
”Ihminen otetaan 
huomioon  
kokonaisuutena”
Sari Karjalainen, pyörätuolicurlingin pitkäaikainen  
maajoukkuekapteeni, tietää kokemuksesta, mikä  
tekee kuntoutuksesta hyvän.

Karjalainen  
arvostaa sitä, 
että kuntoutuk-
sen vastuu- 
ihmiset pysyvät 
samoina.

Lue lisää ihmisen kokonaisuute-
na huomioivasta kuntoutuksesta 
www.tutoris.fi.

VERKKOVIITE

ROVANIEMELÄISELLÄ Sari 
Karjalaisella on pitkä kokemus 
kuntoutuspalveluista. Hänen sel-
käytimestään leikattiin kasvain 
vuonna 1992, minkä seuraukse-
na hän halvaantui.

Viimeisen vuoden Karjalainen 
on käynyt vaativassa lääkinnälli-
sessä kuntoutuksessa Tutorikses-
sa. Kuntoutuspsykologina työs-
kentelevän, pyörätuolicurlingin 
pitkäaikaisen maajoukkuekap-
teenin on helppo nimetä kuntou-
tuksen valtti:

– Tutoriksen lähestymistapa 
on psykofyysinen: ihminen ote-
taan aina huomioon kokonaisuu-
tena.

TUTORIKSESSA Sari Karjalaisen 
kuntoutuksesta vastaavat fysio-
terapeutti Tuija Kurkkio ja toi-

mintaterapeutti Tinja Jokelai-
nen.

Se, että fysioterapeutti ja toi-
mintaterapeutti ovat saman ta-
lon ammattilaisia, on Karjalai-
sen mukaan olennainen osa ko-
konaisvaltaista, moniammatillis-
ta lähestymistapaa. Se helpottaa 
tiedonkulkua ja nopeuttaa rea-
gointia.

Karjalainen antaa omakohtai-

sen esimerkin. Hän ja fysiotera-
peutti hyödyntävät paljon Tuto-
riksen kuntosalia, joka sijaitsee 
pyörätuolin kanssa liikkuvalle 
sopivasti katutasossa. Mutta esi-
merkiksi niskakivun yllättäessä 
Tutoris pystyy tarjoamaan hä-
nelle vaihtoehtoja useista hoito-
muodoista. Hän on hyödyntänyt 
mm. Voice Massagea ja LPG-hoi-
toja osana vaativaa lääkinnällistä 
kuntoutustaan.

Monipuolisten palveluiden li-
säksi Karjalainen arvostaa sitä, 
että kuntoutuksen vastuuihmi-
set pysyvät samoina:

– Välillemme on syntynyt luot-
tamus. Minun on helppo puhua 
heille avoimesti.

KELA ASETTAA vaativan lääkin-
nällisen kuntoutuksen tavoit-

teeksi, että sairaudesta tai vam-
masta huolimatta kuntoutettava 
pystyy tekemään töitä tai selviy-
tymään arkielämän toiminnois-
ta paremmin.

Myös Tutoriksen Lapin Erikois-
kuntoutuksen aluepäällikkö Ve-
li-Pekka Neuvonen korostaa 
tavoitteellisuutta ja moniamma-
tillisuuden merkitystä osana sitä:

– Terapeuttien yhteistyö nä-
kyy suoraan tuloksissa: hyvät 
hoitotulokset saavutetaan tavan-
omaista lyhyemmässä ajassa.

Kokonaisvaltaisen ja moniam-
matillisen lähestymistavan yti-
messä on Tutoriksen toiminta-

malli Startti-Matka-Pysäkki®: jo-
kainen kuntoutus suunnitellaan 
ja toteutetaan yhteistyössä kun-
toutujan ja tilaajan kanssa mal-
lin mukaisesti.

– Palaute asiakkailtamme, esi-
merkiksi sairaanhoitopiireiltä, on 
yksiselitteistä: Hoitopolkumme 
on järjestelmällinen. Kuntoutuk-
semme on erinomaisesti suunni-
teltua ja toteutettua.

MAINOS TUTORIS

Sari Karjalaisen kuntoutuksessa kuntosali on tärkeä paikka.
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