Parempi voida hyvin
KUNTOUTUS PEURUNGAN ASIAKASLEHTI 2010

Kuntoutujan tarina:

Uupuneesta
aktiiviseksi
Tapani Vainio:

Sydänkuntoutuja,
joka kiipesi
Kilimanjarolle!

Mistä tietoa
minulle sopivasta
kuntoutuksesta?

Liikkumis- ja
toimimisesteisille

monipuolista kuntoutusta

Pääkirjoitus

Suomalaiset

tarvitsevat
aktiivisempaa arkea!

T

yöelämän kiristyvät tehokkuusvaatimukset, jatku-

sen ja useiden kuntoutusmenetelmien vaikuttavuudesta on

van muutoksen aiheuttamat paineet, työsuhteiden

yleisesti ottaen näyttöä vähintään samassa määrin kuin ter-

jatkuvuuden epävarmuus ja taloudellinen epävakai-

veydenhuollon menetelmistä yleensäkin.

suus lisäävät kansalaisten henkistä kuormitusta ja kuntoutustarvetta. Henkisen kuormituksen lisääntymisen ohella
kuntoutustarvetta on kasvattamassa arjen fyysisen kuormi-

Korkeatasoista tieteellistä tutkimusta
kuntoutuksesta tarvitaan lisää

tuksen vähentyminen. Muutos tietopainotteiseen työhön on
johtanut liikunta-aktiviteettien harrastamiseen lähes yksin-

Tutkimustulosten soveltaminen ja hyödyntäminen käytännön

omaan vapaa-ajalla. Koko väestön tasolla ainoastaan noin

palvelutuotannossa tulisi olla itsestään selvää. Mitä enemmän

joka kymmenes liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Ar-

kuntoutustoimintaa on tutkittu sitä vakuuttuneemmaksi on

kiaktiivisuuden vähäisyys selittää osaltaan sen, että olemme

tultu sen vaikuttavuudesta ja merkityksestä. Silti korkeatasoisia

Suomessa ylipainoisempia kuin aiemmin. Tarvitaan siis ak-

tieteellisiä tutkimuksia kuntoutustoiminnasta tarvitaan lisää.

tiivisempaa arkea!

Tutkimustiedon hyödyntäminen
on yhä tärkeämpää

On parempi olla aktiivinen
ja voida hyvin!
Peurunka haluaa olla jatkossakin eturivin toimija näyttöön

Kuntoutustoiminta koskettaa suurta joukkoa suomalaisia ja on

perustuvien menetelmien soveltajana ja kehittäjänä. Vaikutta-

myös kansantaloudellisesti merkittävää toimintaa. Vaatimus

vuusnäytön perusteella tulokselliselle kuntoutukselle on tyy-

näyttöön perustuvien ja kustannusvaikuttavien menetelmi-

pillistä sen varhainen aloittaminen, tarkka kohdentaminen,

en käytöstä kuntoutuksessa on ymmärrettävää. Kuntoutuk-

moniammatillinen toteutus, aktiivinen harjoittelu ja toimenpiteiden kohdistuminen yksilön lisäksi hänen työ- ja elinympäristöönsä. Peurungan kuntoutusideologia on yksilöä akti-

”Koko väestön tasolla ainoastaan
noin joka kymmenes liikkuu
terveytensä kannalta riittävästi.”

voiva, lähiyhteisöt huomioiva: aktivoimme ihmisiä fyysisen,
psyykkisen ja sosiaalisen toiminnan keinoin. On parempi olla
aktiivinen ja voida hyvin!
Mika Pekkonen
liikuntalääketieteen erikoislääkäri,
kuntoutuksen erityispätevyys
johtava ylilääkäri, varatoimitusjohtaja, Peurunka
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Professori Lauri Laakso, Jyväskylän yliopisto:

Liikunnan vähyys
ja ylipaino
ovat tämän päivän
hyvinvoinnin haasteita
Liikuntaan kannustaminen tulisi
tapahtua positiivisesti
Laakso haluaisi, että painonhallintaan
ja liikuntaan suhtauduttaisiin positiivila. ”Harrastusmainen liikunta ei ole vä-

sesti ja kannustavasti. ”Pelottelu ei ole

hentynyt, mutta arkiliikunta on melko

hyvä tie, vaikka ihmisten on hyvä ym-

J

olematonta. Tyypillinen tilanne on se,

märtää syy-seuraussuhteita. Liikunta on

että elämä on kiireistä ja työssä ei liiku-

positiivinen asia ja siihen tulisi myös

ta”, sanoo Laakso.

suhtautua siten”, Laakso toteaa.

selvästi huolissaan kertoessaan, että

Myös elämäntilanne vaikuttaa liikunnan

vain noin puolet suomalaisista nuoris-

määrään. Tutkimustulosten mukaan per-

Kouluilla pienet resurssit
monipuoliseen liikuntatarjontaan

ta täyttää riittävän liikkumisen kriteerit.

heelliset nuoret naiset liikkuvat vähän.

”Seurauksena työikäisten toimintakyky

”Kun lapset kasvavat, myös äitien liikun-

Liikuntaan pitäisi Laakson mukaan tuo-

romahtaa todennäköisesti aiemmin, eikä

taharrastus yleensä lisääntyy. Pienet lapset

da erilaisia vaihtelevia kokemuksia: luon-

enää jakseta hyvinvoivina korkeampaan

kotona eivät kuitenkaan vaikuta miesten

toelämyksiä, lajikokeiluja sekä yksin ja

eläkeikään saakka”, Laakso arvelee.

liikunnan määrään”, Laakso kertoo.

yhdessä liikkumista. Yksilöllisyyden huo-

yväskylän yliopiston liikuntapedagogiikan professori Lauri Laakso on

Armeijaikäisten fyysinen kunto
on romahtanut

Ylipaino on lisääntynyt huimasti

mioiminen tuo kuitenkin haasteita koululiikuntaan. ”Resurssit ovat niin vähäisiä,
että yksilöllisyyden huomioimiseen ei ole

”Viimeisten 30 vuoden aikana ylipaino

aina mahdollisuutta”, Laakso harmittelee.

Suomen Puolustusvoimien kuntotilastois-

on lisääntynyt kolminkertaisesti”, Laak-

sa tämän päivän nuorten liikuntatottu-

so toteaa. Ylipainolla on myös selkeitä

Ympäristömme kertoo myös suhtautu-

mukset näkyvät karuina lukuina. ”Armei-

negatiivisia vaikutuksia terveyteen. ”Yli-

misesta liikkumiseen. ”Lähiliikuntapai-

jaikäisten fyysinen kunto ja kestävyys ovat

painoisilla on riski sairastua mm. 2-tyy-

kat, kevyen liikenteen väylät, leikkipuis-

romahtaneet kolmessakymmenessä vuo-

pin diabetekseen. Perintötekijöillä on

tot ja pelikentät ovat tärkeitä paikkoja ja

dessa jyrkästi”, toteaa Laakso. Tähän hän

vaikutuksensa, mutta ruokavalio ja lii-

antavat mahdollisuuksia monenlaiseen

näkee suurimmaksi syyksi nuorten miesten

kunta ovat parhaat ennaltaehkäisevät

liikuntaan jo lapsena”, Laakso toteaa.

liikuntakulttuurin muutoksen. ”Mielikuva

lääkkeet tähän tautiin”, Laakso kertoo.

omasta kunnosta on usein epärealistinen.
Isoja lihaksia pidetään hyvän kunnon takuuna. Pelkät isot lihakset eivät kuitenkaan

Vanhempien asenne vaikuttaa
nuorten painonhallintaan

tarkoita hyvää fyysistä kuntoa, siihen tarvitaan myös kestävyyttä”, Laakso korostaa.

Peurungalla onnistuneita
ratkaisuja hyvinvointimatkailussa
Laakso kokee liikunnan yhdistämisen

”Perheen asenteet näkyvät väistämättä

myös matkailuun tärkeänä ihmisten jak-

nuorten liikunta- ja ruokatottumuksis-

samista ja yleistä hyvinvointia lisäävänä

sa. Jos perheessä syödään terveellises-

tekijänä. ”Peurunka on tehnyt ratkaisu-

ti ja kannustetaan liikkumaan, myös

ja ja valintoja toiminnassaan ja palveluis-

nuoret suhtautuvat näihin asioihin po-

saan, kun veteraanikuntoutuksen määrä

sitiivisesti”, Laakso tähdentää. Koulu

on kaventunut luonnollisista syistä. Näen

Vaikka tilastot kertovat omaa synkkää

on myös ratkaisevassa asemassa asen-

hyvinvointimatkailun tulevaisuudessa

tarinaansa, ihmiset suhtautuvat liikun-

nekasvatuksessa, koska siellä tavoite-

tärkeäksi ja Peurunka on ottanut hieno-

taan kuitenkin positiivisesti yksilötasol-

taan kaikki lapset ja nuoret.

ja askelia siihen suuntaan”, Laakso sanoo.

Arkiliikunta on vähentynyt,
mutta vapaa-ajan liikunnan
harrastajia on runsaasti
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YTM, tutkija ja sosiaaligerontologian assistentti Minna Ylilahti, Jyväskylän yliopisto:

Vapaa-ajan virikkeet ja yhteisöllisyyden kokeminen voivat tehdä
kuntoutuksesta onnistuneen

J

yväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella väitöskirjatutkija YTM Minna Ylilahti tutkii kuntoutusta Peurungassa perinteisestä poikkeavasta,

etnografisesta näkökulmasta. Ylilahden kvalitatiivisessa eli
laadullisessa tutkimuksessa lähestytään kuntoutumista sosiaalisena maailmana mm. yhteisöllisyyden näkökulmasta,
kuntoutujan emotionaalisena kokemuksena.

Virikkeillä ja ympäristöllä merkittävä
rooli kuntoutuskokemuksessa
Ylilahden mukaan se, mitä ei ole välttämättä huomioitu kai-

elämänkululliset taustat voivat olla hyvinkin erilaisia, on kun-

kessa kuntoutuksessa on, että vapaa-ajalla, virikkeillä ja ym-

toutujien tarinoissa yhtymäkohtia”, kertoo Ylilahti. Kuntoutu-

päristöllä ja arkielämästä poikkeavilla tapahtumilla on mer-

jat nostavat kuvauksissaan esille heille merkityksellisiä asioita,

kittävä rooli kuntoutuskokemuksissa. ”Esimerkiksi nuotiolla

jotka voivat olla erilaisia kuin mitä kuntoutustyöntekijät pitä-

istuminen tai kaverin kanssa tehty pitkä lenkki metsässä voi-

vät merkityksellisinä.

vat olla elämyksiä, jotka jäävät vahvasti mieleen hyvänä muistona. Erilaiset vapaa-ajan virikkeet ja yhteisöllisyyden kokemi-

Kuntoutus voi olla helpottava irtiotto arjesta

nen voivat tehdä kuntoutuksesta onnistuneen ja motivoivan
kokemuksen”, Ylilahti tiivistää.

Kuntoutujien tarinoissa on yhtymäkohtia

”Kuntoutuja voi pitää tärkeänä esimerkiksi liikuntatapahtuman
sijaan yhteisöllistä rentoa hetkeä, jossa istutaan porukalla vaikkapa jossain ulkosalla ja jutellaan elämästä ja maailmanmenosta”, toteaa Ylilahti. Kuntoutus voi olla kuntoutujalle myös hel-

”Vaikka kuntoutukseen tulevien ihmisten elämäntilanteet ja

Jyväskylän yliopiston ja Peurungan
yhteistyöllä (JYPE) mahdollisuuksien tulevaisuus
Peurungalla on tänä päivänä iso rooli Jyväskylän yliopiston
tutkimusyhteistyössä. Tutkimusalueet ovat laajentuneet; kun-

pottava irtiotto kotirutiineista ja jäädä mieleen elämyksenä.

”Näen Jyväskylän yliopiston ja Peurungan yhteistyölle vain
positiivista tulevaisuutta. Edessä on paljon mahdollisuuksia,
myös kansainvälisiä hankkeita”, kertoo Jyväskylän yliopiston
liikuntapedagogiikan professori Lauri Laakso.

Tavoitteena yhä kokonaisvaltaisempi tutkimusote

toutumista ja hyvinvointia tarkastellaan lääketieteen lisäksi
taloustieteiden sekä yhtälailla terveystieteiden ja yhteiskunta-

Kansainväliset tutkimushankkeet mahdollistavat yhä laajempia

tieteiden näkökulmista.

tutkimuksia JYPE-yhteistyössä. ”Kansainvälinen kenttä on tulevaisuuden tavoitteemme. 2010–2012 tutkimusapurahoilla

Tutkimusote on myös laajentunut perinteisistä kokeellisista me-

tähdätään yhä kokonaisvaltaisempaan tutkimusotteeseen”,

netelmistä esimerkiksi etnografisiin tutkimusmetodeihin.

Laakso tiivistää.

Jyväskylän yliopiston ja Peurungan välillä on vuodesta 2004 alkaen ollut yhteistyösopimus, jolla osapuolet haluavat syventää yhteistyötään väestön hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävän tutkimuksen toteuttamisessa. Tutkimustoimintaan liittyy kiinteästi tutkijakoulutus. Yhteistyötä suunnittelee ja koordinoi yliopiston rehtorin asettama johtoryhmä, joka julistaa tutkimusmäärärahat haettavaksi, arvioi hakemukset ja tekee päätökset määrärahojen jaosta. Vuosina 2010–2012 johtoryhmän puheenjohtajana toimii professori Ari
Heinonen ja varapuheenjohtajana johtava ylilääkäri Mika Pekkonen.
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Yhteistyö

Peurunka ja Jyväskylän
ammattikorkeakoulu:

”Yhdessä olemme
vahvempia ja suurempia”

P

eurunka ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu ovat teh-

tusta Jamk:issa tarvitaan Peurungan taholta ja millaista osaa-

neet yhteistyötä tiiviisti sosiaali- ja terveysalan osaami-

mista työelämässä tarvitaan oppilaitoksilta”, Latvala kertoo.

sen sekä liiketalouden ja matkailun puolella.

”Kehitämme yhteistyötä win-win -periaatteella”

”Tällä hetkellä pohdimme kansainvälisen
kentän hyödyntämistä”

Yhteistyö nähdään molemmilla puolilla vastavuoroisena.

Yhteistä tutkimus- ja kehittämistyötä on myös ryhdytty suunnit-

Peurungassa on säännöllisesti Jamk:in opiskelijoita käytän-

telemaan hankemuotoisesti. Hanketulevaisuuden tavoitteena ovat

nön harjoittelussa ja Peurungan ammattilaiset luennoivat

kansalliset ja kansainväliset laajat kokonaisuudet. ”Tällä hetkellä

erilaisista asiantuntijuusalueista Jyväskylän ammattikor-

pohdimme kansainvälisen kentän hyödyntämistä eli kuinka voi-

keakoulussa. Peurungan henkilökunta osallistuu aktiivises-

simme yhdistää osaamistamme kansainvälisesti”, Latvala tiivistää.

ti Jyväskylän ammattikorkeakoulun järjestämiin lisä- ja täydennyskoulutuksiin.

Hankeyhteistyöhön palkataan erikoissuunnittelija

”Kehitämme yhteistyötä win-win -periaatteilla. Silloin päästään

Peurungan ja Jamk:in yhteistyön kehittämistä ja tiivistämistä

omiin ja yhteisiin tavoitteisiin”, kertoo Eila Latvala, Jyväsky-

varten on perustettu kolmen vuoden määräaikainen erikoissuun-

län ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön johtaja.

nittelijan paikka. Erikoissuunnittelija toimii puolet työajastaan

Yhteisenä tavoitteena osaamisen vaatimuksiin
vastaaminen työelämässä ja oppilaitoksissa

Peurungassa ja puolet Jamk:issa. ”Erikoissuunnittelijan tehtävänä on yhteisen hanketoiminnan monipuolinen kehittäminen.
Työ on vaativaa ja tavoitteellista”, Latvala kertoo. ”Hankkeiden
käynnistäminen ja menestyksellinen toteuttaminen edellyttää

Yhteisenä tavoitteena on vastata tulevaisuuden osaamisen vaa-

päätoimista työskentelyä, jonka nyt perustettu vakanssi mahdol-

timuksiin ja haasteisiin työelämässä ja koulutuksessa. ”Olemme

listaa”, täsmentää Peurungan johtava ylilääkäri Mika Pekkonen.

tehneet osaamiskartoituksia puolin ja toisin; millaista koulu-

”Yhdessä olemme vahvempia ja suurempia!”, iloitsee Latvala.
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Kuntoutus

Kuinka hakeudun
kuntoutukseen?
Oma-aloitteinen itsestähuolehtiminen
on myös kuntoutusta
Kuntoutus on käsitteenä hyvin laaja. ”Jokainen voi kuntouttaa

vaatii Korhosen mukaan paljon tiedonetsintää ja oma-aloitteisuutta. ”Potilasjärjestöt, esimerkiksi Sydänliitto tai Diabetesliitto, ovat
hyvin aktiivisia kuntoutusasioissa ja järjestävät omia kuntoutuksiaan sekä tiedottavat niistä jäsenilleen. Jos siis kuuluu johonkin
potilasjärjestöön, saa todennäköisesti hyvää ohjausta myös kuntoutusmahdollisuuksista”, kertoo Korhonen.

Eri tahot ovat perillä erilaisista
kuntoutusmahdollisuuksista

itseään ja ylläpitää työkykyään ihan oma-aloitteisesti esimerkiksi liikunnalla tai painoaan hallitsemalla. Myös psykologil-

Miten sitten tietää millaiseen kuntoutukseen pitäisi hakeu-

le hakeutuminen omatoimisesti voi ennaltaehkäistä työuupu-

tua? ”Kuntoutusala on niin laaja, että sellaisia yleisviisaita, jot-

musta. Itsestähuolehtiminen on siis mitä suuremmissa määrin

ka osaavat kuntoutuksesta kaiken ulkoa ja tietävät kaiken, ei

omaehtoista kuntoutusta”, kertoo Peurungan asiantuntijayli-

ole”, Korhonen sanoo. Erilaiset instanssit ovat perillä erilaisista

lääkäri, sisätautilääkäri ja geriatri Aira Korhonen.

kuntoutusmahdollisuuksista. ”Esimerkiksi uupumisen suhteen

”Kuntoa ei voi hieroa, vaan se pitää itse hankkia”

työterveys voisi olla ensisijainen taho, vammojen suhteen taas
oma lääkäri tai fysioterapeutti ja sairauksien osalta potilasjärjestö voisi olla tarkoituksenmukainen kontakti”, Korhonen listaa.

Jos kyse on vammasta tai sairaudesta, on syytä konsultoida
terveydenhuollon ammattilaista myös omaehtoisessa kun-

Kuka pääsee kuntoutukseen?

toutuksessa. ”Aika harvoin kuitenkaan aktiivisella tekemisellä tärvätään terveyttä, passiivisuudella on useammin huonoja

Kuntoutuslainsäädäntö on hyvin moniulotteinen ja niinpä

seurauksia. Kuntoa ei voi hieroa, vaan se pitää itse hankkia”,

myös kriteerit kuntoutukseen pääsemiseksi ovat moninaiset.

toteaa Korhonen.

Ei siis ole olemassa yhtä kriteerilistaa, minkä mukaan kuntou-

Kuntoutukseen hakeutuminen vaatii
oma-aloitteisuutta ja tiedonetsintää

tukseen osallistujat valitaan. ”Olen tehnyt kauan ja ahkerasti
töitä ja maksanut paljon veroja ei kuitenkaan kuulu minkään
lain perusteella kuntoutuksen perusteeksi”, Korhonen kertoo.
Keskeiset tekijät kuntoutukseen pääsemiseen ovat kuntoutuk-

Myös kuntoutukseen hakeutumisessa aktiivisuus on valttia. Se

sen tarve ja hyödyllisyys.

Lakisääteisiä kuntoutuksen palvelujärjestelmiä on useita
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Suomessa on kansainvälisesti tarkasteltuna omintakeiset kun-

•

kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämä kuntoutus

toutuksen palvelujärjestelmät. Nykyinen kuntoutuslainsää-

•

Kansaneläkelaitoksen eli Kelan järjestämä kuntoutus

däntö määrittelee varsin tarkoin kuntoutuksen järjestämisen

•

kuntoutus työeläkelakien perusteella

edellytykset, kohderyhmät, toimintatavat ja jopa sisällön. Kun-

•

kuntoutus tapaturma- ja liikennevakuutuslakien perusteella

toutuksen palvelujärjestelmistä voidaan erottaa ainakin seuraa-

•

työhallinnon järjestämä kuntoutus

vat toisiinsa eri tavoin yhdistyvät lakisääteiset järjestelmät:

•

Suomen sotiin perustuva kuntoutus

Suomessa on monipuolista kuntoutusta
”Kuntoutusjärjestelmämme voi todeta olevan varsin monimutkainen ja kuntoutustarpeessa olevan näkökulmasta sen
hyödyntäminen voi olla vaikeaa”, kertoo Peurungan johtava
ylilääkäri Mika Pekkonen.

Kuntoutujan tulee saada asianmukaista
tukea kuntoutukseen hakeutumiseen

kaista tukea kuntoutukseen hakeutumiseen”, korostaa Pekkonen.

Terveydenhuollon ammattilaisilla haaste
hallita kaikki kuntoutusmahdollisuudet
Monimuotoinen palvelujärjestelmä aiheuttaa sen, että terveydenhuollon ammattilaistenkin keskuudessa erilaisten kuntoutusmuotojen hallinta saattaa olla puutteellista. ”Terveydenhuollon

”Kuntoutujan kokemus kuntoutuksesta on aina yksilöllinen ja ai-

ammattilaisten haasteena on tietää kuntoutuksen eri mahdolli-

nutkertainen, olkoon palvelun maksaja kuka tahansa; Kela, työ-

suuksista ja ohjata asiakkaita eteenpäin kuntoutusasioissa”, Pek-

yhteisö tai kunta. Onkin suotavaa, että kuntoutuja ei yksin joudu

konen toteaa. ”Tämä edellyttää aktiivista kuntoutusasioiden seu-

selvittelemään lakiasioita juurta jaksaen, vaan hän saa asianmu-

raamista ja riittävää täydennyskoulutusta”, hän jatkaa.

lle
Mistä saan tietoa minu

sopivasta kuntoutuks

esta?

Peurungan asiantuntijaylilääkäri Aira Korhonen
neuvoo:

1. Ihan ensisijaisesti neuvoisin
hakeutumaan

terveyskeskuk-

sen tai sairaalaan kuntoutusohjaajan juttusille. Hänellä on

veyshuollossa. Kuntoutus ei ole ensisijainen asia heidän työnkuvassaan ja he eivät välttämättä pysty pitämään itseään ajan
tasalla kaikissa kuntoutusasioissa.

5. Omana

ryhmänään ovat tietysti vielä vakuutusyhtiöt

(esim. tapaturma-asioissa) ja Kelan toimistot ja virkailijat sekä
Kelan nettisivut. Nettisivuilla on kuitenkin niin paljon tietoa,
että sieltä tiedon löytäminen vaatii etsijän luonnetta.

toutukseen liittyvistä asioista.

Tiesitkö, että kuntoutusta järjestetään
myös ikääntyneille?

tuorein tieto ja osaaminen kun-

2. Toiseksi suosittelen tapaa-

Ikääntyneiden kuntoutuksesta Peurungassa vastaava asian-

mista fysioterapeutin kanssa. Hän tuntee erityisesti fyysisen

tuntijaylilääkäri, sisätautilääkäri ja geriatri Aira Korhonen

kuntoutuksen mahdollisuudet ja menettelyt.

muistuttaa, että Kela rahoittaa myös työelämästä poissaolevi-

3. Kolmanneksi neuvon ottamaan yhteyttä terveyskeskuk-

en kuntoutusta.

sen tai sairaalan sosiaalityöntekijään. Hän tuntee lainsäädän-

”Tämä asia vaikutta toisinaan unohtuvan perusterveyden-

nön ja osaa neuvoa mikä on seuraava askel kuntoutukseen ha-

huollossa runsaiden työpaineiden ja tiukkojen talousraamien

keutumisessa.

keskellä työskenteleviltä. Kelan järjestämä kuntoutus tarjoaa

4. Vasta näiden yhteydenottojen jälkeen kehotan ottamaan

kuntataloutta rasittamattoman vaihtoehdon huolehtia esi-

yhteyttä hoitajiin ja lääkäreihin terveyskeskuksessa ja työter-

sesta”, Korhonen valaisee.

merkiksi joidenkin monisairaiden ikääntyneiden kuntoutuk-

Kokemuksia ja näkemyksiä
”Fyysisellä aktiivisuudella on suuri merki-

”Oikein ajoitettu kuntoutus voi olla sekä

tys kipuongelmista selviytymisessä. Usein

potilaan että työterveyshuollon kannal-

kroonista kipua on hoidettu tehottomilla

ta onnistunut kokemus. On tärkeää, että

passiivisilla menetelmillä, esimerkiksi kipu-

kuntoutustarve tunnistetaan ja valitaan

lääkkein. Kipukuntoutuskursseilla ensim-

tähän tarpeeseen sopivat ja kohdennetut

mäinen asia voi olla tarpeettoman ja jopa

toimenpiteet”.

haitallisen lääkityksen purkaminen ja oman
fyysisen aktiivisuuden lisääminen”.

Työterveyshuollon
erikoislääkäri Jyrki Arvekari

Fysiatrian ja yleislääketieteen
erikoislääkäri Seppo Hämeenoja
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Case

Tapani Vainio:

Sydänkuntoutuja,
joka kiipesi
Kilimanjarolle!

toutujia ja käyvät jututtamassa sydänleikkaukseen meneviä. “Vastaamme sydänosastolla myös erilaisiin sydänsairauksiin
Sama toistui seuraavilla kävelylenkeillä.

liittyviin kysymyksiin”, Tapani kuvailee.

Tapani hakeutui rasituskokeeseen ja var-

Hän toimii tällä hetkellä myös Jyväskylän

joainekuvausten jälkeen sai kuulla joutu-

Sydänyhdistyksen hallituksessa. Tapanin

rheilullisesta ja mukavasti päi-

vansa ohitusleikkaukseen. Tapanille teh-

mielestä on tärkeää kehittää sydänver-

vettyneestä Tapani Vainiosta ei

tiin neljä ohitusta vuoden 2009 vapun

taistukitoimintaa. “Vertaistuki on todella

uskoisi, että hän on ollut eläk-

aatonaattona. “Minulla oli sydänoireita

tärkeää leikatuille, koska kokemusten ja-

keellä jo 13 vuoden ajan. Hän vaikuttaa

jo, kun teimme taloomme kokoremontin

kaminen tuo usein tietoa ja kannustusta

parempikuntoiselta kuin moni 40-vuoti-

vuosina 2007–2008 Jyväskylässä, mutta

eteenpäin”, Tapani perustelee.

as. Tapani kertookin, että harrastaa into-

en silloin ymmärtänyt, että kyse oli näin

himoisesti vuorivaellusta ja on noussut

vakavasta asiasta”, Tapani muistelee.

U

niin Kilimanjaron kuin Macchupicchuneläkeläiseltä tekemättä.

“Luulen, että hyvä fyysinen
kunto pelasti minut”

Liikunta on tärkeä osa elämää

“Luulen, että hyvä fyysinen kuntoni pe-

toutusmahdollisuuksista ja sairaudesta.

lasti minut. Myös lääkärit näkevät tä-

“Peurunka ja Sydänpiirit tekevät yhteis-

Tapani on ollut 40-vuotiaasta saakka ak-

män vaikuttaneen nopeaan toipumisee-

työtä ja sitä kautta sain itsekin kuulla sy-

tiiviliikkuja. “Liikunta toi vastapainoa

ni. Kuntoutuminen sydänleikkauksesta

dänkuntoutusvaihtoehdosta Peurungas-

rankalle työlleni Koffin aluemyyntipääl-

saattaa kestää jopa 2–3 vuotta, mutta itse

sa”, Tapani kertoo.

likkönä”, Tapani kertoo. Eläkkeelle jääty-

pääsin normaaliin kuntoon noin puoles-

ään Tapani on jatkanut liikuntaharras-

sa vuodessa leikkauksesta”, Tapani kertoo.

kin huipuille. Tämä voisi jäädä monelta

tusta. “En kuitenkaan hae kadonnutta
nuoruutta, vaan liikunta on minulle elämäntapa”, Tapani nauraa.

Oudot tuntemukset
kävelylenkillä pysäyttivät
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Peurunka ja Sydänliitto
toimivat yhteistyössä
Tapanin mielestä erilaiset potilasliitot
ovat hyvä väylä saada lisää tietoa kun-

Vertaiset ovat tärkeitä
sydänkuntoutujalle

Peurungan ryhmämuotoinen
toiminta tuki kuntoutusta
Tapani pääsi sydänkuntoutukseen Peurunkaan

ja

viimeinen

seurantajakso

“Liityin syksyllä 2009 Jyväskylän Sydän-

päättyi maaliskuussa 2010. Ryhmämuo-

yhdistykseen. Olen mukana tukihenkilö-

toinen toiminta tuki Tapanin mielestä

toiminnassa ja vierailemme joka viikko

kuntoutusta hyvin. “Oli hienoa vaihtaa

Kerran reippaalla kävelyllä ollessaan Ta-

keskussairaalassa sydänosastolla”, Tapani

kokemuksia toisten sydänkuntoutujien

pani tunsi outoa kipua sydänalassaan.

kertoo. Tukihenkilöt ovat itse sydänkun-

kanssa”, Tapani iloitsee.

Luentojen aiheet olivat mukaansatempaavia

“Tavoitteeni on liikkua pitkään ja nauttia elämästä”

“Peurungan luennot olivat hyvin antoisia. Saimme tietoa sy-

Tapani pitää kunnostaan edelleen hyvää huolta. Tapanin

dämen toiminnasta ja liikunnan merkityksestä sekä oikeanlai-

aamu alkaa noin 30 minuutin jumpalla. Lisäksi hän käy

sesta ruokailusta”, Tapani kuvailee. “Minusta oli myös hienoa,

noin 5 kertaa viikossa 5–6 kilometrin lenkillä ja hoitaa 2–3

että kuntoutuksessa tuotiin esille sydänsairauksien vaikutus

kertaa viikossa lihaskuntoaan punttitreenillä. “Tavoittee-

puolisoon ja parisuhteeseen. Osallistuimme

ni on liikkua pitkään ja nauttia elämästä”,

myös mielenkiintoiseen luentoon parisuh-

Tapani sanoo.

teen fyysiseen puoleen liittyen”, Tapani lisää
nauraen.

“Yllätyin Peurungasta todella
positiivisesti”

Kuntoutuksen tulokset näkyvät
arjen ruokavaliossa
“Itselläni sydänkuntoutus näkyy parhaimmin ruokavalion muutoksena. Ruokavali-

Tapani kuvailee kokemustaan Peurungassa

ostani jäi korkean kolestrolin takia pois ka-

kaikin puolin onnistuneeksi. “En ollut aiem-

nanmuna. Olen myös siirtynyt rasvattoman

min käynyt paikassa ja yllätyin Peurungas-

maidon ja vähärasvaisen juuston kulutta-

ta todella positiivisesti”, sanoo Tapani. Erityisesti kiitosta saa

jaksi”, Tapani luettelee. Myös voi on vaihtunut Benecoliin.

Peurungan monipuolisuus ja harrastusmahdollisuudet. “En

“Mutta kyllä me joskus vaimon kanssa päiväkahvin kanssa

osaa sanoa mitään negatiivista Peurungasta tai kuntoutukses-

otetaan konjakit. Se pistää veren kiertämään”, nauraa Tapa-

ta, kokemus oli ihan napakymppi”, Tapani tiivistää.

ni elämäniloisesti.

toutus
Sydänkun
KENELLE SYDÄNKUNTOUTUSTA?

tyisi noin 3–6 kk sydämeen kohdistuvan toimenpiteen tai sai-

Työikäisille, työelämässä oleville tai työhön palaaville tar-

raustapahtuman jälkeen.

koitetun sydänkuntoutuksen lisäksi kuntoutusta järjestetään
myös työelämästä poissaoleville. Kuntoutukseen voivat ha-

Kursseille haetaan Kelan lomakkeella KU 102. Hakemukseen lii-

keutua kaikki, joilla sydänsairaus aiheuttaa fyysisiä, psyykki-

tetään hoitotahon laatima B-lääkärinlausunto (kuntoutussuun-

siä ja/tai sosiaalisia rajoituksia.

nitelma). Hakemusten vastaanotto ja kurssilaisten valinta ta-

KUINKA HAKEUDUN SYDÄNKUNTOUTUKSEEN?
Sopiva ajankohta kuntoutuskurssille määräytyy yksilöllisen tilanteen mukaan. Suositeltavaa olisi, että kuntoutus käynnis-

pahtuu Kelan paikallistoimistossa. Tietoa sydänkuntoutuksesta
saat myös Sydänliitosta, www.sydanliitto.fi

Katso lisää www.peurunka.fi

Fak taa

Liikuntapainotteisen sydänkuntoutuksen tuloksista on vahvaa näyttöä
Sydänkuntoutuksen vaikuttavuudesta on vakuuttavaa, lukuisiin laadukkaisiin tutkimuksiin perustuvaa näyttöä. Se-

Liikunta on erityisen tärkeää
sydänkuntoutuksessa

pelvaltimotautia sairastavan potilaan liikuntapainotteinen
kuntoutus vaikuttaa edullisesti sydän- ja verisuonisairauksien

Laaja-alaisemmat sydänkuntoutusohjelmat, joissa fyysiseen

vaaratekijöihin sekä vähentää komplikaatioriskiä.

kuntoutukseen on liitetty psykososiaalisia osa-alueita vähen-

Laitoskuntoutus auttaa erityisesti infarktin
jälkeiseen masentuneisuuteen

tävät myös komplikaatioriskiä, mutta tutkimustiedon perusteella eivät enempää kuin liikuntaohjelmat. ”Liikunta onkin
oleellista sydänpotilaiden kuntoutuksessa”, Peurungan johtava ylilääkäri Mika Pekkonen toteaa. Kaiken kaikkiaan on to-

Tutkimusraporttien perusteella laitoskuntoutuksesta hyötyne-

dettavissa, että sydänkuntoutus on kustannustehokasta sekä

vät erityisesti ne sydänpotilaat, joilla esimerkiksi infarktin jäl-

yhteiskunnan että potilaan kannalta arvioituna.

keen on havaittavissa depressiivisiä mielialatuntemuksia ja
heikko kontrollintunne.
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Case

Marjo Järvenpää:
Aslak-kuntoutuja

Apua kuormittavaan
työmäärään ja
painonhallintaan
”Olemme saaneet paljon tietoa
siitä, mitkä asiat vaikuttavat
työssä jaksamiseen”

8–16, olen perheen äitinä nauttinut siitä, että ei ole tarvinnut pyykätä ja laittaa
ruokaa”, Marjo nauraa. Hän kokee saaneensa taas kipinän liikuntaan.

Aslak-kuntoutukseen on kuulunut Mar-

T

jon mielestä yllättävän paljon teoriaa ja

Marjo on kokeillut Peurungassa myös kai-

luentoja. ”Työtä on käsitelty hyvin sy-

kenlaisia harrastemahdollisuuksia. ”Olen

vällisesti esimerkiksi arvojen ja ergono-

vähän ehkä liikaakin buukannut kalen-

mian näkökulmasta. Olemme saaneet

teriani, kun olen innostunut Peurungan

paljon tietoa siitä, mitkä asiat vaikut-

upeista harrastemahdollisuuksista. Curlin-

unkkarin terveyskeskuksen vas-

tavat työssä jaksamiseen”, Marjo tote-

gia olen kokeillut täällä ensimmäistä kertaa

taanotossa kolmen kunnan päi-

aa. Jakso on myös sisältänyt paljon it-

elämässäni”, Marjo iloitsee.

vystystä hoitava Marjo Järvenpää,

setutkiskelua, minkä Marjo on nähnyt

51 v, on Peurungassa Aslak-kuntoutujana.

hyvänä asiana. ”Minulle valkeni, että

Marjon työnkuvaan liittyy vastaanotossa

toisten ymmärtäminen ja asioiden toi-

päivystämisen lisäksi hallinnolliset teh-

sen kannalta katsominen on työelämäs-

Tavoitteiden ylöskirjaaminen motivoi

tävät kuten sairaanhoitajien työlistojen

sä ensiarvoisen tärkeää”, sanoo Marjo.

Marjon mielestä myös niiden saavutta-

tekeminen ja tilastoinnit. Tämän lisäksi

Marjo kokee myös hyvän työilmapiirin

miseen. ”Liian kovia tavoitteita ei kui-

Marjon tulisi päivystää vastaanottavana

tärkeäksi tekijäksi jaksamisessa ja työn

tenkaan kannata asettaa”, Marjo varoit-

sairaanhoitajana kahdeksan tuntia päi-

mielekkyydessä.

taa. Tavoitteisiin pääseminen vaikuttaa

vässä hoitaen korva- ja poskiontelontu-

Marjon mielestä helpommalta kuntou-

lehduksia, haavoja ja luomenpoistoja.

”Vertaistuki on todella tärkeää”

Ylityöt suurin haaste

Antoisimmaksi asiaksi Marjo nostaa

miten haluan panostaa siihen, että olisi

ryhmän antaman tuen kuntoutuksen

hyväkuntoinen”, Marjo tiivistää. Arjen

Marjon suurin terveydellinen haaste on

aikana. ”Olen kokenut ryhmämuotoi-

rutiineissa omasta hyvinvoinnista huo-

tällä hetkellä ylityö. ”Toivon olevani työ-

sen toiminnan kuntoutuksessa hyö-

lehtiminen on haasteellisempaa.

elämässä vielä pitkään. Suurin kuormituk-

dylliseksi. Ihmiset ovat hoitotyöalalla

seni on työn hurja määrä ja yhtenä tavoit-

ja vertaistukea saa näin ollen runsaas-

teenani onkin saada työmäärä hallintaan”,

ti. Kuntoutus olisi tuskin yhtä antoi-

kertoo Marjo. Alaiset ovat tottuneet siihen,

saa, jos olisimme kaikki eri toimialoil-

että jos joku työntekijöistä sairastuu, toi-

ta”, Marjo kuvailee.

mii Marjo sijaisena oman työnsä ohella.
Tällä tavalla ylityötunteja kertyy paljon.

tuksessa kuin todellisuudessa. ”Täällä
on aikaa miettiä itseään ja elämäänsä ja

Vaihtelua arkeen ja upeita
harrastemahdollisuuksia

Marjon työpaikalla on vastikään myös siir-
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Ilman tavoitteita ei synny tulosta

”Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus
päästä kuntoutukseen”
Marjo näkee Aslak-kuntoutuksen hyvänä kokonaisuutena. Kaikkea on ollut sopivasti – aktiviteetteja ja lepoa. ”Itse olen
ollut täällä sillä mentaliteetilla, että otan
kaikki irti opeista ja harrastusmahdolli-

rytty kuntasektorilta yksityiselle puolelle

Marjo on nähnyt kuntoutuksen myös

suuksista. Kaikilla pitäisi myös olla täl-

ja muutos tuo aina omat haasteensa työ-

vaihteluna normaaliin arkeen.” Vaikka

lainen tilaisuus päästä kuntoutukseen”,

hön – niin hyvässä kuin pahassa.

täällä onkin tehokkaasti ohjelmaa kello

Marjo painottaa.

Peurungassa on hyvä palveluntarjonta ja vireä viihdekeskus
Peurunka palveluntarjoajana ja viihdekeskuksena saa Marjolta hyvät arvostelut. ”Täällä saa tehdä iltaisin mitä haluaa

tehneet nahkatöitä ja osallistuneet korupa-

toutuksen jälkeen tulevat näkymään ruo-

joihin. On todella hienoa, että kaikki saa

kavaliossani ja oman työn hallinnassa.

samasta paikasta”, iloitsee Marjo.

Tavoitteenani on tiputtaa painoa seurantajaksoon mennessä. Lisäksi opettelen

Ruokailutottumukset ja
työnhallinta uuteen uskoon

”ein” sanomista ja delegointia. Minun
kun ei tarvitse kantaa koko maailmaa harteillani”, nauraa Marjo päättäväisesti.

ja kaikille löytyy tekemistä. Olen käynyt
kosmetologilla ja hierojalla, toiset ovat taas

Aslak ja Ty

”Suurimmat muutokset elämässäni kun-

k

Aslak ja Tyk -kuntoutuksillla parempaa työkykyä!
Kliinisen kokemuksen mukaan sekä Aslak-kurssit että Tyk-toiminta tuottavat tavoitteiden mukaisia tuloksia.
Aslak eli ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntou-

Tyk eli työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus tähtää työky-

tus on Kelan kehittämä varhaiskuntoutuksen muoto, jonka

vyn ylläpitämiseen siten, että kuntoutukseen osallistuva voi jatkaa

tarkoituksena on työ- ja toimintakyvyn edistäminen. Kuntou-

työssään. Tyk-kuntoutujilla on moninaisia työkyvyn menettämi-

tus sisältää kuntoutujan omia voimavaroja kehittäviä ja työ-

sen uhkia, fyysisiä vaivoja, jaksamisen ongelmia ja kuormitusta

ympäristön kuormitustekijöitä vähentäviä tai poistavia teki-

sosiaalisella tai psyykkisellä puolella. Tyk-kuntoutujien työkyvyn

jöitä ja toimenpiteitä.

menettämisen uhka on suurempi kuin Aslak-kuntoutujilla ja he
ovat pääsääntöisesti iäkkäämpiä kuin Aslak-kuntoutujat.

ASLAK: TYYPPIASIAKAS
Aslak-kuntoutuja on vakituisessa työsuhteessa oleva, useim-

TYK: TYYPPIASIAKAS

miten 30–55-vuotias henkilö. Hänellä on lieviä työhön liit-

Tyk-asiakas on noin 40–60-vuotias henkilö. Hän on tavallises-

tyviä fyysisiä tai psyykkisiä kuormitusoireita, joista voi pi-

ti tehnyt pitkään fyysisesti tai psyykkisesti kuluttavaa työtä ja

demmällä aikavälillä muodostua uhka hänen toiminta- ja

hänen työ- ja toimintakykynsä on alentunut. Hänen omat kei-

työkyvylleen.

nonsa korjata tilannetta ovat vähäiset.

KUINKA HAKEUDUN ASLAKTAI TYK-KUNTOUTUKSEEN?

ta kuntoutus voi käynnistyä tarvitaan

sä työterveyshoitajan kanssa tai Kelan

lääkärin B-lausunto kuntoutustarpees-

paikallistoimistossa.

Työterveyshuolloilla on ajantasaiset tie-

ta tavoitteineen ja kuntoutuksen haki-

toimisto harkitsee B-lausunnon ja ha-

dot kulloinkin olemassa olevista Aslak-,

jan täyttämä kuntoutushakemus. Ha-

kemuksen

Tyk- ja muista kuntoutusvaihtoehdoista.

kemuksessa kuntoutuja tuo esiin oman

järjestämisedellytyksiä ja pyrkii löytä-

Kuntoutustarpeen ilmetessä työntekijä,

näkemyksensä

mään soveltuvan kuntoutusmuodon.

lähiesimies, työterveyshoitaja tai lääkä-

halukkuudestaan kuntoutukseen. Kun-

ri tekee aloitteen kuntoutuksesta. Jot-

toutushakemuksen voi täyttää yhdes-

kuntoutustarpeesta

ja

Kelan

perusteella

paikallis-

kuntoutuksen

Katso lisää: www.peurunka.fi

Fak taa

Aslak-kuntoutuksella
vähemmän sairaslomapäiviä

Tyk-toiminta parantaa
työkykyä!

Aslak-kuntoutus nähdään tuloksellisena usealla eri mit-

Tyk-toimintaa koskevat tutkimukset ovat osoittaneet Tyk-

tarilla mitattuna; kuntoutujien itse kokemalla terveydel-

toiminnan olevan tuloksellista kävelytestillä, painoindek-

lä, fyysisellä suorituskyvyllä sekä laboratoriotesteillä ku-

sillä sekä koetulla terveydentilalla mitattuna. Tyk-kuntou-

ten kolesteroliarvoilla ja painoindeksillä. Sen on osoitettu

tuksen on todettu myös parantavan työkykyä. 1990-luvulla

olevan yhteydessä myös tehokkaampien työtekniikoiden

julkaistun Tyk-kuntoutujien kokemuksia ja käsityksiä sel-

omaksumiseen ja parempaan työkykyyn. Aslak-kuntoutuk-

vittäneen tutkimuksen mukaan ammatillisella kuntou-

seen osallistuneisiin kuntoutujiin kohdistuneen rekisteri-

tuksella on vaikutusta työntekijän työssä jaksamiseen ja

tutkimuksen 1994–2002 mukaan kuntoutuksen todettiin

hyvinvointiin yksilötasolla, mutta työyhteisöön ja työyh-

vähentävän sairaslomapäiviä ja työkyvyttömyyseläkkeitä.

teisöstä johtuviin ongelmiin suhteellisen vähän.
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Tarina

Kuntoutujan tarina:

Uupuneesta aktiiviseksi

E

teläpohjanmaalainen Pirkko, 52 v,

maailmassa vastoinkäymisiä kokenut

leelta ystävältäni. Ajattelin, että ehkä

työskentelee psykiatrisena sairaan-

uupunut yrittäjäaviomies. Pariskunta

minullakin olisi siihen mahdollisuus”,

hoitajana sosiaalialalla. Hän te-

on myös tehnyt rankan surutyön, kun

kertoo Pirkko. Hän pääsi kuntoutuk-

kee työtä asiakasrajapinnassa ja työsken-

molempien vanhemmat ovat kuolleet

seen työterveyshuollon kautta. Työter-

telee paljon yrittäjienkin kanssa. Pirkko

muutaman kuukauden sisällä. Lisäksi

veyshoitaja ja lääkäri kartoittivat tilan-

osallistuu Peurungassa uupuneiden Vir-

heidän omistamassaan talossa on ollut

teen, Pirkko teki Kelalle hakemuksen ja

veli-kuntoutukseen. Syyt uupumukseen

useita kosteusvaurio- ja vesivahinkore-

sai myöntävän vastauksen.

ovat kuitenkin erilaisia moniin muihin

monttia kymmenen vuoden sisällä. Talo

Virveli-kuntoutuksessa oleviin verrattu-

on remontoitu ja kunnostettu suurelta

”Olen kiitollinen, että olen päässyt tällai-

na. Pirkko ei ole kuntoutuksessa vain sik-

osin pariskunnan omalla ajalla ja omilla

seen kuntoutukseen. Olisikin hyvä, että

si, että olisi työstä uupunut, vaan myös

kustannuksilla. Myös muita voimia ku-

ihmiset saisivat enemmän tietää tällaisis-

siksi, että on uupunut puolison työhön

luttavia tapahtumia on sisältynyt muu-

ta mahdollisuuksista”, Pirkko toteaa. Asi-

liittyvistä vaikeuksista.

tamiin viime vuosiin. Tässä on yhdelle

oita on joskus hyvä katsoa kauempaa, pie-

ihmiselle ihan riittävästi.

nen etäisyyden päästä.

Etäisyyden ottaminen
arjen huoliin auttaa

Tavoitteellisesti kiinni
täyteen elämään

pumiseen ovat johtaneet monet syyt.

”Sain tietää tällaisesta kuntoutumis-

Virveli-kuntoutuksen ensimmäisen 1,5

Uupumuksen taustalla ovat mm. yritys-

mahdollisuudesta kuntoutuksessa ol-

viikon kuntoutusjakson ja seuranta-

Uupuminen ei johdu aina työstä
Uupuminen voi johtua myös muusta kuin työstä. Pirkon
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kohdalla uu-

Fak taa

Vir veli

Osallistava kuntoutus on tehokasta

uupumuksessa!

MIKÄ VIRVELI?
Työelämässä uupuneiden Virveli-kurssi
(Vireyttä - ja elinvoimaa työelämään) on

Peurungassa työskentelevän työ- ja organisaatiopsykologi, PsT Marja Häti-

tarkoitettu henkilölle, jolla on työkykyä

sen väitöskirjatutkimuksessa havaittiin, että osallistava kuntoutusmuoto,

uhkaavaa psyykkistä uupumusoireilua ja

johon oli yhdistetty työyhteisökytkentä, vähensi tehokkaammin työuu-

siihen liittyen esim. ahdistuneisuutta,

pumusoireilua kuin perinteinen yksilösuuntautunut kuntoutus. Osallista-

lieviä masennusoireita tai univaikeuksia.

va kuntoutus mahdollistaa myös hyvinvoinnin jatkuvuuden työpaikoilla.

Vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen työpaikalla
vähentää uupumusoireilua

MIKSI VIRVELI?
Kuntoutusprosessissa tuetaan henkilön
toipumista uupumuksesta tai masennuksesta ja auttaa häntä löytämään keinoja

Työuupumuksen väheneminen oli yhteydessä työn voimavaratekijöiden

työssä jaksamiseen sekä selviytymiseen

lisääntymiseen ja kuormitustekijöiden vähenemiseen. Työolotekijöistä eri-

työelämässä. Kokonaistavoitteena kurs-

tyisesti vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen toimi uupumusoireilua

silla on kuntoutujan elämänhallinnan ja

vähentävänä mekanismina. Tämä tarkoittaa, että uupumusoirelu väheni

työkyvyn parantuminen sekä sosiaalisen

niiden kuntoutujien keskuudessa, jotka kokivat työhön liittyvien vaiku-

osallistumisen kehittyminen.

tusmahdollisuuksien lisääntyneen kuntoutuksen aikana.

KUINKA HAKEUDUN VIRVELIKURSSILLE?
Virveli-kurssit ovat Kelan järjestämää ja
kustantamaa kuntoutusta. Ota yhteyttä
työterveyshuoltoon tai Kelaan.

Katso lisää www.peurunka.fi

Työuupumusta? Katso lisää ww w.peuru
nka.fi

jakson välissä on kuusi kuukautta itse-

uneen. Meillä oli kuntoutuksessa luen-

näistä kuntoutumista arjessa. Jokainen

toja unirytmistä sekä tietoa ja vinkke-

asettaa itselleen tavoitteita tuolle ajal-

jä, mitä voin hyödyntää toiminnassani”,

le. ”Tärkeää on edetä pienillä askelilla,

Pirkko sanoo.

eikä ottaa stressiä liian suurista tavoit-

Peurungan palvelut tuovat
iloa iltoihin
”Henkilökohtaisesti antoisaa kuntoutuksessa on ollut se, että olen löytänyt tääl-

hetkessä elämäänsä”, Pirkko kuvailee.

”Täällä on saanut kokeilla kaikkea
uutta kuten pilatesta”

Tavoitteisiin pääsemiseksi ja seurantaa

Uupuneena ei tule helposti liikuttua - it-

”Laitoinkin palautteeseen, että päiväoh-

helpottamaan 1–2 kuukauden välein pi-

seään ei vaan saa liikkeelle. Liikunnalla

jelmaankin voisi sisällyttää tanssia jos-

detään päiväkirjaa, mitkä lähetetään

on kuitenkin hurja merkitys sekä psyyk-

sain muodossa”, Pirkko kertoo. Tarjolla

Peurunkaan. Päiväkirjassa tarkastellaan

kiseen että fyysiseen hyvinvointiin. ”Lii-

on myös esimerkiksi keilausta, jousiam-

ensimmäisellä jaksolla asetettuja tavoit-

kunnan tuoma ilo ja sitä kautta voimaan-

muntaa ja karaokea. ”Elokuvissakin kä-

teita ja keinoja niihin pääsemiseksi.

tuminen on tullut kuntoutuksen kautta

vimme”, nauraa Pirkko. ”Lähden täältä

uudelleen elämääni”, Pirkko iloitsee.

kotiin virkistyneempänä ja toiveikkaam-

teista. Kukaan ei pysty muuttamaan

lä uudelleen tanssin ilon. Peurunka on
viihtyisä myös iltaisin, kun yleisöä viihdyttää hyvä tanssimusiikki ja lavatähdet.

pana kuin mitä tullessa olin”, tiivistää

”Itse asetin omiksi tavoitteikseni liikunnan lisäämisen ja unirytmin saattami-

”Täällä on saanut myös kokeilla jotain

sen raiteilleen. Taloushuolet hiipivät

uutta kuten pilatesta”, Pirkko kertoo.

usein yölläkin mieleeni, enkä ole löy-

Kuntoutuksessa kokeiltiin myös erilaisia

tänyt keinoja, miten pääsisin uudelleen

rentoutuskeinoja ja -harjoituksia.

Pirkko iloisena.
(Nimi muutettu, kuva kuvapankista)
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Liikkumis- ja
toimimisesteisille
monipuolista kuntoutusta

P

eurungassa on vuosittain noin

hermoston sairaudet kuten MS-tauti, selkä-

aalityöntekijää, ravitsemusterapeuttia tai

450 liikkumis- ja toimimises-

ydin- ja muut vammat sekä vakavat tuki-

vaikkapa seksuaalineuvojaa.”Allasterapia

teisen kuntoutujan kuntoutus-

ja liikuntaelinsairaudet. Nämä kuntoutu-

on myös suosittua. Lihaskuntoharjoit-

jaksoa. Kelan terminologian mukaan

jat kuuluvat etupäässä Kela-kuntoutuksen

teita tehdään altaassa, mikä mahdollis-

ryhmästä käytetään nimeä vaikeavam-

piiriin, mutta selkäydinvammakuntoutu-

taa monipuolisen harjoittelun liikunta-

maiset, mutta liikkumis- ja toimimises-

jia tulee myös vakuutusyhtiöiden kautta.

ja toimimisesteisille silloin, kun se ei ole

teiset on huomattavasti osuvampi ter-

”Meillä on myös kehitys- ja CP-vammaisia

heille ’kuivalla maalla’ mahdollista”, ker-

mi. ”Vaikeavammainen sanana antaa

kuntoutettavina, mutta enemmän yleises-

too Peurungan liikunnanohjaaja Ilona

helposti väärän mielikuvan asiakaskun-

ti liikkumis- ja toimimisesteisiä kuntoutu-

Björklund.

nastamme. Suurimmalle osalle tähän

jia”, Hurtta valaisee.

kuntoutusryhmään

kuuluvista

haas-

te on nimenomaan liikkumisen puolella. Moni kuntoutuja istuu pyörätuolis-

Allasliikunta on suosittu
terapiamuoto

sa, mutta on esimerkiksi täysillä mukana

”Liikkumis- ja toimimisesteisten kuntou-

työelämässä”, selventää Peurungan pal-

Peurunka tarjoaa erilaisia terapiamuo-

tus on samalla tavalla liikunnallista, toi-

veluesimies Teija Hurtta.

toja kuten ryhmäterapiaa, fysioterapiaa,

minnallista sekä psykososiaalista, aivan

toimintaterapiaa ja allasterapiaa, jatkossa

kuten muillakin Peurungan kuntoutus-

mahdollisesti myös monimuototerapiaa.

ryhmillä. Jokainen kuntoutus suunnitel-

Monimuototerapiassa hyödynnetään yhtä

laan yksilöllisesti kuntoutujille ja jokai-

aikaa esimerkiksi fysioterapiaa ja toimin-

sen kuntoutusryhmän erityispiirteet ja

Yleisimpiä sairausryhmiä liikkumis- ja toi-

taterapiaa. Lisäksi kuntoutuksen aikana

edellytykset otetaan huomioon kuntou-

mimisesteisten kuntoutuksessa ovat mm.

on mahdollisuus tavata psykologia, sosi-

tusta suunnitellessa”, kertoo Hurtta.

MS-tauti ja selkäydinvamma ovat
yleisimpiä sairausryhmiä
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Jokaisen kuntoutusryhmän
erityispiirteet otetaan huomioon

”Pyörätuolissa istuvat eivät välttämättä

ja matkamuistot esimerkiksi huovutta-

vat kokevansa kerrankin olevansa tasa-

saa tarpeeksi mahdollisuuksia tehdä aero-

malla, tekemällä koruja tai maalaamal-

arvoisia”, lisää Björklund.

bisia-, kuntosali- tai muita lihaskuntohar-

la”, Hurtta kertoo.

joitteita arjessaan ja siksi nämäkin osuudet
ovat koettu hyvin suosituiksi ja antoisiksi
kuntoutuksessamme”, Björklund valaisee.

Vapaa-ajalla jumppaa ja
käden taitoja

Kohdennetut teemajaksot antavat kuntoutujille vertaistukea

Esteettömyys lisää tasa-arvoa
”Moni kokee esteettömän liikkumisen
myös lisäävän tunnetta tasa-arvoisuudesta,

Peurungassa järjestetään liikkumis- ja

kun ei aina tarvitse pohtia, että pääseekö

toimimisesteisille kuntoutujille mm. tee-

pyörätuolilla kaikkiin paikkoihin”, kertoo

majaksoja kuten musiikkipainotteisia ja

Hurtta. Peurungan tilat on suunniteltu ja

Myös monipuolista vapaa-ajan ohjelmaa

työelämäpainotteisia kuntoutusjaksoja,

rakennettu siten, että ne ovat mahdollisim-

on tarjolla samalla tavalla kuin muil-

MS-sopeutumisvalmennuskursseja,

ly-

man esteettömiä. ”Saamme tiloistamme

lekin kuntoutujille. Ohjatussa vapaa-

hytkasvuisille suunnattua kuntoutusta

paljon positiivista palautetta, koska pyörä-

ajan ohjelmassa on esimerkiksi, jousi-,

ja esimerkiksi käsiproteeseja käyttäville

tuolilla, lastenvaunuilla ja rattailla on help-

ilma- ja laserammuntaa, keilailua, kep-

omia räätälöityjä kokonaisuuksia. ”So-

po liikkua kaikkialla Peurungassa”, sanoo

pijumppaa, musiikkivisailuja, sulkapal-

siaalinen yhdessä olo on näille kuntou-

Björklund. Tulevaisuuden tavoitteena on

loa, elokuvia ja paljon muuta. ”Käden-

tujille ihan yhtä tärkeää kuin muillekin.

myös saada uusia mahdollisuuksia luonto-

taitopajassa voi valmistaa kotituliaiset

Joskus kuulee, kuinka kuntoutujat puhu-

liikuntaan liikkumis- ja toimimisesteisille.

Liikunta- ja
steiset
toimimise
TYYPPIASIAKAS

MITEN HAKEUDUN KUNTOUTUKSEEN?

Kuntoutujalla on esimerkiksi selkäydinvamma, aivohalva-

Kuntoutukseen hakeudutaan lääkärin lähetteellä (B-lausunto).

uksen jälkitila, CP-vamma, neurologinen sairaus kuten MS-

Lisäksi tarvitaan maksusitoumus maksajalta (Kela, VKK, SVOL).

tauti tai jokin synnynnäinen sairaus tai vamman jälkitila.
Kuntoutujalla voi olla myös tuki- ja liikuntaelinsairauden ai-

Katso lisää www.peurunka.fi

heuttama toimintakyvyn vajaus.

Kuntoutuksen kehittämistyöryhmä
kokoontuu joka kuukausi
Peurungan liikkumis- ja toimimisesteisten kuntoutuksen kehittämistyöryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Työryhmässä keskustellaan ajankohtaisista asioista ja ratkotaan tarvittaessa kuntoutustyön haasteita. Kehittämisryhmässä suunnitellaan myös tulevia
kuntoutuskursseja. Kehittämistyöryhmän jäseninä ovat palveluesimiehet, asiantuntijaylilääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, liikunnanohjaaja , sairaanhoitaja sekä tarvittaessa muita ko. kuntoutusmuotoon perehtyneitä työntekijöitä.

Asiakaspalaute avainasemassa kuntoutuksen
kehittämisessä
Kehittämistyöryhmässä käsitellään säännöllisesti asiakaspalautteita.
”Asiakaspalaute on meille hyvin tärkeää ja pyrimme kehittämään jatkuvasti toimintaamme palautteen perusteella. Pyrimme löytämään
palautteista sellaiset asiat, joihin reagoimalla saamme kuntoutustoiminnallamme vielä paremman hyödyn asiakkaalle”, kertoo palveluesimies Teija Hurtta.
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Economy PP Finlande
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Itella Oyj

2010

KUNTOREMONTTILOMA 5 vrk alk. 459 €
alk. 188 €
TERVEYSTREFFIT 2 vrk
Monipuoliset palvelut mm:
• monipuoliset urheilu- ja kuntoilutilat
Peurungan kuntoremonttikurssit- ja lomat ovat kokonaisuuksia, jotka sisältävät ammattiosaamisen lisäksi mukavasti viihdettä, sopivasti sykettä sekä paljon uusia ystäviä. Panostamme erityisesti kuntoremonttien tuloksellisuuteen.

• kuntotestaukset
• kylpylä- ja hemmottelupalvelut
• monipuoliset ravintolapalvelut
• tanssit kuutena iltana viikossa
• golf ja kalastus

0510 / FR / 3000

Myyntipalvelu puh. 020 751 6300, Peurungantie 85, 41340 Laukaa

• jää- ja curlinghalli

Peurunka on monipuolinen ja suosittu hyvinvointipalveluiden keskus, joka sijaitsee
Laukaassa puhtaan luonnon keskellä, kauniin Peurunkajärven rannalla, vain 25 km
Jyväskylästä. www.peurunka.fi
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