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Lihastautiliiton nuorisotoiminta täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Tasavuosi-
en juhlinnan aloituksena oli tämän Porras-lehden ”kaappaaminen” yh-
den numeron ajaksi - käsissäsi olevaa lehteä on ollut mukana tekemässä 
niin entisiä kuin nykyisiäkin nuoria: Raila Riikonen, Hanna Bäckström, Jas-
mi Ahonen, Olesya Nedostoynaya, Esma Ebdali, Emil Mäkelä, Selinä Nera 
ja Antti Virta sekä kaksoisroolissa ollut Marjo Luomanen. Kiitos kaikille pa-
noksesta lehden teossa!



PÄÄKIRJOITUS
Lihastautiliiton 50-vuotisjuhlavuonna lehden pääkirjoittajina toimivat kunkin lehden teemaan 
liittyvät vierailijat. Nuorten teemanumeron itseoikeutettu pääkirjoittaja on Lihastautiliiton 
nuorisotoimikunnan ensimmäinen puheenjohtaja Antti Virta. 

Tämän päivän nuoret eivät olleet vie-
lä syntyneetkään, kun liiton nuori-
sotoimintaa aloiteltiin 1990-luvun 
alussa. Minä, silloinen ja nyt entinen 
nuori, olin liiton nuorisotoimikun-
nan ensimmäinen puheenjohtaja.

Itse tulin yhdistyksen toimintaan 
mukaan varhaisteininä äitini aktiivi-
sen toiminnan kautta. Silloin ei var-
sinaista nuorille tarkoitettua toimin-
taa ollut, vaan olimme mukana ai-
kuisten järjestämissä tapahtumissa. 
Kun tultiin 80-luvun lopulle, nuoret 
aktivoituivat ja alkoivat vaatia liitol-
le omaa toimintaa myös nuorille jä-
senille. Näin syntyi liiton nuorisotoi-
mikunta ohjaamaan ja suunnittele-
maan toimintaa.

Jokainen yhdistys sai ehdottaa 
nuorisotoimikuntaan omaa edusta-
jaansa. Toimikunta kokoontui joita-
kin kertoja vuodessa, ja liiton osal-
ta toimintaa ohjasi Liisa-Maija 
Verainen.

Nuorille haluttiin järjestää sellais-
ta toimintaa, jota voisi harrastaa yh-
dessä toisten kanssa sairaudesta riip-
pumatta ja joka ei suoraan liittyisi 
siihen. Elettiin aikaa ennen interne-
tiä ja somesta ei ollut tietoakaan, jo-
ten yhteyttä pidettiin lankapuheli-
milla sekä fakseilla ja posti kulki jos 
Kusti polki.

Vaikka yhteydenpitomahdollisuu-
det nykypäivän silmin näyttävät al-
keelliselta, nuorisotoimikunnassa ol-
tiin ajan hermolla: toimintaan haet-
tiin paljon vaikutteita muissa mais-
sa toimivilta sisarjärjestöiltä. Kuu-
limme, että mm. USA:ssa paikalli-
nen järjestö oli onnistunut hankki-
maan varoja pyytämällä kuuluisaa 

Jerry Lewisia kummikseen lihastau-
tinuorten toimintaan. Koska rahaa ei 
ollut paljon meilläkään, otimme ide-
asta kiinni ja saimme kummiksem-
me silloisen tv-ohjelma Frank Pappa 
shown säämiehen Toni Lähteenmä-
en, jonka kanssa aloimme hankkia 
rahaa toimintaamme. Hänen kaut-
taan saatiin myös julkisuutta toimin-
nalle ja lihastaudeille.

Liisa-Maijan kanssa kävimme 
myös Euroopan lihastautinuorten ta-
paamisessa Strasbourgissa hakemas-
sa kontakteja muiden maiden nuo-
riin vaikuttajiin. Matkan jälkeen 
kumpusi ajatus järjestää myös Suo-
meen Euroopan laajuinen tapahtu-
ma. Tämä toteutui, kun kansainväli-
nen vaihto-ohjelmaleiri Adventure of 
Finland kokosi Suomeen lihastauti-
nuoria 19 Euroopan maasta.

Paikallisesti tapaamisiin kokoon-
nuttiin säännöllisesti mm. Turus-
sa joitakin kertoja vuodessa. Näi-
tä tapaamisia vaikeutti sama ongel-
ma kuin nykyäänkin, eli osallistuji-
en pieni määrä ja pitkät välimatkat 
tapaamisiin.

Varoja kerättiin myös järjestämäl-
lä tapahtumia, ja näillä varoilla pääs-
tiin yhdessä käymään Lontoossa tu-
tustumassa paikalliseen toimintaan 
ja lomailemaan. Tämä oli monille 
nuorille ensimmäinen matka ilman 
vanhempiaan.

Myös harrastustoiminta kehittyi 
nopealla aikataululla. Helsingissä al-
koi aktiivinen sähköpyörätuolisali-
bandytoiminta, joka johti MM-tur-
nauksiin asti. Pystyyn laitettiin myös 
nuorista koottu oma bändi, joka 
esiintyi monissa eri tilaisuuksissa.

Eikä sähly ollut vain sählyä, mu-
siikki musiikkia tai matkat matkoja: 
kyllä kaikessa oli vertaistuki tärkein-
tä, vaikka ei sitä nuorena sillä het-
kellä ymmärtänytkään. Sai toteuttaa 
itseään muiden nuorten kanssa ja 
hankkia uusi kokemuksia. Oli hienoa 
tarjota nuorille monipuolista uutta 
toimintaa.

Aikaa näistä ajoista on kulunut 
paljon. Maailma on yhteyksien ja 
viestintävälineiden kehityksen myö-
tä pienentynyt, ja monenlaiseen toi-
mintaan pääsee mukaan vaikka koti-
sohvalta. Silti uskoisin, että vertaistu-
ki ja mahdollisuus kuulua omannä-
köiseen porukkaan on edelleen yksi 
nuorille tärkeimmistä asioista – nuo-
ruus edellä.

Tämän Porras-lehden jutuista val-
taosa on nuorten kirjoittamia, ja he 
käsittelevät niissä asioita omista nä-
kökulmistaan. Hyviä lukuhetkiä!

Antti Virta
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Teksti Susanna Hakuni • Kuva Eduskunnan arkisto

Merja Kyllönen on Lihastautiliiton 50-vuotisjuhlavuoden suojelija

Järjestöjä tarvitaan  
tulevaisuudessakin
Kansanedustaja Merja Kyllönen kertoo heti haastattelun alkuun olleensa todella otettu  
tullessaan pyydetyksi Lihastautiliiton 50-vuotisjuhlavuoden suojelijaksi. Lihastaudit ovat  
Kyllöselle tuttuja suvussa esiintyvän ALSille altistavan geeniperimän kautta, ja menneisyydestä 
löytyy myös kokemus hyvän ystävän ALS-sairauden seuraamisesta. Kyllönen on ollut myös  
mukana SMA Finlandin toiminnassa keskustelemassa SMA:n hoitotilanteesta ja lääkehoidon 
ulkopuolelle jäävien potilaiden asemasta. 

Merja Kyllönen on toiminut kansan-
edustajana vuosina 2007–2014 sekä 
uudelleen heinäkuusta 2019 alka-
en. Vuosiin 2014–2019 ajoittuu Eu-
roopan parlamentin jäsenyys ja vuo-
siin 2011–2014 pesti Kataisen halli-
tuksen liikenneministerinä. Politiik-
kaan Kyllösen veti aikoinaan mukaan 
halu vaikuttaa yhteisiin asioihin, lo-
pullisena kimmokkeena oman isän 
eläköitymisprosessi.

– Isäni eläkeprosessi oli pitkä ja 
vaikea, taistelua asiasta käytiin vuo-
sikausia. Lama-ajan jälkeen eläkkeen 
ikärajat olivat tiukentuneet, eivätkä 
alle 60-vuotiaalle entiselle metsuril-
le riittäneet mitkään ammatin aihe-
uttamat vakavatkaan oireet eläkkeen 
saamiseen. Kun eläkepäätös lopulta 
saatiin, ei mennyt montaa kuukautta, 
kun isäni menehtyi vuonna 2005, Kyl-
lönen muistelee.

Prosessin kuluessa Kyllönen ko-
lusi läpi kaikki järjestelmät ja tahot, 
yhtenä niistä 200 silloista kansan-
edustajaa, joille hän lähetti kirjelmän 
isänsä tilanteesta. Kyllönen muistaa 
kauhistuneensa sitä, kuinka harva 
kirjelmän saaneista vastasi. Kuiten-
kin ne muutamat vastauksen, jotka 
hän sai, olivat hyviä ja avuliaita.

Nyt, ollessaan itse kansanedustaja, 
Kyllönen toteaa vastaavansa kaikkiin 
asiallisiin itselleen tuleviin viesteihin 
ja avunpyyntöihin.

– Monista kansanedustajalle tu-
levista viesteistä välittyy aito hätä 
ja epätoivo, ja joskus kansaedusta-
ja on se viimeinen taho, jolta apua ti-
lanteeseen haetaan. Joskus yhteyden-
otot koskevat niin hankalia aiheita, 
että joutuu tekemään paljonkin selvi-
tystyötä sen eteen, miten asiassa voisi 
edetä. Mutta vastaamatta ei voi jättää, 
Kyllönen toteaa.

Ihmisoikeuksien ja 
elämänlaadun puolella

Paitsi lihastaudit, myös harvinaissai-
raudet yleisemmin ovat Kyllöselle tut-
tuja. Niin on myös niihin liittyvä prob-
lematiikka diagnoosin saamisen vii-
västymisestä tutkimuksen rahoittami-
seen. Esimerkiksi lääketutkimuksiin 
pääsemisen ongelmiin pitäisi yrittää 
löytää ratkaisuja:

– Harvinaisempien sairauksien lää-
ketutkimuksen rahoituksen ja kehit-
tämismahdollisuuksien suhteen Suo-
messa ollaan poliittisesti melkein ke-
hitysmaa-asteella ja usein lääketutki-
mukseen osalliseksi pääseminen vaa-
tii yksittäiseltä ihmiseltä suurta aktii-
visuutta ja vaivannäköä. Ministeriöta-
solta tarvittaisiin vahvempaa ohjaus-
ta järjestelmään, jossa on avoimet ja 
selkeät prosessit, joiden kautta vuoro-
puhelussa alan asiantuntijoiden, tutki-
joiden ja lääketeollisuuden edustajien 

kanssa löydettäisiin parhaat hoidol-
liset keinot edistää paremmin harvi-
naissairauksien ja myös esimerkiksi 
erilaisten syöpien vaikuttavaa hoitoa. 
Suomesta löytyy maana kompaktis-
sa koossa omanlaisensa geeniperimän 
omaavia ihmisiä. Halukkuutta tut-
kia ja löytää ratkaisuja on, mutta jär-
jestelmä on erittäin kankea.  Aina voi-
daan vedota siihen, että hoito on kal-
lista, mutta väitän, että hoitamatta jät-
täminen tai hoidon viivästyminen on 
useissa tapauksissa vielä kalliimpaa, 
Kyllönen toteaa.

Keskustelun jo olemassa olevi-
en harvinaislääkkeiden kalliista hin-
noista Kyllönen kääntäisi nykymal-
lista toisinpäin: sen sijaan, että las-
kettaisiin mitä hoito maksaa, pitäisi 
laskea hoitamatta jättämisen kuluja.
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– Jos tarjolla on ihmisen tilannetta auttava ja elämän-
laatua lisäävä hoito, pitäisi nähdä se, mitä kaikkea se ihmi-
selle koko elämänkaaren ajalla tuottaa aina osallisuudes-
ta, itsenäisyydestä ja esimerkiksi työssä käymisen mahdol-
listumisesta alkaen. Ja laskea sitten, mikä on hintalappu, 
jos nämä asiat jäävät toteutumatta. Ihmisoikeuksia ja elä-
mänlaatua ei tietenkään voi ulkopuolelta hinnoitella, mut-
ta myös hoitamatta jättämisen kuluja tulisi uskaltaa tarkas-
tella, Kyllönen toteaa.

Toinen Kyllösen sydäntä lähellä oleva asia on kuntoutus 
eri muodoissaan. Nykyinen todistelua vaativa järjestelmä 
vaatisi hänen mielestään niin ikään kokonaisuuden huomi-
oimista ja selkeytystä.

– Järjestelmän tulisi olla ihmistä varten, mutta nyky-
malli on lähinnä nöyryyttävä. Kuntoutuksen saamisek-
si edellytetään säännöllisin väliajoin uusia hakemuksia, 
joissa kuntoutujalla on ikään kuin todistustaakka siitä, et-
tei tilanne ole muuttunut paremmaksi. Tässäkin olisi hyvä 
paikka laskea, kuinka paljon rahaa tukiviidakon pyörittä-
miseen kuluu, ja mikä osa prosessista voitaisiin järkeistää 
ja vapauttaa rahaa parempaan käyttöön, Kyllönen toteaa.

Omaishoitajuutta ei saa hyväksikäyttää

Omaishoitajuuteen liittyvistä asioista Kyllösellä on oma-
kohtaistakin kokemusta, sillä hän toimii äitinsä ja iäkkään 
sukulaisensa omaishoitajana. Myös käytännön ongelmat, 
kuten oman ajankäytön jakaminen ja ajan riittäminen sekä 
jaksaminen ovat tulleet ajan myötä tutuiksi.

– Omaishoitajuus on hienoa työtä, ja olen itsekin kas-
vanut siihen malliin, että läheisestä pidetään itse huolta. 
Monelle hoidettavalle on myös huomattavasti helpom-
paa ottaa apua vastaan läheiseltä, eikä omien asioiden 
avaaminen esimerkiksi sosiaalitoimelle ole helppoa, Kyl-
lönen toteaa.

Tähän asetelmaan kuuluu kuittenkin helposti suden-
kuoppa, jossa hoivasysteemi uhkaa hyvän tahdon an-
siosta jäädä läheisten harteille. Pahimmillaan vielä il-
man sopimusta ja tukia, hoitajana toimivan jaksamisen 
kustannuksella.

– Jälleen päästään rahaan ja käänteiseen laskutapaan: 
jos lasketaan, mitä omaishoitajan työ säästää yhteiskun-
nalle, puhutaan todella isoista summista. Omaishoitaji-
en tukemiseen, lomiin ja apuun kannattaisi kiinnittää 
huomiota ennen, kuin tilanne kärjistyy sietämättömäk-
si. Näistä asioista ja kunnollisesta neuvontajärjestelmästä 
kannattaisi pikaisesti ottaa koppi uusilla hyvinvointialu-
eilla, Kyllönen toteaa.

Tieto on valtaa – järjestöissäkin

Lihastautiliitto viettää kuluvana vuonna 50-vuotisjuhla-
vuottaan. Puoli vuosisataa on pitkä aika, johon mahtuu 
monenlaista: haasteita, kehitystä, järjestöistä lähtöisin 
olevia innovaatioita ja uudistumista muuttuvassa ajassa. 
Vaikka järjestötyö on tällä hetkellä murroksessa, eikä ra-
hoituksenkaan tulevaisuus näytä ruusuiselta, on Kyllö-
nen varma siitä, että järjestöjä tarvitaan vielä 50 vuoden 
kuluttuakin.

– Perinteinen järjestötyö ei ehkä ole tällä hetkel-
lä niin vetovoimaista kuin ennen, mutta järjestöjen teh-
tävä vertaistuen tarjoamisessa ja ihmisten tukemisessa 

on ennallaan. Olen itse kasvanut pienestä pitäen ajattele-
maan, että tieto on väline ymmärrykseen ja valtaan, ja täs-
sä piilee järjestöjenkin vahvuus. Järjestöissä on paras tieto 
oman ryhmän tarpeista ja arjesta, ja näiden asioiden välit-
täminen on tärkeää jatkossakin, Kyllönen toteaa.

Järjestöjen rooli voisi tulevaisuudessa Kyllösen mielestä 
olla yhä vahvemmin siltana toimiminen oman ryhmän tar-
peiden välittämisessä eteenpäin. Käynnissä olevassa sote-
uudistuksessa järjestöillä on hyvä mahdollisuus päästä mu-
kaan edistämään omien ryhmiensä asioita. 

– On tärkeää huolehtia siitä, että yliopistosairaaloi-
den lisäksi osaamista on riittävästi myös perustasolla, kos-
ka siellä valtaosa ihmisistä asioi. Järjestöillä on hyvä käsi-
tys juuri ihmisten perusarjesta ja tätä tietoa pitäisi saada 
eteenpäin, Kyllönen toteaa.

Myös yhteistyötä järjestöjen kesken tarvitaan entistä 
enemmän, sekä perus- että vaikuttamistyössä. Yhteistyös-
sä on kuitenkin tärkeää muistaa, ettei pienempien järjestö-
jen osaaminen saa jäädä isompien alle tai kadota niiden si-
sään. Järjestöissä hoidetaan kuitenkin aina ihmisenkokoi-
sia asioita, joissa yksilöllinen tilanne ratkaisee.

– Loppujen lopuksi järjestön ja poliitikon tehtävät ja ta-
voitteet ovat pitkälti samanlaisia: kuuleminen, epäkohtiin 
puuttuminen ja välittäminen.

Lataudu kevätluonnossa!
Tule Haltiaan ja Nuuksioon lataamaan mieltä ja kehoa 

sekä kokemaan Lataa aivosi luonnossa -näyttely. 

Haltiasta löydät myös viisi muuta luontoaiheista

näyttelyä, luontomyymälän sekä Ravintola Haltian.

Haltian asiakaspalvelusta saat retkineuvontaa ja

vuokraat retkeilyvarusteita.

Suomen luontokeskus Haltia 
Nuuksiontie 84, Espoo I haltia.com, shop.haltia.com Ku
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Teksti Manu Jokela

Lihassairauksien uudet geenihoidot  
– konstit on monet!
Viime vuosien lupaavilta vaikuttaneet 
löydökset genetiikan ja solubiologian 
perustutkimuksessa ovat hyvää vauh-
tia kehittymässä toimiviksi lihassaira-
uksien hoitomenetelmiksi. Spinaali-
sen lihasatrofian (SMA) hoidossa täl-
lä hetkellä hyväksyttyjä ja tehokkaik-
si osoitettuja hoitomuotoja ovat toimi-
van SMN1-geenin kuljettaminen solui-
hin vaarattomien virusten sisällä tai 
normaalisti lähes toimintakyvyttömän 
SMN2-geenin ”huijaaminen” tuotta-
maan SMN-proteiinia ns. ASO-hoidon 
(antisense oligonukleotidi) avulla. 

Duchennen lihasdystrofiassa on 
puolestaan pyritty korvaamaan puut-
tuva dystrofiiniproteiini edes osittain, 
jolloin taudinkuvan pitäisi olla huo-
mattavasti lievempi - Beckerin lihas-
dystrofian kaltainen. Kokonainen dy-
strofiinigeeni on valtava eikä mahdu 
viruskuljettimen sisään, joten tutkijat 
ovat pyrkineet selvittämään kuinka 
pieneksi sen voisi kutistaa ilman, että 
dystrofiini-valkuaisaineen tärkeim-
piä toimintoja menetetään. Idea on sa-
mantapainen kuin musiikkikappalei-
den kutistamisessa huomattavasti al-
kuperäistä tallennetta pienikokoisem-
miksi, mutta silti kelvollisilta kuulos-
taviksi MP3-tiedostoiksi. 

Duchennen lihasdystrofia johtuu 
useimmiten pitkien DNA-kirjainpät-
kien puuttumisesta dystrofiinigee-
nin isosta ohjekirjasta, jonka seurauk-
sena geeniohjeen kolmen kirjaimen 

”sanoihin” perustuva lukukehys muut-
tuu. Tämän seurauksena kirjainhäviä-
mäkohdan jälkeisestä ohjekirjan osuu-
desta tulee käsittämätöntä siansak-
saa. Esimerkiksi jos englanninkielises-
tä lauseesta ”the dog bit the cat” pois-
tetaan ensimmäinen h-kirjain, niin 
kolmikirjaimisiin sanoihin jaoteltuna 
lauseesta tuleekin ”ted ogb itt hec at”, 
mistä on vaikea saada selkoa. 

Ensivaikutelmana järjenvastai-
nen, mutta toimiva tapa hoitaa tietty-
jä Duchenne-geenivirheitä onkin tehdä 
tästä dystrofiiniohjeen puuttuvasta kir-
jainpätkästä entistä isompi siten, että oi-
kea lukukehys palautuu. Edellisen esi-
merkkilauseen voisi ”geenihoitaa” pois-
tamalla myös kirjaimet ”t” ja ”e”, jolloin 
lause olisi lyhyempi mutta ymmärret-
tävä ”dog bit the cat”. Tällaista geenioh-
jeen lukukehyksen palauttamiseen täh-
täävää hoitomuotoa kutsutaan ekso-
nin yli hyppäämiseksi (exon skipping) 
ja sitä on jo saatavilla joidenkin yleisim-
pien Duchenne-mutaatioiden hoitoon. 
Olemassa olevien ASO-lääkitysten teho 
ei kuitenkaan tällä hetkellä vaikuta ko-
vin hääppöiseltä. Tämä johtunee siitä, 
että eksonin ylihyppäämistä ei ole saatu 
aikaan tarpeeksi hyvin tai riittävän suu-
ressa määrässä lihassoluja.

Perinnöllinen transtyretiiniamy-
loidoosi (TTR-FAP) on Suomessa hy-
vin harvinainen, mutta esimerkik-
si Ruotsin ja Portugalin tietyillä alueil-
la melko yleinen ja luonteeltaan vaikea 

monihermosairaus. Sairauden keskei-
sinä oireina ovat etenevä käsien köm-
pelöityminen ja kävelyvaikeus sekä sy-
dämen vajaatoiminta. Transtyretii-
niä tuotetaan maksasta verenkiertoon, 
minkä vuoksi hoitoja on hieman hel-
pompi kehittää kuin sellaisissa lihas-
sairauksissa, joissa lääke täytyy saada 
kuljetettua esimerkiksi kaikkiin her-
moihin tai lihassoluihin. Eräs TTR-FA-
Pin toimivaksi osoitettu ja myyntiluvan 
saanut lääkehoito estää transtyretiinin 
tuotantoa tarkoitusta varten tarkkaan 
räätälöidyllä ns. pienellä häiritsevällä 
RNA:lla eli siRNA-hoidolla. Myös CRIS-
PR-CAS9-geenisaksihoidolla on osoi-
tettu voitavan vähentää transtyretii-
nin määrää veressä murto-osaan nor-
maalista. Tässä hoitomuodossa käyte-
tään tarkoitusta varten suunniteltua 
opas-RNA:ta ohjaamaan Cas9-geenisak-
set haluttuun perimän kohtaan, jossa 
muokkaus tapahtuu.

Edellä mainituista edistysaskelis-
ta on toki vielä pitkä matka siihen, 
että kaikkiin vaikeisiin lihassairauk-
siin olisi saatavilla tehokkaita hoitoja. 
Määrätietoisen tutkimustyön seurauk-
sena yhä uusia geeniperäisiä sairauk-
sia ja potilasryhmiä on kuitenkin jo 
saatu tehokkaiden hoitojen piiriin – ja 
lisää on luvassa!

Juttu on tiivistelmä Manu Jokelan 
esitelmästä Mitä uutta lihastautien 
hoidossa Lounais-Suomen lihastautiyh-
distyksen 40-vuotisjuhlassa 11.6.

6    Porras 3/2022



Teksti Kati Kekkonen

World Muscle Societyn  
suositus koronarokotuksista
World Muscle Societyn ohjeistus koronarokotuksista ja koronavirustaudin hoitosta on päivitetty huhtikuussa 2022.

World Muscle Societyn mielipide on, että nykyisin käytös-
sä olevat rokotteet ovat turvallisia neuromuskulaaritaute-
ja sairastaville, ja niiden hyödyt ylittävät haitat. Alla ohjeis-
tuksen pääkohtia:
• Käytössä olevista ja hyväksytyistä koronavirusrokotteis-

ta ei voi saada koronavirustartuntaa.
• Nykytiedon perusteella ei voida suositella tiettyä roko-

temerkkiä lihastauteja sairastaville, vaan kaikki rokot-
teet tuovat hyvän suojan myös uusia koronavirusva-
riantteja vastaan.

• Rokotteiden haittavaikutukset ovat olleet pääasiassa lie-
viä, eikä ole oletettavaa, että lihastauteja sairastavien 
kannalta asia olisi toisin. 

• WMS suosittelee niitä lihastauteja sairastavia, joilla on 
käytössään geeniterapialääkkeet tai immuunijärjestel-
mään vaikuttavat lääkkeet, olemaan yhteydessä hoita-
vaan tahoon ennen koronarokotteen saamista, jotta oi-
kea aikataulu rokotteiden ja lääkehoidon välillä saa-
daan sovittua. 

• Nykytiedon valossa lihastauti ei lisää rokotteiden 
haittavaikutuksia. 

• Lihasatrofia eli lihaskato ei vaikuta rokotteen tehoon.

Ajantasaista tietoa Suomen rokotusohjelmasta ja rokotus-
ten etenemisestä löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen sivuilta thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajan-
kohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/rokot-
teet-ja-koronavirus sekä oman kunnan terveydenhuollosta. 

2.6.2022 THL suosittelee neljänsiä rokoteannoksia lää-
ketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville 70–79-vuotiaille. Nel-
jättä koronarokotetta on suositeltu jo aikaisemmin kaikille 
80 vuotta täyttäneille, kaikille 12 vuotta täyttäneille vaka-
vasti immuunipuutteisille ja kaikille hoivakodeissa asuvil-
le sekä järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä ole-
ville iäkkäille.

World Muscle Society suosittelee korkeaan riskiryh-
mään kuuluvia lihastauteja sairastavia mahdollisuuksi-
en mukaan tekemään etätöitä tai porrastamaan työaikoja, 
välttämään suuria ihmismassoja sekä julkisia kulkuvälinei-
tä. Fysioterapiaa ja kuntoutusta suositellaan tehtävän myös 
etänä, jos turvallista kotona tehtävää harjoittelua ei pysty-
tä järjestämään. 

Kansainväliset neuromuskulaariyhdistykset ja -verkos-
tot (mm. Association of British Neurologists, European Re-
ference Network Euro-NDM) ovat luokitelleet lihastauteja 
sairastavat kolmeen riskiryhmätasoon vaikean koronavi-
rustaudin osalta; matala, keskitaso ja korkea riskiryhmä.

Ne lihastauteja sairastavat, joilla ei ole sydän- tai hen-
gityselimistön ongelmia, immunosupressiivista lääkitystä 

eikä mitään muita merkittäviä riskitekijöitä tai liitännäis-
sairauksia, kuuluvat usein matalaan riskiryhmään.

Keskitason ja korkean riskin ryhmään kuuluvat 
ne lihastauteja sairastavat, joilla on seuraavanlaisia 
ominaisuuksia: 
• Rintakehän ja pallean alueen lihasheikkous,  

jossa FCV on alle 60 % oletetusta
• Maskin tai trakeostomian avulla hengitystukea 

käyttävät
• Heikentynyt yskimisteho ja keuhkoeritteiden 

poistuminen
• Trakeostooma
• Sydänperäiset oireet ja/tai sydänlääkitys
• Tilat, joissa kuume, paasto tai infektio voi aiheuttaa  

tilan heikkenemistä (esimerkiksi metaboliset lihastaudit 
tai hermo-lihasliitoksen taudit)

• Tilat, joissa kuume, paasto tai infektio voi aiheuttaa 
rabdomyolyysin

• Hauraus, samanaikainen diabetes ja lihavuus sekä  
vaikea korkea verenpaine

• Steroideja sekä immunosuppressiivisia lääkkeitä käyttä-
vät (Huom! Näitä lääkkeitä käyttäviä tulisi seurata huo-
lellisesti, mutta lääkehoitoa tulisi jatkaa, ellei hoitava 
taho toisin määrää)

Suosituksen voit lukea kokonaisuudessaan englannin kielellä täältä: 
2022-04-23-WMS-Covid-19-Vaccine-Advice.pdf (worldmusclesociety.
org). WMS muistuttaa, että paikalliset ja kansalliset ohjeistukset 
on aina otettava huomioon pandemialta suojautumisessa ja 
pandemian hoidossa. Kaikissa rokotuksiin, niiden turvallisuuteen 
ja mahdollisiin haittavaikutuksiin sekä rokotusajankohtiin liittyvissä 
kysymyksissä tulee kääntyä oman hoitavan tahon puoleen. 
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Teksti Katja Voltti ja Susanna Hakuni

Asiakaskirjausten käytännöt  
kaipaavat tarkennusta
Sosiaalihuollon asiakkaan ja tervey-
denhuollon potilaan asiakastietojen 
käsittelyyn vaikuttavat monet lait. Niis-
sä määrätään tietojen säilyttämisestä, 
tietojen turvallisesta käsittelystä ja nii-
den kirjaamisesta sosiaali- ja tervey-
denhuollon prosesseissa käyttöä var-
ten. Pohjimmiltaan kyse on siitä, miksi 
ja kenen käyttöön kirjauksia tehdään. 
Sote-uudistus, digitalisaation lisäänty-
minen ja sosiaalihuollon asiakastieto-
jen siirtyminen Kanta-palveluihin edel-
lyttävät lainsäädännön päivittämistä. 
Kynnys ry:n lakimies Mika Välimaa ja 
Heta-liiton toiminnanjohtaja Maija Aa-
telo olivat Henkilökohtaisen avun päi-
villä puhumassa asiakaskirjauksista 
henkilökohtaisessa avussa.

Vammaisfoorumi on antanut tänä 
keväänä lausunnon Hallituksen esi-
tykseen eduskunnalle laiksi sosiaa-
li- ja terveydenhuollon asiakastietojen 
käsittelystä sekä eräiksi siihen liitty-
viksi laeiksi. Lakiesitys perustuu sosi-
aali- ja terveydenhuollon tiedonhallin-
nan kokonaisuudistuksen tarpeeseen. 
Laki tulisi sisältämään keskeisen asia-
kastietojen ja asiakirjojen käsittelyä 
sekä tietojärjestelmiä koskevan sään-
telyn. Vammaisfoorumi on lausunnos-
saan korostanut, että laissa tulisi nou-
dattaa tietojen käsittelyn minimoin-
nin periaatetta ja henkilön yksityiselä-
män suojan kunnioittamista. 

Asiakkaan tietoja ei tule käsitel-
lä tarpeettomasti esimerkiksi palve-
lunantajan sisäisessä toiminnassa tai 
toimeksiantosuhteissa. Kirjauksia tu-
lisi tehdä vain sillä laajudella, kuin on 
välttämätöntä palvelun toteuttamisek-
si tarkoituksenmukaisella tavalla. Li-
säksi lain tulee olla tarkkarajainen sii-
nä, mitä tietoja voidaan kerätä ja miten 
niitä voidaan käsitellä. Lain lähtökoh-
dan tulee olla se, että asiakkaan yksi-
tyiselämää kuvaavia tietoja ei palvelu-
ja tuotettaessa käsitellä, ellei siihen ole 
painavia ja välttämättömiä syitä. Lisäk-
si tulisi huomioida, että asiakastieto-
jen salassapito koskee kaikkia sote-pal-
velutuotannon tietoja riippumatta sii-
tä, mikä organisaatio palvelua antaa. 
Esimerkiksi henkilökohtaisen avun 

palkanmaksuun ja neuvontaan liitty-
vät hallinnolliset palvelut. 

Vammaisfoorumille on tullut tieto, 
että vammaispalveluiden asiakkaana, 
erityisesti henkilökohtaiseen apuun 
liittyen, on kerätty monenlaisia hen-
kilön elämäntapoihin ja terveydenti-
laan liittyviä tietoja ja niistä on rapor-
toitu palveluntuottajien kautta kun-
tiin. Tietojen keruu ja kirjaus on vii-
me vuosina lisääntynyt, esimerkiksi 
useissa kunnissa on teetetty pitkäkes-
toisia ja asiakkaan kotona tapahtuvia 
henkilökohtaisen avustajan tarpeen 
arviointijaksoja. 

Kynnys ry:n lakimies Mika Väli-
maa toteaa, että asiakaskirjauksis-
ta on tärkeä kertoa henkilökohtaisen 
avun käyttäjille.

– Ongelmia on noussut esiin kasva-
vassa määrin henkilökohtaisessa avus-
sa. Yhteydenottoja tullut viime aikoi-
na enenevästi varmaan senkin vuok-
si, että myös tietoisuus tietosuojasta on 
lisääntynyt. Henkilökohtainen apu on 
palveluiden joukossa hieman erityi-
nen, koska se pohjaa itsenäisen elämän 
ideaan ja siihen, että avun käyttäjä 
määrittelee mitä avustaja tekee. Tähän 
sopii huonosti, että kirjataan tai rapor-
toidaan yksityiskohtaisesti, mitä asioita 
on tehty, onko asiakas "hyvällä tuulel-
la" tai vastaavaa. Etenkin, jos raportoi-
jana on avustaja, Välimaa selvittää.

Tietoon tulleet ongelmat kirjauk-
sissa koskevat lähinnä palvelumal-
lia eli ostopalvelua tai kunnan/kun-
tayhtymän itse toteuttamaa palve-
lua, mutta myös palvelusetelimal-
lia. Palvelumalleissa kerätään usein 

tarpeettomasti yksityiselämää koske-
via tietoja.

– Kotihoidossa on vallalla terveyden-
huollon toiminta- ja kirjaamistapa ja 
kulttuuri. Asiakas on objekti, ei subjekti. 
Tällainen medikaalinen ja laitosmainen 
lähestymistapa myös kirjauksissa on se-
koittunut tai laajentunut erityisesti ko-
tiin järjestettävään henkilökohtaiseen 
apuun, koska kotihoitoa on alettu ene-
nevässä määrin järjestää henkilökohtai-
sen avun rinnalla. Kotihoidossa voi olla 
tarpeellistakin kirjata ja tiedottaa, jot-
ta tiedetään mitä on tehty, koska palve-
lu toteutetaan organisaatiolähtöisesti ja 
asiakkaalla käyviä työntekijöitä voi olla 
useita, Välimaa toteaa. 

Henkilökohtaisessa avussa kirjaus-
ten pitää koskea vain sitä, mitä avus-
taja on tehnyt ja mihin henkilökoh-
taista apua on käytetty sen mukaises-
ti, miten apua on myönnetty. Mika Vä-
limaa huomauttaa myös, että missään 
sosiaalipalvelussa ei saa kirjata muuta 
kuin sen mikä on tarpeellista ja välttä-
mätöntä palvelun toteuttamiseksi.

Selkeyttä kaivattaisiin myös tar-
peiden arviointiin. Esimerkiksi kun-
nan järjestämät arviointijaksot, jois-
sa avustuksen tarvetta arvioi henkilö-
kohtaisena avustajana toimiva, ovat 
kyseenalaisia.

– Lainsäädännöstä ei oikein löydy 
suoraa vastausta tähän, ainakaan sel-
laiseen arvioimiseen, jossa vain seura-
taan, paljonko aikaa avustamiseen ku-
luu. Mutta pidemmälle menevää avun 
tai palvelutarpeen itsenäistä arviointia 
voi tehdä vain viranhaltijana toimiva 
sosiaalityöntekijä, Välimaa toteaa.
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Teksti Susanna Hakuni

Keikkatyö on helppo 
tapa kokeilla erilaisia 
uravaihtoehtoja
Heini Björk tutki viime vuoden lopul-
la julkaistussa opinnäytetyössään Osa-
työkykyisten toimijuuden tukeminen 
ennen työllistymistä asioita, jotka vah-
vistavat osatyökykyisen toimijuutta 
ennen työllistymistä. Työn toisena tar-
koituksena oli tutkia, minkälaisia osa-
työkykyisen toimijuutta tukevia, keik-
katyöhön sovellettavissa olevia tuetun 
työn toimintamalleja on jo kehitetty. 

Osatyökykyiselle mahdollisuus 
työntekoon on erityisen tärkeä. Lyhyt-
kin työsuhde voi tarjota pystyvyyden 
kokemuksen ja kasvattaa sekä voima-
varoja että itsetuntoa. Työllistyminen 
edistää osatyökykyisen sosiaalista ja 
taloudellista itsenäisyyttä sekä lisää 
osallisuutta ja hyvinvointia. Yhteis-
kunnan kannalta osatyökykyisissä on 
suuri työvoimapotentiaali, joka isoilta 
osin ei ole käytössä.

Työmarkkinat elävät jatkuvassa 
muutoksessa, ja meneillään oleva digi-
talisaatio uudistaa työn tekemisen ta-
poja, sisältöjä ja työn järjestämistapoja. 
Yksi iso muutos on digitaalisen alusta-
talouden yleistyminen. Alustatyö poik-
keaa perinteisestä palkkatyöstä muun 
muassa työntekijän aseman osalta. Di-
gitaalisissa alustoissa on tyypillisesti 
tarjolla lyhytkestoisia työkeikkoja, jois-
ta työntekijä saa yleensä palkan sijaan 
työkorvauksen. Työntekijä ei tällöin 
ole työsuhteessa työn tilaajaan. Keikka-
työ digitaalisten alustojen kautta avaa 
osatyökykyisille mielenkiintoisia työl-
listymismahdollisuuksia, matalla kyn-
nyksellä ja itse säädellen. 

Alustatalous on tuonut kokonaan 
uuden työnteon mallin työsopimus-
pohjaisten työsuhteiden rinnalle, ja 
lyhytkehtoisen työn tarjoaja ja teki-
jä kohtaavat nyt paljon helpommin. 
Alustatalous antaa työn tilaajalle mah-
dollisuuden uudenlaisiin eettisiin va-
lintoihin, kuten osatyökykyisten ja 

muiden vaikeasti työllistyvien ihmis-
ten palkkaamiseen. Keikkatyöalustat 
tuovat lyhytaikaisen työvoiman pa-
remmin myös yksityishenkilöiden, ta-
loyhtiöiden ja pienten yhdistysten saa-
taville. Kun keikkatyön tilaaminen ta-
pahtuu muutamalla klikkauksella, ja 
keikkaan liittyvät sivukulut ja velvoit-
teet hoidetaan keikkatyöalustan toi-
mesta, kynnys tilata joku auttamaan 
ruohonleikkuussa, suursiivouksessa 
tai paperien arkistoinnissa madaltuu 
huomattavasti.

Björkin työssä nousi merkityksel-
lisenä esiin kyky tulkita heikkoja sig-
naaleja, joiden avulla on mahdollista 
auttaa ihmistä löytämään omat vah-
vuutensa ja kiinnostuksenkohteen-
sa. Keikkatyö on helppo tapa kokeil-
la erilaisia uravaihtoehtoja matalal-
la kynnyksellä. Kirjallisuuskatsauksen 
tuloksista kävi ilmi, että tulevaisuu-
den suunnittelu ja alanvalinta saattaa 

helpottua myös sitä kautta, kun keik-
katyön avulla saa ymmärrystä sii-
tä, minkä tyyppiset työtehtävät eivät 
kiinnosta tai motivoi. 

Osatyökykyisen toimijuutta tuke-
via, keikkatyöhön sovellettavissa ole-
vista tuetun työn toimintamalleista 
ei löytynyt tutkimustuloksia. Siitä he-
rää kysymys, miksi sitä ole nähty rele-
vanttina tutkimuskohteena. Osasyyksi 
tutkimuksessa nähtiin se, että osatyö-
kykyisten työllistämisessä kriteerinä 
pidetään työllistymistä, jolla tarkoite-
taan työttömyyden päättymistä. Yleen-
sä työttömyys katsotaan päättyneek-
si, kun henkilöllä on joko pysyvä työ-
paikka tai yritystoimintaa. Näin ollen 
keikkatyön tekeminen ei täytä samalla 
tavalla työllistymisen kriteerejä, vaik-
ka osatyökykyinen tekisikin säännölli-
sesti keikkatöitä. 

Toinen syy aihepiirin tutkimatto-
muudella voi olla se, että kyseessä on 
vasta tuloillaan oleva ilmiö niin osa-
työkykyisten kuin muidenkin joukossa. 
Tähän mennessä osatyökykyisillä ei ole 
ollut kunnollisia mahdollisuuksia hyö-
dyntää lyhytkestoisia keikkatöitä. Tek-
niikan ja alustatalouden kehittymisen 
myötä keikkojen löytäminen on helpot-
tunut huomattavasti. Samaan aikaan 
asenteet osatyökykyisiä kohtaan ovat 
muuttuneet positiiviseen suuntaan, ja 
osatyökykyisissä oleva potentiaali tun-
nustetaan laajemmin. Myös lainsää-
däntöpuolella on herätty pohtimaan, 
minkälaisia muutoksia tarvitaan, jotta 
kannustinloukkuja ei synny. 

Heini Björkin työssä todetaankin, 
että keikkatyöhön sovellettavissa ole-
via, osatyökykyisen toimijuutta tuke-
via toimintamalleja kannattaisi tut-
kia tarkemmin. Tulevaisuudessa oli-
si lisäksi kiinnostavaa tutkia, millai-
sia hyötyjä alustatalous voi tarjota 
osatyökykyiselle. 
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Tekstit ja kuvat Selinä Nera ja Susanna Hakuni

Demo Finland:  
Puolueilla parannettavaa 
vammaisten ihmisten 
osallisuuden vahvistamisessa

Selinän ei ole tarvinnut jännittää tapahtu-
miin osallistumista omien erityistarpeiden 
takia: esimerkiksi kuntavaaleissa pyöräilyta-
pahtumaan järjestyi esteetön pyörä.

Vammaiset ihmiset ovat yksi Suomen 
syrjityimmistä ihmisryhmistä, ja he 
kohtaavat arjessaan monenlaista syr-
jintää sekä syrjiviä käytänteitä ylläpitä-
viä rakenteita. Demo Finland teetti sel-
vityksen vammaisten ihmisten osalli-
suudesta suomalaisten eduskuntapuo-
lueiden toiminnassa. Selvityksen mu-
kaan kaikilla eduskuntapuolueilla on 
kiinnostusta edistää vammaisten ih-
misten mahdollisuutta osallistua puo-
luetoimintaan, mutta käytännössä toi-
minnan saavutettavuudessa ja esteet-
tömyydessä on paljon puutteita.

Selvityksen mukaan puolueet ei-
vät ole poikkeus muusta yhteiskun-
nasta, vaan vammaiset ihmiset koh-
taavat esteitä myös puoluetoimintaan 

osallistumisessa. Vammattomat puo-
luetoimijat eivät useinkaan havaitse, 
että toiminta syrjii vammaisia. Vam-
maisten ihmisten toimijuudesta suo-
malaisissa puolueissa on toisaalta 
myös hyvin vähän tietoa. Demo Fin-
landin selvitys kartoitti sekä puo-
lueiden näkemyksiä että vammais-
ten puoluejäsenten kokemuksia 
osallistumisesta.

Selvitys tuo esiin, että puolueilla 
on vakavia puutteita toiminnan saa-
vutettavuudessa ja esteettömyydessä. 
Esimerkiksi tilaisuuksia järjestetään 
esteellisissä tiloissa, retkien ja vierai-
lujen järjestämisessä ei aina huomioi-
da esteettömyyttä ja verkkosivut eivät 
ole saavutettavia. Vammaisia ihmisiä 
ei myöskään juuri näy puolueiden vi-
suaalisessa viestinnässä. 

Yksi suurimmista esteistä vam-
maisten ihmisten osallistumiselle on 
yleinen käsitys, että vammaisia ihmi-
siä ei kiinnostaisi politiikka. Vammai-
sia ihmisiä kannustetaan vain harvoin 
poliittiseen toimintaan. Tämän esteen 
poistamiseksi olisi yhteiskunnallises-
sa keskustelussa aktiivisesti tuotettava 
kuvaa siitä, että vammaisten ihmisten 
poliittinen aktiivisuus on paitsi mah-
dollista myös suotavaa.

Tutkittaessa, miten puolueet nä-
kevät vammaisten ihmisten osallis-
tumisen toimintaansa, haastatelta-
vien tavassa käsitellä vammaisuut-
ta oli nähtävissä kaksi vallitsevaa dis-
kurssia eli puhetapaa. Ensimmäi-
nen diskurssi nimettiin tutkimuksessa 

hyväntekeväisyysnäkökulmaksi, toi-
nen yhdenvertaisuusnäkökulmaksi. 
Hyväntekeväisyysnäkökulmassa vam-
maiset ihmiset nähtiin enemmän puo-
luetoiminnan kohteina kuin aktiivisi-
na poliittisina toimijoina. Puhetavas-
sa korostui vammaisten ihmisten aut-
taminen ja vammaisten ihmisten näke-
minen sankareina heidän tehdessään 
asioita, jotka ovat ei-vammaisille ihmi-
sille, ja vammaisille itselleenkin, itses-
täänselvyyksiä. Yhdenvertaisuusnä-
kökulmassa puhe viittasi termistöön, 
jolla haastateltu viesti tuntevansa yh-
denvertaisuutta koskevan keskustelun 
ja haluavansa huomioida sen, kuinka 
suomalainen yhteiskunta koostuu eri-
laisista ryhmistä. Näissäkin haastatte-
luissa puolueiden edustajien tietämys 
vammaisuudesta ilmiönä osoittautui 
vähäiseksi.

Selvityksessä kävi kuitenkin ilmi, 
että puolueet tunnistavat puutteet toi-
minnassaan ja pitävät vammaisten 
ihmisten osallistumista toivottava-
na. Selvityksessä annetaan puolueille 
konkreettisia suosituksia, joiden avul-
la puolueet voivat purkaa vammais-
ten ihmisten osallistumisen esteitä toi-
minnassaan ja näin edistää vammais-
ten ihmisten poliittisten oikeuksien to-
teutumista. Selvitys toimii alkukar-
toituksena tilannekuvan saamiseksi 
vammaisten osallisuudesta suomalai-
sissa puolueissa. Demo Finland aloit-
ti keväällä 2022 yhteistyön puoluei-
den kanssa vammaisten osallisuuden 
edistämiseksi.

Raportin Vammaisten osallisuus suomalaisissa puolueissa voi lukea kokonaisuudessaan Demo Finlandin verkkosivustolta:
https://demofinland.org/wp-content/uploads/2022/01VammaistenOsallisuusPuolueissa_web.pdf
Selvityksen on laatinut Kalevi Sorsa -säätiön tutkijaryhmä vuoden 2021 aikana.
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Selinä on vammaisneuvostossa toimiessaan huomannut, että vam-
maisten perusoikeuksien toteutuminen tai kokemuksen huomiointi 
ei ole itsestäänselvyys, vaan sitä kyseenalaistetaan jatkuvasti.

Selinä Nera lähti mukaan nuorisovaltuustoon vaikuttamaan 
jo 13-vuotiaana, ja sitä kautta mukaan puoluepolitiikkaan. 
Selinän kokemukset puoluepolitiikassa ovat hyviä, mutta 
hän tunnistaa Demo Finlandin selvityksessä esiin nousevat 
ongelmat. Tilannetta voitaisiin Selinän mielestä parantaa 
vahvistamalla vammaisneuvostojen, kokemusasiantuntijoi-
den sekä järjestöjen edustajien roolia päätöksenteossa.

”Menin mukaan nuorisovaltuustoon täyttäessäni 13 
vuotta, koska olin turhautunut kaupungin ratkaisuihin kil-
pailuttaa invataksipalvelut laadusta välittämättä. Lisäk-
si eriarvoistavat käytännöt vammaisia kohtaan koulussa, 
apuvälineyksikössä ja muissa palveluissa sekä arjessa har-
mittivat. Nuorisovaltuustossa sain paljon oppia vaikutta-
misesta toimiessani muun muassa sosiaali- ja terveyslauta-
kunnassa äänivaltaisena edustajana. Huomasin, että asioi-
ta on mahdollista muuttaa.

Lukiossa huomasin, ettei politiikassa ole vammaisia, 
eikä monien vähemmistöjen asemasta tai eriarvoisista ra-
kenteista juurikaan puhuta. Aloin haaveilla mahdollisuu-
desta päästä mukaan politiikkaan, jotta vaiennettuja kuul-
taisiin päätöksenteossa. Siihen tarjoutui mahdollisuus, kun 
kaverini nuorisovaltuustosta kysyi, kiinnostaisiko minua 
pyrkiä ehdokkaaksi kuntavaaleihin Vihreiden listalle. Pe-
rehdyin puolueen arvoihin ja mietin, että minulle tärkein-
tä on ihmisoikeuksien puolustaminen, vähemmistöjen ase-
man edistäminen ja maailman pelastaminen, joten päätös 
asettua Vihreiden ehdokkaaksi oli helppo.

Nyt olen ollut mukana puoluepoliittisessa toiminnassa 
muutaman vuoden ja se on vaan imaissut enemmän muka-
naan. Mahdollisuuksia vaikuttaa on lukuisia aina asiakir-
jojen laatimisesta päätöksentekijäksi sekä puolueen sisällä 
eri tasoilla. Minulle kaikista tärkeintä politiikassa on nos-
taa heikommassa asemassa olevia, perus- ja ihmisoikeuksi-
en toteutumista sekä edistää yhdenvertaisuutta.

Lähtökohtaisesti olen saanut lämpimän vastaanoton 
puoluetoimintaan, eikä suurempaa syrjintää tai hankaluut-
ta ole esiintynyt - pikemminkin halua oppia, miten kaikis-
sa tapahtumissa voidaan huomioida monimuotoisuus. Es-
teettömyys on ollut isoin syrjinnän muoto, mitä olen vali-
tettavasti muutamia kertoja joutunut kohtaamaan. Lisäksi 
liian lyhyet ruoka- tai muut tauot ovat haastavia, kun liik-
kuu pyörätuolilla tai tarvitsee avustajan apua siirtymiin. 
On väärin, että politiikkaa ei todellakaan aina tehdä kai-
kille saavutettavasti, sillä se vesittää koko demokraattisen 

järjestelmän idean. Uskon, että puutteet esteettömyydessä 
johtuvat laajemmassa mittakaavassa sekä esteettömien ti-
lojen puutteesta että tietämättömyydestä.

Koen kuitenkin, että esteettömyyttä pidetään aina läh-
tökohtana, eikä tapahtumiin osallistumista tarvitse omi-
en erityistarpeiden takia ikinä jännittää. Esimerkiksi kun-
tavaaleissa minua varten järjestettiin yhteiseen pyöräilyta-
pahtumaan esteetön pyörä, jossa sain istua kyydissä, eikä 
minua missään kohtaan ajateltu jätettävän ulkopuolelle.

Syrjintää puoluetoiminnassa ja päätöksenteossa tulisikin 
estää järjestämällä kaikki tilaisuudet ja kokoukset esteettö-
missä tiloissa sekä jakamalla etukäteen saavutettavuustieto-
ja sekä turvallisemman tilan periaatteita. Lisäksi saatavilla 
tulisi aina olla yhteystiedot, joiden kautta voi pyytää lisätie-
toja tai ilmoittaa huomioitavista erityisjärjestelyistä. Jos kai-
kessa toiminnassa boikotoitaisiin syrjiviä toimintamalleja ja 
tiloja, olisi sitäkin kautta mahdollisuus edistää tasa-arvoa ja 
tässä jokaisen puolueen tulisi olla suunnannäyttäjä.

Olen huomannut toimiessani Turun vammaisneuvoston 
varapuheenjohtajana, että vammaisten perusoikeuksien to-
teutuminen tai kokemuksen huomiointi ei ole todellakaan 
mikään itsestäänselvyys vaan sitä kyseenalaistetaan jatku-
vasti. Tilanteeseen auttaisi se, että vammaisneuvostojen, 
kokemusasiantuntijoiden sekä järjestöjen edustajien roolia 
vahvistettaisiin päätöksenteossa esimerkiksi ottamalla hei-
tä mukaan päätöksentekoelimiin äänivaltaisiksi jäseniksi, 
joilla olisi mahdollisuus tehdä aloitteita. Lisäksi päätöksen-
tekijöiksi tarvitaan enemmän erilaisista taustoista tulevia 
ihmisiä, joilla on itsellään kokemusta eriarvoistavista ra-
kenteista. Näin voimme varmistaa, ettei ketään enää vaien-
neta, sillä politiikka ja vaikuttaminen kuuluu jokaiselle!”
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Tekstit Esma Ebdali ja Emil Mäkelä • Kuvat Emil Mäkelä

Emilin päivä  
Apuvälinemessuilla
Kevään 2022 aikana Lihastautiliitossa on ollut kaksi nuorta tutustumassa työelämään.  
Esma Ebdalin työrupeaman paikkana oli Lihastautiliiton Helsingin aluetoimisto ja  
Emil Mäkelä lähti liiton työntekijöiden matkaan Apuvälinemessuille.

”Olin Apuvälinemessuilla tekemässä 
lehtijuttua Lihastautiliiton Porras-leh-
teen osana TET-päivääni, joka oli sat-
tumalta samaan aikaan kuin messut. 
Aloitin messupäiväni Lihastautiliiton 
kojulta, josta suunnistin tutustumaan 
messutarjontaan.

Ensimmäisenä silmiini osui vene, 
joka oli rakennettu alumiinista, hitsaa-
malla se paloista yhtenäiseksi. Veneen 
ohjaamossa eli pulpetissa oli ruori ja 
vaihde. Pulpetin voi halutessaan siirtää 
mihin itse tahtoo, jotta  sähköpyörätuo-
lissakin istuva voi ohjata venettä. Jos 
pulpetti ei sovi ohjaamiseen, voi hank-
kia myös tavallisen perämoottorin. Ve-
neeseen saa lisävarusteita, kuten kala-
tutkan kalaretkiä varten.

Veneen paras puoli oli, että sen voi 
ajaa laituriin tai aivan rannan tuntu-
maan ja silti päästä helposti pyörätuo-
lilla pois, koska veneen keulasta au-
keaa ramppi. Halutessaan rampin saa 
vaihdettua pidempään, joka oli mi-
nusta hyvä, sillä kokeiltuani ramppia 
se tuntui jyrkältä, kun tulin pois ve-
neestä. Veneessä oli paljon säilytysti-
laa ja avointa tilaa, vaikka useammal-
le pyörätuolin käyttäjälle. Veneen pe-
rällä oli koko leveydeltä penkki, jossa 
voi oleskella. Voisin nähdä itseni käyt-
tämässä venettä perheeni sekä ystävi-
en kanssa ja voisin jopa nähdä itseni 
ohjaamassa sitä.

Sen jälkeen oli aika mennä katso-
maan Riesan luentoa. Halusin kuulla 
heidän toiminnastaan, koska esteettö-
myys ja siihen vaikuttaminen kiinnos-
taa minua nyt ja tulevaisuudessa. Rie-
sa on yritys, joka on esteettömyyden 
ja yhdenvertaisuuden edistämiseen 
keskittyvä konsulttiyritys. Se kartoit-
taa tilojen esteettömyyttä, kouluttaa 
esimerkiksi esteettömään rekrytoin-
tipolkuun tai yhdenvertaiseen asia-
kaskokemukseen. Lisäksi haastattelin 

Atso Ahosta, joka on yksi Riesan 
perustajista.

Riesan perustaminen oli Atson mie-
lestä tavallaan vaikeaa ja tavallaan ei.

– Aluksi tarvittiin liikeidea, jonka 
jälkeen mietittiin, yritetäänkö yksin 
vai yhdessä. Kun sain kavereita mu-
kaan, aloimme työstää liikeideaa li-
sää. Jouduimme tekemään aika pal-
jon töitä, jotta pääsimme tähän tilan-
teeseen, Atso kertoi.

Atson mielestä parasta työssä on 
se, että näkee konkreettisen lopputu-
loksen ja pystyy vaikuttamaan itse es-
teettömyyteen auttaakseen itseään ja 
muita. Samalaisesta toiminnasta kiin-
nostuneille Atso vinkkaa, että hyvin 
erilaisilla taustoilla voi menestyä:

– On useita erilaisia lähtökohtia, 
mistä voi aloittaa. Jotkut Riesalla ovat 
opiskelleet valtiotieteitä, kauppatie-
teitä ja sosiaalialaa, kun taas itse olen 
käynyt ammattikorkeakoulussa opis-
kelemassa liiketaloutta. Kun perus-
taa Riesan kaltaisen yrityksen on hyö-
tyä, että yrityksessä on monien eri alo-
jen osaajia.

Malikeen johtava asiantuntija Susanna Tero 
pääsi messuilla Emilin haastateltavaksi.

Esteetön vene teki Emiliin vaikutuksen.

Ainakin TET-päivän suhteen Emilillä oli on-
nea: päivä Apuvälinemessuilla oli hieno 
kokemus.

Luennon jälkeen keksin haastatte-
levani Malikkeen johtavaa asiantun-
tijaa Susannaa, jonka tunnen, koska 
olen ollut eri Malikkeen tapahtumissa 
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aikaisemmin. Hän kertoi Malikkeen edistävän vammaisten 
osallistumista liikkumiseen ja oppimiseen elämässä apu-
välineiden avulla. Apuvälineet mahdollistavat soveltuvaa 
osallistumista muun muassa luonnossa liikkumiseen, me-
lontaan ja pyöräilyyn. Näin se myös edistää yhdenvertai-
suutta, koska vammaiset ja terveet ihmiset voivat yhdessä 
liikkua ja oppia.

– Malike järjestää myös koulutuksia, tapahtumia ja 
kursseja. Tulossa on erilaisia apuvälineiden kokeilutapah-
tumia yhteistyökumppaneiden kanssa, kuten Keravalle 
Team Jaakkolan kanssa. Team Jaakkola on isä-tytär -jouk-
kue, joka on osallistumassa Iron Man -kisoihin. Malike ja 
Team Jaakkola järjestävät Keravalla juoksutapahtuman, 
jossa vammaiset voivat osallistua siihen käyttämällä Malik-
keen juoksurattaita, Susanna kertoi

Tämän loistavan haastattelun jälkeen kävin messuilla 
syömässä, jonka jälkeen löysin apuvälineyrityksen, jonka 
apuvälineet auttavat kommunikoinnissa ihmisten kans-
sa ja kotona. Itsenäisempää elämää mahdollistaa table-
teissa ja puhelimissa sovellus, joka voi esimerkiksi ava-
ta sähköoven tai sulkea sekä käynnistää TV:n. Sovellus-
ta voi käyttää kosketusnäytön avulla tai puheominaisuu-
den avulla. 

Kommunikoinnissa muun muassa kirjaintaulukkoa voi 
käyttää, jos ei pysty puhumaan. Kirjaintaulukkoa voi käyt-
tää näppäimillä tai silmän liikkeellä. Kaiken lisäksi siel-
lä oli suukappaleita sähköpyörätuolin ohjauskeppiin ja yh-
denkäden näppäimistöjä. 

Tämän jälkeen päätin mennä Liikuntamaahan, jossa oli 
vaikka mitä erikoisia sovellettuja liikuntalajeja. Yksi kiin-
nostavimmista lajeista oli paraboccia, jota voi pelata mel-
kein kuka tahansa. Paraboccia on petankkisukuinen tark-
kuuslaji, joka on vaikeasti vammaiselle suunniteltu para-
lympialaislaji. Siinä heitetään ensin pieni pallo, jonka jäl-
keen kaksi pelaaja yrittää heittää omia pallojaan mahdol-
lisimman lähelle pientä palloa. Pelaajat voivat heittää tai 
vierittää pallon kentälle omin voimin tai vierityskourun ja/
tai avustajan avulla. Suomessa bocciaa voi harrastaa esi-
merkiksi CP- ja invalidiyhdistysten vuoroilla. Paraboccian 
valmennusta on pääkaupunkiseudulla.

Toinen kiinnostava laji Liikuntamaassa oli padel. Se on 
aika samanlainen peli kuin tennis, mutta padelissa on ke-
vyemmät mailat ja pallot ja siinä saa lyödä pallon vastus-
tajan taakse olevaan seinään. Padelissa kuitenkin tarvitsee 
riittävää lihastoimintaa käsissä ja silmä-käsi-koordinaatio-
ta. Padelia voi harrastaa ympäri Suomea liikuntapuistois-
sa ja -halleissa.

Liikuntamaasta löytyi myös sähköpyörätuolisaliban-
dy, jota voi pelata kuka tahansa liikuntarajoitteinen. SPT-
salibandyssa pelin idea on sama kuin normaalissa sali-
bandyssa, mutta välinepuoli on erilainen. Pelaajat käyt-
tävät joko tavallista, mutta hieman lyhennettyä ja ke-
vennettyä mailaa tai kiinteää pyörätuoliin kiinnitettyä 
mailaa. Lajissa järjestetään sekä SM- että Finlandia-sar-
jaa. Liikuntamaassa pystyi kokeilemaan myös esimerkik-
si korista, sulkapalloa, biljardia, golfia maalitauluun ja 
maalipalloa.

Tämän onnistuneen päivän jälkeen olin todella tyyty-
väinen TET-päivääni ja olin saanut paljon hyvää materi-
aalia tulevaan Porras-lehteen. Isot kiitokset Lihastautilii-
ton Liisa-Maija Veraiselle tästä ainutlaatuisesta ja hienosta 
kokemuksesta!”

Esma Ebdali opiskelee Helsingissä Myllypuron pe-
ruskoulun kahdeksannella luokalla. Esman TET-jak-
so oli Lihastautiliiton Helsingin aluetoimistossa, joka 
sijaitsee Iiris-keskuksessa Helsingin Marjaniemessä. 
TET-jakson ohjaajana toimi järjestösuunnittelija Jon-
na Marttinen.

Miten päädyit hakemaan TET-
harjoittelupaikkaa Lihastautiliitosta?
– Etsin itselleni kesätyöpaikkaa ja sain Listin (työlli-
syysasiantuntija Liisa-Maija Verainen) yhteystiedot. 
Olin häneen yhteydessä ja kyselin myös TET-paikkaa.

Mitä työnkuvaasi kuului,  
kun olit TET-jaksolla?
– Ensimmäisenä työpäivänä osallistuimme työnteki-
jöiden aamupalaveriin, jonka jälkeen sain perehdy-
tystä Lihastautiliiton toimintaan. Osallistuin viikon ai-
kana Erätauko-ohjaajakoulutukseen. Sain myös teh-
täväkseni tehdä Lihastautiliiton nuorisotoiminta 
NuoLin synttäriristeilylle mainoksen, joka sitten jul-
kaistiin NuoLin somessa.

Millainen kuva sinulle  
jäi Lihastautiliitosta?
– Lihastautiliitossa järjestetään nuorille ja aikuisil-
le lihastautia sairastaville tapahtumia ja vertaistu-
kea, joka on tärkeää, jotta ihmiset tietäisivät, että 
he eivät ole yksin sairautensa kanssa. Työyhtei-
sö oli erittäin kiva, tulin itse erittäin hyvin TET-jak-
son ohjaajan kanssa toimeen. Jakson ohjaaja oli erit-
täin ystävällinen ja sain häneltä tietoa elämises-
tä sairauden kanssa. Kävimme myös keskusteluja 
tulevaisuudensuunnitelmistani.

Entä saavutitko TET-jaksolle  
asettamasi tavoitteet?
– Saavutin tavoitteeni erittäin hyvin. Tavoitteeni oli 
omasta mielestäni hyvin aseteltu itselleni, ja olen yl-
peä saavutuksestani. Tärkein kokemukseni TET-pai-
kasta oli varmasti se, että opin uusia asioita!
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Teksti Satu Lehtinen, seksuaalineuvoja ja lyhytterapeuttiopiskelija • Satu Lehtisen kuva Hanna Tarkiainen

Seksinörtti ja aktivisti kertovat: 
Monipuolinen seksi kiinnostaa
Lihassairaan seksuaalisuus on täynnä mahdollisuuksia. Merkittävää on, miten omaan 
seksuaalisuuteen, tarpeisiin ja haluihin suhtautuu ja minkä näkökulman valitsee. Kiinnittääkö 
huomion haasteisiin vai mahdollisuuksiin? Kun keskittyy mahdollisuuksiin, niitä myös alkaa 
havaita ja löytää enemmän.

Yllätyin täysin, kun lähdin selvittä-
mään lihassairaiden nuorten ajatuk-
sia seksistä ja seurustelusta. Haastatte-
lin kolmea ihmistä, joista kaksi osoit-
tautui seksipositiivisiksi. He suhtautu-
vat seksuaalisuuteen myönteisesti ja 
avoimesti ja ovat tietoisia erilaisista 
seksitavoista sekä mahdollisuuksista 
toteuttaa seksuaalisuuttaan.

Haastateltavani ovat 26-vuoti-
as aktivisti Minna, 24-vuotias seksi-
nörtti Kaisa sekä 15-vuotias koululai-
nen Kerttu. Minnalla on osa-aikainen 
avustaja, mutta Kaisa ja Kerttu tar-
vitsevat apua ympäri vuorokauden. 
Kaikki käyttävät pyörätuolia. Nimet 
on muutettu, koska haastateltavat ker-
tovat avoimesti intiimielämästään.

Swaippailua 
deittisovelluksissa  
ja lempeä koulussa
Swaippaisinko vasemmalle vai oike-
alle? Deittisovelluksista tunnetuin on 
vuonna 2012 perustettu Tinder. Tin-
der Newsroomin mukaan yli 50 pro-
senttia sen jäsenistä on 18–25-vuotiai-
ta ja maailmanlaajuisesti sen kautta 
on tullut yli 65 miljardia matchia. So-
pivia matcheja on silti vaikea saada, ja 
Tinderin ansaintalogiikka ja algoritmi 
saavat aika ajoin kritiikkiä osakseen. 
Markkinoille tulee myös jatkuvasti kil-
pailevia sovelluksia.

Yli 20-vuotiaat Minna ja Kaisa ovat 
käyttäneet Tinderiä ja muita deittiso-
velluksia seuranhakuun vaihteleval-
la menestyksellä. Minna haluaisi löy-
tää yhden seurustelukumppanin, kun 
taas Kaisa kaipaisi useampia uusia 
tuttavuuksia.

– Seurustelu kiinnostaa, mutta en 
ole ikinä seurustellut tai ollut rakastu-
nut kehenkään. En opiskele, työsken-
tele tai käy yöelämässä, joten en tapaa 

kauheasti miehiä. Olen kokeillut eri-
laisia deittisovelluksia, mutta vastaan 
ei ole tullut kiinnostavia ihmisiä, Min-
na kertoo.

Kaisa on ottanut viime vuosina iso-
ja harppauksia niin tapailun kuin sek-
sinkin saralla. Muutama vuosi sitten 
hän ei ollut ikinä ollut parisuhteessa, 
eikä suudellut tai pitänyt kädestä ke-
tään. Hän oli epävarma itsestään ja 
seksuaalisuudestaan.

– Minulla oli ajatus, että apua olen 
neitsyt ja se on ihan kamalaa. Kaikki 
harrastavat seksiä ja minunkin pitäisi 
sitä harrastaa, Kaisa muistelee.

Moni nuori varmasti tunnistaa 
Kaisan ajatukset. Ne ovat kuitenkin 
vain ajatuksia, ja todellisuus muiden 
seksistä voi olla toinen. Seksin kanssa 
kannattaa edetä omaan tahtiin ilman 
ulkoisia paineita. 

Koska seksi kiinnosti Kaisaa, hän 
päätti ryhtyä seksinörtiksi ja tutus-
tua seksin saloihin lukemalla kirjalli-
suutta ja etsimällä alan tapahtumia. 
Hän osallistui Wonderlust-festivaaliin, 
vaikka häntä jännitti paljon. Festivaa-
lin aikana tapahtui merkittävä koh-
taaminen ihmisen kanssa, johon Kaisa 
tutustui myöhemmin Tinderissä.

– Olemme tapailleet yli vuoden 
ajan. Olen yllättynyt, että minulla on 
näin pitkä suhde hänen kanssaan. 
Seuran löytäminen on ollut ihan älyt-
tömän vaikeaa, Kaisa sanoo.

– Yleensä meillä on seksitreffit. 
Suhteemme on hyvin vapaa, emmekä 
ole monogaamisia. Haluaisin enem-
män kumppaneita.

Kerttu, joka aloittaa syksyllä yhdek-
sännen luokan, on tapaillut rinnak-
kaisluokkalaista seitsemän kuukautta.

– Hengailemme, käymme ulko-
na, katsomme leffoja, syömme, halai-
lemme ja suutelemme, Kerttu kertoo 
suhteestaan.

Seksi on paljon  
muutakin kuin yhdyntä

Seksin ajatellaan usein olevan miehen 
ja naisen välistä toimintaa, joka joh-
taa yhdyntään. Haastateltavani Kerttu 
sanoi, että seksi liittyy lasten tekoon. 
Seksi on myös lisääntymistä varten, 
mutta se on paljon muutakin. Jokaisel-
la on oikeus seksuaaliseen nautintoon 
sukupuolesta tai seksuaalisesta suun-
tautumisesta riippumatta.

– Seksiin kuuluvat joko yksin tai 
useamman ihmisen tekemänä asiat, 
jotka tuottavat seksuaalista mielihy-
vää. Se voi olla suutelua, hyväilyä, le-
lujen käyttämistä, fantasioita, fetisse-
jä, anaali- tai vaginaalista seksiä, suu-
seksiä tai käsiseksiä, Minna kuvailee.

Minna on vieraillut apuvälinemes-
suilla, jossa hän on keskustellut sek-
suaalineuvojien kanssa erilaisista 
apuvälineistä ja seksileluista. Hän on 
hämmentynyt siitä, mitä voi tehdä ja 
millä tavalla.
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– Olen masturboinut ja tutkinut omaa kehoani aina sa-
malla tavalla, ja nyt etenevän lihassairauden kanssa en voi-
kaan enää masturboida samalla tavalla. En ole koskaan 
harrastanut penetratiivista seksiä, enkä tiedä, millaisia 
haasteita mahdollisesti tulee vastaan. Minulla on aika kin-
kyjä fantasioita, Minna paljastaa.

Kaisalle seksi on irtautumista arjesta. Muutaman tun-
nin seksitreffit venyvät kuukauden kokemukseksi, kun nii-
tä aletaan suunnitella hyvissä ajoin, ja niitä myös muistel-
laan jälkikäteen.

– Seksitreffeille valmistautuminen on yksi lempiasioista-
ni. Seksiin sisältyy paljon aikaa, laittautumista, kiva paikka, 
tunnelmavalaistusta, musiikkia, läheisyyttä, suutelua, halai-
lua, sukuelimillä leikkimistä, teatterimaisuutta, roolileikkejä 
ja juoni tai tarina. Pidän kinky-seksistä, Kaisa kertoo. 

Joukon nuorin Kerttu ei oikeastaan edes ajattele seksiä. 
Lihassairauden takia hän ei tiedä, onko seksi edes mahdol-
lista. Toivon, että hän saa tästä artikkelista uusia ajatuksia ja 
tietoa. Seksiä on myös mahdollista harrastaa avusteisesti.

Seksiin on oltava selkeä suostumus

Seksin harrastamiseen on aina oltava osapuolten suostu-
mus eli hyväksyntä. Seksistä kannattaa keskustella mah-
dollisimman avoimesti, kysellä ja varmistaa. Suomeen on 
tulossa uusi laki, joka määrittelee rikokseksi sellaisen sek-
suaalisen teon, johon ei ole selkeää suostumusta.

– Olen ennakkoluuloinen ja varovainen, koska olen tul-
lut tietoiseksi omasta asemastani vammaisena naisena suh-
teessa vammattomaan mieheen. Minua on ahdisteltu ja ra-
jojani ylitetty. Ne ovat olleet tilanteita, joissa olen sanonut, 
että en halua harrastaa seksiä, mutta minua on kuitenkin 
koskettu intiimialueisiin tai painostettu tekemään asioita, 
joita en halua, Minna muistelee.

Minna kritisoi koulun seksuaalikasvatusta, joka on hä-
nen mielestään hyvin kapea-alaista. Lisäksi terveyden-
huollossa pitäisi ymmärtää, että iholle ei voi tulla miten 
tahansa.

– Olen alkanut kunnioittaa rajojani ja pitää niistä kiin-
ni vasta sen jälkeen, kun niitä on räikeästi rikottu. Olen voi-
makas tasa-arvon puolustaja sekä vammaisasioissa että su-
kupuoleen liittyvissä asioissa, hän kertoo.

SEKSUAALIOIKEUDET
Oikeus omaan seksuaalisuuteen
Kaikilla on oikeus nauttia seksuaalisen suuntautumisen-
sa mukaisesta seksuaalisuudesta ja ilmaista seksuaali-
nen suuntautumisensa ja sukupuolensa haluamallaan 
tavalla.

Oikeus tietoon seksuaalisuudesta
Vapaus tehdä itsenäisiä päätöksiä ei voi toteutua il-
man tietoa seksuaalisuudesta. Jokaisella on oikeus 
saada ja antaa seksuaalioikeuksia kunnioittavaa 
seksuaalikasvatusta.

Oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi
Jokaisella on oikeus keholliseen koskemattomuuteen. Ih-
misiä tulee suojella seksuaaliväkivallalta ja sukupuolistu-
neelta väkivallalta. Jokaisella on oikeus käyttää raskau-
den- ja seksitautien ehkäisymenetelmiä ja saada apua ja 
tukea, jos on kohdannut seksuaaliväkivaltaa. Yhteiskun-
nilla ja niiden lainsäädännöllä on olennainen rooli suoje-
lun varmistajana.

Oikeus seksuaaliterveyspalveluihin
Yhdenvertaiset ja seksuaalioikeuksia kunnioittavat ter-
veyspalvelut kuuluvat kaikille. Seksuaaliterveyspalvelui-
den tulee olla turvallisia, luottamuksellisia, korkeatasoi-
sia ja helposti saatavilla asuinpaikasta ja rahatilanteesta 
riippumatta.

Oikeus näkyä
Kaikilla ihmisillä on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi 
sekä oikeus ilmaista omia mielipiteitään ilman syrjinnän, 
häirinnän tai väkivallan pelkoa.

Oikeus yksityisyyteen
Jokaisella on oikeus tehdä yksilöllisiä päätöksiä omaan 
seksuaalisuuteensa liittyen ilman pelkoa vainosta, va-
pauden riistosta tai sosiaalisesta painostuksesta.

Oikeus vaikuttaa
Oikeus osallistua ja vaikuttaa seksuaalisuuteen liittyvään 
päätöksentekoon niin omassa elämässään kuin yhteis-
kunnan tasolla.

Lähde: Väestöliitto

SANASTOA

Itsetyydytys, masturbointi =  
Seksuaalisen nautinnon tuottamista itselle

Penetraatio =  
Sisään työntyminen (emättimeen tai peräaukkoon)

Anaaliseksi = Peräaukkoon liittyvä hyväily tai yhdyntä

Kinky = Pervo, ”normaalista” poikkeava seksuaalisuus

Monogamia = Yksiavioisuus, henkilöllä on yksi kumppani

Fantasia = Seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvät mielikuvat

Fetissi = Seksuaalinen halu asiaan tai esineeseen

Lähteet: Väestöliitto ja Helsingin akateemiset kinkyt ry
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Teksti Jonna Marttinen • Kuvat Susanna Ryynänen

Mun juttu!
Kesäkuun toisena viikonloppuna 9.–
12.6 kokoontui kahdeksan nuorta 
Mun juttu -viikonloppukurssille Hel-
sinkiin. Kurssipaikkana toimi Näkö-
vammaisten liiton Iiris-keskus, jos-
sa on myös Lihastautiliiton Helsin-
gin aluetoimisto. Kurssi oli suunnat-
tu 13–17 vuotta täyttäneille lihastau-
tia sairastaville nuorille kesäloman 
alkustartiksi.

Kurssi alkoi torstaina 9.6. jolloin 
nuoret majoittuivat Iiris-keskukseen. 
Illan aikana tutustuttiin muihin kurs-
silaisiin, Iiris-keskuksen tiloihin ja teh-
tiin tutustumiskäynti läheiselle Mar-
janiemen uimarannalle. Rantaan oli 
suunniteltu piknik ja yhteistä teke-
mistä, mutta navakanpuoleinen me-
rituuli ajoi nuoret nopeasti pois ran-
nasta. Illemmalla kokoonnuttiin Ii-
ris-keskuksen neljänteen kerrokseen, 
jossa pelattiin Ihmissusi-peliä ja syö-
tiin herkkuja. Illan aikana Lihastauti-
liiton nuorisotoimintaa koordinoiva 
työntekijä, järjestösuunnittelija Jon-
na Marttinen kävi myös tervehtimäs-
sä nuoria ja kertomassa Lihastautilii-
ton nuorisotoiminnasta. 

Perjantaina 10.6. oli kaupunkipäi-
vä. Aamutoimien jälkeen syötiin aa-
miainen Iiriksessä ja suunnattiin met-
rolla kohti Lauttasaarta. Lauttasaa-
ressa käytiin tutustumassa Vammais-
ten lasten ja nuorten tukisäätiö Vam-
lasin opiskelija-asuntoihin. Opiskelija-
asunnot tarjoavat itsenäisyyttä tuke-
vaa asumispalvelua peruskoulun käy-
neille nuorille, jotka suunnittelevat tai 
jatkavat opintojaan, ja joilla on vam-
maispalvelulain mukainen oikeus pal-
veluasumiseen. Vierailulla asumis-
palveluyksikön työntekijät esitteli-
vät opiskelija-asuntoja.  Lauttasaares-
ta suunnattiin kulku Kampin kauppa-
keskukseen, jossa syötiin lounas ja tu-
tustuttiin Kampin kauppakeskuksen 
vilinään. Kampista suunnistettiin Lin-
nanmäelle, jossa luvassa oli hupia ja 
hurjastelua. Iiris-keskukseen palattiin 
vasta iltapalalle.

Lauantaina aamupalan jälkeen 
kokoonnuttiin yhteen kurssijohta-
jan kanssa ja käytiin päivän ohjelmaa 
läpi. Sen jälkeen oli ohjelmassa Iiris-
keskuksen lähiympäristöön tehty Mun 
tulevaisuus -rastikierros. Unelma-
työskentelyssä nuoret pohtivat omaa 

tulevaisuuttaan. Lounaan jälkeen tule-
vaisuusteemaa jatkettiin Lihastautilii-
ton Liisa-Maija Listi Veraisen ja kurs-
sinjohtaja Elina Mäkikunnaksen joh-
dolla. Nuoret tutustuivat osaamiseen 
ja piilo-osaamiseen ja sen näkyväksi 
tuomiseen. Työpajassa pohdittiin sitä, 
että nuorilla on paljon piilo-osaamis-
ta, kuten henkilökohtaisten avustajien 
työnantajina toimiminen ja miten sitä 
saataisiin paremmin näkyviin. Tavoit-
teena oli, että nuorilla on työpajan jäl-
keen käsitys siitä, että ainoa osaami-
nen ei ole sitä, mitä koulusta saa.  

Iltapäivällä oli myös nuorten itse 
suunnittelemaa ohjelmaa. Nuoret ha-
lusivat huristaa metrolla keskustaan 
haistelemaan keskustan ilmapiiriä ja 
syömään jätskiä. Illemmalla hengail-
tiin vielä Iiriksen tiloissa, pelattiin pe-
lejä ja vastattiin kysymysboksiin tul-
leisiin kysymyksiin.

Sunnuntaina olikin sitten kurs-
sin viimeinen päivä. Aamupalan jäl-
keen oli vielä viimeinen yhteinen ta-
paaminen ja tavaroiden pakkaamista. 
Lounaan jälkeen nuoret suuntasivat 
kotimatkalle.
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Teksti Marjo Luomanen ja Jonna Marttinen • Kuvat Lihastautiliiton arkisto

50 vuotta

Nuorisotoimikunta oli mukana Henkilökohtaisen avun paraatissa vuonna 2019.

30 vuotta nuorisotoimintaa
Lihastautiliiton nuorisojaosto perustettiin vuonna 1992. Nuoriso-ohjaaja Liisa-Maija Verainen 
oli tullut töihin Lihastautiliittoon ja häneltä lähti ajatus, että liitolla pitäisi olla nuorille oma 
nuorisotoimikunta. Oli paljon lihastautia sairastavia nuoria, joita olisi hyvä saattaa yhteen ja  
saada aikaan yhteistä toimintaa. Myös vertaistukea toivottiin. 

Ensimmäiseksi nuorisotoimikunnan 
puheenjohtajaksi valittiin Antti Virta. 
Hän luotsasi yhdessä Liisa-Maijan ja 
aktiivisen nuorisotoimikunnan kans-
sa rennolla otteella todella räjähtä-
vän alun nuorten toiminnalle. 19 Eu-
roopan maan lihastautinuorten vaih-
to-ohjelma Adventure in Finland, julk-
kiskummien tempaukset ja Säämies 
Tonin poseeraukset liiton julisteessa 
sekä sähköpyörätuolisalibandyn Suo-
meen tuonti olivat isoja juttuja. 

Antti Virran jälkeen nuorisotoimi-
kunnan puheenjohtajana toimi Timo 
Rautanen, ja hänen aikanaan sähkö-
pyörätuolisalibandy jalkautettiin Suo-
meen. Joukkueurheilulaji otti jalan-
sijaa Suomessa ja eri lihastautiyhdis-
tysten alle perustettiin joukkueita. 
Valtakunnallisten Lihastautipäivien 
yhteydessä oli suuri peliturnaus, joka 
kokosi yhdistysväkeä ja perheitä vau-
vasta vaariin pelikentän ympärille. 
Ilmassa oli valtavaa peliturnauksen 
tuntua ja cheerleadereina toimivat 

jopa yhdistysten vanhemmanpuolei-
set jäsenet ja liittohallituksen jäsenet. 
Se oli kovaa peliä se. 

Yhteistyötä ja tapahtumia

Jo 1990 –luvun lopun loppupuolella al-
koi Nuorisoyhteistyö Seitti, viiden eri 
vammaisjärjestön yhteistyöelin. Sii-
nä Lihastautiliiton nuoret olivat vah-
vasti mukana heti alusta alkaen.  Sei-
tin nimissä tehtiin yhteistyötä Viron 
vammaisjärjestöjen kanssa käymäl-
lä tutustumassa heidän toimintaan-
sa. Myös Ruotsiin tehtiin tutustumis-
reissu yhteistyön merkeissä. Yhteis-
työ nuorisoyhteistyö Allianssin kanssa 
aloitettiin nuorisovaihdon merkeissä. 
Tuolloin liiton nuorisovastaavana toi-
mi Susanna Ryynänen. 

Suomi oli myös mukana Ruotsin, 
Norjan ja Tanskan lihastautia sairas-
tavien nuorten leirillä Tanskan Kor-
sorissä, Musholm Muskelsvindfonde-
nissa. Pohjoismainen leiri ja yhdessä 

Frank pappa show’n säämies Toni lähti nuo-
risotoiminnan kummiksi ja toi samalla lihas-
taudeille näkyvyyttä.
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tekeminen oli todella hieno kokemus. 
Itse mukana olleena voin vieläkin 
muistella sitä antoisaa, mieleenpainu-
vaa viikkoa, kun lihassairaat nuoret 
tutustuivat toisiinsa. Esteettömyys ja 
yhdessä tekeminen jäivät mieleen.

Timon jälkeen nuorisotoimikun-
nan puheenjohtajana toimi allekir-
joittanut. Olin liittynyt lihastauti-
yhdistyksen jäseneksi ja sitä kaut-
ta ajautunut aikaisemmin nuorisotoi-
mikunnan jäseneksi. Varapuheenjoh-
tajana olin saanut seurata Timoa pu-
heenjohtajana parin vuoden ajan. 

Nuorisotoimikunta kokoontui 
yleensä Lihastautipäivien yhteydes-
sä. Yhtenä kesänä kokoonnuttiin Kot-
kan meripäivillä ja samalla tutustut-
tiin Kotkan esteettömyyteen. Tuolloin 
nimettiin lihastautiyhdistyksiin nuo-
risovastaavat, jotka toimivat nuor-
ten asioiden välittäjinä yhdistysten 
ja liiton välillä. Vuonna 2004 järjes-
tettiin Helsingissä Feeling Good –vii-
konlopputapahtuma, joka kokosi nuo-
ria Kaapelitehtaalle erilaisille suo-
ritusrasteille seikkailemaan ympä-
ri Helsinkiä ja totuttelemaan liikku-
miseen julkisilla liikennevälineillä 
pääkaupunkiseudulla. 

Mukaan hallitukseen

Puheenjohtaja-aikanani alettiin miet-
tiä miten nuorten ääni ja tarpeet saa-
taisiin liitossa kuuluville ja resursse-
ja nuorisotoiminnan kehittämiseen. 
Myös Nuorisoyhteistyö Seitti koko-
si järjestöjen nuorisotoimikuntia yh-
teen miettimään yhdessä nuorten toi-
mintaa sekä mahdollisti alueellisesti 
nuorten omaa toimintaa. Tuolloin lii-
ton nuorisovastaavana toimi silloinen 
Länsi-Suomen aluesihteeri Risto Heik-
kinen. Sähköpyörätuolisalibandy siir-
tyi omaksi toiminnakseen, pois lihas-
tautiyhdistysten alta. 

Riston siirryttyä Lihastautiliitos-
sa toisiin tehtäviin, aloitin itse liitos-
sa aluetyöntekijänä ja sain nuorten 
asiat yhdeksi erityistehtäväalueek-
seni. Nuorisotoimikunnan puheen-
johtajana aloitti Venla Räty. Venlan 
aikana alettiin viritellä yhteistyö-
tä liittohallituksen kanssa - haluttiin 

saada nuori mukaan liittohallituk-
seen tuomaan nuorten ääni päätök-
sentekoon. Se vaati pitkää valmiste-
lutyötä ja lobbausta. Lopulta sitkeys 
palkittiin ja Venla valittiin liittohalli-
tukseen varajäseneksi. Siihen aikaan 
olimme innovatiivisia ja aikaamme 
edellä: toimikunnan kokouksia pi-
dettiin joskus etäkokouksina silloi-
sella MSN Messengerillä. 

Muuttuvia tarpeita

2000 –luvun alkupuolella Uuden-
maan aluetyöntekijänä aloitti nuo-
riso-ohjaaja Anu Mattila, jolle siir-
tyi nuorisovastaavuus ja puheen-
johtajana toimikuntaa luotsasi Han-
na Bäckström. Nuorisotoimikunnan 
20- vuotisjuhlia vietettiin suureen 
Hollywood –tyyliin. Osallistujat pu-
keutuivat kukin tyylinsä ja halunsa 

Nuorisotoimikunnassa ollut Jasmi Ahonen  
muistelee toimikunta-aikojaan:
”Nuorisotoimikunnassa toimiessani oli paljon hyviä ja todella mielenkiintoisia 
ja hauskoja aikoja. Suurimpina mieleen on jäänyt meidän järjestämät pikkujou-
lut, joissa tunnelma oli katossa ja musiikki raikasi. Tänä aikana kirjoitimme myös 
muutamia mielipidekirjoituksia ja yksi niistä julkaistiin kuudessa eri lehdessä. 
Kolmas ja ehkä itselle suurin asia on eduskuntavierailumme keväällä 2020, juu-
ri ennen pandemian puhkeamista. Siitä vierailusta jäi hyvin positiivinen mieli ja 
ajatus siitä, että teoillamme ja kirjoituksillamme voi olla merkitystä. Tietenkin ta-
pahtumiemme ja tekojen merkitys näkyy eniten lihassairaiden nuorten osallis-
tumisessa toimintaan ja heidän kokemassaan vertaistuessa, jota toivottavasti 
olemme voineet tarjota.”

20-vuotisjuhliin asteltiin punaisella matolla salamavalojen räiskeessä.
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mukaan, ja jokainen sisääntulija astui sisään salamavalo-
jen loisteessa.  Argoksenmäen holvikellarissa Helsingissä 
vietettyyn iltaan kuului musiikkia, tanssia, erilaisia hah-
moja, yhdessäoloa, K-18 –alue, sketsejä… 

Tuohon aikaan myös netti alkoi yleistyä joka kodissa. 
Tiedon saanti ja yhteyksien ylläpitäminen siirtyivät säh-
köisten laitteiden avulla toteutettaviksi. Kohtaamisissa saa-
tu vertaistuen merkitys muuttui. Tieto ja ymmärrys lihas-
taudeista ja lihastautia sairastavien tarpeista lisääntyi sekä 
asenne erilaisuutta kohtaan muuttui. Nuoret integroituivat 
paremmin yhteiskuntaan ja tämä näkyi liiton toiminnas-
sa nuorten vähäisyytenä. Paikallisten lihastautiyhdistys-
ten oli vaikeaa löytää nuorisovastaavaa mukaan yhdistyk-
sen toimintaan.

Leena Koivusaari toimi liiton nuorisovastaavana pari-
sen vuotta. Tällöin nuorisotoimikunnan kokoonpano muut-
tui. Toimikuntaan valittiin nuoria, jotka halusivat tulla mu-
kaan suunnittelemaan nuorten toimintaa. Toimikuntalaiset 
eivät enää edustaneet yhdistyksiä.

Uutta muotoa hakemassa

Vuonna 2019 nuorisotoimikunnan toimintaa alkoi koor-
dinoida järjestösuunnittelija Jonna Marttinen. Keväällä 
2019 NuoLi teki mielipidekirjoituksen, jonka otsikko oli ” 
Vammaisten nuorten yhdenvertaisuus opiskelussa ja työ-
elämässä ei saa jäädä pelkäksi vaalilupaukseksi”. Mielipi-
dekirjoitus julkaistiin kuudessa eri sanomalehdessä: Aa-
mulehti, Kaleva, Keskisuomalainen, Lapin Kansa, Poh-
jalainen ja Turun Sanomat.  Lisäksi kirjoitus julkaistiin 
myös Porras-lehdessä. Keväällä 2019 Lihastautiliiton liit-
tohallitukseen valittiin NuoLin silloinen puheenjohta-
ja Jasmin Toropainen. Jasmin on toiminut hyvänä yhte-
yslinkkinä liittohallituksen ja NuoLin välillä ja edustanut 
mallikkaasti nuoria liittohallituksessa. Alkukesästä osal-
listuttiin myös Henkilökohtaisen avun paraatiin, jonka jäl-
keen tapasimme kansanedustajia eduskuntatalon edes-
sä. Syksyllä 2019 järjestimme myös Espoon Lions Clubin 
tukeman tapahtuman Vesipuisto Flamingossa ja perintei-
sen pikkujouluristeilyn. Vuodet 2020–2021 olivat koronan 
sävyttämät, mutta vuoden 2020 alussa uusi nuorisotoimi-
kunta aloitti toimintansa ja ehdimme käydä tapaamassa 
kansanedustaja Ville Kaunistoa juuri ennen koronapan-
demian alkua. Syksyllä 2021 järjestettiin myös NuoLin hy-
vinvointiviikko, jonka aikana oli luentoja eri hyvinvoin-
tiin liittyvistä teemoista.

Vuoden 2021 lopussa toiminta entisessä muodossaan 
tuli tiensä päähän ja Lihastautiliiton liittohallitus päätti 
siirtää nuorisotoimikunnan historiaan. Maailma on muut-
tunut niin paljon nuorisotoimikunnan alkuajoista, ettei se 
ollut enää toimintamuotona ajankohtainen. Nuorisotoimin-
ta ei kuitenkaan ole loppumassa Lihastautiliitosta, vaan se 
on edelleen kiinteä osa liiton toimintaa. Vuonna 2021 voi-
maan tulleessa Lihastautiliiton strategiassa lapset ja nuoret 
nostetaan erikseen esiin tärkeinä kohderyhminä. Nuoriso-
toiminnan koordinointia jatkavat Jonna Marttinen ja Lihas-
tautiliiton liittohallituksen nuorisovastaava Jasmin Toro-
painen. Koronavuosien jälkeen nuorisotoiminta hakee uu-
sia muotoja ja kutsummekin nuoria mukaan kehittämään 
liiton nuoristoimintaa!
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Nuorisotoimintaa  
30 vuotta!
Lihastautiliiton nuorisotoiminta täyttää tänä 
vuonna 30 vuotta. Tasavuosien juhlinnan aloi-
tuksena oli tämän Porras-lehden ”kaappaami-
nen” yhden numeron ajaksi - käsissäsi olevaa 
lehteä on ollut mukana tekemässä niin entisiä 
kuin nykyisiäkin nuoria: Raila Riikonen, Hanna 
Bäckström, Jasmi Ahonen, Olesya Nedostoyna-
ya, Esma Ebdali, Emil Mäkelä, Selinä Nera ja 
Antti Virta sekä kaksoisroolissa ollut Marjo Luo-
manen. Kiitos kaikille panoksesta lehden teos-
sa! Työntekijöistä lehden tekoon ovat osallistu-
neet Susanna Hakunin lisäksi myös Liisa-Maija 
Verainen ja Jonna Marttinen.

Varsinaista syntymäpäiväjuhlaa NuoLi viettää 
seilaillen Itämeren aalloilla. Nuolin syntymäpäi-
väristeily järjestetään 8.–9.10. ja matkaan lähde-
tään Helsingin Länsiterminaalista. Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen: 
https://www.lyyti.in/nuolinsynttarit



Teksti Susanna Hakuni ja Janne Ansaharju

Lihastautiliitto palkitsi opettajia
Tänäkin keväänä Lihastautiliitto pääsi 
palkitsemaan Vuoden open – tai itse-
asiassa kolme vuoden opea!

Huomionosoitus myönnetään pal-
kinnon perusteluiden mukaisesti 
opettajalle, joka esimerkillään ja toi-
minnallaan on saanut luotua hyvän 
oppimisilmapiirin lapselle tai nuo-
relle, jonka elämää lihassairaus jol-
lain lailla koskettaa. Vuoden open 
arvonimen saivat tänä keväänä Loi-
maan keskuskoulun opettaja Johan-
na Tiiri, Korian koulun opettaja Ul-
la-Maija Pokki sekä Päivölänlaak-
son koulun opettaja Paula Kettunen 
Keravalta.

Kaikkien palkintoehdotusten pe-
rusteluissa nousi esiin kyky ottaa li-
hastautia sairastava lapsi mukaan 
kaikkeen toimintaan ja ymmärrys li-
hastaudin erityispiirteistä. 

Loimaan keskuskoululla perusteis-
sa mainittiin erikseen myös hyvä tii-
mityö ja kyky saada resurssit riittä-
mään lasten tarpeisiin. Johanna Tiiril-
le palkintoa ehdotti kolmasluokkalai-
sen Joelin äiti.

– Johanna on hienosti soveltanut 
opetuksiaan pyörätuolille sopiviksi. 
Luokka on myös hyvän integroinnin 
tulos, josta kiitos Johannan sekä eri-
tyisopettaja Jonna Juvosen hyvälle yh-
teistyölle. Koulu on muutettu esteet-
tömäksi siinä määrin, miten nyt van-
haa esteellistä rakennusta saadaan 
muokattua. 

Myös koulun rehtori Jarmo Rasi sai 
kiitokset hyvästä taiteilusta budjetin 
riittämiseksi sekä koko koulun henki-
lökunta koulun kiusaamistulosten pi-
tämisestä maan keskiarvoa pienempi-
nä. Koulussa käytetään sekä resursse-
ja että halua oppilaiden välisten kon-
fliktien ratkomiseen, todetaan palkin-
non perusteissa.

Korian koulun luokanopettaja Ul-
la-Maija Pokkia ehdotti palkittavak-
si äiti, jonka neljäsluokkalaisen Aino-
tyttären opettajana Pokki on toiminut 
ekaluokalta saakka. Perusteiden mu-
kaan Ainon lihastauti on huomioitu 

esimerkiksi liikuntatunneilla hieno-
tunteisesti, kunnioittaen ja kannus-
taen. Opettaja on muistuttanut Ainoa 
tauoista ja ehdottanut apuvälineiden, 
kuten potkulaudan tai polkupyörän 
mukaan ottamista tarvittavina hetki-
nä. Erityismaininta tulee vielä opetta-
jan tilannetajusta:

– Parhaimpana esimerkkinä opet-
tajan heittäytymisestä on tilanne vii-
me talvelta. Luokka oli ollut viettä-
mässä ympäristökoulupäivää ja Aino 
oli jäänyt hankeen jumiin. Opetta-
ja pyyhälsi paikalle ja kantoi Ainon 
reppuselässä mäen päälle, kertoo Ai-
non äiti.

Keravan Päivölänlaakson koulun 
opettaja Paula Kettunen palkittiin eka-
luokkalaisen Vilhon hyvästä koulutai-
paleen aloituksesta. Opettaja oli hank-
kinut tietoa lihastaudeista mm. osal-
listumalla syksyllä Lihastautiliiton Li-
hassairas lapsi koulussa -tapahtu-
maan. Erityisesti perusteissa mainit-
tiin Paula Kettusen kyky ottaa huomi-
oon lihastaudin aiheuttamat rajoitteet, 
mutta kannustaa samalla tekemään 
kavereiden kanssa  samaa mitä muut, 
tarvittaessa toimintaa muokaten.

Lihastautiliitto onnittelee lämpi-
mästi kaikkia Vuoden opeja ja heidän 
koulujaan – ja toivottaa rentouttavaa 
kesää!

Korian Vuoden opea Ulla-Maija Pokkia oli-
vat palkitsemassa järjestösuunnittelija Sirpa 
Kälviäinen ja Eeva-Liisa Hakala.

Loimaalla Vuoden opeksi valittiin Johanna 
Tiiri. Kiitosta sai myös koko koulun tiimi.

Keravan Päivölänlaakson koulun henkilökunta kokoontui yhteiskuvaan palkitun Paula Kettu-
sen kanssa.
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Yhdenvertaisuus näkyy koulussa usein liikuntatunneilla ja taitoaineissa
Lihastautiliiton koulu- ja opiskeluasioista vastaava asiantuntija 
Liisa-Maija Verainen oli tämän vuoden koulupalkitsemisissa eri-
tyisen ilahtunut paitsi palkittavien määrästä, myös koululiikun-
nan näkymisestä palkintoehdotuksissa. Oppilaiden osallisuut-
ta korostavat järjestelyt nousevat usein esiin erityisesti liikunta-
tunneilla ja taitoaineissa, ja Lihastautiliitto tekee aktiivisesti töitä 
koululiikunnan yhdenvertaisuuden eteen.

– Epäkohtiin vaikuttamisen lisäksi on tärkeää tuoda esiin on-
nistumisia ja hyviä käytäntöjä, Liisa-Maija Verainen toteaa.

Lihastautiliitossa koululiikunnan haasteita ja hyviä käytäntö-
jä on kuluvan kevään aikana ratkottu Kaikki kentille ja saleihin 
-podcastissa, jossa ääneen Liisa-Maija Veraisen ja Elina Mäkikun-
naksen kanssa pääsevät erilaiset kokemus- ja muut asiantuntijat. 
Toukokuun jaksossa podcastissa oli mukana 11-vuotias Léo Jär-
vi Turusta. 

Pyörätuolia käyttävä Léo käy Vähä-Heikkilän koulua, ja sähkö-
pyörätuolijalkapalloa ja shakkia harrastavan aktiivisen Léon lem-
piaine koulussa on liikunta. Liikuntatunneilla erityisesti pelit, ku-
ten lipunryöstö, pallo paikalla tai kaupunkisota ovat jännittäviä.

– Peleissä tuntee, että voi edistää jotain, auttaa omaa joukku-
etta, Léo kertoo.

Léolla on koulu-uransa aikana ollut kaksi opettajaa ja molem-
mat ovat olleet hyviä. Léolle on liikuntatunneilla löytynyt tekemis-
tä silloinkin, kun ohjelmassa ollut laji ei ole onnistunut: esimerkik-
si muiden luistellessa Léo on mennyt avustajan kanssa pulkkaile-
maan Malikkeelta lainatulla ahkiolla. 

Erilaisiin testeihin ja tai mittauksiinkin on löytynyt vaihtoehto-
ja, ja Move-testissä Léo pystyi suorittamaan mm. pyörätuoliradan 
ja pallon heittämisen. 

Léon vinkki liikunnanopettajille onkin napakka ja ytimekäs:
– Ei tarvitse stressata, koska on avustaja ja lapsi, joka osaa so-

veltaa. Kannattaa myös miettiä etukäteen. Ja myös se, että voi ottaa 
apuvälineitä ja soveltaa yhdessä. Myös fysioterapeuteilta voi kysyä.

Shakkia ja sähkärijalkapalloa harrastavan Léon jalkapallojouk-
kue, Turun Inter, on voittanut monta suomenmestaruutta ja 
Léo on ollut parina viime vuonna maalipörssin ykkönen.

Koulusta työelämään –tapahtumat syksyllä 2022
• #Osaaminen näkyviin –kampanja 5.–9.9.  
• Vammaisten yrittäjien päivät 13.–14.9., Helsinki
• Kyvyt kaapista – osaaminen esiin! 22.–23.9. 
• Kouluilta verkossa 13.10., teemana taitoaineet
• Työllisyystapahtuma Oulussa 20.10. 

• Työelämäpaja Lihastautipäivillä 12.11.
• Kaikki kentille ja saleihin –podcastit jatkuvat syksyllä 
Lisätietoja tapahtumista liiton verkkosivustolla lähempänä ajankohtia.  
Lisätietoja kaikista tapahtumista antaa työllisyysasiantuntija  
Liisa-Maija Verainen: 040 751 1081 tai liisa-maija.verainen@lihastautiliitto.fi.
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Teksti ja kuvat Olesya Nedostoynaya

Pöytäroolipelissä jokainen  
tuo peliin oman 
näkemyksensä ja ideansa
Kun sain tehtäväkseni esitellä harrastuksen, tiesin heti, että haluaisin kirjoittaa pöytäroolipeleistä. 
Minulle se on aivan uusi harrastus, aloitin sen viime syksynä, mutta olen varma jo nyt, etten aio 
lopettaa sitä ihan heti. Minun lempiasiani roolipeleissä on yhteisen tarinan kertominen kavereiden 
kanssa. Parasta on se, miten erilaisia hahmoja ja tarinoita jokaisella on mielessä. Säännöt ja 
pelimekaniikka ovat toissijaisia.

Haastattelin tähän juttuun kahta ystävääni, Hannaa, jonka 
kanssa olemme pelanneet Dungeons & Dragons -peliä Jo-
ensuussa ja Tommia, roolipeliveteraania, jonka kanssa jut-
telemme usein roolipeleistä ja jaamme toisillemme koke-
muksia. Mielestäni paras tapa saada tuntumaa siitä, mil-
laista on pelata pöytäroolipelejä, on vilkaista pelien sisään. 
Pyysin Hannaa ja Tommia kertomaan kokemuksistaan roo-
lipelien kanssa sekä peleistään ja hahmoistaan.

Pöytäroolipeleissä puhutaan ja heitetään noppaa, fyysi-
siä suorituksia ei tarvitse tehdä. Se tekee pelaamisesta es-
teetöntä monille ihmisille.

Tommi

Aloitin pelaamisen 12-vuotiaana, kun ystäväni oli saanut 
lahjaksi Dungeons & Dragons -pelin. Nyt olen pelannut roo-
lipelejä yli 30 vuotta, eikä loppua ole näkyvissä. Pelaan var-
maan elämäni loppuun saakka.

Pelaaminen on suuri ilo. Se on ystävien kesken jaettava 
harrastus ja elämäntapa, johon voi syventyä vaikka kuinka 
paljon - niin syvälle kuin itse haluaa ja aikaa riittää. Peleis-
sä syntyy myös joskus elämää suurempia tarinoita ja hie-
noja hetkiä, joita on mahtava jakaa ystävien kanssa. Peleis-
sä voidaan käsitellä myös monimutkaisia ja koskettaviakin 
aiheita; roolipelit eivät ole pelkästään kevyttä kivaa, vaikka 
voivat ja saavat ne olla sitäkin.

Pelipäivät ovat aina viikon kohokohtia. Pelatessa unoh-
tuu kaikki muu, kun pelimaailmat ja niiden tarinat valtaa-
vat ajatukset. Parasta on yhteinen tarinankerronta ja uusi-
en kokemusten luominen ystävien kanssa yhdessä. On upe-
aa, kun välillä syntyy hieno draaman kaari tai upea kohta-
us, tai kun juonipalapelin palat loksahtavat kohdalleen.

Roolipeleistä oppii nopeaa ajattelemista, nokkeluutta, 
isojen kokonaisuuksien hallitsemista ja erilaisten roolien ot-
tamista ja esittämistä. Ja aina oppii paljon siitä aiheesta, mis-
tä peli kertoo. Tunnen esimerkiksi keskiaikaista arabikult-
tuuria ja Englannin historiaa aika hyvin pelien ansiosta.

Roolipelaaminen sopii hyvin monenlaisille ihmisille, 
koska sitä voi tehdä monilla eri tavoilla ja erilaisilla vaka-
vuuden tai sitoutumisen asteilla. Mielikuvitus, heittäyty-
miskyky ja halu kertoa tarinoita auttavat kovasti, joten jos 

tällaiset ominaisuudet puuttuvat aivan kokonaan, roolipe-
leistä ei välttämättä saa irti kovin paljoa.

Tommin hahmo Lulu Masara

Yksi hahmo, jota pelaan parhaillaan, on Lulu Masara. Hän 
kuuluu pienen avaruusaluksen miehistöön kaukaisessa tu-
levaisuudessa, jossa ihmisiä asuu lukuisilla planeetoilla 
ympäri avaruutta. Hän tutkii muiden miehistön jäsenten 
kanssa nopean avaruusmatkailun mahdollistaneiden hyp-
pyporttien tuhoutumista parisataa vuotta sitten.

Lulu kuuluu Käpälä-nimiseen järjestöön (P.A.W.) joka on 
eräänlainen galaktinen ihmisoikeusjärjestö. Se on suoravii-
vainen ja kova aktivistijärjestö, joka mm. vie rikoksia tehnei-
tä megakorporaatioita oikeuden eteen tietomurtojen avulla ja 
salakuljettaa aseita sortohallintoa vastustaville kapinallisille.

Tiefling bard Lia hyödyntää musiikkia ja taidetta taikuuden työkalui-
na. Hän joutui pakenemaan kotikaupungistaan äkillisesti, mutta toi-
voo palaavansa kotiin vahvana kasvatti-isänsä avuksi.
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Eräällä pelikerralla Lulu päätyi pelastamaan aktivisti-
toverinsa kissaa, joka oli päätynyt takavarikkoon poliisin 
tehtyä ratsian aktivistin kotiin. Kissan pelastusoperaatiosta 
kehkeytyi täysipainoinen high-tech-kaappaustarina, jossa 
oli mukana monimutkaisia suunnitelmia, erikoisvarusteita 
ja katon kautta vaijerien avulla soluttautumista…

Tällä hetkellä vetämässäni D&D-pelissä seikkaillaan Poh-
jolassa, joka on viikinkiajan pohjolan fantasiaversio. Siel-
lä erilaiset pohjoismaiset vanhat uskomukset, kertomukset 
ja olennot heräävät eloon. Hahmot joutuvat erilaisiin seik-
kailuihin ja ongelmia ratkomaan, kun tarinat menneiden ai-
kojen jättiläisistä osoittautuvatkin tosiksi ja jäteistä on tehty 
havaintoja hahmojen kotikonnuilla, Björnstegnin mailla.

Hanna
Parasta roolipelaamisessa on ollut tutustua uusiin ihmisiin 
ja päästä kertomaan tarinaa heidän kanssaan. Rakastan ta-
rinoita ja tarinankerrontaa, ja kokemus on aivan erilainen, 
kuin jos keksisin tarinaa yksin. Jokainen tuo oman näke-
myksensä ja ideansa, ja tuloksena on aivan upea kokonai-
suus, jossa näkyy kaikkien oma jälki. 

Roolipelaaminen on kiinnostanut minua jo monta vuot-
ta, mutta en lähtenyt heti etsimään pelikavereita. Kun aloin 
katsoa Dimension 20 -sarjaa, iski roolipelikuume niin ko-
vaa, että aloin lopulta etsiä pelikavereita ja löysin Joen-
suusta peliporukan, joka oli aloittamassa D&D-kampanjaa. 

Vajaan vuoden aikana olen oppinut todella paljon. Olen 
itsevarmempi ja uskallan lähteä toteuttamaan omaa ideaa-
ni muiden kanssa, enkä vain mukaile muita. Toisaalta olen 
oppinut myös luottamaan muihin. Kun aloin pelata ensim-
mäistä kertaa, muut pelaajat olivat todella avuliaita ja kilt-
tejä. He olivat iloisia, että olin tullut mukaan ja vakuuttivat, 
ettei tyhmiä kysymyksiä ole.

Hannan hahmo Lia

Ensimmäinen hahmo, jonka loin D&D-peliä varten on Lia. 
Hän on tiefling bard, eli eräänlainen puolidemoni, joka 
hyödyntää musiikkia ja taidetta taikuuden työkaluna. 

Kasvaessaan Lia alkoi vihata elämäntilannettaan ja sitä, 
miten hänen ja kasvatti-isän tuli elää kaduilla, kun kunin-
kaalliset elävät hienoissa linnoissa eivätkä välitä heistä 
pätkääkään. Lia sai pakkomielteen kostosta ja päätti hyö-
kätä yksin kuninkaan linnaan. Tämä ei tietenkään päätty-
nyt hyvin, vaan vartijat löysivät Lian. Hänen tuli paeta äk-
kiä ja lähteä kotikaupungistaan. Lia toivoo palaavansa ko-
tiin vahvana ja auttavansa kasvatti-isäänsä taas.

Tämä kampanja on ensimmäinen, jota olen vetänyt. Peli 
sijoittuu luomaani Tirofian maailmaan. Saltusian rannikko, 
jossa pelaajat ovat tällä hetkellä, perustuu D&D:n viralli-
sen Forgotten Realms maailmaan, mutta kaiken muun olen 
keksinyt itse. 

Juoni painottuu lohikäärmeiden ympärille, sillä niihin 
saattaa liittyä jotain outoa… Saattaa olla, että sotilaskau-
punki Leilonin johtaja työskentelee lohikäärmeiden kanssa 
ja pelaajien tulee selvittää, mistä lohikäärmeet oikein tule-
vat ja mikä on Leilonin rooli tässä kaikessa. 

Joka pelissä tapahtuu jotain hauskaa ja odottamatonta. 
Yksi lempikohtauksistani tapahtui, kun pelaajat olivat lei-
riytyneet yöksi ja päättäneet vartiovuoroista. Minulla on 
taulukko asioista, joita voi tapahtua vartiovuoron aikana 
ja heitän noppaa, joka kertoo, mitä tapahtuu. Viimeiselle 

vartiovuorolle taisin heittää kakkosen, joka tarkoittaa sitä, 
että leiriä lähestyy aggressiivinen monsteri. Leiriä koh-
ti käveli jätti, ja olin täysin varautunut siihen, että pelaa-
jat hyökkäävät sen kimppuun. Näin ei kuitenkaan käynyt, 
vaan pelaajat alkoivat jutella jätin kanssa. Jätin nimi on 
Grog ja hän oli etsimässä ruokaa heimolleen. Pelaajat an-
toivat ruokaa Grogille ja Grog tajusi, että pelaajat olivat ys-
täviä. Heitin siis korkean luvun, kun Grogin piti pähkäillä 
tilanne käyttäen älykkyystaitoaan. Nyt Grog on yksi pelaa-
jien lempi-NPC, eli ei-pelattava hahmo. Tämä on hyvä esi-
merkki siitä, miten muiden pelaajien toiminta ja nopat voi-
vat saada aikaa hauskoja ja odottamattomia tilanteita. Se 
tekee roolipeleistä uniikin.

Lulu Masala tutkii nopean avaruusmatkailun mahdollistaneiden 
hyppyporttien tuhoutumista parisataa vuotta sitten. Hän on galakti-
sen ihmisoikeusjärjestö Käpälän aktiivinen jäsen. 

Dungeons & Dragons, lyhyesti D&D, on fantasia-aihei-
nen roolipeli, jossa pelaajat luovat itselleen kuvitteelli-
sen pelihahmon, joka yhdessä muiden pelaajien peli-
hahmojen kanssa osallistuu kuvitteellisiin seikkailuihin 
fantasiamaailmoissa. Hahmo koostuu numeroarvoista, 
jotka määräävät hahmon kyvyt erilaisissa asioissa, ku-
ten voima, ketteryys tai älykkyys. Pelihahmot kohtaavat 
kuvitteellisia olentoja ja paikkoja ja suorittavat tehtäviä, 
joissa kerätään esineitä ja kokemuspisteitä, jotka autta-
vat hahmoja kehittymään taitavammiksi seikkailijoiksi.

Yksi pelaajista toimii pelinjohtajana eli luolamesta-
rina ja pelin kertojana. Luolamestari ohjaa kaikkia 
muita pelimaailman olentoja paitsi pelaajien omia 
pelihahmoja.

Peliä pelataan etupäässä keskustelemalla. Tilanteet, 
joissa halutaan sattumanvaraisuutta, ratkaistaan 
nopanheitoilla, joissa hahmojen kyvyt vaikuttavat 
todennäköisyyksiin.
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Teksti Susanna Hakuni • Kuvat Jasmin Toropainen

Harvinaissairaus ja tapaturma

Kuka ottaisi kopin kokonaisuudesta?
Jasmin Toropaisen vapunaatto Naantalin kylpylässä ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan: 
allasosastolla sattunut kaatuminen vei Jasminin ensin sairaalaan ja sieltä kuntoutukseen. Vaikka 
tilanne kokonaisuudessaan näyttää jo paremmalta, on etenkin aika kuntoutusosastolla osoittanut, että 
harvinainen sairaus tuo helposti mutkia matkaan niin hoidon kuin kuntoutuksenkin suhteen.

Vapunaatto sujui aluksi mukavissa 
merkeissä Naantalin kylpylän altaiden 
äärellä: Jasmin nautti lämpimistä ve-
sistä äitinsä kanssa, kunnes kaksikko 
päätti siirtyä suihkutilojen kautta ta-
kaisin huoneeseen.

– Emme päässeet ihan suihkutiloi-
hinkaan asti, kun liukastuin ja kaa-
duin. Kaatuminen tapahtui nopeas-
ti kuten aina, mutta jälkikäteen tapah-
tumaa kelatessani, onnettomuuteen 
johti kaakelilla seisova vesi, jonka seu-
rauksena oikea jalkani lähti luisumaan 
eteenpäin, tasapainoni petti ja kaaduin 
oman jalkani päälle, Jasmin muistelee.

Jasmin kertoo ajatelleensa heti, että 
nyt kävi pahasti. Aavistus oli oikea: 
paikalle tilattu ambulanssi kiidätti Jas-
minin sairaalan päivystykseen, jossa 
kahden tunnin odottelun jälkeen otetut 
röntgenkuvat osoittivat sääriluun mur-
tuman. Murtuma ei kuitenkaan selittä-
nyt jalan puutumista, ja lisätutkimus-
ten jälkeen todettiin akuutti verisuoni-
vamma, joka esti verenkierron jalkaan. 
Sen jälkeen alkoi tapahtua vauhdilla:

– Tähän saakka olin joutunut odot-
tamaan liki kuusi tuntia, mutta veri-
suonivamman toteamisen jälkeen päi-
vystävä verisuonikirurgi tuli kerto-
maan, että lähden heti leikkaukseen, 

jossa tehdään verisuonen ohitus. Mi-
nulle vaihdettiin leikkausvaatteet, ja 
vasta tässä kohtaa sain siis märät uik-
karit pois päältä, Jasmin kertoo.

Leikkauksen jälkeen Jasmin vietti 
vuorokauden verisuonikirurgian po-
lilla tarkkailussa, josta matka jatkui 
traumaosastolle. 11.5. tehtiin vielä toi-
nen leikkaus, jossa itse murtuma levy-
tettiin. Traumaosastolta Jasmin siirret-
tiin Kaarinan terveyskeskuksen vuo-
deosastolle 16.5.

Kuntoutus kompastelee

Lihastaudin takia kuntoutus huolet-
ti Jasminia jo heti onnettomuuden ta-
pahduttua ja herätti monenlaisia aja-
tuksia. Miten murtuman kanssa selvi-
ää? Miten kuntoutus sujuu, jos lihak-
set ovat jo valmiiksi heikot? Miten liik-
kumattomuus vaikuttaa kuntoon?

– Aloin jutella kuntoutuksesta en-
simmäisen kerran jo sairaalan trauma-
osastolla, niin fysioterapeutille kuin 
lääkäreillekin. Kysyin, voisinko päästä 
jatkokuntoutukseen Maskun neurolo-
giseen kuntoutuskeskukseen, jossa oli-
si tietämystä myös lihastaudeista. Kaa-
rinassa asuvana asian päätti kotikau-
punkini, ja pyyntö evättiin välittömäs-
ti perustellen sillä, etten ole menos-
sa kuntoutukseen lihassairauden takia 
vaan murtuman ja sen hoitoon löytyy 
osaamista Kaarinasta, Jasmin kertoo.

– Kuntoutuksesta keskustelin heti 
uudestaan Kaarinan vuodeosaston 
lääkärin kanssa, joka ehdotti jatko-
kuntoutuspaikaksi Kaarinassa toimi-
vaa, lyhytaikaishoitoa tarjoavaa Vi-
siittiä. Muutaman päivän jälkeen alet-
tiinkin yhtäkkiä puhua kotiutuksesta. 
Ajatus tuntui puolentoista kuukauden 
osastojakson jälkeen toki houkuttele-
valta, mutta realiteetit iskivät nopeasti 
vastaan. Miten voin pärjätä kotona yk-
sin, jos en pääse edes vessaan itsenäi-
sesti? Koska ajatus oli liian pelottava, 

ehdotin kuitenkin kuntoutusjaksoa 
ennen kotiin paluuta joko Visiitis-
sä tai Maskun neurologisessa kuntou-
tuskeskuksessa. Sain vastauksen, että 
Masku ei tule onnistumaan, ja Visiit-
tiin on mahdollisuus päästä aikaisin-
taan heinäkuun puolessa välissä, Jas-
min kertoo.

Tämän jutun kirjoittamisen aikaan 
Jasmin on edelleen Kaarinassa vuo-
deosastolla, ja kotiinpääsy on suun-
nitteilla juhannuksen tiedoilla. Arki-
sin Jasmin tapaa fysioterapeutin, jon-
ka kanssa treenataan 30-60 minuuttia, 
viikonloppuisin fysioterapeutit eivät 
ole töissä. Samoin, fysioterapeutin sai-
rastuessa jää fysioterapia välistä. Jas-
min käy myös omalla fysioterapeutil-
laan Lihastautiliitossa, mutta vastaa 
taksimatkoista itse.

Harvinainen on  
harvinainen sairaalassakin

Kuntoutuksen puutteiden lisäksi Jas-
min huomasi jo sairaalan traumaosas-
tolla, että harvinaissairaan kohdalla ko-
konaisuus jää helposti huomioimatta.

Vaikka matkaan on mahtunut mutkia, Jas-
min uskoo siihen, että asiat etenevät ja 
kaikki järjestyy.

Jasminin jalka operoitiin kahdesti; ensin kor-
jattiin akuutti verisuonivaurio ja myöhem-
min levytettiin murtuma.
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– Tiedonpuute harvinaissairauk-
sista näkyi eniten alkuun traumaosas-
tolla. Kaikki tietoni olisivat olleet lu-
ettavissa Oma Kannassa, mutta yksi-
kään lääkäri ei ollut tutustunut tietoi-
hin. Niinpä esimerkiksi lihassairau-
desta johtuvaa riippunilkkaa luultiin 
alkuun tapaturmasta johtuvaksi. Kun 
kerroin sen johtuvan lihassairaudes-
ta, alkoivat lääkärit miettiä, miten nil-
kan asento saataisiin korjattua nor-
maaliksi – vaikka yritin useaan ottee-
seen sanoa, että sitä ei saa korjattua. 
Ensimmäinen ihminen, joka minua oi-
keasti kuuli, oli traumaosaston fysiote-
rapeutti. Sen jälkeen nilkkani jätettiin 
rauhaan, Jasmin muiselee.

Myös Kaarinan vuodeosastolla Jas-
min on joutunut useasti tekemään sel-
koa siitä, mihin pystyy ja mihin ei, ja 
mikä näistä johtuu lihassairaudesta ja 
mikä tapaturmasta. Ero sairaalaan on 
ollut se, että vuodeosastolla Jasmin ko-
kee, että häntä on oikeasti kuunneltu. 
Jasmin antaa kehuja erityisesti osaston 
fysioterapeutille, joka on kiinnostunut 
lihastaudeista. Hänen kanssaan kuntou-
tus on sujunut erinomaisesti ja molem-
milla on selkeät tavoitteet sen suhteen.

– Tietämättömyys vaikuttaa eniten 
kokonaisvaltaiseen hoitoon. Jos minut 
huomioitaisiin lihassairaana, jolle on 
sattunut tapaturma, voisi esimerkik-
si kuntoutukseen panostaa eri tavalla. 
Myös palveluiden saaminen kotiin oli-
si helpompaa, jos ihminen huomioitai-
siin kokonaisuutena ja ymmärrettäi-
siin eri sairauksien vaikutus toisiinsa, 
Jasmin toteaa.

Resurssien puute näkyy

Omakohtainen kokemus on tehnyt 
Jasminille näkyväksi myös resurssi-
en puutteen. Jos esimerkiksi osastolla 
olisi useampi fysioterapeutti, jäisi yh-
den ihmisen kuntoutukselle enemmän 

aikaa. Nyt resursseja siihen ei ole.
– Yleisesti ottaen hoitohenkilö-

kuntaa on liian vähän, mutta eroja-
kin osastojen välillä on. Päivystykses-
sä hoitajia ei edes näkynyt käytävillä, 
jotta olisi voinut pyytää vaikkapa kipu-
lääkettä. Traumaosastolla taas homma 
sujui todella hyvin. Kiireestä huolimat-
ta siellä oli tietyt rutiinit tiettyihin ai-
koihin. Kelloa soittamalla tuli aina joku 
paikalle nopeastikin, ja aamu- ja iltatoi-
mia ei koskaan jäänyt välistä. Vuode-
osastolla taas pula näkyy hyvin: kelloa 
soittamalla voi mennä kauankin ennen 
kuin ketään tulee ja välillä voi olla niin 
kiire, että jotkut toimet jäävät välistä.

– Arvostus hoitajien työtä kohtaan 
on kuitenkin noussut ihan uudelle ta-
solle tästä näkökulmasta. He ehdotto-
masti ansaitsevat enemmän ja arvos-
tus saattaisi tuoda myös uusia hoita-
jia alalle resurssipulaa helpottamaan, 
Jasmin toteaa.

Myös byrokratia on näyttäyty-
nyt esteenä kokonaisuuden kannal-
ta. Kuntoutuslaitoksissa parhaan mah-
dollisen osaamisen saamisessa estee-
nä ovat säännöt, kun valintaa rajoit-
taa pakko käyttää oman kaupungin 
tarjontaa, jossa katsotaan olevan riit-
tävästi osaamista.

– Byrokratian takia minun tulee 
myös koko ajan pitää murtuma ja li-
hassairaus toisistaan erillään, vaik-
ka molemmat vaikuttavat toisiinsa. 
Esimerkiksi Kelan kuntoutusta haki-
essa lihastautia varten en voi kertoa, 
että tarpeeni kuntoutuksesta on kas-
vanut, koska minulle on sattunut ta-
paturma. Murtuma taas on tuki- ja lii-
kuntaelinsairaus, joka ei ole vammais-
palvelulain alainen sairaus. Tuki- ja 
liikuntaelinsairaudesta johtuvia kus-
tannuksia, kuten kuljetuspalvelua, yh-
teiskunta ei korvaa. Tässä tapaukses-
sa voisi yrittää kysyä sosiaalihuolto-
lain mukaista kuljetuspalvelua, mutta 

Jasminin kanssa kotiinpääsyä odottaa vä-
hintään yhtä innokkaasti Jasminin koira.

todettiin että sellaista tuskin tässä-
kään tapauksessa saa. Tämä siis tar-
koittaa käytännössä sitä, että olen ko-
tini vankina, kunnes pystyn käve-
lemään ja ajamaan autoa. Toinen 
vaihtoehto on maksaa itse taksimat-
kat, minne sitten menenkin, Jasmin 
selvittää.

Hankaluuksista huolimatta Jasmi-
nin tilanne on pikkuhiljaa parantunut, 
ja Jasmin odottaa kovasti paranemi-
sen edistymistä siihen, että jalalle saisi 
taas varata painoa.

– Varauskiellon päättymisen jäl-
keen kuntoutus varmasti nopeutuu, ja 
kotiutuminenkin alkaa olla ajankoh-
taista. Pian aletaan fysioterapeutin 
kanssa kokeilla, onnistuuko kepeil-
lä käveleminen ja tuoko lihastauti sii-
hen paljonkin lisähaastetta. Kotiutu-
minen tapahtuu toivottavasti juhan-
nuksen tienoilla. Työ tulee tietysti jat-
kumaan sielläkin, ja jalkaa tulee edel-
leen kovasti kuntouttaa. Nyt on kui-
tenkin jo sellainen olo, että kyllä täs-
tä selvitään!
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Teksti ja kuvat Jasmi Ahonen

Pelailusta 
maajoukkueeseen
Ensimmäisen kerran tutustuin sähköpyörätuolisalibandyyn Lihastautiliiton perhekurssilla,  
mutta innostus ei heti tarttunut mukaan. Innostuminen lajista tuli myöhemmin veljen kautta,  
joka harrasti lajia. Aloitin pelaamisen noin 11–12-vuotiaana. Innostuin lajista sen vauhdikkuuden  
ja mukavien joukkuetovereiden myötä.

Kuitenkin muutaman vuoden pelaa-
misen jälkeen lopetin lajin harrasta-
misen 15-vuotiaana. Kiinnostus ei sii-
nä vaiheessa riittänyt harjoittele-
maan tai käymään turnauksissa, joi-
ta oli ympäri Suomea. Vuosia vieräh-
ti poissa lajin parista, mutta kävin silti 
aina  moikkaamassa tuttuja lähialueen 
turnauksissa. 

Kun muutin lukion jälkeen Helsin-
kiin, harrastusmahdollisuus tuli taas 
lähemmäksi ja veljeni ja kaverit hou-
kuttelivat takaisin lajin pariin. Tästä 
uudesta aloituksesta on nyt tullut ku-
luneeksi kahdeksan vuotta ja se on ol-
lut kyllä yksi parhaista päätöksistä, joi-
ta olen tehnyt. Kun päätin aloittaa uu-
destaan, asetin itselleni tavoitteita lajin 
suhteen ja olenkin niitä saavuttanut. 

Uudestaan aloittaminen oli hie-
man erilaista kuin pelaaminen lapse-
na. Säännöt piti opetella uudelleen, 
uuteen seuraan piti päästä sisään ja 
opetella oma pelityyli uudella pelivä-
lineellä. Lapsena olin pelannut käsi-
mailalla - silloin minulla riitti voimat 
käsissä, mutta parikymppisenä käsi-
en voimat olivat heikentyneet sen ver-
ran, että siirryin käyttämään mailaa, 
joka on kiinnitettynä pelituolin eteen, 
niin sanottua t-stick-mailaa. Paikkani 
kentällä vaihtelee pelin mukaan, mut-
ta useimmin se on ylhäällä tekemäs-
sä tilaa maalintekijöille. Puolustaessa 
olen myös hieman ylempänä, yleen-
sä ensimmäisenä vastustajaa vastassa. 
Kuitenkin liikun siellä missä valmen-
taja sanoo. 

Tavoitteiden kautta 
maajoukkueeseen

Palattuani lajin pariin asetin itselleni 
tavoitteita, jonka myötä harjoittelus-
ta ja pelaamisesta tuli itselleni tavoit-
teellisempaa kuin aikaisemmin. En-
simmäinen tavoitteeni oli tietenkin 

oppia olemaan kentällä uudella peli-
välineellä. Toinen tavoitteeni oli voit-
taa suomenmestaruus oman joukku-
een kanssa. Tämän tavoitteen saa-
vutimme vuonna 2018. Loput silloin 
asettamistani tavoitteista on liittynyt 
maajoukkueeseen. 

Ensimmäiseksi sain kutsun maa-
joukkueleirille ja siitä lähti sitten näyt-
tämisenhaluni nousuun, kun halusin 
päästä leirille uudestaan. Olen nyt ol-
lut maajoukkueringissä mukana noin 
neljä vuotta ja saavuttanut siten ta-
voitteitani. Suurin tavoitteistani on to-
teutumassa elokuussa 2022, kun läh-
den maajoukkueen kanssa edusta-
maan Suomea MM-kisoihin Sveitsiin. 
Olin hyvin iloinen, että tulin valituksi 
kisajoukkueeseen, sillä se osoittaa mi-
nulle, että harjoittelu on tuottanut nyt 
tulosta ja pääsen vielä näyttämään ky-
kyni kansainvälisillä kentillä. 

Joukkue tekee yhdessä

Spt-salibandy lajina on mielestäni 
vauhdikas ja taktinen. Pelinlukua, eli 
omaa ja muiden sijoittumista kentäl-
lä, pitää opetella samalla lailla kuin 
pallonkäsittelyä. Lajia on mahdollis-
ta harrastaa monista vammataustois-
ta huolimatta, mikä tekeekin siitä hie-
noa: se on mahdollista niin monel-
le. Erityisesti pidän myös siitä, että se 
on joukkueena tapahtuvaa toimintaa. 
Joukkueena yhdessä tekeminen on 
mielestäni yksi lajin parhaista puolis-
ta, kaikkia pitää kunnioittaa ja huomi-
oida, jotta peli toimii kentällä. Pelaam-
me sekajoukkueissa, naiset, miehet, 
nuoret ja vähän vanhemmat sekaisin. 

Suosittelen lajia kaikille, joita kiin-
nostaisi kokeilla uutta harrastusta, 
varsinkin joukkuelajeista kiinnostu-
neille. Kaikenikäiset ovat tervetullei-
ta lajin pariin ja joukkueita Suomesta 
löytyy viideltä eri paikkakunnalta.

Sähköpyörätuolisalibandyn 
maailmanmestaruuskilpailut 
pelataan 9.–14. elokuuta 2022 
Sveitsin Surseessä.
Suomen joukkueessa kisoissa pe-
laavat Atso Ahonen (C), Jasmi Aho-
nen, Anni Kyröläinen, Jesse Mursu, 
Kasper Vuorinen, Samuel Ojala, Ella-
Riikka Isometsä, Olli Palonen, Petri 
Matikainen (A), ja Saila Luumi. 

Suomi on maailmanrankingissa seit-
semäs. Sveitsin MM-kilpailuissa Suo-
mi pelaa samassa alkulohkossa Sak-
san (ranking-1.), Tanskan (2.), Es-
panjan (8.) ja Australian (11.) kans-
sa. Toisessa lohkossa pelaavat Italia 
(3.), Sveitsi (4.), Hollanti (5.), Belgia 
(6.) ja Kanada (9.).

Suomella on vuosilta 2010 ja 2014 
MM-pronssit ja vuodelta 2012 EM-
pronssi. Onnea matkaan elokuussa!
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Jasmi Ahosen veli Atso houkutteli siskonsa 
takaisin lajin pariin muutaman vuoden tau-
on jälkeen. Suostuttelu kannatti: Jasmin ja 
Atso ovat nyt lajin ensimmäinen sisaruspari 
Suomen maajoukkueessa arvokisoissa!



Työelämässä asiat 
eivät aina toimi 
niin kuin pitäisi
Syrjintä ja epätasapuolinen kohtelu 
työelämässä on kielletty, eikä työnan-
taja yhdenvertaisuuslain mukaan saa 
asettaa työntekijöitä eriarvoiseen ase-
maan. Työarjessa asiat eivät kuiten-
kaan aina suju niin kuin pitäisi, kuten 
alla oleva lihastautia sairastavan ker-
tomus työelämästä osoittaa:

”Kuka päättää miltä sairautesi 
näyttää, kysyi joskus eräs taho.

Vertaankin usein puheissani MS-
taudin oireita neurologisen harvinais-
sairauteni selittämiseen. Pääsin siinä 
helpolla, koska oireita oli vähän, jos 
välillä ollenkaan. Tilanne kuitenkin 
muuttui.

Kohdallani se tarkoitti rajuja liha-
soireita, rasituksensietokyvyn totaa-
lista heikkenemistä, kognitiivisia oi-
reita ja niiden myötä lääkitystä sekä 
niiden aiheuttamia rajuja sivuoirei-
ta, unesta puhumattakaan. Osatyöky-
kyisyys astui kuvaan, sen hyväksymi-
sestä ja paperiasioiden nopeasta hoi-
dosta haluan kiittää. Oli helpottavaa, 
että edes yksi asia hoitui nopeasti, 
muita hoidettavia tahoja laskeskelin 
olevan lähes 15, vammaispalvelus-
ta harvinaisyksikköön, työeläkelaitos, 

kuntoutus, TAYS, Kela... Kuponkeja, 
papereita ja lausuntoja lähti varsin 
paljon. 

Onkin harmillista, että työky-
kyäni arvioitiin ollessani edelleen 
osatyökykyinen. Ymmärrän, että 
ulospäin oireet pahimmillaan voi-
vat näyttäytyä hitautena, välinpitä-
mättömyytenä tai jopa laiskuutena. 
Kommunikaation puute oli varmas-
ti iso tekijä, huomasin aiheuttava-
ni ylimääräistä vaivaa ja stressiä, jo-
ten keskustelun avaukset jäivät yri-
tyksen tasolle. Olin kuitenkin rehel-
linen alusta asti ja olisikin ehkä ol-
lut reilua avata keskustelu myös siel-
tä päästä. Työtovereille oli sangen 
helppoa selittää, tapaistani oli ver-
hoilla huumorilla vaikeakin asia, sii-
tä muodostuikin hauska lause, jota 
käytettiin usein: ”Voitko toistaa, en 
ymmärtänyt kuulemaani”.

Siltä sairauteni siis tuntuu. Tul-
kinnat ovatkin sitten katsojan sil-
mässä. Olen varma, että kukaan 
meistä ei valitsisi vapaaehtoisesti 
mitään sairautta. 

Oireet ovat moninaisia ja aaltoile-
viakin ja varsin vaikeita ymmärtää.  

Hyväksyminen vielä vaikeampaa. En 
varmasti ollut parhaimmillani ja epä-
onnistumisia ja virheitä varmasti oli, 
sen myönnän helposti. Kaikilta se-
kään ei käy. 

Kun huomasin, että työkunnos-
sa tapahtuu muutoksia, otin työeläke-
laitokseen yhteyttä, olin saanut syk-
syllä päätöksen ammatillisesta kun-
toutuksesta. Ehdin käymään tämän 
vuoden puolella kuntoutuskumppa-
nin pakeilla, jossa kartoitettiin yhte-
nä vaihtoehtona työpaikalla tapah-
tuvaa koulutusta. Se on työnantajalle 
maksutonta. 

Sain myös myöntävän päätöksen 
henkilökohtaisesta avustajasta kotiin, 
se ei varsinaisesti liity työhön, muu-
ten kuin jaksamisen kannalta kotiar-
jen helpottuessa. Nuo eivät varsinai-
sesti enää liity mihinkään, mutta halu-
sin tuoda esille, että kulisseissa tapah-
tui montaa asiaa.

Yhtä kaikki, matka oli varsin mie-
lenkiintoinen, opin monta asiaa ja työ-
kavereilta saatu lähtiäispalaute peitto-
aa suuhun jääneen pahan maun. Toi-
vottavasti tämä auttaisi jotakuta toista 
tulevaisuudessa.”

Aina ei voi onnistua, mutta syrjiä ei saa!
Onnistuminen työnhaussa ja työssä toimiessa riippuu monesta tekijästä ja joskus tarvitaan myös hyvää tuuria. 
On ymmärrettävää, että etenkin töitä hakiessa voi turhauttaa tai tulla jopa halu heittää hanskat naulaan. 

Työnhakijoita ja -tekijöitä on kuitenkin kohdeltava yhdenvertaisesti ja terveydentila tai vammaisuus ei saa joh-
taa syrjintään. Myös työhaastattelu tulee järjestää tilassa, jonne on esteetön pääsy tai esimerkiksi verkossa. 

Mikäli sinulle tulee tunne, että epäilet kokeneesi syrjintää, voit ottaa yhteyttä esim. yhdenvertaisuusvaltuutet-
tuun, joka arvioi tilannetta kanssasi. Myös Lihastautiliitto on tukena näissä pohdinnoissa. Aina ei ole helppoa 
arvioida itse, onko tilanteessa ollut kyse lainvastaisesta syrjinnästä. 

Yksi mahdollisuus on pyrkiä selvittämään asiaa sen tahon kanssa, jonka epäilet syrjineen sinua. Omista tunte-
muksista kannattaa viestiä asiallisesti ja mahdollisuuksia painottaen, sillä näin toinen osapuoli voi oppia tule-
vaa varten. 

Liisa-Maija Verainen, Lihastautiliiton työllisyysasiantuntija
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Hilkka ja Eino Lindströmin  
rahaston syksyn haku on auki
Hilkka ja Eino Lindströmin rahaston vuoden 2022 apu-
rahojen syksyn haku on auki 31.8.2022 saakka. Rahasto 
jakaa apurahoja lihastautia sairastaville opiskelumah-
dollisuuksia, itsensä kehittämistä tai sellaista järjestö- 
ja harrastustoimintaan osallistumista varten, joka edis-
tää lihassairauksista tiedottamista. Jaettava summa on 
100–500€/vuosi/henkilö ja avustuksen saajan tulee olla 
Lihastautiliiton jäsen.

Hakemukset lähetetään 31.8.2022 mennessä osoittee-
seen: Lihastautiliitto ry/Liittohallitus, Läntinen Pitkä-
katu 35, 20100 TURKU. 

Hakulomakkeita voi tilata Lihastautiliiton keskustoi-
mistolta, p. 044 736 1030. Tiedusteluihin vastaa toimin-
nanjohtaja Sari Kuosmanen: 044 064 9494 tai sari.kuos-
manen@lihastautiliitto.fi.

Kesäaika Lihastautiliitossa
Lihastautiliiton keskustoimiston ja aluetoimistojen lo-
mat on tänäkin kesänä keskitetty pääsääntöisesti hei-
näkuuhun, Lihastautiliiton fysioterapia toimii läpi ke-
sän normaalia kevyemmällä miehityksellä. Myös Kysy 
lihastaudeista -palvelun puhelinlääkärineuvonta ja 
diagnoosineuvonta lomailevat heinäkuussa. Koko Li-
hastautiliiton henkilökunta toivottaa rentouttavaa ke-
sää sekä aurinkoisia kelejä!

Lihastautipäivää vietetään taas 2.9.
Syyskuun 2. päivänä vietetään jälleen lihastautien tietoisuuspäivää, 
joka on korvannut aiemman Lihastautiviikon. 

Tietoisuuspäivän tarkoituksena on lisätä tietoa lihassairauksista, jot-
ka kaikki ovat harvinaisia. Tieto on tärkeää, jotta harvinaisia sairauk-
sia sairastavat saavat parempia kuntoutuksen mahdollisuuksia, hoi-
toa sekä palveluja. Tietoisuuspäivän tavoitteena on samalla lisätä 
yhteisöllisyyttä. 

Tietoisuuspäivässä on mukana myös Lihastautiliiton Vastaanottajas-
ta vaikuttajaksi -hanke, jossa on kuluneen kolmen vuoden ajan (2019–
2021) etsitty uusia tiedonjakamisen tapoja.

Tietoisuuspäivässä Lihastautiliiton 50-vuotisjuhlavuonna on luvassa 
videotallenteita, joissa ääneen pääsevät lihastautien tutkijat sekä vai-
kuttamistyötä tekevä kokemuspuhuja. Päivän tapahtumista löytyy tar-
kemmin tietoa Lihastautiliiton verkkosivustolla syyskuussa. Voit osal-
listua tietoisuustyöhön merkitsemällä omat julkaisusi #lihastaudit 
#lihastautientietoisuuspäivä

Syksyn aikana on useita muitakin maailmanlaajuisesti vietettäviä eri 
lihastautien tietoisuuspäiviä:

• Elokuu on SMA:n tietoisuuskuukausi

• 7. syyskuuta on Duchennen lihasdystrofian tietoisuuspäivä ja joissa-
kin maissa koko syyskuu on julistettu DMD:n tietoisuuskuukaudeksi.

• 15. syyskuuta vietetään dystrofia myotonican tietoisuuspäivää.

• Mitokondriotautien tietoisuusviikko on syyskuun kolmas viikko, ja 
LGMD-tietoisuuspäivä on 30. syyskuuta.

• CMT:n tietoisuuskuukautta vietetään hieman eri aikaan eri maano-
sissa: Pohjois-Amerikassa se on syyskuu ja Euroopassa lokakuu.

Tehdään siis yhdessä tietoisuustyötä lihastautien hyväksi!

Lihastautipäivät ja iltajuhla
Marraskuussa juhlitaan!

Lauantaina 12.11.2022
Original Sokos Hotelli Ilves, Tampere

Ilmoittautuminen Lihastautipäiville 
ja pienryhmiin avautuu elokuussa.

Mukana, mm.
kansanedustaja Merja Kyllönen
näyttelijä Eero Herranen
Paneelikeskustelu vertaistuesta
Pienryhmiä
Lasten puuhapiste

Elina Soini
järjestöpäällikkö

Lisätietoja
044 038 6614
elina.soini@lihastautiliitto.fi 
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Verkkokursseja 
syksyllä
Lihastautiliiton syksyn kurssitarjon-
ta on ilmaisupainotteinen. Syksyn 
ohjelmassa on kaksi verkkokurs-
sia, joiden painopiste on taiteessa ja 
itseilmaisussa.

Itsemyötätuntoa etsimässä 
taiteen keinoin
Kuka minä olen, mitä minä halu-
an, mistä minä haaveilen? Mitä hy-
vää minussa on? Mitkä ovat minun 
vahvuuksiani?

Kurssi sopii lihastautia sairastavil-
le aikuisille. Kurssin tavoitteena on 
keskittyä omaan itseen ja oppia nä-
kemään itsensä hyväksyvin silmin.

Erilaisten taidemuotojen ja -kokeilu-
jen kautta työstetään kokonaisuutta 
omasta itsestä ja siitä, miten itseään 
katsoo ja itsestä ajattelee. Taiteen 
keinoin opetellaan hyväksyvää kat-
setta itseen. Kurssin aikana tehdyis-
tä teoksista koostuu lopuksi teosten 
kokonaisuus, josta voi itseään peila-
ta myös myöhemmin.

Kurssiaika: Tiistaisin aikavälillä  
11.10.– 15.11.2022 klo 18–20
Hakuaika päättyy: 12.9.2022
Kurssikoko: 10 osallistujaa
Paikka: Microsoft Teams 
-verkkopalvelu

Hyvinvointia ja luovuuden  
iloa kirjoittamalla
Kurssi sopii lihastautia sairastaville 
aikuisille.

Voit löytää kirjoittamisella uusia nä-
kökulmia elämääsi, vaikka et oli-
si kirjoittanut aiemmin lyhyitä vies-
tejä kummempaa. Jos sinulla on jo 
kirjoittajakokemusta, niin kurssil-
la saat tilaisuuden kehittää omaa 
luovuuttasi. Hae mukaan omista 
lähtökohdistasi!

Kurssiaika: 10.9.–11.9. ja 24.9.2022 
sekä 1.10.–2.10.2022.  
Päivittäinen työskentely klo 10–15, 
tunnin lounastauko puolenpäivän 
aikaan

Hakuaika päättyy: 10.8.2022

Kurssikoko: 16 osallistujaa

Paikka: Microsoft Teams 
-verkkopalvelu

Kesäpäivät
Lihastautiliitto järjestää elokuussa vielä kahdet kesäpäivät, tapahtumapaikkoina 
ovat Mikkeli ja Helsinki. Kesäpäivät ovat avoimia kaikille, ja niihin voi osallistua 
asuinpaikkakunnasta riippumatta. Päiville voit ilmoittautua osoitteessa  
www.lyyti.fi/p/Kesapaivat_2022_7749 tai Lihastautiliiton järjestösuunnittelijoille. 
Tervetuloa mukaan viettämään kesää Lihastautiliiton kanssa!

Kesäpäivä Otava, Mikkeli 18.8. klo 12–18
Paikka: Susiniemen leirikeskus, Susiniementie 50, OTAVA
Ohjelma:
klo 12–13 Omakustanteinen lounas (seisova linjasto)
klo 13–13.15 Tervetuloa 

Pia Pulliainen puheenjohtaja,  
Kaakkois-Suomen lihastautiyhdistys ry

 Sirpa Kälviäinen, järjestösuunnittelija Lihastautiliitto ry
klo 13.15–15 Potilas- ja sosiaaliasiamiehen palvelut,  

Miia Brunou
klo 15–15.30 Päiväkahvit
klo 15.30–17 Musiikkiterapian merkitys ja vaikutus neurologisessa 

kuntoutuksessa, Musiikkiterapeutti, FM ja neuropsykiatrinen 
valmentaja Hanna Laukkarinen

klo 17–18 Makkaranpaistoa ja verratonta vertaistukea, päivä päättyy

Lisätiedot ja erityisruokavaliot/ilmoittautumiset 3.8. mennessä osoitteessa 
www.lyyti.fi/p/Kesapaivat_2022_7749 tai järjestösuunnittelija Sirpa Kälviäiselle: 
050 599 2472 tai sirpa.kalviainen@lihastautiliitto.fi

Ohjelma, kahvit ja makkarat ovat maksuttomia.  
Osallistujien maksettavaksi jäävät lounas (aikuiset 16,30 €, 4–12 v 8,15 €, alle 
4-vuotiaat ja avustaja maksuton) ja matkat. Lounas maksetaan paikan päällä 
ilmoittautumisen yhteydessä, varaathan tasarahan.

Lihastautiliiton kesäpäivä Korkeasaaressa 27.8. klo 12–16
Ohjelma:
klo 11.30 Kokoontuminen Korkeasaaren pääportille  

(Mustikkamaanpolku 12)
klo 12 Lounas ravintola Pukissa
klo 13 Opastettu kierros Korkeasaaressa
klo 14.30 Mahdollisuus kiertää itsenäisesti Korkeasaaressa

Tapahtuman osallistumismaksu on 18 €/osallistuja. Henkilökohtaisista avustajista 
ja alle 4-vuotiaista ei peritä osallistumismaksua. Ilmoittautuminen 16.8. 
mennessä osoitteessa: www.lyyti.fi/p/Kesapaivat_2022_7749 tai puhelimitse 
Jonna Marttiselle p. 050 599 2473.
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Lounais-Suomen lihastautiyhdistys 
saateltiin virallisesti 40-vuotiaaksi
Lauantaina 11.6. saatiin Lounais-Suo-
men lihastautiyhdistyksen 40-vuoti-
nen taival virallisesti kirjoihin ja kan-
siin. Jo viime vuonna vuosia täyttäneen 
yhdistyksen koronapandemian siirtä-
mät juhlat saatiin järjestettyä pienellä 
viiveellä mukavankokoisen joukon voi-
min Naantalin kylpylässä. Juhlissa kuul-
tiin juhlavia puheita entisiltä ja nykyisil-
tä toimijoilta ja yhteistyökumppaneilta, 
laulettiin yhdessä ja muistettiin vuosi-
en varrella ansioituneita henkilöitä. Li-
hastautiliiton tervehdyksen juhlaan toi 
toiminnanjohtaja Sari Kuosmanen.

Juhlat avasi neurologian erikoislää-
käri Manu Jokela kertomalla lihastauti-
tutkimuksen ja lihastautien hoitomah-
dollisuuksien nykytilanteesta. Sen jäl-
keen kuultiin juhlatervehdys yhdis-
tyksen entiseltä puheenjohtajalta An-
ne-Mari Virolaiselta ja nykyiseltä pu-
heenjohtajalta Sanna Vauranojalta. Pu-
heissa korostui yhdistyksen tavoitteen 
muuttumattomuus vuosien varrella: 
yhdenvertaisen ja hyvän elämän mah-
dollistaminen lihastautia sairastaville. 
Myös yhdistyksen henkilöstö, toimin-
nan sinnikkyys ja utelias asenne uusiin 
asioihin saivat kiitosta.

Myös toiminnanjohtaja Sirke Sal-
melan puheessa nousivat esiin yhdis-
tyksen tekijät, niin henkilöstö kuin va-
paaehtoisetkin - ja tietysti jäsenet, joi-
ta ilman yhdistystä ei olisi. Juhlavieraat 
edustivat kattavasti tätä joukkoa; mu-
kana oli sekä työntekijöitä, vapaaehtoi-
sia että yhteistyökumppaneita, yhdis-
tyksen alkuajoista mukana olleista tuo-
reisiin kasvoihin. Yhdistyksen sihteeri-
nä aloittanut Aino Mäkinen on yhdis-
tyksen alkuajoista saakka ollut muka-
na siellä missä tarvetta on ollut: ensin 
tiedotus- ja yhteydenpitotöissä ja edel-
leen järjestämässä mm. yhdistyksen 
risteilyt. Aino on todellakin ansaitusti 
Lihastautiliiton Vuoden vapaaehtoinen!

Hyvien tekijöiden rooli ja merkitys 
näkyi myös, kun päästiin jakamaan an-
siomerkkejä: liiton hopeisen tai kultai-
sen ansiomerkin sai kaikkiaan 9 yhdis-
tyksen jäsentä. Kultainen ansiomerkki 
lihastautia sairastavien hyväksi tehdystä 

työstä myönnettiin Antti Virralle ja An-
tero Kautolle, hopeisen kunniamerkin 
saivat Tarja Vasama, Krista Hellén, Pet-
ri Lindell, Ulla-Maija Lind, Sinikka So-
kero, Juuso Ahola ja Kuu-Katjaana Sil-
lanpää. Lihastautiliiton jakamien viral-
listen tunnustusten lisäksi yhdistys ha-
lusi muistaa useita aktiivisia jäseniään 
myös omilla kiitoslahjoillaan. Yhdistyk-
sen oman kiitoksen saivat mm. aktiivijä-
sen Hannu Mikkola ja sekä yhdistyksen 

vanhin jäsen Vuokko Salminen.
Myös tulevaisuus näyttää Lounais-

Suomen Lihastautiyhdistyksessä hyväl-
tä: keväällä 2021 STEAlta haettu han-
keavustus ALS-vertaistuen kehittämi-
seen sai myönteisen päätöksen joulu-
kuussa. Hankkeen tavoitteena on ALS-
tautia sairastavien tukeminen vertais- 
ja vapaehtoistoiminnan avulla koko yh-
distyksen toimialueella Satakunnassa 
ja Varsinais-Suomessa.

Liiton kunniamerkin sai 9 yhdistyksen jäsentä, lisäksi yhdistys palkitsi itse monia aktiivisia 
toimijoitaan.

Toiminnanjohtaja Sari Kuosmanen vaihtoi 
juhlissa kuulumisia entisen toiminnanjohta-
jan Leena Koikkalaisen kanssa.

Sirke Salmelalla ja Jasmin Toropaisella oli 
juhlissa hymy herkässä. 
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Jäsenyhdistysten liikuntavastaavat
Oman alueesi liikunta-asioissa ota yhteyttä jäsenyhdistyksissä toimiviin liikuntavastaaviin. Liikuntavastaavat toimivat yh-
teyshenkilöinä yhdistyksen ja alueella toimivien yhteistyökumppaneiden välillä sekä koordinoivat ja kehittävät jäsenistölle 
sopivia terveysliikuntapalveluita.
Lihastautiliitossa liikunta-asioista vastaa järjestösuunnittelija Sirpa Kälviäinen: 050 599 2472 tai sirpa.kalviainen@lihastautiliitto.
fi. Kysy liikunnasta –neuvonta vastaa liikunta-aiheisiin kysymyksiin syyskaudella perjantaisin  9.9., 7.10., 4.11. ja 2.12. klo 14–16

OUKALI, POHJOIS-POHJANMAAN JA  
KAINUUN LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaava Maarit Sihvonen 
maarit.sihvonen@dentfys.fi, 
p .040 528 0622
LOUNAIS-SUOMEN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaava Antti Virta  
antti.k.virta@gmail.com, 
p. 040 743 8489
varaliikuntavastaava  
Hannu Mikkola 
hannu-mikkola@luukku.com,  
p. 050 336 2895
varaliikuntavastaava Erja Simonen  
erja.johanna.simonen@gmail.com, 
p. 045 356 6344
KAAKKOIS-SUOMEN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaava Minna Nivala 
minna.nivala@mail.com, 
p. 050 376 9621

PIRKANMAAN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaavaa Mika Saarela
mika.saarela@hotmail.com, 
p. 0400 874 576
POHJANMAAN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaava Päivi Pihakari 
paivi.pihakari@gmail.com,  
p. 050 573 8871
varaliikuntavastaava  
Mirja Asikainen  
mirja.asikainen@edu.vaasa.fi, 
p. 0400 973 233
POHJOIS-SAVON  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaava Silja Laituri
siljariitta.laituri@gmail.com
p. 040 748 7160

UUDENMAAN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaava Atso Ahonen
atso.ahonen@gmail.com, 
p. 050 308 6886
ITÄ-SUOMEN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaava Liisa Piiparinen 
liisa.piiparinen@wippies.fi,  
p. 050 431 7100
varaliikuntavastaava  
Aila Laakkonen 
laakkonen.aila@gmail.com,  
p. 050 301 0864
ETELÄ-HÄMEEN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
liikuntavastaava Pekka Sippo 
p. 0400 407 136

Lihastautiliiton toimintaa voit tukea  
yksityishenkilönä tai yrityksenä.
Merkkipäivälahjoitukset
Merkkipäivää viettäessäsi voit esittää toivomuksen, että 
lahjojen sijasta sinua muistavat tukisivat Lihastautiliiton 
toimintaa. Myös muistokukkarahat voi ohjata liiton  
toiminnan tukemiseen.

Testamenttilahjoitukset 

Testamenttilahjoituksillä kehitetään Lihastauti liiton toimin-
taa sairastavien ja heidän läheistensä hyväksi. Lahjoittaja  
voi halutessaan määritellä lahjoituk sensa käyttötarkoituk-
sen. Testamentti lahjoitukset ovat verovapaita.

Lahjoita tilille: Nordea FI17 1590 3000 2011 50

Tue toimintaa

Lisätietoja lahjoituksista  
talous päällikkö  
Sari Posio, 044 736 1033,  
sari.posio@lihastautiliitto.fi

Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa 
RA/2020/587 Lihastautiliitolle on voimassa 1.8.2020 
alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun 
ottamatta. Varat käytetään Lihastautiliitto ry:n järjes-
tämän vertaistuki-, harrastus- ja virkistystoimintaan. 
Rahankeräyslupa on myönnetty 19.5.2020.

www.lihastautiliitto.fiALS-yhteyshenkilöt
ALS-yhteyshenkilöltä saat vertaistukea ja tietoa alueesi  
ALS-tapaamisista ja tukiryhmien toiminnasta.

LOUNAIS-SUOMEN  ETELÄ-HÄMEEN  
LIHASTAUTIYHDISTYS
Aki Rantanen 
ajkrantanen@gmail.com,  
p. 050 402 1051
Kyllikki Lampinen (omainen) 
ellikyllikki@gmail.com,  
p. 040 089 3325
KAAKKOIS-SUOMEN  
LIHASTAUTIYHDISTYS 
Erja Vakkila
erja.vakkila@gmail.com,
p. 0400 552 423
KYMENLAAKSON  
LIHASTAUTIYHDISTYS 
Pirjo Niemi
pirjo.hellevi.niemi@gmail.com,
p. 045 897 5255
LAPIN LÄÄNIN  
LIHASTAUTIYHDISTYS
Mauno Korhonen (omainen) 
maunokoo@saunalahti.fi, 
p. 0400 181 102

LIHASTAUTIYHDISTYS
Katja Holmström 
katjaholmstrom@gmail.com 
PIRKANMAAN  
LIHASTAUTIYHDISTYS
Jari Lammela 
lammelajari61@gmail.com,  
p. 0400 331 738
POHJANMAAN  
LIHASTAUTIYHDISTYS
Carita Ahlvik-Fors 
carita.ahlvik@gmail.com,  
p. 050 535 5428
UUDENMAAN  
LIHASTAUTIYHDISTYS
toimisto@uly.fi,  
p. 040 833 9430
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Runebergin Apteekki
Helsinki, www.runeberginapteekki.fi

Tmi Ari Jortikka
Köyliö, www.matkajortikka.fi

AC & Heating System Oy
Turku, www.ach-system.fi

Eurajoen Ajo-opisto
www.eurajoenajo-opisto.fi

EuROmASki Oy
Kaarina,  

www.euromaski.fi

Hautaustoimisto Saarinen
Turku, www.hautaussaarinen.fi

Harjavallan  
Auto ja metalli ky

puh. 02 674 6309

Sähköpalvelu keskitalo ky
Kempele, puh. 044 262 7499

Oiva-Pelti Oy
Turku, www.oivapelti.fi

mavor Oy
Nummela, www.mavor.fi

majatie Oy
Kellokoski, www.majatie.fi

kOnEPAJA  
TRAmETA Oy

Turku,  
www.trameta.fi

konekorjaamo Riikonen Oy
Joensuu, www.konekorjaamoriikonen.fi

Eino nikka & knit
Pekanpää, puh. 0400 785 844

mETSäPAlvElu TuRunEn Oy
Kauppatie 11, 81200 Eno, puh. 0500 278 828 

tuomo.turunen@metsapalveluturunen.fi

www.metsapalveluturunen.fi

Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys 
YHDISTYS TUKEE MIKKELIN KESÄPÄIVILLE OSALLISTUVIA

Lihastautiliitto järjestää yhdistyksen toiminta-alueel-
la Mikkelissä (Susiniemen leirikeskus, Susiniementie 50, 
Otava) kesäpäivän to 18.8. klo 12–18.
Yhdistys kannustaa jäsenistöään osallistumaan  
Kesäpäivään, tukemalla osanottajia seuraavasti;  
Yhdistys maksaa omakustanteisen lounaan 16,60 eur 
sekä maksaa km-korvausta 0,30 eur/km mukaan.
Ilmoittautumiset 1.8. mennessä Lihastautiliiton järjestö-
suunnittelija Sirpa Kälviäiselle, puh. 050 599 2472 tai  
sirpa.kalviainen@lihastautiliitto.fi
MARTTOJEN MIA-HANKE (Minun arkeni)
Tavataan Lappeenrannan Marttalassa (Valtakatu 45,  
53100 Lappeenranta) pe 16.9 klo 11.00. Käynti Anni  
Swaninkadun puolelta, summerissa lukee Opetuskeittiö. 
Etelä-Karjalan Martat kertovat MIA-hankkeesta ja teh-
dään yhdessä ruokaa. Ruuantekoteema voisi olla  
kotiruokaa kolikoilla tai kasvisvaihtoehdot tutuksi tai  
terveelliset välipalat. Mikä näistä kuulostaisi 
houkuttelevimmalta?
Tapaamisessa sovitaan osallistujien kanssa myös jatkosta. 
Seuraavilla kerroilla (5 tapaamista) tehdään joka kerta ruo-
kaa ja lisäksi käydään arkielämään ja arjenhallintaan liitty-
viä teemoja läpi, esimerkiksi siivouspäivä ja oma talous.
Kurssi on osallistujille maksutonta ja vapaaehtoista.
Mukaan mahtuu 8 henkilöä. Ilmoittautumiset  
Lihastautiliiton järjestösuunnittelija Sirpa Kälviäiselle  
ma 5.9. mennessä, puh. 050 5992472 tai  
sirpa.kalviainen@lihastautiliitto.fi

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys
Yhdistys suljettu 13.6.–21.8. Hyvää kesää ja aurinkoisia kelejä!

Pirkanmaan Lihastautiyhdistyksen kesäretki
PARASTA PYHÄJÄRVEÄ
Torstaina 7.7.2022. Lähtö Tampereen vanhalta kirkolta klo 9.00, josta 
Juhani Viidan johdolla toteutuvalla bussiretkellä kuljetaan Pirkanmaan 
alkujuurilla Lempäälän, Vesilahden ja Nokian kesäisissä maisemissa.
Nykyaikainen kasvukunta Lempäälä tarjoaa kulkijoille myös entisyyt-
tä ja näemmekin mm. keskiaikaisen kirkon ja historiallisen Kuokkalan 
Museoraitin.
Päivän kohokohtana on kiireetön vierailu Vesilahden kirkossa. Kirkko-
herra Harri Henttinen kertaa mukaansa tempaavalla tyylillään kirkon 
historiaa, nykypäivää ja omaa toimintaansa seurakuntansa pidettynä 
paimenena.
Vesilahdella tutustumme kiehtovaan Klaus Kurjen -tiehen sen maisemi-
en, rakennusten ja tarinoiden myötä. Noin 20 kilometrin mittaisella rei-
tillä teemme mielenkiintoisen aikamatkan pakana-ajoista näihin päiviin.
Matkan edetessä näemme mm. Laukon kartanon, minkä jälkeen pian 
onkin vuorossa maittava keittolounas Pyhäjärven rantamilla sijaitsevan 
Hukianhovin viihtyisissä tunnelmissa. Ruokalun jälkeen laulamme Ju-
hanin johdolla yhdessä kesäisiä lauluja ja nautimme iltapäiväkahvit.
Tampereelle ajelemme Nokian kautta, missä piipahdamme Nan-
son tehtaanmyymälä Penkolassa. Takaisin Tampereella ollaan klo 16 
aikoihin.
TERVETULOA!
Sitovat ilmoittautumiset Marketta Ojalalle 27.6 mennessä.  
Toivotamme Lihastautiliittoon sekä kaikille jäsenyhdistyksille  
aurinkoista ja virkistävää kesää!
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Laivurinkatu 26, 92100 Raahe,  
puh. 08 211 8100

www.harkatorinapteekki.fi

Vaasan Vanha apteekki 
Gamla apoteket i Vasa

Vaasanpuistikko 13,  
65100 Vaasa,

puh. 06 357 5300
www.vanha-apteekki.fi
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Lihastautiliiton palvelut

FYSIO TERAPIA
Lihastautiliiton fysioterapiapalvelutoiminta on erikoistu-
nut lihastautia sairastavien lihastaudin erityispiirteet sekä 
yksilöllisen kokonaistilanteen huomioivaan fysioterapi-
aan. Fysioterapiayksikkö tarjoaa yksilöllistä fysioterapiaa, 
allasterapiaa, hengitysfysioterapiaa ja etäkuntoutusta. 
Fysioterapeutit Veera Tevasaari, Emma Velling ja Noora 
Kärkkäinen. Fysioterapian vastaanotto: Läntinen Pitkä-
katu 35, 20100 Turku (ei liikuntaesteitä).
Ajanvaraus arkisin klo 9–15, 044 736 1030  
fysioterapia@lihastautiliitto.fi

KURSSITOIMINTA
Kursseja lihassairaiden ja heidän läheistensä elämän-
tilanteen kohentamiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi 
lapsille, nuorille, perheille, työikäisille ja eläkeläisille, 
verkkokursseja aikuisille. Tarkempia tietoja  
kursseista: www.lihastautiliitto.fi/tietoa-ja-tukea/
kurssitoiminta/
Ota yhteyttä: kuntoutusasiantuntija  
Susanna Ryynänen, 044 703 4657 
susanna.ryynanen@lihastautiliitto.fi 

TYÖELÄMÄN, KOULUN-
KÄYNNIN JA OPISKELUN  
NEUVONTA- JA TUKIPALVELUT

Tukea koulunkäyntiin, opiskeluun, työllistymiseen, 
yrittäjyyteen sekä työelämässä jaksamiseen liittyvissä 
kysymyksissä. Palvelu sisältää yksilöllistä ohjausta ja 
suunnittelua sekä tarvittaessa mukanaoloa koulupala-
vereissa ja työterveysneuvotteluissa.
Ota yhteyttä: Liisa-Maija Verainen, puh. 040 751 
1081 tai liisa-maija.verainen@lihastautiliitto.fi

JURIDINEN NEUVONTA
Maksutonta neuvontaa vammaispalveluihin,  
vakuutus-, eläke- ja kuntoutuslainsäädäntöön sekä 
perusoikeuksiin liittyvissä asioissa.
Puhelinaika torstaisin klo 9–12 ja 13–16  
lakimies Mika Välimaalle 045 7731 0105  
mika.valimaa@kynnys.fi

SOSIAALITURVA  NEUVONTA
Sosiaaliturvaan liittyvää edunvalvontaa ja neuvontaa.
Ota yhteyttä: sosiaaliturva-asiantuntija  
Katja Voltti, 044 736 1031 
katja.voltti@lihastautiliitto.fi

Kysy lihastaudeista -palvelu sisältää lihastauti-
asiantuntijan sekä lääkäreiden puhelimitse anta-
man ohjauksen ja neuvonnan.
Asiantuntijan tavoittaa arkisin klo 9–15  
numerosta 050 572 2784 tai  
kati.kekkonen@lihastautiliitto.fi
Puhelinlääkäriaikoja on keskimäärin kaksi  
kertaa kuukaudessa, heinäkuussa puhelin-
lääkäripalvelu lomailee.

KYSY LIHASTAUDEISTA –PALVELUN  
PUHELINLÄÄKÄRIAJAT SYYSKAUDELLA 2022 
Lihastautiliiton puhelinlääkärin tavoitat soittoai-
kana numerosta 044 0480 100. Linja aukeaa soit-
toajan alettua, ja se suljetaan soittoajan päätyttyä. 
Puhelinaikoja ei voi varata etukäteen, eikä puheli-
najan aikana jättää lääkärille viestiä, tekstiviestiä 
tai soittopyyntöä linjan ollessa varattu. Puhelusta 
peritään normaali matkapuhelinmaksu

KYSY LIHASTAUDEISTA 
-PALVELU

ELOKUU
23.8. klo 16–17.30
neurologian erikoislääkäri 
LT, dosentti
Mari Auranen

SYYSKUU
6.9. klo 16–17.30 
LT, perinnöllisyyslääketie-
teen ja lastenneurologian 
erikoislääkäri 
Hannele Koillinen 

LOKAKUU

22.9.2022 (torstai)  
klo 17–18.30 
lastenneurologian  
erikoislääkäri LT, 
Pirjo Isohanni

5.10. klo 15–16.30 
professori 
Bjarne Udd

MARRASKUU

17.10. klo 17–18.30
neurologian erikoislääkäri
Hannu Laaksovirta

1.11. klo 16–17.30
LT, perinnöllisyyslääketie-
teen ja lastenneurologian 
erikoislääkäri
Hannele Koillinen 

18.11. klo 13–14.30
neurologian dosentti
Johanna Palmio

22.11. klo 16–17.30
neurologian erikoislääkäri 
LT, dosentti
Mari Auranen

JOULUKUU
7.12. klo 17–18.30
neurologian erikoislääkäri
Manu Jokela 

13.12. klo 16–17.30
neurologian erikoislääkäri 
LT, dosentti
Mari Auranen
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HUOM! Puhelinlääkäreiden soittoaikoihin saattaa tulla 
muutoksia, ajantasainen lista löytyy Lihastautiliiton 
verkkosivuston tapahtumakalenterista.



Lihastautiliitto ry
Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku
Keskustoimisto avoinna ma–pe klo 9–15 
Puhelin 044 736 1030, faksi (02) 273 9701
lihastautiliitto@lihastautiliitto.fi

www.lihastautiliitto.fi

Toiminnanjohtaja 
Sari Kuosmanen, 044 064 9494

Järjestöpäällikkö
Elina Soini, 044 038 6614

Viestintäasiantuntija 
Susanna Hakuni, 050 591 5049

Talouspäällikkö 
Sari Posio, 044 736 1033

Asiantuntija, lihastaudit 
Kati Kekkonen, 050 572 2784

Kuntoutusasiantuntija 
Susanna Ryynänen, 044 703 4657

Työllisyysasiantuntija 
Liisa-Maija Verainen, 040 751 1081

Sosiaaliturva-asiantuntija 
Katja Voltti, 044 736 1031

Järjestöassistentti 
Monica Lahermaa, 044 736 1030

Viestintäsuunnittelija (Paikka auki)
Janne Ansaharju, 044 704 9666

Järjestösuunnittelija 
Sirpa Kälviäinen (liikuntatoiminta) 
Lappeenrannan aluetoimisto 
Perillistenkatu 3,  
53100 LAPPEENRANTA 
050 599 2472

Järjestösuunnittelija 
Marjo Luomanen  
(kokemustoiminta) 
Vaasan aluetoimisto 
Korsholmanpuistikko 44,  
65100 VAASA 
040 754 9716

Järjestösuunnittelija 
Raija Similä 
(lomatoiminta ja 
+65-ikäisten toiminta) 
Oulun aluetoimisto 
Kansankatu 53, 90100 OULU 
050 591 4244

Järjestösuunnittelija 
Jonna Marttinen 
(nuorisotoiminta ja perhetoiminta) 
Helsingin aluetoimisto 
Marjaniementie 74,  
00930 HELSINKI 
050 599 2473

Fysioterapeutti 
Emma Velling 
040 775 3148

Fysioterapeutti 
Veera Tevasaari 
050 591 5043

Fysioterapeutti 
Noora Kärkkäinen 
044 711 7127

Vastaanottajasta vaikuttajaksi 
-hankkeen projektisuunnittelija 
Annakaisa Suominen 
044 019 0454

Sähköpostit 
etunimi.sukunimi@lihastautiliitto.fi

Liity  
jäseneksi!

HENKILÖJÄSENEKSI  
Lihastautiliiton paikallis yhdistyksiin

Lihastautiliitto toimii kattojärjestönä 12 alueelli selle 
lihastautiyhdistykselle eri puolilla Suomea. Yhdis-
tysten varsinaisiksi henkilöjäseniksi voivat liittyä 
lihastautia sairastavat. 

Yhdistysten kannattajajäseniksi voivat liittyä omai-
set, läheiset, ystävät tai kaikki lihastaudeista kiin-
nostuneet.

Jäsenmaksut ovat yhdistyskohtaisia, lisätietoa jä-
senmaksusta saat oman alueesi yhdistyksestä.

Liity täyttämällä sähköinen liittymislomake  
paikallisen lihastautiyhdistyksen verkkosivuilla.

VARSINAISEKSI JÄSENYHDISTYKSEKSI  
Lihastautiliittoon

Lihastautiliiton jäsenyhdistyksiksi voivat liittyä  
muutkin kuin paikalliset lihastautiyhdistykset.  
Edellytyksenä on liiton sääntöjen mukainen  
toiminta ja tarkoitus.

TUKIJÄSENEKSI Lihastautiliitoon

Lihastautiliiton tuki- ja asiantuntijajäseniksi  
voivat hakeutua henkilöt, organisaatiot ja  
muut yhteisöt.

Kysy lisää yhdistysjäseneksi liittymisestä  
ja liiton tukijäsenyydestä toiminnanjohtaja Sari 
Kuosmaselta sari.kuosmanen@lihastautiliitto.fi
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Jäsenyhdistykset
ETELÄ-HÄMEEN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.etelahameenlihastauti-
yhdistys.yhdistysavain.fi/
Timo Välimaa (pj), 040 508 8173,  
ehlyry@gmail.com
Saija Eerola, 044 048 5710, 
saija.eerola@outlook.com 
Lahden lihastautikerho
Sinikka Puolanne, 040 739 9454, 
sinikka.puolanne@saunalahti.fi

ITÄ-SUOMEN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.itasuomenlihastautiyhdistys.
yhdistysavain.fi/
Timo Kontturi (pj), 050 462 3816,  
tkontturi@hotmail.com
Leena Kontturi (siht) 
lkontturi@hotmail.com

KAAKKOIS-SUOMEN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.kaakkoissuomenlihastauti-
yhdistys.yhdistysavain.fi/
Pia Pulliainen (pj), 045 8403 696, 
kaakonlihastauti yhdistys@ 
gmail.com
Alla Kähärä (siht.) 0400 485 850 
allakahara75@gmail.com
Savonlinnan seudun yhteyshenkilö 
Kirsi Luostarinen 
kluostarinen@hotmail.fi

KESKI-SUOMEN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.kslty.fi 
yhdistys@kslty.fi
Jäsenasiat ja web 
Tommi Rantanen, 050 097 5615

KYMENLAAKSON  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.kymenlaaksonlihastauti-
yhdistys.yhdistysavain.fi/
Jouni Piirala (pj), 044 5655 347,  
jouni.piirala@kymp.net
Anne Holmberg (siht., jäsenasiat),  
040 765 5238, 
anne_holmberg@msn.com

LAPIN LÄÄNIN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.lapinlaaninlihastautiyhdistys.
yhdistysavain.fi/
Seija Nikumaa (pj), 040 562 6848,  
snikumaa@gmail.com
Sanna Niemi (siht) 
niemelle@msn.com

OUKALI, POHJOIS-POHJANMAAN  
JA KAINUUN LIHASTAUTI-
YHDISTYS RY
Rautatienkatu 40 as 4 
90120 Oulu 
www.oukali-lihastautiyhdistys.com 
0440 434 323,  
oukali.lty@gmail.com

POHJOIS-SAVON  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.pohjoissavonlihastauti-
yhdistys.yhdistysavain.fi/
Silja Laituri (pj), 040 748 7160, 
siljariitta.laituri@gmail.com

PIRKANMAAN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.pirkanmaanlihastauti-
yhdistys.yhdistysavain.fi/
Marketta Ojala (pj), 040 751 1523,  
s.marketta.ojala@gmail.com
Taru Leino (siht), 0400 777 592,  
tarulei23@gmail.com
Hämeenkyrön  
vertaistukiryhmä Pilari
Hannele Hietanen, 050 4031 140,  
hannele.hietanen@hotmail.com
Myosiittikerho Tampereella
Marketta Ojala, 040 751 1523,  
s.marketta.ojala@gmail.com
Valkeakosken Verrokit
Marketta Ojala, 040 751 1523,  
s.marketta.ojala@gmail.com

LOUNAIS-SUOMEN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.lsly.fi
Toimisto (Itäinen Pitkäkatu 68)  
avoinna ma-to 9-13
050 9133 517,  
yhdistys@lsly.fi
Porin seudun lihastautiklubi  
ja Rauma ja ymbrystä  
dystrofiaseor
Erja Simonen, 045 356 6344,  
erja.johanna.simonen@gmail.com
Loimaan alue
Eeva Anttila 
eeva.anttila86@gmail.com
Avustajakeskus
02 251 8549 
avustajakeskus@avustajakeskus.fi 
www.avustajakeskus.fi

UUDENMAAN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.uly.fi
Toimisto Väinö Auerin katu 10, 
00560 HELSINKI
Järjestökoordinaattori 
Kristiina Miettinen, 040 833 9430, 
toimisto@uly.fi
Liisa Rautanen (pj), 0500 974 794,  
liisa.rautanen@uly.fi
Hanna Bäckström (siht), 
040 832 2681,  
backstrom.hanna2@gmail.com

POHJANMAAN  
LIHASTAUTIYHDISTYS RY
www.pohjanmaanlihastauti-
yhdistys.yhdistysavain.fi/
Arja Jylhä-Ketola (pj), 040 579 4165,  
arja.jylha-ketola@wippies.com
Elina Levijoki (siht.), 040 517 7243 
elinalevijoki@gmail.com
Pietarsaaren seudun  
lihas tautikerho – Jakobstads  
nejdens muskelhandikappgrupp
Carita Ahlvik-Fors, 050 535 5428,  
carita.ahlvik@gmail.com

Ota rohkeasti  
yhteyttä ja  
tule mukaan  
toimintaan!




