töiden ja askartelun merkeissä. Kurssi toteutetaan yhdistyksen
ja Ahjolan yhteistyönä.
Syyskausi 2020: Ryhmä on tauolla.
Kevätkausi 2021: Ajankohta ei vielä tiedossa lehden mennessä painoon.
Paikka: Pirkanmaan AVH-yhdistys, Lähteenkatu 2-4, Tampere
Lisätietoja: Yhdistyksen toimistolta keskiviikkoisin klo 12-14, p. 0400 608 284
Juttu-tupa- Kohtaamispaikka afaattisille henkilöille
Ryhmässä saa vertaistukea ja kannustusta vuorovaikutukseen. Ohjaaja käyttää
keskustelun tukena mm. kuvia, kirjoittamista ja piirtämistä. Kurssi on Aivoliiton ja
Ahjolan yhteistyökurssi. Opettajana toimii Tarja Kuuva.
Syyskausi 2020: Torstaisin klo 14:00-16:15 jatkuen 3.12.2020 asti.
Kevätkausi 2021: Torstaisin klo 14:00-16:15 ajalla 14.1.-15.4. 2021.
Paikka: Koskikotikeskus, Rongankatu 8, Tampere
Kurssimaksu: 33€/ lukukausi
Lisätietoja: Kurssi on täynnä. Tiedustele vapautuvia paikkoja p. 044 553 8423.
Yhdistyksen ja Ahjolan syksyn yhteistyökurssi LEMPEÄ JOOGA peruuntui
korontilanteen vuoksi. Keväällä 2021 Ahjola järjestää omana toimintanaan
vastaavan Lempeä jooga - kurssin, johon myös AVH:n sairastaneet ovat
tervetulleita. Kurssi on maksullinen. Lisätietoja kurssista löytyy Ahjolan
kurssiesitteestä, joka ilmestyy joulukuun puolivälissä. Kurssiesite on katsottavissa
1.12.2020 lähtien Ahjolan verkkosivuilla www.ahjola.fi
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Vertaistukea
PIRKANMAAN AVH-YHDISTYKSEN VERTAISTUKIRYHMÄT
Vertaistuki on sitä, että saman kokeneet voivat ymmärtää ja auttaa toisiaan
jaksamaan uudessa elämäntilanteessa. Vertaisen kanssa on mahdollista jakaa
ajatuksia ja tietoa sekä saada ja antaa tukea.
Yhdistyksellä on vertaistukiryhmiä sekä sairastuneille että läheisille. Osa ryhmistä
kokoontuu vielä tänä syksynä, mikäli koronatilanne sen sallii. Alla tietoa myös
kevään 2021 aikatauluista. Lisätietoa ryhmistä saat niiden yhteyshenkilöiltä.
Ajantasaiset tiedot ryhmistä löydät myös yhdistyksen kotisivuilta (www.piravh.fi)
Tervetuloa mukaan uudet ja entiset ryhmäläiset!
Omaisten vertaistukiryhmä
Ryhmä on tarkoitettu AVH:n sairastaneiden läheisille. Ryhmässä käsitellään
sairauteen ja omaisen jaksamiseen liittyviä aiheita keskustellen ja myös pienten
toiminnallisten tuokioiden avulla. Ryhmää ohjaavat yhdistyksen vertaistukihenkilö
Riitta Fabrin ja pj. Tarja Kukkonen.
Ryhmä kokoontuu torstaisin klo 17:30-19:00 joko Pirkanmaan AVHyhdistyksen tiloissa, Lähteenkatu 2-4, Tampere tai WhatsApp tapaamisina.
WhatsApp -tapaamisiin ilmoittaudutaan Riitta Fabrinille.
Syyskausi 2020: Kokoontuminen Lähteenkadulla 3.12.2020.
WhatsApp –tapaaminen 12.11.2020.
Kevätkausi 2021: Kokoontuminen Lähteenkadulla 28.1; 25.3. ja 27.5.2021.
WhatsApp tapaaminen 18.2 ja 22.4.2021.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Riitta Fabrin, sähköp. riitta.fabrin@luukku.com tai
puh. 040 7710 232
Etenevä sujumaton afasia (ESA)– vertaistukiryhmä
Ryhmä on tarkoitettu henkilöille, joilla on tai epäillään olevan etenevä sujumaton
afasia (otsa-ohimolohko-rappeuman kielellinen variantti) sekä heidän läheisilleen.
Ryhmässä käydään läpi ESA-oirekuvia, keskustellaan sairauden aiheuttamista
toimintakyvyn muutoksista, tehdään erilaisia harjoituksia ja toimitaan vertaistukena.
Ryhmää ohjaa puheterapeutti Tarja Kukkonen.
Syyskausi 2020: 12.11 klo 17:30-19:00; 18.11 klo 16:00-17:30 ja 26.11. klo
17:30-19:00.
Kevätkausi 2021: Ensimmäinen kokoontuminen 13.1. klo 17:30-19:00.Tällöin
sovitaan seuraavista tapaamisista.
Paikka: Pirkanmaan AVH-yhdistys, Lähteenkatu 2-4. Tampere.
Lisätietoja: Tarja Kukkonen, sähköp. tarja.kukkonen58@gmail.com tai
p. 045 251 2733
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AVH-nuorten (alle 45-vuotiaitten) vertaistukiryhmä
Ryhmä on tarkoitettu kaikille alle 45-vuotiaille AVH:n sairastaneille tai aivovamman
saaneille. Ryhmän tapaamisista sovitaan ryhmän kesken. Seuraava tapaaminen ei
vielä tiedossa lehden menessä painoon.
Lisätietoja: Päivi Virta p. 041-5437007 tai hiushuone.paivi@gmail.com
HENKILÖKOHTAINEN VERTAISTUKI
Voit hakea henkilökohtaista vertaistukea Aivoliiton vertaistukivälityksen kautta koko
Suomen alueelta. Vertaistukihenkilöt ovat koulutettuja ja vaitiolovelvollisia henkilöitä.
Henkilökohtaista vertaistukihenkilöä voit hakea sähköpostilla: vertaistuki@aivoliitto.fi

Myynnissä kaksipuolisia joulukortteja
edellisiltä vuosilta. Poikkea toimistolla
(ke klo 12-14), ja hae omasi! Kortteja
myynnissä rajoitettu määrä.
Hinta: 5kpl/ 1 e

LINNUNPÖNTTÖJÄ
Yhdistyksen Kalakeisarit
ovat rakentaneet
pikkulinnuille pesäpönttöjä.
Pönttöjä on myynnissä
yhdistyksen toimistolla.
Hinta: 10 euroa / kpl.

25 JOO JOO 4/2020

Leirielämää ihmisyyden ytimessä!
TEKSTI: FYSIOTERAPEUTTIOPISKELIJAT ILONA JA PIRITTA SEKÄ
SAIRAANHOITAJAOPISKELIJAT SUVI JA VILLE

Olimme jälleen Sompalan upeissa
maisemissa ohjaamassa Pirkanmaan
AVH-yhdistyksen virkistysleiriä.
Matkustimme Amazing Racen
siivittämänä maailmalla, selvitimme
Boccia-mestareita sekä viritimme
äänijänteet yhteislauluun ja kapsautimme
jalalla koreasti.

Aktiiviset, ihmisläheiset ja moraalisesti
huippulaatua olevat nuoret näyttivät
toiminnallaan mallia siitä, miten
hoitotyötä tehdään ihminen edellä.
Terveys- ja hyvinvointialan tulevina
ammattilaisina meille on tärkeää, että
voimme oppia toinen toistemme
työtavoista.

Saimme kokea leirin uudesta
näkökulmasta, kun leiriläiset ja
leiriympäristö olivat meille entuudestaan
tuttuja. Viime vuotista kokemusta
hyödyntäen pystyimme suunnittelemaan
tämän vuoden leiriohjelmaa entistä
paremmaksi. Uudet kasvot ja leiriläisten
keskinäinen dynamiikka toivat kuitenkin
tuttuun miljööseen uudenlaista säpinää ja
toveruutta.

Leiriviikko pähkinänkuoressa oli täynnä
naurua, heittäytymistä ja
unohtumattomia kohtaamisia.
Jakamianne tarinoita sekä kokemuksia
oli antoisaa kuunnella, joita lämmöllä ja
kiitollisina muistelemme myös
fysioterapeuteiksi valmistuttuamme.
Saimme todella hyvät eväät tulevaan
työhömme ja me voimmekin
sydämemme pohjasta suositella tätä
pestiä muillekin fysioterapeutti- ja
sairaanhoitajaopiskelijoille!

Myöhäisillan keskusteluissa nousi esiin
terveydenhuollon nykytila ja
suhtautuminen kuntoutujaan. Liian usein
hoitotyön ja kuntouttamisen arjen
kiireissä työt tehdään tehokkaasti, jolloin
ihminen sairauden takana jää helposti
unohduksiin. Ihmisarvoa alentava
toiminta, kuten omissa tarpeissa
istumisen, ei pitäisi missään tilanteessa
kuulua yhdenkään ihmisen
jokapäiväiseen elämään.
Olemme kuitenkin toiveikkaita, ettei
tulevaisuus näytä enää tältä. Leirillä oli
ensimmäistä kertaa mukana
sairaanhoitajaopiskelijat (sh-opiskelijat),
jotka valoivat uskoa hoitotyön
tulevaisuuteen.

Kiitos unohtumattomista
kokemuksista!

Amazing Race- kisailijoiden mitalit.
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Lämpimät kiitokset kaikkien leiriläisten
puolesta ft-opiskelijoille Pirittalle ja Ilonalle
heittäytymisestä leirin unohtumattomiin
päiviin. Samaan voimme yhtyä shopiskelijoiden Suvin ja Villen kohdalla,
jotka läsnäolollaan loivat turvallisuuden
tunteen leiriläisille. Saimme leirin aikana
oppia toinen toisiltamme.
Suuret kiitokset leiriläisiltä myös hyvälle ja
iloiselle kokille; ei mennä kahteen viikkoon
vaa'alle! Leirin saunamajurin hyvät löylyt
olivat saunomisen onnistumisen kannalta
tärkeä juttu. Kiitoksen saa myös leirimme
”paparazzi”, joka tallensi hyviä muistoja
kuviksi, ja katsottavaksi talven pimeisiin
iltoihin.
Meillä oli mukavan mahtava ilmapiiri ja
leiriläiset muodostivat tiiviin yhteisön.
Rentoa meininkiä, kauniissa luonnon
puitteissa. Paras palaute on tyytyväinen
leiriläinen. Iso kiitos ja etähali kaikille
leirillä olleille.

Leirin ”pomo”, Riitta

Sompalan kokki yhdessä leirin "pomon" Riitta
Vireniuksen kanssa.

Leiriläiset kesä 2020.
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YHDISTYKSEN HALLITUS 2020
Puheenjohtaja:
Tarja Kukkonen
045 251 2733
tarja.kukkonen@pshp.fi
JÄSENET
Varapuheenjohtaja:
Minna-Elina Halen
040 193 0123
halen.minna@gmail.com
Heli Järvinen
040 707 4136
heli.t.jarvinen@kolumbus.fi
Rauno Kortesoja
0400 331 092
rauno.kortesoja@gmail.com
Maarit Porvali
050 590 9903
maarit.porvali@elisanet.fi
Riitta Sjögren
040 540 0357
riitta.sjogren@kolumbus.fi
VARAJÄSENET
Eija Hanhiniemi
040 737 4485
eija_hanhis@hotmail.com

Osoite: Lähteenkatu 2–4,
33500 Tampere
Puhelin: 0400 608 284
Sähköposti: toimisto@piravh.fi
Kotisivut: www.piravh.fi
Facebook: www.facebook.com/piravh/

Toimisto- ja puhelinpäivystys
yhdistyksen toimistolla keskiviikkoisin
kello 12-14. Puh. 0400 608 284.
Muina aikoina voit lähettää meille
sähköpostia osoitteeseen
toimisto@piravh.fi tai ottaa yhteyttä
kotisivujen kautta. Vastaamme
saamaamme postiin toimiston
päivystysaikoina.
Yhdistyksen sihteeri, rahastonhoitaja
Kirsti Sillanpää
p. 040 752 6256
kirstisillanp@gmail.com
Aivoliiton Järjestösuunnittelija
Carita Sinkkonen
p. 050 308 9095
carita.sinkkonen@aivoliitto.fi
Hämeenkatu 5 A 4.kerros,
33100 Tampere
Mahdolliset juttuvinkit ja aineisto
yhdistyksen sähköpostiin:
toimisto@piravh.fi
Toimitus: Tiedotustoimikunta
Ulkoasu ja taitto: Minna-Elina Halen
Painosmäärä: 850 kpl
Paino: Pk-paino Oy

