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Fysioterapeutti - Fysioterapeut

ROGER ANDERGÅRD
0400 81 69 69
rogerandergard.ﬁ
Jäsenetu!

Porvoon Life kaupasta

jäsenkortilla -10 % alennus
ostosten yhteydessä.
Piispankatu 19 A 3 Puh. 019-585477

Lääkehoidon arviointi -palvelulla
turvallisuutta ja varmuutta lääkehoitoon

Mannerheiminkatu 16 Mannerheimgatan, Porvoo - Borgå
& 0400 57 54 54 / 0400 81 69 69

Yksilölliset pankki- ja vakuutusratkaisut
Personliga bank- och försäkringslösningar

Huoli lääkityksen sujumisesta?
Käytössä useita eri lääkkeitä? Uusia diagnooseja?
Erotuksena reseptintoimituksen yhteydessä tehtävään
lääkityksen tarkasteluun, Lääkehoidon arviointi sisältää
lisäksi lääkkeiden ja itsehoitovalmisteiden tarpeen,
tarkoituksenmukaisuuden ja sopivuuden arvioinnin.
Palveluun kuuluu haastattelu sekä palautekeskustelu
asiakkaan kotona tai apteekilla, arvioinnin teko sekä
seurantasoitto 2-3 kuukauden jälkeen haastattelusta.
Arvioinnista koostetaan raportti, jonka asiakas voi
halutessaan antaa omalle lääkärille. Arvioinnin tekee
aina farmaseutti, joka on valmistunut lääkehoidon
arvioinnin asiantuntijaksi.

Kattavan palvelumme hinta on 175 €, kerromme
mielellämme tarkemmin.
Palvelemme ma-pe 8-20, la 9-18, su ja pyhät 10-18
Piispankatu 30, p. 019-6897700
porvoon.uusiapteekki@salnet.fi
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Sinun paikallinen pankki on aina lähelläsi.
Din lokala bank är alltid nära dig.

Päätoimittaja: Tuula Räikkönen
Laskutusosoite: Jorma Kiljunen
		Savimäentie 9
		06530 Kerkkoo
		
Paino:		
Digipaino.fi
Kannen kuva: Jorma Kiljunen

Toimituskunta:
Jorma Kiljunen
Anne-Maj Westerlund
Juhani Pessala
Mikko Nieminen
Erkki Hietala
Antti Sinisaari
Käännös: Stina Blomberg

Kevätkokous

Vårmöte

ISSN 1797-2272

Porvoon Invalidit – Borgå Invalider ry:n
kevätkokous pidetään
Omenamäki Melba,
Tulliportinkatu 4, Porvoo

Porvoon Invalidit – Borgå Invalider ry:s
vårmöte hålls
i Äppelbackens Melba,
Tullportsgatan 4, Borgå

la 27.04.2019 klo 13.00

lö 27.04.2019 kl 13.00

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat
Kahvitarjoilu alkaa 12.30
Tervetuloa!
				
Hallitus

Stadgeenliga ärenden
Kaffeserveringer börjar kl. 12.30
Välkommen!
				
Styrelsen

Porvoon Invalidit – Borgå Invalider ry.
hallitus 2019:
styrelsen 2019		

Toimikunnat 2019

Puheenjohtaja:
p. 050-360 5813

Tuula Räikkönen
tuula.raikkonen@hotmail.com

Varapuheenjohtaja:
p. 040-744 8928

Jorma Kiljunen
jorma.kiljunen@gmail.com

Sihteeri:
p. 040-5458718

Erkki Hietala
erkki.hietala@pp.inet.fi

Maija Aatelo
050 512 1665
Tomas Jonsson
p. 0500 461 835
Mikko Nieminen
Juhani Pessala
p. 050 369 6656
Mirja Juusti
p. 040 0456834
Heikki Rapo
p. 0405376187
Antti Sinisaari
p. 050 458 3972

maija.aatelo@saagar.fi

Jäsentapaamiset vastuuvetäjä: Jorma Kiljunen
Naisten avoin vertaistoiminta: Sirkka Sorvali ja
Anu Suni
Liikunta: Erkki Hietala (sisäcurling)
		
Anni Suni (vesiliikunta)
Huvi ja virkistys: Jorma Kiljunen, Juhani
			
Pessala ja hallitus
Matkat: Jorma Kiljunen ja Anu Suni
Bingo: Heikki Rapo, Jorma Kiljunen
Ravitsemus: Tomas Jonsson
Edustajana Porvoon yhdistyskeskuksessa:
Juhani Pessala
Edustajana Porvoon vammaisneuvostossa:
Erkki Hietala ja varajäsen Mikko Nieminen
Askolan vammaisneuvosto: Mirja Juusti (pj)
Ottakaa yhteyttä pulmatilanteissa!

Jäsenasiainhoitaja:
p. 040-415 3144

Anne-Maj Westerlund
anwester@suomi24.fi

tomas.jonsson83@gmail.com
mikko.nieminen@DLC.fi
juhani.pessala@gmail.com
mirja.juusti@pp.inet.fi
heikki.rapo@gmail.com
antti.sinisaari@hotmail.com

Yhdistyksen sähköpostiosoite:
poinva@gmail.com
Yhdistyksen nimellä
löytyvät netti- ja facebook-sivut,
joilla tapahtumatietoja.
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Pääkirjoitus
Vuosi on jälleen vierähtänyt käyntiin vauhdikkaasti.
Uudenmaan kunnat sommittelevat uusia tapoja
järjestää kuljetuspalvelut, joten olemme usean
kunnan vammaisneuvostojen toiminnan kautta
ahkerasti olleet mukana erilaisissa kokouksissa
ja tilaisuuksissa vaikuttamassa siihen, että
vammaispalvelut jatkossakin toimisivat.
Perinteiset yhdistystoiminnat jatkuvat, esim
jäsentapaamiset,
vertaisnaisten
avoimet
kokoontumiset, bingo, sisäkurlig, yhteiset ja
yhdistyskeskuksen järjestämät matkat. Näiden
lisäksi järjestetään yhteistyössä monipuolisia
tilaisuuksia Tule ry:n ja Invalidiliiton Tule-klubin
kanssa, sekä ainakin yksi Metsävastaanottokerta
yhteistyössä Oivallusvaara oy:n kanssa. Olemme
myös sopineet, että Menevä, joka ottaa
kelakuljetukset vastattavakseen huhtikuun alussa,
tulee esittäytymään keskustelutilaisuuteen, jonka
järjestämme lähikuukausina.

Nyt kaatunut hallitus virkaan astuttuaan
kohdisti
60-80miljoonan
säästövaatimukset
vammaispalvelulakiluonnokseen
sekä
10%
säästövaatimuksen
kuljetuspalveluihin,
siitä
huolimatta, että vammaispalvelut sisältävät
niitä
välttämättömyyksiä,
joiden
varassa
vammaisen itsenäinen elämä on. Vuosien sitkeillä
neuvotteluilla säästövaatimus on pienentynyt
15miljoonaan, jollaisena vammaispalvelulaki
nyt odottaa vahvistamista. Toivottavaa on,
että uusi eduskunta ja uusi hallitus ymmärtää
paremmin
vammaispalvelulain
takaamien
palveluiden
merkityksen
vammaisten
tasavertaiselle elämälle yhteiskunnan jäseneninä,
ja poistaa säästövaatimuksien tuomat heikennykset
lakiluonnoksesta.
Pieni Ele -keräykseen tarvitaan vaalikerääjiä tänäkin
vuonna. Ilmoittauduttehan Erkki Hietalalle, joka
toimii myös koko Porvoon vaalikeräysvastaavana.

Vaalikevät on odotusten täyttämää aikaa
vammaisille. Vammaispalvelulaki on uudistumassa.

Tuula Räikkönen
puheenjohtaja

Ledaren
Året har igen kommit igång med fart. Kommunerna i Nyland pusslar ihop nya metoder för att ordna
handikappservicen, så därför har vi via handikapprådens verksamhet i flera kommuner flitigt varit
med i olika möten och tillfällen för att påverka hur
handikapptjänsterna också framöver ska fungera.
Den traditionella föreningsverksamheten fortsätter, till exempel medlemsträffarna, de öppna
samlingarna för kvinnornas kamratstöd, bingo,
inomhuscurling, de gemensamma och av föreningscentralen ordnade utflykterna. Dessutom
ordnas mångsidiga evenemang i samarbete med
Tule ry och Invalidförbundets Tule-klubb (Tule=
stöd- och rörelseorganen), samt åtminstone en
gång Skogsmottagning i samarbete med Oivallusvaara oy. Vi har också kommit överens att Menevä,
som tar över FPA-transporterna från början av
april, kommer och presenterar sig på ett samtalstillfälle, som vi ordnar under de närmaste månaderna.

Valvåren är fylld av förväntningar för de funktionshindrade. Handikappservicelagen håller på
att förnyas. Den numera fallna regeringen riktade vid sitt tillträde sparkrav på 60-80 miljoner
på lagberedningen och ett 10%:igt sparkrav på
transporttjänsterna, trots att handikapptjänsterna
innefattar de nödvändiga förutsättningarna för
den handikappades självständiga liv. Efter år av
segslitna förhandlingar har sparkraven nu bantats
ner till 15 miljoner och på den nivån ligger de nu i
det nya lagförslaget. Önskvärt är, att den nya riksdagen och regeringen bättre förstår betydelsen av
den service som handikapplagen garanterar då det
gäller de handikappades förutsättningar för ett liv
som fullvärdiga samhällsmedlemmar och avlägsnar
de försämringar som sparkraven innebär.
Också i år behöver vi insamlare till valinsamlingen
En liten gest. Ni anmäler er väl till Erkki Hietala,
som också är valinsamlingsansvarig för hela Borgå.
Tuula Räikkönen
ordförande

Taas on Vaalikeräysten aika!
PieniEle vaalikeräys herää jälleen henkiin ja keräämme rahaa toimintamme ylläpitämiseksi. Kahdet
vaalit ovat ovella ja keräys vaatii lipasvahteja. Ilmoittautukaa lipasvahdeiksi, lyhytkin aika lipasvahtina auttaa.
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Toivoo Erkki Hietala
Porvoon keräyksen kuntavastaava, 040 545 8718 5

PORINA

LEIKKAA TÄSTÄ – OTA TALTEEN

Toimintaa kevät/kesä 2019
Jäsentapaaminen, kaikki jäsenet.
- ti 9.4. klo 12.00 Tomas Jonsson jakaa tietoa EU:n Vammaiskortista ja
Vammaiskorttikohteista. Katsomme filmejä ja muuta viihdettä tämän päivän
tarjonnasta internetistä heijastettuna seinälle tykin kautta.
- ti 7.5. klo 12.00 laulamme Kevätlauluja Jorkkun ja Jussin avustuksella.
- Kokoonnumme uuteen tilaamme, PikkuMitta, 4. kerros, Mannerheiminkatu 20K.
Jäsentapaamisissa vastuuvetäjänä Jorma Kiljunen, puh. 040 744 8928.
Naisten avoin vertaisryhmä
- 4.4. ja 2.5. klo 12.00
- Kokoonnumme uuteen tilaamme, PikkuMitta, 4. kerros, Mannerheiminkatu 20K.
Vastuuvetäjänä Sirkka Sorvali ja Anu Suni.
Bingo!
- Ke klo 11.00. 13.2./ 27.2./ 13.3./ 27.3./ 10.4./ 24.4. ja 8.5. (kahden viikon välein).
Paikka: Avoin Olohuone, Sörkkä, Mannerheiminkatu 20K, k-kerros
Vastuuvetäjänä Heikki Rapo ja Jorma Kiljunen.
Myös ulkopuoliset saavat osallistua.
Digijäärä
Pitää tunnin vastaanoton samoina päivinä klo 13.00 / Jorma ja Tomas.
Tomas vastaa myös puhelimeen 050 046 1835 ja tekee tarvittaessa kotikäyntejä
Vesiliikunta
Omenamäessä Vesivoimistelu on joka lauantai ryhmä 1 klo 11.30 ja ryhmä 2 klo
12.30. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Anulle 0504365509. Vesijumppa maksaa
3,60€/kerta.
Sisäkurlingharjoitukset,
Kokonhallissa tiistaisin klo 14.30 - 15.30.
Yhdistyksen sisäkurlingista vastuuvetäjä Erkki Hietala puh. 040 545 8718.
Ististä, sovellettua sulkapalloa tai bocciaa voi kokeilla samaan aikaan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kevätkokous lauantaina 27.4.2019
• klo 12.30 kahvit ja pullat
• klo 13.00 kokous
Paikka: Omenamäki, kokoushuone Melba, Tulliportinkatu 4.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kesäretket ja tilaisuudet, kts. erilliset ilmoitukset Porinasta.
- Lähdemme Kaisa-kotiin pe 17–18.5., 1 yön reissu, vetäjänä Anu Suni.
- Invalidiliiton Uudenmaan alueen jäsenistön Kesäpäivät pidetään la 8.6. Scandic
Siuntiossa eli Siuntion kylpylä.
- Metsävastaanotto to 11.7. klo 18.00 – 21.00, Sipoon korpi Vantaa/Sipoo.
- Tule-luento 14.5 klo 17.00. Luennoi omt-ft Petri Kitula. Paikka: Auditorio Mitta.
- 22.5. klo 17 Menevä ja kelakyydit aiheena wsoy auditorio, Mannerheiminkatu 20K.
- Tule-klubi 11.6 klo 15.00 – 18.00. Paikka: Omenamäen juhlasali
Yhteystiedot:
Tuula Räikkönen puheenjohtaja puh. 050 360 5813
Jorma Kiljunen varapuheenjohtaja puh. 040 744 8928, jorma.kiljunen@gmail.
com.
Sihteeri Erkki Hietala puh. 040 545 8718.
Sähköposti: poinva@gmail.com
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Metsävastaanotto – ennaltaehkäisevät terveyspalvelut
luontoympäristössä
Porvoolaissyntyiset yleislääketieteen erikoislääkäri
Janne Tuovila, fysioterapeutti Lola Ottosson ja toimintaterapeutti Eerika Korhonen ovat kehitelleet
vuoden verran uutta palvelua, jonka ensiaskeleita
uteliaimmat porvoolaiset pääsivät jo viime kesänä
testaamaan. Metsävastaanotto-nimiselle palvelulle
on nyt haettu Green Care Finland ry:n LuontoHoiva -laatumerkkiä ja palvelu on ulottamassa useamman lähikunnan alueelle. Metsävastaanotto on
metsässä tapahtuvaa sairauksia ennaltaehkäisevää
toimintaa terveyden alan ammattilaisten tukemana.
Metsävastaanotolla ryhmä osallistuu yhteiselle
metsäretkelle yleislääketieteen erikoislääkärin,
fysioterapeutin ja toimintaterapeutin ohjaamina.
Metsävastaanotolle voi osallistua kaikki ne, jotka
ovat kiinnostuneet oman hyvinvoinnin parantamisesta. Metsävastaanotolla vahvistetaan osallistujien kykyä tehostaa omaa kehon toimintaa hyödyntäen luonnon terveysvaikutuksia, sekä ohjataan
tiedostamaan omia luontokokemuksia ja saavuttamaan sitä kautta elvyttävä luontokokemus. Osallistujilla on tilaisuus kysyä terveyteen liittyvistä
asioista terveydenhuollon ammattilaisilta. Metsävastaanoton aikana kerätään myös tietoa osallistujien kokemista terveyshyödyistä.
”Keskustelimme luontokokemuksistamme ja totesimme, että olemme kaikki paljon paremmalla tuulella, kun olemme päässeet ulkoilemaan.
Ajatukset kulkevat paremmin metsässä oleilun
jälkeen. Huomasimme, kuinka moni uusi terveysalalla tehty tutkimus tuki omia kokemuksiamme.
Monella meistä oli myös kokemuksia siitä, kuinka
metsässä vietetyt hetket tuntuivat lähentävän ihmisiä ja vaikeistakin asioista oli helppo keskustella
vieretysten kävellen. Koimme, että siitä on etua
myös terveys- ja kuntoutuspalveluita tehdessä,
näin me pääsemme tasavertaiseen asemaan asiakkaamme kanssa. Eikä meidän tarvitse pukeutua
valkoisiin asuihin”

		

Metsävastaanoton hinta 45 eur/hlö, Porvoon Invalidien jäsenet 25 eur/hlö, henkilökohtainen avustaja maksutta.
Maksaminen kortilla tai käteisellä retken alussa.
Hintaan sisältyy teeman mukainen luento, terveydenhuollon ammattilaisten antama henkilökohtainen tuki ja neuvonta, mahdollisuus omaan
terveyteen
liittyvien kysymysten esittäminen, opastus maastossa liikkumiseen sekä välipala.
Ilmoittautuminen 2 vrk aiemmin:
eerika@oivallusvaara.fi tai 040-0933508/Eerika
Muista Metsävastaanotoista tietoa www.oivallusvaara.com kohdassa ’retket ja tapahtumat’ sekä
Facebookissa ja Instagramissa. Maastojen vaikeus
vaihtelee. Yksityiset Metsävastaanototkin onnistuvat, edellämainittujen lisäksi myös psykoterapeutin kanssa.
Toivottavasti näemme mahdollisimman monen
teistä Sipoonkorvessa.
*******
Eerika Korhonen /tr

Kelataksit

Kelamatkoihin voi tietyissä tapauksissa saada vakiotaksioikeuden. Sitä voi hakea lääkärintodistuksella Kelasta. Vakiotaksit on luetteloitu Menevä Oy:n
nettisivuilla.
Jos nettisivut eivät ole käytössä, voi soittaa Menevä
Oy:n vakiotaksimestarille, puh. 050 4600 498
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Oivallusvaara oy järjestää yhteistyössä Porvoon
Invalidien kanssa Metsävastaanoton 11.7. klo
18-21 Sipoonkorvessa, jossa pääsemme samalla
tutustumaan Metsähallituksen rakennuttamaan
uunituoreeseen esteettömään retkeilyreittiin. Noin
kilometrin mittainen ”vaativa esteetön” sorapäällysteinen reitti kulkee Tasakalliontien parkkipaikalta
kohti Storträskin lammen rantaa ja takaisin. Perillä on laavu/ tulistelupaikka ja inva-wc. Tuolloin
erikoisteemana on “Terva, viina & sauna” eli perinteinen suomalainen kansanlääkintä Pohdimme
metsävastaanotolla: Missä menee kansanlääkinnän ja koululääketieteen ero? Onko kansanlääketiede uhka vai mahdollisuus? Miten isovanhempamme hoitivat omaa terveyttään? Onko marjojen
syöminen kansanlääkintää?

(arkisin klo 8-17) , ja pyytää järjestämään vakiotaksin.
22.5. klo 17 Menevä ja kelakyydit aiheena wsoy
auditorio, Mannerheiminkatu 20K.
Lisää kelamatkatietoa sivulla 13.

Kuva Marijo Honkonen

PORINA

Metsävastaanotto Eerika Korhonen.

Metsävastaanotto Lola Ottosson.

Metsävastaanotto
Janne Tuovila.
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Kuvat Eerika Korhonen
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Asiakasosallisuus
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä vastuulääkäri, professori Jari Arokoski Vaativan kuntoutuksen selkäydinvammayksiköstä (HUS) puhui
Invalidiliiton koulutuspäivillä aiheesta Asiakasosallisuuden muotoja.
Yksikkö pyrkii keräämään palautetta monessa eri
muodossa ja eri reittejä, ja ottamaan asiakaspalautteen tarkasti huomioon toiminnan kehittämisessä.
Professori kiitteli vammaisjärjestöä (Akson ry.)
kirjelmistä, joissa tuodaan esiin asetuksen velvoitteet ja jotka sisältävät selkeitä ratkaisuehdotuksia ja
vaatimuksia. Hän kertoi, että heillä hyvät suhteet
vammaisjärjestöön, ja että vammaisten kanssa käydään todellista vuoropuhelua ja välillä kiivaitakin
keskusteluja. ”Moitteet pakottavat reivaamaan toimintapaa, ja se on hyvä”, totesi puhuja.
Selkäydinvauriopotilaiden hoito -paneeli SYVseminaarissa on yksi tilaisuuksista, jossa keskustelua
käydään. Paneelissa on mukana erikoislääkäreitä ja
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Vastuulääkäri prof Jari Arokoski,
Vaativan kuntoutuksen
selkäydinvammayksikkö, HUS ,
kertoi asiakasosallisuuden
toteutumisesta HUS-piirissä.

Aksonin edustajia. Viimeksi paneuduttiin elinikäiseen hoitoon ja sen seurantaan. Selkäydinvaurioiset ovat mukana myös Valtakunnallisen SYV-hoidon, kuntoutuksen ja seurannan työryhmässä sekä
Selkäydinvammaisten hoidon järjestämistyöryhmässä. Myös virtuaalisia palveluita ovat vammaiset
itse mukana kehittämässä Terveyskylä.fi sivuille.
Vielä on kehitettävää: keskustelussa tuotiin esiin
huoli siitä, että harvinaissairaat jäävät ilman apuvälineitä ja hoitoa, kun heidät siirretään erikoissairaanhoidosta perusterveydenhoitoon. Tässä on
erikoissairaanhoidolla ja perusterveydenhoidolla
selkeä kehittämisen paikka, josta tärkeää ottaa
koppi.						 /tr

Kuva Tuula Räikkönen

Kuvat Jorma Kiljunen
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Kaj Bergmanille kunniajäsenyys

Kirj Pauli Ritola, kunniapj.

Kuva Tuula Räikkönen

Kaj Bergmanille myönnettiin kunniajäsenyys
kiitokseksi pitkäaikaisesta vapaaehtoistyöstä Porvoon Invalidit ry:ssä. Kaj on toiminut aktiivisesti
yhdistyksessä erilaisissa vapaaehtoistyötehtävissä,
mm. aikoinaan Porvoon maratonin järjestelyissä,
liikuntatapahtumissa ja bingon vetämisessä sekä
hallituksen jäsenenä. Hän on myös osallistunut
erilaisiin yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin
ja matkoihin. Kiitämme aktiivisesta ja muita innostavasta yhteistyöstä yhdistyksessä Kaj Bergmania.
Kielo ja Kaj Bergman.
Kaj Bergman on vaatimattoman eleettömästi tehnyt
paljon yhdistyksen jäsenistön hyväksi

Taas pelataan!
Koulutusta Paasitornissa
Miten saada asiakkaan ääni kuuluviin palveluiden
arvioinnissa ja kehittämisessa?
Tämä oli Invalidiliiton kurssi ja siihen kutsuttiin
jäsenyhdistysten aktiivit, liiton kokemuskouluttajat sekä vammaisneuvoston jäsenet.
Paikkana oli Siltasaaren jylhän kauniin graniittilinnan, nykyisen Paasitornin, suunnitteli arkkitehti
Karl Lindahl, ja se valmistui Helsingin Työväentaloksi vuonna 1908. Paasitornin jykevä julkisivu
on tehty paikalla sijainneesta kalliosta hakatuista
kivistä, joita työmiesten ehdotuksesta varastoitiin
myös tulevaa, vuonna 1925 valmistunutta laajennusosaa varten. Niin kuin kuvista näkyy, paikka
oli kaunis ja kokoustilana vaikuttava. Mutta kun
se rakennettiin yli 100 vuotta sitten, niin kaikki Invalidit olivat varmaan kuolleet tai sijoitettu
peräkammariin pois ihmisten silmistä, sillä invawc oli sijoitettu toiseen kerrokseen.
Kurssilaiset olivat tulleet eri puolilta maata ja perin
avoimia, sillä keskusteluja syntyi runsaasti. Parhaat
tulokset tulivat kokemustoiminnan tekijöiltä,
jotka kertoivat toiminnastaan. He olivat varsin innostuneita asiastaan. Kokemustoimijoiden arjen
asiantuntijuus tarjoaa ammattilaisen ja opiskelijoille mahdollisuuden peilata teoriatiedon kautta saatua näkökulmaa käytännön kokemuksiin
sairauksista ja vammoista. Tässä on terveiden ja
sairaiden maailma, jonka linkkinä kokemustoimijat ovat. He saavat asiakkaiden tarpeiden entistä
parempaan tunnistamiseen ja edelleen palveluiden
ja toiminnan kehittämiseen.
Lähdin kotiin entistä parempana, onnistuneena.
Jorma Kiljunen

Olemme harjoitelleet jo muutaman vuoden
sisäkurlingia Kokonhallissa. Viime aikoina on
mukaan tulleet myös pelaajia eläkkeensaajista.
Vähitellen on pelaajien määrä lisääntynyt niin,
että saamme kunnolla kaksi joukkuetta ja jotkut
ovat vaihdossa. Olemme kutsuneet useana keväänä
Helsingin invalidien yhdistyksen kivenkovan joukkueen Kokonhalliin ja turnaus järjestetään myös
tänä vuonna, 11.5 klo 14:00

Yleisöksi voi tulla kannustamaan!

Sisäkurlingia pelataan tiistaisin 14.30- 15.30 Kokonhallilla. Mahdollisuus kokeilla myös muita soveltavia
liikuntalajeja. Tule mukaan!
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Kaisakodin päärakennus.
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Perinteinen kevätretki Kaisankotiin
Hyvinvointikartano Kaisankodin kodikkaat puitteet ja luonnonkaunis puistoympäristö tarjoavat
monipuoliset mahdollisuudet erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Kaisankotiin, Espooseen
(http://www.kaisankoti.fi/) on taas järjestetty yhden yön matka. Kaisankoti syntyi presidentinrouva Kaisa Kallion halusta tarjota henkisesti ja fyysisesti uupuneille paikka tervehtymiseen ja voimien
keräämiseen. Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö
jatkaa ja kehittää edelleen tätä uraauurtavaa työtä
tarjoamalla monipuolisia palveluita kuntoutuksen,
työhyvinvoinnin ja elämän hallinnan saroilla. Kaunis kartanomiljöö ja inspiroiva luonto ovat kumppaneitamme vieraidemme hyvinvoinnin edistäjinä.
Matkaan lähdetään pe 17.5., ollaan yksi yö ja
palataan la 18.5. Matkaan sisältyy kulkeminen
Erikssonin bussilla, majoitus, lounas, iltaruoka,
aamiainen, sauna ja uinti. Samalla voidaan tutustua tien toisella puolella oleviin Nunnaluostariin
ja Automuseoon, eri maksu. Kyselyt ja ilmoittautumiset Anu Sunille puh. 050 4365509.

Kaisakodin perustaja
Kaisa Kallio.

Automuseo
kaunis moottoripyörä.
Patsas nunnaluostarin edessä.

Kesäpäivät Siuntion kylpylässä
Invalidiliiton Uudenmaan alueen jäsenistön kesäpäivät pidetään 8.6. Scandic Siuntiossa, eli entisessä
Siuntion kylpylässä. Aluksi kuunnellaan asiaohjelmaa ja keskustellaan, mitä iloa ja surua on tulossa.
Sitten on pelejä ja Karaokea musiikkia, jolloin saa
tanssia ja/tai laulaa yksin tai joukon voimalla. Tilaisuudessa on hyvä tutustua ihmisiin, joilla on samanlaisia ongelmia kuin itsellä. Tarkempia tietoja
huhtikuussa.
Paikalle on järjestetty kyyti Porvoosta ja maksuna
pieni omavastuu. Asiasta voi kysyä Jorma Kiljuselta
040 744 8928 tai Heikki Rapolta 040 537 6187.
Kirjoitus ja kuva: Jorma Kiljunen
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Ritva Masalinin muistolle
Ritvan muistoa kunnioittaen haluan kertoa muutamia vuosien varrella Ritvan kanssa kokemia hetkiä.Olimme yhdessä Vetämässä Porvoon Invalidi
yhdistystä 1990 luvun alusta aina vuoteen 2009
vuoteen asti. Teimme yhdessä töitä yhdistyksen
eteenpäin viemisessä. Ritva yhdistyksen äiti Teresana ja hoiti kaiken jäsenistön hyvinvointiin liittyvät
asiat ja minulle jäi yhdistyksen PR-ja vaikuttamistoiminnan tekeminen. Yhteistyömme toimi todella
hienosti tuon lähes kahden vuosikymmenenajan.
Ritvan kanssa tehdystä yhteistyöstä yhdistyksen toiminnasta jäi todella hyvät muistot minulle, kuten
varmasti monelle muullekin yhdistyksen jäsenelle.
Ritva oli aina valmis kuuntelemaan ja tarjoamaan
apuaan mahdollisuuksiensa mukaan. Hyvät muistot jäivätmyös useista matkoista ja yhdistyksen
yhteisistä tapaamisista, jotka vaihtelivat bingosta latotansseihin ja kaikkeen mahdolliseen niiden
väliltä. Ritva oli aina valmis lähtemään mukaan,
kun häneltä kysyi jäsenistölle järjestettävistä tapahtumista. Oli vierailuja muihin yhdistyksiin, messumatkoja, teatterimatkoja, risteilyjä ja paljon erilaisia matkoja ja tapahtumia, joiden järjestelyissä
ja osallistujanaRitva oli aina mukana yhdistyksen
äitinä ja jäsenten seurana. Itse en puheenjohtaja

kaudellani ehtinyt kaikkiin tapahtumiin osallistua,
mutta aina voin luottaa varapuheenjohtaja Ritvan
hoitavan jäsenistön toiveet tapahtumien aikana.
Kiitollisuudella ja kunnioituksella Ritvaa muistaen.
Pauli Ritola
Porvoon Invalidit ry kunniapuheenjohtaja.

Kelpaako ajokortti vaaliuurnalla? Kotiäänestys
Taas on tullut aika, että pääsemme vaikuttamaan
asioihin äänestämällä. Keväällä on jopa kahdet
vaalit; ensin eduskunta- ja sitten europarlamenttivaalit.
Viime aikojen puheen aiheena on ollut se, miten
todistan henkilöllisyyteni äänestystilanteessa ja
muutenkin, esimerkiksi pankissa. Tapoja on useita,
ja seuraavassa on muutamia esimerkkejä.
Äänestys
Ohjeissa sanotaan, että äänestäjän on selvitettävä
henkilöllisyytensä. Siihen käy passi, sirulla varustettu henkilökortti tai ajokortti, myös kuvallinen kela-kortti todennäköisesti, vaikka sen
myöntäminen on lopetettu yli kymmenen vuotta
sitten. Ellei omista edellä mainittuja, kannattaa ottaa kaveri mukaan, joka todistaa henkilöllisyyden.
Kaverilla on oltava henkilökortti.
Myös on mahdollista hakea poliisilta väliaikainen
henkilökortti. Poliisi harkitsee ja antaa sen heti siinä luukulla, jos katsoo tarpeelliseksi.
Ajokortti kelpaa vielä monessa paikassa, kuten esimerkiksi pankissa rahaa nostettaessa, mutta uusia
sopimuksia ja pankkitunnuksia yms. ei enää saa
ajokortilla, vaan on oltava henkilökortti tai passi.

Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä
määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia
vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen
yhteydessä voi säädettyjen edellytysten täyttyessä
äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa
samassa taloudessa asuva omaishoitaja.
Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava kirjallisesti tai puhelimitse palvelupiste Kompassiin, 020
692250, eduskuntavaaliin 2.4 klo 16:00 mennessä
ja europarlamenttivaaliin 14.5 klo 16:00 mennessä
Teksti on kaupungin sivuilta kotoisin ja täydennetty
keskusvaalilautakunnan sihteerin antamilla tiedoilla
Erkki Hietala

Erkki Hietala
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Porvoon terveyskeskus
Toimitus pyysi Porvoon terveyskeskusta esittelemään enemmän hoitoa tarvitseville suunniteltua hoitopolkua.
Apulaisylilääkäri Jeff Westerlund, joka työskentelee myös Omatiimissä, kertoi seuraavaa:
Omatiimi (ruotsiksi Mitt Hälsoteam) toimii osoitteessa Piispankatu 22. Siellä on diabetes-, hengitys-,
yleis- ja verenpainehoitajien, jalka- ja ravitsemusterapeutin vastaanotot sekä ns. antikoagulaatio- eli
Marevan-poliklinikka, hoitotarvikejakelu yms.
Omatiimi on tarkoitettu niille, joilla ainakin yksi
krooninen perussairaus, mutta tulee viemään vuosia ennen kuin kaikki tarvitsevat saadaan Omatiimin piiriin.
Omatiimi pyrkii vuosikontrollien sijaan antamaan
säännöllistä hoitoa ja seurantaa yksilöllisen tarpeen
mukaan, mikä on kustannustehokasta. Jokaiselle
potilaalle pyritään nimeämään oma hoitaja koordinoimaan hoitoa. Tavoitteena on helppo yhteydenotto ja yhden luukun palvelu; yhteyttä otetaan
ensisijaisesti Omatiimiin, mikä vähentää ruuhkaa
kiirevastaanotolla.
”Teemme kaikille uusille Omatiimin potilaille
yksilöllisen hoitosuunnitelman, josta potilas saa
kopion. Hoitosuunnitelmassa on kuvattu potilaan
diagnoosit ja ongelmat, tavoitteet, keinot päästä
tavoitteisiin, seuranta ja yhteystiedot. Hoitosuunnitelman liitteenä on ajantasainen lääkelista.
Näin sekä potilas että hoitohenkilökunta tietävät,
mitkä potilaan ongelmat ovat ja minkälaisia suunnitelmia on tehty. Mitä monisairaampi potilas on,
sitä tärkeämpi hoitosuunnitelma on. Näin otetaan

koko potilas ongelmineen haltuun. Omatiimi varmasti lisää myös potilaiden turvallisuuden tunnetta, kun tietävät, että aina voivat ottaa yhteyttä
tuttuun hoitajaan. Hoitosuunnitelma päivitetään
noin kerran vuodessa.”
Hoitajilla on oikeus tilata tiettyjä laboratoriokokeita, ja hoitaja voi konsultoida lääkäriä, jos tarvitaan
vielä muita laboratoriokokeita. Tk:ssa ei ole olemassa sellaisia ohjeita, joiden mukaan henkilökunta saisi hoitaa vain yhden sairauden tai oireen kerrallaan, vaan ihminen tulisi aina pyrkiä hoitamaan
kokonaisuudessaan. Kanta-arkiston ja sairaalan
tiedot näkyvät terveyskeskuksessa, jos näkymistä ei
ole itse kieltänyt. Henkilökunnalle on tähdennetty,
että potilaan tulisi aina saada tieto siitä, miten hän
saa tutkimusvastaukset.
Kun käyntejä toteutuu 400 päivittäin, kiireessä voi
joskus tapahtua virheitäkin. Silloin voi tehdä muistutuksen, ilmoituksen potilasvakuutuskeskukseen
tai kantelun. Vasta näiden kautta terveyskeskus
saa objektiivisen tiedon siitä, onko virhe tapahtunut vai ei. (Yhdistyksen tietoon on tullut joitakin
toimimattomuuksia, ja yhdistys on niistä antanut
viestiä eteenpäin terveyskeskukselle, jotta mahdollisimman moni voisi kokea palvelun toimivaksi
jatkossa.)
Terveyskeskus ei ole vuosiin saanut juurikaan
lisäresursseja henkilöstön muodossa, vaan joutuu
toimimaan niillä resursseilla mitä on. Omatiimi on
yritys kanavoida niukat resurssit oikein: niin, että
ne potilaat, jotka eniten tarvitsevat palveluja myös
saavat niitä.
/tr

Palautetta terveydenhoidolle?
HUS terveydenhoidosta voi antaa palautetta netissä hakusanalla ”HUS – Anna palautetta”. Palautteen voi antaa yksikkökohtaisesti ja yksityiskohtaisesti, jolloin toiminnan kehittäminen palautteen
perusteella on helppoa.

asiakasraati. Muitakin mahdollisuuksia on runsaasti. Olennaista luonnollisesti on se, miten palaute otetaan vastaan: koetaanko se avuksi ja mahdollisuudeksi tehdä asioita entistäkin paremmin
vai harmistutaanko palautteen olemassaolosta.

Porvoon terveyskeskus ei näytä netissä keräävän
palautetta, vaan tyytyy vain käyntien yhteydessä
Happy or Not -hymiöpainikkeisiin. Harmillisesti
tämä menetelmä antaa tiedon vain tyytyväisten
lukumäärästä, mutta ei anna lainkaan siitä, missä
asioissa ja millaista korjaamisen tarvetta palveluntarvitsijat havaitsevat toiminnassa. Painikepalaute ei myöskään tavoita ilman vastaanottoaikoja
jääviä palveluntarvitsijoita.

Lue lisää asiakasosallisuudesta s.8.

Asiakasosallisuutta on mahdollista kehittää monin
tavoin, hymiöiden tasolle ei ole pakko jäädä. Netin
mukaan Porvoossa toimii esim. aikuissosiaalityön
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PYK-KOTIAPU
Porvoon Yhdistyskeskuksen PYK-kotiapu myös
Porvoon Invalidien jäsenille:
Hinta: 8,00 euroa /tunti + matkakulut 0,45 euroa/km + laskutuslisä 1,60 euroa/lasku
Tarkemmat tiedot puh. 044777 0283.

PORINA

Kelataksit alkaen 1.4.

Kuljetuspalveluhankinnat
Liikennelaki muuttui 1.7.2019. Takseilta katosi
asemapaikka- ja päivystysvelvollisuus, ja matkojen
hinnoittelu vapautui. Samalla monilta paikkakunnilta katosivat taksit suurimpiin kaupunkeihin ja
lentokentille. Liikennelain muutoksen seurauksena kunnat joutuvat miettimään uudelleen, miten
järjestävät vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain
mukaiset matkat. Iän ja toimintakyvyn perusteella
myönnetyt matkat kuuluvat jälkimmäisiin.
Uudenmaan alueella Länsi-Uusimaa on Espoon
johdolla tekemässä omaa hankintaansa, Vantaa ja
Kerava yhdessä ja Keski-Uusimaa omaansa. ItäUudenmaan kunnista Porvoo, Loviisa, Lapinjärvi,
Askola ja Sipoo selvittävät yhdessä, miten kilpailuttaa ja järjestää kuljetuspalvelut.
Asiasta on järjestetty 28.2 sekä ns. markkinavuoropuhelu yrittäjille että tilaisuus, jossa palveluntarvitsijoiden näkemyksiä asiaan kuunneltiin ja kirjattiin. Paikalla oli vammaisia kaikista kunnista
ja eri vammaryhmistä. Kunnat ovat sen lisäksi
järjestäneet paikkakuntakohtaisia tilaisuuksia tai
lähestyvät käyttäjäkuntaa kyselyllä.
Lehden painoon mennessä konsulttina asiaa valmistelee lakitoimistosta Susanna Lehti, jonka
koostama palvelukuvaus tulevat vammaisneuvostojen puheenjohtajille kommentoitaviksi. Asiasta kiinnostuneet voivat kysellä tarkempia tietoja
esim. yhdistyksen puheenjohtajalta tai vammaisneuvostojen puheenjohtajilta.
/tr

Kela-taksiyrittäjä vaihtuu ja samalla tulee muitakin
muutoksia. Uusi Kela-taksi yrittäjä on 1.4 2019
lähtien Menevä Oy. Taksi tilataan edelleenkin samasta numerosta kuin aiemminkin. Huhtikuun
aikana avataan myös internet-tilausmahdollisuus
pitkäaikaistodistus SV67 haltijoille
Asiakkaan suuntaan palvelu ei muutu, mutta jos ei
ole vielä vakiotaksiasiakas ja haluaa vakiotaksin, on
otettava yhteys Kelaan ja anottava oikeutta vakiotaksinkuljettajaan. Mikäli nykyinen vakiotaksi ei
aja jatkossa Kela-kuljetuksia, Menevä Oy:n sivuilla
olevasta luettelosta voi valita uuden vakiotaksin.
Aiempi vakiotaksi tai yhdistys voi auttaa luettelon
tietojen kertomisessa, jos netti ei käytössä.
Kelataksin tilausnumerot Uudellamaalla 080096130 (suom.) ja 0800 96 140 (ruots.). Kelakorvauksen saa vain keskuksen kautta tilatun tai vakiotaksilla kuljetun matkan. Omavastuu on 25e/
suunta. Alle omavastuun jäävät matkat kerryttävät
maksukattoa, joka on 300e/vuosi.

Tule Bingoon!
Olemme pyörittäneet Bingoa parin talven ajan ja
jakaneet runsaita voittoja ihmisille. Lisäksi olen ollut sitä mieltä, että eihän voitto ole tärkein, vaan
ihmisten näkeminen.
Tarinoiminen toisten kanssa omista mielipiteistään
varmasti auttaisi yksinäisyyden ongelmissa. Meitä
on monta kuulijaa ja sitä kautta saisitte äänenne
kuuluviin myös yhdistyksen hallitukselle.
Ajatukseni tuntuisi aivan selvältä, mutta miksi ihmiset eivät halukkaasti tule Bingoon. Missä vika?
Onko televisiossa parempaa ohjelmaa? Onko liian paljon lunta vai onko lääkäri kieltänyt reippailemisen ulkona? Tähän kysymykseen kun saisi
vastauksen, niin olisi onnellinen ihminen.
Olemme aivan keskustassa, Porvoon Mitta,
WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20K, kellarikerros, sinne osaisi varmasti tulla. Bingoa pelataan
parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 11.00,
pyörittäjinä Heikki ja Jorma. Älä tuijota oman
huoneesi seinään, vaan tule talolle pelaamaan ja
parantamaan maailmaa.
Kirjoitus ja kuva: Jorma Kiljunen
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VAMMAISNEUVONTA
Invalidiliiton työntekijät vastaavat
vammaispalveluja koskeviin kysymyksiin
tiistaisin ja torstaisin 13-17
p. 0200-1234
ja
muina aikoina:
neuvot@invalidiliitto.fi
Jos sinulla on pulmia henkilökohtaiseen
avustajaan liittyen,
soita HetaHelp- puhelimeen. Palvelu
on maksuton.

HetaHelp

kaikille avoin neuvontapuhelin
puh. 02 4809 2401
ma-ti klo 9-11
to klo 13-15

JÄSENPALVELUT
Yhdistyksellä ei ole toimitiloja. Tilaisuudet
järjestetään Omenamäessä wsoy-talon tiloissa ja
muissa erikseen ilmoitetuissa kohteissa.
Osoitteenmuutoksen voi tehdä ilmoittamalla
Invalidiliittoon, yhdistyksen jäsenasiainhoitajalle
tai poinva@gmail.com.
Yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin. Yhdistyksen
varainhankinta perustuu jäsenmaksutuloihin,
sponsorien myötämielisyyteen, pinssien myyntiin,
tilaisuuksien arpajais-ja myyntituloihin sekä vaalien
keräystuloihin. Saaduilla varoilla järjestämme
jäsenistölle toimintaa, koulutuksia ja matkaavustuksia.

JÄSENASIAA
Ilmoittakaa yhteystietojen muutoksista jäsenasiainhoitajalle. Sähköpostilistalle ilmoittautumalla saat tietoa tapahtumista. Jäsenmaksuhankaluuksissa käänny jäsenasiainhoitajan puoleen.
Terveisin: Anne-Maj Westerlund

Palvelupiste Kompassi

neuvoo ja auttaa kaupungin palveluihin
liittyvissä asioissa.
Sieltä voi kysyä myös neuvoja, kun kotipalvelu tai muu apu on tarpeen.
Avoinna ma–pe klo 9–16,
Rihkamatori B, puh. 020 69 2250.

KAIKILLE AVOIN

ILMAINEN TUOLIJUMPPA
Isossamitassa

-

https://porvooninvalidit.wordpress.com/

Kaivokatu 37 ( Linnankoskenkatu 32,

-

yhdistyksen kotisivu löytyy
hakusanalla ”porvoon invalidit”
yhdistyksen Facebook-sivu samalla
hakusanalla

pihan kautta)
TORSTAISIN KLO 10.00 – 11.00
13.9.2018 alkaen

Järjestäjänä: Porvoon Eläkkeensaajat ry
Porvoon Yhdistyskeskus ry
Tuolijumpan vetäjänä toimii Anu Suni
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Porvoon Invalidit netissä:

-

JÄSENTAPAAMINEN 09.04.2019
Porvoon Invalideilla on jäsentapaaminen 9.4 kello
12.00. Sörkäntalolla. Käymme läpi mitä kaikkea
EU-vammaiskortti on ja mihin sitä voi käyttää . Jos
kiinnostuit tai jos et tiedä mikä EU-vammaiskortti
on, tule jäsentapaamiseen niin saat tiedon.
-Jorma Kiljunen vetää digikerhoa joka toinen keskiviikko. Sen lisäksi voitte varata ajan Tomakselle,
joka myös neuvoo digiasioissa. Tomas on erikoistunut neuvomaan vammaiskorttien hakemisessa,
joten jos siinä tarvitsee apua, voi hänen kanssaan
sopia neuvonta-ajasta,. Puh 0500461835.
Tomas Jonsson

MEDLEMSTRÄFF 09.04.2019
Den 09.04 har vi medlemsträff i Sörkkä huset i
kellarcaffeet kl. 12.00 vi går igenom Eu funktionshinderkortet vad det är och till vad man kan andvända det. Om du blev intreserad eller du inte vet
vad Eu funktionshinder kortet är så droppa in till
medlemsträffen. Tomas Jonsson var med i Invaliidstiftelsens kampanj om att få sina medlemmar
att förstå bättre digitala värden. Tomas svarar gärna på era frågor angående digitala värden. Om ni
blev intreserade av Eu funktionshinderkortet så ta
gärna kontakt och boka en tid till Tomas han kan
hjälpa er att söka kortet. Tomas telefonnummer är
0500461835.

KUNTO-FUNKTIO

KAIVOKATU
krs, sisäpiha
KAIVOKATU 29
29 1.1.krs
06100 Porvoo
06100 Porvoo
p.
9622 www.kuntofunktio.fi
www.kuntofunktio.fi
p. 019-524
019-5249622

Tomas Jonsson

VPL-kuljetukset

0504 213109

Taksi ja
invataksi

info@jimlog.fi

Linja-autokuljetukset

0500 718355

0400 213 109

taxi@gustafsonstaxi.fi

Tule Aktiaan, niin on parempi.
Meiltä saat kaikki tarvitsemasi pankki-,
vakuutus- sekä kiinteistönvälityspalvelut.
Varaa aika osoitteessa aktia.fi tai
pirauttamalla numeroon 0800 0 2470.
Aktia Pankki Oyj, Porvoo
Mannerheiminkatu 9–11
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Kaikille avoin

TULE KUNTOON -luento
Puhujana FT-OMT PETRI KITULA

Tiistaina 14.5. klo 17
Kumppanuustalo Mitta, (ent. yhdistyskeskuksen auditorio)
Mannerheiminkatu 20 K, k-kerros.

MAKSUTON YLEISÖLUENTO

Luennon tarkoituksena on tuoda tietoa tuki- ja liikuntaelinongelmista, kuten selkä- ja
nivelvaivat sekä osteoporoosi, mahdollisimman monen tietoisuuteen. Tarkoitus on
herättää ihmiset huolehtimaan tuki- ja liikuntaelintensä kunnosta, ennaltaehkäisemään
vaivojajajaliikuntaelin(TULE)-ongelmien
vammoja ja tarttumaan ripeästi jo ilmenneiden
ongelmienjahoitamiseen.
Tukiennaltaehkäisystä
itsehoidosta
Kahvitarjoilu ennen luentoa.
TULE-luennolle

Osteoporoosista,

äkivuista...
selkkanssa.
Yhteistyössä Tule
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