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Rajaton on koko perheen tapahtuma, joka kokoaa amputoidut  
ja dysmeliapotilaat saamaan tietoa vertaistukitoiminnasta,  
apuvälineistä ja niiden luovutusperusteista sekä proteesien 
uusista mahdollisuuksista. Voit osallistua vertaistukiryhmien  
keskusteluihin sekä tuoda apuvälineisiin liittyviä kysymyksiä  
Metropolian apuvälinepajaan apuvälineteknikko-opiskelijoiden 
ratkottavaksi, hyödyntää jalkaterapeutti-, osteopaatti- ja fysio-
terapeuttiopiskelijoiden maksuttomat arvioinnit sekä kokeilla 
uusia liikuntalajeja ja harrastusvälineitä. Myös perheen  
pienimmille on järjestettyä ohjelmaa luentojen ja keskustelu- 
tilaisuuksien ajaksi.

Tapahtumapäivä on suunnattu dysmeliapotilaille,  
amputoiduille sekä heidän läheisilleen. Tapahtuma on  
maksuton ja sisältää lounaan. Metropolian kahviosta  
voi ostaa virvokkeita ja välipalaa lounasajan ulkopuolella. 

Ilmoittaudu mukaan 14.4. mennessä osoitteessa:  
www.lyyti.fi/p/Rajaton2018  
tai www.respecta.fi/tapahtumat
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Puheenvuoroja, mm. 
 
Terveiset paralympialaisista 
Tiina Salmi, Respecta Oy

Modernit yläraajaproteesit 
Pekka Johansson, Respecta Oy

Modernit alaraajaproteesit
Janne Isokangas, Respecta Oy

Ajankohtaista apuvälineiden  
luovutusperusteista  
lakimies Henrik Gustafsson,  
Invalidiliitto ry

Vertaistuen merkityksestä
Kokemuskouluttaja Helena  
Skogström, Vertainen vierellä-hanke, 
aluekoordinaattorit Eeva Paavilainen  
ja Jonna Helavirta 

Keskusteluryhmät

Keskustelua ja  
kokemusten jakamista 

Vertaistukihenkilöitä tavattavissa:
• amputoitujen huone
• dysmelia-huone 

Niksinurkka 
Proteesin käyttäjät voivat tuoda maksutta  
esim. harrastuksiin tai kodin askareisiin liittyviä  
apuvälinehaasteita apuvälinetekniikan  
opiskelijoiden ratkottavaksi. 

Liikuntarata
Testaa taitosi ja erilaisia Solian harrastus- 
välineitä Metropolian fysioterapeuttiopiskelijoiden 
rakentamalla liikuntaradalla. 

Liikelaboratorio
Tutustu mm. kävelysi biomekaniikkaan. 

Hyvinvointipalvelut 
Hyödynnä jalkaterapeutti- ja osteopaatti- 
opiskelijoiden maksuttomat arvioinnit esim.  
selän liikkuvuuden manuaalinen arviointi tai  
jalkaterveyden arviointi. Osteopatiaan on 
ennakkovaraus soittamalla, lisätiedot: 
www.lyyti.fi/p/Rajaton2018 > Ohjelma

Testipaja
Mahdollisuus testata mikroprosessori- 
ohjattuja polvia ja käsiä! 

Leikkinurkka
Temppurata, kasvomaalausta, askartelua ja  
muuta hauskaa puuhaa perheen pienimmille.

Näyttelyalue 
Tutustu vertaistuen toimintaan, apuväline- 
ratkaisuihin ja muuhun yhdistystoimintaan.

Rika Jylhä 

Hannes Pirhonen

Julius Rautio

Raimo Malmberg

Puheenvuoroja  

ja keskustelua Tule tapaamaan 

proteesikäyttäjiä Toiminnallista 
ohjelmaa



 
RAJA TON

Tapahtumapäivän järjestävät yhteistyössä  
Respecta, Ottobock, Metropolia AMK:n  
apuvälinetekniikan, osteopatian, jalkaterapian  
ja fysioterapian koulutusohjelmat,  
Vertainen vierellä-hanke sekä Solia.

Ohjelma tarkentuu! Seuraa: 
www.lyyti.fi/p/Rajaton2018 

Lisätietoja:
Tiina Rossi
Respecta Oy
p. 040 3488 455 
tiina.rossi@respecta.fi

Hyödynnä  
majoitustarjous!

Hotelli Haaga tarjoaa tapahtumapäivään  osallistujille yöpymistä erikoishintaan:  
80 € / 1 hh / yö

100 € / 2 hh / yö 135 € / perhe 2 x 2 hh / yö
Katso lisätiedot:  www.lyyti.fi/p/Rajaton2018 > Majoitustarjous

varauskoodi ”Rajaton”hotel@haaga.fi │ p. 09 5807 877 www.hotelhaaga.fi

Tervetuloa!


